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Peel en Maas

Balletje trappen
Het voetbalveld van Maasbree was in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 augustus het strijdtoneel van het MVC TOP Onder 12 Toernooi. Maar liefst twaalf teams uit het hele land
betraden het gras en gingen met elkaar de strijd aan. Het MVC ’19 Regioteam eindigde op de laatste plaats, terwijl Feyenoord Rotterdam er met de winst vandoor ging. / Beeld: Math Geurts

Samenscholingsverbod omgeving Kaupmanshof in Helden
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft na overleg met politie en justitie besloten om per direct
een samenscholingsverbod in te stellen in de omgeving van het Kaupmanshof in Helden. In dit gebied is
het niet toegestaan om met drie of meer personen zonder redelijk doel bij elkaar te zijn. Het verbod wordt
ingesteld als één van de middelen om overlast door een groep jongeren bij het Kaupmanshof te bestrijden.
Het samenscholingsverbod geldt
tot en met vrijdag 18 november.
Daarna wordt de situatie opnieuw
bekeken. Het overtreden van het
samenscholingsverbod is strafbaar
en daar wordt tegen opgetreden.
Dit gebeurt wanneer drie of meer
personen samenkomen die overlast
veroorzaken of wanneer het aanne
melijk is dat zij overlast kunnen gaan
veroorzaken. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo: “We geven
jongeren in Peel en Maas graag de
ruimte om elkaar te ontmoeten,
maar dit mag niet leiden tot over
last. Dat is bij het Kaupmanshof de

afgelopen weken wel aan de hand.
Bewoners en ondernemers aan het
plein hebben mij laten weten dat ze
zich onveilig voelen en dat de over
last flink is toegenomen. Samen met
politie, boa’s en het jongerenwerk
treden we hier tegen op. In het afge
lopen weekend zijn er aanhoudingen
verricht en gebiedsverboden opge
legd. De afgelopen dagen kwam er
opnieuw een groep jongeren samen
op het plein, die zorgde voor over
last. Daarom ben ik nu genoodzaakt
om, in samenspraak met politie en
justitie, een samenscholingsverbod
in te stellen. We realiseren ons dat

dit een vrij zwaar middel is, maar
het is nodig om de overlast weg
te nemen en te zorgen dat de rust
terugkeert op het Kaupmanshof.”

Meer maatregelen
Het samenscholingsverbod is onder
deel van meer maatregelen die
gemeente, politie en jongeren
werk nemen om de overlast tegen
te gaan. Politie en boa’s houden de
situatie extra in de gaten en hante
ren een zero tolerance-aanpak, tegen
overtredingen wordt direct opge
treden. Sinds half juni komen er bij
de gemeente en politie regelmatig

klachten en meldingen binnen over
overlast door een groep jongeren
op het Kaupmanshof. Het gaat om
geluidhinder, afval, vernielingen en
in toenemende mate bedreiging en
intimidatie van bewoners en onder
nemers.
Het samenscholingsverbod wordt
ter plekke met borden aangegeven
en is te raadplegen op www.over
heid.nl en www.peelenmaas.nl Daar
is ook een plattegrond te vinden
met het gebied waar het verbod
geldt. Het doel van het samenscho
lingsverbod is om de veiligheid en
leefbaarheid in de omgeving van
het Kaupmanshof te herstellen. De
politie krijgt hiermee meer moge
lijkheden om effectief te kunnen
optreden. Ook wil de burgemeester
hiermee aan de inwoners en onder

nemers een duidelijk signaal afgeven
dat de gemeente de overlast met
alle mogelijke middelen bestrijdt.
Daarnaast wil ze met deze maatre
gel voorkomen dat de groep over
lastgevende jongeren groter wordt.
De gemeente geeft aan dat er op dit
moment geen plannen zijn om het
Kaupmanshof anders in te richten om
het plein aantrekkelijker te maken.
“Er is wel een werkgroep uit het dorp
die zich buigt over de vraag of het
plein aantrekkelijker gemaakt kan
worden met meer groen. We gaan
de overlast op het plein tegen met
andere maatregelen, waaronder het
samenscholingsverbod”, aldus een
woordvoerder.

02

nieuws \ 0109

Blik op groene vingers

Janet Maessen Maasbree
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de
gemeente Peel en Maas uit die het bekijken meer dan waard zijn en
vertelt de eigenaar over zijn of haar pronkstuk. Hier komt onder
andere aan bod welke betekenis de tuin voor de eigenaar heeft en
wat er komt kijken bij het onderhouden ervan. Deze week de kas vol
cactussen van Janet Maessen uit Maasbree.

wonen. “Hier is mijn hobby eigenlijk
pas écht ontspoord”, zegt ze. “Op het
vorige adres had ik ook wel cactus
sen, maar lang niet zoveel als nu. Ik
vind ze vooral prachtig wanneer ze
in bloei staan. En gelukkig heeft mijn
man er vrede mee. Zelf vindt hij aga
ves erg mooi. Al is hij wel blij dat ze
niet meer het hele jaar in huis staan.”
Janet is vaak in haar kas te vinden. Als
het niet is om de planten te verzor
gen, dan toch zeker om te genieten.
“Het onderhouden kost me normaal
gesproken een paar uurtjes per week.
De cactussen hoeven niet veel water
te hebben, dat scheelt natuurlijk. De
kas is ook een ideale plek om even
een kop koffie te drinken en tot rust te
komen, mits het niet té warm is”, ver
telt ze. Ook ‘s avonds is Janet regelma
tig op haar favoriete plekje te vinden.
“Er zijn cactussen die enkel na 23.00
uur bloeien. Het is hartstikke gezellig
om daar, vergezeld met een pilsje en
goed gezelschap, op te wachten.”

Winterdepressie
Het zijn er enkele honderden,
schat Janet. De kas in haar achter
tuin staat vol met uiteenlopende
soorten cactussen. De planten
soort, die vooral goed gedijt onder
droge omstandigheden, wordt bij
Janet in Maasbree flink vertroeteld.
“Waar die interesse vandaan komt?
Waarschijnlijk heb ik dat toch mee

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

gekregen van mijn moeder”, vertelt
Janet. “Zij had altijd wel één of andere
cactus in huis staan. Zo begon het bij
mij ook, maar het werden er op een
gegeven moment wel erg veel”, lacht
ze. “Mijn man vond het na verloop van
tijd welletjes geweest met het groei
ende aantal cactussen in ons huis. ‘We
bouwen wel een kas’, zei hij. En zo
geschiedde.”

Overwinteren
Wie een kijkje neemt in de kas bij
Janet thuis, waant zich qua tempera
tuur in een subtropisch zwemparadijs.
De aanwezige planten, die zonder een
beetje hulp van buitenaf vooral goed
groeien op droge en hete plaatsen,
komen wereldwijd gezien het meest
voor in Noord- en Zuid-Amerika. “Op
hoogtepunten kan het in de kas zo’n
50 graden worden”, zegt Janet. “In de
winter verwarmen we de kas niet.
Nee, dan vindt er een ware volksver
huizing plaats”. Janet doelt op de jaar
lijkse exodus van haar planten, van de
kas naar het woonhuis. “Ze mogen bij
ons binnen overwinteren. De speel
kamer van mijn kinderen wordt dan
opgeofferd. In het voorjaar slepen we
vervolgens alles weer richting de kas”,
vertelt ze lachend.

Goed gezelschap
Het gezin van Janet kwam in 2015 op
deze locatie aan de Sevenumseweg

Daar waar Janet haar groene vingers
en interesse in de kamerplanten met
haren en scherpe stekels in de genen
heeft zitten dankzij haar moeder, lijkt
ze op haar beurt de liefde voor cac
tussen over te hebben gebracht op
haar jongste zoon. “Mijn drie kinderen
hebben stekjes aan straat staan. Die
verkopen ze voor een extra zakcentje”,
vertelt Janet. “De jongste vindt het
ook een leuke hobby. Mijn middelste
overigens niet, die raadt me aan om
vooral zo snel mogelijk de hele col
lectie te verkopen. ‘Dan kan ik een
quad kopen van dat geld’, zegt hij
dan.” Janet vertelt het met een grote
grijns. Ze is blij dat zij en haar fami
lie zoveel buiten te vinden zijn. “In de
winter raken we hier nog net niet in
een depressie. We zijn allemaal veel
en graag buiten aan het ‘knommelen’.
En dat de cactussen niet al mijn kinde
ren interesseren, kan ik ze niet kwalijk
nemen. Het is ook vooral een hobby
voor oude mannen”, lacht ze.

Netwerk van verzamelaars
Janet kan het weten. Ze is vrij actief
op internet, waar gelijkgestemden
elkaar treffen op forums en sociale
media. “Zelf deel ik mijn mooiste
foto’s en cactussen online (instagram.
com/cactuslimbo). Er wordt door lief
hebbers onderling ook veel geruild.
Mijn cactussen komen onder andere
van Duitse verzamelaars, maar ook uit

bijvoorbeeld Thailand en Zuid-Afrika.
Het komt ook wel eens voor dat een
verzamelaar komt te overlijden en de
nabestaanden vervolgens de hele col
lectie aanbieden via internet.” Janet
moet dat soort aanbiedingen tegen

woordig meestal aan haar voorbij
laten gaan. “Er mag altijd meer bij in
mijn kas, maar het blijft wel bij deze
ruimte. We gaan niet uitbreiden.”
Tekst: Jelle van Hees

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses
reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies
Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl
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Predicaat Hofleverancier voor
100-jarige boomkwekerijen Henri Fleuren
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten het recht tot het voeren van het Koninklijk
Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te verlenen aan Boomkwekerijen
Henri Fleuren B.V. in Peel en Maas, bij gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van het
bedrijf. Gouverneur Roemer heeft de oorkonde op vrijdag 26 augustus die bij dit predicaat hoort,
overhandigd aan de trotse ondernemers.
Op 12 maart 1920 begon Henri
Fleuren als leerling in het boomkwe
kerij-vak bij Boomkwekerij Leenders
in Steyl. In 1922 ging hij, op 17-jarige
leeftijd, zijn eigen bomen plan
ten op de Horsten: het begin van
Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V.
In die beginjaren werden het werk
en de leveringen verricht met paard

en wagen, maar het bedrijf groeide
hard. ln 1972 nam zoon Karel Fleuren
het bedrijf over. Hij ontwikkelde
nieuwe methoden in de fruitteelt
zoals de knipboom en de 3K-boom.
Ook startte hij de eerste biologische
vruchtboomkwekerij van Nederland.
Het bedrijf maakte een groei door
op het gebied van assortiment,

medewerkers, locatie en de afzet
markt. ln 2003 namen Han Fleuren
en echtgenote Corine, de derde
generatie, de boomkwekerij over.
Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V.
is de zevende onderneming in de
gemeente Peel en Maas die de titel
‘Hofleverancier’ mag voeren. Het is
de 52e Hofleverancier in Limburg.

Alle beukenbomen op dorpsplein Grashoek ver
dwenen, dorpscommissie wil actie ondernemen
Nu alle beukenbomen rondom het dorpsplein in Grashoek zijn verdwenen, wil Dorpscommissie ‘Laeve
Grashook’ zich gaan focussen op de herinrichting van het plein. De vrijwilligers willen snel actie ondernemen en samen met een aantal dorpsbewoners een commissie ‘dorpsplein’ vormen, die zich hier samen
met de gemeente Peel en Maas over buigt.
De dorpscommissie heeft ook over
leg gehad met het parochie plat
form, de eigenaar van de grond,
om te kijken wat haar wensen en
voorwaarden zijn. Daarnaast is de
commissie in gesprek gegaan met
de mensen die vanaf het eerste uur

betrokken waren bij het leed van de
bomen en de sterfte daarvan. “De
oproep om mee te denken heeft
effect gehad en er hebben zich een
aantal dorpsgenoten gemeld. We
gaan binnenkort een bijeenkomst
organiseren met de aangemelde

personen, en gaan ook in gesprek
met de gemeente wat de moge
lijkheden zijn”, aldus Robin Peeters
van ‘Laeve Grashook’. Je kunt je
opgeven tot 11 september via e-mail
info@laevegrashook.nl Meer info
volgt dan.

Demonstratie gepland om boodschap kracht bij te zetten

Ouders pleiten voor plek waar
hangjeugd legaal kan ‘chillen’

Naar aanleiding van het samenscholingsverbod bij het Kaupmanshof en het geweld dat haar zoon is aangedaan tijdens de arrestatie daar, heeft Evelien Raaymakers uit Panningen een brief aan de burgemeester
geschreven. Samen met enkele ouders pleit ze in de brief voor een plek waar de jeugd kan samenkomen en
waar ze niet tot last is bij omwonenden. Die boodschap wil ze deze week ook via een demonstratie overbrengen, net zoals het verhaal van haar zoon die volgens haar onnodig geweld is aangedaan.
Op zaterdag 20 augustus zijn twee per
sonen in Helden bij het Kaupmanshof
aangehouden. Volgens de politie kwa
men enkele agenten die middag ter
plaatse bij een incident op de John F.
Kennedylaan in Panningen met betrek
king tot aanhoudende scooteroverlast
en een mogelijk gestolen scooter. “De
jeugdgroep bleef zich opdringen en
voldeed niet aan de vorderingen en
bevelen die meermaals gegeven zijn.
Vervolgens werden er beledigingen
geuit richting de agenten en kwam
de jeugdgroep dichtbij de agenten.
De jeugdigen zijn vervolgens wegge
duwd. De situatie ging richting escale
ren, waarnaar er meerdere collega’s ter
plaatse zijn gekomen. Vervolgens is er
een linie gevormd en is de wapenstok
getrokken om de groep op afstand te
houden. Uiteindelijk droop de jonger
engroep af, waarna na enkele minuten
twee jongeren zijn aangehouden. Eén
is aangehouden ter zake belediging en
de andere voor belediging en bedrei
ging”, aldus de politie.

Onnodig geweld
Eén van deze jeugdigen is de zoon van
Evelien Raaymakers uit Panningen.
Het gedrag van haar zoon keurt ze
niet goed. “Hij heeft een grote mond

gegeven en daarmee een ambtenaar
beledigd. Dat hij daarna nog door een
agent bij de nek werd gepakt en daar
bij behoorlijke striemen opliep, vind ik
niet normaal.” Evelien kan begrijpen
dat haar zoon vanwege zijn beledi
gingen is opgepakt, maar over de
manier waarop dit is gebeurd, is ze
niet te spreken. “Ik vind dat er onnodig
geweld is gebruikt bij de aanhouding
van deze jongeren. Mijn neefje is zelfs
knock-out gegaan doordat hij bij de
keel werd gegrepen. Ik heb een advo
caat ingeschakeld en ga een klacht
indienen tegen de politie.” De politie
geeft aan deze klacht serieus in behan
deling te nemen. “Wanneer een burger
vindt dat de politie onnodig geweld
heeft gebruikt, kan er een klacht inge
diend worden via de klachtenproce
dure. Indien de burger het niet eens is
met de uitkomst van de klachtenproce
dure, kan er ook een klacht ingediend
worden bij de Nationale ombudsman.”

sen last hebben van de jongeren die
bij het Kaupmanshof hangen, kan ik
begrijpen; er zitten enkele rotte appels
in de groep. Zelf probeer ik mijn zoon
van de straat te houden, omdat ik niet
wil dat hij bij deze groep zit. De oplos
sing is om de probleemjongeren aan te
pakken en de jeugd een plek te geven
waar ze niet weggestuurd hoeft te
worden. Overal waar ze zitten, wor
den ze weggestuurd. Nu weer door het
samenscholingsverbod. Het is een soort
kat-en-muisspel tussen de jeugd en
de gemeente.” Daarom heeft Evelien
samen met enkele ouders een brief
opgesteld voor de burgemeester om
over een plek na te denken. “Je zou ook
een plek in het bos kunnen inrichten.
Als er twee bankjes staan met prul
lenbakken is de jeugd al tevreden.” De
gemeente reageert dat de brief nog in
behandeling genomen moet worden.
“Het is nog te vroeg om hier op vooruit
te lopen”, aldus een woordvoerder.

Opkomen voor de jeugd
Om de situatie onder de aandacht te
brengen, heeft Evelien eind deze week
in het centrum van Panningen een
demonstratie gepland. Het tweede
doel van de demonstratie is om op
te komen voor de jeugd. “Dat men

Mijn neefje is zelfs
knock-out gegaan
doordat hij bij de keel
werd gegrepen

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Geldig van 1 t/m 21 september 2022

Biefreepjes
Longhaas
Runderpoulet

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingstijden
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles.... en tevreden sterven

De altijd zorgende en bezige handen zijn
voor eeuwig gevouwen

Tonia Keiren-Peeters
echtgenote van Miel

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 0648550730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Door Jacobs - Bussemakers
* Helden, 12 januari 1929
† Panningen, 23 augustus 2022
echtgenote van

Pierre Jacobs † 2003
May en Jan †, Marcel
Erik en Fleur
Noud en Dennis
Diny en Henk
Frank
Susan en Ramon
Wilma
Fenna en Nico
Kris
Loek
Correspondentieadres:
Burg. Haffmansstraat 3, 5995 CD Kessel
Op zaterdag 27 augustus hebben we afscheid
genomen van mam. Daarna hebben we haar
begeleid naar haar rustplaats bij pap op het
parochiekerkhof in Kessel.
Dankbaar zijn wij voor alle goede zorgen gegeven
door de medewerkers van het verzorgingshuis Piushof
85 Panningen. Dit heeft mam en ons enorm gesteund
tijdens haar verblijf.

Keiren †

Zij overleed, voorzien van het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd
van 91 jaar.
Helden: Hans Keiren
Helden: Gert Keiren
Carla Keiren-Duijf
Tim en Cassandra
Jannie en Guus
Den Haag: León Keiren
Herten: Emile Keiren
Carin Keiren-Berkers
Mike en Rianne
Ivy
Amsterdam: Hetty Keiren
Familie Peeters
Familie Keiren
Helden, 30 augustus 2022
Molenstraat 42
5988 EP Helden
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 3 september om
10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Helden. Hierna leggen we haar
te ruste op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Gae ziet bedankt!
Ich heb ein sjoeën laeve gehad.
Mia
Na een leven vol liefde en zorgzaamheid heeft ze het leven los
moeten laten.
Ze was tot het laatst betrokken bij iedereen die haar dierbaar was.
Ze heeft hierbij zelf de regie in handen gehouden.

Mia Nooijen-van Diepen
echtgenote van

Jeu Nooijen †
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging, in zorgcentrum
Vincent Depaul in de leeftijd van 97 jaar.
Mam en schoonmoeder van
Ria † en Wiel †
Marianne en Aloys
Jan † en Marlou – Stef
Frits en Riet
Oma’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Panningen, 26 augustus 2022
Correspondentieadres:
Marianne Ketelaers-Nooijen
Paulus Holtenstraat 52,
6031 CS Nederweert
We nemen in besloten kring afscheid.
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Gertie Lenders uit Kessel

Nieuwe dorpsondersteuner
in Helden
Eva Wetsteijn stopt per donderdag 1 september als Dorpsondersteuner
in Helden wegens het aanvaarden van een functie elders. Stichting
Bevordering Welzijn Inwoners Helden heeft in Gertie Lenders een
opvolgster kunnen vinden die per 1 september de functie van
Dorpsondersteuner in Helden kan continueren.

Verontreiniging aangetroffen

Drinkwater veilig ondanks
problemen Maas
WML kan opnieuw geen gebruikmaken van de Maas voor de productie van drinkwater. Voor de
tweede keer deze zomer is er een verontreiniging aangetroffen waardoor de inname moet worden
gestaakt. De problemen worden veroorzaakt door de droogte en de lage waterstand. WML meldt dat
desondanks genoeg en veilig drinkwater uit de kraan komt voor de huishoudens in Noord- en
Midden-Limburg.
De nieuwe verontreiniging werd
vorige week ontdekt. Onderzoek
moet uitwijzen om welke stof
fen het gaat. WML stelde eer
der deze zomer ook al een stop
in op inname van Maaswater.
Ook toen was de verontreiniging
niet direct bekend. Na analyse in
een laboratorium bleek het om
Neophytadiene te gaan. Dit is een
natuurlijke stof die door algen
en planten wordt aangemaakt.
Neophytadiene kan zich sneller
ontwikkelen bij zomerse omstan
digheden: warmte, veel zonlicht en
weinig waterafvoer. Mogelijk dat
hierdoor ook de nieuw aangetrof
fen verdachte concentraties zijn
ontstaan. Neophytadiene is uit het

water verdwenen door de zuivering
aan te passen en door natuurlijke
afbraak, vermenging met grondwa
ter en het passeren van de bodem.

Voldoende drinkwater
PvdA stelde in Provinciale Staten
vragen over een dreigend tekort
aan drinkwater door de lage water
standen in de Maas. Volgens de
provincie zal er altijd voldoende
drinkwater zijn en is geen acute
actie nodig, want het Maaswater
wordt niet direct gebruikt als
drinkwater. Het wordt eerst opge
slagen in voorraadbekken de
Lange Vlieter. Dit is een immense
waterplas van 120 hectare tussen
Beegden en Heel. Als het waterpeil

in dit voormalige grindgat beneden
een bepaald niveau daalt, kan WML
overschakelen op het winnen van
diep grondwater door de pompsta
tions. Dat gebeurt nu ook, meldt
het drinkwaterbedrijf.

Witte aanslag
Het gevolg is dat het water uit de
kraan tijdelijk harder is omdat het
meer kalk bevat. Dit is te zien door
een witte aanslag op glaswerk,
kranen en douchewanden of een
dun laagje op de thee. WML verze
kert dat het drinkwater van hoge
kwaliteit is aan de strenge veilig
heidseisen voldoet.

Het mooiste design komt uit Venlo
Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze wereldwijd.
Op bestelling, dus helemaal naar de wensen van de klant.
We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte vakmensen. We zoeken onder meer:
Door ruime werkervaring in de (thuis)
zorg heeft de 52-jarige Gertie Lenders
uit Kessel veel veranderingen in de
zorg meegemaakt. Daarom passen
de werkzaamheden van een dorps
ondersteuner bij haar. Als dorpsonder
steuner is Gertie met name bezig met
de algemene voorziening Hulp in de
Huishouding. Samen met de hulpaan
vrager gaat ze de hulpvraag in kaart
brengen. Daarnaast kunnen er op een
laagdrempelige manier vragen over

welzijn en zorg, behoefte aan gezel
schap, samen eten of een dagbeste
ding aan haar worden gesteld. “Ik ga
met u meedenken over de hulp
vraag en zoeken naar de oplossing.
Ik beschik over een groot netwerk
en waar nodig breng ik u in contact
met de juiste vrijwilliger of organisa
tie zodat u zo lang mogelijk veilig en
zelfstandig kunt wonen in Helden.”
Voor vragen bel naar 06 28 72 41 99.

Medewerker montage
Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen uit houten delen en plaatmateriaal.

Medewerker voorbewerking
Onze rompen moeten het juiste schuimcomfort krijgen. En daar ga jij voor zorgen.

Operator stof/leersnijden (ploegendienst)
Mooie bekledingsmaterialen moeten met zorg worden gesneden. Ga jij onze machines bedienen?

Medewerker bekledingmagazijn
De beheerders van onze stofvoorraad en ons legendarische Leolux-leer.

World Cleanup Day

Zoeken naar zwerfafval
Peel en Maas Schoon deed vorige week een oproep om sterk vervuilde
plekken te melden. Na acht grote opruimacties en 360 vrijwilligers die
hun geadopteerd stuk regelmatig opruimen, is het in veel dorpen nog
zoeken naar plekken voor grote opruimacties.
“Je wilt eigenlijk geen zwerfafval,
maar als je een opruimactie organi
seert juist veel. Deelnemers willen
namelijk wel wat te doen hebben”,
Peter Maessen, de organisator in
Maasbree. Tijdens de vorige opruimac
tie in maart is daarom in een paar dor
pen al buiten de grenzen opgeruimd,
richting Asten en Venlo. Het liefste wil
Peel en Maas Schoon echter dicht bij
huis opruimen.
Hoewel het zoeken is naar plekken,
zullen de grote opruimacties zeker
doorgaan. “Onze vaste vrijwilligers
ruimen het hele jaar door alleen op.
Zo’n gezamenlijke opruimactie heeft

daardoor ook een sociaal aspect”,
aldus Rob Custers, de Heldense coör
dinator. “Daarnaast zorgt de zichtbaar
heid op zo’n dag voor extra publiciteit
en bewustzijn”. De organisatie weet
zeker dat er nog wegen of natuurge
bieden zijn, waar afgelopen jaren nog
niet is opgeruimd en veel rommel ligt.
Als die worden doorgegeven, zullen
ze op zaterdag 17 september wor
den aangepakt. Op die dag is World
Cleanup Day, de grootste opruimactie
ter wereld met miljoenen deelnemers.
Aanmeldingen of meer informatie via
contact@peelenmaasschoon.nl

Coördinator inpakken
Omdat kwaliteitsproducten ook goed
verpakt moeten zijn voor transport.

Spuiter
Word jij onze specialist in het aanbrengen
van coatings in lak of poeder?

Event manager (1 oktober tot eind maart)
Ben jij de ervaren en doortastende regelaar die het organiseren
van onze beurzen en events tijdelijk op zich neemt?

Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en flexibele werktijden, 24 vakantiedagen en een flink aantal ATV-dagen.
Leolux heeft een winstdelingsregeling en een goede reiskostenvergoeding woning-werk. Daarnaast kun je
sporten met korting en natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-producten voor een extra interessante prijs.
Interesse?
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en bekijk het
hele vacatureaanbod. Op de website kun je direct solliciteren.
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Het juiste moment om het stokje door te geven

Kartrekker Joyce van Lier stopt als organisatielid
van KVW Helden
Na acht jaar geleden Stichting Kindervakantiewerk Helden op poten
te hebben gezet, heeft Joyce van Lier besloten om te stoppen als
organisatielid van KVW. Samen met haar man en vrijwilligers heeft
ze jaren vol passie en plezier het KVW georganiseerd en tot een succes
gebracht. Nu de editie van dit jaar is afgerond, is het voor haar het
juiste moment om het stokje door te geven.
Acht jaar geleden woonden Joyce en
haar man in Maasbree. Daar werd
haar interesse voor KVW gewekt.
“Mijn dochter nam toen deel aan
KVW in Maasbree. Daar is het een
enorme happening. Omdat wij
eigenaren zijn van Café de Pool in
Helden en later naar Helden zijn

verhuisd, kwam mijn man op het
idee om KVW ook in Helden te
organiseren. We hebben 1,5 jaar
voorbereiding gehad voor de eerste
editie van KVW in Helden en die
editie was gelijk een succes”, zegt
Joyce.

Ut is wat ut is
“Ich waas ut heij nog lang neet meug,
Ich woij nog zoe gaer mit miene groëte vent Levi nao zien voetballen
Samen iddere vakantie unne spellendaag doon.
En mien klein sjoen maedje Zoë, det zeen ich nou noeits mier
Ze kin nou mien milk noeits mier opdrinken
En aug neet mier mien botterhammen opaeten,”
det zei ozze Pap.

Jan Beijnsberger
* Panningen, 18 augustus 1950

† Egchel, 25 augustus 2022

lieve schat van

Nelly Beijnsberger-Leijsten
Ozze pap, schoonvader, trotse opa van
Henny Beijnsberger en Tino Stulen
Lilian van Oostende-Beijnsberger
en Sjors van Oostende
Jan Beijnsberger
en Renée Ghielen-Beijnsberger
Levi, Zoë
Linskesweg 36
5987 AC Egchel
De afscheidsdienst heeft donderdag 1 september plaatsgevonden.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid, liefde en humor is onverwacht van
ons heengegaan

Harrie Zelen
lieve man van

Truus Zelen-Kleuskens
Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Pap, schoonvader, opa en overgrootvader van
Beringe: Wilmar en Sabine
Monique Zelen-Verlaek †
Rick en Aniek
Mark
Egchel: Marion en Ron
Lynn en Randy, Fay
Annick en Perry
Guus en Nadine
Panningen, 24 augustus 2022
Patersstraat 49
5981 TR Panningen
De afscheidsdienst heeft op
woensdag 31 augustus plaatsgevonden.

Echt kind zijn
Het takenpakket van Joyce bestond al
die jaren uit een stukje catering, het
leiden van de kinderen en de aspi
ranten, het contact onderhouden met
ouders en de algemene voorbereiding.
Joyce heeft haar eigen kinderen zien
opgroeien tijdens alle seizoenen van
KVW. De dochter van Joyce mocht dit
jaar zelfs als leiding meedoen. Joyce
vindt het erg belangrijk voor de jeugd
dat het evenement in stand blijft.
“Kinderen zitten tegenwoordig vooral
veel binnen met de PlayStation, com
puter of telefoon. Het is zo belang
rijk dat een kind écht kind kan zijn.
Tijdens KVW kunnen ze een hele week
buiten ravotten en spelen met andere
kinderen. Als organisatie willen we
het KVW voor iedereen toegankelijk
maken. Daarom vragen we niet veel
contributie, zodat alle kinderen die in

Helden wonen of op school zitten kun
nen deelnemen”, zegt Joyce.
De laatste editie waar Joyce haar
steentje aan bijdroeg, is ook meteen
de succesvolste. 272 kinderen namen
deel aan die editie en 200 vrijwilligers
staken de handen uit de mouwen. “Ik
heb deze editie bewuster ervaren,
omdat het mijn laatste keer was. Het
was een top editie met prachtig weer.
Ik begon om 09.30 uur al een keer
te huilen vanwege mijn vertrek. We
hebben afgelopen vrijdag een mooi
afscheid gehad. Mijn man en ik moes
ten even op de bühne komen, dat was
erg leuk. Het is goed geweest”, zegt
Joyce.

Supertrots
Ondanks dat ze het erg moeilijk vindt,
is het een bewuste keuze om te stop
pen als organisatielid. “Ik ben super

Heel even was er een scheiding,
met veel pijn in het hart.
Maar nu weer bij elkaar,
niet ieder apart.
De handen ineen gestrengeld,
een zachte diepe zucht.
Als eenheid weer samen,
opgaand in de ochtendlucht.

Bep Rooijakkers – Jacobs
* Beringe, 8 juli 1948
† Roermond, 24 augustus 2022
echtgenote van

Wout Rooijakkers †
Mandy en Jeroen
Romy
Iris
Correspondentieadres:
Lijsterbespad 31, 5995 BV Kessel.
De afscheidsdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

trots op wat we al die jaren hebben
bereikt. KVW is toch een beetje mijn
kindje. Toch heb ik besloten om te
stoppen, omdat de voorbereiding me
iets te veel werd. Als organisatielid
ben je er op één maand na, het hele
jaar mee bezig. Wij leven voor KVW.”
Je zou denken dat Joyce nu een zee
van vrije tijd heeft, maar niks is minder
waar. “In coronatijd ben ik begonnen
bij kinderopvang Hoera. Dat vond ik zo
leuk dat ik dat ben blijven doen. Ook
ben ik fanatiek aan het tennissen en
draai ik avonduren bij Café de Pool. De
agenda werd steeds voller. Zodoende
moet je keuzes gaan maken. Ik denk
dat het tijd is voor een nieuwe lichting
ouders en vrijwilligers om het stokje
aan over te dragen. Ik heb er alle
vertrouwen in dat het goed komt.”
Tekst en beeld: Milou Peelen

Appels zelf plukken €0,50 fruitbomen
Tienraijseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32
Gevraagd: Poetshulp voor woonhuis
in Maasbree, 4 uur per 14 dagen.
Geert Peeters (06 11 11 14 57)
Cursus reanimatie en AED in
Panningen; 6 en 13 september.
Aanmelden via secretaris@
heldenreanimeren.nl
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93
Poetshulp gezocht, 3 uur per week,
Maasbree 06 12 51 26 45
Intuïtief tekenen
Klein groepje. www.mayproosten.nl
Hathayoga, Yinyoga en ouderenyoga
Bel 077 374 50 18 voor info of een
gratis proefles. Yogameijel.nl
Atelier De Stal start met workshops
schilderen en vegetatief vormgeven.
Info www.atelier-destal.nl
Cursus Tekenen/Schilderen
voor beginners en gevorderden.
T: 06 36 15 87 99
mat@matvanderheijden.nl
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15-vragen aan

Jesse Ghielen Helden
kunde in de laatste proefwerkweek
voor de vakantie. Gelukkig ben ik
met hele goede punten overgegaan
naar 3 havo. Ik had 6 keer een 8, 7
keer een 7 en 2 keer een 6 op mijn
eindrapport. Hier ben ik best trots
op.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst lig ik lekker te chillen op
de bank of in bed. Bij mijn vader heb
ik een aparte ‘speelkamer’ met een
bank en tv, bij mijn moeder ga ik
vaak op mijn eigen slaapkamer op
bed zitten om te chillen. Ik kijk dan
vaak TikTok of YouTubefilmpjes op
mijn telefoon of laptop. Ook werk
ik sinds kort bij de Frietbakkers in
Panningen. Vaak moet ik hier op vrij
dag- en/of zaterdagavond werken.

Wat is je favoriete game?
Ik vind ‘Fall Guys’ momenteel erg
leuk om te doen op de Nintendo
Switch. Dit is een spel dat je online
speelt tegen 59 andere mensen
ergens ter wereld. Iedere ronde
moet je verschillende dingen doen
en vallen er mensen af. Er is geen
ronde hetzelfde, het kan bijvoor
beeld zo zijn dat je een ronde een
race moet rennen en een andere
ronde punten moet verzamelen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jesse Ghielen
14 jaar
Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou graag de rest van mijn leven
20 jaar willen zijn. Ik denk dat mijn
ouders dan minder over mij beslis
sen en ik zelf meer vrijheid heb. Dan
heb ik waarschijnlijk mijn rijbe
wijs en hoef ik niet meer te vra
gen of iemand me ergens naartoe
kan brengen of ophalen. Ook zijn er
dan minder beperkingen omdat ik
18 jaar ben geweest. Hierdoor kan
en mag ik zelf meer dingen beslis
sen, bijvoorbeeld de tijd waarop ik
thuis moet zijn en wanneer ik op
stap ga. Ik zou ook niet ouder willen
zijn, omdat je met 20 jaar nog jong
en fit bent. Je hoeft je ook nog geen
zorgen te maken over werk, vaste
lasten betalen et cetera.

Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
‘Ik ben gewoon mezelf’. Deze titel
past wel bij mij, omdat ik soms wel
onzeker kan zijn over mezelf. Maar ik
weet dat ik gewoon goed ben zoals
ik ben en me niets aan moet trek
ken van wat andere mensen vinden
of denken.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Wangwarmers zouden een goede
uitvinding zijn, want ik krijg in de
winter snel koude wangen als ik bij
voorbeeld op de fiets zit.

Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een stopwoordje.

Ik zeg wel vaak ‘i know’ of ‘das nie’,
maar dat zijn niet echt stopwoordjes.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik het vaakst de ‘huilen van
het lachen’ emoji. Omdat ik vaak
grappige filmpjes gestuurd krijg van
vrienden of als er een grapje wordt
gemaakt via WhatsApp. Ik reageer
daar dan op met deze emoji. Ik
gebruik ook regelmatig de ‘duivel’
emoji. Die stuur ik vaker als grapje
naar mijn beste vriend.

Wat ligt er onder jouw bed?
Bijna niets… af en toe een kleding
stuk, boek of mijn laptop. Ik probeer
mijn kamer netjes te houden en als
er iets op de grond ligt, dan komt het
vaak niet onder mijn bed.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Blauwe dagen’ van Caja Cazemier.
Caja Cazemier vind ik een erg
goede schrijfster. Dit boek gaat over
iemand die in een depressie zit en
ik vind het moeilijk om me voor
te stellen hoe iemand zich zo kan
voelen. Daarom vond ik het een
heel interessant boek. In het boek
neemt de schrijfster je echt mee in
de mindset van iemand met een
depressie.

Wat is je favoriete hobby?
Tennis en gamen. Ik tennis al vijf jaar
bij HTC Horst en vind het een leuke
tennisclub. Ik ga altijd graag naar de
trainingen en speel op zondag vaak
nog wedstrijden. Ik heb ook vrien
den gemaakt bij de tennisclub, waar
ik buiten de trainingen om ook con
tact mee heb. Elk jaar organiseert de
tennisclub de eerste week van de

schoolvakantie de ‘tennisweek’ waar
ik altijd erg naar uit kijk. In deze
week worden allerlei activiteiten
georganiseerd, waarbij we iedere
dag op de tennisclub zijn. We gaan
bijvoorbeeld een dag naar Toverland,
doen eierenkoppen en hebben een
logeernacht. Eierenkoppen is inmid
dels een traditie geworden en ik zal
even uitleggen wat dit precies is.
Er wordt een zeil gespannen, waar
de organisatie achter gaat staan.
Wij staan aan de andere kant van
het zeil en de organisatie gooit dan
eieren er overheen. Wij moeten
deze ‘vangen’ of ‘koppen’. Vangen
is 1 punt, koppen is 3 punten en in
je broek vangen is 5 punten. Zo kun
je met je team punten scoren. Deze
worden bij de overige teampunten
opgeteld die in die week verdiend
worden. Buiten school, sport en
werk, besteed ik ook graag tijd aan
gamen op mijn telefoon, laptop of
Nintendo Switch.

Wat is je droombaan?
Ik denk dat ik later kok wil worden.
Dit lijkt me een hele leuke baan
omdat ik veel van koken en bakken
hou. Bij mijn vader kook ik vaak één
keer per week. Verder bak ik graag
cake of taart. Ik bak de laatste tijd
wat minder vaak, omdat ik gezonder
probeer te eten. Ook vind ik natuur
fotografie erg leuk en mooi. Ik ben
onlangs met mijn moeder naar Italië
geweest en daar heb ik veel foto’s
gemaakt van de mooie uitzichten die
er waren. Misschien dat ik hier later
wel een opleiding of cursus in wil
gaan doen.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Dat was een 8,1 voor de toets wis

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
‘Ash Ketchum’ van Pokémon. Ash
is een trainer van Pokémon. Hij is
de beste en belangrijkste trainer en
heeft de sterkste Pokémon. Het lijkt
me wel leuk en grappig om een keer
in een wereld vol Pokémon te leven.
Maar ook om een keer de beste
en belangrijkste persoon te zijn in
een wedstrijd. Dat lukt me in het
echt niet vaak.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Er is niet één specifieke reis die
ik zou willen maken, maar ik zou
wel graag nog verschillende lan
den in Europa willen zien. Zo zou
ik graag nog een keer naar Spanje,
Noorwegen, Engeland, Griekenland,
Kroatië en Portugal willen gaan.
Naar Spanje en Portugal zou ik graag
willen voor de warme temperatuur
en in Noorwegen zou ik graag het
noorderlicht willen zien en de natuur
bezichtigen. In Engeland zou ik
graag een citytrip naar Londen wil
len maken, in Griekenland vind ik de
typische Griekse bouwstijl erg mooi
en in Kroatië heb je heel mooi hel
derblauw zeewater. Ik heb dus nog
wel wat op mijn verlanglijstje staan.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Door blijven zetten. Maakt niet uit
waarvoor, uiteindelijk kom je er wel.
Laat je door niets of niemand ervan
weerhouden om je dromen waar te
maken.

Hoi

Column

Tijd

Eén van de meest kostbare
dingen die we hebben: tijd.
Je krijgt het nooit terug, kunt
er niet meer van krijgen, maar
kunt het ook niet sneller
voorbij laten gaan. Tijd heelt
alle wonden, komt tijd komt
raad, tijd is geld: mensen
lijken constant met tijd bezig
te zijn.
Tijd geeft ons de ruimte om
dingen te doen en toch is tijd
vaak de reden dat we die dingen
laten. “Daar heb ik geen tijd
voor.”
Nu mijn vakantie bijna voorbij is,
denk ik vaak aan tijd en vooral
aan hoe ik die besteed heb. In
het begin van de vakantie heb
je zeeën van tijd, het is soms
zelfs overweldigend. Wat moet
je met al die tijd doen? En dan,
op het einde, wanneer de tijd
teruggedrongen is naar één
week, of misschien zelfs de
laatste uren van je vakantie, voelt
tijd heel anders. Had ik mijn tijd
niet beter kunnen besteden?
Toch zitten er in iedere dag 24
uur, in ieder uur 60 minuten
en die minuten bestaan uit 60
seconden. Dat is iets dat nooit
verandert en toch voelt tijd als
je iets gepland hebt staan nooit
hetzelfde als hoe het voelt met
een lege agenda. Soms wil je een
dag het liefst overslaan en soms
wil je dat een dag nooit eindigt.
Sommige mensen zeggen dat
ze niet met tijd om kunnen gaan
en andere mensen hebben een
hobby aan het inplannen van
hun tijd. Dan is het goed om te
denken aan het feit dat iedereen
iedere dag opstaat met dezelfde
24 uur die we kunnen besteden.
Wees dankbaar voor de nieuwe
dag, want je tijd is kostbaar. Wat
je ook doet met die tijd, houd
in je achterhoofd dat je het niet
terugkrijgt. Of je er nu voor kiest
om die 24 uur vol te plannen, of
om die 24 uur niets te doen, zorg
ervoor dat je blij bent met je tijd.
En onthoud dat er geen ‘juiste
tijd’ bestaat. Er is gewoon tijd en
wat jij beslist ermee te doen.

Soms wil je een dag
het liefst overslaan
en soms wil je dat een
dag nooit eindigt
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Vrijwillig de zomer door

‘Mijn leven is verrijkt dankzij Museum Peel en Maas’
Terwijl het verenigingsleven in de zomermaanden grotendeels
stilvalt en er massaal vakantie wordt gevierd, draait het vele vrijwillige werk in veel gevallen gewoon door. Ook deze regio kent tal van
vrijwilligers, die hun hart hebben verpacht aan een stichting, vereniging of club. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze? In de rubriek
‘Vrijwillig de zomer door’ richten we de schijnwerpers op de stille
krachten die zich belangeloos inzetten voor anderen. Deze week
vertelt Lia van Weel, vrijwilligster bij Museum Peel en Maas in
Helden, over haar vrijwillige inzet.
Een bezoekster aan het museum
sprak na afloop online haar waarde
ring uit over het ‘vriendelijke perso
neel’ dat ze er trof. Mooie woorden,
maar ook een compliment dat
wellicht nóg groter was geweest
wanneer zij had geweten dat het
‘vriendelijk personeel’ waar ze over
spreekt, in werkelijkheid vrijwilli
gers betreft. Eén van hen is Lia van
Weel, die enthousiast vertelt over
haar rol binnen het museum. “In de
loop der jaren heb ik een interesse
ontwikkeld voor de regiogeschiede
nis. Dat is aangewakkerd door het
museum. Ik weet inmiddels veel
meer over Peel en Maas dan over
mijn geboorteplaats Horst”, lacht ze.

Rustig maar leerzaam
Via een kennis kwam Lia zo’n
vijf jaar geleden in aanraking

met het museum in het voormalig
Mariaklooster. “Jaren heb ik als vrij
williger geholpen in de wereldwinkel.
Toen die sloot, heb ik eventjes afge
wacht wat er op mijn pad zou komen.
Vrijwilligerswerk in het museum
kwam ter sprake tijdens een kaart
avond en ik dacht ‘dat proberen we’.
Het bevalt me sindsdien uitstekend”,
vertelt Lia enthousiast. “Het is een
rustige, maar ook erg leerzame taak.
Het verbreed je horizon. Ik heb hier
enorm veel geleerd over Peel en Maas
en de geschiedenis van deze regio.
Door het werk in het museum krijgen
alledaagse dingen als straatnamen
opeens veel meer betekenis. Ik weet
nu welk verhaal er achter schuilgaat.”
Lia heeft als vrijwilliger diverse taken
binnen het museum. “Meestal beman
ik de balie en ben ik daar het eerste
aanspreekpunt voor de bezoekers,

Wij hebben jou

Broodnodig!

maar ik geef ook regelmatig rond
leidingen. Het zou fijn zijn als zich
meer vrijwilligers zouden aanmel
den bij het museum, zodat we altijd
met z’n tweeën zijn. Dan kan één
iemand bij de entree blijven, terwijl
de ander meegaat voor een rondlei
ding. Dat maakt de beleving voor veel
bezoekers ook leuker. En op rustige
momenten is het natuurlijk een stuk
gezelliger met z’n tweeën.”

Cool en vet

Voor onze ambachtelijke
bakkerswinkels zoeken wij

Verkoop
medewerkster

ongeveer 24 uur per week
Ben jij enthousiast, nauwkeurig en vind
je het leuk om met klanten om te gaan?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je motivatie met CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of laat je gegevens achter in onze winkels.
Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Bakkerij Broekmans
www.bakkerijbroekmans.nl

Met name wanneer er schoolklassen
op bezoek komen, is Lia in haar ele
ment. “Met kinderen heb ik altijd een
speciale band gehad. In het verleden
onder andere bij de jeugdcommissie
van de tennisvereniging. Het is fijn dat
ik hier ook weer met kinderen in aanra
king kom, al is dat op een heel andere
manier. Het is geweldig hoe zij tegen
het museum aankijken. Ontzettend
inspirerend ook. Ik krijg er energie van
wanneer ik zo’n groep mag rondleiden.
Dat doe ik regelmatig samen met een
andere vrijwilliger. Math bijvoorbeeld”,
vertelt ze. Met Math bedoelt ze Math
Ghielen, één van de drijvende krachten
achter het museum en ook aangescho
ven bij het gesprek. “We hebben het
museum de laatste jaren omgevormd
zodat het ook voor kinderen aantrek
kelijker werd. Dat proces is nog steeds
gaande. We hebben straks ongeveer
35 plekken in het museum waar kin
deren iets kunnen doen. Dat varieert
van een trilplaat waar ze ervaren hoe
de aardbeving in 1992 in deze regio
gevoeld heeft, tot een speurtocht door
alle kamers. Kinderen associëren een
museum vaak met termen als ‘saai’
en ‘vervelend’, maar hier krijgen we
na afloop te horen dat het ‘cool’ en
‘vet’ was. Daar doe je het voor”, vertelt
Math.

Dagboek van een dwangarbeider
De verschillende bezoekers, van jong

tot oud, zorgen er mede voor dat de
vrijwillige werkzaamheden van Lia
binnen het museum erg divers zijn.
“Het geven van rondleidingen moet
je leren. Dat lukt niet in twee dagen
tijd. Ik schrijf op wat Math vertelt en
werk dat thuis uit. Je hebt hier boven
dien heel veel boeken waar je allerlei
info uit kunt halen. Ontzettend inte
ressant vind ik dat”, legt Lia uit. Zelf
zorgt ze er op haar beurt voor dat het
archief met leesmateriaal wordt aan
gvuld met unieke werken. “Op het
ogenblik ben ik thuis het handge
schreven dagboek van een dwangar
beider aan het digitaliseren. Zo krijg
je een gedetailleerd privéverslag in
handen van iemand die naar Duitsland
werd gedeporteerd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dat is heel bijzonder om
te beseffen.”

Gouden helm
In één van de ruimtes van het
museum staat de periode van de
Tweede Wereldoorlog centraal. Het is
slechts één van de kamers die je door
een reis in de tijd voeren. “Via onder
andere de archeologiekamer, waar de
vondst van de gouden helm een pro
minente rol speelt, gaan onze bezoe
kers terug naar het Romeinse rijk, om
langzaam maar zeker in een recenter
verleden terecht te komen. Dat zorgt
vaak voor een feest der herkenning”,
vertelt Lia. “In onze filmkamer worden
films vertoond die het leven in deze
regio weergeven. Er is er ook eentje
over de vondst van de gouden helm.
Die vinden vooral de jongeren hier
erg interessant. Net als de geluiden
die in de oorlog te horen waren en
beelden van het leven dat hun opa en
oma hadden toen ze net zo oud waren
als de kinderen nu”, legt Lia met
een twinkeling in haar ogen uit. “Dit
museum verrijkt écht mijn leven.”
Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Geplukt

Monique van Wijlick Baarlo
Monique van Wijlick droomde van een carrière in de sportwereld. Dat liep echter anders, momenteel werkt
ze namelijk op de rechtbank in Roermond. Toch is ze regelmatig te vinden op het grasveld waar ze een
balletje trapt. Deze week wordt de 32-jarige Baarlose geplukt.

tijd. “We mochten niet op kantoor
werken en daardoor was het moei
lijk om kennis te maken met collega’s.
Inmiddels ben ik ‘part of the team’ en
gelukkig kende ik al een aantal col
lega’s vanuit mijn vorige werkgever
Gemeente Venlo.” Daar ging Monique
aan het werk net na haar studie, zo’n
acht jaar geleden. In eerste instantie
was rechten studeren niet de eer
ste keuze van Monique. “Mijn droom
was om elke dag te sporten en dus de
Sporthogeschool te gaan volgen. Vier
weken voordat de opleiding begon,
realiseerde ik me dat ik helemaal geen
gymleraar wilde worden. Toen ging ik
op zoek naar een alternatief en op de
laatste dag schreef ik me in bij de rech
tenstudie in Tilburg.”

Kennis

Monique is geboren en getogen in
Baarlo, net als haar vriend Koen,
waarmee ze al tien jaar samen
is. Twee weken geleden werd de
liefde bekroond met een ring tij
dens hun vakantie in Luxemburg.
“Hij vroeg me bovenop een berg
in Luxemburg ten huwelijk. Als ik
‘nee’ zou zeggen, kon hij me nog
van de berg duwen, vertelde hij
daarna lachend. Ik had niets in de
gaten, terwijl hij de hele weg de

ring probeerde te verstoppen voor
mij. Het was een leuk begin van onze
vakantie”, zegt Monique stralend.
De bruiloft staat medio volgend
jaar op de planning. Voor Monique
betekent dat nog een aantal
stressvolle maanden. “Ik ben
overvallen met het feit dat we
zoveel zaken moeten regelen voor
de bruiloft. Gelukkig is onlangs een
vriendin getrouwd, dus kunnen we
haar om tips vragen.”

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

5

6

2

9
3

4

1
2

2
4
1

1

9
6

7
2

1
7

3
6

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

3

8

9

9

Oplossing vorige week:
9

8

4

7

6

2

5

3

1

3

1

6

8

5

4

2

7

9

5

7

2

1

9

3

8

6

4

1

3

8

2

7

5

4

9

6

4

6

5

9

3

8

1

2

7

8

2

9

7

6

4

1

3

8

5

6

2

3

4

1

9

7

5

8

6

7

5

1

3

8

6

9

4

2

8

4

9

5

2

7

6

1

3

8
4

Reizen
Naast Luxemburg bezocht het stel ver
schillende landen tijdens vakanties.
Nu er nog geen kinderen in het spel
zijn, maken Monique en Koen graag
een internationale reis. “We proberen
meestal de winter te ontvluchten. De
eerste keer dat ik ging backpacken
was na het afronden van mijn stu
die. Ik ging op de bonnefooi samen
met een vriendin twee maanden
lang backpacken in Azië. Dat beviel
heel goed, waardoor ik met Koen ook
meerdere reizen heb gemaakt. We
hebben veel van Azië gezien. Het is
daar goedkoop, goed weer en je krijgt
er lekker eten. Er staan nog genoeg
andere bestemmingen op ons lijstje.
We hopen nog een keer naar ZuidAfrika te gaan en ooit nog met een
camper door Amerika te trekken.”
Bewust kiest het stel ervoor om niet
langer dan één of twee maanden van
huis te zijn. “Ik vind het toch wel fijn
om dan weer thuis te zijn. Je hebt veel
te om verwerken, maar het is ook
prettig om naar een normale wc te
gaan”, zegt Monique lachend.

Rechtbank
In de tijd dat Monique niet op vakan
tie is, moet er gewerkt worden. Dat
doet ze momenteel bij de rechtbank in
Roermond, waar ze werkt als gerechts
jurist in bijstandszaken en vreemdelin
genzaken. Midden in de coronatijd, 1,5
jaar geleden, switchte ze van baan en
dat was volgens haar een vervelende

Na het afronden van nog twee master
opleidingen, was het volgens Monique
geen makkie om een baan te vinden.
Uiteindelijk mocht ze via een pro
ject bij gemeente Venlo samen met
twee andere starters aan het werk. “Ik
behandelde bezwaar- en beroepszaken
op het gebied van de Participatiewet
en die kennis kan ik nu gebruiken bij
de rechtbank. Rechters vragen mij
wel eens hoe het bij een gemeente
in zijn werk gaat. Het is daarom wel
handig en zinvol dat ik kennis vanuit
de gemeente meebreng.” Een oplei
ding tot rechter sluit Monique in de
toekomst niet uit, maar voor nu wil
ze zich eerst focussen op haar huidige
baan. “Vreemdelingenzaken zijn vaak
heel pittige dossiers en dat wil ik eerst
onder de knie krijgen. De deur naar
een opleiding tot rechter staat wel op
een kier. Dat is het fijne aan Rechtbank
Limburg als werkgever: er zijn veel

doorgroeimogelijkheden.”
Ondanks dat Monique als kind haar
droombaan zag in sporten, maar dit
uiteindelijk niet zo is gelopen, staat ze
in haar vrije tijd wel nog drie keer per
week op het voetbalveld. Inmiddels is
ze al 27 jaar lid van de voetbalclub in
Baarlo. Ook bekleedt ze een bestuurs
functie en draait ze bardiensten. “Ik
speel in het eerste damesteam van
Baarlo. Op mijn leeftijd is dat soms
pittig, omdat de concurrentie vaak in
de 20 is. Dan merk ik dat ik niet altijd
de conditie heb. Om fit te blijven, ga ik
nog regelmatig spinnen en fitnessen.”

Vergaderen
De gezelligheid met het team is vol
gens Monique net zo belangrijk als het
sporten zelf. “De derde helft vind ik
erg gezellig. Vaak vergaderen we met
het bestuur ook aan de bar met een
biertje. We vormen samen een ener
giek en jong bestuur. Inmiddels ben
ik twee jaar secretaris en ik heb de
intentie om dat nog jaren vol te hou
den. Toch denk ik niet dat ik het, net
zoals mijn voorganger zoveel jaren zal
volhouden, de RIO-opleiding ga doen
en er eventueel kinderen in het spel
komen. Maar we zien wel hoe de toe
komst loopt.”

Je hebt veel te om
verwerken, maar het is
ook prettig om naar een
normale wc te gaan

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Hangjeugd is deels eigen schuld
van gemeente
Sinds juni zijn er bij de gemeente en politie meldingen binnengekomen van overlastgevende jongeren bij het Kaupmanshof in Helden. Bewoners
zouden zich bedreigd voelen door de uitingen van deze jongeren. Daarnaast werd er veel afval achtergelaten. Hangjeugd is er al jaren en dat
verander je niet snel, wel kan er een oplossing gezocht worden voor bijkomende problemen die ze veroorzaakt.
Momenteel is er een samenscholingsverbod
ingesteld op het Kaupmanshof in Helden.
Gevolg hiervan is dat de jeugd gaat ‘hangen’
op een andere locatie. Ook daar zullen weer
klachten komen, waardoor ze uiteindelijk weer
verkassen naar een andere plek. Hoe kan dit

opgelost worden?
Iedereen is jong geweest en in elk dorp is er
wel jeugd op straat te vinden. Moeten we deze
jongeren deze kans ontnemen of samen met de
jeugd bekijken waar het wél mogelijk is om te
‘chillen’? De gemeente kan op dit laatste punt

haar kans grijpen en met hen in gesprek gaan
over een locatie waar de jeugd niemand tot
last is.
Hangjeugd is deels eigen schuld van gemeente.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 34

Legalisering online gokken is een goede zet geweest
Sinds de legalisering van het online gokken in Nederland, wordt de schatkist flink gespekt. In de eerste maanden van dit jaar bracht de belasting
op kansspelen liefst 168 miljoen euro op voor de staat, waarvan het grootste deel op het conto komt van aanbieders van online gokken. Aan de
andere kant neemt het aantal gokverslaafden toe en kan de vraag gesteld worden of het legaliseren van het online gokken wel zo’n goed idee is
geweest.
Ge Vaessen vindt het ronduit schandalig dat
online gokken mag en mogelijk is gemaakt.
“Toezicht online is nul. Gokkast verboden,
waarom toch? Online gokken is vele malen
gevaarlijker en verslavender, vooral onder jonge

ren zorgt dit voor grote maatschappelijke problemen
en een toename van verslavingszorg. De staat vangt
25 procent kansspelbelasting en zorgt tevens dat er
veel mogelijkheden en gelegenheden zijn om alles
te verliezen. Een kansspel met 20 procent winkans

is een geen kansspel. Alle gokspellen, gokhallen,
casino’s, loterijen, Lotto, Toto of online websites: de
Nederlandse staat heet alles volledig in handen.”

Uitnodiging bijeenkomst

Masterplan

Savelberg
13 september 2022
Beste dorpsgenoten van Koningslust,

Zorgorganisatie Daelzicht nodigt u graag uit voor een informatiebijeenkomst over het Masterplan Savelberg. Wij staan voor goede zorg en
ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Om te
garanderen dat mensen prettig kunnen blijven wonen, leven en werken
moeten we inspelen op veranderingen in zorgvragen en behoeften van
cliënten. Voor het terrein in Koningslust is een masterplan ontwikkeld,
waarin de invulling en het gebruik staat beschreven. Meer informatie
over het Masterplan: www.daelzicht.nl/masterplan-savelberg

Informatiebijeenkomst Masterplan Savelberg
Daelzicht wil het masterplan graag toelichten aan
dorpsgenoten. U bent van harte welkom!
Datum: dinsdag 13 september van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Dorpshuis De Sprunk, Rector Isidorusstraat 7,
5984 NB Koningslust
Aanmelden: www.daelzicht.nl/aanmelden-savelberg

daar word je gezien

nieuwbouw@daelzicht.nl • www.daelzicht.nl/wonen •

Ingezonden brief

Overlast Kaupmanshof Helden
Oké, na succesvol twee maanden het laffe (er wonen voornamelijk ouderen) terroristje uitgehangen te
hebben, wordt je spruit er eindelijk met succes op gewezen dat dat niet de bedoeling is.
In plaats van als een kerel zijn
medicijn te slikken gaat ie een potje
zitten te janken dat ie toch wel
hard aangepakt is. Als liefhebbende
ouders steun je hem natuurlijk,
van je goudstukje (alleen aan de

buitenkant denk ik zo) blijf je af,
die verdient zo’n behandeling vast
niet. Aanklagen die agenten, hoe
durven ze.
Vroeger als puber was ik ook niet
altijd even braaf en werd door de

politie bij mijn kladden gepakt. Ik
ben nu nog altijd blij met de echte
steun van mijn ouders: een flinke
extra draai om mijn oren.
Als het echt tot een zaak komt, zou
ik graag weten waar en wanneer,

want ik kom graag mijn steun
betuigen aan de betreffende
politiemensen, bedankt en hulde
voor jullie optreden.

Ton Grommen, Maasbree

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Wat dunkt dich?

Column

Leef
vergunning
“Kun jij vergunningen ontrafelen?” Op deze WhatsAppvraag
van een vriend, was het antwoord: “Ooit gehoord van
internet?” Voor het KVL,
KinjerOLS, Kinjerkorenfestival
en KinjerKultuurPries binnen
de KinjerKraom hebben we
nooit iets aangevraagd. Sterker
nog we werden zelfs aangespoord deze events te initiëren.
Ervan uitgaande dat vergunning een beladen woord is, nam
ik onbevooroordeeld toch een
duik in deze mystieke wereld.
Het kost wel enige tijd dit chap
ter te doorgronden. Neem daarom
gemakshalve een willekeurige
greep uit het rijke vergunningoeu
vre van gemeenten. Voorbeelden:
voor een evenement, festival of
buurtfeest is een vergunning nodig,
ga je bouwen of verbouwen heb je
een omgevingsvergunning nodig,
bij een openbare loterij is een ‘lote
rijvergunning’ nodig en bij bomen
kappen een kapvergunning. Dan is
er nog een ontheffing bij een feest/
evenement waar alcohol wordt
geschonken en een standplaatsver
gunning voor een vaste plek aan
de openbare weg, als je goederen
of diensten aanbied. Ook op een
weekmarkt is voor een vaste plaats
een standplaatsvergunning nodig.
Vraag ontheffing voor geluidsnor
men bij feesten. Bij graafwerk in
gemeentegrond is een kabelver
gunning nodig. Overnachten in een
tent of caravan buiten de camping
vraag je een ontheffing. Voor een
horecabedrijf heb je een exploita
tievergunning nodig. Ondernemers
zijn verantwoordelijk voor een
brandveilig gebouw. Bij een terras
op gemeentegrond is een terras
overeenkomst nodig. Jippe: “Al deze
abracadabra vreugt om dudelike
oëtlek, want dudelikheid geuft os
samelaeving un baetere route.”
Crowd: “We want more!” Oke dan:
vraag een ontheffing voor ver
branden snoeihout. Verwerken van
dierlijke mest- een omgevingsver
gunning milieu. Nee, ik ben geen
deskundige in regels of voorschrif
ten, maar meld verheugd als toe
gift: de dure leges bij een gunning.
Jippe: “Binne zoëveul regels kins se
noëts alles perfect doon, mer unne
misser is soms baeter den niks
doon.” De overheid geeft advies.
Rest tenslotte de hamvraag: is voor
zelfsturing, of om in onze samenle
ving te mogen leven, ook een ver
gunning nodig?
Peter Joosten
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Inzameling
Klein Chemisch Afval
•
•
•
•

Baarlo: maandag 5 september 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Kessel: dinsdag 6 september 17.00 - 19.00 uur Markt
Kessel-Eik: woensdag 7 september 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Maasbree: donderdag 8 september 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein,
zijde Dorpstraat tegenover de kerk
• Meijel: maandag 12 september 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
De chemokar komt niet meer in alle kernen omdat in sommige kernen
te weinig mensen KCA brachten. KCA kunt u ook gratis afgeven op het
Milieupark Peel en Maas.

Kermis Meijel 3 t/m 6 september

Kermis Meijel 3 t/m 6 september
Zaterdag 3 september 16.00 uur

Opening kermis door wethouder Anget Mestrom bij Grand Café

Peel en Maas InZicht
Woensdag 7 september kunt u weer kijken naar Peel en Maas InZicht. In dit
televisieprogramma krijgt u inzicht in wat een gemeente zoal doet.
De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:
• Kennismaking met accountmanager Horeca, recreatie en toerisme
• Onze dienstverlening
• Kijkje achter de schermen van het Klant Contact Centrum
• Werken bij Peel en Maas
Kijk woensdag 7 september om 18.00 uur naar Omroep P&M. De herhaling is op zaterdag
10 september om 18.00 uur.

Toezichthouder met passie
voor de bouw

Zaterdag
3met
september
uur
Goejje
optreden van16.00
schutterij
Sint Willibrordus.

Opening kermis door wethouder Anget Mestrom bij Grand Café
5 september
van 17.00 tot
18.00
uur
Goejje Maandag
met optreden
van schutterij
Sint
Willibrordus.
Verrassing op het kermisterrein.

Maandag
5 september
van 17.00
tot 18.00 uur
Dinsdag
6 september 19.00
uur
Bing op
kermisterrein.
Verrassing
ophet
het
kermisterrein.

Kermis zondag t/m dinsdag geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

Dinsdag 6 september 19.00 uur
Bing op het kermisterrein.

Ben je uitvoerder in de bouw of heb je de opleiding net afgerond! Dan zoeken
we jou? We zoeken een collega met passie voor de kwaliteit van bouwen en voor de
gemeente Peel en Maas
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Je werkdag is een combinatie van buiten zijn voor de controles van (bouw)locaties of
controles over meldingen/klachten. En “binnenwerk” voor de (digitale) verslaglegging
en het uitzoeken welke regels van toepassing zijn en deze bespreken met collega’s.
Samen met de betrokken partijen zoek je naar oplossingen en treed je op als het moet.
Je beheerst het “vakmensschap” waarmee je betrokkenen helpt om aan de gestelde
regels te voldoen. Je geeft voorlichting, onderhoudt klantencontact en spreekt burgers,
ondernemers en instanties aan op hun gedrag. Daarnaast is er ruimte voor ontwikkeling
van kennis zodat je goed voorbereid je werk kunt doen.
Wie zoeken wij?
Een enthousiaste teamplayer die momenteel werkzaam is in de bouw of net zijn of haar
opleiding MBO bouwkunde (niveau 4) heeft afgerond. Die zich wil ontwikkelen en het vak
van toezichthouder eigen wil maken.
Wat mag je van ons verwachten
Een fijne werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van je kennis en ervaring
bieden we een bruto maandsalaris van maximaal € 3.732,-. Daarnaast bieden we een
individueel keuzebudget van 17.05% van je salaris. En een opleidingstraject dat past bij
jouw kennisniveau.
Wil je meer weten? Of de uitgebreide vacaturetekst ontvangen?
Mail of bel met teammanager anne.fleerakkers@peelenmaas.nl of adviseur P&O
yvonne.bosch@peelenmaas.nl tel: 06 3735 3418. Beiden zijn ook bereikbaar via
077 306 6666
Kijk op www.peelenmaas.nl>bestuur en organisatie>vacatures

Bekendmakingen

Kermis zondag t/m dinsdag geopend van 14.00 tot 24.00 uur.
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Beringe
Grashoek
Kessel
Kessel
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Bongardweide 32
de Berckt 2
Hoogstraat 54
Kievit 29 RECTIFICATIE
Kadastraal nr. 4759 sectie B
Scheutenbergweg 4A
Korenbloemstraat 4
Molenpeel 5
Past. Huijbenplein 19
Wietelweg perceel G 5525
Omgeving Kaupmanshof Helden

WhatsApp

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
maandag t/m
t/m vrijdag
vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Eerste Partnerschaps Tennistreffen
in Wevelinghoven
Drie jaar na de eerste contacten kon donderdag 18 augustus eindelijk de tennisuitwisseling tussen
PeelenMaas/Kessel en Grevenbroich plaatsvinden. In het kader van het Partnerschaps Tennistreffen was het
70+ team van LTV Kessel die dag te gast bij tennisvereniging Wevelinghoven.

Er waren welkomstwoorden door
voorzitter Hendrik Vandamme van
de ontvangende vereniging en door
de vertegenwoordigers van het
Partnerschap, Joachim Schwedhelm,
Marie-Jeanne Zander en Lou Simons.

Namens LTV Kessel benadrukte voor
zitter Hans Beenen het belang van
een partnerschap. Hij overhandigde
een aandenken aan deze eerste ont
moeting. De teams werden wisse
lend in vier ronden samengesteld.

Uiteindelijk wonnen de spelers van
Wevelinghoven van de Oranjegasten
uit Kessel. Na de spelen werden de
eerste contacten gelegd voor een
toernooi volgend jaar in Kessel.

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Handbalvereniging BSAC Maasbree
bestaat zestig jaar

Asbestverwijderaar

Handbalvereniging BSAC organiseert op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september een jubileumweekend aangezien de club in augustus zestig jaar bestond. Het bestuur heeft er met de jubileumcommissie
voor gekozen om geen receptie te houden, maar vooral activiteiten voor jong en ouder te organiseren in
het feestweekend. De activiteiten vinden plaats op en rond de MVC-velden op Sportpark De Driesprong
aan de Breetse Peelweg.

Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

In 1962 werd de Maasbreese hand
balvereniging opgericht. De club
startte onder de naam MHC Bree,
dat daarna HC Bree werd, vervol
gens Breeton Sport en tenslotte BSAC
(Breeton Sport Alcides Combinatie).
Dit jaar bestaat de club zestig jaar en
dat wordt gevierd met een activitei
tenweekend. Het weekend start op

vrijdag 2 september met een jeugd
kamp met diverse activiteiten voor
de jongere spelers en speelsters. Het
jeugdprogramma wordt op zaterdag
ochtend na het ontbijt afgerond met
wervelende sport- en spelactivitei
ten in handbalsfeer. De dag wordt op
zaterdag 3 september afgesloten met
een openbare jubileumfeestavond,

die voor iedereen vrij toegankelijk is.
Verschillende optredens door onder
andere NFN Records en Venny & Krulle
worden deze avond gegeven. Het
jubileumweekend wordt op zondag 4
september afgesloten met een brunch
geserveerd voor leden, oud-leden,
sponsoren en genodigden. Met vragen
kun je mailen naar 60jaar@hvbsac.nl

Motorcrossweekend in Meijel
De 75-jarige traditie van Meijel op het gebied van motorcross wordt zaterdag 10 en zondag 11 september
voortgezet. MCC Meijel organiseert die dagen namelijk een motorcrossweekend op circuit De Vossenberg.
De zaterdag is voor de jeugd en de
clubrijders. Onder de naam BENEDUCup, een uitwisseling tussen de
Nederlandse, Duitse en Belgische
bond, verschijnen aan het starthek:
de 50cc, 65cc, 85cc, beginnersklasse,
MX2 Jeugd (125cc), Quad special en

Quad standaard. Daarnaast staan
die dag op het programma de Kids
en Sidecars en open clubklassen
voor beginners en gevorderden.
Zondag volgen het Europees kam
pioenschap MX Open Klasse en de
24MX Nationale Motorcross. Naast

de Europese coureurs van de Open
Klasse verschijnen achter het start
hek de MX Open Senioren, de MX
Open Nationalen, de MX2 Junioren,
de MX2 Senioren/125 cc Cup en de
Dames/Veteranen.

Nieuw seizoen Nijntje Beweegdiploma –
Volleybalspeeltuin
Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke manier. Daarom geeft volleybalvereniging Peelpush dertig lessen van het Nijntje Beweegdiploma. Het nieuwe seizoen start zaterdag 10 september in sporthal De Korref in Meijel.
Het Nijntje Beweegdiploma –
Volleybalspeeltuin is een serie
beweeglessen waarin kinderen van
2 tot en met 5 jaar wekelijks speel
plezier hebben. Tegelijkertijd leren
ze alle essentiële basisvormen van
bewegen. De lessen worden gegeven

door Angelique Willems en Daphne
Verstappen, die veel ervaring heb
ben met het geven van peuter- en
kleutergym. Ze hebben hiervoor
een speciale opleiding gevolgd en
zijn gediplomeerd voor het Nijntje
Beweegdiploma. De dertig lessen

worden op zaterdagochtend van
09.00 tot 10.00 uur gegeven. De eer
ste les is 10 september, maar later in
het seizoen instromen is altijd moge
lijk. Meer weten of aanmelden? Mail
Angelique en Daphne via tcjeugd@
peelpush.nl

0109 \ cultuur

Dansmiddag in Beringerzand

Voorlichtingsavond burger
hulpverlening Panningen

Elke tweede donderdag van de maand is er in de danszaal van Beringerzand een dansmiddag voor iedereen
die van dansen houdt, speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en rolstoeldansers en hun
begeleiders. De aftrap van het nieuwe seizoen is op donderdag 8 september.
Ontspannen en ontmoeten staan op
de dansmiddagen centraal, onder
begeleiding van professionele vrijwilli
gers. Dj Anton zorgt tijdens de dans
middag voor passende muziek. Dit

alles onder het motto ‘Dans met mij’.
De dansmiddag op 8 september in
Beringerzand (Heide 5 in Panningen)
begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30
uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Hart voor Limburg organiseert op dinsdag 13 september een
informatiebijeenkomst over burgerhulpverlening en reanimatie
om voorbereid te zijn in een situatie waar iedere seconde telt en
om antwoord te geven op je vragen. De voorlichtingsavond
wordt gehouden om 19.00 uur in het Huis van de Gemeente
in Panningen.

Begeleiders en mantelzorgers zijn vrij
van entree. Neem voor vragen, onder
meer over vervoer, contact op met
coördinator Jo Basten: 077 466 20 26
of 06 24 67 56 12.

Stichting Kunst en Cultuur Baarlo organiseert in het eerste weekend van september voor de vierde maal
‘Rondje Kunst Baarlo’. De kunstroute voert langs 15 ateliers van in totaal 21 kunstenaars met een grote variatie
aan kunstvormen zoals schilderkunst, beeldhouwwerk, keramiek, sieraden, glas-in-lood en fotografie. Tevens is
er op beide dagen een expositie met kunstwerken van alle deelnemende kunstenaars in Kasteel d’Erp.
Wandelen Baarlo start op zondag
4 september om 07.30 uur vanaf
Pratwinkel 17. Er zijn vier afwisselende
routes. Ook is er die dag theater op
straat van 12.00 tot 18.30 uur. Er zullen
zes acts afwisselend vijf keer optre

den. Entree is geheel gratis. De acts
vinden plaats in het groene hart van
Baarlo: Kasteel d’Erp, de kasteelweide,
het parkbos, de oude watermolen en
wasplaats de Sprunk.

Voor het eerst in drie jaar
weer Dörper Schieten
Voor het eerst in drie jaar organiseert Koninklijk Schuttersgilde
St. Lambertus Helden zaterdag 3 september weer het Dörper
Schieten. Voor iedereen die ook wel eens wil weten hoe het voelt
om onder de grote buks te staan waarmee ook op het OLS wordt
geschoten, is het Dörper Schieten dé kans.

Samen Zingen in Kèpel
Seniorenvereniging Kepèl organiseert elke eerste maandagavond van de maand Samen Zingen. Zo ook op
maandag 5 september. Iedereen is welkom, ook niet-leden, en de toegang is gratis.
Een saxofonist speelt de melodie
samen met een accordeonist. Wie mee
wil zingen hoeft geen noten te kun
nen lezen. Ook als iemand af en toe

een nootje mist, is dat geen probleem.
Deelnemers krijgen bij aanvang van de
bijeenkomst de te zingen liedjes uit
gereikt en ze worden getoond op een

op het inschrijven in het BHL, de
verantwoordelijkheid, registratie
en herregistratie. Je kunt
burgerhulpverlener worden nadat
je een voorlichtingsavond hebt
gevolgd.

Tijdens de bijeenkomst komen
de volgende elementen aan bod:
cijfers en wetenswaardigheden
met betrekking tot reanimatie
en AED-gebruik, de werking van
het oproepsysteem HartslagNu,
uitleg over de mogelijke effecten

Kunst en cultuur in Baarlo

Rondje Kunst Baarlo 2022 begint op
vrijdag 2 september om 19.00 uur
in Kasteel D’Erp, Baron van Erplaan
1. Dit jaar werkt Stichting Kunst en
Cultuur Baarlo samen met Baarlo
Leeft en Stichting Wandelen in Baarlo.
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Er wordt geschoten door drietal
len. Bij elk drietal mag maximaal
één schutter mee schieten die
lid is van een schutterij of gilde.
Het Dörper Schieten vindt plaats
op het Schuttersterrein aan de

groot scherm. Samen Zingen begint om
19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur.
Het vindt plaats in Gemeenschapshuis
In Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen.

Hazenakkerweg 1 in Helden. Jeugd
tot 14 jaar schiet met de luchtbuks.
Vanaf 14 jaar wordt geschoten
met de grote buks. Aanvang is om
15.00 uur.

0109 \ nieuws
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Adver torial

Huis van troost en afscheid, zaterdag 10 september tussen 11.00-16.00 uur

Open dag Fien Bos Uitvaartzorg
Fien Bos Uitvaartzorg nodigt u uit voor de open dag op zaterdag 10 september tussen 11.00-16.00 uur.
Hoofdingang ligt aan de Patersstraat 52 Panningen, zĳ-ingang Wietelweg 15.

of haar verhaal. We luisteren er
graag naar onder het genot van
een kop koffie of thee. We willen
van de dood een onderwerp van de
samenleving maken. Praten over
de dood is vaak een moeilijk
hoofdstuk, maar het zou veel
situaties zoveel makkelijker maken
als we er gewoon open over durven
te zijn. Wij en onze medewerkers
gaan graag het gesprek aan.
Ik denk ook dat onze kracht daar
ligt. We zijn benaderbaar. Waar we
ook zijn, in het pand, in de winkel
of op de markt: een praatje maken
of het hart luchten mag altijd. In
het Huis van troost en afscheid
hebben we dit ook geprobeerd te
vatten in de sfeer: een huiselijke en
warme ontvangst.

Geen vraag
is te gek

In het Huis van troost en afscheid van
Fien Bos Uitvaartzorg bevinden zich
sfeervolle, huiselijke troostkamers
waarvan de nabestaanden een eigen
sleutel ontvangen. Op deze manier
kan men een dierbare op elk gewenst
moment bezoeken en is er alle tijd en
ruimte om op eigen wijze dagelijks
met stapjes afscheid te nemen.

In 2016-2017 is het familiebedrijf
zo gegroeid dat dochter Sandra
en later haar zoon Frank in het
bedrijf mee zijn gaan werken. Daar
zijn we trots op. Eind 2019 is ons
oog gevallen op het pand aan de
Patersstraat/Wietelweg. We wilden
van het gebouw een plek van
ontmoeting maken. Een plek waar

je ‘even’ met een ander je emotie
kunt delen. Een plek waar je in
verslagenheid weer rust vindt.
Geen vraag is te gek. We vinden
het heel belangrijk dat het Huis van
troost en afscheid zo laagdrempelig
mogelijk is en dus toegankelijk
is. Iedereen mag er zijn met zijn

Loop zaterdag 10 september eens
rond in Het Huis van troost en
afscheid en neem een kijkje in
de troostkamers, de huiskamer.
Bij de hoofdingang passeert u een
rouwauto en aan de Wietelwegzijde
de uitvaartmotor. Tijdens de
open dag begint de inloop om
11.00 uur. In de centrale hal hoort
u de muzikale kwaliteiten van
Ton Geurts. In de inkomhal staat
een scherm met informatie over
firma Nazorg.

11.30 uur zal Marjolein Geenen,
rouwbegeleiding, een lezing geven
op haar vakgebied.
13.30 uur hoort u Violet Mols, notaris,
vertellen wat er na een overlijden
op juridisch vlak staat te gebeuren.
Ook neemt Violet de tijd om uw
vragen te beantwoorden.
In één van de troostkamers ontmoet
u Randy, thanatopracteur, die
uitleg zal geven over de tijdelijke
balseming.
In een andere troostkamer staat
een kist gemaakt door een lokale
ondernemer. De Maaskist is geen
standaard kist en heeft een groter
formaat. Dit kan in de lengte- en
breedtemaat verschillen.
De bloemiste Lucienne Janssen
van atelier Natuurlijk Verbonden
kan aan de hand van uw verhaal
een bloemstuk maken met
een persoonlijk karakter. Zij zal
ter plekke laten zien hoe een
bloemarrangement tot stand komt.

Patersstraat 52, 5981 TS Panningen
077 308 28 33
Fien 06 45 73 46 34,
Sandra 06 30 92 19 61
uitvaart@fienbos.nl
fienbosuitvaartzorg.nl
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Garagesale en rommelmarkt Grashoek
De garagesale in Grashoek beleeft zondag 11 september haar derde editie. De markt, die duurt van 11.00 tot
15.00 uur, is dit jaar in een iets ander jasje gestoken.

Tijdens de aankomende editie is er
live muziek op het plein, een kinder
plein met activiteiten en een spring
kussen. Verder mag dit jaar ook

iedereen die buiten Grashoek woont
zich opgeven om spullen te verkopen
op de pleinen.
Vorig jaar telde de markt meer dan

honderd deelnemers. Kijk voor meer
informatie op www.facebook.com/
garagesalegrashoek Opgeven kan via
ketsersbosgrashoek@gmail.com

Ruilbeurs in Kessel-Eik
Postzegel en Muntenvereniging Kessel organiseert zondag 4 september weer een ruilbeurs. Deze beurs vindt
plaats in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik (Lindelaan 4).
Tussen 09.00 en 12.00 uur is er een
groot aanbod aan ruilobjecten: niet
alleen postzegels en munten, maar

bijvoorbeeld ook kaarten, suikerzak
jes en bidprentjes. Er zijn voldoende
vrij te gebruiken plaatsen om te ruilen

beschikbaar. Bel voor tafelhuur naar
077 465 26 23.

Poolse organiste
bespeelt orgel Missiehuis
Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan heeft Orgelkring Peel
en Maas enkele bijzondere artiesten kunnen contracteren. Zo ook
op dinsdag 6 september om 20.00 uur. De Poolse organiste Lidia
Książkiewicz speelt dan op het Mutin orgel van het Missiehuis in
Panningen een programma.
De in 1977 in Poznan geboren Lidia
Książkiewicz begon op 5-jarige
leeftijd met pianospelen en op
20-jarige leeftijd met orgel. Na
haar studies aan de nationale
muziekacademies van Bydgoszcz
en Poznan ontving zij een groot
aantal onderscheidingen tijdens
internationale wedstrijden. Zo
behaalde ze een eerste prijs op het
internationale orgelconcours van
Rimini (2003), een derde prijs op
het internationale orgelconcours
César Franck in Haarlem (2000)
en de speciale prijs van de Reger/
Messiaen internationale orgel
wedstrijd in Graz (2003). Na haar
verhuizing naar Frankrijk studeerde
ze af aan het conservatorium van
Saint-Maur voor orgel (1e prijs) en

klavecimbel (gouden medaille). Als
soliste heeft Książkiewicz samen
gewerkt met symfonieorkesten
als het Radio France Symphony
Orchestra, het Krakow Philharmonic
Orchestra, het Douai Orchestra en
Slovak Sinfonietta. Verder heeft ze
opnames gemaakt met radio- en
televisiestations in heel Europa.
Książkiewicz was lange tijd profes
sor aan het Conservatorium voor
Muziek en de Hogere Academie
van Straatsburg. Momenteel is ze
de titulair organist van het grote
orgel van de kathedraal van Laon
(Frankrijk) en internationaal concer
tiste. Belangstellenden zijn 6 sep
tember welkom in het Missiehuis,
Kerkstraat 8 in Panningen.

Eerste editie Pleinfestijn
in Kessel
Na jaren geen dorpsfeest te hebben gehad in Kessel hebben een
aantal prominenten van diverse verenigingen uit Kessel en KesselEik de koppen bij elkaar gestoken om te bekijken of er weer eens
een gezamenlijk feest georganiseerd kon worden. Uit de eerste
bijeenkomsten bleek al snel dat er na de coronatijden veel behoefte
was om weer samen te zijn. Daarom wordt op zaterdag 3 september om 16.00 uur, na de afsluiting van KEKZ (Kesselse en Eikse Kids
Zomer) op de Markt in Kessel, de eerste editie van het Kessels en
Eiks Pleinfestijn georganiseerd.
“We wilden iets neerzetten voor de
gehele gemeenschap van Kessel
en Eik zonder een beroep te doen
op de lokale ondernemers, want
ook zij hebben geen gemakke
lijke tijden gehad. Daarom zijn we
trots om het Pleinfestijn te pre
senteren”, vertelt Eric Zeelen. Het

Pleinfestijn wordt opgeluisterd door
enkele lokale dj’s en twee begin
nende jongeren bands, waaronder
Decatalyzed, dat bekend staat om
stevige (hard) rock, punkmuziek.
De BRBand zal Lisa Selen begelei
den met covers uit het heden en
verleden. Dit spektakel is gratis.

Zonnebloemloterij Beringe
De Zonnebloem maakt zich sterk voor mensen met een lichamelijke beperking, onder meer door activiteiten te organiseren of op
bezoek te komen. Jaarlijks is er een landelijke loterij. De Beringse
Zonnebloemvrijwilligers maken van maandag 5 tot en met donderdag 8 september een rondje door het dorp om loten te verkopen.
Dit jaar maakt de afdeling Beringe
gebruik van de mogelijkheid
om via een QR-code te betalen.
Contant betalen blijft uiteraard ook

mogelijk. De trekking is maandag
10 oktober. Op www.zonnebloem.
nl/loterij is te zien welke prijzen
zoal te winnen zijn.

Optreden Zwarte Fanfare
onder de Toren
Onder de noemer Muziek onder de Toren organiseert de
Werkgroep Cultuur in hartje Peel en Maas in de zomermaanden
wekelijks een muziekoptreden. Zaterdag 3 september is de
Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel te gast.
Het optreden vindt plaats onder
de Toren op het Raadhuisplein in
Panningen. Het begint om 13.30
uur en eindigt om 16.45 uur. Bij

slecht weer kan het optreden wor
den afgelast. Houd daarvoor de
Facebookpagina van Muziek onder
de Toren in de gaten.
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Museum Peel en Maas
organiseert lezing over de Peel
door Piet Blankers
Museum Peel en Maas organiseert dinsdag 6 september een lezing over
de Peel. Spreker is Peelkenner Piet Blankers. Zijn lezing is getiteld ‘De
Peel aan weerszijden van de Peelrandbreuk’.
Blankers houdt in heldere taal een
lezing die voor een breed publiek
toegankelijk is. Hij concentreert zich
op vragen als: heeft de Maas door
de Groote Peel gestroomd? Waarmee
is de Centrale Slenk, de slenk van
Roermond, opgevuld? Hoe en wan
neer is de Peel ontstaan? Hoe en wan
neer is de Peelrandbreuk ontstaan?
Na een baan als aardrijkskundeleraar
en als professioneel auteur op het
gebied van natuur en landschap houdt
Piet Blankers zich na zijn pensionering
vooral bezig met natuurbescherming
en het schrijven van boeken over

onder meer de Peel en de geologie
van de provincie Limburg. Het meest
recente boek waaraan hij heeft mee
gewerkt is ‘Heel de Peel’. De lezing
duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur, met
halverwege een korte pauze. Inloop
vanaf 19.30 uur. Vanaf circa 21.30 uur
is het mogelijk vragen te stellen.
Belangstellenden hoeven niet van
tevoren te reserveren en de toegang
is gratis. De lezing vindt plaats in de
zalen 5-6 in Gemeenschapscentrum
Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in
Helden.

Verdienstelijk gemaakt

Onderscheiding voor
pastoor Van der Horst
Pastoor Peter van der Horst is zaterdag 27 augustus onderscheiden als
Prior in de Edele Eed- Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode
Leeuw van Limburg en de Heilige St. Sebastianus. De investituur hiervan vond plaats in de Sint Brigidakerk in Noorbeek.

Advertentie

Hoort u goed, maar
verstaat u slecht?
Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.
De leesbril voor uw gehoor
De Axon luisterhulp is er voor de situaties
waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig
heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw
oor en zet hem aan. Vergelijk het met een
leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!
Makkelijk in gebruik
De batterij in het apparaatje gaat tot
24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk
aan, afhankelijk van de situatie en – niet
als deken en nu als pastoor. Van der
Horst is een graag geziene gast in
het Gildehuis tijdens vergaderingen,
bij het Koningsvogelschieten, op de
nieuwjaarsreceptie en bij de jaarlijkse
Lambertusdag. Verder is hij zeer geïn
teresseerd in het wel en wee van het
Gilde en is hij altijd bereid om raad te
geven. Ook de actie ‘Aandacht voor
elkaar’, waarbij in de coronatijd zieke,
eenzame ouderen en mensen die een
dierbare verloren hadden een kaarsje
aangeboden kregen, is door Van der
Horst samen met het Gilde georgani
seerd.

OpenDag korting
De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95.
Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke
prijsverlaging: op 9 september betaalt u
slechts € 19,95. Kom langs op onze Open
Dag, dan kijken we aan de hand van een
hoortest of de Axon bij u past. En bent u niet
tevreden, krijgt u uw geld gewoon terug.

Kom langs op vrijdag 9 september!
Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 9 september en
profiteer van onze speciale Open Dag korting. Liever een afspraak op een andere dag?
Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.
Schoonenberg Panningen,
Raadhuisplein 3,
Tel. 077-3076153
432

Tijdens de investituur beloven de
nieuwe leden zich in te zetten voor
Outer (kerk en geestelijke overtui
ging), Haerdt (gezin, maatschap
pij en de gemeenschap) en Troon
(geestelijk en niet-geestelijke gezag).
De onderscheiding wordt uitgereikt
aan personen die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk hebben gemaakt
voor het schutters- en gildewezen.
Het Koninklijke Schuttersgilde St.
Lambertus uit Helden droeg pas
toor Van der Horst voor, onder meer
omdat hij al ruim dertig jaar geeste
lijk raadsheer is van het Gilde, eerst

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het
aanbod van diverse maten.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Mededelingen
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 5 september a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuf
fels en gordijnen. U kunt de dicht
gebonden zakken afgeven op het
kerkplein. Ons team staat klaar om
te helpen met het uitladen en zijn
aanwezig van 13.00-14.30 en van
17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet
brengen: Bel dan 077 307 65 21 en
alles wordt bij u opgehaald. Sinds
kort staat er op de parkeerplaats
bij de dorpsontmoeting ook een
kledingcontainer ook hier kunt u
kleding inleveren en verder, zoals

Cluster MKBE

voorheen, voor de garagedeur van de
pastorie. (Aan de Meule)
Kerkdiensten
Zondag 4 september
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 7 september
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086, G. Sillekens
Eemsestraat 12, 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 september
geen H. Mis
Zondag 11 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
en Odil en Maria Steeghs-Janssen en
overl. familie (jaardienst); Jan Peeters
en overl. familie (jaardienst);

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Jan Willems (verj)
en Mie Willems-Kessels
Zondag 11 september
H.Mis 11.00 uur. Ziekenzondag t.i.v.
Wiel van der Sterren (verj) en de zie
ken in onze parochie

Kerkdiensten
Zondag 4 september
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Marian
In de parochies van MKBE
Verhappen. Intenties: Petronella
wordt een nieuwe kapelaan
Vaessen. Overleden ouders Gerardus
benoemd te versterking van
van der Sterren en Klara Fischer en
het huidige priesterteam:
Piet en Ed van der Sterren. Overleden
Ranil Weerawarna, 32 jaar,
ouders Pennings-Janssen, An, Truus en
uit Sri Lanka. De benoeming
Jac Pennings en overleden familie.
gaat in per 1 september en
Mededelingen
hij zal gaan wonen in de
Kerkelijk huwelijk
Bram van Sonsbeek en Anja Wennekers
pastorie in Kessel. Parochie
Zondag 4 september - Eerste zondag
Maasbree
van de maand
Na de H. mis van 11.00 uur is er
Misintenties
gelegenheid om samen met kapelaan
NL58RABO0131001973, Pastorie
gezellig bij te praten onder het genot
Dorpstraat 31, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl van een kop koffie of thee. U bent van
harte welkom.
www.parochiemaasbree.nl

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zaterdag 3 september
H. Mis in samenwerking met De
Zonnebloem Helden vw de Nationale
Ziekendag om 14.00 uur
Zondag 4 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Tila
Hermans (jaardienst); Annie JanssenDelissen; Kerk open voor gebed en
aanbidding van 14.00 -15.00 uur (afwij
kende tijd!)

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. de levenden en
overledenen van familie Smets;
Zaterdag 10 september
Geen H. Mis

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paro
chiekerk is dagelijks geopend voor
het opsteken van een kaarsje, een
gebed of een moment van bezinning.
De H. Aldegundis is beschermheilige
tegen ernstige ziekten en voor troost
en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
19.15 uur H. Mis. Voor de familie Jo en
Jean Jacobs-Stappers.

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 4 september
Meijel Kermis
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v.
Harrie Gielens, Truus Gielens-Maessen
en Ton Gielens
Maandag 5 september
Kermismaandag
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 6 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel)
aansl. koffiedrinken
Donderdag 8 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel)
aansl. Aanbidding
Vrijdag 9 september
13.30 uur Huwelijk Dirk Vestjens en
Romy van den Broek

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 september
09.30 uur H. Mis. Herman Peeters en
Maria Peeters-Smeets en voor overle
den familie. Familie Mertens-Kersten
en tevens voor een verjaardag.
Donderdag 8 september
09.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522, Opgave tijdelijk
bij Tjeu Stemkens 06 30 10 30 13

Open maandag- en woensdag-och
tend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 september
‘s-ochtends: ziekencommunie
Zaterdag 3 september
H. Mis 19.00 uur m.m.v.
gemengd zangkoor t.i.v. Mia en
Coba Houtappels;
Zondag 4 september
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen
parochie.

Pastoor-deken
W. Varela 077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 06 55 40 80 23

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

Net afgestudeerd?
Ga aan de slag bij Spring kinderopvang en ontvang een
startersbonus van €250,-!

Kom je kennismaken?
• 06 11 87 14 50
• vacatures@spring-kinderopvang.nl
• www.werkenbijspring.nl

