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Theater op straat
Stichting Kunst en Cultuur Baarlo organiseerde in het eerste weekend van september voor de vierde maal Rondje Kunst Baarlo. De kunstroute voerde langs 15 ateliers van in totaal
21 kunstenaars. Tevens was er op beide dagen een expositie met kunstwerken van alle deelnemende kunstenaars in kasteel d’Erp. Op zondag 4 september konden geïnteresseerden kijken
naar theater op straat. Afwisselend werden bij kasteel d’Erp, de kasteelweide, het parkbos, de oude watermolen en wasplaats de Sprunk zes acts gepresenteerd. / Beeld: Jac Willekens

38 agrarische bedrijven in Peel en Maas in
één keer omgezet naar andere bestemming
In Peel en Maas meldden zich voor de Stoppersregeling 72 agrarische bedrijven aan, die met deze regeling de kans kregen om binnen tien jaar met het bedrijf te stoppen of te moderniseren. Nu deze tien jaar
voorbij zijn en 38 bedrijven, waarvan hoofdzakelijk varkenshouderijen, officieel zijn gestopt, is het voor
de gemeente tijd om de bestemmingen te veranderen. Het college heeft nu met een veegbestemmingsplan in één keer alle vergunningen omgezet.
Doordat deze 38 bedrijven zijn
gestopt, is het aantal varkenshou
derijen met 50 procent afgenomen.
Omdat de vergunning van een inten
sieve veehouderij nu is omgezet naar
agrarisch grondgebonden, krijgen
de eigenaren de kans om op een
andere manier hun geld te verdienen.
“De meeste bedrijven hebben voor
akkerbouw, vollegrondteelt of een
paardenhouderij gekozen. Er zijn vijf

uitzonderingen, waar maatwerk is
geleverd. Denk daarbij aan het stallen
van caravans”, legt wethouder Rob
Wanten uit. Doordat de gemeente
met het veegbestemmingsplan in
één keer alle vergunningen omzet,
worden legeskosten vermeden.
“Het omzetten van een bestemming
kost tussen de 7.000 tot 10.000 euro.
Deze kosten neemt de gemeente
voor haar rekening. Het levert voor de

gemeente een afname van geurover
last, fijnstof, stikstof en ammoniak
op.” Hierdoor komt er minder druk te
staan op de kernen. Gemeente Peel
en Maas streeft er naar om grote
veehouderijen naar de kernranden te
verplaatsen naar de desbetreffende
landbouwontwikkelingsgebieden.
Dit zorgt weer voor meer mogelijkhe
den op het gebied van woningbouw
in de kernen zelf.

Fietsende scholieren terug in straatbeeld

Extra controles op gebruik
mobieltje tijdens fietsen

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent automatisch dat het
aantal fietsende scholieren op de openbare weg fors toeneemt. Het politiekorps van Peel en Maas kondigt aan de komende weken extra te
controleren op het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het fietsen.
Sinds 1 juli 2019 is het bij wet verbo
den om een mobiele telefoon vast te
houden op de fiets. In de praktijk blijkt
dit echter nog altijd veelvuldig voor
te komen. Onderzoek wijst uit dat de
oorzaak van één op de tien ongevallen
waarbij een fiets betrokken is, valt toe
te schrijven aan het gebruik van een
mobiele telefoon. Bij jongeren tussen
de 15 en 17 jaar ligt dit percentage zelfs
vele malen hoger.
Om de veiligheid op dit gebied te

verbeteren, gaat het korps van Peel
en Maas de komende weken inten
siever controleren op gebruik van
het mobieltje. Een boete voor het
vasthouden van de mobiele telefoon
is onlangs verhoogd naar 140 euro.
Wanneer iemand op een scoo
ter besluit zijn mobiel te gebruiken
wordt er een bon uitgeschreven van
240 euro en een automobilist betaalt
zelfs 350 euro. Daar komen de admi
nistratiekosten nog bovenop.
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Blik op groene vingers

De tuin van Loes en Lei van Heugten uit Meijel
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen uit de
gemeente Peel en Maas uit die het bekijken waard zijn en vertelt de
eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van
Loes en Lei van Heugten uit Meijel.
Loes en Lei wonen sinds 1976 in
hun huidige huis in Meijel. Het is
de plek waar ze hun twee zonen
genaamd Bart en Dennis hebben
laten opgroeien. Inmiddels zijn
Loes en Lei met pensioen en vul
len ze de dagen met uitstapjes,
fietsen en voornamelijk tuinie
ren. De tuin heeft in de loop van
de tijd een behoorlijke meta
morfose ondergegaan. “Toen we
hier kwamen wonen was de tuin
een vlakte. Lei wilde graag een
grote tuin. Ik had in de tijd dat we
gingen trouwen niks met tuinen.
Op een gegeven moment begon
ik er ook de lol van in te zien”,
zegt Loes.
Inmiddels in de tuin van heel wat
gemakken voorzien. Loes en Lei
omschrijven de tuin als makke
lijk in onderhoud maar toch een
fijn plaatje. “De tuin bevat veel
zitmogelijkheden. Het prieeltje
is het favoriete zitplekje. Ook zit
ten we graag onder het afdak bij
de schuur”, zegt Lei. De klein
kinderen van Loes en Lei spelen
ook maar al te graag in de tuin.
“We hadden eerst ook een vij

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

ver met een waterval. Vanwege de
kleinkinderen hebben we de vijver
weggedaan. Het was onwijs mooi,
maar je wil het risico niet lopen
dat de kleinkinderen erin vallen.
Dan gaan zij toch voor”, zegt Loes.

Als het aan mij ligt
verander ik alles
Het Meijelse stel is veel te vin
den in hunr tuin. “We zijn iedere
dag wel even met de tuin bezig.
Mensen denken dat onze tuin veel
onderhoud nodig heeft, maar dat
valt best mee. Zolang het maar
een hobby is, dan is het nooit veel
werk”, zegt Loes. Lei is tevreden
over zijn tuin. Loes houdt ervan om
de tuin zo nu en dan aan te passen.
“Ik doe veel inspiratie op in boekjes,
televisie en in bijvoorbeeld tuincen
trums. Als het aan mij ligt, plaatsen
we hangmatten in de tuin en ver
ander ik alles. Het recente project
waar wij mee bezig zijn geweest is
het schilderen van de buitenmuur in
een grijze kleur”, zegt Loes. Dat had
van Lei niet per se gehoeven.
“Ik vind die grijze kleur maar niks”,
zegt hij lachend.
Naar het tuincentrum gaan is het
ultieme uitstapje voor de twee.
“Al koop ik niks, toch doe ik ideeën
op voor de tuin. Wij gaan gewoon
shoppen, soms zie ik wat leuks
en dan zetten we dat in de tuin.
We doen maar wat”, zegt Loes.
“Onze zoon is hovenier. Hij komt
regelmatig op bezoek met een
nieuw plantje voor in de tuin, maar
qua namen van planten ken ik hele
maal niks”, voegt Lei daar aan toe.
Volgens de twee zit er geen spe
cifieke lijn in de tuin. “We doen
gewoon wat wij leuk vinden”, zegt
het stel.
Tekst en beeld: Milou Peelen

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

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
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Druk op dorp door intensieve veehouderijen door sanering verlaagd

Gemeente koopt kalkoenbedrijf op en geeft het perceel
een nieuwe bestemming
Gemeente Peel en Maas heeft besloten om een kalkoenbedrijf aan Zelen 16 en 18 in Panningen aan te kopen en voor een bedrag van 500.000 euro te
saneren. Door het weghalen van het bedrijf, wordt de druk op het dorp door intensieve veehouderijen verlaagd. De gemeente ziet voor de toekomst
veel mogelijkheden op deze locatie.
Op de locatie Zelen 16-18 in
Panningen is een kalkoenbedrijf
gevestigd van ongeveer 4 hectare en
ruim 10.000 kalkoenen. Deze onder
nemer heeft ook een locatie aan
de Zandberg in Helden en daar wil
hij graag zijn bedrijf concentreren.
Aangezien de locatie Zelen 16-18 op
250 meter ligt van de kern Panningen
is met de ondernemer gesproken
over de mogelijke verwerving van de

bedrijfslocatie met het oog op (her)
ontwikkeling (sloop en alternatieve
invulling) van de locatie. “De eige
naar heeft zelf besloten om de
locatie niet op de markt te brengen,
maar aan de gemeente te verkopen.
Hierdoor wordt voorkomen dat een
nieuwe intensieve veehouderij in
beeld komt op die locatie. Nu houden
we de regie in handen”, zegt wet
houder Rob Wanten.

Volgens de wethouder ligt het kal
koenbedrijf op een strategische plek
voor de gemeente. “Het perceel ligt
dicht tegen het bedrijventerrein,
woningen en natuur. Als gemeente
hebben we daarom meerdere
opties; we zouden op deze locatie
woningbouw kunnen realiseren, als
bedrijvenlocatie kunnen verkopen
of als natuurcompensatie kunnen
inzetten. Voor nu is het nog niet dui

delijk welke optie dit wordt.”
De gemeente koopt het perceel voor
500.000 euro, wat lager is dan de
taxatiewaarde. De twee bedrijfs
woningen op het perceel wor
den omgezet naar regulier wonen.
De inschatting is dat de sloop en
bestemmingsplanwijziging door de
gemeente bekostigd kan worden
met de verkoop van een win-win
kavel.
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Verkeersveiligheidsactie
op Veldstraat in Baarlo
begonnen
De projectgroep Veilig op weg en gemeente Peel en Maas zijn de
verkeersveiligheidsactie op de Veldstraat in Baarlo begonnen.
Over de gehele straat hangen nu
vlaggen en staan er borden. Deze
actie duurt een maand en daarna
volgt er een buurtmiddag, waar
schijnlijk op vrijdag 16 september

van 14.30 tot 17.00 uur. Deze actie
wordt uiteindelijk geëvalueerd met
de gemeente en de projectgroep
Veilig op weg.

Dorpsbijeenkomst Kessel
Dorpsoverleg Kessel organiseert op donderdag 15 september een
dorpsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het
‘Onderzoeksrapport Verkeer en parkeren Kessel’ gepresenteerd en
wordt de ‘Herontwikkeling vrachtwagenparkeerplaats Kessel’ toegelicht.
Het adviesbureau Kragten
geeft een toelichting op haar
onderzoeksrapport en de
Woningcorporatie Antares met de
gemeente Peel en Maas lichten de

bouwplannen bij de parkeerplaats
toe. De bijeenkomst vindt plaats in
het gemeenschapshuis De Paort en
begint om 19.30 uur. Inloop is vanaf
19.15 uur.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke onderscheiding
voor Harrie Weijs

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft zondag 4 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Harrie
Weijs uit Maasbree. De uitreiking vond plaats tijdens het 60-jarig
jubileum van Handbalvereniging Breeton Sport Alcides
Combinatie (HV BSAC) Maasbree. Weijs wordt benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Weijs werd aangedragen omdat
hij van 1987 tot heden bestuurslid,
commissielid van diverse com
missies en vrijwilliger is van HV
BSAC. Ook is hij van 1996 tot heden

vrijwilliger tijdens de rally van
Carnavalsvereniging D’n Hab uit
Maasbree. Daarnaast is Weijs al
vanaf 2016 vrijwilliger bij Stichting
Battlerun Maasbree.

Onthulling kunstwerk KVW
Egchel
Na twee jaar afwezigheid heeft KVW Egchel op maandag 22 en
dinsdag 23 juli weer de Zomerdagen kunnen organiseren voor de
kinderen in Egchel. Eén van de opdrachten voor de kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8 was het maken van een kunstwerk.

Wij zijn een groeiend dynamisch glastuinbouwbedrijf met op dit moment 29 ha verdeeld
over vijf locaties in Wellerlooi, Helenaveen, Meijel (2x) en Someren. Op deze locaties worden
komkommers en tomaten geteeld. De organisatie kenmerkt zich door een platte structuur
met korte lijnen en heeft efficiency hoog in het vaandel staan.
Ter versterking van ons team zoeken wij een

Financieel-administratief
medewerker
(m/v)

Als financieel-administratief medewerker ben
je onder meer bezig met en verantwoordelijk
voor de financiële administratie en
personeelsadministratie.

We zien je graag binnen het team meedenken
met je collega’s, bereid om kennis te delen en
je bent ontvankelijk voor ideeën van anderen.
Samen kom je verder.

Je werkt hierbij samen in een team met
de huidige twee financieel-administratief
medewerksters die al jaren voor Ties Holding BV
werken. Zij kennen de organisatie enorm goed
en weten wat er speelt. De pakketten waarmee
gewerkt wordt zijn Basecone, Unit4 en Easyflex.

Wat bieden we je?
Een afwisselende baan bij een modern en
dynamisch bedrijf met een fijn team om mee
samen te werken. Er is een informele werksfeer
en geen enkele dag is hetzelfde. Het gaat om
een fulltime dienstverband, met de vrijheid om je
uren zelf mee in te vullen. Salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend prima
in orde. Je standplaats is Ploegstraat 53a in
Someren.

Daarnaast zul je nauw samenwerken met
Ties, bedrijfsleiders en teeltmanagers en hen
ondersteunen zodat zij hun rol optimaal kunnen
vervullen.

Daarbij hebben de kinderen hun
creatieve kant laten zien. Ieder kind
heeft een eigen onderdeel gemaakt
dat gezamenlijk een kunstwerk is

geworden. Op vrijdag 2 september
heeft KVW Egchel, onder het toe
ziend oog van de Hoeskamer, in
’t Erf het kunstwerk onthuld.

Wie ben jij en wat ga je doen?
Je beschikt over een MBO of HBO diploma.
Je bent accuraat, werkt nauwkeurig en bent
in staat zelfstandig te werken. We gaan er
vanuit dat je een administratieve achtergrond
hebt en algemene kennis hebt van Word en
Excel en boekhoudpakketten. Kennis van
personeelszaken is een pre.

Interesse in deze uitdagende functie bij een
dynamisch bedrijf? Neem dan contact op met
Marjon (0493-536134) of Helmie (06-57381299)
of stuur uw sollicitatie met CV naar:
Ties Holding BV
p/a Zinkskeslaan 26
5759 PJ Helenaveen
of email naar administratie@verbaarschot.nl
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Al een hele tijd zijn we je een beetje kwijt. Je was er wel en toch
weer niet, vaak deed ons dat veel verdriet. Je ging steeds verder
bij ons vandaan, ten slotte moesten wij je laten gaan. Zacht
en kalm ben je ingeslapen, tot het laatst waren wij erbij. En
ondanks alles zijn wij blij, dat je nu eindelijk rusten kan.

Jaap Kok

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

* Staphorst, 29 januari 1934

† Helden, 6 september 2022

echtgenoot van

Jopie Kok-Kiers†
maatje van

Fien Seerden-Wouters
Jack en Ans
Roel en Cindy
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Josien en Mart
Tim
Rik en Kimg, Joah, Dani
Steffie en Jeroen, Niene
Jaap en Myriam
Kim en Dave, Dax, Lilly
Sam en Guusje, Nina

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Correspondentieadres: Familie Kok
Schepenbank 50, 6081 DA Haelen
Pap verblijft op zijn kamer in zorgcentrum Ruijsstraat 80A
in Helden. Voor een laatste groet bent u welkom op vrijdag
9 september tussen 13:30 en 15:30 uur.
De crematie vindt in besloten kring plaats op zaterdag
10 september.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
T.K. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz.
06 19 07 69 59

We gaan weer opruimen!
Zaterdag 17 september

Op 17 september is het weer World Cleanup Day. Dit is de grootste zwerfafval opruimactie van de wereld. Miljoenen
mensen doen hieraan mee! Ook in Peel en Maas worden elk jaar opruimacties gehouden. Iedereen die zwerfafval wil
aanpakken kan meedoen. Deze keer zoeken we de sterk vervuilde plekken op, die nog niet door één van onze 360
vrijwilligers regelmatig wordt opgeruimd.
Doe jij ook mee?

World Cleanup
Day
Hoe werkt het?
•
•
•
•

Kies een dorp uit de lijst hieronder waar je op wilt ruimen.
Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl en zet het dorp erbij.
Een paar dagen van te voren krijg je een bevestigingsmail en instructies.
Wij zorgen voor opruimmateriaal en iets lekkers.

Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Koningslust
Maasbree
Meijel
Panningen

13:00u.-16:00u.
09:00u.-11:00u.
14:00u.-16:00u.
14:00u.-16:00u.
10:00u.-12.00u.
13:00u.-15:00u.
08:30u.-12:00u.
10:00u.-12:00u.
09:00u.-12:00u.
10:00u.-12:00u.

Ingweg 7
De Wieksjlaag
Schoolplein
Kerk
Kerkeböske
De Paort
De Sprunk
Kennedyplein
d’n Binger
Gemeenschapshuis

www.peelenmaasschoon.nl
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Weer in Peel en Maas

Wegtrekkend lagedrukgebied
Het vastgeroeste weerpatroon gaat eindelijk op de schop en de afgelopen dagen zijn er al wat regen en onweersbuien langsgekomen. Na een wegtrekkend lagedrukgebied krijgen we rond begin volgende week weer stabiliteit,
omdat regenzones over Frankrijk trekken. Het wordt zeker niet meer zo warm, gemiddeld 23 tot 25 graden, en
dat zijn nog steeds behoorlijke waardes voor september. Vanaf halverwege volgende week lijkt daarbij ook weer
neerslag te gaan vallen. De foto is gemaakt in de buurt van Langhout, Maasbree. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Klachten over aanpassingen in scootmobielen
ook in Peel en Maas binnengekomen

Dankbetuiging

Na klachten vanuit inwoners van Venray en Venlo is nu ook kritiek op het terugbrengen van de toegestane
snelheid en de actieradius van de scootmobiel in Peel en Maas gekomen. Het nieuws heeft ook PvdA/
GroenLinks bereikten zij vraagt het College van B&W om opheldering.

Zonder Mien is alles anders.
Het doet ons goed om zoveel kaarten, woorden,
een knuffel, een kus of een handdruk te hebben
mogen ontvangen na het overlijden van

Mien Coopmans–Kesselmans

Hulpmiddelenleverancier Medipoint
heeft met de Noord-Limburgse
gemeenten een contract afgesloten
voor het gebruik van scootmobielen.
In dat contract is opgenomen dat de
maximumsnelheid wordt teruggebracht
van 15 naar 12 kilometer per uur en de
totale afstand die met een scootmobiel
kan worden gereden is verlaagd naar
20 kilometer. De kritiek hierop is dat
de maximale snelheid van 12 kilome

ter per uur te laag is om normaal mee
te kunnen gaan met een fietstochtje
met familieleden of bekenden. Ook de
verlaagde actieradius van een scoot
mobiel brengt zorgen met zich mee. Zo
ontstaat er angst dat het wagentje op
de terugweg stil komt te staan.
PvdA/GroenLinks vraagt aan het col
lege wat de reden is van de aanpas
singen, maar ook of zij op de hoogte is
van het ongemak en het ongenoegen

dat over het scootmobielbeleid leeft
bij gebruikers. Volgens de partij staat
het doorgevoerde beleid op gespannen
voet met het doel dat personen met dit
hulpmiddel op gebruikelijke wijze deel
kunnen nemen aan het maatschap
pelijk verkeer. Daarom vraagt de partij
of het college bereid is gebruikers de
keuzemogelijkheid te geven om de
snelheid van hun scootmobiel terug te
draaien naar 15 kilometer per uur.

Wij danken jullie hiervoor hartelijk.
Sef Coopmans
Wim en Gertie
Evelien en Tom
Richard en Nathalie
Miriam en Conny
Panningen, september 2022

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur
VVV KESSEL zoekt een vrijwilliger.
1 dagdeel per week in ons leuke team.
Voor meer informatie, bel naar:
Annie. 077 462 24 46.
WELKOM
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

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
Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, grassen, rhodo e.a.
groenblijvers: www.veld-tuinplanten.
nl Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr:
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
55+ Muziekles. Met pensioen en/of
zoek je een nieuwe hobby?
www.gitaarleshorst.nl / 06 52 38 16 45

Boek overhandigd aan burgemeester

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Samen met Johan Philipsen van Zorgboerderij Koe en zijn zoon Noud (7) is Hilde Oomen van Vrijheid & Liefde op
donderdag 1 september bij burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo geweest. Noud heeft het boek
Boerenkracht, generaties in Beweging van Annie van Gemert symbolisch overhandigd om de groeiende onrust
binnen de gemeente kenbaar te maken. Noud wil later graag het stokje van zijn vader overnemen en ook boer
worden. “We zijn hierover kort de dialoog aangegaan en waren het gezamenlijk eens dat er ruimte mag blijven
om in gesprek te gaan, ook al zijn de meningen soms anders. De groeiende onrust is voor iedereen voelbaar en
daarom is het belangrijker dan ooit om de verbinding met elkaar te blijven zoeken”, aldus Hilde Oomen.

Gevraagd: Poetshulp voor woonhuis
in Maasbree, 4 uur per 14 dagen.
Geert Peeters (06 11 11 14 57)
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Vacature

Eenmalige energietoeslag 2022

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

Heb jij een laag inkomen? Of ken je mensen met een laag inkomen? Om de hoge
energiekosten te betalen, kun je een eenmalige energietoeslag van €800 aanvragen.
De energietoeslag is voor inwoners in Peel en Maas met een inkomen tot 120% van
het sociaal wettelijk minimum. Hoeveel dat is hangt af van jouw situatie. Lees meer
op www.peelenmaas.nl/energietoeslag

Toezichthouder Bouw
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.

Aanvragen gaat digitaal met je DigiD. Krijg je graag hulp bij het indienen van jouw
aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel naar 077 306 6666, of ga naar
Wegwijzer Vorkmeer of een dorpsinfoloket bij jou in de buurt.

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
jou kennisniveau.
Wil je meer weten? Of de uitgebreide vacaturetekst ontvangen?
Mail of bel met coördinator Toezicht en Handhaving danny.van.cranenbroek@peelenmaas.nl
of adviseur P&O yvonne.bosch@peelenmaas.nl tel: 06 37 35 34 18.
Beiden zijn ze ook bereikbaar via 077 - 306 66 66

Kermis Baarlo 10 t/m 14 september
Kermis
Baarlo 10 t/m 14 september

Kijk op www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > vacatures

Informatieavonden
Warmte Koude Panningen
In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we uiterlijk in 2050 van het
aardgas af gaan. Het afgelopen jaar is dit belang alleen maar groter geworden.
De energieprijzen zijn flink gestegen en we willen niet langer afhankelijk zijn van
aardgas uit bijvoorbeeld Rusland.

Zaterdag 10 september 16.00 uur

Opening kermis door wethouder Machteld Beukema en
Zaterdag
10 september 16.00 uur
Schutterij Sint Antonius en Sint Petrus bij Centraal Baarlo.

Opening kermis door wethouder Machteld Beukema en
Dinsdag
13 september
tussen
17.00
18.00 uur
Schutterij
Sint Antonius
en Sint
Petrus
bijen
Centraal
Baarlo.
Verrassing op het kermisterrein.

Dinsdag
13 zondag
september
tussen
17.00
entot
18.00
uur
Kermis
t/m woensdag
geopend
van 14.00
24.00 uur.
Verrassing op het kermisterrein.

Veul plezeer same!

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

Van het aardgas af gaan, kan op verschillende manieren. Het initiatief Warmte Koude
Panningen komt met een collectieve oplossing voor de wijken rond het centrum van
Panningen. Dit is een mooie kans voor bewoners en gebouweigenaren om mee te doen en om
een hele wijk in één keer van het aardgas te halen. De initiatiefnemers zijn energiecoöperatie
Peel Energie en het bedrijf Groene Warmte. De gemeente heeft voor dit initiatief een subsidie
aangevraagd bij het Rijk. Met deze subsidie van € 4 miljoen kan bijgedragen worden aan het
isoleren van woningen in deze wijk en het aanleggen van het warmte koude-net.

VeulBekendmakingen
plezeer same!

Informatieavonden
De initiatiefnemers organiseren informatieavonden over het Warmte Koude Panningen.
Alle avonden beginnen om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur.
• Maandag 12 september voor woning- en pandeigenaren
Locatie: Gemeenschapshuis in Kepel.
• Dinsdag 13 september voor woning- en pandeigenaren
Locatie: DOK6 Cavo.
• Woensdag 14 september en donderdag 15 september voor huurders
Locatie: Gemeenschapshuis in Kepel.
Op de avonden wordt een korte presentatie gegeven over de voortgang en planning van het
Warmte Koude-net Panningen. De initiatiefnemers laten zien wat uw opties zijn om van het
aardgas af te gaan en waarom het Warmte Koude-net een gunstig alternatief is. Daarna kunt
u uw vragen stellen bij verschillende kraampjes, waaronder een kraampje van de gemeente.
Iedereen is welkom bij deze informatieavonden, ook mensen die geen persoonlijke
uitnodiging hebben ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.wkpanningen.nl.

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

Veldstraat 10, 10A, 10B, 10C en Tiendvrij 13 en 15

Helden

Omgeving Kaupmanshof (Samenscholingsverbod)

Helden

Op de Lundert 1

Maasbree

Baarlosestraat 29

Meijel

Busserstraat 5

Meijel

Hoek 1

Panningen

Dr. Ariënsstraat 10

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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Het beperken van scootmobielen is onlogisch
Er is tumult in de regio onder gebruikers van scootmobielen. Veel Noord-Limburgse gemeenten hebben een contract met hulpmiddelenleverancier Medipoint voor het verstrekken van deze vervoersmiddelen. Maar wat blijkt: er is contractueel vastgelegd dat de maximale snelheid is teruggebracht naar 12 kilometer per uur. En dat niet alleen, er kan ook nog ‘slechts’ een afstand van 20 kilometer worden gereden
met een volle accu.
Gebruikers van de scootmobielen zijn verbol
gen. Door het verlagen van de snelheid kun
nen ze bijvoorbeeld hun fietsende partner niet
meer bijhouden en met de verlaagde actie
radius van maximaal 20 kilometer groeit de
angst dat ze op de terugweg stil komen te
staan. Normaal meedoen aan de maatschappij

wordt door de aanpassingen automatisch een stuk Praktijk en theorie lijken in dit geval echter mijlen
lastiger.
ver uit elkaar te liggen. Scootmobielen zijn er om
Medipoint en gemeentes zeggen op hun beurt dat de minder mobielen tóch mobiel te maken.
ze flink op de kosten besparen door de opgelegde
beperkingen. Scootmobielen zijn op deze manier
minder snel aan vervanging toe en bovendien zijn
Het beperken van scootmobielen is
ze niet voor recreatief gebruik, zo is het standpunt.
daarom onlogisch. Wat vindt u?

Bespreking poll week 35

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. Zijn die problemen deels
eigen schuld van de gemeente?
Hierover zijn de meningen verdeeld. Aan de ene
kant geven de respondenten aan dat er geen
enkele plek meer is voor jongeren, aan de an
dere kant wordt de opvoeding van de ouders
benoemd. Nancy Tackenberg is het eens met de
stelling. “Ze (de jeugd) hebben toch helemaal
niks meer. Alle discotheken in Helden zijn weg.
En volgens mij is er ook nergens meer een instuif.
Wat vroeger ook nog echt was. Ze kunnen ner
gens meer terecht. Maar ik vind wel dat er geen
overlast moet komen. En rommel moeten ze ook
opruimen. Ik moet ook zeggen dat de mensen
tegenwoordig geen respect meer hebben voor de
politie. Maar dat doet de politie ook deels zelf. Zij
moet zich ook aan de regels houden.”

Ger Wijnhoven vindt dat opvoeders voor hun kroost
moeten zorgen en het goede voorbeeld geven. “Te
beginnen met onder andere hen (fatsoens)normen,
waarden en respect voor anderen bij te brengen. Zij
blijven uiteindelijk ook verantwoordelijk voor hun
minderjarige kinderen, ongeacht waar ze zijn. De
schuld neerleggen bij de gemeente is de makkelijk
ste, echter niet de juiste weg. In gezamenlijk overleg
met jongeren, ouders en hulpverleners pogen een
hangplek te vinden. Ook goed voor hun sociale con
tacten en geestelijke ontwikkeling. Ouders een taak
geven om regelmatig te checken hoe ‘t gaat op de
(nieuwe) hangplek.”
Wim Hoebergen vindt dat een hangplek niet nodig
is. “Laat ze maar lekker thuis in de tuin hangen om

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

beurten. Dan heeft niemand er last van, het wordt
tijd dat er ook respect is, en dat is er weinig, zeker
tegenover agenten.”
Thamara Koch-van Doornik denkt dat jongeren op
straat gaan rondhangen als ze zich vervelen en (om
wat voor reden dan ook) niet thuis kunnen afspreken.
“Ik denk wel dat een straatcoach kan helpen. Die kan
ook samen met de families kijken naar oplossingen.
Maar om de gemeente de schuld te geven vind ik
niet terecht. Daarnaast kan het inrichten van een ‘af
gelegen’ hangplek ook tot vandalisme leiden, en wil
len die kids waarschijnlijk niet eens op zo’n manier
worden ‘weggestopt.’”

De illusie van permanente groei

We zitten al heel lang in een serieuze stikstofcrisis. En wat doet de gemeente Peel en Maas? Ze zegt vrolijk alle medewerking toe voor de vestiging van een grote paardenhouderij in een natuurgebied bij Meijel en een immens varkensbedrijf in de buurt van Egchel. Hoe wereldvreemd
zijn onze huidige bestuurders?
Al jarenlang wordt in Nederland een
indringend maatschappelijk debat
gevoerd over de noodzaak om de uit
stoot van stikstof te beperken, omdat
de natuur onherstelbaar vernield
wordt, de biodiversiteit wordt aange
tast en de gezondheid van mensen
wordt aangetast. De waarschuwingen
dat we in Nederland veel te veel stik
stof uitstoten zijn in de wind geslagen.
We zijn gewoon doorgegaan met ons
economisch beleid van permanente

D66 Peel en Maas

groei. De problemen hebben we ont
kend, voor ons uitgeschoven of we
hebben, onterecht, vertrouwd op tech
nologische schijnoplossingen. Groei is
de kurk waarop onze huidige econo
mie draait. Maar permanente groei op
een eindige planeet is een fundamen
teel fout spoor. Daar wordt al jaren
lang op gewezen. De politiek is door
de rechter in 2019 gedwongen terug te
komen van deze groeidwaalweg. Maar
de belangen zijn zo groot dat veel

belangengroepen de politiek onder
druk zetten om zich weinig of niets
aan te trekken van deze rechterlijke
uitspraak en gewoon door te gaan met
groeien. Dat speelt in alle sectoren,
maar vooral in de landbouw. Die sector
is kampioen om de oren en ogen te
sluiten voor de feiten. Het College van
B&W van Peel en Maas doet met blij
gemoed mee aan dit beleid van geor
ganiseerde onverantwoordelijkheid.
Ze zeggen met onbegrijpelijke blijd

schap medewerking toe aan uitbreidin
gen die haaks staan op de noodzaak
om de uitstoot van stikstof te beper
ken. Lokaal Peel en Maas, het CDA en
ook D66 laten het gewoon gebeuren
en steunen dit onverantwoord beleid.
PvdA/GroenLinks blijft zich verzetten
tegen dit lokaal meebuigen met de
politiek van de groeidwang.
Annigje Primowees, Frits Berben, Raf
Janssen, raadsleden

Van wittebroodsweken naar het echte werk

Sinds dit voorjaar kent Peel en Maas een progressief, fris en vernieuwend geluid in de politiek. De fractie van D66 Peel en Maas zit nu al bijna
een half jaar met twee raadsleden en drie burgercommissieleden in de gemeenteraad. Nu de zomervakantie ten einde is en het nieuwe politiek seizoen op de drempel staat, is dit het moment om terug en vooruit te kijken.
Natuurlijk was het even wennen.
Voor het eerst als nieuwe fractie
in onze gemeenteraad. De verkie
zingsuitslag én de waardering die
we hiervoor kregen van de andere
partijen gaven een goed gevoel.
Ook al kijken we als verschillende
partijen op een andere manier naar
bepaalde zaken, werden we door
alle partijen van harte welkom
geheten in de raad. En toen begon

het echte werk met onder andere
raads- en commissievergaderingen
en natuurlijk bezoeken aan inwo
ners en ondernemers. We spraken
over scholen, paardenhouderijen,
woon-zorgcomplexen, de Omnibuzz,
maar ook over de stijgende (ener
gie)prijzen, wat dit betekent voor
inwoners en wat de gemeente kan
doen. Het besef dat de uitkomst van
een stemming direct gevolg kan

hebben voor inwoners en onderne
mers brengt een verantwoordelijk
heidsgevoel met zich mee. Wellicht
is dit juist de reden waarom men
sen ervoor kiezen om dit werk te
gaan doen. Iets willen betekenen
voor inwoners en ondernemers in
de gemeente.
De lente en de zomer hebben laten
zien dat problemen op landelijk
en op internationaal niveau ook

direct gevolgen hebben voor onze
gemeente. Stikstof, oorlog en stij
gende prijzen waardoor inwoners in
de knel komen. Hoe gaan we hier
als gemeente mee om? Voor D66
Peel en Maas is (tegengaan van)
armoede de komende tijd één van
de prioriteiten.

LeesVanHees

Column

Dikke trui
De gasprijzen gaan door het
dak. Nog steeds. Door een
optelsom van verschillende
factoren betalen ondernemers
en particulieren ongekende
woekerprijzen. Evenredig aan
de gasprijs, blijft ook de energieprijs alsmaar oplopen.
De twee zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In Nederland
wordt het grootste deel van de
elektriciteit nog altijd geprodu
ceerd door verbranding van fos
siele brandstoffen, zoals aardgas
en steenkool. De theoretische ver
klaring zal veel huishoudens worst
wezen; zij hopen vooral op een bij
zonder zachte winter, zodat er niet
teveel aan de knop van de ther
mostaat hoeft te worden gedraaid.
Dat was ook de eerste reactie bij
ons in huis, nadat we afgelopen
week de nieuwe tarieven van
Oxxio onder onze neus geschoven
kregen. “We kopen wel een paar
dikke truien, dat is veel goedko
per”, stelde mijn vrouw.
Afgelopen december liep ons con
tract af en stapten we door de
onzekerheid over op een varia
bele variant bij dezelfde aanbieder.
Zij mogen twee keer per jaar de
prijzen van dat contract aanpassen.
Die eerste aanpassing, niet geheel
toevallig met de koudere maanden
voor de deur, was eventjes schrik
ken: vanaf komende week betalen
we 2,20 euro per kubieke meter
gas en voor stroom zijn we ruim
60 eurocent per kilowattuur kwijt.
Mijn ouders, al een leven lang
klant bij Essent, zagen een paar
dagen later dat ze nóg dieper in de
beurs mogen tasten: 3,10 euro voor
gas en 67 eurocent voor stroom.
Het lijkt bij de ‘aanbiedingen’ de
waan van de dag die regeert.
Leveranciers bieden door onze
kerheid geen jaarcontracten meer
aan. Overstappen naar een concur
rent voor een betere prijs? Vrijwel
onmogelijk. Als particulier heb je
weinig opties.
Met nog één mogelijke prijswij
ziging voor de deur, welke onge
twijfeld aan de vooravond van de
winter zal volgen, houden we thuis
ons hart vast. Dat zal voor veel huis
houdens gelden. Inmiddels betalen
we iedere maand een voorschot ter
waarde van een midweekje op een
vakantiepark. Nog eventjes en het
loont om daadwerkelijk te boeken.
De klimaatverandering leek nog
nooit zo’n goed idee.

Fractie D66
Jelle
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Vrijwillig de zomer door

‘Zonder vrijwilligers kunnen we hier morgen de
deuren sluiten’
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 vertellen Jo Bruijnen (71) en Wie Naus (72), vrijwilligers bij
gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel, over hun vrijwillige inzet.

moet ook leuk blijven. Na afloop
van iedere activiteit is er standaard
een borrel. Soms zitten we een paar
uur na afloop nog na te praten met
een drankje. Daar doet ook niemand
moeilijk over hier.”

Afbouwen
Wie en Jo zetten zich graag belan
geloos in voor hun dorp Egchel.
Al meer dan veertig jaar bij ‘t Erf,
maar ook daarnaast. “Vroeger deed
ik veel jeugdwerk en tegenwoordig
ben ik nog vrijwilliger bij de muziek
vereniging”, vertelt eerstgenoemde.
“Ik woon 100 meter van ‘t Erf, dus
ik ben zo hier als het nodig is.
Vaak gaat dat om kleine dingetjes.
Heel langzaam maar zeker ben ik

het vrijwilligerswerk wel een beetje
aan het afbouwen. Dat wil overigens
zeker niet zeggen dat ik morgen stop
hoor.” Jo, die zelf ook nog actief is
als penningmeester bij een trim
clubje en zijn kameraad deze woor
den uit hoort spreken, grijpt direct in.
“Dat is niet de bedoeling nee, Wie”,
zegt hij lachend. Zoals Resie ook al
aankaartte, vinden Wie en Jo het
beide belangrijk dat nieuwe aanwas
op vrijwilligersgebied zich aandient
bij ‘t Erf. “Loop hier gewoon eens
een keer overdag naar binnen”, zegt
Wie. “Dan zie je met eigen ogen wat
er allemaal te doen is en hoe gezel
lig het is.”
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Geen clubavonden meer

Jeugdvereniging De Hobbits
3.0
Jeugdvereniging De Hobbits is al 37 jaar actief in Kessel. Enkele
jaren geleden werd Hobbits 2.0 ingevoerd: niet langer wekelijks
activiteiten maar maandelijks. Nu stapt de jeugdvereniging over
op Hobbits 3.0.

Gemeenschapshuis ‘t Erf heeft
een voorname rol in de Egchelse
gemeenschap. Het multifunctio
nele gebouw vormt niet alleen dé
ontmoetingsplaats voor verenigin
gen en sporters uit het dorp, maar
je kunt er tijdens de openingsuren
ook terecht voor een drankje en
een goed gesprek. Ook bij kof
fietafels na een sterfgeval vormt
‘t Erf regelmatig de ontmoe
tingsplek waar naasten steun
vinden bij elkaar. Jo Bruijnen en
Wie Naus zetten zich al sinds de
start in 1980 vrijwillig in voor
dit kloppende hart in Egchel.
“We zijn beide vrijwilligers van
het eerste uur. Het gebouw van
Jong Nederland zit vast aan het
gemeenschapshuis. Op die manier
ben ik er al sinds de ontwikke
ling bij betrokken”, vertelt Wie.
“Dat traject begon eind jaren
70 al”, zegtt Jo. “Vanwege mijn
achtergrond in de bouwkundige
sector werd ik toen ook gevraagd
mijn steentje bij te dragen. En dat
doe ik nog steeds.”

Technische mannen
Jo en Wie zijn slechts twee van
de vele vrijwilligers waar men
bij ‘t Erf op kan bouwen. “Wij zijn
onderdeel van de technische com
missie, maar in totaal lopen er
hier enkele tientallen vrijwilligers
rond”, legt Wie uit. “Wij beheren
alle technische zaken binnen het

gebouw. Vrijwel alle leden van de
technische commissie hebben een
achtergrond waardoor ze kennis heb
ben van technische zaken”, voegt hij
toe. “We hebben bijvoorbeeld iemand
met kennis van E-installaties, zeg
maar alles op het gebied van elek
trotechniek, maar ook iemand met
kennis van W-installaties. Daar valt
bijvoorbeeld sanitair en verwarming
onder. Zelf doe ik dus één en ander
op bouwkundig vlak”, voegt Jo toe.
“En Wie coördineert het geheel.”

hier echt volledig op vrijwilligers.
Zonder hen kan de deur hier morgen
sluiten”, benadrukt Wie. De enige
betaalde krachten binnen ‘t Erf zijn
de beheerders, maar die gaan vol
gend jaar met pensioen. Nog een
reden voor hoofdbrekens bij Resie.
“We zijn naarstig op zoek naar opvol
gers. We doen veel aan werving,
maar voorlopig nog zonder succes.
Geïnteresseerden zijn, net als nieuwe
vrijwilligers, van harte welkom om
zich te melden.”

Een drankje

In de leeftijdscategorie
tussen de 40 en 60 jaar,
hebben we momenteel
weinig vrijwilligers.
Dat maakt ons
kwetsbaar
Hoofdbrekens
Mensen als Jo en Wie zijn onmisbaar
voor ‘t Erf, geeft bestuurslid Resie
Kempen aan. “Als bestuur leunen wij
enorm op onze vrijwilligers”, ver
telt ze. “We zijn ontzettend blij met
hun belangeloze inzet. Persoonlijk
ben ik wel erg benieuwd hoe het de
komende jaren zal gaan. In de leef
tijdscategorie tussen de 40 en 60
jaar, hebben we momenteel weinig
vrijwilligers. Dat maakt ons kwets
baar”, legt Resie uit. “Het draait

Hoe vaak Jo en Wie te vinden zijn bij
‘t Erf, is wisselend. “Dat is een beetje
afhankelijk van de evenementen die
hier worden gehouden”, legt Wie
uit. “In veel gevallen verbouwen we
dan de gymzaal tot feestruimte. Met
carnaval bijvoorbeeld. Best intensief
werk, waarbij we vooral veel met
meubels aan het slepen zijn. Er komt
dan een andere vloer in. En een bar
mag ook niet ontbreken.” Ze doen
het graag, omdat het de leefbaarheid
in Egchel ten goede komt. Maar ook
vanwege het sociale aspect van hun
vrijwillige werkzaamheden. “We kun
nen altijd rekenen op een grote club
die helpt bij hand- en spandien
sten”, verklaart Jo. “Bijvoorbeeld
bij de verbouwingen van gym- tot
feestzaal en weer terug. Dat is niet
alleen maar werken hoor, het is ook
gewoon gezellig.” Daar sluit Wie zich
volmondig bij aan. “Vrijwilligerswerk

Door corona en een afname van
het aantal mensen dat de leiding
wil vormen, kiest de vereniging
met ingang van dit seizoen voor
een nieuwe opzet. Er zijn voortaan
geen clubavonden meer, maar een
zestal grotere activiteiten naast de
traditionele activiteiten zoals sportspellendag Rollebol en het kamp.
De grotere activiteiten vinden

plaats op zaterdagen en gaan naar
Burgers Zoo, E-Village, een subtro
pisch zwembad, luchtvaartmuseum
Aviodrome, een pretpark en een
waterpark met glijbanen. Opgave
als lid is mogelijk tot dinsdag 20
september. Kijk voor meer informa
tie op de website van De Hobbits:
www.ojcdehobbits.nl

Opening bosbadenpaden
Helden
De bosbadenpaden worden op zondag 2 oktober geopend bij
Zwembad Heldense bossen in Helden. Burgemeester Wilma
Delissen is aanwezig om de paden feestelijk te openen. Tijdens het
evenement is het ook mogelijk om zelf te ‘bosbaden’.
De aanvang van de opening is om
11.00 uur. Burgemeester Wilma
Delissen opent vervolgens de
bosbadenpaden om 11.15 uur.
Tijdens het evenement vindt er
een muzikale opluistering plaats en
kunnen bezoekers zelf de bosba

denpaden ervaren. Om 13.00 uur
vindt de afsluiting van het evene
ment plaats. De organisatie stelt
een aanmelding van tevoren op
prijs. Dat kan door te mailen naar
dorrie@bosbadenpaden.nl

Kwistbeek natuurwandeling
IVN Helden heeft een wandeling ontworpen voor het bovenloopgebied van de Kwistbeek. De wandeling voert langs de oude
Kwistbeek, visvijver, Zandberg en Stogger.
Deze natuurwandeling informeert
over het ontstaan van dit beekdal
bij Helje-Dörp en de laatste ontwik
kelingen die hier hebben plaatsge
vonden. De wandeling is te vinden
op de gratis IVN Route app (Android
en iPhone). Na het laden van de

route is alle routeinformatie te zien
met begeleidende tekst, foto’s en
video’s. Met de IVN Route app zijn
ook veel andere wandelingen en
fietstochten te maken in de natuur
gebieden van Peel en Maas.
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Panningen eert ‘supervrijwilliger’ voorafgaand aan derbykraker
Vierdeklasser Panningen treft zondag 11 september derdeklasser én buur Helden in het bekertoernooi.
Voorafgaand aan de derby tussen Kepèl en Dörp op sportpark Panningen-Noord, zet de thuisploeg vrijwilliger Jan Wilms in het zonnetje.
Nog voordat de scheidsrechter zon
dagmiddag om 14.30 uur voor het
eerst op zijn fluit blaast om de derby
in gang te zetten, wordt er door club

en publiek stilgestaan bij de bijzon
dere rol die ‘supervrijwilliger’ Jan
Wilms voor de voetbalvereniging in
Panningen heeft gehad. Meer dan

zeventig jaar was hij in allerlei func
ties actief voor de de plaatselijke SV.
De clubman in hart en nieren had zijn
rol van de bestuurstafel tot aan het

onderhoudsteam. Saillant detail is
dat Jan zelf de kicksen nooit aan had,
want de enige rol die hij nooit ver
vulde was die van voetballer. Des te
opvallender dat hij al op jonge leeftijd
zijn hart verpachtte aan SV Panningen.
Vanwege zijn verslechterde gezond
heid moet Jan noodgedwongen zijn

vrijwilligerstaken laten voor wat
ze zijn.
Panningen begint het duel tegen
Helden als koploper in de bekergroep.
De groenwitten wonnen het eerste
duel tegen Egchel afgelopen zondag
met 1-3, terwijl Helden bleef steken op
een 1-1 gelijkspel tegen Maarheeze.

ZVV Beringe 1 gaat strijden op landelijk niveau
Voor het eerst in het 33-jarig bestaan van zaalvoetbalvereniging ZVV
Beringe/Second Go Electro speelt het eerste team dit seizoen op landelijk
niveau in de eerste divisie. De thuiswedstrijden zijn voortaan op vrijdagavond in sporthal Piushof in Panningen, om te beginnen op vrijdag 9
september tegen FC Kawin 1 uit Vianen.
ZVV Beringe is ontstaan in Beringe,
maar heeft ondertussen Peel en Maas

en omgeving als voedingsbodem. De
vereniging heeft de afgelopen jaren

veel aanzien gekregen in de zaalvoet
balwereld. Op de nationale ranking
staat de club structureel rond plaats
30. Onder leiding van de ervaren coach
Frank Brands probeert ZVV Beringe 1
dit seizoen met lokale spelers aan te
haken op een hoger plan. Voor bijna
alle spelers is dit de eerste kennisma

king met dit niveau, waarbij er fysieker
gespeeld mag worden en er gespeeld
wordt met zuivere speeltijd. De vereni
ging hoopt dat vele supporters de weg
gaan vinden naar sporthal Piushof om
de spelers te steunen in deze nieuwe
uitdaging. Via social media wordt ieder
een op de hoogte gehouden van het

wel en wee van de club. Daarbij wordt
zelfs een strip gemaakt om diverse
ontwikkelingen te laten zien. Naast ZVV
Beringe 1 nemen overigens nog zes
teams deel aan diverse zaalvoetbal
competities van de KNVB.
Tekst: ZVV Beringe

Plannen voor volgende editie

Eerste editie Pleinfestijn Kessel succes
Na jarenlang geen dorpsfeest te hebben gehad in Kessel, hebben een aantal prominenten van diverse verenigingen uit Kessel en Kessel-Eik de koppen bij elkaar gestoken om een gezamenlijk feest te organiseren.
Dit feest heeft met succes plaatsgevonden op zaterdagavond 3 september.

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

’s Middags werd er op de Markt al
muziek verzorgd door de Kesselse en
Eikse Kids Zomer (KEKZ), die zaterdag
de laatste dag hadden. Aansluitend

traden er verschillende lokale dj’s op
en twee beginnende jongerenbands,
namelijk Decatalyzed en de BRBand
met zangeres Lisa Selen. “We heb

ben veel leuke reacties gehad en zijn
zeker van plan om dit evenement de
komende jaren door te zetten”, vertelt
Eric Zeelen namens de organisatie.

Sanders wint hengelwedstrijd De Ruisvoorn
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden organiseerde zaterdag 3 september haar twaalfde wedstrijd van dit seizoen. In plaats van thuisstek de Breeërpeel was ditmaal de Noordervaart gekozen als
locatie. Na weging van de vangst bleek Martin Sanders met 1.625 gram het meeste uit het water te
hebben gehengeld.
Albert Trines werd met klein ver
schil tweede met 1.600 gram.
Ook het verschil tussen derde

en vierde plaats bleek mini
maal: Sjraar Dorssers (1.250 gram)
haalde het podium, Peter Peeters

(1.100 gram) net niet. De top-5 werd
gecompleteerd door Eddie van
Werven met 1.025 gram.

Senioren dansmatinee op Baarlose kermis
Na twee jaar afwezigheid keert het senioren dansmatinee tijdens Baarlose kermis weer terug. Zaal
Habets opent kermismaandag 12 september weer haar deuren voor dansliefhebbers.
De kermis is van oudsher een eve
nement waarbij het ontmoeten van
familie en vrienden en kennissen
centraal staat. Een dansmatinee
versterkt dat ‘kermisgevoel’ alleen
nog maar. Het eerste senioren

matinee in 2019 was een succes.
Daarna zorgde corona er tweemaal
voor dat van dansen geen sprake
kon zijn. Maar ditmaal is er dan
toch weer een ouderwets dans
matinee. Op de klanken van orkest

Jersey kunnen onder meer de
tango, Engelse wals, veleta, quick
step worden gedanst. Het matinee
begint om 14.00 uur. De deuren van
de zaal gaan al om 13.30 uur open.

Panningen wint bekerderby in Egchel
Echel en Panningen zijn het nieuwe voetbalseizoen zondag 4 september begonnen met een onderlinge
bekerwedstrijd. Vijfdeklasser Egchel verloor met 1-3 van vierdeklasser Panningen.
Op deze warme zondagmid
dag op sportpark de Wietel had
de ploeg van trainer Naard Vaes,
Panningen, in de eerste helft een
optisch overwicht op Egchel, het
team van de nieuwe trainer Lieuwe
Kuijpers. De groenen openden na
ruim een kwartier de score door
Ayoub Amhaouch, die met een
fraaie kopbal Egchel-keeper Guus
Maessen verschalkte: 0-1. De gas
ten bleven licht in de meerder
heid, de oranjehemden wisten zich

voor de thee geen kans te creëren.
In de tweede helft kwam Egchel
wat beter in zijn spel en kreeg het
ook enkele goede mogelijkheden.
Een afstandsschot ging net naast.
Panningen was weliswaar gevaar
lijker maar Egchel werkte hard en
wist verder onheil lange tijd te
voorkomen. Pas een kwartier voor
tijd scoorde Nick Wilmer de bevrij
dende 0-2 voor Panningen. Aan de
overkant werd een Egchels doel
punt afgekeurd wegens buitenspel.

Na veel spelerswisselingen aan
beide kanten zorgde Dion Cuijpers
namens Panningen voor 0-3. Het
mooiste doelpunt van de wed
strijd kwam vijf minuten voor tijd
op naam van Egchel-speler Luuk
Timmermans. Hij scoorde met een
uithaal van grote afstand die bui
ten bereik bleef van keeper Jordy
Nelissen: 1-3.

Tekst: SV Egchel
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
Parochie Beringe
Misintenties NL21RABO 0141939583 A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Een H. Mis opgeven kan tijdens
Spreekuur
het parochiespreekuur op dins
In kerk entree
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of maandag 11.00 tot 12.00 uur.
per email roger.maenen@ziggo.nl. Kerkdiensten
Zondag 11 september
Spreekuur
H.Mis 11.00 uur. Ziekenzondag t.i.v.
Iedere dinsdag van 10.30 tot
Wiel van der Sterren (verj) en de zie
11.30 uur in de sacristie.
ken in onze parochie
Kerkdiensten
Zondag 11 september
H. Mis 9.30 uur
Parochie Helden
Woensdag 14 september
Misintenties
H. Mis 9.00 uur
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
Parochie Egchel
kerkbestuurhelden@home.nl
Misintenties
Spreekuur
NL83 RABO 0120795086
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
G. Sillekens Eemsestraat 12
Kerkdiensten
077 3079530
OPEN MONUMENTENDAG HELDEN
Kerkdiensten
De St. Lambertuskerk in Helden
Zondag 11 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus
doet als rijksmonument mee aan de
Steeghs en Odil en Maria Steeghs- Nationale Open Monumentendag op
Janssen en overl. familie (jaar
10 en 11 september. De kerk is die
dienst); Jan Peeters en overl.
beide dagen open voor bezichtiging
familie (jaardienst);
van 11.00 tot 17.00 uur. Er zijn gast
Zondag 18 september
vrouwen/heren aanwezig. Er is info
geen H. Mis
beschikbaar. Op beide dagen is er

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zaterdag 10 september
13.00 uur: Huwelijksviering
Cluster MKBE
Bruidspaar Bram van Sonsbeek en
In de parochies van MKBE wordt
Anja Wennekers.
een nieuwe kapelaan benoemd
Zondag 11 september
te versterking van het huidige
priesterteam: Ranil Weerawarna, Nationale Ziekendag
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Toos
32 jaar, uit Sri Lanka. De benoeming gaat in per 1 september en Leijsten
hij zal gaan wonen in de pastorie Intenties: Jaardienst René Coenen.
Mededelingen
in Kessel.
Kerkelijk huwelijk
Hein Peeters en Moniek Smits
Parochie Maasbree
Openstelling Aldegundiskapel
Misintenties
De Aldegundiskapel in onze
NL58RABO0131001973
parochiekerk is dagelijks geopend
Pastorie Dorpstraat 31
voor het opsteken van een kaarsje,
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
www.parochiemaasbree.nl

om 13.00 uur en 15.00 uur een rond
leiding naar de klokkentoren en de
gewelven. Het aantal deelnemers
voor de beklimming van de toren
is beperkt. Wees tijdig aanwezig.
Reserveren kan op kerkbestuurhel
den@home.nl Entree is gratis. Een
gift voor de kerk is natuurlijk wel
kom. Weet u welkom!
Zondag 11 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

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 10 september
Geen H. Mis
Zaterdag 17 september
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

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 10 september
19.15 uur H. Mis.
Annie en Harrie Smits-Berden en over
leden familie.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Vrijdag 9 september
13.30 uur Huwelijk Dirk Vestjens en
Romy van den Broek
Zaterdag 10 september
19.00 uur H. Mis met Dameskoor t.i.v.
Bert van der Steen en An Elshout
en Mart van der Steen (gest.jaard);
Jacques en Netje Geraets-Lenders en
fam, Jean en Agaath v. Berlo-Foss en
fam, Karel en Greet Horning en fam,
Familie Wedding; Urbain Diarra (jaar
dienst)
Maandag 12 september
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 13 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 15 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

Kerkdiensten
Zondag 11 september
9.30 uur H. Mis.
Frans Görtz wegens verjaardag en
voor Christien Görtz-Stappers en voor
Jeanne Janssen-Görtz.
Jaardienst Lambert Bongers en Maria
Bongers-Poels.
Donderdag 15 september
9.00 uur H. Mis.
Mededeling
De opbrengst van de Miva-actie is €
200.96. Hartelijk dank daarvoor.

Parochie Kessel-Eik

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

info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 10 september
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. Joke Goes;
Zondag 11 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 17 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

Open Monumentendag in Helden
Tijdens Open Monumentendag openen zaterdag 10 en zondag 11 september duizenden monumenten gratis
hun deuren voor publiek. In Helden zijn zaterdag in het Mariaklooster rondleidingen en Tussen Kunst en
Kitsch voor kinderen. Verder kan beide dagen de toren van de Sint Lambertuskerk worden beklommen.
De gratis rondleidingen in het
Mariaklooster beginnen om 11.00 uur
en om 15.00 uur. Deelnemers komen
meer te weten over de rijke geschie
denis en met name de verduurza
ming van het klooster. Aan de orde

komen onder meer de transitie van
klooster tot museum, de aanbouw
van het multifunctionele centrum en
hoe meerdere partijen deel uit maken
van het historische gebouw en de
aanbouw. De rondleidingen duren

maximaal een uur. Voor kinderen is
er Tussen Kunst en Kitsch. Voorzitter
Henk van Dijck van Museum Peel en
Maas ontvangt tussen 13.00 en 15.00
uur kinderen en hun ouders in het
museum om hen meer te vertellen

over objecten die voor hen waarde
vol zijn. Welk verhaal zit erachter? Uit
welke periode komt het object? Wat
weten zij er zelf vanaf? Vervolgens
krijgen de objecten tijdelijk een plekje
in het museum.
De Sint-Lambertuskerk, oorspron
kelijk daterend uit 1500, is een
Rijksmonument. Zowel zaterdag 10
als zondag 11 september is de kerk

open van 11.00 tot 17.00 uur. Op beide
dagen kan tevens om 13.00 uur en
15.00 uur onder leiding van een erva
ren gids de kerktoren worden beklom
men. Daarbij zijn ook de gewelven
boven de kerk te bekijken. Het aan
tal deelnemers per rondleiding is
beperkt. Aanmelden kan via
kerkbestuurhelden@home.nl

daarna blijkt tijdens een excursie wat
er valt te herkennen in dit gebied en
of het lukt de speciale flora en fauna
te ontdekken. De lezing op dinsdag
13 september begint om 19.30 uur in
het IVN lokaal van basisschool De Pas,

Averbodestraat 19 in Helden. De wan
deling op zondag 18 september begint
om 09.00 uur bij de kerk in Koningslust.
Belangstellenden voor deze bijeen
komsten kunnen zich aanmelden via
natuurcursus@ivnhelden.nl

Vragen beantwoord door Jan Slaats

Lezing en wandeling Vlakbroek
Vlakbroek is de naam van het natuurontwikkelingsgebied ten zuiden van Koningslust. IVN Helden organiseert er dinsdagavond 13 september een lezing over en gaat er zondagochtend 18 september wandelen.
Hoe is Vlakbroek ontstaan, welk geo
logisch tijdperk was bepalend voor dit
natte gebied? Welke biotopen kun

nen we hier vinden en welke flora en
fauna is hierdoor ontstaan? Hoe is het
beheer ingericht en wat zijn de doe

len met dit beheer? Jan Slaats van IVN
Meijel geeft in zijn lezing antwoord
op deze en andere vragen. De zondag
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Geplukt

Sandra van Rijthoven Baarlo
In Oosterhout werd ze geboren, maar in Baarlo voelt ze zich thuis. Het dorp heeft voor de creatieveling namelijk veel te bieden, vooral voor
Sandra, die zich bezighoudt met keramiek en het smeden van goud en zilver. Tijdens de Kunstroute in Baarlo waren dan ook haar werken te
zien. Deze week wordt de 47-jarige Sandra van Rijthoven geplukt.

van experimenteren. Mijn gevoel uit
ik bijvoorbeeld ook in mijn abstracte
schilderijen. Deze hobby heb ik echter
op een laag pitje gezet, maar onze
dochter houdt daar wel van. Ik heb
het creatieve aan haar doorgegeven.
Zij vindt het ook ontzettend leuk om
achter de draaitafel te zitten en een
keramische pot te maken.”

Ik ben echt
een gevoels

In 2010 verliet ze Brabant voor
Limburg, doordat ze enkele jaren
eerder Roger leerde kennen. In
Oosterhout groeide ze op met
haar vader, moeder en zus. Op
52-jarige leeftijd overleed haar
vader, waardoor haar moeder er
alleen voor kwam te staan. Na
een aantal jaar ontmoette haar
moeder een Maastrichtenaar en
kocht ze samen met hem een
huis in Susteren. “Een aantal keer
per jaar ga ik naar Oosterhout,
voor bijvoorbeeld verjaardagen
van familieleden. Verder heb ik
het dorp losgelaten, ik voel me
hier in Baarlo echt thuis. Drie
maanden geleden is mijn moe
der twee huizen verderop komen

wonen. Onze band was al sterk,
maar doordat ook haar tweede man
is overleden en ze nu ook in Baarlo
woont, is de band alleen maar ster
ker geworden.”
Voordat Sandra en Roger een huis
kochten, woonde het stel een tijd
in Maasbree. Dat vond Sandra als
buitenstaander wel lastig. “Ik heb
Roger leren kennen tijdens een stap
avond in Venlo, waar ik samen met
een vriendin was. We hebben de
eerste jaren van onze relatie op en
neer gependeld, maar doordat Roger
internationaal chauffeur is, zagen
we elkaar alleen in de weekenden.
Na onze eerste vakantie in Italië
besloten we samen te gaan wonen
in Maasbree, waar Roger destijds

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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woonde. Ik moest wennen aan het
dorp; het was een andere omgeving,
ik kende er niemand en als buiten
staander werd je minder snel in de
samenleving opgenomen.” Dat is in
Baarlo wel het geval, vindt Sandra.
“Het voelde meteen goed toen we
hier vijf jaar geleden kwamen te
wonen. Het is een sfeervol en toe
gankelijk dorp, waar je makkelijker
contact legt en als kunstenaar op je
plek zit.”

Trouwen
Creatief is Sandra altijd wel geweest.
Ze rondde de modevakschool af en
ontwierp de bruidsjurk voor haar
zus. Dat mag ze binnenkort wellicht
ook voor haarzelf gaan doen. “Roger
heeft me tijdens een weekendje
weg ten huwelijk gevraagd en het
is onze droom om in Italië trouwen.
Het landgoed dat we hebben uitge
zocht spreekt me echt aan vanwege
de sfeer. Ik heb al een idee voor mijn
jurk, maar als ik die niet kan vinden,
ga ik er zelf een maken.” Ondanks
dat Sandra kleding kan ontwerpen,
heeft het haar nooit aangetrokken
om in de ontwerpwereld aan de slag
te gaan. “Dat was niet mijn ding.
Daarom ben ik aan het werk gegaan
in een modezaak in Breda, waar ik
een leidinggevende functie had. Na
de verhuizing ben ik in Panningen in
een modewinkel gestart. Uiteindelijk
ben ik daar gestopt, vanwege de
komst van onze dochter.”
Doordat het, inmiddels 8-jarige,
dochtertje van Roger en Sandra
Trisomie 8 heeft, vraagt de zorg voor
haar meer van hen. “Door de genaf
wijking heeft ze een achterstand in
de ontwikkeling van haar motoriek.
Fietsen en lopen gaan bijvoorbeeld

moeizamer. Ondanks dat doet ze
het heel goed, ook op school.” Elisa
gaat naar de Fontein in Panningen
waar ze extra ondersteuning krijgt.
“Ze heeft een eigen willetje en als
ze iets niet wil, dan doet ze het
ook niet. Je moet daarom heel veel
geduld hebben en dat heb ik geluk
kig wel. Alles is een uitdaging, maar
daar moet je mee leren omgaan.”

Gedenkwerk
Omdat Sandra gestopt is met werken,
heeft ze meer vrije tijd en kan ze zich
dus focussen op haar hobby’s. Haar
hart ligt bij het maken van gedenk
werk. “Ik vind het geweldig om met
mijn handen in de klei te zitten en
om in een keramieken kunstwerk
mijn gevoelens te uiten. Het is dank
baar werk om in keramiek as van een
overleden persoon te verwerken. Dat
haalt de beladenheid van een urn
weg. Je kunt de kunst in huis plaatsen
als urn.” Enkele van deze kunstwer
ken waren te zien tijdens het kunst
weekend in Baarlo. Na twee jaar
coronacrisis was het weer mogelijk
om te exposeren. Dat was volgens
Sandra heel leuk. “Ikzelf stond met
mijn serviesgoed en gedenkwerk bij
B&B de Johanneshoeve in de ontbijt
zaal, het was een druk en ontzettend
leuk weekend met veel bezoekers.”
Ondanks dat Sandra al jaren erva
ring heeft met keramiek, leert ze
naar eigen zeggen nog steeds bij. “Ik
hoef me nooit te vervelen. Het is ook
ontzettend leuk om bij de edelsmid
aan het werk te zijn. Mijn droom is
om ooit goud of zilver te verwerken
in porselein of sieraden te maken.
Dit zou ook in combinatie kunnen
met de as van een overledene. Ik
ben echt een gevoelsmens en hou

Binnenkort wordt het gezin uitge
breid, niet in de vorm van een mens,
maar met een hond. Sandra heeft
namelijk een labradorpup gekocht.
Fietsen en wandelen staan nu al
op het lijstje van bezigheden, maar
als de hond arriveert moet er nog
meer gewandeld worden. “Dat is
voor mij wel lastig. Doordat ik twee
keer corona heb gehad, is er long
covid bij mij geconstateerd. Nog
altijd heb ik last van vermoeidheid
en kan ik prikkels lastig verwer
ken. Mijn weken staan vol gepland
met fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie. Dit om mijn kracht en
uithoudingsvermogen te verbeteren.
Met de hond wandelen is uitdagend,
maar het helpt me wel mijn con
ditie op te bouwen.” Ontspanning
vindt Sandra in de keuken, want een
andere hobby van haar is koken en
dat met fruit en groente uit eigen
tuin. In de tuin staat onder andere
een rij met appelbomen. “Wij gaan
niet vaak uiteten, omdat dit wel
eens kan tegenvallen. Wanneer je
zelf kookt, weet je wat je krijgt en
is het altijd lekker. Van koken kan ik
echt genieten.”
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