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Peel en Maas

Schuttersfeest
Beringe stond op zaterdag 17 en zondag 18 september in het teken van het Dekenaal Schuttersfeest. Zo’n tien schutterijen uit Peel en Maas streden hier om de hoogste eer. Het OLS,
maar dan in het klein. Vast onderdeel van de Dekenaal Schuttersfeesten is de presentatie van de schutterijen en de bijbehorende inspectie. Met muzikale omlijsting van de Beringse
fanfare trokken de schutterijen, uitgedost in outfits in de eigen schutterskleuren, door Beringe, waar ze op het nodige bekijks konden rekenen. / Beeld: Jac Willekens

Stichting Bree zet in op samenwerking met De School en Hoera

Nieuwe sporthal op locatie Meuleveld van de baan
Omdat voetbalclub MVC’19 geen draagvlak kan vinden voor het huisvesten van een nieuwe sporthal op haar
terrein, wil Stichting Bree de mogelijkheden op het Meuleveld verder onderzoeken. De stichting ziet kansen
om met De School en Hoera, die ook op zoek zijn naar een nieuwe locatie, een samenwerking aan te gaan.
De afschrijvingstermijn van de sport
hal in Maasbree, daterend uit 1978, is
verstreken en dat levert toenemende
functionele en technische mankemen
ten op. De urgentie om tot vervanging
over te gaan is hoog. “Vooral bij de
handbalvereniging is de nood hoog,
omdat zij tegen de grenzen van de hal
aanloopt. De hal is namelijk onlogisch
ingedeeld. Als badmintonclub moeten
wij bijvoorbeeld tweederde van de
hal afhuren, maar dan is er te wei
nig ruimte over voor de handbalclub”,
legt Geert Peeters uit, die namens
de badmintonclub in Stichting Bree is
verenigd.

Om te komen tot een nieuwe sport
hal is Stichting Bree sinds 2019 in
gesprek met verschillende verenigin
gen, gemeente, een adviesbureau en
een ontwerpbureau. Naar aanleiding
van dit proces zijn drie locaties vast
gesteld die nader onderzocht wer
den. Het ging hier om de bestaande
locatie Achter de Hoven waarbij
vernieuwbouw of nieuwbouw zou
kunnen plaatsen. Volgens Geert viel
deze eerste optie al snel af. “Dat zou
betekenen dat de leden ruim één
jaar geen sporthal hebben. De vraag
is dan ook wie er in die tijd afhaakt.
Daarnaast willen we geen solitaire

sporthal. Verder zagen we deze loca
tie niet als de beste landingsplaats
vanwege de ruimtelijke inpassing,
duurzaamheid en economische argu
menten”, legt hij uit.

Sportieve omgeving
Een tweede locatie werd gevonden
bij Meuleveld, waar solitaire nieuw
bouw zou kunnen plaatsvinden.
Hier werd in eerste instantie niet
de voorkeur aangegeven, omdat de
stichting graag wil samenwerken
met andere instanties of sportvereni
gingen. Daarom werd scenario drie
verder onderzocht: Sportpark Breetse

Peelweg. Daar wordt MVC’19 gehuis
vest en in samenwerking met de
club zou er een sportieve omgeving
ontstaan. Er werd echter geen meer
derheid gevonden toen de leden
van MVC’19 stemden over de komst
van de sporthal. “Het bestuur van
MVC’19 is voor een sportieve omge
ving, maar uit de plannen die ons
zijn voorgelegd, waren de voordelen
voor de voetbalclub niet duidelijk.
Als de gemeente een uitgebreid plan
kan aanleveren waar deze sportieve
omgeving verder is uitgewerkt, staan
we ervoor open om onze leden nog
maals om hun mening te vragen”,
laat Herm Willems, secretaris van
MVC’19, weten.
Omdat locatie drie werd gezien als
de voorkeurslocatie en bij de voet

balclub geen draagvlak is gevon
den voor de plannen, staat Stichting
Bree opnieuw voor een uitdaging.
Momenteel wordt een locatiestudie
uitgevoerd voor De School en Hoera,
waarin ook locatie Meuleveld wordt
onderzocht. Een combinatie met een
sporthal zal volgens Stichting Bree
nieuwe perspectieven kunnen bie
den voor zowel onderwijs als sport.
“Wij denken dat op deze locatie alle
plaatjes in elkaar kunnen vallen.
In het najaar worden de resultaten
van het onderzoek gepresenteerd.
Momenteel wachten wij als stichting
hierop”, aldus Geert.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Beklimmen Alpe d’Huez geen probleem voor
Max en medeleerlingen
Op zaterdag 17 september beklommen 21 leerlingen en evenzoveel docenten of begeleiders van het Blariacumcollege in Venlo de Alpe d’Huez
voor het goede doel. Onder de noemer Big Climb 2022 fietsten ook tien inwoners van gemeente Peel en Maas naar de top van de ‘Nederlandse berg’.
Onder hen ook Max Vrenken (16) uit Maasbree. De blinde Max wist samen met zijn buddy de top te bereiken. “Het ging echt heel goed.”

441 euro per persoon”, rekent hij voor.
“We hebben nog tot de herfstvakan
tie om dat bedrag bij elkaar krijgen.
Daarna wordt het geld overgemaakt
naar stichting KidzBase.”

Bijzonder moment

Nee, moe is Max niet. Hoewel hij don
derdagochtend al om 03.00 uur op
school was om een uurtje later met de
bus naar de Franse Alpen af te reizen,
is hij naar eigen zeggen hartstikke fit

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
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077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl
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teruggekeerd uit Frankrijk. “We heb
ben vooraf goed getraind en van
spierpijn heb ik eigenlijk nooit last”,
laat hij weten. Zaterdag bereikte Max,
net als de andere leerlingen en bege

leiders van het Blariacumcollege, de
top van de Alpe d’Huez. Met 21 haar
speldbochten en flinke stijgingsper
centages geen alledaagse berg om
te slechten. Max en zijn medestu

denten hadden de fysieke beproe
ving graag over voor het goede doel.
“Iedere deelnemer probeerde 21 euro
per haarspeldbocht in te zame
len voor het goede doel. Dat is dus

De stichting KidzBase zet zich in voor
kinderen die om uiteenlopende rede
nen wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Over steun had Max zelf
in Frankrijk overigens niet te klagen.
“Aan de top werd ik opgewacht door
mijn ouders, twee zusjes en opa en
oma”, vertelt hij trots. “Dat was een
heel bijzonder moment.” Eventjes leek
het erop alsof het bereiken van het
hoogste punt van de Alp niet ging
lukken. “Hoe hoger we kwamen, hoe
lastiger het werd. Mijn buddy en ik
zijn eventjes gestopt om wat te drin
ken en weer op krachten te komen.
Toen ik het lastiger kreeg moest zij
harder trappen om te compenseren
en de tandem de berg op te krijgen,
maar we hebben het gered. Het ging
eigenlijk echt heel goed.” De finish
was voor Max en zijn medescholieren,
begeleiders en leerkrachten het hoog
tepunt van een weekend in Frankrijk,
waar onder andere ook een barbecue
en busrit over de Alpe d’Huez op het
programma stonden.
Tekst: Jelle van Hees

Groot onderhoud vanuit provincie aan Molenstraat/Roggelseweg

Bestrating voetpad bij Hotel Nieuw Antiek volgend
jaar eenduidig gemaakt
Volgens inwoners van Helden vormt de oversteek op de rotonde bij Hotel Nieuw Antiek een gevaarlijk punt. Het trottoir wordt door verkeer
vanuit de Van Hövellstraat vaak over het hoofd gezien. Gemeente Peel en Maas geeft aan dat zij niet van mening is dat er sprake is van een
onveilige oversteekplaats, wel vindt zij de bestrating van het voetpad niet duidelijk genoeg. De provincie gaat volgend jaar groot onderhoud
uitvoeren aan de Molenstraat/Roggelseweg en dus ook de bestrating aanpakken.
De zorgen over de oversteek vanuit
Hotel Nieuw Antiek bereikten eerder
PvdA/GroenLinks, die over de kwes
tie vragen stelde aan het college.
De partij vroeg onder andere of het
college de oversteek op dat punt ook
ziet als een onveilige verkeerssituatie
en of ze bereid is om, net als op de
drie andere toegangswegen naar de
rotonde, zebrapaden aan te leggen.

Ook haalde de partij de bestrating aan
die mogelijk aangepast kon worden.
Daar antwoordt het college nu positief
op. Zij is echter niet van mening dat de
oversteekplaats onveilig is voor voet
gangers. “Onze ongevallenstatistie
ken wijzen dit ook uit. Er zijn van 2014
tot en met juli 2022 geen ongevallen
geregistreerd waarbij een voetganger
was betrokken. Wat wel een punt van

aandacht is, is dat de bestrating van
het voetpad niet helemaal duidelijk is
door het gebruik van diverse verschil
lende materialen; een gedeelte is
klinkers en een gedeelte zijn bakste
nen van een afwijkende kleur”, aldus
het college. Het voetpad is echter niet
in beheer van de gemeente, maar van
de provincie. Medio volgend jaar staat
groot onderhoud aan de Molenstraat/

Roggelseweg gepland door de pro
vincie, waarbij de bestrating eendui
dig wordt gemaakt en dus hetzelfde
eruit komt te zien. Hierdoor wordt
volgens de gemeente duidelijker dat
voetgangers voorrang moeten krijgen
van automobilisten. Het aanbrengen
van een zebrapad is gezien de voor
rangssituatie volgens de gemeente
niet nodig.

Toekenning onderscheiding Carnegie Heldenfonds
voor Tom Hoedjes
Het bestuur van Stichting Carnegie Heldenfonds heeft besloten de onderscheiding Carnegie Heldenfonds toe te kennen aan de heer Tom Hoedjes uit
Reinach (Zwitserland). Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op donderdag 15 september in het Huis van de Gemeente in Panningen
het getuigschrift met de bronzen legpenning die bij deze onderscheiding hoort overhandigd aan de heer Hoedjes.
Op 2 januari 2019, rond 20.15 uur,
botste op de A67 bij Maasbree ter
hoogte van tankstation Deersels,
vlak voor de auto van meneer
Hoedjes, een vrachtauto op een
andere vrachtauto. De achterste
vrachtauto schoot met volledig inge
deukte cabine door de middenberm.
Deze kwam op de linker rijbaan met
tegemoetkomend verkeer tot stil
stand, met de cabine overhangend

op die rijbaan. De bestuurder zat
met zijn been bekneld. Tom Hoedjes
ging direct naar de vrachtauto en
verleende de bestuurder zo goed
als mogelijk eerste hulp, nadat hij
112 gewaarschuwd had. Vervolgens
klom hij met een zaklamp op de
smalle middenberm om het met
hoge snelheid tegemoetkomende
verkeer te waarschuwen. Terwijl
de brandweer en ambulance aan

wezig waren, bleef Hoedjes bij
de gewonde chauffeur en hielp
hij de ambulanceverpleegkundige
en aanwezige trauma-arts bij de
verzorging van de chauffeur.

Gevaar voor eigen leven
Tom Hoedjes heeft op doortas
tende wijze gehandeld door direct
na het ongeval 112 te bellen en zorg
te verlenen aan de bekneld zit

tende bestuurder van de vrachtauto.
Ook heeft hij andere automobilis
ten gewaarschuwd voor de gevaar
lijke verkeerssituatie. Dit met gevaar
voor eigen leven. Het bestuur van
Stichting Carnegie Heldenfonds
heeft besloten Tom Hoedjes voor
deze uiting van goed burgerschap
de bronzen legpenning en het loffe
lijk getuigschrift toe te kennen.
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World Cleanup Day

Ruim 120 zakken zwerfafval opgeruimd
Peel en Maas Schoon was zaterdag 17 september verantwoordelijk voor tien opruimacties in Peel en Maas
in het kader van World Cleanup Day. Hoewel in maart al op veel plekken was opgeruimd, werden meer dan
120 volle vuilniszakken zwerfafval van de weg en uit de natuur gehaald.
“Vergeleken met een paar jaar gele
den lijkt 120 zakken niet veel”, aldus
Hay Steegs, organisator van de opruim
acties. “Maar we hebben nu veel
vaste vrijwilligers die wekelijks hun
stuk schoonhouden. En in dat licht is
120 zakken toch heel behoorlijk.”
De organisatie deed een oproep om
sterk vervuilde plekken aan te mel
den. Op die plekken bleek de hoe

veelheid rommel eigenlijk wel mee te
vallen. “Het meeste afval hebben we
toch weer langs de doorgaande wegen
opgeruimd. Een aantal vaste adop
tanten had zijn wekelijkse opruimac
tie naar zaterdag verplaatst, waardoor
daar genoeg op te ruimen viel”, aldus
Steegs. Peel en Maas Schoon blijft elk
half jaar opruimacties organiseren,
enerzijds omdat de reacties van de

vrijwilligers positief zijn en anderzijds
omdat zo ook niet-geadopteerde stra
ten kunnen worden opgeruimd.
De meest bijzondere vondst deze
keer? “Twee strijkijzers langs de
Kesselseweg in Helden. Blijkbaar weet
nog niet iedereen dat elektrische
apparaten gratis bij het milieupark of
de electrozaak kunnen worden ingele
verd”, zegt Steegs.

Sociale huurwoningen en koopwoningen in Kessel

Woningen op parkeerplaats achter
brandweerkazerne

Op de vrachtwagenparkeerplaats achter de brandweerkazerne in Kessel komen 27 woningen. In samenwerking met gemeente Peel en Maas wil woningcorporatie Antares op deze locatie sociale huurwoningen en
koopwoningen realiseren.
Het plan is om 27 woningen te rea
liseren, waarvan 19 in de sociale
huursector en 8 in de koopsector.
Door vijftien huurhuizen levensloop
bestendig te maken, wil Antares de
doorstroming op de woningmarkt
bevorderen. Uit eerdere peilingen
in het dorp bleek de parkeerplaats
achter de brandweerkazerne de
voorkeur te hebben als ontwikkel
locatie. Volgens Antares kon deze

optie ook het snelste ontwikkeld
worden. “We hebben het voorma
lige politiebureau aangekocht en
een perceel van een particulier.
De parkeerplaats is in eigendom van
de gemeente, net als het perceel
dat achter de omheining ligt”, aldus
directeur Paul Stelder. Samen vormt
het gebied een woonlocatie met
mogelijkheden. “Er is in het ontwerp
rekening gehouden met de plannen

om de hoogspanningslijnen te ver
kabelen. Hierdoor is uitbreiding van
het aantal woningen in de toekomst
mogelijk. Ook op de locatie waar nu
de molen is gestationeerd, kunnen
in de toekomst huizen gerealiseerd
worden, omdat de molen verplaatst
wordt”, aldus de gemeente. Antares
koerst op afronding van het project
in twee jaar.
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150.000 euro voor de
ontwerpfase van het
Laefplein in Maasbree
Het College van B&W vraagt de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor de
ontwerpfase van het Laefplein in Maasbree. Het gaat hier om de
omgeving rondom café De Pool, De Vermaekerij en de gronden van
bakkerij Werts en garage Gommans, dat wordt ingericht als een
toegankelijk horecaplein met groen.
Het dorp vindt dat er samen
hang mist in het gebied, door
de rommelige inrichting ervan.
Daarnaast is er sprake van onge
wenste leegstand en is de moge
lijkheid voor het stallen van
terrassen niet optimaal, doordat
er veel ruimte is voor verkeer
en weinig ruimte voor verblij
ven. Volgens het dorp ligt ver
paupering op de loer als er niets
gedaan wordt. Daarom is er een
plan ontwikkeld waarin café
De Pool, De Vermaekerij en de
gronden van bakkerij Werts en
garage Gommans de basis vor
men van het Laefplein, een hore
caplein dat ook wordt voorzien
van woningen en groen.
De gemeente heeft de intentie
de gronden van bakkerij Werts en
garage Gommans aan te kopen
en op die locatie woningen te
realiseren. Het aantal woningen
en het type ervan is nog niet
bekend, geeft wethouder Erik
Nijssen aan. “Wel wordt rekening

gehouden met een deel sociale
huur. Ook is het mogelijk dat de
nieuwbouw de hoogte ingaat,
met maximaal drie verdiepin
gen.”

Een deel wordt
sociale huur
Om de plannen van het Laefplein
verder vorm te geven, vraagt
het college een krediet van
150.000 euro. Indien de gemeen
teraad in oktober akkoord geeft,
wordt een bureau gezocht
dat het plein gaat ontwerpen.
Woningbouw en openbare ruimte
moeten parallel aan elkaar en in
samenhang met elkaar ontwik
keld worden. Medio 2023 vindt de
sloop van de bakkerij en de auto
garage plaats, waarna de bouw
van het Laefplein in de tweede
helft van 2024 kan starten.

Openbare begraafplaatst in ere hersteld

Officiële opening Kapelaonspaedje Kessel
Na ruim twee jaar met meer dan tweeduizend werkuren wordt zondag 25 september om 14.00 uur het
Kapelaonspaedje in Kessel officieel geopend. Kapelaan Ranil verricht de openingshandeling.
Wethouder Machteld Beukema opent de in ere herstelde openbare begraafplaats.

den twee banken geplaatst en een
aantal toepasselijke gedichten van
Peter Bouten aangebracht. Aan het
einde van het pad is de voormalige
openbare begraafplaats in ere her
steld. Er is nu een hardstenen beeld
te bewonderen, gemaakt door de
Kesselse kunstenaar Piet Relouw.
De openingsplechtigheid begint
zondag 25 september om 14.00 uur
op het kerkplein. Na toespraken van
de vrijwilligersgroep, kapelaan Ranil

en burgemeester Delissen, verricht
de kapelaan de officiële openings
handeling. Vervolgens verplaatst
het gezelschap zich naar de open
bare begraafplaats, die officieel
geopend zal worden door wethouder
Beukema. In de kerk is een fototen
toonstelling over de totstandkoming
van het Kapelaonspaedje te zien.
Verder is in de kerk live muziek aan
wezig en ook kan de kerktoren wor
den beklommen.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Het Kapelaonspaedje bevindt zich
op een smalle groenstrook tussen
de Maasmuur en het kerkhof. Sinds
de jaren vijftig werd er geen onder
houd meer aan gepleegd. Dit was
een doorn in het oog voor veel
Kesselnaren. Een aantal van hen pakte
twee jaar geleden de handschoen op

en ging in gesprek met parochiebe
stuur, bisdom en gemeente. Dit leidde
tot het plan een pad te maken, dat
zou gaan dienen als stilte- en bezin
ningsplek. Al snel ontstond een vrij
willigersgroep van twaalf personen
die elke week een aantal uren aan de
slag ging.

Begraafplaats in ere hersteld
De vrijwilligers verwijderden strui
ken, bomen en braamstruiken om
het pad te kunnen realiseren. Ze ver
vingen het geroeste en vervallen
hekwerk door een nieuw. Om bij
de Maasmuur te komen legden ze
een pad aan. Bij de Maasmuur wer

Geldig van 22 september t/m 12 oktober 2022

BBQ-pakket (rundvlees)
Openingstijden
Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Bavette
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Sucadelappen
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Ribeye
Zaterdag 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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“Ut is good gewees”

Jan Rutten

Draag me mee in je hart
Mijn taak hier is voorbij
Denk met vreugde terug aan mij
Blijf niet om me treuren
Het leven is mooi, vol met kleuren
Draag me mee op een plaatsje apart…

* Panningen, 2 februari 1943
† Panningen, 18 september 2022

We hebben afscheid genomen van

Verdrietig, maar met heel veel mooie herinneringen hebben
we afscheid genomen van

Marianne

echtgenoot van

Wies Rutten-Fransen †

* Grashoek, 3 juni 1959

Correspondentieadres: Familie Rutten,
p/a Consendo, Schoolstraat 5, 5981 AH Panningen
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 24 september
om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten te Panningen.
Aansluitend zullen we Jan begeleiden naar zijn laatste rustplaats bij Wies op het kerkhof aan de Kerkstraat.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een donatie in de collectebus voor
Alzheimer Nederland.
Wij danken dokter Keereweer, Marion Houwen en Lilian
Lommen voor hun goede zorgen.

Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen

Jan Rutten
Jan heeft lange tijd samen met zijn Wies de basis
gevormd van Slagerij Rutten.
Ook zijn betrokkenheid bij Consendo was groot.
We zullen het binnenlopen van Jan en het
koffiedrinken met Jan missen.

“Jan, ut is good gewees”

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

† Venlo, 12 september 2022
lieve vrouw van

vader, schoonvader en opa van
Panningen: Funs en Annelies
Lizzy en Jens
Jan
Panningen: Bart en Inge
Lina
Egchel: Noortje en Judith
Tijn

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Sjaak Beurskens
trotse mam en oma van
Rob en Nellie, Mick
Paul en Esther, David, Iris

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

Correspondentieadres:
Zuster Irmbertastraat 9, 5988 KD Helden

Baarlo
Kessel
Maasbree

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar alle zorg die Marianne tijdens haar
ziekbed heeft mogen ontvangen. Ook willen wij u hartelijk
danken voor alle blijken van medeleven in de vorm van kaarten,
telefoontjes en bloemen. Uw warme reacties zijn niet alleen voor
ons een grote steun geweest maar laten ook blijken hoe belangrijk
Marianne voor anderen was.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

bob noten
Mien maedje.
os mam,
oma dörp

Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de rust is gegeven.

Na alle fijne momenten die we samen met haar mochten
beleven, hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten
nemen van mien maedje, os mam en oma dörp

www.vooraltijdbijzonder.nl
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uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Mia Bruisten-Peeters
echtgenote van

Cor Bruisten
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Helden: Cor Bruisten
Egchel: Hen en Monique
Jesse
Colin
Ryan
Zoë
Helden: Marjo en Peter
Gijs
Bram
Helden: Wendy en Marc
Amber
Celine
Correspondentieadres: Jan van de Boschstraat 11,
5988 ED Helden
Wij hebben afgelopen maandag afscheid van haar genomen.

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Brocante herfst route Panningen
zaterdag 24 september van 11 tot 16 uur.
Loosteeg 14e: Aod Geluk, landelijk
sfeertje en Bij Co-tje.
Tuindersweg 38: cottage 38
Kennedylaan 258: allerhandes 2de leave
Industrieterrein: old memories antiek
en vintage
Light4Food uit Melderslo is op zoek
naar een part-time medewerk(st)er
voor Administratie & Front Office. Voor
uitgebreide omschrijving:
www.light4food.com

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.
Cursus Tekenen/Schilderen voor
beginners en gevorderden.
T: 06 36 15 87 99
E: mat@matvanderheijden.nl”

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur
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

Gevraagd: werkster voor 3 uur per
week in Baarlo.
Tel. 077 477 29 43 / 06 11 72 47 76
Voor al uw schilder-en texwerk
bel Huub. Vrijblijvend advies en
prijsopgave. 06 14 11 59 49.
Open tuin zo. 25 sept. 11.00-17.00
Dahlia spektakel
Tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

2209 \ nieuws
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Peel en Maas

Lucienne Janssen Zuid-Afrika
Niet iedereen die in gemeente Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Peel en Maas spreekt in
de serie Uit… Peel en Maas met oud-inwoners van deze gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten
onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze serie: Lucienne Janssen, geboren in Baarlo, maar
inmiddels wonend in Franschhoek Zuid-Afrika.

de eerste gasten al.” Ook de coronatijd
was een tegenvaller voor het stel. Door
de lockdown was het niet mogelijk
om vakantiegangers te verwelkomen.
“We hebben hier een harde lock
down gehad, waardoor we alleen van
06.00 tot 09.00 in de ochtend het huis
uit mochten in een straal van 5 kilo
meter vanuit je woning. Zes maanden
lang waren alleen de supermarkten
en drogisten open. Hier vonden geen
rellen plaats, de regels werden geac
cepteerd.”

Onderhoud
Voor het stel betekende de lockdown
dus een financiële tegenslag. “Er komt
geen geld binnen en je krijgt van de
overheid geen steun. Gelukkig was
het in de winter goed weer en heb
ben we met vier huizen in ons bezit
veel onderhoud te verrichten. Verveeld
hebben we ons zeker niet. Ook had
den we aanspraak van onze Engelse
gasten die niet wilden vliegen met een
repatriëringsvlucht. Zij komen al vijftien
jaar naar ons verblijf en met hen heb
ben we een gezellige tijd gehad tijdens
de lockdown. Nu ziet het seizoen er
weer goed uit en is alles weer normaal,
omdat de coronaregels zijn afgeschaft.”

Toekomst

Lucienne werd geboren en geto
gen in Baarlo. Tot 1993 woonde
Lucienne in het kastelendorp, maar
ruilde haar woonplaats daarna in
voor Hout-Blerick, waar ze met Roel
Rutten uit Venlo een huis kocht.
Samen met haar man leidde ze in
het Limburgse dorpje een gemoe
delijk leven. Zowel Lucienne als
Roel werkten jarenlang als bedrijfs
leider in de Aldi. Dat veranderde
plots toen ze in 2000 op het idee
kwamen om Hout-Blerick te ver
laten en in Zuid-Afrika een nieuw
leven te beginnen. “Omdat we
geen kinderen hebben, gingen we
regelmatig op reis. In 1998 zagen
we op televisie de TV Show op Reis
van Ivo Niehe, waarin hij ZuidAfrika bezocht. Dat bracht ons op
het idee om op vakantie te gaan in
Zuid-Afrika. We maakten een rond
reis en sliepen in diverse Bed and
Breakfasts. Toen zeiden we tegen
elkaar: ‘als we 50 zijn dan gaan we
ook een Bed and Breakfast begin
nen.’”

Kriebels
Dat de plannen eerder zouden uit
komen, had niemand in de omge
ving verwacht. Eenmaal terug van
de reis begon het bij Lucienne en
Roel al te kriebelen. “We hadden

op een dag allebei een rotdag op het
werk en toen we thuiskwamen zeiden
we tegen elkaar: ‘kom we gaan nu naar
Zuid-Afrika.” Zo geschiedde. In 2000
vloog het stel terug om in Franschhoek
‘Plumwood Inn’ te kopen, waar ze bin
nen enkele dagen verliefd op werden.
Binnen tien dagen was de woning
aangekocht en het huis in Hout-Blerick
verkocht. “We hebben nooit eerder
de behoefte gehad om te verhui
zen. Mensen dachten dan ook dat we
gek waren en vonden Zuid-Afrika een
gevaarlijk land. Maar als je het niet
probeert, weet je nooit hoe het zou zijn
geweest. Als we deze stap niet had
den genomen, hadden we later spijt
gekregen.”
Ondanks dat het stel geen ervaring had
met het runnen van een gastenverblijf,
namen ze toch de stap om een Bed
and Breakfast te beginnen in het dorp.
Het gastenverblijf ligt in Franschhoek,
een wijndorp met 14.000 inwoners, een
uurtje rijden van Kaapstad. Lucienne
en Roel zijn niet de enige buitenlan
ders die hun woonplaats hebben inge
ruild voor een bestaan in Zuid-Afrika.
“Hier wonen veel Europanen en best
veel Nederlanders. Net buiten het dorp
is een township te vinden. Toeristen
komen vooral naar Franschhoek voor
de wijn, golfen, het klimaat en lekkere
eten of zijn op doorreis.”

Uitbreiding
Het verblijf loopt zelfs zo goed dat het
stel inmiddels drie aangrenzende hui
zen met elf kamers bezit. “We begon
nen met vier gastenkamers, maar toen
de woning van de achterbuurvrouw
in 2004 te koop kwam, hebben we
dat pand ook gekocht en helemaal
verbouwd. In 2010 kwam er nog een
buurhuis vrij, dat we tot aan de grond
hebben afgebroken en opnieuw heb
ben opgebouwd en bij ons B&B hebben
betrokken. We zitten nu ook aan de
max, we vinden het namelijk belang
rijk om het persoonlijk te houden voor
onze gasten. De meeste gasten komen
namelijk vaker terug, waardoor we
echt een band met ze krijgen. Enkele
vaste gasten bezoeken we tijdens een
vakantie in hun eigen land. In feite zou
den we een wereldreis kunnen maken
en de gasten bezoeken.”

Lockdown
Grote tegenslagen hebben Roel en
Lucienne niet gehad, sinds ze in ZuidAfrika wonen. “Wel heeft Roel in het
begin nog in Nederland moeten wer
ken, zodat we genoeg geld hadden
om het huis te betalen. Ik ben zelf in
januari 2001 naar Franschhoek gevlo
gen en Roel kwam in juni pas definitief
deze kant op. Dat was wel lastig. Twee
dagen na aankomst in januari kwamen

Ook over hun toekomst zijn de twee
Limburgers positief. Het stel ziet zich
zelf de komende jaren niet gauw ver
huizen. Het werk en leven bevalt hen
in Franschhoek uitstekend. “We blijven
dit doen zolang het leuk blijft. Het ZuidAfrikaanse leven is meer relaxt dan in
Nederland. Hier is het natuurlijk ook
makkelijker om personeel te krijgen en
te veroorloven. Aan de andere kant is
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne
hier ook te merken, zo zijn de benzine
prijzen gestegen en worden de levens
middelen duurder. Vergeleken met
Nederland is het eten daarentegen een
stuk goedkoper. Omgerekend betaal
je in een restaurant met Michelinster
80 tot 90 euro voor je eten.”

Familie
Nederland laat het stel in elk geval
achter zich, want Baarlo mist Lucienne
niet. Tussen mei en augustus brengt
het koppel tien weken een bezoek aan
Limburg om de familie weer eens te
zien. “Ook komt onze familie regel
matig op bezoek. Onze ouders worden
echter ouder en voor hen is de vlucht
wat lastiger. In het begin heb ik mijn
familie wel gemist tijdens Kerstmis,
omdat ik het gevoel had dat iedereen
met familie de feestdagen vierde en
wij als enige niet. Nu we een goede
klantenkring hebben opgebouwd, is
het niet erg om niet met familie de
feestdagen samen te zijn. Zoals het
er nu uitziet blijven we de rest van
ons leven in Zuid-Afrika wonen, maar
mochten we hier ooit om wat voor
reden dan ook wegmoeten, dan zou
den we waarschijnlijk niet in Nederland
gaan wonen maar bijvoorbeeld in
Italië. Zeg nooit nooit.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Hoi

Column

Op herhaling
Zo’n 20 jaar geleden citeerde
Fortuyn ‘de puinhopen van
8 jaar paars’ in de vorm van een
later bekend boekwerk. Het was
een verkiezingsprogramma om
Kok en zijn vriendjes de deur te
wijzen en alles in Den Haag over
te nemen.
Er werd jaren geregeerd door een
niet-ideologische werkwijze van
een coalitie die bestond uit zowel
links, centraal als rechts. Er werd
niet meer achter hun ideeën aange
lopen, maar achter de stem van het
volk die via de opkomende media
werd verspreid waar de oppositie
vaak overheen viel. Veilige oplos
singen door ruim voor de wegsplit
sing het knipperlicht aan te zetten.
Acht jaar lang leek alles op die
manier goed te gaan. Maar onder
het idee van een afgewerkt land
heerste ontevredenheid door opko
mende crisissen als de Islam, ver
zwakking van de collectieve sector,
asieloverschot en extreme vormen
van bureaucratie. Die opkomende
problemen uit 2002 zijn na de dood
van Fortuyn onder het CDA en de
VVD weggenomen. Helaas werd
deze bestuursvorm alleen toege
past in Rutte zijn eerste paar jaren.
Het land is daarna (sinds kabinet
Rutte III) bestuurd met een beleid
waarin we, net zoals Kok deed,
meevaren met de koers vanuit de
kritiek uit de media en die van de
oppositie. Een laffe manier van lei
dinggeven, zonder eigen idealen
toe te passen die het volk tevreden
houdt.
Nadat de rust terug kwam werd de
coalitie een saai paars clubje zoals
dat van Kok. In die 20 jaar leek
het erop dat we een nieuwe start
tegemoet gingen waar het CDA en
de VVD de koppositie overnamen
van de PVDA na jaren lang regeren.
Twintig jaar later is die strijd afgelo
pen door de ontevredenheid van de
Nederlanders zoals dat van na acht
jaar Kok. Het ‘Fortuynisme’ was de
enige stroom die deze paarse pro
blemen kon oplossen door extreem
harde oplossingen te bedenken die
haaks stonden op het beleid van de
jaren ervoor. Op die manier komt
de paarse ondergang van 2002 erg
overeen met die van 2022. Rutte is
daarmee aan het eind van zijn
paarse latijn. Vroeg of laat valt het
kabinet en zitten we met de vraag:
Krijgen we een nieuwe Fortuyn of
worden we weer geregeerd door
een paars kabinet?
Tim Arts
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Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je,

Tot het einde moedig gebleven
Flink wil je dat ook wij zullen zijn
Maar het afscheid doet zo’n pijn

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Jet Ottenheim - Giesbertz

Jos
Kunen
19 september 1945 - 14 september 2022
Maartje & Marcel, Mus, Jarra
Femke & Johan, Ward, Lieve
Janneke & Jeroen
Correspondentieadres:
Raadhuisstraat 74, 5981BG, Panningen
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan huisarts Prudon en aan het
Fransiscus Hospice in Weert.

* Maastricht, 26 april 1927
† Venlo, 16 september 2022
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken
echtgenote van

Jan Ottenheim †
mam, oma en omi van
Gerard en Annie
Jan
Tillie en Har
Johan en Marijke, Evi, Niek, Liz
Pascal en Corina, Liselotte
Sjaak en Marlie
Roel
Bas en Daphne
Agnes en Wil
Jeroen
Michelle en Ruben
Correspondentieadres:
Haagweg 11, 5995 AA Kessel
Voor een laatste groet aan mam bent u welkom op donderdag 22
september tussen 18:30 en 19:30 uur in het Huis van troost en
afscheid, Patersstraat 52 te Panningen.
We nodigen u uit voor de eucharistieviering op vrijdag
23 september om 10:30 uur in de kerk van Onze Lieve
Vrouw Geboorte aan het Kerkplein te Kessel.
Een bijzonder woord van dank aan het verplegend personeel van
afdeling K3, VieCuri Venlo.

Stichting VEEN
komt met
alternatief voor
paardenhouderij
in Meijel
Stichting VEEN heeft bij gemeente
Peel en Maas een alternatief aangeboden voor de locatie van een
paardenhouderij die van plan is
zich te vestigen aan de
Vieruitersten in Meijel. Ze namen
hoogveendeskundigen in de arm en
stellen met hun bevindingen dat
middels een verplaatsing van de
paardenhouderij een middenweg
mogelijk is, waarmee beide partijen
tevreden kunnen worden gesteld.
Een Iers-Zweedse paardenhouderij wil
zich maar wat graag vestigen aan de
Vieruitersten in Meijel. Stichting VEEN
ageert tegen de plannen zoals die er
nu liggen. “Sinds januari hebben we
contact met zowel gemeente als de
initiatiefnemer van de paardenhouderij.
Daarbij hebben we meermaals overleg
gevoerd. Tijdens die overleggen heb
ben we aangegeven best mee te willen
denken, maar ook dat we niet akkoord
gaan met de plannen zoals die er nu
liggen”, legt voorzitter van stichting
VEEN Erik van der Hoeven uit.

Middenweg
De stichting nam met professor Hans
Joosten en ecoloog André Jansen twee
entiteiten op het gebied van hoogve
nen in de arm, om tot een alternatief
voor de huidige plannen te komen.
Het liefst eentje waarbij de natuur
wordt ontzien en de initiatiefnemers
toch hun paardenhouderij kunnen bou
wen. Joosten en Jansen stellen na hun
onderzoek dat er inderdaad een andere
optie mogelijk is, waarbij de plek van
de beoogde paardenhouderij opschuift
naar een hoger gedeelte van het terrein
bij het Molentje, waarmee het minder
invloed zou hebben op de hydrologie.
“De initiatiefnemers hebben iets prach
tigs in hun hoofd, maar ze doen daar
mee geen recht aan het buitengebied
van Meijel”, laat de voorzitter weten.
“Wij willen dat de bebouwingen plaats
vinden buiten het meest kwetsbare
gebied. In de huidige plannen komt er
bijvoorbeeld een springbak tegen het
natuurgebied aan en dat is ongunstig
voor de waterhuishouding. Wij denken
dat er een middenweg is, waarmee alle
partijen tevreden zijn. Mocht de initi
atiefnemer de huidige plannen echter
doorzetten, dan zijn wij bereid om door
te gaan tot aan de Raad van State.”

Vervolgstappen
Door een alternatief plan op te stel
len, is stichting VEEN de initiatiefne
mers van de paardenhouderij een stap
voor. “Zij presenteren in het najaar het
definitieve ontwerpplan. Wij brengen
ons alternatief nu al naar buiten, in de
hoop dat ze daar iets mee doen”, zegt
de voorzitter. “Wij zetten ons in voor
het buitengebied. We zijn in beginsel
niet tegen de plannen, maar wel op de
manier zoals ze nu ingevuld worden.
Ons alternatief ligt nu bij de gemeente,
waar het binnenkort in de raadszaal zal
worden besproken”, besluit hij.
Tekst: Jelle van Hees
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Plannen voor super-de-luxe vliegtuig- en
overnachtingspark in Baarlo
Ondernemer Piet Smedts uit Baarlo heeft vergevorderde plannen om op een
braakliggend agrarisch perceel een ‘Aerodome’ te laten verrijzen. Op de
grens van de Bong en de Zandberg in Baarlo komt, als het aan Smedts ligt,
een overnachtingspark waar gasten kunnen slapen in één van de drie
vliegtuigen of een helikopter, aangevuld met twaalf camperplaatsen.
“Voor mij was het een beetje één
en één is twee”, vertelt Piet Smedts.
De ondernemer uit Baarlo focust zich
sinds het stoppen van zijn autobedrijf
in 2010 volledig op de vliegtuigbran
che. Met een privéverzameling van
tientallen exemplaren en jarenlange
ervaring in het kopen, verkopen en
verhuren van vliegtuigen, is het aan
bieden van overnachtingen voor hem
een logische vervolgstap. “De afge
lopen twintig jaar hebben we op veel
plekken vliegtuigen van ons neerge
zet, die in gebruik zijn genomen als
overnachtingsplek. Dat loopt als een
trein. Alles is steevast volgeboekt, al
jaren achter elkaar. Ik heb een stuk
grond in Baarlo én vliegtuigen die we
kunnen gebruiken. Het plan voor een
Aerodome is wat mij betreft daarom
een eenvoudige optelsom van facto
ren.”
Smedts meldde zich met zijn plan
bij de gemeente en diende daar een
principeverzoek in. Dat verzoek is
inmiddels getoetst en de gemeente

heeft aangegeven in beginsel positief
tegenover de plannen voor het over
nachtingspark te staan. “In de plannen
voor het Aerodome is plek voor drie
vliegtuigen, één helikopter en twaalf
camperplaatsen”, vertelt de onderne
mer. “Het gaat bij de vliegmachines
om vier super-de-luxe overnachtings
plekken, met alles erop en eraan.
Een sauna, een jacuzzi, een luxe suite:
noem maar op. Echt in het hogere seg
ment”, vertelt hij enthousiast.

Omgevingsdialoog
De buurt lijkt dat enthousiasme voor
lopig nog niet te delen. “We hebben
inmiddels een eerste omgevings
dialoog gevoerd”, vertelt Smedts.
“Daar bleek dat nog niet alle neu
zen dezelfde kant op staan. Er is veel
gediscussieerd en naar elkaars stand
punten geluisterd. Mensen zijn bang
dat hun uitzicht zal worden belem
merd door de plannen. Daar zijn
wat mij betreft passende oplossin
gen voor te verzinnen. We hebben

Betere bewegwijzering nodig

Parkeerdruk in Kessel
verminderen door verkeers
stroming aan te passen
In het centrum van Kessel wordt de parkeerdruk als hoog ervaren.
De beschikbare parkeerplaatsen elders zijn wel aanwezig, maar
worden onvoldoende gebruikt. Volgens onderzoek van adviesbureau Kragten komt dit doordat het voor automobilisten niet duidelijk is hoe de route naar de parkeerplaatsen lopen. Gemeente Peel
en Maas zet nu in op een betere wegbewijzering.
Dorpsbewoners uitten al lange
tijd hun onvrede over de parkeer
situatie in het centrum. Daarop
liet gemeente Peel en Maas door
extern onderzoeksbureau Kragten
een verkeersonderzoek doen.
Adviesbureau Kragten concludeerde
in haar rapport dat de basis in
orde is in het dorp. Er zijn namelijk
genoeg parkeerplaatsen om toeris
ten te verwelkomen. Het probleem
zit hem in de bewegwijzering, die
de bezoekers leidt naar de Markt.
Het adviesbureau adviseert de
gemeente dan ook om de automo
bilist te verleiden en de beweg
wijzering als eerste aan te pakken.
Daar trekt de gemeente ongeveer
40.000 euro voor uit. “Door een
betere routering door het dorp,
kunnen we automobilisten naar de
parkeerplaatsen leiden buiten het
centrum. We bekijken de effecten
van deze maatregelen tijdens de
zomer van volgend jaar. Mocht de
situatie ongewijzigd zijn, kunnen
we inzetten op verdere maatrege
len”, aldus wethouder Erik Nijssen.
De resultaten van het onderzoek en
de geplande maatregelen werden

donderdag 15 september gepresen
teerd aan de dorpsbewoners. Vanuit
de bewoners werd ook gevraagd
om aandacht te schenken aan de
routes voor vrachtwagens. Zij vol
gen niet altijd de goede route door
het dorp en zouden door de bedrij
ven beter geïnformeerd moeten
worden, aldus de dorpsbewoners.

We bekijken de
effecten tijdens de
zomer

Ook de verkeersveiligheid op het
Veersepad werd aangehaald. Op
deze weg wordt volgens de aanwo
nenden te hard gereden. Volgens
Kragten zal door de betere weg
bewijzering minder verkeer door
het Veersepad geleid worden. Aan
de bewoners en de werkgroep
Verkeercirculatie werd geadviseerd
om ludieke acties te bedenken om
automobilisten op hun rijgedrag te
attenderen.

besloten om alles eventjes te laten
bezinken en op een later moment bij
elkaar te komen voor een vervolg.”
De vliegtuighandelaar is desalniette
min positief gestemd over het verwe
zenlijken van zijn droom. “Inmiddels

ben ik 60 jaar. Ik wil dit nog heel
graag opzetten en het stokje daarna
doorgeven aan mijn kinderen. De
hoop is dat we dit plan binnen drie
jaar kunnen realiseren. Als we deze
plannen kunnen realiseren dan wordt

het echt iets unieks voor de regio
Peel en Maas.”

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Drissen Design

Wij hebben jou

Broodnodig!
Met pensioen en wil je lekker bezig
blijven? Kom bij ons werken!
Wij zoeken iemand die 3 dagen
per week verzorgingstehuizen
wil bevoorraaden.
Werktijden zijn van 8:00 tot 12:00.
Zaterdag is op roulatiebasis om de week
Stuur je motivatie met CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel 077-3079899 en laat je gegevens
achter.

Lang leve lekker!
www.bakkerijbroekmans.nl
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Lokaal Peel&Maas

Energie-Informatiepunt
Binnenkort komt er een informatiepunt in Peel en Maas waar je
terecht kunt met alle vragen op het gebied van energiemaatregelen.
Als Lokaal Peel&Maas pleiten we al jaren voor een duurzame leefomgeving en een schonere toekomst.
Een toekomst die kansen geeft
voor iedereen in het bieden van
perspectief en comfort. We stre
ven ernaar om in 2050 aardgas
vrij te zijn. Hiervoor zijn veel duur
zame alternatieven noodzakelijk.
Denk aan windenergie: energie uit
windkracht halen, zodat er geen

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

fossiele brandstof als grondstof
verloren gaat. Zeker met een toe
nemende windkracht. Dit geldt ook
voor restwarmte en aardwarmte.
Ook het WarmteKoudeNet, geïni
tieerd door Lokaal Peel&Maas,
is zeer welkom in tijden van ener
gieschaarste. Een optie waar veel

advies dus. Wíj vinden het belangrijk
dat er aan de achterkant (backoffice)
van dit loket, lokale ondernemers
de opdracht op een kwalitatiever
wijze uitvoeren en samenwerken.
Maar ook samenwerken met andere
energieprojecten waardoor er een
verknoping en verbinding van lokale
partners ontstaat. Heeft u vragen,
schroom niet om ons te benaderen.

Lincy Bruijnen en Tiny Valckx

Nieuwe woningen in Koningslust onbetaalbaar

Koningslust blij; er wordt een aantal nieuwe woningen gebouwd in het dorp. Maar het college zet een
domper op deze blijdschap; de woningen die gebouwd worden, zijn onbetaalbaar.
Na veel onderzoek over de vraag
aan welke woningen de grootste
behoefte is en na veel discussies
is een duidelijk beleid vastgesteld:
voor alle kernen is het uitgangs
punt dat er woningen gebouwd
worden die betaalbaar zijn.
PvdA/GroenLinks heeft er al her
haaldelijk op gehamerd dat de bouw
van goede en betaalbare wonin

gezinnen in Panningen gebruik van
kunnen maken. Stappen naar een
energie neutrale woning moeten we
zorgvuldig uitvoeren. Om je des
kundig én onafhankelijk te helpen,
opent er binnenkort een energie
loket voor het geven van adviezen
op een onafhankelijke, betrouwbare
wijze, waardoor je kan vertrouwen
op objectief advies in het verduur
zamen van jouw woning en woon
wensen, met heldere besparingen
op je energierekening. Maatwerk

gen niet toevertrouwd kan wor
den aan de markt, want die bouwt
alleen voor de koopkrachtige vraag.
De gang van zaken in Koningslust
bevestigt onze constatering. Want
de eerdere, al erg voorzichtige, eis
dat minstens 50% van de nieuw te
bouwen woningen in Koningslust
betaalbaar moeten zijn, wordt nu
door het college ingeslikt. Op ver

zoek van de markt laat het college
de eis van ‘betaalbaarheid’ val
len. Daardoor komt er meer ruimte,
zegt het college. Ruimte voor wie?
Voor inwoners van Koningslust?
Zijn daar veel mensen die zoveel
inkomen hebben dat ze geld op
tafel kunnen en willen leggen voor
onbetaalbare woningen? Het col
lege verdedigt zijn besluit met de

verwachting dat er in Koningslust
oudere mensen zijn die hun huidige
betaalbare woning inruilen voor een
onbetaalbare woning en dan kunnen
startende jongeren en hun gezin
nen in die achtergelaten betaal
bare woningen trekken. Dat is goed
voor de leefbaarheid van het dorp,
mijmert het college. Maar zal dat
gebeuren? In onze ogen is het een
zwak gelegenheidsargument dat
ingegeven is door het blind vasthou
den aan een niet-werkend instru

ment voor het realiseren van goede
en betaalbare woningen, namelijk
de marktwerking. Het college con
stateert zelf dat betaalbaar bou
wen voor starters onder de huidige
marktomstandigheden niet mogelijk
is. Dus zeggen wij: zorg als overheid
zelf voor de bouw van fatsoenlijke
woningen die betaalbaar zijn voor
gewone mensen in Peel en Maas.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Voor de Vermeerderingstuinen in Horst zijn wij
op zoek naar een

junior allround
medewerker
boomkwekerij

Als medewerker boomkwekerij werk je in
teamverband waarbij je samen verantwoordelijk
bent voor diverse teeltwerkzaamheden zoals
planten, aanbinden, snoeien, het verzamelen van
ent- en oculatiehout en het verwerken ervan.
Wij vragen
• Kennis in en ervaring met de boomteelt en/of
bereidheid om je helemaal in te werken in het vak;
• Iemand met passie voor het vak;
• Rijbewijs B(E) is een pré;
• Spuitlicentie I is meegenomen, maar kan ook
via het bedrijf gehaald worden;
• Een vlotte, flexibele, nauwkeurige medewerker.
Wij bieden
• Prima arbeidsvoorwaarden in een organisatie
waar elke medewerker de handen uit de mouwen
steekt in een informele sfeer;
• Een fulltime werkweek van maandag t/m vrijdag
met uitzicht op een vast contract.
Wil je nog meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Ruud Vosbeek,
productiemanager Vermeerderingstuinen,
tel: 077 398 69 69
Is je interesse gewekt?
Mail dan je sollicitatie met CV voor 15 oktober naar:
vacature@vermeerderingstuinen.nl of richt deze aan:

Tienrayseweg 9a 5961 NK HORST

www.vermeerderingstuinen.nl
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Scootmobiel lenen in Meijel
Vanaf dinsdag 20 september 2022 kunnen bewoners en omwonenden van woonzorgcentrum De Paast in Meijel een scootmobiel lenen. Deze zogenoemde scootmobielpool is
een initiatief van de gemeente Peel en Maas. Het is een samenwerking met zorgaanbieder
Sint Jozef wonen en zorg, leverancier Medipoint en woningcorporatie Antares.
Gratis scootmobiel lenen
Inwoners die minder goed ter been zijn, kunnen gebruik maken van de scootmobielpool.
Met de pool bekijkt de gemeente of inwoners een scootmobiel lenen die in hun buurt
staat. En ook of het lenen van een scootmobiel een goed alternatief is voor het kopen van
een scootmobiel. De pool heeft twee scootmobielen die gratis gebruikt kunnen worden.
Gebruikers van de scootmobiel betalen geen borg, vergoeding of huur. Ook hoeven zij zich geen
zorgen te maken over het onderhoud, het stallen en het opladen van de scootmobiel. Dit wordt
voor hen georganiseerd.
Aanmelden
Woont u in of dichtbij De Paast in Meijel? En wilt u gebruik maken van de scootmobielen?
Meldt u zich dan bij het restaurant van Sint Jozef in Meijel. U krijgt daar de contactgegevens
van Medipoint. Daarna kunt u met deze gegevens zelf contact opnemen om een afspraak in te
plannen. Tijdens de afspraak krijgt u uitleg over het gebruik van de scootmobiel. Deze uitleg
krijgt u van Medipoint op locatie bij De Paast. Ook kunt u dan oefenen met de scootmobiel
zodat u veilig de weg op kan.
Na de uitleg krijgt u een pas waarmee u een scootmobiel kunt reserveren en lenen bij Sint Jozef
in Meijel. Hier levert u na gebruik de scootmobiel ook weer in. De scootmobielen zijn alle dagen
beschikbaar tussen 09.00 en 19.30 uur. U kunt de scootmobiel niet buiten deze tijden of langer
dan een dag reserveren. Dit betekent dat u de scootmobiel niet eerder kunt ophalen en niet
’s nachts in of bij uw eigen woning mag neerzetten.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de scootmobielpool? Kijk woensdag 5 oktober om 18.00 uur naar de
uitzending van Peel en Maas InZicht op Omroep P&M.

Energie besparen met
WoonWijzerWinkel Limburg
Gemeente Peel en Maas start een samenwerking met de WoonWijzerWinkel Limburg.
In het Huis van de Gemeente is een informatiepunt en de WoonWijzerWinkel geeft
online tips, adviezen en ondersteuning om met energiebesparing aan de slag te gaan.
Informatiepunt in het Huis van de Gemeente
Vanaf vrijdag 7 oktober 2022 is elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur een adviseur
van de WoonWijzerWinkel aanwezig in het Huis van de Gemeente. U kunt hier terecht voor
een oriënterend gesprek en vragen over energiebesparing.
Energieadvies op maat
Heeft u na het oriënterend gesprek nog specifieke vragen over het verduurzamen van uw
woning? En wilt u weten wat voor mogelijkheden er zijn? Vraag dan een energieadvies
op maat aan. Dit is een onafhankelijk advies dat past bij uw woning, uw woonsituatie,
wensen en budget. De kosten van een energieadvies op maat zijn € 89.
Het gesprek is digitaal of in het advies- en demonstratiecentrum van de WoonWijzerWinkel
in Kerkrade. In dit centrum zijn alle duurzame oplossingen met eigen ogen te bekijken.
Van eenvoudige verbeteringen tot een warmtepomp of zonnepanelen.
Begeleiding en ondersteuning
Niet alleen bij het energieadvies, maar ook bij de vervolgstappen kan de
WoonWijzerWinkel ondersteunen. Ze kunnen vrijblijvend offertes aanvragen bij
bedrijven die de duurzame maatregelen kunnen uitvoeren, zoals isoleren of installeren
van een warmtepomp of zonnepanelen. De WoonWijzerWinkel werkt samen met
verschillende bedrijven in de regio die dit kunnen doen. Ze begeleiden en adviseren en
kunnen samen met u offertes vergelijken. Ook kan de WoonWijzerWinkel helpen met
het aanvragen van subsidies.
Informatie
Kijk voor informatie op www.peelenmaas.nl/samenduurzaam. Daar staat een link naar
de website van WoonWijzerWinkel Limburg. Op deze site kunt u de gratis woningscan
doen en een afspraak maken met een energieadviseur voor een energieadvies op maat.
Of neem telefonisch contact op met WoonWijzerWinkel Limburg via 045 – 7470051.

Dinsdag 27 september, 19.30 uur.

Commissievergadering
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen
op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering digitaal volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag
26 september, 19.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
commissievergadering vindt u op https://peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Zienswijze wijziging Afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
• Voorbereidingskrediet Laefplein Maasbree
• Vaststellen bestemmingsplan Baarloseweg 49 ,50 en 50a Helden
• Zienswijze begroting 2023 RUD Limburg Noord

WhatsApp

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

Bekendmakingen

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
Egchel
Egchel
Egchel

Pratwinkel 4
Buitengebied locatie Keup 3
Gielenhofweg 46
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en start
m.e.r.-procedure bestemmingsplan ‘De Horsten Egchel’
Muldersweg 1
Voornemen ambtshalve opname in de
Basisregistratie Personen (BRP)
Marisbaan perceel N 150
Baarloseweg 33A
Jacob van Marisring 1
Mariaplein 4
Neerseweg 90
Rect. Isidorusstraat 1, 1A1 t/m 1A6
Breetse Peelweg 3
Rooth 75
Sevenumseweg 7
Kalisstraat 24 A
Julianastraat 15
Linderweg 8
Margrietstraat 3
Raadhuisstraat 73
Zelen 27

Egchel
Gemeente Peel en Maas
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

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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Kritiek van FNV op Troonrede is
goedkoop en onterecht
Het kabinet presenteerde op dinsdag 20 september tijdens Prinsjesdag een flink pakket aan steunmaatregelen. Vakbond FNV reageerde direct
kritisch. “De oorzaken worden niet structureel aangepakt”, lieten zij bij monde van voorzitter Tuur Elzinga optekenen. “Er is daardoor slechts
sprake van pleisters plakken”, meldde hij. Maar is het niet gewoon een logische volgorde van handelen? Eerst maatregelen treffen waardoor
mensen meer financiële ademruimte krijgen en daarna pas kijken naar structurele oplossingen?
“Eindelijk, maar rijkelijk laat, lijkt het kabinet te
beseffen dat veel mensen nu kopje onder drei
gen te gaan”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in
een reactie op de Troonrede. “Er ligt een groot
pakket op tafel, maar het blijft voornamelijk
pleisters plakken. Er wordt niks gedaan om de
fundamentele oorzaken van de scheefgroei in
de samenleving aan te pakken. We zijn als land

alleen maar rijker geworden, maar het geld blijft
in beperkte zakken hangen. Economisch groeit
Nederland, het geld moet alleen eerlijker wor
den verdeeld. De mensen in Nederland verdienen
beter”, zegt hij. Het zijn teksten die ongetwijfeld op
veel goedkeuring bij de achterban van zijn vakbond
kunnen rekenen, maar is de kritiek terecht? Het is
logisch dat de huidige problemen eerst worden aan

gepakt met fikse steunmaatregelen, zodat er tijd
wordt gekocht om de bron van de problemen aan te
pakken.

De kritiek van de FNV-voorzitter voelt als goedkoop
scoren en makkelijke kritiek vanaf de zijlijn.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 37

Energiecrisis is op te lossen met winst van energiereuzen
Nu de energietarieven enorm oplopen, kunnen we in de winter met de jas aan in ons huis gaan zitten. Het is voor de ‘gewone’ mens niet
meer te betalen om de verwarming aan te zetten. Ook bedrijven kampen met hoge stookkosten. Waar de burger de dupe is van de energiecrisis, loopt de winst van de energiereuzen verder op. Is dat wel zo eerlijk?
De meningen over de oorzaken en oplossin
gen rondom de energiecrisis variëren onder
de respondenten van onze poll. Zo zet Peter
van Bergen vraagtekens bij de aanpak van de
overheid. “De regering wil voor Robin Hood
spelen, alleen snappen ze het niet. Ze stelen
van de armen en geven het aan de rijken.”
Ook Tim Timmermans vindt de gang van za
ken opmerkelijk. “Nederland heeft genoeg ei
gen gas, maar verkoopt het onder andere aan
België. Daar is dat gas vervolgens veel goed

koper dan bij ons. Dat is vreemd, toch?”
Joep Maessen zoekt de oorzaak van de energie
crisis in maatregelen die ruim twintig jaar gele
den werden genomen. “Deze crisis is het gevolg
van marktwerking. Er is vraag en een onzeker
aanbod, waardoor de prijzen stijgen. Door de
privatisering van de energiemarkt die in 2001 is
ingezet, is energie een commercieel goed ge
worden”, meldt hij. Ook Joep vindt dat de de bal
momenteel bij de politiek ligt. “Of de (grote)
winsten allemaal terecht zijn of niet, het is de

politiek die nu aan zet is. Een prijsplafond per
huishouden, gebaseerd op woningtype en ge
zinssamenstelling voor een basisverbruik, is het
meest rechtvaardige mijns inziens. Zij die meer
verbruiken betalen dan ook meer. Het louter
overmaken van compensatiegeld is geen goed
plan. Het is namelijk niet te controleren of deze
gelden überhaupt wel aan energie gespendeerd
worden en niet iedereen heeft het inzicht om de
‘compensatie’ juist te besteden.”

Ingezonden brief

Varkensbedrijf Rutten Holding vestigt zich in Egchel
We werden in Egchel overdonderd door dit nieuws. Een kleine twee jaar geleden zijn er bij de bestaande stallen twee nieuwe stallen voor 900
zeugen en 7.000 biggen gebouwd door Rutten. Kleine rekensom: nu zes stallen, dus 2.700 zeugen en 21.000 biggen.
Waarom wordt dan gezegd dat het
aantal dieren nog niet bekend is. Dit
aantal komt bij wat er al staat en
waarom? Dit betekent meer en meer
winst voor Rutten Holding en anders
niks. Arbeidsmigranten moeten
gehuisvest worden op het bedrijf. De

uitstoot van stikstof, fijnstof, ammo
niak en geuroverlast wordt door de
gemeente en provincie gecentra
liseerd in Egchel, dank jullie wel.
En dan heb ik het nog niet over de
mestsilo’s, mestbassin, voerloods
voor het mengen van voer en enkele

sleufsilo’s. Dat hiervoor, en voor het
afvoeren van biggen, dagelijks vele
vrachtwagens door Midden-Limburg
rijden wordt gemakshalve verge
ten. Het is toch van de zotte dat voor
zulke grote megabedrijven in deze
tijd nog vergunningen worden ver

leend. Als we ons hier met succes
tegen verzetten zullen de natuur en
onze kinderen en kleinkinderen ons
dankbaar zijn.

Henk en Sybille Selen, Egchel

Ingezonden brief

Het beperken van scootmobielen is ongehoord
Mijn broek zakte af bij het lezen van het artikel over de scootmobielen. Het is toch niet meer normaal dat mensen die afhankelijk zijn van een
scootmobiel niet zelf mogen bepalen hoe hard zij graag willen rijden met dat ding. De gemeentes bepalen over de rug van de mensen die hier
afhankelijk van zijn. Of je nu 10 kilometer per uur rijdt of 20, een fiets rijdt nog veel harder dan een scootmobiel.
Gemeente gaat echt niet voor ons
bepalen hoe hard wij rijden en
mogen rijden, hoe lager de snel
heid des te minder ver kun je rij
den. Wij mensen met een beperking
zijn niet beperkt, maar we worden
beperkt door gemeente en overheid.
Iedereen wil toch hebben dat wij
normaal mee kunnen doen in deze
al zo zware maatschappij? Een scoot

mobiel is voor mensen een uitkomst
om er tussenuit te kunnen, om bui
ten te komen, te gaan winkelen,
of naar een café te kunnen gaan.
En dan zegt de gemeente ook nog
dat scootmobielen niet voor recre
atief gebruik zijn, dat slaat al hele
maal nergens op. Medipoint en de
gemeentes moeten zich maar eens
achter de oren krabben. Dit is een

service van niets van Medipoint.
En als de scootmobiel stuk is, moet
je de hele dag thuis blijven wach
ten totdat er eindelijk een monteur
komt opdagen. Dat is bij Welzorg
heel anders geregeld. Geef mensen
die een scootmobiel hebben een
test zodat je kunt zien of hij/zij een
snelle of een langzame scootmobiel
moet hebben. Laat de keuze aan de

persoon die er ervaring mee heeft.
De overheid beslist over de rug van
mensen met een beperking of ze
thuis moeten blijven zitten of naar
buiten mogen. Echt niet meer nor
maal. Nogmaals een fietser rijdt nog
harder dan een scootmobiel.

Henk Joppen, Helden

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.

TamTom

Column

Schichtig en
onzeker
Een van mijn problemen is dat
ik nooit iets kan vinden in een
supermarkt. Dat kan soms,
zeker in het licht van allerlei
dingen die plotseling niet meer
mogen of kunnen, ongemakkelijk zijn.
Laatst bijvoorbeeld. Ik zocht van
die lekkere soesjes. U kent ze wel,
die kleine met veel slagroom en
die getinte bovenkant. Ik kon ze
echt niet vinden. Daarom zat er
niets anders op dan, zenuwach
tig over mijn schouder kijkend,
hand voor de mond, fluisterend bij
het oor van een medewerker van
de supermarkt vragen waar ik de
negerzoenen kon vinden.
Nog zo iets; genderneutraliteit.
Ik word er stikzenuwachtig van als
ik een vreemdeling ontmoet. Ik wil
niemand voor het hoofd stoten,
dus worstel ik met de vraag hoe
ik vreemden tegenwoordig moet
aanspreken. Is dat met hen, hun,
hullie of zullie? Of is “hé” neutraal
genoeg? En dat gender neutrale
toilet. Hoe ziet dat er uit? Ik zou
er zo graag één willen installeren.
Maar als ik thuis naar de pot kijk
denk ik, “hoe krijg ik dit nóg gen
derneutraler?”
Standbeelden of straatnaambord
jes van historische helden? Ik durf
er niet meer naar te kijken. Je weet
maar nooit of ze niet ooit eens,
toevallig, iets met slavernij van
doen hebben gehad.
Daar komt nu weer iets nieuws bij.
In Haarlem wordt met ingang van
2024 reclame voor vleesproducten
in de openbare ruimte verboden.
Nu denkt u waarschijnlijk, dat is
ver weg boven de grote rivieren.
Maar weet u nog, de discussie over
het hulpje van Sinterklaas? De Piet
die niet wit was. Die discussie en
het gedram begonnen ook in de
Randstad maar verspreidden zich
als een olievlek over Nederland.
Reken er maar op dat de publiciteit
die dat reclameverbod opleverde,
ook anderen die publiciteitsgeil
zijn, op het idee brengt om met dit
idee te gaan lopen leuren.
Ik zie het al voor me. In de dorps
straat schiet ik, met de kraag van
de jas omhoog, in het donker, petje
over de ogen, bij de slager binnen
om, een stukje vlees te scoren.
Ik word er nu al schichtig en onze
ker van.
Tom

2209 \ enzo
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Geplukt

Manon Veekens Meijel
Deze 23-jarige Meijelse groeide op tussen de paarden en het vee. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze op jonge leeftijd aan de slag ging met
paarden. Nog steeds draait haar vrije tijd om het trainen en onderhouden van haar viervoeter. Maar nu ze samen het haar vriend een woning
heeft gekocht in Helden zal de invulling van haar vrije tijd wat moeten veranderen. Deze week wordt Manon Veekens geplukt.

catuur in te gaan. Momenteel ben ik
bezig met een interne opleiding om
te groeien binnen het notariskan
toor. Werken bij een notaris heeft
misschien een stoffig imago, maar
dat is helemaal niet zo. Ik zit in een
jong team.”

Coronarelatie

Aan huis runden de ouders van
Manon een kalverenmeste
rij. Ze besloten daar echter in
2001 mee te stoppen. Manons
interesses lagen sowieso al
meer bij de paarden die ach
ter het bedrijf werden gestald.
“Mijn moeder heeft altijd paard
gereden en mijn opa had voor
de hobby een paardenfok
kerij. Zodoende hebben wij
altijd paarden gehouden. Ja, ik
ben bevoorrecht dat we dit in
onze eigen tuin kunnen doen.”
Volgens Manon is het houden
van de paarden puur voor de
hobby, want in de paardenwe

reld word je niet snel rijk zegt ze.
“Momenteel hebben we één paard,
met de naam Fiësta, op stal dat
dragend is en het paard Elsludine S
(roepnaam Els) waarmee ik wed
strijden rijd. Zij is op het moment
revaliderende van een peesbles
sure, maar hopelijk pakken we het
rijden spoedig weer op. Fiësta fok
ken we voor de hobby, maar door
haar karakter is ze niet zo geschikt
voor de sprongsport. Het veulen
van Fiësta, met de naam Pinot
Grigio V, kunnen we trainen om
uiteindelijk ook wedstrijden mee
te rijden. Dat wordt in de toekomst
de vervanger van Els.”

Puzzel

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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Sinds haar 8e rijdt Manon paard
en op haar 11e kreeg ze haar eigen
pony. “Toen heb ik me ingeschreven
bij PSV De Ruif.” Sinds enige tijd zet
ze mooie resultaten neer. Ze mocht
zich reserve kampioen noemen bij
de Limburgse kampioenschappen
en kwalificeerde zich daardoor voor
de Nederlandse kampioenschappen.
Die wedstrijd liep echter anders dan
verwacht. “Ik heb een fijn seizoen
gereden en was er klaar voor om
in een hogere klasse te gaan sprin
gen. De zenuwen kregen echter de
overhand tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen in Ermelo.

Daar baalde ik wel van, maar aan de
andere kant was ik superblij dat ik
naar Ermelo mocht. Tijdens een wed
strijd ben ik fanatiek en probeer ik
echt voor de prijzen te rijden, maar
aan de andere kant ben ik ook nuch
ter. Het blijft een hobby.” Inmiddels
liggen de trainingen wegens de
peesblessure bij Els al vier maanden
stil.
Manon combineert het verzor
gen van de paarden met haar full
timebaan bij een notariskantoor
in Panningen. Via haar stageplek
kreeg ze daar een baan aangeboden.
“Ik heb de rechtenstudie afgerond,
maar het trekt mij niet om de advo

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Woning verkopen? Er is meer mogelijk dan u denkt!

Sudoku
7

Wedstrijden

Ondanks dat de paarden een hobby
zijn voor Manon, neemt ze die hobby
zeer serieus. Elke dag is ze ermee
bezig. Haar vriend Michiel heeft
echter niks met paarden, al vindt
hij ze sinds hij Manon kent steeds
leuker worden. Nu het stel een huis
in Helden heeft gekocht, wordt het
voor Manon moeilijk om dagelijks
naar Meijel te gaan voor de paar
den. “Ik kende Michiel al heel lang
voordat de vonk echt oversloeg twee
jaar geleden. We zaten midden in
de coronacrisis, we hebben dus echt
een ‘coronarelatie’”, zegt Manon
lachend. “Je wordt creatief met die
coronamaatregelen. Daardoor heb
ben we elkaar wel goed leren ken
nen. Nu, na twee jaar, waren we
eraan toe om het huis uit te gaan
en samen te gaan wonen. Michiel
komt uit Kessel en nu hebben we de
middenweg gekozen. Zelf zit ik niet
vast aan het dorp Meijel, maar is het
wel handig om dichtbij de paarden
te wonen. Normaal gesproken ben
ik vier tot vijf dagen in de week na
mijn werk aan het trainen en twee
tot drie keer per maand is er een
wedstrijd. Michiel wil natuurlijk ook
een avond samen en daarom hoop
ik dat mam bij kan springen met de
paarden.”
Momenteel genieten Manon en
Michiel van hun welverdiende
vakantie in Griekenland. Daarna kan
het klussen in het huis beginnen.
“Het is een instapklaar huis, dus we
hopen na een weekje te kunnen ver
huizen. Hoe ik mijn werk, het huis en
de relatie ga combineren met mijn
hobby, wijst zich vanzelf wel uit. Ik
denk dat het wel goedkomt.”
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Kennismaken met volleybal

VV Tupos Baarlo houdt
volleyfestibal

Na het succes van de eerste editie organiseert VV Tupos Baarlo
zondag 25 september in Baarlo een volleyfestibal voor de jeugd.
Het doel is om kinderen kennis te laten maken met volleybal.
Zowel de jeugd uit Baarlo als de
jeugd uit buurtdorp Hout-Blerick
wordt uitgenodigd. Dit omdat in
Hout-Blerick geen volleybalver
eniging is. VV Tupos Baarlo ziet
het evenement als een kans voor
deze kinderen om kennis te maken
met de sport. Er wordt een trai
ning gegeven waar kinderen ken

nismaken met de sport volleybal.
Als kinderen na het volleyfestibal
enthousiast zijn geworden, kunnen
ze drie gratis proeftrainingen komen
doen. Kinderen die niet kunnen op
de dag van het volleyfestival kun
nen zich ook melden voor drie gratis
proeftrainingen.

Flatsers verliezen van Tegelen
Beugelclub de Flatsers uit Baarlo is de competitie met een 4-1
nederlaag gestart in Tegelen. Tegen Beugelclub Kuiters won invaller Piet Geurts de enige wedstrijd voor de club uit Peel en Maas.
Ad Bakker beet het spits af
en nam het in de eerste wed
strijd op tegen Rene Ververgaart.
Laatstgenoemde won de partij met
30-14. Bij het tweede duel troffen
Patrick Holthuijsen en Tom Klerken
elkaar. Klerken trok na een span
nende strijd de zege naar zich toe
(30-28). Met een 2-0 achterstand
op het scorebord mocht Roy Geurts
het opnemen tegen Ivo Holthuijsen.
Ook hier ging de thuisclub met de

overwinning aan de haal (30-26).
Het lukte invaller Piet Geurts ver
volgens om de eer te redden voor
de Flatsers. Hij won zijn duel tegen
Joey Driessen met 24-30. Het slotak
koord was evenwel voor de thuis
ploeg, nadat Bob Bakker met 30-18
verloor van Ben Vissers.
Het volgende duel voor de Flatsers
staat zaterdag 24 september op het
programma, wanneer Ell de tegen
stander is.

MVC’19 speelt gelijk tegen
VV Sittard en bekert verder

Christiaan Ludin en Damae Hanssen grote winnaars

Clubkampioenschappen PSV De Cavaliers
PSV De Cavaliers uit Helden hield op zondag 18 september op de Vosberg haar clubkampioenschappen.
Als eerste was de Bixie aan de beurt.
Ize de Beer behaalde hier met pony
Daan de eerste plaats. Bij de dres
suur was bij de pony’s de eerste plaats
weggelegd voor Isa Snijkers. Bij de
paarden werd Marith Ghielen eerste

met Groeze’s Christy.
‘s Middags stond het springen op het
programma. Bij de pony’s behaalde
Christiaan Ludin met Miss Mary Jane
de eerste plaats. Bij de paarden was
Damae Hanssen de winnaar.

Na het optellen van de dressuur- en
springscores kwamen er twee club
kampioenen uit de bus; bij de paarden
Damae Hanssen met Larinda en bij de
pony’s Christiaan Ludin met Miss Mary
Jane.

Favorietenrol waar gemaakt

Baarlo door naar volgende bekerronde
Baarlo heeft zijn favorietenrol in de bekerpoule met VV Kessel, RKSVN en RKAVC probleemloos weten waar te
maken. De roodzwarten bleken een maatje te groot in deze bekerpoule.
Kessel moest zondag 4 septem
ber met liefst 7-0 zijn meerdere
erkennen in Baarlo. Al snel bleek
dat Baarlo op eigen veld veel te
sterk was. RKSVN was zaterdag 10
september in Neer evenmin opge
wassen tegen Baarlo, al wist het
de schade te beperken tot een

3-0 nederlaag. De derde en laat
ste bekerwedstrijd van Baarlo vond
zondag 18 september geen door
gang, omdat tegenstander RKAVC
zich voorafgaand aan dit duel al had
teruggetrokken uit de bekercom
petitie. Met het afhaken van RKAVC
waren de theoretische kansen van

VV Kessel en RKSVN op het alsnog
bereiken van de volgende ronde
ook verkeken. Baarlo gaat als onge
slagen poulewinnaar door naar de
volgende ronde.

Tekst: Len Gielen / VV Baarlo

Majorettewedstrijd

Succes voor MD Meijel in Beek
MD Meijel boekte zondag 10 september meerdere successen tijdens de majorettewedstrijd in sporthal
De Haamen in Beek.
Leanne Brummans nam individu
eel deel aan Technisch Programma
3. Daarin behaalde zij een eerste
plaats met 79,2 punten. Ook in de

Tosswedstrijd voor junioren streek
Leanne Brummans met de eer. Ze ein
digde als winnaar van de spannende
eindstrijd tussen vier leden van

MD Meijel. Het A-team wist met het
uitvoeren van hun show in Artistiek
Programma een tweede plaats te
behalen met 78,2 punten.

MVC’19 heeft zondag 18 september gelijkgespeeld tegen tweedeklasser VV Sittard. Gezien de spelverhoudingen en het wedstrijdbeeld een terechte uitslag. In de 70e minuut mocht de 17-jarige
Rens Albers debuteren in het eerste elftal.
In het eerste kwartier kregen beide
teams meerdere kansen die niet
werden benut. In de 23e minuut
kwam VV Sittard uit een corner op
0-1. MVC’19 bleef na de achterstand
druk zetten en in de 36e minuut
werd een aanval, opgezet door Erik
Schoof via Daan Peters en Ron van
den Kerkhof, door Mike Peeters
afgemaakt. MVC’19 ging na een
gelijk opgaande strijd met een tus
senstand van 1-1 de rust in.

In de tweede helft zocht MVC’19
naar de winnende treffer, maar
een goed spelend Sittard gaf in
de tweede helft niets meer weg.
Ook de defensie van MVC’19 stond
prima. De roodwitten kunnen
terugkijken op twee goede beker
wedstrijden en gaan samen met
VV Sittard door naar de tweede
bekerronde.
Tekst: Peter van Diepe

Roy Moonen jeugdsportvisser
van het jaar
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn hield zaterdag 17 september
met het herfstkampioenschap voor de jeugd op de Noordervaart in
Meijel de laatste jeugdwedstrijd van het seizoen.
Na weging bleek dat Stef van
Grimbergen er met de dagprijs van
door ging. Roy Moonen was deze
dag tweede, maar hij mocht wel de
titel jeugdsportvisser van het jaar
2022 op zijn naam schrijven en de
wisselbeker in ontvangst nemen.
De tweede plaats in het algemeen
klassement ging naar dagwinnaar
Stef van Grimbergen. Raf Kuijpers
eindigde als derde. De top drie

kreeg een emmer gevuld met
diverse hengelspullen.
Ook de senioren waren actief.
De veertiende wedstrijd aan vis
vijver de Breeërpeel ging om
de Rabobank Peel en Maas prij
zen. Albert Trines ving in totaal
5.625 gram. Sjraar Dorssers ein
digde als tweede met 4.900 gram,
Jos Janssen werd derde met
2.850 gram.

G-team MVC’19 geniet van gasttraining
Rick Kruys
In het kader van ‘coaches betaald voetbal on tour’ - voorheen bekend als de G-voetbaldag - heeft partnerclub VVV-Venlo hoofdtrainer Rick Kruys en assistent trainer Jay Driessen maandagavond naar Maasbree
gestuurd. Gedurende een uur waanden de heren en dames van het MVC’19 G-team zich ware profs. Als klap
op de vuurpijl had de Venlosche hoofdcoach nog een mooie verrassing in petto; alle spelers zijn welkom bij
VVV-Venlo tegen FC Dordrecht op vrijdag 14 oktober. Dit tot grote vreugde van de Maasbreese spelers, die
luidkeels ‘Ricky bedankt’ zongen.
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Na ruim vijftig jaar is Jan Wilms noodgedwongen
supervrijwilliger af
Voorafgaand aan de bekerderby tegen Helden op zondag 4 september,
werd Jan Wilms bij SV Panningen in het zonnetje gezet. Als vrijwilliger
was hij sinds 1968 in vrijwel iedere rol aan de voetbalvereniging van
Kepèl verbonden. “Van maandagochtend tot zondagavond was ik hier te
vinden. Alleen zelf voetballen deed ik nooit.”
Wie sportpark Panningen Noord
betreedt, wandelt door de poort rich
ting het clubgebouw. Het pad voert
via het kassahokje, langs het hoofd
veld, naar de kantine. Het stukje
grond waarover wekelijks honder
den voetballers lopen, is inmiddels
het ‘Jan Wilms Pédje’ gedoopt en
vormt een ultiem eerbetoon aan
de vrijwilliger die zich sinds 1968
in tal van rollen inzette voor ‘zijn’
SV Panningen. “Ergens had ik een
donkerbruin vermoeden dat er iets
stond te gebeuren rondom de derby
tegen Helden”, vertelt een geëmo
tioneerde Jan over het moment dat
hem alle lof werd toegezwaaid.
“Mijn vrouw en kinderen waren erbij.
Net als mijn nog levende broers en
zussen. Allemaal waren ze hier om
14.00 uur”, blikt hij terug.

Niet vaak thuis
Toen Jan, die opvallend genoeg in
Helden werd geboren, eind jaren
60 kennismaakte met SV Panningen,
was hij al snel verkocht. “Omdat ik
hier toch regelmatig te vinden was,
kon ik net zo goed iets voor de club
gaan doen. Dat begon als leider van
de B-jeugd”, herinnert Jan zich. In de
daaropvolgende vijftig jaar nam hij
vrijwel iedere rol op zich. Van het
schoonmaken van de kleedloka
len tot die van leider van het eer
ste elftal en van voorzitter van de
jeugdafdeling tot een functie als
penningmeester. “Volgens mij ben ik
alleen geen voorzitter van de seni

orenafdeling geweest. En zelf voet
ballen heb ik nooit gedaan”, vertelt
Jan. “Dagelijks was ik hier na mijn
werk te vinden. Om 20.00 uur even
naar huis om iets te eten en dan
weer gauw terug naar het sportpark.
Dat gold ook voor de weekenden.
Nee, thuis was ik niet veel te vinden.
Dat zullen mijn vrouw en twee doch
ters kunnen beamen.”

Hangen en wurgen
Inmiddels haalt hij die verloren tijd
met zijn vrouw dubbel en dwars
in. Samen wonen ze in een kamer
bij woonzorgcentrum Piushof in
Panningen. “De gezondheid laat te
wensen over”, vertelt Jan vanuit zijn
rolstoel. “Ik heb Parkinson en daar
naast huidkanker. Vervelend, maar
ik mag blij zijn dat het huidkanker
betreft en geen andere variant.”
Ook Jans vrouw is hulpbehoevend.
Het stel heeft veel steun aan elkaar
en aan familie. Zijn gebrekkige
gezondheid betekende echter ook
dat Jan zijn vrijwillige taken neer
moest leggen. “Daar heb ik eigen
lijk niet echt vrede mee”, vertelt Jan.
“Maar het is zoals het is. Daar kun je
moeilijk over doen, maar daar bereik
je niets mee. Met hangen en wur
gen zou ik wellicht nog iets kunnen
betekenen voor de voetbalclub, maar
dat heeft geen zin meer.” Als vrij
williger maakte Jan de hoogtijdagen
van SV Panningen mee. Tijdens de
periode waarin de club zo’n twin
tig jaar in de hoofdklasse acteerde,

miste hij vrijwel geen enkel duel.
“Overal gingen we heen, soms wel
met een bus vol. Die tijd ligt helaas
ver achter ons”, blikt hij terug.
“Inmiddels heb ik er een streep
onder gezet. Wanneer je Parkinson

en huidkanker krijgt, ga je toch
iets anders tegen bepaalde dingen
aankijken”, vertelt de ‘supervrijwil
liger’, zoals hij respectvol genoemd
wordt bij SV Panningen. Hij mag dan
niet meer in een officiële rol aan de

voetbalclub verbonden zijn, het Jan
Wilms Pédje en de herinnering aan
zijn vrijwillige inzet zijn voor de eeu
wigheid.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Eerste editie gravel toertocht
60 Mijl van Méél
TWC de Vélo Meijel organiseert toertochten op de weg en sinds
enkele jaren ook een moutainbiketocht. Hier wordt nu op zondag
2 oktober een graveltocht aan toegevoegd.
De nieuwe graveltocht, 60 Mijl van
Méél geheten, wordt verreden met
behulp van GPX. De routebouwers
hebben een route uitgezet die
bij uitstek geschikt is om de vele
gravelpaden in de omgeving van
Meijel te verkennen.
De 60 Mijl van Méél kent vier
afstanden. De kids-ride van 10 mijl
(15 kilometer) is ideaal voor kleine
avonturiers om onder begeleiding
van een volwassene te fietsen.
De 40 mijl (60 kilometer) is voor de

beginnende gravellaar, de 50 mijl
(75 kilometer) voor de ervaren gra
vellaar en de 60 mijl (90 kilometer)
voor de echte kilometervreters.
Inschrijven en starten kan tussen
08.30 en 10.00 uur. Er wordt gestart
bij De Heere van Meijel. GPS-routes
worden uiterlijk vrijdag 30 septem
ber per mail toegezonden aan de
voorinschrijvers. Voorinschrijving
is mogelijk op https://www.fiets
sport.nl/toertochten/51306

Natuurwandeling Grashoek
afgelast
De jaarlijkse natuurwandeling in Grashoek op zondag 2 oktober
wordt afgelast. Dit heeft de organisatie na goed overleg besloten.
Er blijken dit jaar teveel knelpunten
op organisatorisch vlak om de tocht

tot een veilig succes te brengen.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

29 september
18.30 - 20.00 uur

25 oktober
18.30 - 20.00 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Kunst in pluk- en theetuin
In pluk- en theetuin ‘in de 7e Hemel’ in Grashoek, exposeren op
zaterdag 24 en zondag 25 september vijf kunstenaars. Onder
andere Joep Rooijakkers uit Meijel en Rosa Wetsteijn uit Maasbree
tonen hun werken.
Naast Joep Rooijakkers en Rosa
Wetsteijn zijn er werken te zien van
Theo van Dam uit Asten-Heusden,
die diverse sculpturen uit uiteen
lopende materialen vervaardigt.
Ook Catharina Driessen uit Neerkant
exposeert haar geschilderde
Peellandschappen en details uit de
natuur. Ron Rooijakkers uit Nijmegen
werkt voornamelijk met brons, waar
hij sculpturen van maakt.
De vijf kunstenaars zijn op beide
dagen aanwezig in de pluk- en
theetuin, waar ze bezoekers ver

tellen over hun werk en demon
straties geven. Catharina Driessen
toont geïnteresseerden hoe ze
bloemen in olieverf vastlegt en
Rosa Wetsteijn demonstreert
de flower pounding techniek.
Liefhebbers kunnen vijf wens
kaarten met bloemen maken met
behulp van deze techniek. Op zon
dagmiddag zorgt gitarist Harry
van Lunenburg uit Deurne voor de
muzikale omlijsting. De expositie
is op beide dagen geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

Loes Fransen organiseert Nepalese
Zilverpartij voor goede vriend uit Nepal
Loes Fransen uit Helden organiseert voor haar Nepalese vriend een Zilverpartij waar de edelsmid zijn zelfgemaakte sieraden verkoopt. De Nepalese Zilverpartij vindt zondag 25 september plaats in het Kerkeboske in
Helden van 11.00 tot 17.00 uur.
Door haar werk als reisleidster heeft
Loes Franssen Nepal leren ken
nen. Vanuit toeristen kreeg ze vaak
te vraag waar ze souvenirs kon
den kopen die op een goede manier
werden gemaakt. Na wat zoekwerk
kwam Loes uit bij de Nepalese edel
smid Dambar, die zijn eigen fairtrade
shop heeft in Kathmandu. “We had
den meteen een klik en hebben een

bijzondere vriendschap opgebouwd.
Ik kom inmiddels al vijftien jaar bij zijn
familie.”
Momenteel is Dambar 2,5 maand
in Nederland om 25 Zilverpartijen
te geven, waaronder die in Helden.
Vanwege de coronacrisis heeft hij
geen toeristen in Nepal ontvangen en
is de wanhoop groot. “Hij had 25 jon
gens in dienst en nu nog maar 1.

Dambar staat erom bekend dat hij zijn
geld teruggeeft aan de maatschappij,
maar omdat hij geen inkomsten heeft
gehad, is dat moeilijk.”
Op zondag 25 september verkoopt
Dambar in het Kerkeboske zijn hand
gemaakte sierraden en zal Loes
Franssen haar sjaals en tassen uit
Nepal aanbieden.

Expositie schilderijen Jan Jacobs in bibliotheek
In samenwerking met stichting Kunst en Cultuur Maasbree organiseert Bibliotheek Maasbree een expositie
met schilderijen van schilder Jan Jacobs. Na de feestelijke opening voor genodigden op zaterdag 24 september is de expositie vanaf maandag 26 september tot eind december tijdens de openingsuren van Bibliotheek
Maasbree voor iedereen toegankelijk.
Herkenbare gebouwen en landschap
pen in Maasbree, maar ook Franse
sferen zijn terug te vinden in de soms
kleurrijke, soms sombere, maar altijd
bijzondere originele werken van de

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

Maasbrese Jan Jacobs, die dit jaar
100 jaar zou zijn geworden. In de
schilderijen ziet de bezoeker myste
rie, perspectief en herinneringen aan
Maasbree, net zoals karakteristiek

kleurgebruik, fantasie en compositie.
De stemming van ‘Jan van Sniederlei’
op dat moment bepaalde de sfeer van
het schilderij.

Lezing over Albert Neuhuys in Baarlo
Historische Werkgroep De Borcht organiseert woensdag 28 september om 19.30 uur in mfc De
Engelbewaarder in Baarlo een lezing over Albert Neuhuys. Lezinggever is Jan Wijnhoven.
Baarlo heeft al heel lang een Albert
Neuhuysstraat, maar niet iedereen
zal weten wie hij was en waarom een
straat naar hem is vernoemd. Albert
Neuhuys (1844-1914) was een schil
der met internationale bekendheid.
Hij wordt gerekend tot de bekendste
vertegenwoordigers van de Larense/
Haagsche School; schilders die het

leven van omstreeks 1900 vastleg
den in hun schilderijen. Ook het vre
dige Baarlo van kort na 1900 sprak
Neuhuys aan. Vandaar dat hij drie
zomers achtereen kasteel d’Erp huurde
om hier te werken. In die periode
vond zijn dochter in Baarlo de ware
Jacob. Ze bleef er wonen tot aan haar
dood.

Aan de hand van de schilderijen van
Albert Neuhuys vertelt Jan Wijnhoven
over leven en werk van de schilder.
Wijnhoven was betrokken bij de orga
nisatie van de expositie met wer
ken van de schilder in kasteel d’Erp
in 2009 en hij heeft ook een boek
geschreven over Neuhuys en zijn
werk.

Vrijheidsvuur in Meijel
In Deurne is maandag 19 september het vrijheidsvuur voor de Peelgemeenten ontstoken. Dit ‘lopend vuurtje’
wordt vervolgens verspreid over alle elf Peelgemeenten in Noord-Brabant en Limburg. Het vrijheidsvuur
houdt de herinnering levend aan de zwaar bevochten bevrijding van het Peelland in het najaar van 1944.
Zaterdagavond 24 september doet het
vrijheidsvuur Meijel aan. De Meijelse
lopers brengen omstreeks 20.30 uur
in samenwerking met kapelaan Roger
Maanen het vrijheidsvuur na de
oogstdankviering naar het Oorlogsen Vredesmonument. Daar wordt
het vrijheidsvuur ontstoken door het
Dorpsoverleg Meijel.
Stichting10events Meijel organiseert

samen met het Dorpsoverleg en met
medewerking van de Heere van Meijel
in de vroege avonduren van 24 sep
tember het spel ‘Slag in de schaduw’.
Hiermee worden de Meijelse jonge
ren meegenomen naar september
1944, naar het verhaal van Private
David McKellar. Soldaat Private David
McKellar vocht met het 2nd Battalion
van de Gordon Highlanders in de

Peelregio voor onze vrijheid. Na ‘Slag
in de schaduw’ wordt het vrijheids
vuur ontstoken.
De ceremonie wordt afgesloten
met het leggen van een bloem
stukje, muziek en het voorlezen van
het gedicht ‘Geef Vrijheid door’ van
Gertjan van der Kraan. Iedereen is
welkom om dit mee te beleven en kan
desgewenst een bloem(stuk) leggen.

Bezoekers in gesprek

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.

Leen een levend boek bij de Bibliotheek

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.

Deelnemers aan de Mensenbieb zijn
mensen die je normaal niet zo snel
spreekt. Door met hen te praten, ga je
anders tegen hun situatie aankijken.
De Mensenbieb helpt op deze manier
om vooroordelen weg te nemen en
begrip voor elkaar te vergroten. Aan de
mensenbieb in Panningen doen onder

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl

De Bibliotheek Maas en Peel organiseert in het kader van het jaarthema ‘geluk’ op zaterdag 8 oktober een
‘Mensenbieb’. Hierbij gaan bezoekers één op één in gesprek met een persoon met een bijzonder verhaal.
andere de volgende ‘levende boeken’
mee: alles kwijtgeraakt, andere seksu
ele identiteit, arbeidsmigratie, armoede,
dakloos, depressie en persoonlijkheids
stoornis, detentieverleden, gepest wor
den, jong en rolstoelgebonden, kanker,
leven met een beperking, non-binair
zijn en verslaving. Een gesprek met een

levend boek duurt maximaal twintig
minuten. Je mag je voor zoveel gesprek
ken inschrijven als je wil. Deelname is
gratis. Meer informatie en aanmelden
kan via de website van de Bibliotheek
Maas en Peel. De Mensenbieb vindt
van 11.00 tot 14.00 uur plaats in de
Bibliotheek Panningen.
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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.
Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 28 september
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis 11.00 uur
Zondag 2 oktober
geen H. Mis

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
Zondag 25 september
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (verj)
12.30 uur H.Doopsel van Daan
Nouwen, zoon van Mark en Yvonne
Nouwen-Huismans

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis 10.00 uur – t.e.v. H. Lambertus
- herenkoor t.i.v. overl. fam. Cox-van
den Beucken; Thé Stals en schoon
zoon Jan; lev. en overl. leden van Kon.
Schuttersgilde St. Lambertus;
collecte mede voor de weekboekjes

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Marlies
Cluster MKBE
Steijvers
In de parochies van MKBE
Intenties: Els van Nisselroij-Trepels
wordt een nieuwe kapelaan
en Jan van Nisselroij. Overleden
benoemd te versterking van
ouders Michiel Wennekers en Tonia
het huidige priesterteam: Ranil
Wennekers-Vorstermans. Jaardienst
Weerawarna, 32 jaar, uit Sri
en verjaardag Lucie Hermans-Linssen.
Lanka. De benoeming gaat in
Ans Bouten-Nellen.
per 1 september en hij zal gaan
Vrijdag 30 september
wonen in de pastorie in Kessel.
15.00 uur: Huwelijksviering bruidspaar
Hein Peeters en Moniek Smits
Parochie Maasbree
Mededelingen
Misintenties
Overleden
NL58RABO0131001973
Piet Knippenbergh,
Pastorie Dorpstraat 31
In den Clockenslagh, 90 jaar.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Kerkelijk huwelijk
Hein Peeters en Moniek Smits
www.parochiemaasbree.nl

Thema Oogst: natuurlijk wit

Oogstdankfeest in Meijel
Na een periode van weinig neerslag en langdurige hitte, viert
Meijel zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 september de
opbrengst van de oogst van het afgelopen jaar. Tientallen vrijwilligers zijn maandenlang in de weer geweest om het
Oogstdankfeest tot een succes te maken.
Drie dagen lang staat de Meijelse
kerk volledig in het teken van het
Oogstdankfeest. Thema van deze
vierde editie is ‘Oogst: natuur
lijk wit’. Het team van vrijwil
ligers onder leiding van Moniek
Koopmans toont een rijke oogst
na veel inspanningen en arbeid.
Het vergaren van de oogstproducten
stond onder leiding van Piet Schers.
Hij is mede-initiatiefnemer en aan
jager van dit evenement.
Op zaterdag is de kerk van 10.00 tot
18.00 uur geopend. Daarna is er
om 19.00 uur een mis met kape

laan Roger Maenen als voorgan
ger. Die Heimatkapelle uit Meijel
zorgt voor de muzikale opluistering.
Een dag later is de kerk van 10.00
tot 22.00 uur geopend, waar ’s och
tends Die Heimatkapelle wederom
de muzikale omlijsting van het feest
voor rekening neemt. Maandag is
de kerk van 10.00 tot 13.00 uur via
de zijingang toegankelijk voor men
sen in een rolstoel, scootmobiel of
rollator. Van 13.00 tot 20.00 uur is de
hoofdingang aan de voorzijde van
de kerk weer geopend voor overige
belangstellenden.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Overleden: Manfred Boots, 53 jaar
Zaterdag 24 september
Geen H. Mis
Zaterdag 1 oktober
H. Mis 17.30 uur

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
Zaterdag 24 september
Grote Oogstdankviering 2022 –dag 1
H. Mis 19.00 uur met Heimatkapelle
t.i.v. David Schers (zeswekendienst);
Pierre Berben (coll); Ger Koopmans.
Kerkgebouw deze zaterdag geopend
voor bezichtiging van: 10.00 tot
18.00 uur.
Zondag 25 september
Oogstdankfeest –dag 2. Geen H. Mis in
de parochiekerk

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk 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 24 september
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst Fam Cor en Helena SnoerenStaaks
Voor de overleden Fam.Snoeren

Kerkgebouw, geopend voor bezich
tiging van: 10.00 tot 22.00 uur (via
Hoofdingang).
Maandag 26 september
Oogstdankfeest –dag 3
Kerkgebouw, geopend voor bezich
ting van: 10.00 tot 13.00 uur speciaal
gereserveerd voor rolstoel, scootmo
biel of rollator (via zij-ingang). Vanaf
13.00 uur tot 20.00 uur voor allen (via
Hoofdingang).
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 27 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 29 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Jan Rutten, 79 jaar

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 september
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Joep Smits en tevens voor
Bertha Smits-van Horen.
Donderdag 29 september
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

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

Zaterdag 24 september
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. Joke Goes;
(2de collecte t.b.v. liturgieboekjes)
Zondag 25 september
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Woensdag 28 september: ochtend
mis om 9.00 uur in de dagkapel
di + do + vrijdag: geen ochtendmis

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 2 oktober
18.00 uur H. Mis. Voor 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

Opening nieuwe expositie en lezing in
Museum Peel en Maas
In Museum Peel en Maas wordt zondag 25 september de nieuwe, interactieve tentoonstelling ‘Peel en Maas in
de Middeleeuwen’ geopend. Twee dagen later verzorgt museumvoorzitter Henk van Dijk in het museum de
lezing ‘Kastelen in het Land van Kessel; Branding rondom een historisch ensemble?’
De nieuwe expositie laat de bezoeker in
twee ruimtes de middeleeuwen bele
ven. In de eerste ruimte kom je bin
nen op een middeleeuws marktplein
en word je omringd door verschillende
ambachtslieden. In de tweede ruimte is
een adellijke kamer ingericht, met aan
dacht voor de monnik, de adel, ridders
en jonkvrouwen én wapenschilden. De
tentoonstelling is volledig toegespitst
op de vraag van het basisonderwijs,
gericht op beleving en interactief leren.
Belangstellenden zijn zondag vanaf
15.00 uur van harte welkom om de fees
telijke opening van de expositie bij te
wonen. Voorzitter Henk van Dijck en de
nieuwe wethouder Machteld Beukema
van Cultuur openen de expositie.

Lezing
In zijn lezing op dinsdag 27 septem
ber gaat Henk van Dijck ook in op de
nieuwe expositie. Verder richt hij zich
op vragen rondom het geschiedkun
dige werkgebied van Museum Peel
en Maas. Binnen deze vraagstuk
ken ligt de focus op de transitie van
het Peelgebied vanuit het Romeinse
Rijk naar het Heilige Roomsche Rijk.
Verder komen aanwezigen meer te
weten over de ontwikkeling van het
graafschap Kessel naar het Land van
Kessel en over de kastelen in het Land
van Kessel en het latere Ambt Kessel.
De lezing eindigt met een visie op de
geschiedkundige ‘branding’ van onze
regio.

De lezing duurt van 20.00 tot
22.00 uur en vindt plaats in zalen 5-6
in Gemeenschapscentrum Kerkeböske.

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree
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Mannenkoor Méél Voices is meer dan alleen zingen
Het Meijels Mannenkoor presenteert zich tijdens de Oogstdankfeesten in het dorp op zondag 25 september
aan het publiek. Dat doen ze samen met zes gastzangers, die zich speciaal voor dit optreden hebben aangesloten bij Méél Voices en zich het repertoire binnen recordtempo eigen hebben gemaakt. Het betreft een pilot op
projectbasis, die in de toekomst wellicht navolging krijgt.

om geïnteresseerden zich tijdelijk
bij ons aan te laten sluiten. Met een
écht optreden als slot. In vier weken
tijd hebben we zes mannen klaarge
stoomd om met ons mee te zingen
tijdens de drie optredens van aan
staande zondag. Daar laten we aan de
toeschouwers zien hoe snel je zingen
eigenlijk onder de knie kunt krijgen en
hoe leuk het is.”

Meertalig repertoire

Het idee dat veel mensen hebben bij
een koor is een tikkeltje achterhaald.
Althans, dat zeggen Twan Peeters en
Peter Knoops, twee van de bestuursle
den van Méél Voices. “Mensen leggen
vaak de relatie met de kerk. Daar is
niets mis mee, maar een mannenkoor
als het onze heeft daar niet direct iets
mee te maken”, klinkt het. Om dui
delijk te maken wat ze dan wél zoal
doen, laat het Meijels Mannenkoor
zich tijdens de Oogstdankfeesten van

haar beste kant zien. “Wij zijn een
hechte vereniging, waar leden zich
snel thuis gaan voelen”, vertellen ze.

Niet populair
Drie optredens van 25 minuten elk,
een tent bij de kerk op het plein, een
drummer, een piano én zes gastzan
gers: dat zijn enkele ingrediënten
waarmee Méél Voices zich van haar
beste kant wil laten zien tijdens het
naderende dorpsfeest. Vooral die zes

extra stemmen waar het koor gebruik
van mag maken tijdens dit project
zijn bijzonder. “Bij ons leeft het idee
dat koren niet zo populair meer zijn,
terwijl het toch echt een hele leuke
hobby is. Zingen is gezond, ontspan
nend en je doet veel nieuwe con
tacten en vriendschappen op binnen
een vereniging als de onze”, vertellen
Twan en Peter. “Daarom hebben we
speciaal voor het optreden tijdens het
Oogstdankfeest een oproep gedaan

Er is daarbij, in overleg met dirigente
Sylvia Berghs, bewust gekozen voor
een repertoire met eenvoudige mee
zingers, vertellen de twee bestuurs
leden. “Dat gaat van een klassieker
als ‘Opzij’ van Herman van Veen, naar
bijvoorbeeld ‘Love Shine a Light’ van
Katrina & The Waves. Maar er staan
ook een Frans- en Duitstalig num
mer op het programma. We gaan heel
Europa over wat dat betreft”, zeggen
ze lachend. “In een paar weken tijd
hebben we een repertoire opgebouwd
met onze zes gastzangers. Tijdens het
Oogstdankfeest laten we op een tvscherm beelden zien van de activitei
ten die ons mannenkoor organiseert
en van eerdere optredens. Want het is
niet alleen maar zingen wat we doen,
we hebben ook een sociale functie
voor onze leden.” Twan haalt als voor
beeld de reactie van één van de zes
gastzangers aan, na afloop van één
van de repetities in aanloop naar het

Oogstdankfeest. “Hij was verbaasd
over het feit dat hij als nieuweling zo
goed werd opgenomen binnen onze
groep. Een prettige ervaring, die type
rend is voor ons koor.”

Oudejaarsconcert
Méél Voices telt op dit moment een
23-koppig ledenbestand. Het maakt
het mannenkoor kwetsbaar, vertel
len Twan en Peter. “Ons jongste lid
is 23 jaar, het oudste is de 90 jaar
inmiddels gepasseerd. Mannen die
zich afvragen of zingen iets voor ze is,
nodigen we uit om gewoon eens aan
te sluiten bij een repetitie. Daar hoef
je heus niet geweldig voor te kun
nen zingen, want we oefenen niet
voor niets”, vertellen ze grappend.
“Een klein beetje aanleg is voor ons al
ruim voldoende. Het moet voor onze
dirigente ook een uitdaging blijven.”
Hoewel tijdens het Oogstdankfeest
nog moet blijken dat het project met
de gastzangers een succes wordt,
denkt het duo al voorzichtig aan een
vervolg. “Tijdens ons Oudejaarsconcert
kunnen liefhebbers zich waarschijnlijk
ook voor een periode bij ons aanslui
ten, gewoon om eens te kijken hoe ze
het vinden om in een koor te zingen.
Op projectbasis, zoals we dat nu ook in
voorbereiding op het Oogstdankfeest
hebben gedaan.”
Tekst Jelle van Hees

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 2 oktober alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

