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Horror
Michaëla en Rene Coumans uit Koningslust hebben hun huis zaterdag 29 oktober omgetoverd tot een heus griezelhuis. Liefst zeventien ‘scaractors’ vormden het toneel in de halloweentocht die door het huis werd georganiseerd. Voorgaande jaren hield het stel het nog bij versieringen, maar dit jaar pakten Michaëla en Rene uit. Het huis trok vele bezoekers
die een glimp wilden opvangen van het horrorspektakel. Zowel kinderen als volwassenen kwamen er met de schrik van af. / Beeld: Jordy Strijbos

Besluit rechtbank in voordeel woonwagenbewoners

Woonwagenprotest in Heldense Bossen mag nog zes weken
doorgaan
Familie Raaymakers die enkele weken geleden in de Heldense Bossen in het voormalige ‘spookkamp’ uit
protest vier caravans plaatste, mag nog zes weken op die plek blijven. Dat besloot de rechtbank nadat de
gemeente de woonwagenbewoners opdrong te vertrekken. Daarop is een voorlopige voorziening aangevraagd door de woonwagenbewoners.
Het College van B&W heeft op grond
van een last onder bestuursdwang
onlangs besloten dat de demonstratie, die familie Raaymakers in
de Heldense bossen houdt, beëindigd moet worden. Dit omdat de
gemeente van mening is dat er
sprake is van een overtreding. Tegen
dit besluit heeft de familie bezwaar
gemaakt en is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de

rechtbank. “Wij zijn van mening dat
inmiddels geen sprake meer is van
een demonstratie. Er is sprake van
een illegale kampeerlocatie waar
mensen verblijven, overnachten,
samenkomen en personen ontvangen. Dit is in strijd met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan en er is sprake van overtreding van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Daarnaast vinden

wij de situatie zorgwekkend, gelet op
(nacht)verblijf op deze plek zonder
noodzakelijke voorzieningen, zoals
stromend water, riolering en afvalinzameling en de weersomstandigheden (de komende herfst- en
winterperiode). Wij vinden voortzetting van deze situatie niet verantwoord. Verder geldt ook dat deze
personen elders beschikken over een
woonruimte”, aldus de gemeente.

Hoorzitting
Op maandag 24 oktober heeft de
voorzieningenrechter de voorlopige voorziening behandeld en
op woensdag 26 oktober de last
onder bestuursdwang geschorst tot
zes weken na bekendmaking van
de beslissing op bezwaar. Tegen
dit besluit kan geen beroep worden ingesteld. De onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie van
Peel en Maas neemt het ingediende bezwaarschrift in behandeling en plant een hoorzitting waarbij
bezwaarmakers en het college
gehoord worden. Vervolgens brengt

de commissie een advies uit aan
het college, dat daarop een beslissing op bezwaar neemt. De familie
Raaymakers geeft aan te demonstreren totdat de gemeente met een passende oplossing komt voor het tekort
aan woonwagenplekken. In een
eerder gesprek met de gemeente
werd gemeld dat de overheid op de
Molenheg drie extra plaatsen wil realiseren, maar daar is de familie het
niet mee eens. Naast dat de locatie
volgens haar niet geschikt is, vraagt
de familie om meer woonwagenplaatsen.
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Hij hield van het leven
Ondeugd was zijn grootste deugd
Zijn levenslust eindeloos
‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

Louis Janssen

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Wie

* Helden, 9 februari 1939
† Panningen, 30 oktober 2022

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Weduwnaar van

Riet Janssen-Jacobs
Echtgenoot van

Thea Janssen- van der Wal
Helenaveen John en Marion
Yannick en Nienke
Nandi en Robin
Justin

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

Ut kump wie ut kump
en ut geit wie ut geit.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde,
hebben wij afscheid genomen van ózze pap en opa

Thom Gubbels
* Deurne, 3 oktober 1944

weduwnaar van

Trinette Gubbels - Naus
John en Judith
Tom
Koen

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Marjo en Frank
Kim en Tom
Max en Lynn

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

† Venlo, 27 oktober 2022

Venlo Peter en Joke
Renée en Steven, Caroline, Xavi
Maaike en Nick
Janneke en Luc
Panningen Caroline †
Baasje van Bo c
Correspondentieadres:
Dr. Ariënsstraat 23, 5981 VD Panningen
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag
4 november om 11:00 uur in Crematorium Venlo,
gelegen aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.
Liever geen bloemen, maar een gift voor zorgboerderij
De Odahoeve stellen we zeer op prijs. Hiervoor staan
donatiebussen op de condoleancetafel.

Hummerenweg 5, 5991 PR Baarlo

Baarlo
Kessel
Maasbree

Op donderdag 3 november om 14.30 uur willen we bij Aerdehof
samen met jullie herinneringen ophalen uit pap zijn leven.
Jullie zijn vanaf 14.00 uur welkom voor een kop koffie bij Aerdehof,
Grote Blerickse Bergenweg 24 te Blerick.
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

www.vooraltijdbijzonder.nl

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

bob noten
uitvaartbegeleiding

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

24-uur
bereikbaar

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Oekraïense kinderen leren spelenderwijs de
Nederlandse taal op Grashoekse basisschool
Nadat Oekraïense vluchtelingen ingeschreven staan in het Basisregistratie Personen (BRP) mogen kinderen
hier naar school. Op basisschool De Horizon in Grashoek zitten inmiddels elf Oekraïense kinderen. De school
hoopt hen veiligheid te bieden door ze de basis van de Nederlandse taal aan te leren en hen onderdeel uit te
laten maken van de groep Grashoekse kinderen. Volgens directrice Emma op het Veld zijn ze hard op weg.

overlevingsmodus zitten; als ze ruzie
onderling hebben, worden de vuisten
getoond. Deze kinderen zijn voor het
leven getekend. Daarom is geborgenheid belangrijk en een vertrouwensband met ze opbouwen ook. Ik denk
dat de kinderen daar langzaamaan aan
wennen.”

Hulpmodus
Naast de taalles hanteert de school
ook een buddysysteem waarbij een
Oekraïense leerling wordt gekoppeld

Op basisschool De Horizon in Grashoek
krijgen elf Oekraïense kinderen met
verschillende leeftijden les om de
Nederlandse taal te leren. Twee kinderen daarvan wonen in Kessel-Eik en
worden door een vrijwilliger met een
taxi gebracht, de overige negen kinderen wonen in Grashoek. Op maandag,
woensdag en vrijdag komen ze in de
ochtend samen voor een taalarrangement van Truus van Loon. In de middag en op de overige dagen krijgen de
kinderen les in de reguliere klas, dat
wil zeggen dat de kinderen uit KesselEik weer naar hun moederschool gaan.
Volgens directrice Emma op het Veld
was het geen gemakkelijke klus om
het onderwijs op de juiste manier in te
richten. In gesprek met de gemeente en
andere scholen is dat uiteindelijk wel
gelukt. “Je kan niet zomaar de kinderen laten komen en ze in de reguliere
groepen zetten. Ik ben daarom een dag
bij het azc in Baexem gaan kijken hoe

het onderwijs daar is ingericht. Ze hebben mij daar ‘do’s en dont’s’ gegeven.
Uiteindelijk hebben we besloten om op
De Horizon een taalarrangement aan te
bieden en een werknemer binnen onze
school de functie laten vervullen.”

spreken, worden de taallessen met handen en voeten gegeven. Ook gebruikt
Truus liedjes, dansjes en afbeeldingen om woorden te verduidelijken.
“Spelenderwijs leren de kinderen de
Nederlandse taal. Het is fantastisch om
deze weg samen met de kinderen te
bewandelen en ze te zien groeien. Maar
Zelfredzaamheid
er zitten ook twee kanten aan het lesDe lessen op De Horizon zijn gericht op
de basis van de Nederlandse taal. Emma geven. Thuis raak ik soms nog geëmogeeft aan dat daar bewust voor gekozen tioneerd over de situatie waarin de
is. “Door de basis aan te leren kunnen
kinderen verkeren.”
we zelfredzaamheid creëren, zodat de
Volgens docente Truus is de taalbarrière
kinderen kunnen aangeven wanneer
in sommige gevallen best lastig, omdat
ze hulp nodig hebben of naar de wc
de kinderen hun emoties niet kunnen
moeten. Er zit veel verdriet en angst bij
uiten. “We weten niet welke gevoelens
de kinderen. Dat ze in een vreemd land de kinderen hebben, omdat ze zich niet
naar school gaan, is superintens voor ze. kunnen uitdrukken in het Nederlands.
Je wilt ze daarom veiligheid bieden en
Dat maakt het voor mij soms moeilijk.
dat staat de eerste maanden in de lesToen bijvoorbeeld hier het maandelijkse
luchtalarm afging, raakten de kinderen
sen centraal.”
in paniek. Dat geluid is heel confronGeëmotioneerd
terend voor ze, daar sta je zelf niet bij
stil. Je ziet ook dat de jongens in een
Omdat de kinderen alleen Oekraïens

Starter in de regio

Wijnen Amaryllis Innovation
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Wijnen Amaryllis Innovation
Familie Wijnen
Kaumeshoek 24a
Beringe
0657551725
wijnen@amaryllis-innovation.com
www.amaryllis-innovation.com/winkel
tuinbouw
29-10-2022 Activiteiten:

Activiteit
Wijnen Amaryllis Innovation is
een familiebedrijf dat zich bezighoudt met het telen, veredelen en
vermeerderen van amaryllis. Het
is een groeiend bedrijf dat graag
meegaat met nieuwe ontwikkelingen en ingaat op vraag en behoeften. Precies om deze reden gaat
het bedrijf ook beginnen met een
nieuwe tak: een eigen bloemenwinkel voor directe, verse verkoop van
eigen amaryllis aan de consument

in onze omgeving. Kijk voor meer
informatie en actuele openingtijden
op www.amaryllis-innovation.com
Doelgroep:

Doelgroep
De doelgroep varieert enorm.
De vraag naar verse seizoensgebonden producten rechtstreeks van
onze kwekerij nam de laatste jaren
flink toe. Met deze vraag naar een
lokaal product wilde het bedrijf
graag meegaan, maar tussen de

dagelijkse werkzaamheden door
was dit niet meer haalbaar. Vandaar
dat we ervoor gekozen hebben een
mooie winkel voor het bedrijf te
plaatsen waarin we alle ruimte en
tijd hebben om de consument het
mooie van ons product te laten zien.
Onderscheidend vermogen:

Onderscheidend vermogen
Wijnen Amaryllis Innovation is de
enige teler van amaryllis in de wijde
omgeving. Nergens in de buurt is
het nog mogelijk om je amaryllis
rechtstreeks en vers van de kweker te kopen. We verkopen amaryllis zowel los als in boeketten
en laten ook zeker zien hoe divers
deze bloem is en wat je er allemaal
mee kunt. Verder verkopen we ook
aanverwanten producten zodat de
consument zelf, met amaryllis, thuis
creatief aan de slag kan gaan.

De hele maand
november -20%
op alle kunstkerstbomen

aan een Grashoeks kind. Daarmee worden de buitenlandse kinderen gestimuleerd onderdeel uit te maken van de
groep. “De Grashoekse kinderen ontvangen de Oekraïners met open armen.
Ze zitten echt in de hulpmodus. Eigenlijk
al vanaf dat het idee van de sponsorloop ontstond in mei. Zo lang het nodig
is, zullen we onderwijs aan de kinderen
bieden”, aldus de directrice.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

04

familie \ 0311
Mam,
Gae hebt ut good gedaon
wae motte uch noe laote gaon
kiek oet oppe waeg

Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan, “oos
mam”, schoonmoeder, supertrotse oma en overgrootmoeder

Lies Van Ophoven-Vossen
* Neer, 11 augustus 1939

† Panningen, 28 oktober 2022

echtgenote van

Wim Van Ophoven †
Roggel: Eric en Angela
Jeroen
Vera en Sjors, Thijs
Sander en Nancy
Ramon
Grashoek: Paul en Sonja
Iris
Imke en Dennis, Fenna
Patrick en Niels
Echt: Marian en Erwin
Koningslust: Ingrid en John
Remco en Janita
Anouk
Correspondentieadres: Familie Van Ophoven,
Grote Laak 9, 6088 NJ Roggel
Op 2 november hebben we afscheid van haar genomen.
Speciale dank aan iedereen die mam in de Groenling zo liefdevol
verzorgd heeft.

Als een bloem zo is het leven
‘t begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang.
Weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke groep je hoort;
dat is ‘t geheim van het leven.

Toekomstige bewoners Roode Eggeweg
in Kessel voelen zich benadeeld
De toekomstige bewoners van Roode Eggeweg 5, 5A, 5B en 5C in Kessel voelen zich benadeeld.
De nieuwbouwwoningen mochten vanwege de molen niet hoger dan 4,5 meter gebouwd worden. Nu het
onderzoek naar verplaatsing van de molen is gestart, vinden de kopers van de nieuwbouwwoningen dat
ze gedupeerd zijn.
Ze kochten in september 2021 bewust
een woning om tegenover de monumentale molen van Kessel te kunnen wonen. Ze namen voor lief dat
hun huis niet hoger dan 4,5 meter
gebouwd mocht worden vanwege
de molenbiotoop, de term die wordt
gebruikt voor de natuurlijke omgeving waarin de molen functioneert.
Een molen kan namelijk niet draaien
zonder vrije windtoevoer, wat inhoudt

dat er binnen een bepaalde afstand
geen bebouwing mag plaatsvinden.
“Nu er sprake is van een eventuele
verplaatsing van de molen, voelen wij
ons benadeeld”, schrijven de toekomstige bewoners in een brief richting de
gemeente.
Ze vragen zich af waarom ze niet geïnformeerd zijn over de verplaatsing
van de molen. Volgens de toekomstige bewoners is de huidige locatie

geschikt om de gevraagde faciliteiten
te realiseren en vinden zij een verplaatsing van de molen niet nodig.
“Integreer een molen met een mooi
plein en met de bouw van nieuwe
laagbouw woningen, zodat de bewoners van Kessel en de toeristen samen
kunnen genieten van de molen op de
bestaande plek”, geven ze aan in de
brief.

Sint Maarten in Peel en Maas
Sint Maarten wordt dit weekend in Baarlo, Koningslust en Panningen gevierd. Op vrijdag 4 november organiseert
stichting KacK een Sintermerte avond in het centrum van Panningen. Een dag later op zaterdag 5 november wordt
het feest gevierd in Koningslust. Baarlo is op zondag 6 november aan de beurt.
In het centrum van Panningen wordt
vrijdag verzameld om 18.30 uur bij de
kerk voor de lampionnenoptocht. De
mooiste en origineelste lampion ontvangt een prijs. De lampionnenoptocht
trekt vanaf de kerk, via de Paterstraat
en de Raadhuisstraat naar het plein voor
de Hema. Daar zullen de Sintermerte
vuren worden ontstoken en wordt iedereen getrakteerd op warme chocomel
en een lekkere oliebol. Rond 20.00 uur
wordt de avond afgesloten.
Kinderen trekken zaterdag 5 november
tussen 17.30 en 19.00 in Koningslust zingend langs de deuren. Na de rondgang
door het dorp komt iedereen om 19.00

uur bij elkaar bij de Sprunk. Onder begeleiding van de fanfare en drumband
gaat het vervolgens in optocht naar de
troshoop. Die ligt dit jaar naast het huis
van de familie Bruijnen (Koningstraat
76). Voorwaarde voor een mooie troshoop is natuurlijk tuinafval. Aanhangers
met tuinafval kunnen op zaterdag
5 november tussen 10.00 en 16.00 uur
worden gedeponeerd op de troshoop.
Het programma in Baarlo bestaat zondag 6 november uit een optocht, een
vertelling en het ontsteken van het
Sint-Maartensvuur. Alle kinderen worden vanaf 17.30 uur op de Markt verwacht met fakkels en (zelfgemaakte)

lampions. Onder muzikale begeleiding
van de fanfare met brassband vertrekt
vervolgens om 17.45 uur een lampionnenoptocht richting kasteelweide bij
kasteel d’Erp. Hier wordt het verhaal van
Sint-Maarten en de Erme Mins verteld
en uitgebeeld. Na afloop van het SintMaartensverhaal wordt het vuur ontstoken en kan worden nagebabbeld onder
het genot van een warm drankje, wafel
of oliebol (tegen minimale vergoeding,
waarbij alleen contante betaling mogelijk is). Kinderen tot en met groep 8 ontvangen de traditionele fruitversnapering
bij de uitgang van de kasteelweide.

Christien Kremer-Kuppens
* Didam, 30 maart 1928

† Wessem, 1 november 2022

echtgenote van

Theo Kremer †
Alkmaar

Theo en Petra
Karlijn en Jurriaan
Merel en Ivar
Anne

Duiven

Evelien en Marcel
Marieke en Maikel
Bart

Correspondentieadres: Familie Kremer
Houweelstraat 21, 1825 KZ Alkmaar
Voor een laatste groet aan Christien bent u welkom op
zaterdag 5 november tussen 15:00 en 16:00 uur in het Huis
van troost en afscheid, Patersstraat 52 te Panningen.
We nodigen u uit voor de uitvaartdienst op dinsdag
8 november om 11:30 uur in de kerk van Heilige Petrus,
gelegen aan de Markt te Baarlo. Aansluitend begeleiden wij,
het gezin, Christien naar het crematorium.
We stellen een donatie voor Kika zeer op prijs. Hiervoor
staan donatiebussen op de condoleancetafel.

Opening Kindcentrum NatuurTalent
In de herfstvakantie heeft de verhuizing van basisschool de Pas en Hoera kindercentra plaatsgevonden
en op maandag 31 oktober werd Kindcentrum NatuurTalent geopend aan de Kloosterstraat in Helden.
Eerst werd het nieuwe logo onthuld. Wethouder Beukema had hier samen met de oudste leerling van de
school en één van de jongste peuters een belangrijke taak in. Daarna werd er door Bennie van Gisteren met
alle kinderen een bingo gespeeld waarbij de kinderen een cijfer ontvingen wanneer ze bingo hadden.
Na vier cijfers vormden dat een code waarmee een koffer geopend kon worden waar een aantal gouden
scharen in zat. Eén schaar was om het lintje door te knippen bij de hoofdingang van ons Kindcentrum.
Deze belangrijke taak was weggelegd voor de bestuurders Dave Huntjens (Stichting Prisma) en Rudie
Peeters (Hoera kindercentra).
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het interesseert me niet waar het
WK wordt gehouden, ik kijk toch wel
Nu de aftrap van het WK voetbal met rasse schreden dichterbij komt, neemt ook de ophef en consternatie rond het toernooi in Qatar weer toe.
Is het veelal gespeelde ontzetting en zitten voetbalfans wereldwijd vanaf 20 november weer massaal aan de buis gekluisterd? Of wint de nare
smaak die velen hebben bij de locatie en de misstanden het van de drang om te kijken?
Oranjefans die tegen betaling naar het WK in
Qatar gaan kwamen deze week in het nieuws.
Op kosten van het gastland vliegen vijftig supporters naar het wereldkampioenschap, waar ze
worden ingezet voor marketingdoeleinden én
zich moeten houden aan bepaalde vooraf opgestelde regels. Het had de nodige ophef tot gevolg.
De storm was amper overgewaaid, of er werd een
nieuwe rel geboren. Dit keer is supermarktketen

Jumbo het mikpunt van kritiek. In een tv-commercial
van de Veghelse grutters, die vol bekende Nederlanders zit, wordt een oranje trui gepromoot. In de
beelden is een hoofdrol weggelegd voor hossende
bouwvakkers. Opvallend, want Qatar krijgt al jaren
kritiek vanwege de schendingen van mensenrechten
én omgang met gastarbeiders. Ook bij de bouw van
WK-stadions zouden er vele slachtoffers te betreuren
zijn geweest. Onder wie tal van bouwvakkers.

Het was voor deelnemende landen allemaal geen reden om niet af te reizen naar Qatar. De KNVB besloot
wel om met een regenboogband te spelen én in een
fletsere uitvoering van de oranje-shirts. Dat zal ze leren. De vraagt rijst wat we als fans zelf kunnen doen
om een statement te maken. En wil je dat überhaupt
als fan? Of is het helemaal niet interessant waar het
WK wordt gehouden, en kijk je toch wel?

Bespreking poll week 43

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke
behandeling
Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen. Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie. Met name de prijs voor gas, maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons
wellicht niet meer te betalen is. De energieleveranciers berekenen de kosten die zij moeten betalen voor de inkoop van gas en elektra door aan
hun afnemers.
De lopende contracten van de consumenten, al
dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op
een zodanig hoog prijsniveau dat men die kosten niet meer kan dragen. De gemeente moet
bijspringen om te voorkomen dat men zich
diep in de schulden moet steken of zelfs moet
voorkomen dat men van het gas wordt afge-

sloten. Hoe die regeling eruit komt te zien, is nog
niet bekend. Wel is de omvang van die financiële
steun afhankelijk van inkomen en andere vaste lasten. Theo Geurts geeft aan dat die financiële steun
wordt doorberekend. “Moet wel allemaal betaald
worden door de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler die zelf nergens recht op heeft.”

Jack Stemkens vraagt zich af waarom er wel geld
beschikbaar is voor een steunfonds en niet voor
andere zaken. “Als er toch zoveel geld over is, kan
er ook voor gekozen worden de lasten eens een
keer niet te verhogen. Of schrap de vergoeding voor
het brengen van groenafval naar het milieupark.”

UITNODIGING
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LIMAS VIERT 20 JARIG JUBILEUM!
UM!
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de wereld van geautomatiseerde
draai- en freesmachines of robotsystemen? Kom langs op onze open
dag en laat je verrassen!
Op zaterdag 12 november openen wij van 13.00 tot 17.00 uur
onze deuren en ben je van harte welkom op de
Heldenseweg 27 in Neer.
Graag tot dan!
Namens het gehele team van Limas, Hans en Bas Blomen
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Gouden tip
Steeds vaker tref ik twee
vrouwen aan in m’n bed. Het is
een beeld dat voor voor veel
mannen ongetwijfeld klinkt als
de ultieme droom, maar in dit
geval is het dat allerminst.
Een slechte droom, wellicht.
Mijn oudste dochter weigert
structureel om in haar eigen
nest te slapen.
Het is inmiddels vaste prik: ergens
tussen 23.00 en 03.00 uur klinken
er voetstapjes van een 3-jarige
peuter op de gang. Schoorvoetend
komen ze steeds dichterbij, om
op onze kamer te eindigen.
Vervolgens wordt er geduldig
gewacht tot we haar in bed tillen
en tussen ons in leggen. Het ritueel wordt meestal gevolgd door
de nadrukkelijke wens om een
filmpje van Diana en Roma - twee
verwende YouTubers die een hele
groothandel aan speelgoed ter
beschikking lijken te hebben - te
kijken. Zo nu en dan krijgt ze dat
nog voor elkaar ook. Natuurlijk,
we hebben van alles geprobeerd
om haar terug in haar eigen bed
te krijgen. Een sticker voor iedere
nacht die ze begint én eindigt op
haar eigen kamer, met uiteindelijk een cadeautje als beloning,
bijvoorbeeld. Of het schaapje dat
rood kleurt wanneer er geslapen
moet worden, en groen als ze uit
bed mag. Talloze keren legden we
haar geduldig het belang van een
goede nachtrust uit. Het mag allemaal niet baten. We zijn inmiddels
op het punt beland dat we haar vrij
gauw haar zin geven, in de hoop
dat we zelf zo snel mogelijk onze
ogen weer kunnen sluiten én ze
haar slapende kleine zusje niet
wakker maakt met het gedram dat
volgt als we de strijd wél aangaan.
Pedagogisch verantwoord?
Vast niet. Ze heeft echter de koppigheid van d’r vader, dus het voorkomt een urenlange strijd in het
holst van de nacht. Eentje waarvoor de energie vaak ontbreekt,
sinds het nachtbraken vaste prik
werd. Dat wil overigens niet zeggen dat mijn vrouw en ik het opgegeven hebben. De gouden tip is
van harte welkom en mag gerust
naar de redactie gemaild worden.
Heel graag zelfs. In de hoop dat ik
spoedig gewoon weer één vrouw
in bed aantref. Dat klinkt pas als
een droom.

Jelle
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PvdA/GroenLinks

Gemeente treuzelt met energiecompensatie voor kleine beurs

PvdA/GroenLinks heeft al twee keer voorgesteld dat de gemeente meer huishoudens recht geeft op de
energiecompensatie van 1.300 euro. De andere fracties en het college hebben dat telkens afgewezen.
Na≈veel te lang treuzelen komt het college nu met een voorstel om toch voor meer huishoudens met een
kleine beurs iets extra’s te doen. Maar wat?
mum. Gemeenten mogen die grens
echter verhogen. PvdA/GroenLinks
heeft meteen voorgesteld de grens
op te trekken tot 130 procent. VVD,
Lokalen, CDA en D66 stemden
tegen, op advies van het college.
Onbegrijpelijk. Veel huishoudens die
iets meer inkomen hebben dan 120

Het Rijk geeft geld aan gemeenten om huishoudens met een kleine
beurs een energiecompensatie van
1.300 euro te geven over 2022 en
over 2023. Het geld dat gemeenten
hiervoor krijgen is gebaseerd op het
aantal huishouden met een inkomen
tot 120 procent van het sociaal mini-

Lokaal Peel&Maas

procent kunnen de energiekosten
ook niet betalen. Intussen hebben
veel gemeenten die 120 procentgrens wel opgetrokken. Venlo en
Horst trekken de grens zelfs op tot
150 procent. Het college van Peel en
Maas reserveert in de begroting van
2023 nu 500.000 euro om huishou-

dens die financieel in de knel komen,
tegemoet te komen. Welke huishoudens een beroep kunnen doen
op deze extra hulp, en hoe groot
het hulpbedrag wordt, blijft voorlopig ongewis. B&W weet het nog
niet en blijft treuzelen, terwijl mensen in de problemen zitten. Wat ons
betreft is het eenvoudig: trek de
norm van 120 procent voor het recht
op 1.300 euro compensatie op naar
150 procent voor 2022, zodat mensen
met een kleine beurs ook Kerst en

Nieuwjaar kunnen vieren. En geef de
compensatie ook voor 2023. Dat kost
de gemeente meer dan de 5 ton
die voor 2023 gereserveerd wordt.
Dat kan de gemeente best hebben,
want de kas is goed gevuld en veel
medeburgers hebben deze hulp heel
hard nodig. Dus doen. Nu.

behandeling worden genomen.
Plannen met bestemmingsplanwijziging duren toch al snel een half jaar,
te krap dus.
U heeft misschien gewacht met het
indienen van nieuwe plannen op
die nieuwe wet die het allemaal
anders (en hopelijk eenvoudiger
en beter zou maken) en kunt u nu
weer wachten, want met dat uitstel
van een half jaar bent u niet geholpen. Wat de toekomst brengt? Soms
is wachten een optie, soms is het

beter om toch maar in te dienen?
De toekomst gaat veel veranderen.
Twijfelt u, neem dan vooral contact
op met de deskundige ambtenaren in
het Huis van de Gemeente. Dat kan
namelijk altijd.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf
Janssen, raadsleden

Weer die Omgevingswet?

Ja, want er valt weer iets te melden. Met de Omgevingswet zou het veel gemakkelijker worden vergunningen aan te vragen. Daarvoor zijn 26 losse wetten en tientallen regelingen samengevoegd tot één pakket.
Dit is een gigantische wetgevingsoperatie: de grootste ooit in Nederland.
Gemeenten en dus ook Peel en Maas
zijn al geruime tijd bezig met het
voorbereiden van de Omgevingswet.
Maar onder de motorkap van dat
digitale loket mankeert nog van
alles, aldus deskundigen. Er is vooral
veel gedoe over de software. De systemen zijn complex en bevatten volgens ingewijden ontwerpfouten die

moeilijk zijn te verhelpen. Dus weer
uitstel en we weten nu, dat de minister de wet voor de inmiddels de 7e
keer uitstelt tot zeker 1 juli 2023.
En wat betekent dit nu voor de doorsnee burger? Voor de meesten zal dat
een zorg zijn. Laten we eerlijk zeggen, dat is ook niet zo vreemd, want
wat deze nieuwe verzamelwet voor

de burgers van onze gemeente betekent is nog lang niet duidelijk.
Maar toch heeft dit gevolgen voor
de eventuele plannen die u al heeft
ingediend of op het punt stond om
in te dienen. Zo heeft de gemeente
eerder al bekendgemaakt dat nieuwe
plannen die een nieuw bestemmingsplan betreffen, niet meer in

Raadslid Edward Wezenberg

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.

Bescherm jezelf en elkaar met een herhaalprik tegen corona
Nu voor iedereen vanaf 12 jaar

De afgelopen tijd nam het aantal coronabesmettingen toe. Dit maakt het extra belangrijk om je bescherming weer op peil te brengen. Iedereen vanaf 12 jaar kan nu een herhaalprik krijgen met
vernieuwde vaccins. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een verdere opleving van het coronavirus kunnen afremmen.
Goed om te weten
• De herhaalprik beschermt je tegen meer varianten van het virus.
• Als je toch corona krijgt, word je er minder ziek van.
• Met de herhaalprik is de kans dat je corona krijgt naar verwachting kleiner, waardoor je ook een
kleinere kans hebt op langdurige klachten door het virus.
• Met de herhaalprik bescherm je ook de mensen om je heen. Want als je zelf minder snel corona
krijgt, geef je het virus ook minder snel aan anderen door. Dit is extra belangrijk voor ouderen en
mensen met een kwetsbare gezondheid.

Zo maak je een afspraak
Je kunt de herhaalprik halen als je minstens drie maanden geleden je laatste prik kreeg of corona had.
Als je jonger bent dan 60 jaar en geen hoger risico hebt om ziek te worden, krijg je geen uitnodiging
thuisgestuurd. Je kunt zelf een afspraak maken op planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
Ben je nog niet gevaccineerd tegen corona? Om de herhaalprik te halen, heb je eerst
de basisprik(ken) nodig. Die kun je nog steeds krijgen. Maak hiervoor een afspraak door te bellen
naar 0800-7070.

• Met de herhaalprik worden minder mensen ziek en hoeven minder mensen thuis te blijven door
corona. Dit helpt om scholen, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, sportverenigingen, winkels,
horeca en bedrijven zoveel mogelijk open te houden.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik of bel 0800-1351.
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LET OP:

Nepfacturen gemeentegids
Op dit moment zijn er nepfacturen voor de gemeentegids in omloop. Ondernemers en
verenigingen in Peel en Maas worden benaderd door bedrijven die vragen een factuur te
betalen voor een advertentie in de gemeentegids. Let op, voor de gemeentegids werkt de
gemeente alleen met Akse Media B.V.

Meld het via de app en de
medewerkers van de gemeente
gaan ermee aan de slag.

Ontvangt u facturen of offertes voor advertenties voor de gemeentegids Peel en Maas van
andere ondernemingen, betaal deze dan niet. Akse Media stuurt adverteerders na verschijning
van de gemeentegids een digitaal bewijsexemplaar met bijbehorende factuur.
Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch of via e-mail benaderd wordt om een
factuur te betalen. Neem bij twijfel over een factuur
of offerte, contact op met gemeente Peel en Maas via
e-mail of telefonisch 077 306 6666.

Dinsdag 8 november 2022

Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 15.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis
van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op
de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering 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
7 november, 15:00 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staat het volgende inhoudelijke onderwerp:
• Vaststelling begroting 2023 gemeente Peel en Maas.

Zie jij een onveilige
verkeerssituatie,
afval dat is gedumpt,
een omgewaaide boom?

Een
lantaarnpaal
die niet
brandt

Download de MijnGemeente app
in de Apple Store (iOS) of in
de Play Store (Android).

Perceeleigenaren opgelet:

Check uw overhangende beplanting
Om onveilige verkeerssituaties te voorkomen, moet overhangende beplanting teruggesnoeid
worden. De eigenaar van het perceel waar de beplanting op staat, is verantwoordelijk voor
het juist snoeien van de beplanting. We zien dat dit niet altijd goed gebeurd, met als gevolg:
onoverzichtelijke situaties, te smalle fiets- en voetpaden of takken die hinder geven bij
parkeren.
Bent u perceeleigenaar?
Check dan de richtlijnen. Deze staan op www.peelenmaas.nl zoekwoord: Overhangende beplanting

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.

Infopunt
energiebesparing
Iedere vrijdag
13.00 uur tot 17.00 uur
Huis van de Gemeente
Infopunt WoonWijzerWinkel,
voor al uw vragen over energiebesparing
en duurzaamheid.
Meer informatie, tips en adviezen?
Kijk op www.peelenmaas.nl/samenduurzaam.
Of WoonWijzerWinkel Limburg 045 747 0051.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Egchel
Helden
Helden
Koningslust
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Bosbeeklaan 54
Markt 1 en Maasstraat 2
Molenheg 3
Jacob van Marisring langs huisnummer 13
Perceel C 5545
De Brentjes 35
Kalishoek 1
Kerkstraat 13
Langstraat 18
Industrieterrein Panningen 19
John F. Kennedylaan 204
Kerkstraat 1A
Raadhuisstraat 67
Slinkstraat 9
Zelen 27
Ambtsinstructie leerplicht september 2022
Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg
Voornemen ambtshalve opname Basisregistratie Personen (BRP)

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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Opknapbeurt natuurgebied Westering

Natuurwerkdag in Maasbree
Jeugd & Natuur Maasbree organiseert zaterdag 5 november de Natuurwerkdag. Vrijwilligers kunnen die dag
meehelpen om natuurgebied Westering een opknapbeurt te geven.
Adoptieproject Westering is een
natuurgebied dat is ontstaan na de
ruilverkaveling. Bijna niemand weet
het te liggen, en dat is misschien
wel juist één van de charmes van
het gebied. Het heeft alles in zich
om een mooi stuk natuur te worden.
Oude knoestige eiken markeren de
hoge zandgronden, een aftakking
van de Everlose beek vormt het lage
natte gedeelte waar door kinderen
knotwilgen zijn geplant. In het midden van het gebied bevindt zich een
amfibieënpoel.

De meeste activiteiten bestaan
uit kleinschalig onderhoudswerk:
snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het
knotten van wilgen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.
Voor aanvang van het werk is er
een instructie, voor gereedschap en
werkhandschoenen wordt gezorgd.
Het werk wordt begeleid door ervaren vrijwilligers die zelf natuurlijk ook
de handen uit de mouwen steken.
Halverwege is er een pauze met soep
en een broodje.

De Natuurwerkdag is van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.
Een dagdeel werken is ook mogelijk.
Het adoptieproject bevindt zich op de
hoek Westeringlaan-Sevenumsedijk.
Deze locatie is zeer geschikt voor
kinderen. Gepaste kleding is aanbevolen. Daarbij valt te denken
aan laarzen, spijkerbroek en een
oude (regen)jas. Met het oog op de
soep en de broodjes is aanmelding
gewenst. Dit kan op
www.natuurwerkdag.nl of bij Peter
Schutte (077-46 53 183).

Scheepens is dé specialist in horizontale en verticale transporten
met verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Onze medewerkers ontzorgen elke dag klanten in de bouw, agrarische en industriële sector.
Daar bieden onze mensen en ons materieel slimme oplossingen.
Dit doen we al 18 jaar en we doen het goed. Al zeggen we het zelf.
Om goed te blijven, moeten we gedreven, ambitieus en creatief ons werk doen.
Daar kun jij aan meewerken want we zijn op zoek naar een enthousiaste

MATERIEELBEHEERDER
(M/V) VOOR 40 UUR PER WEEK

Wat biedt Scheepens jou?
We zijn al 18 jaar actief maar ons team is jong. We zijn hechte groep die graag een uitdaging
aanpakt. Elke medewerker heeft daarbij zijn eigen rol en samen genieten we van het succes als de
klus klaar is. We weten dat de rol van Materieelbeheerder erg belangrijk is. Het is de spil van ons
bedrijf. Als jij die centrale rol wilt oppakken met een oog voor je collega’s en oog voor de techniek,
dan zit je goed bij Scheepens.
Wat doe je als materieelbeheerder bij Scheepens?
Je zorgt ervoor dat het goede materieel beschikbaar is zodat opdrachten soepel verlopen. Jij kent
de totaalplanning en je ziet waar de kansen en moeilijkheden zitten. Jij bent dé verantwoordelijke
binnen Scheepens voor ons totale machinepark en je regelt dat alle machines aan de wettelijke
eisen voldoen. Onze machinisten kunnen bij jou terecht voor schades, storingen en keuringen.
Om alle mogelijkheden uit ons materieel te halen ben je altijd in contact met de werkplaats en de
planning. Jij denkt mee en komt snel met praktische oplossingen waarbij je een slimme afweging
maakt tussen kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid.
Wat zijn de functie-eisen?
Allereerst ben je een enthousiaste, gemotiveerde collega die actief meedenkt in het verbeteren van
ons bedrijf. Daarbij:
• Je moet goed kunnen communiceren en overleggen;
• Je werk- en denkniveau is mbo 4;
• Je bent technisch en als het nodig is help je een handje in de werkplaats en in de planning;
• Je bent sterk in het maken van overzichten en planningen;
• Je bent goed in het werken met Excel en ERP systemen;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan snel en neem contact op met
Dirk Scheepens, 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • 0478 700 575

Tegenstander verslagen

Grashoek verrast met
knappe zege in Heythuysen
SV Grashoek behaalde zondag 30 oktober een verrassende overwinning tegen Heythuysen. Op sportpark Molenveld werd de hoog
geklasseerde tegenstander met 3-1 verslagen.
Onder leiding van scheidsrechter Peter Vrenken bracht Grashoek
de bal aan het rollen. Met fris en
monter voetbal werd de helft van
Heythuysen opgezocht. De eerste treffer liet niet lang op zich
wachten. Na 8 minuten kwam de
bal na mooi combinatievoetbal bij
Oleksandr Nikolaichuk die goed
positie had gekozen en de bal achter de doelman tikte: 0-1. Een paar
minuten later had het alweer gelijk
kunnen zijn. Een aanvaller van
Heythuysen schoot een bal over
het lege doel. Na precies een half
uur zag Oleksandr Nikolaichuk de
doelman van de thuisclub te ver
voor zijn doel staan. Met grote precisie mikte de Oekraïner van ruim

30 meter afstand tussen de palen:
0-2. In de tweede helft werd meteen duidelijk dat Heythuysen wat
aan die achterstand wilde doen.
Koen moest redding brengen bij een
goed schot van Wouter Bergervoet.
Grashoek kreeg enkele kansrijke
vrije trappen die echter over werden geschoten. Na 61 minuten viel
de aansluitingstreffer. De topscoorder van de thuisclub, Wouter
Bergervoet, schoot raak. Het werd
een heet laatste half uur. Pas in
de 87e minuut week de spanning.
Chris Hunnekens bekroonde een
solo met een perfecte afronding:
1-3.
Tekst: Piet Spee / sv Grashoek

Orgelimprovisaties bij de
zwijgende film ‘The General’
In de kapel van het missiehuis in Panningen worden zondag
6 november door organist Gijs van Schoonhoven orgelimprovisaties gehouden bij de zwijgende film ‘The General’. Dit is een
stomme film uit 1926 onder regie van Clyde Bruckman en Buster
Keaton. Dit toegang is gratis.
The General wordt beschouwd
als één van de hoogtepunten uit
het tijdperk van de stomme film.
De film speelt zich af ten tijde van
de Amerikaanse Burgeroorlog, de
strijd tussen de Unionisten uit het
Noorden en de Confederalisten uit
het Zuiden. Johnny Gray (Buster
Keaton) houdt van twee dingen:
zijn trein The General en zijn vriendin Annabelle Lee. Als de burgeroorlog begint, wordt hij geweigerd

voor het leger, omdat zijn beroep
als treinmachinist van The General
van groter belang wordt geacht.
Annabelle denkt echter ten
onrechte dat haar vriendje een lafaard is. Spionnen van de Unie veroveren The General met Annabelle
aan boord. Het is nu aan Johnny
om zijn beide liefdes te redden.
Een film met actie, komedie over
oorlog en romantiek. De film start
om 20.00 uur.

Panningen in slotminuten
langs KSV Horn
SV Panningen boekte zondag 30 oktober in eigen huis een zwaarbevochten 2-0 overwinning tegen KSV Horn. Voorafgaand aan de
wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen vanwege het
overlijden van Jan Wilms, ‘super vrijwilliger’ van SV Panningen.
Panningen nam vanaf het eerste fluitsignaal het doel van Horn
onder vuur. In de eerste minuut
was het al bijna raak, maar het
schot van Ayoub Amhaouch werd
gepareerd door de Horn-keeper.
Door bij vlagen goed veldspel en
snelle combinaties wist Panningen
voldoende kansjes en kansen te
creëren. Zo schoot Rowan van den
Dungen rakelings over het doel.
In een fase rond de 20e minuut voltrok zich een waar offensief van de
groenwitten. Ondanks alle inspanningen van Panningen bleef het
0-0. Men kon zelfs nog van geluk
spreken dat een vrije trap van Horn
buiten bereik van doelman Jordy
Nelissen de paal trof. Na de thee
eenzelfde spelbeeld: een bovenlig-

gend Panningen dat kans na kans
creëerde, maar geen geluk had in
de eindpass of afronding. Ook bij
de Horn-voorwaartsen stond het
vizier onscherp: twee open kansen
werden om zeep geholpen. De wedstrijd dreigde in 0-0 te eindigen
totdat Tom Wilmer in de 88e minuut
fraai twee Hornspelers passeerde
en met een nog fraaiere steekbal
Robin van Osch in stelling bracht.
Hij liet deze kans niet onbenut en
bracht Panningen aan de leiding.
In de slotminuut was het Toms broer
Nick Wilmer die attent was bij een
fout van de Horn-doelman en Robin
van Osch bediende. Die was voor de
tweede maal succesvol: 2-0.
Tekst: SV Panningen
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ZVV wint in de slotminuut
ZVV Beringe/Second Go Electro 1 heeft zichzelf een uitstekende dienst bewezen door in de slotminuut
tweemaal toe te slaan in de uitwedstrijd tegen JCK/AISO 1. Hierdoor werd wederom een gelijkspel in de
slotminuut omgezet in een overwinning.
In de openingsfase had de thuisploeg
het meeste balbezit. ZVV Beringe was
vooral in de omschakeling dreigend,
maar vergat enkele grote kansen
af te ronden. Lucas den Mulder was
dichtbij, maar via de linker- en rechterpaal ging de bal weer uit het doel.
JCK/AISO kreeg ook mogelijkheden,
maar vond Jeremy Caessens op zijn
pad. In de elfde minuut werd de score
geopend door Ilias Amhaouch.
JCK/AISO drong meer aan en kwam
ook op gelijke hoogte. De eerste de beste tegenaanval daarna
leverde een goal voor ZVV Beringe
op. Via een mooie steekpass kon

Jeroen Verkennis de bal bij Bram
Meeuwissen afleveren. Die bedacht
zich geen moment en schoot via de
binnenkant van de paal binnen.
Na rust wist Jeroen Verkennis zijn
eerste van de wedstrijd te maken.
Maar JCK/AISO toonde zich veerkrachtig, want een minuut later was
het alweer 2-3. In 29e minuut kon
ZVV Beringe weer juichen. Bjorn
Korsten schoot met links de bal door
de benen van de keeper in het doel.
ZVV Beringe was het even kwijt en
hierdoor konden de Utrechters tweemaal scoren: 4-4. In de slotminuten
leek het de foute kant op te val-

len voor ZVV Beringe, want JCK/AISO
kon in een tegenaanval met twee
man af op keeper Jeremy Caessens.
Die gooide zich vol voor de bal en
wist hiermee een achterstand te
voorkomen. 15 seconden voor tijd
werd het nog mooier, toen Bram
Meeuwissen de voorsprong op het
bord schoot. Met nog luttele seconden gooide JCK/AISO alles op de aanval, maar dit had het tegengestelde
effect. Jeroen Verkennis ontfutselde
de laatste man de bal en schoot de
bevrijdende 4-6 op het bord.
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Peelpush Dames 1 beleeft
bizar weekend
Na een sterk optreden in de eerste competitiewedstrijd tegen Assen
reisde Peelpush dames 1 met de nodige verwachtingen vrijdag
28 oktober af naar Voltena uit Werkendam. Kans op succes werd
daar echter ijdele hoop. Zonder enige kans op een goed resultaat
werden de ambities volledig de kop ingedrukt.
Na de wedstrijd droop de teleurstelling dan ook van de gezichten af bij
zowel speelsters als staf. Hoe anders
was het de dag erna. Wederom een
uitwedstrijd en dan ook nog tegen
regerend landskampioen en bekerwinnaar Sliedrecht Sport. De hoge
foutenlast was verdwenen en daar
kwam lef, overtuiging, bravoure en
precisie voor terug. Tot eigen verbazing leverde dat een 2-0 voorsprong

in sets op, ook dat was weer even
schrikken. Sliedrecht kwam echter sterk terug tot 2-2 in sets, maar
ook daarin waren er kansen om alle
drie de punten mee naar Meijel te
nemen. Peelpush raakte daardoor
gelukkig niet van slag. Met een
overdonderd begin in de vijfde en
beslissende set werd voldoende
marge opgebouwd om deze wedstrijd over de streep te trekken.

Tekst: ZVV Beringe

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Open dag
Yuverta Horst
→ vmbo zaterdag 12 november
→ het groene lyceum zaterdag 12 november
→ mbo zondag 13 november
11:00 - 14:00 uur

vmbo & het groene lyceum
Meld je aan via
yuverta.nl/vmbohorst
of via de QR code

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken waar eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.

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

mbo
Meld je aan via
yuverta.nl/mbohorstspoorweg
of via de QR code

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur
Te huur verwarmde opslagboxen
vanaf €125,- per maand.
Regioboedelopslag Beringe
mob. 06 21 27 15 02
Zeer grote garage verkoop,
ook horeca mat. elke 2e zat vd maand
Haagweg 64 Kessel, tel 06 12 93 96 19
Coaching Ondersteuning bij
”uitdagende” veranderingen.
Info: www.coachingmayproosten.nl

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Aangeboden overdekte
caravanstalling inlichtingen
Tel: 077 307 18 33

T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines a.o ploeg frees spitmachine
kipper mesttank bloter schudder
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Vincentiusparochies

Overzicht diensten
vincentiusparochies in
winterperiode (nov t/m maart):
Als er geen viering is in de eigen
parochiekerk, worden de parochianen uitgenodigd naar een kerk in
de buurt te gaan.
• Egchel: 3de zondag van de maand
h. Mis om 11.00 uur
• Beringe: 2de en 4de zondag van
de maand h. Mis om 9.30 uur
• Grashoek: 1ste en 3de zaterdag
van de maand h. Mis om 19.00 uur
• Koningslust: 1ste zaterdag van
de maand h. Mis 17.30 uur in
kapel van de Broeders (aan de
Koningstraat)
• Meijel: in het laatste weekend
van de maand geen h. Mis
• Panningen: elke zaterdag h. Mis
om 19.00 uur in de dagkapel
• Helden: elke zondag h. Mis om
10.00 uur

Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. 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
Woensdag 9 november
H. Mis 9.00 uur
Zondag 13 november
H. Mis 09.30 uur
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 7 november a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein.
Ons team staat klaar om te helpen
met het uitladen en zijn aanwezig
van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00
uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan
3076521 en alles wordt bij u opgehaald. Op andere tijden en dagen
kunt u de kleding voor de garagedeur van de pastorie zetten (Aan de
Meule).

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 november
H. Mis 11.00 uur viering Christus
Koning

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 november
H.Mis 19.00 uur.T.i.v. Giel Peeters en
Leny Strijbos

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 5 november
H. Mis 17.30 uur (in kapel van de
Broeders)

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 november
H. Mis 10.00 uur – b.g.v. Groot
Marketentsterstreffen, met koor De
Veengalm
t.i.v. Gijs Gerris;
KERK OPEN: voor aanbidding van stil
gebed van 13.00 tot 15.00 uur.
Mededeling:
Dank aan alle medewerkers van de viering van Allerheiligen. Dank ook aan de
vrijwilligers van de kerkhofploeg, die
er weer voor gezorgd hebben dat ons
kerkhof er zo prachtig bijligt.

Parochie Koningslust

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

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 6 november
11.00 uur H. Mis met Herenkoor
t.i.v. Tjeu Sonnemans (jaard) en
familie Sonnemans-Reinders;
Hendrina Sijbers, Piet v. Roy,
Piet Lemmen sr. en overl. vd
fam. Sijbers, v. Roy en Lemmen
(jaard); Piet Elshout (coll); Miranda
Berben-Jans (verjaardag);
Maandag 7 november
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 8 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
koffiedrinken
Donderdag 10 november
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 woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 november
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor (in de dagkapel)
T.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar;
Zondag 6 november
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00
uur in de dagkapel

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

Opvoering de gelaarsde kat in Meijel
Er was eens een gelaarsde kat. Een gelaarsde kat die zijn baas, een arme
molenaarszoon, tot Markies van Carabas weet te maken. Tot welke
avonturen dit leidt, is zondagmiddag 6 november te zien en te beleven in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel tijdens een sprookjesconcert.

De muziek- en toneelvoorstelling is een
coproductie van Harmonie Eendracht,
kinderkoor Mekiko en enkele leden van
toneelvereniging Culturele Ontspanning

Meijel. Er zijn twee voorstellingen:
de eerste van 13.00 tot 14.00 uur en de
tweede van 15.00 tot 16.00 uur.
De toegang is gratis voor kinderen tot

Nu

en met 12 jaar. Bij je kaartje krijg je een
gratis consumptie. Deze kaarten zijn te
reserveren via www.harmoniemeijel.nl

verkrijgbaar
bij Primera
Panningen

Cadeautip voor
de feestdagen!
Slechts € 20
per boek.
Let op...
De oplage is beperkt.
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Cluster MKBE

Wijnen, Harrie van de Beuken, Toon
van Gaal, Wiet Vaessen, Handrie
Geurts, Pauw Vaessen, Huub Peeters,
Parochie Maasbree
Pierre Hermans (Sevenumsedijk),
Misintenties
Thei Leyssen, Sjeng Coopmans, Piet
NL58RABO0131001973
Grubben (Tongerlo), Jan Peeters
Pastorie Dorpstraat 31
(Lange Hei), Frits Kurvers, Jèr Nooijen,
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Harrie Boots, Maan Hermans, Hans
Vaessen, Toon Jacobs, Jan Vaessen,
www.parochiemaasbree.nl
Jeu van Diepe, Frans Haenen, Herman
Kerkdiensten
Nijssen, Eugène Hendriks, Jan van
Zondag 6 november
Diepe, Ton Vaessen, Sraar Walraven.
H. Mis: 11.00 uur
Vrijdag 11 november
Lector: Dhr. Jacques Bouten
15.00 uur: Huwelijksviering.
Intenties: Petronella Vaessen.
Bruidspaar Hein Peeters en Moniek
Pastoor Frans Lenders (verjaarSmits.
dag). Overleden Indië-gangers:
Mededelingen
Piet Peeters, Antoon Brants,
Overleden
Toon Cox, Wiel Cox, Jac Draeken,
Grada Leenders-Mulders, Broekstraat
Piet Grubben, Ton Grubben,
65, 95 jaar.
Wiel Hendriks, Jac Hermans, Jac
Zondag 6 november - Eerste zondag
Hermans (Schoorveld), Theo
van de maand
Janssen, Wiel Jacobs, Frans
Na de H. mis van 11.00 uur is er geleManders, Harrie Martens, Jeu
genheid om samen met kapelaan
Peeters, Chris Smits, Lei Tielen,
gezellig bij te praten onder het genot
Wiel Vaessen, Jo Wijnands, Wiel

van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom.
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 5 november
19.15 uur H. Mis.
Voor pastoor Louis Verhaag.
Mededeling:
Zondag 6 november is de allerzielendienst om 13.30 uur.
Daarna gaan we naar het kerkhof voor
de zegening van de graven.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 november
9.30 uur H. Mis.
Voor alle parochianen en het welzijn
van onze parochie.
Donderdag 10 november
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Piet Gout, 80 jaar.
Mededeling:
De collecte op Wereldmissiedag heeft
€ 120.30 opgebracht. Hartelijk dank
daarvoor.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
18.00 uur H. Mis.
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Voor overledene Jan Stemkens
(ome Jan)
Mededeling:
Het einde van het jaar 2022 komt
in zicht; mogen we jullie herinneren aan de kerkbijdrage voor onze
eigen parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

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

Cor van der Weide wint laatste viswedstrijd van seizoen
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden hield zaterdag 29 oktober
aan de Breeërpeel haar 18e en laatste wedstrijd van dit seizoen. Cor van
der Weide wist de wedstrijd te winnen.

Na weging van de vangst bleek Cor
van der Weide 4.150 gram uit het water
te hebben gehengeld. Sjraar Dorssers

Carwash
herfstdeal
de eerste twee maanden met

werd met een klein verschil tweede
met 3.825 gram. De derde plaats was
voor Marc van Rens met 3.775 gram.

De top-5 werd gecompleteerd door
Oscar Huidekoper (3.525 gram) en Peter
Peeters (2.650 gram).

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

Abonnementen prijs per maand
Platinum
MET

unlimited
€

PROTEC
SHIN T
POLISE
H

•
•
•
•
•

24 95

Gold

Silver

unlimited

2295

unlimited

1995

€

actieprijs
€12,50

Intensieve voorwas
Schuim
Hogedruk
Wassen
Wiel wassen met
hoge druk
• Onderkant wassen
• Auto poetsen
• Drogen

06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

€

actieprijs
€11,50

•
•
•
•
•

Intensieve voorwas
Schuim
Hoge druk
Wassen
Wiel wassen met
hoge druk
• Onderkant wassen
• Hotwax
• Drogen

De actie is geldig t/m 31 december 2022.
Abonnementen én online voordeel vind je op
www.vissersenergygroup.nl/washmore

actieprijs
€9,95

•
•
•
•
•
•

Schuim
Hoge druk
Wassen
Wiel wassen
Hotwax
Drogen
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Geplukt

Lindy Bos Grashoek
Communicatie en creativiteit. Die woorden staan centraal in het leven van Lindy Bos. Deze Grashoekse dame kan namelijk haar creativiteit
kwijt in haar werk als communicatiemedewerker, maar ook bij het schilderen van stenen, het bakken van cupcakes en haar vrijwilligerswerk
voor de dorpscommissie. Deze week wordt Lindy (27) geplukt.

woning wordt wel veelvuldig gebruikt.
Daar staat Lindy regelmatig te bakken.
“Ik was als kind al geïnteresseerd in
bakken. Als mijn moeder in de keuken
stond, kwam ik altijd kijken. Ik heb
een tijdje een blog bijgehouden over
eten en daardoor kreeg ik de vraag of
ik voor een verjaardag gebakjes wilde
maken. Nu maak ik met ‘Lindy bakt’
regelmatig kleine gebakjes voor bruiloften, verjaardagen of feestdagen,
maar het blijft echt een hobby.”
Een andere hobby die tijdens de coronalockdown is gegroeid, is het stekken
van planten. In de zomer staat op de
oprit een plantenbieb, bedoeld voor
voorbijgangers die een plant willen
meenemen. “Als je continu thuis zit,
krijg je nieuwe hobby’s”, zegt Lindy
lachend. “De plantenbieb liep heel
goed. Er worden ook stekjes geruild
en een kleine bijdrage gegeven waar
ik weer nieuwe planten van kan
kopen.”

Prikkels

Vier jaar geleden vond Lindy net na
haar studie communicatiewetenschap een baan bij de gemeente
Weert. Daar werkt ze aan de digitale en interne communicatie van
de gemeente en is ze het creatieve
brein in het team. “Als ze wat creatiefs nodig hebben, dan komen
de collega’s naar mij”, vertelt Lindy
lachend.

Happy stones
Haar creativiteit komt ook terug
in haar hobby’s. Tijdens de coronapandemie is Lindy begonnen
met het beschilderen en verstoppen van stenen (happy stones).

Inmiddels heeft ze bijna duizend
versierde stenen in de natuur achtergelaten. “Ik vind het leuk om te doen
en het is voor mij een uitlaatklep.
Als kind heb ik altijd veel getekend en
geknutseld en dat komt op latere leeftijd dus weer terug. Via Pinterest zoek
ik afbeeldingen die ik op de stenen
kan schilderen. Als ik ga wandelen,
neem ik een zak stenen mee om ze
te verstoppen. Tijdens Pinkpop heb ik
ook een steen achtergelaten. Onlangs
kreeg ik een berichtje van een jongen die de steen had gevonden en
deze tijdens zijn vakantie in Amerika
weer bij de Grand Canyon neergelegd
heeft. Dat vond ik superleuk. Ik leg

ook regelmatig stenen neer in het
ziekenhuis, daar vrolijken de mensen
van op.”

Reizen
Lindy geeft aan het fijn te vinden om
te wandelen en op avontuur te gaan.
Dat is ook de reden dat ze tijdens haar
studie een half jaar in Sydney heeft
gewoond. “Daar heb ik veel kunnen
reizen en kunnen zien van het land.
De eerste dag vond ik het spannend
om alleen op reis te zijn, maar al snel
was ik daar op mijn plek. Als blijvende
herinnering heb ik een tatoeage laten
zetten van een wereldbol met daarin
Australië.” In de toekomst hoopt ze

Puzzel

nog enkele reizen van haar bucketlist
af te strepen. “Ik wil nog graag met
een camper langs de westkust van
Amerika reizen, kerst vieren in New
York en de big five zien in Zuid-Afrika.
Dit keer niet alleen, maar met mijn
vriend.”

Hobbbakker
Haar vriend Anthonie leerde ze kennen tijdens het Slotconcert van
Rowwen Hèze. Het stel woont inmiddels samen in Grashoek. “Het maakt
me niet zoveel uit of we in de toekomst in Grashoek blijven wonen of
in Meijel, waar Anthonie vandaan
komt.” De keuken in hun huidige

Door een auto-ongeluk zijn enkele
hobby’s inmiddels op een lager pitje
komen te staan, legt Lindy uit. In eerste instantie leken de gevolgen van
het incident mee te vallen, maar dat
bleek al snel anders. “Door de klap
heb ik last van een hersenschudding
en whiplash. Ik merk dat ik sneller
moe word, vaak hoofdpijn heb en niet
goed tegen prikkels kan. Het is dus
belangrijk om keuzes te maken en
sommige hobby’s op een lager pitje te
zetten. Dat is ook de reden dat ik me
bijvoorbeeld wat minder heb ingezet
voor de dorpscommissie”, legt Lindy
uit. Inmiddels helpt ze al een tijdje
met de communicatie van ‘Laeve
Grashook’. “Mijn buurman heeft me
destijds gevraagd om me aan te sluiten bij het oude dorpsoverleg. Dat is
uiteindelijk gestopt en na een tijdje is
met frisse energie en nieuwe mensen deze Dorpscommissie opgestart.
Ik vind het leuk om de PR te doen,
maar ook om wat te betekenen voor
Grashoek.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Aanbieding
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Geldig van 3 t/m 23 november 2022.

Sucadelappen
Riblappen
Soepvlees

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

www.herefords.nl

