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Marketentstertreffen
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus organiseerde zondag 6 november het 30e marketentstertreffen. Een marketentster was een vrouw die een leger volgde en gerechtigd
was aan de soldaten waren te verkopen zoals drank, voedsel en kleine benodigdheden voor het dagelijks leven. Drank verkochten ze uit het typische marketentstervaatje dat ze op de
heup droegen. Bij dit treffen waren alle marketentsters van schutterijen aanwezig die aangesloten zijn bij de OLS-Federatie. In een stoet vertrokken ze samen met de burgermeester,
OLS Federatie president Anoesjka Koopmans en leden van het Gilde, onder begeleiding van Fanfare St. Caecilia naar de Lambertuskerk in Helden, waar een speciale mis werd opgedragen. Na de heilige mis ging het hele gezelschap in optocht terug naar het Kerkeböske. / Beeld: Jac Willekens

Bedrijven zonder lokale binding zoeken juridische randen op

Stop op nieuwe aanvragen huisvesting arbeidsmigranten
Een meerderheid van de gemeenteraad vraagt het college van Peel en Maas om nieuwe aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten niet
meer in behandeling te nemen. Dit omdat bedrijven die weinig of geen binding hebben met Peel en Maas de juridische randen opzoeken van het
huisvestingbeleid. Daarom vraagt de raad om het bestaande beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Shop het
2e paar met
50% korting
Markt 39 Panningen
www.durlinger.com
*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Het college is opgeroepen om
een nieuwe inventarisatie te doen
van de vraag naar huisvesting
voor arbeidsmigranten in Peel
en Maas. Dit omdat de coronaen Oekraïnecrisis economische
consequenties heeft die van
invloed zijn op de vraag naar
arbeidsmigranten en de bijpassende
huisvesting. Het economisch
klimaat staat met name in de landen tuinbouwsector onder druk.
Daarnaast vindt de gemeenteraad

dat het huidige beleid onder de
loep moet worden genomen. Zo is
er volgens enkele politieke partijen
sprake van het omzeilen van het
beleid. Bedrijven die weinig of geen
binding hebben met Peel en Maas
zoeken de grenzen van het beleid
op. Eventuele nieuwe locaties zijn
volgens de gemeenteraad niet
bedoeld voor uitzendbureaus die
weinig of geen binding hebben
met lokale bedrijven waar de
arbeidsmigranten werken.

Daarom wil de raad het huidige
beleid samen met het college
evalueren. Om dit te kunnen doen
is volgens de partijen per direct
een stop op nieuwe aanvragen en
principe-aanvragen nodig.

Haken en ogen
De gemeenteraad vraagt het
college geen nieuwe aanvragen
meer in behandeling te nemen
totdat de evaluatie is afgerond en
eventueel nieuw of gewijzigd beleid
is vastgesteld. Volgens wethouder
Rob Wanten zitten er wel jurdische
haken en ogen aan een opname stop.
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Kritiek op woonbeleid gemeente Peel en Maas
Bij zowel de VVD als Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks komen geluiden binnen over bouwplannen die
beperkt worden door gemeente Peel en Maas. Volgens de partijen zijn wellicht de bouweisen te hoog en moeten deze bijgesteld worden. Wethouder Rob Wanten geeft aan dat de politieke partijen met concrete casussen
naar de gemeente moeten stappen, zodat bekeken kan worden waarom initiatieven niet slagen. Volgens de
wethouder ligt dat niet altijd aan de gemeente.
In de begrotingsvergadering op
dinsdag 8 november uitte vooral de
oppositie haar frustraties over het
woningtekort in Peel en Maas en het

beleid van de gemeente. Een motie,
ook gesteund door D66, waarbij
opgeroepen werd om honderd tij
delijke woningen te realiseren in de

gemeente, kreeg geen meerderheid.
Wel wist de oppositie Lokaal Peel en
Maas te overtuigen om een motie te
steunen die het college oproept om

bouwplannen op herontwikkelingslo
caties ruim baan te geven. De partijen
hebben namelijk het idee dat de eisen
die de gemeente stelt aan bijvoor
beeld de hoeveelheid woonruimtes
binnen bouwplannen, onnodig ver
tragend werken of zelfs de plannen
onrendabel maken. Een suggestie
werd gedaan om bijvoorbeeld min
der bomen te planten of een trottoir

weg te laten, zodat plannen toch kun
nen slagen. Het is volgens de partijen
nodig om initiatieven op herontwikke
lingslocaties, waarvoor een aantoon
bare maatschappelijke vraag is, niet
langer te beperken. Ook het geven
van duidelijke spelregels aan de voor
kant kan volgens de partijen helpen.

Gemeente Peel en Maas geeft groen licht, Kuukven Baarlo
krijgt fietscrossbaan
Al enige tijd lopen enkele bewoners van de wijk Kuukven met het idee om een fietscrossbaan te realiseren in
het dorp. Meerdere locaties zijn onderzocht en daaruit is gebleken dat het grasveld tegenover de blokhut aan
Heierhof de beste optie is. De fietscrossbaan, die 2.500 euro gaat kosten, wordt aangelegd met zand. Eventueel
worden autobanden ingegraven om de baan te markeren. De gemeente Peel en Maas heeft inmiddels groen
licht gegeven.
Sinds 2017 heeft een aantal bewoners
uit de wijk Kuukven in Baarlo het initi
atief genomen voor de aanleg van een
fietscrossbaan in de wijk. Het gaat om
een eenvoudige zandbaan voor alle
leeftijden. Aanleg en onderhoud wordt
zoveel mogelijk door de initiatiefne
mers zelf uitgevoerd. Daar waar nodig
ondersteunt de gemeente.
Samen met Dorpsoverleg Baarlo,
Vorkmeer en gemeente hebben de
initiatiefnemers een aantal proces
sen doorlopen om te komen tot een
geschikte locatie. Hierbij is gekeken

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

naar de huidige en mogelijk toe
komstige speelvoorzieningen in de
gehele wijk Kuukven. Het grasveld
tegenover de blokhut aan Heierhof is
gekozen als beste optie. Dit omdat de
locatie op een veilige manier bereik
baar is voor jongeren en in het zicht
ligt en er daarom sociale controle

Uit recente onderzoeken blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren daalt. Onderzoek van het RIVM van eind september van dit jaar
gaf aan dat 37 procent van de jongeren kampt met psychische klachten. Onder meisjes is dit percentage zelfs 43 procent. Om hier aandacht voor te vragen roept de gemeenteraad van Peel en Maas het
college op om onderzoek te doen naar meer en bredere preventie
rondom mentale gezondheid bij jongeren.
Met name druk door school, werk
of sociale media en de nasleep van

corona zijn enkele oorzaken die lei
den tot mentale problemen bij jon

geren. Om te voorkomen dat deze
problemen leiden tot dure en lange,
intensieve trajecten in de toekomst,
wil de raad inzetten op preven
tie en voorlichting voor zowel deze
groep als de mensen die met hen in
aanraking komt. De raad vraagt het
college om op dit thema de samen
werking met verschillende instellin
gen te stimuleren en te zorgen voor

een integrale aanpak. Wethouder
Machteld Beukema ziet de oproep
van de raad als een extra aanmoe
diging om dit thema met nog meer
energie op te pakken. Het college
presenteert de uitkomsten van dit
onderzoek uiterlijk midden 2023
aan de gemeenteraad. Het concrete
acties daarbij wordt uitgewerkt in
een raadsvoorstel.

Oh, zit dat zo!

Btw op verse groenten en fruit
naar 0 procent; een goed idee?
Vers is goed, gezond en duurzaam, maar wel duur. Om ook burgers met een smalle beurs in staat te stellen om verse groenten en fruit te kopen,
stelt een aantal Kamerleden voor de btw op verse groenten en fruit van 9 procent terug te brengen naar 0 procent. Afbakeningsproblemen
wuiven ze weg. Iedereen weet toch wat vers is.
groentepakket. Aardappels die in de
koelcel worden opgeslagen, worden met poeder bewerkt en appels
gewaxed. Asperges worden geschild
en ongeschild verkocht. En verse
sinaasappels die in de winkel door
de klant zelf worden geperst tot ‘vers
sap’, zijn die nog vers? Afijn, ik vind
het allemaal nog niet zo duidelijk wat
vers is.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

aanleg van de fietscrossbaan is geen
bestemmingsplanwijziging of ver
gunning nodig. Maar omdat het risico
bestaat dat omwonenden tijdens of
na de aanleg alsnog hun zorgen uiten,
heeft het college een besluit geno
men over het plan. Dit besluit betreft
een civielrechtelijke toestemming: als
grondeigenaar stemt de gemeente in
met dit gebruik. De initiatiefnemers
kunnen nu zelf aan de slag met de aan
leg van de baan. Naar verwachting is
die eind dit jaar of begin volgend jaar
afgerond.

Onderzoek naar meer en bredere preventie
mentale gezondheid bij jongeren

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

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.

is over de crossbaan. Het grasveld
heeft daarnaast maar een beperkte
functie momenteel: er wordt infor
meel gespeeld en het grasveld wordt
incidenteel als parkeerplek gebruikt
indien het druk is bij de blokhut.
De fietscrossbaan beslaat circa 50 pro
cent van het gehele grasveld.

Tijdens het proces is telkens nadruk
kelijk contact gezocht met de omwo
nenden. Op diverse locaties die werden
onderzocht, maakten direct omwonen
den zich ernstig zorgen over de overlast
die een fietscrossbaan kan veroorza
ken. De reacties op de huidige locatie
waren overwegend positief. De gehele
wijk is geïnformeerd door middel van
een flyer en een informatieavond
waarbij bewoners konden meedenken.
Er zijn enkel wat praktische aandacht
punten meegegeven. De locatie lijkt op
draagvlak te kunnen rekenen. Voor de

Om met dat laatste te beginnen.
De voorstanders stellen dat vers gelijk
kan worden gesteld met ‘onbewerkt’,
maar feitelijk is elk product dat in
de winkel ligt bewerkt. Geoogst,
gewassen, schoongemaakt, geschild,
gesneden en verpakt. Al dan niet als

Of het doel bereikt wordt, is ook
maar de vraag. Uit onderzoeken blijkt
namelijk dat btw-verlagingen vooral
goed zijn voor verkopers. Zij rekenen
de btw-verlaging niet of niet helemaal door aan de klanten en profiteren dan van een hogere marge.
Mocht de afschaffing van de btw
desondanks leiden tot een prijsverlaging, dan komt die vooral terecht

bij degenen die al verse groenten en
fruit kopen en dat zijn juist meestal
ook degenen die financieel beter af
zijn. Hoewel het wordt ‘verkocht’ als
een goed plan voor burgers met een
kleine beurs, profiteren die er waarschijnlijk het minst van.

Het zal wel duidelijk zijn dat ik geen
voorstander ben van een lagere btw
op verse groenten en fruit. Er zal vast
een betere manier zijn om aan een
gezonde en duurzame maatschappij te werken. Een goedbedoeld,
maar slecht idee.

Tenslotte kun je ook je vraagtekens zetten bij duurzaam en gezond.
Verse avocado’s zijn wellicht gezond,
maar zeker niet duurzaam. Bij de teelt
wordt enorm veel water gebruikt. Vers
ingevroren erwten zijn waarschijnlijk
gezonder én duurzamer (maar niet
vers en onbewerkt) dan groene asperges uit Peru. Al is het ook de vraag
of die asperges, gesneden, met een
elastiekje erom en onder beschermende atmosfeer in plastic verpakt,
nog onbewerkt en dus vers zijn.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Alternatief plan voor centrum Maasbree:
Kloostertuin keert terug in ontwerp
Ton Boots en Twan Smets spuiden eerder hun kritiek op het huidige dorpsplein van Maasbree. Daar kregen ze
destijds tientallen reacties op van dorpsbewoners. Ook de vraag waarom ze zelf geen actie ondernamen kwam
voorbij. Zodoende heeft Twan Smets in samenwerking met de stichtingen Kunst en Cultuur en Stichting Kruisen
en Kapellen een ontwerp gemaakt van de locatie waar momenteel de speelplaats van basisschool de Violier is
gevestigd. De voormalige Kloostertuin keert terug in het ontwerp. De kosten worden geschat op 400.000 euro.

midden te schuiven en deze dan ook
vol te planten met kleurrijke plan
ten. Ook is meer duidelijkheid nodig
over de loop van de straat door een

oversteekplek naar de kerk aan te
brengen. Hier steken dagelijks vele
schoolkinderen over, evenals ouderen.
Nu is het een wirwar.”

Starter in de regio

D-Pedicure
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Sector
Start

D-Pedicure
Daniëlle Swinkels
Ruijsstraat 65A
Helden
06-43506077
info@d-pedicure.nl
Voetverzorging
Oktober 2022

Activiteiten
In hun plannen zal de speelplaats op
de huidige plek afgebroken worden
en aan de achterzijde van de Violier
weer opgebouwd worden. Zodra de
School op die plek verdwijnt, ontstaat
er volgens de initiatiefnemers meer
dan voldoende ruimte om het plan te
realiseren. “Op de plek waar nu nog
de speelplaats ligt zal dan een geheel
nieuwe Koostertuin gerealiseerd kun
nen worden. Een besloten plek mid
den in het centrum, voorzien van veel
groen en omringd door een met oude
veldstenen gebouwde tuinmuur, zoals
deze ook vroeger om de tuin van Van
de Loo stond. In het midden van deze
tuin keert het geliefde ‘Ermenhuuske’
terug wat dan dienst kan doen als
informatiecentrum, bijvoorbeeld in
samenwerking met de bieb. Dit met
dank aan Bas Lichteveld, die de bouw
tekeningen van het huisje wist te
achterhalen en ook van mening is dat
het teruggeplaatst moet worden”, legt
Twan Smets uit. In het alternatieve
plan zit ook een paneel van QR-codes
verwerkt waarmee je kan zien hoe
Maasbree er vroeger uitzag. De heren
hebben in het alternatieve plan ook

aandacht voor groene beplanting.
“Aan de muren kan laag groeiende
beplanting komen. Aan de zuidzijde
van de Dorpstraat tot aan Op de Kemp
plaatsen we hoge leilinden om het
zicht op de Kennedyflat en de Violier
zo veel als mogelijk weg te nemen.”

Ermenhuuske
Schelpenpaden leiden naar het
‘Ermenhuuske’. Het grasperk wordt
met platanen en oude lantaarns ver
der aangekleed. Ook is er gedacht aan
zitbanken aan drie zijden. “Er blijven
nog legio mogelijkheden over mid
dels gebruik van de trappen, die lei
den naar het bovenliggend plein, om
uitvoeringen te laten plaatsvinden.
Het ingeplande rozenperk kan nog
vervangen worden door een kiosk om
het geheel nog sfeervoller te maken.”

Gemeentewapen
Het moordkruis krijgt een plek aan de
zuidzijde, evenals in de hoek een kas
tanjeboom en enkele lindenbomen die
er vroeger ook stonden. Maaskeien
sieren hun voeten. Op de scheiding
van het bovenliggende gedeelte naar

de nieuwe ‘Kloostertuin’ hebben de
initiatiefnemers een muur voor ogen
die bestaat uit drie delen die doelen
op de drie dorpen Blerick, Maasbree
en Baarlo, die eerder de gemeente
Maasbree vormden. Ook het oude
gemeentewapen is verwerkt in het
ontwerp. “Kijkt men vanuit de tuin
naar deze scheidingsmuur, dan ziet
men een zee van bloemen. In de mid
delste muur komen drie fonteinpom
pen (met drinkwater) die aangeven
dat de drie dorpen ooit springlevend
waren. De Kloostertuin zou een plek
worden midden in het dorp waar Bree
echt trots op kan zijn.”

Mijn naam is Daniëlle,
gediplomeerd medisch pedicure.
Vanaf oktober 2022 ben ik mijn
eigen pedicure praktijk gestart:
D-Pedicure. Bij D-Pedicure kunt
u terecht voor medische en
cosmetische voetverzorging.
Als medisch pedicure ben ik
gespecialiseerd in het behandelen
van risicovoeten. Deze kunnen
bijvoorbeeld ontstaan als gevolg
van diabetes, reuma of ouderdom.
Ook kunt u bij mij terecht voor al uw
nagel- of voetproblemen, zoals het

behandelen van schimmelnagels,
ingroeiende nagels, maar ook voor
het behandelen van likdoorns,
kloven en/of eeltvorming.

Doelgroep
Bij D-Pedicure kunt u terecht voor
voet- en nagelproblemen. Onze voe
ten worden vaak vergeten, maar
we gebruiken ze dagelijks intensief.
Daarom verdienen ze de best moge
lijke voetverzorging.

Onderscheidend vermogen
Bij D-Pedicure draait het om kwali
teit, hygiëne en klantvriendelijkheid.
Klachten verhelpen en voorko
men is mijn doel, zodat u zonder
pijn weer kunt lopen. Als medisch
pedicure sta ik geregistreerd in het
Kwaliteitsregister voor Pedicures
(KRP). Naast deze registratie ben ik
ook aangesloten bij ProVoet, branche
organisatie voor pedicures.

Parkeren
In hun plannen blijft het bovenge
deelte van het Kennedyplein voorals
nog onaangeroerd, ondanks dat de
heren daar ook genoeg ideeën over
hebben. Die mogen volgens hen geen
inbreuk doen aan de mogelijkheden
om het plein te gebruiken als kermis
terrein, bij de Ossefeesten en kinder
vakantiewerk. “Men zou er best een
gedeelte parkeerplaats van kunnen
maken door de roestbakken naar het

Medisch Pedicure
06 43 50 60 77
info@d-pedicure.nl
Ruijsstraat 65A
5988 AA Helden
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“Herinner mij zoals ik was, toen ik nog alles kon.”
Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen,
zijn wij nu verdrietig dat toch nog onverwachts van ons
is heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Ger van Soest
echtgenoot van Annie van Soest - Trepels
* 19 november 1943

† 1 november 2022
Annie
Margôt en Maurice †
Judith en Patrick
Valerie
Bob
Correspondentieadres:
Laagheidehof 1
5804 XB Venray

Wij hebben op dinsdag 8 november
in besloten kring afscheid genomen van Ger.

Het is niet belangrijk de weg die men gaat,
maar wel de sporen die men achterlaat
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en medeleven rondom
het afscheid van mijn lieve vrouw, onze schoonzus en tante

Coba Nijssen-Tulmans
Kerstdennen Nordman van 1 t/m 3
meter, zelf zagen, 10 euro per stuk .
Tel. 06 50643675.
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 0648550730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur
Wij bezorgen onze aardappelen gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens uien te
koop. Tel: 077-3078853
Gevraagd in Panningen: ervaren
huishoudelijke hulp voor 3u pwk.
Stuur je reactie naar liliv@home.nl!

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl
06 82 94 47 93
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Piet Nijssen
Familie Tulmans
Familie Nijssen
Neven en nichten
De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 20 november om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Helden-Dorp,
Mariaplein 22 in Helden.
Helden, november 2022

Over dementie

Column

Wat is een
column?
Recent ben ik door iemand
aangesproken over mijn column.
Deze persoon ging er vanuit dat
een column een persoonlijke
mening of zienswijze verwoord
van een (actuele) situatie. Een
column slaat eigenlijk op de
vormgeving: een kolom tekst. Het
kan een persoonlijke zienswijze
zijn, iets grappigs of een mening
over een (actuele) situatie.
Niets is minder waar in mijn
columns. In mijn columns geef ik
informatie over het onderwerp
dementie, met zo nu en dan mijn
persoonlijke mening/ervaring of
die van een lezer. De reden dat ik
informatieve columns schrijf, ligt
verborgen in het feit dat ik door
mijn serie die ik heb mogen maken
voor Omroep P&M heb ontdekt dat
het onder andere slecht gesteld
is met betrekking tot bewustwor
ding onder de Nederlandse bevol
king over het onderwerp dementie.
Bewustwording kun je onder andere
creëren door gestructureerde infor
matie verstrekking. Daarom mijn
column.
De informatie die ik in mijn columns
verstrek, vloeit voort uit gevoerde
gesprekken, persoonlijke ervarin
gen en informatie die ik van inter
net afhaal. Als je op internet zoekt
op het onderwerp dementie dan
krijg je in 0,46 seconden een kleine
6.530.000 hits. Alleen dat al zorgt
voor een tweede punt dat ik tijdens
mijn opnames voor Omroep P&M
heb ontdekt: mensen zien door de
bomen het bos niet meer.
Staan er onwaarheden in mijn
columns? In principe niet. Echter ik
mag het niet uitsluiten. Als orga
nisaties/instellingen/gemeenten/
Rijksoverheid hun websites niet bij
werken dan zou hetgeen ik gebruik
in mijn column op dat moment niet
de huidige situatie optimaal weer
geven. Hetzelfde geldt voor de
gevoerde gesprekken.
Kan ik scherp schrijven? Het ant
woord daarop is: ja. Zeker juist als
het gaat om organisaties/instel
lingen/gemeenten/overheid, maar
nooit op de man. Ik zal nooit iemand
bewust benadelen of krenken.
Mocht u dat gevoel hebben dan wil
ik u adviseren via mail of telefoon
naar mij te reageren.
Wilt u reageren op bovenstaande, of
wilt u iets delen met betrekking tot
het onderwerp dementie bel
06 22 04 87 39 of stuur een mail naar
frankjeene@gmail.com
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Het Rijk komt gemeentes tegemoet: extra kosten gevolgen
Oekraïnse oorlog gedekt
De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kent ook financiële aspecten in de vorm van onder andere uitgaven
voor opvangplekken, leefgeld of vervoerskosten. Om deze zaken te bekostigen, komt het Rijk gemeentes
tegemoet. In totaal ontvangt Peel en Maas 3 miljoen euro van het Rijk. Ook volgt een tegemoetkoming voor de
extra kosten die gemeentes maken door het energiecontract met Gazprom te beëindigen en over te stappen
naar een nieuwe leverancier. Hoe hoog dat bedrag wordt, is nog onbekend.
Sinds gemeente Peel en Maas vluch
telingen uit Oekraïne opvangt,
worden de kosten daarvan zelf
betaald door de gemeente. Het Rijk
heeft nu toegezegd om gemeen
ten te compenseren voor kosten die
gepaard gaan met het opvangen van
Oekraïense vluchtelingen. Eén van
de onderdelen van die specifieke

uitkering is een vast normbedrag
dat wordt uitgekeerd per gereali
seerde opvangplek in de gemeen
telijke opvang. Van dat normbedrag
moeten de kosten voor de opvanglo
catie, het leefgeld en andere bij
komende kosten worden betaald.
Leefgeld voor personen in de particu
liere opvang worden honderd pro

cent gecompenseerd door het Rijk.
Omdat de gemeente ervan uitgaat
dat het aantal vluchtelingen dit jaar
niet wijzigt, wordt ingeschat dat de
Rijkscompensatie van 3 miljoen euro
voldoende zal zijn om alle kosten te
dekken. Aangezien de oorlog nog niet
ten einde is, verwacht de gemeente
dat ook volgend jaar vanuit het Rijk

een tegemoetkoming komt voor de
gemaakte kosten.

Gazprom
Dat geldt ook voor de extra kosten
die gemeentes maakten om het con
tract met Gazprom te beëindigen. In
april heeft de Europese Unie het vijfde
sanctiepakket tegen Rusland aange
nomen. Hierdoor moest onder andere
gemeente Peel en Maas het contract
met Gazprom voor 10 oktober ophef
fen. Omdat het vroegtijdig beëindigen
van de overeenkomst met Gazprom
een actie is om te voldoen aan een

Europees bekrachtigd sanctiepakket,
wordt de gemeente door een Europese
verordening beschermd tegen eventu
ele boete-/schadeclaims van Gazprom.
De meerkosten die gemeente Peel en
Maas maakte vanwege het beëindigen
van het gascontract zijn 127.000 euro.
Het gebruik van energie zit volgens
wethouder Anget Mestrom in de
gemeentelijke accommodaties, zoals
sporthallen en het gemeentewerf.
Het Huis van de Gemeente is geheel
gasloos. Hoe hoog de Rijkscompensatie
uitvalt voor gemeente Peel en Maas is
nog onbekend.

Effectieve en duurzame veiligheidsvoorzieningen voor de
Kesselseweg in Helden gevraagd
Het college van Peel en Maas is opgeroepen om tot effectieve en duurzame veiligheidsvoorzieningen op de
Kesselseweg in Helden te komen. De verkeersveiligheid van deze straat staat al langer ter discussie.
De politieke partijen maken zich vooral zorgen om de veiligheid van de schoolgaande jeugd, omdat onder
andere de oversteekplaats een knelpunt is.
Bewoners van de Kesselseweg
in Helden geven al enige tijd aan
dat de leefbaarheid van de straat
onder druk is komen te staan.
Dit omdat regelmatig door auto
mobilisten de maximaal toege

stane snelheid wordt overschreden.
Vanwege deze signalen heeft de
gemeente Peel en Maas in de
periode 1 tot en met 11 juli tech
nische snelheidsmetingen op de
Kesselseweg uitgevoerd. 55 procent

van de auto’s reed harder dan 50
kilometer per uur en er werd zelfs
123 kilometer per uur binnen de
bebouwde kom gemeten. In de
begrotingsvergadering van dinsdag
8 november heeft de gemeente

VAKANTIEREIZEN

BIEDING

! NAJAARSAAN
Fürstenberg - Duitsland

in combinatie met het wegtracé
Mariaplein. Dit omdat onder andere
de oversteekplaats een knelpunt is.
Dit zou dus moeten leiden tot een
integraal voorstel voor de aanpak
van de Kesselseweg en Mariaplein
in Helden. Wethouder Erik Nijssen
komt voor zomer met een raads
voorstel en voorbereidingskrediet.

DAGTOCHTEN

€ 175,-

Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

D ELRE IS

! WINTERWAN
Abtenau - Oostenrijk

€ 760,-

Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension

! KERSTREIS
Rattenberg - Duitsland

€ 635,-

! CARNAVALSRE
Spornitz - Duitsland

! KERSTREIS
Fürstenberg - Duitsland

€ 495,-

Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension

Kerstwinkeldagtochten

D ELRE IS

€ 975,! WINTERWAN
Matrei am Brenner - Oostenrijk

Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension

v.a. € 27,50

Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster,
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december

€ 625,! KERSTREIS
Stadskanaal - Nederland

Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension

raad haar zorgen over de uitslagen
van de verkeersmetingen geuit.
Met name de gevaarlijke situa
ties bij het oversteken van school
gaande jeugd op de Kesselseweg
zijn een punt van aandacht volgens
de gemeenteraad. Daarom wordt
het college opgeroepen om effec
tieve en duurzame veiligheids
voorzieningen in de Kesselseweg
aan te brengen en uit te voeren

Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S

IS

€ 675, -

IS

Vertrekdata: dagelijks 25 november t/m 1 december

Dickens Festijn Deventer

€ 40,-

Vertrekdatum: 10 december

Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

! CARNAVALSRE
Baiersbronn - Duitsland

Margriet Winterfair

€ 44,-

€ 575,-

Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 90,! NIEUW
Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 14, 29 december, 11 januari

€ 97,! NIEUW
Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata: 14 december, 17 januari,
9 februari, 8 maart

2e Kerstdagtocht Eifel

€ 110,-

Vertrekdatum: 26 december

2e Kerstdagtocht Kempen

€ 110,-

Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december
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Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd
door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij er altijd
voor iedereen was, is overleden mijn lieve man,
ons pap en trotse opa

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Martien Rutten
5 Deurne, 6 november 1932
c Panningen, 6 november 2022

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

echtgenoot van

Mien Rutten-Tielen

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

Mien

24-uur
bereikbaar

Wilma en Hen Lommen-Rutten
Kim en Miel
Linda en Jules

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen

Correspondentieadres:
Beatrixstraat 27, 5981 AX Panningen

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

U kunt afscheid nemen van Martien in het
Rouwcentrum & Afscheidshuis, Schout van Merwijckstraat te
Panningen, op vrijdag 11 november van 18.30 tot 19.15 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 12 november
om 11.00 uur in de aula van het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Liever geen bloemen, maar graag een donatie voor het
Kankeronderzoekfonds Limburg. Hiervoor staan collectebussen
in het crematorium.
‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Lezing over gevolgen
Eerste Wereldoorlog voor Peel en Maas
Museum Peel en Maas organiseert dinsdag 15 november een lezing over de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog voor Limburg en Peel en Maas. Lezinggevers zijn de historici en reisbegeleiders Hans
Koningsveld en Rolf Beeker.
In de lezing gaan Koningsveld en
Beeker allereerst in op de aanlei
ding en oorzaken van de Eerste
Wereldoorlog. Vervolgens gaat
het over de sporen van de Eerste
Wereldoorlog in Nederland en
met name in Limburg en Peel en
Maas. Op verschillende plaatsen
in Nederland zijn nog overblijfse
len terug te vinden van deze oorlog,
hoewel ‘wij’ destijds niet meevoch
ten. Zo vluchtten in oktober 1914 in
totaal een miljoen Belgische burgers

en soldaten, met name uit Belgisch
Limburg, naar Limburg en de rest
van Nederland. Dit op een bevol
king van zes miljoen Nederlanders.
In Peel en Maas waren de gevolgen
merkbaar van de grote smokkelrou
tes in de directe grensgebieden van
België en Duitsland. Verder vestigde
de Belgische generaal Jules Wolters
zich in 1917 in Kessel en wist de fami
lie Ghielen na de Eerste Wereldoorlog
haar vervoersbedrijf op te zetten. Hans
Koningsveld en Rolf Beeker zijn allebei

opgeleid als docent (geschiedenis) en
de oprichters van HAKO Historische
Excursies. Zij begeleiden reizen van
een of meer dagen naar diverse
locaties van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog. De lezing duurt van
20.00 tot 22.00 uur, met halverwege
een korte pauze. Inloop is vanaf 19.30
uur. Voor deze lezing hanteert het
museum een vrije inloop. Reserveren
is niet nodig en de toegang is gratis.

1011 \ nieuws

Onthulling Monument
Molen Derckx
Aan de Molenhaagweg in Meijel wordt zondag 13 november het
Monument Molen Derckx onthuld. Een molensteen afkomstig uit de oude
molen van de familie Derckx vormt het middelpunt. Een kortijzer met
informatieve tekst en een zitbankje maken het monument compleet. Het
initiatief tot dit monument komt van Martien Derckx. Hij heeft onlangs
als ‘laatste Derckx’ het oude molenhuis (1870) verlaten waar vier generaties ‘Derckx’ hebben gewoond.

wij
zoe
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e
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(24- nt
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Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
In 1857 is op deze plaats een molen
gebouwd. Deze molen kwam in han
den van de familie Derckx, toen in
1896 Peter Jacobus Derckx trouwde
met Catharina Snijders, weduwe van
molenaar Martinus Veltmans, die in
1895 was overleden. Zoon Martinus
Derckx nam in 1935 de molen over.
Op 27 oktober 1944 werd de molen
van Derckx door de Duitsers opgebla

zen. Het huidige monument moet de
herinnering aan deze gezichtsbepa
lende molen levendig houden. Het is
tot stand gekomen in samenwer
king met de gemeente Peel en Maas.
Om 14.00 uur zal Leen Derckx (94 jaar),
dochter van Martinus Derckx, de ont
hulling verrichten. Ook buurtgenoten
zijn welkom hierbij.

Vooronderzoek verkabeling
hoogspanningsverbinding valt
100.000 euro duurder uit
In opdracht van de raad wordt onderzoek gedaan naar de verkabeling
van de bovengrondse hoogspanningsverbinding in Kessel/Kessel-Eik.
Bij de behandeling van het kredietvoorstel in de raad van 25 januari
2022 is aangeven om het onderzoek uit te willen breiden en daarvoor
een bedrag beschikbaar te stellen van 310.000 euro. De kosten blijken nu
echter fors hoger uit te vallen. In totaal wordt de gemeenteraad
gevraagd om een bedrag van 100.00 euro extra beschikbaar te stellen.
In de afgelopen maanden zijn er
diverse gesprekken gevoerd tussen
gemeente Peel en Maas en TenneT
over de uitbreiding van het onder
zoek. TenneT heeft daarin te ken
nen gegeven dat er wederom sprake
is van hogere onderzoekskosten.
Dit heeft volgens gemeente Peel en
Maas te maken met een personeels
tekort. Doordat de markt onder druk
staat, is er meer personeel nodig om
de energieschaarste op te lossen.

Voor de uitbreiding van het onder
zoek is nu een fors extra krediet nodig
van 100.000 euro. Volgens wethouder
Anget Mestrom is het verhogen van
het bedrag een voorbode voor het
echte krediet dat nog moet komen.
Tennet geeft aan het totale onder
zoek, bij akkoord van de gemeente
raad, gereed te hebben in het tweede
kwartaal van 2024. Uitvoering en fei
telijke verkabeling zou naar schatting
op zijn vroegst kunnen starten in 2027.

Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.
Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.
Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert
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Verlies BsGW in 2021 kost Peel en Maas 53.000 euro
Doordat Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in 2021 1.565 miljoen euro verlies
leed, wordt gemeente Peel en Maas om 53.000 euro gevraagd, zodat het tekort kan worden aangevuld.
Het verlies werd gedraaid vanwege hogere coronakosten en het toegenomen aantal WOZ-bezwaren.
De BsGW heeft over het jaar 2021
een verlies geleden van 1,565 mil
joen euro. Dit verlies werd met
name veroorzaakt door extra kos
ten vanwege corona en door hogere
kosten vanwege het toegenomen

Poll

aantal WOZ-bezwaren. De coronakos
ten bestaan uit inhuur van vervan
ging voor de door corona getroffen
medewerkers, extra ICT-kosten om
medewerkers thuis te kunnen laten
werken en een vermindering van

de vervolgingskosten als gevolg van
meer coulance bij de invordering (in
opdracht van de deelnemers). De
hogere kosten met betrekking tot de
WOZ-bezwaren komen door hogere
proceskostenvergoedingen en extra

inhuur van werknemers (taxateurs
en afhandeling bezwaren) als gevolg
van het toegenomen aantal bezwa
ren. Door dit negatieve jaarrekening
resultaat recht te trekken, wordt het
weerstandsvermogen opgetrokken.
Voor de gemeente Peel en Maas
komt dit neer op een bedrag van
afgerond 53.000 euro. Dit komt neer
op 2.8 euro per huishouden.

Column

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik drink gewoon alcohol in het bijzijn van mijn kinderen
Deze week ging de landelijke alcohol-actieweek van start met als thema ‘zien drinken doet drinken’. Het initiatief van Alliantie
Alcoholbeleid Nederland (AAN) richt zich met name op ouders met opgroeiende kinderen. Ze wijzen op het belang van bewustwording en
stellen dat alcoholgebruik in het bijzijn van jongeren niet verstandig is. Is dat pure betutteling of hebben ze wellicht een punt?
De Alliantie hamert niet zomaar ongefun
deerd op het belang van bewustwording.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat hoe vaker
kinderen ouders zien drinken, hoe groter de
kans dat ze het zelf ook gaan doen. Uit dat
zelfde onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf
hun 4e levensjaar de effecten van alcohol
leren kennen. AAN wil tijdens de actieweek
bevorderen dat het niet-drinken van alcohol,

zeker wanneer kinderen en jongeren erbij zijn,
als een normaal geaccepteerde keuze wordt ge
zien. Daarmee maken ze opvoeders bewust van
hun voorbeeldfunctie en verkleinen ze de kans
dat kinderen het gedrag van de ouders gaan
kopiëren. Is het terecht dat AAN ons bewust
maakt van de effecten die alcohol drinken waar
kinderen bij zijn met zich meebrengen, of past
het perfect in deze tijdsgeest waarin betutte

len steeds vaker de norm lijkt te zijn? Wat vindt
u van het punt dat AAN probeert te maken?
Hebben ze gelijk, of drinkt u gewoon alcohol in
het bijzijn van uw kinderen en moeten ze zich er
verder niet mee bemoeien.

Ik drink gewoon alcohol in het bijzijn van
mijn kinderen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 44

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?
Emil Jacobs vindt dat het om het voetbal gaat.
“Dit WK laat precies zien wat voetbal werkelijk is
en waar het voor staat.”
Anja Winkelmolen-Smedts vraagt zich af waarom
er niet gekeken zou worden naar het WK. “Er
worden zo veel EK‘s WK‘s en OS gehouden in
landen waar zo veel mis is of was. Dus waarom
wil iedereen nu ineens roomser zijn dan de Paus.
Als je een statement wil maken, dan had het

Nederlands elftal thuis moeten blijven.”
Daar is Leon Jolanda van Rooij het mee eens. “Als je
elke keer gaat bekijken wat er bij een EK WK of OS
gebeurt in landen waar het gehouden wordt, dan
hoef je nergens meer een toernooi te houden. In elk
land is wel wat rotzooi of gebeurt er wel wat met
de bouw of politiek gezeur. Ik kijk zeker, maar zal
niet juichen voor het Nederlands elftal, want dat is
meer 020 dan de rest.

TUIN
MACHINE
SH W
18, 19 & 20 november in Lottum
Markt 14, 5973 NR Lottum. Tel: 077-4632341

Pastoraaltje

Ik ben bang dat ze de eerste rit terug gaan naar
Nederland.”
Danny Verhage gaat niet naar het WK kijken. “Ik kijk
niet naar deze, door een corrupte bende, geregelde
schijnvertoning. En dit ter meerdere eer en glorie
van een achterlijk omhooggevallen vrouwonvrien
delijk land waar een overleden buitenlandse werk
nemer gewoon afgestreept kan worden zonder
goede regelingen.”

Komt u ook?
vr 09:00 tot 21:00 uur
Za-zo 10:00 tot 17:00 uur
Wij presenteren en demonstreren
een groot aanbod van machines voor
onderhoud van tuin, gazon, groen en
terrein. Ontdek ook ons programma
elektrische machines en accu
tuingereedschap.

Luisteren
“Hoe zie jij de toekomst van de
kerk? Wat denk jij? Vertel eens.
Ik luister.” Op uitnodiging van paus
Franciscus zijn wereldwijd katholie
ken samengekomen om te spre
ken over hoe zij de toekomst van
de kerkgemeenschap zien. Ook ik
heb met wat mensen gespro
ken. En wat opvalt is de neiging
om eerst te zeggen wat er alle
maal slecht ging en gaat en zeker
anders moet. Dat lucht wel even
op, maar velen hebben het daar
toch blijvend moeilijk mee of zijn
daarom zelfs afgehaakt. Anderen
zijn gebleven, vol overtuiging of
op kritische afstand. Op de vraag
wat er anders zou moeten, loopt
het uiteen van: “Nou, laat de laat
ste het licht maar uit doen!” tot
“Ik zie wat nieuwe belangstel
ling.” Van overal zijn er gespreks
verslagen naar Rome, naar paus
Franciscus, gestuurd. Hij wil weten
wat mensen, wat geloof en kerk
betreft, ter harte gaat. Want zou
daar niet ook de werking van de
heilige Geest in kunnen zitten?
En dus niet enkel in het leergezag
van paus en bisschoppen. En uit de
verslagen blijkt dat er wereldwijd
veelal dezelfde wensen en ideeën
zijn. Zo verlangen katholieken op
alle continenten naar een kerk die
‘geloofwaardig getuigt, inclusief en
verwelkomend is’. “Deze kerk moet
daarom beter leren luisteren naar
wat er bij haar gelovigen speelt.”
Want als de kerk niet luistert, leidt
dit tot ‘misverstand, uitsluiting en
marginalisatie’. Franciscus wil het
gesprek nu voortzetten. Hij noemt
dit een synodaal proces: luiste
rend samen op weg gaan. In goede
onderscheiding. De geest waait
waar hij wil. En het is niet alleen
in de kerk dat mensen zich niet
begrepen voelen. De samenle
ving is complex en we gaan van
crisis naar crisis. Dit roept span
ningen op. Sommigen haken af,
anderen worden wantrouwend of
agressief. We zien een verdeelde
samenleving, waarin mensen
steeds vaker fel tegenover elkaar
staan. Overtuigd van eigen gelijk.
Hoe vaak hebben we onze mening
al klaar voordat de ander iets kan
zeggen? Maar zoals Franciscus
kunnen we zeggen: “Wacht even.
Luister even. Wat zit er voor nood
of pijn achter jouw vraag?” Zou er
zo niet weer gemeenschap kunnen
groeien?

pastoor Peter van der Horst
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Bindingsavond Brandweerkorpsen Peel en Maas
Op zaterdag 5 november heeft de jaarlijkse Bindingsavond
Brandweerkorpsen Peel en Maas weer plaatsgevonden. Na twee jaar
corona kon deze avond eindelijk weer doorgaan. De avond stond in het
teken van de uitgereikte onderscheidingen aan jubilarissen en de
waardering voor de korpsen van Peel en Maas. Burgermeester
Delissen en wethouder Nijssen waren aanwezig voor het uitreiken
van de lintjes.
Ook de gemeenteraad was uitge
nodigd voor deze prachtige avond.
Namens de fractie VVD Peel en Maas
was ik aanwezig. De reden voor mijn
aanwezigheid was dat ik de veilig

PvdA/GroenLinks

heid voor onze inwoners hoog in
het vaandel heb staan. De brand
weer speelt een belangrijke rol in
de veiligheid van de gemeenschap.
Van een woninginbraak tot een auto

bedreigende situatie.
Al met al was het een gezellige en
geslaagde avond. Onder het genot
van een hapje en een drankje heb ik
goede gesprekken gevoerd met de
brandweerlieden. Hierdoor kom je
te weten wat echt speelt binnen de
brandweer. Ik wil daarom ook mijn
waardering uitspreken aan de brand
weerkorpsen van Peel en Maas. We
mogen trots zijn op onze vrijwilligers.
Kevin Steeghs

Veel mooie woorden, maar weinig concrete daden

‘Praatjes vullen geen gaatjes’, zeiden onze moeders vroeger. En daar bedoelden ze mee, dat ergens over
praten prima was, maar dat er uiteindelijk ook echt iets gedaan moest worden. En dat is de kern van onze
boodschap aan het college bij de behandeling van de begroting van dit nieuwe college: geen woorden,
maar daden.
Er staan mooie voornemens in aan
biedingsbrief en de begroting voor
2023: we gaan verduurzamen, we
gaan armoede bestrijden, we gaan
de gemeenschapshuizen de ver
enigingen helpen bij de hoge ener
giekosten en zo meer. Nergens
staat wanneer en hoe. Partij van de

te water, overal is de brandweer
betrokken.
Het was een eer om aanwezig te
mogen zijn. Het was mooi om te zien
hoe hecht en eensgezind de korp
sen zijn. Tijdens de feestelijke avond
werden zelfs brandweerlieden opge
piept voor een noodsituatie. Als een
speer renden ze naar buiten. Het was
bijna schrikbarend hoe snel dit ver
liep. Dit laat zien hoe gedreven de
vrijwilligers zijn in hun vak. Gelukkig
was de oproep niet voor een levens

Arbeid/GroenLinks heeft daarom con
crete voorstellen gedaan. Ons eerste
voorstel is om de huishoudens die
een inkomen hebben tot 150 procent
van het sociaal minimum een bij
drage te geven in de sterk gestegen
energiekosten. Daar willen wij extra
geld voor uittrekken. Het college zegt

immers dat we geld genoeg hebben
in de reservepot. Laten we verder
onze omgeving snel vergroenen door
extra bomen en planten in de ker
nen te plaatsen. Laten we landbouw
gif verbieden, dat is slecht voor de
bodem en ons water en laten we de
intensieve veehouderij beperken, of

in elk geval niet verder uitbreiden.
De uitbraak van de vogelgriep is een
bedreiging voor de volksgezondheid
en ook de uitstoot van ammoniak is
ongezond voor onze inwoners. Laten
we een deltaplan betaalbare huuren koopwoningen opstellen, zodat
we binnen vier jaar er minstens
honderd woningen extra bij heb
ben, zodat we onze jongeren en ook
nieuwkomers een fatsoenlijk thuis
kunnen bieden. Laten we ervoor zor
gen dat onze kernen autoluw worden

en er elektrische deelauto’s beschik
baar komen en laten we het fietsver
keer stimuleren. Daarmee dragen wij
als gemeente ook bij aan de ver
mindering van de CO2-uitstoot om
de opwarming van de aarde terug te
dringen. Laten we daar niet volgend
jaar mee beginnen, maar morgen.
College, toon lef en daadkracht.
Praatjes vullen immers nog steeds
geen gaatjes…
Fractie

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.

UW EIGEN TWEEDE HUIS
IN LIMBURG
Op EuroParcs Limburg heeft Uwtweedehuismakelaar
een groot aantal vakantiewoningen te koop.
Als onafhankelijke tweede huis makelaar begeleiden
wij u graag in de aankoop van een vakantiewoning
op EuroParcs Limburg
•
•
•
•
•

Vakantiepark in Midden-Limburg
Vele faciliteiten voor jong en oud
Groot aanbod aan vakantiehuizen
Grote zwemvijver
Vakantiewoningen te koop vanaf € 159.750

Kijk voor het verkoopaanbod op onze website en vraag direct vrijblijvend een bezichtiging aan.

www.uwtweedehuismakelaar.nl
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Erfgoed Peel en Maas

Uitnodiging inloopmomenten
Op 10 oktober 2022 heeft er een druk bezochte bijeenkomst plaatsgevonden over
erfgoed. Op deze avond is uitgelegd hoe de gemeente op dit moment het erfgoed in
Peel en Maas uitvoert en zijn de processen toegelicht die nodig zijn om te komen tot
een erfgoedbeleid en de erfgoedlijst. Verder is er deze avond samen met de aanwezigen
nagedacht over het behoud en bescherming van de panden in de gemeente Peel en Maas
In gesprek over erfgoed in uw kern
Tijdens de bijeenkomst op 10 oktober 2022 is duidelijk geworden dat er behoefte is om per kern
verder te praten over het erfgoedbeleid en de erfgoedlijst. Daarom komen wij graag langs in de
kernen om hierover met u door te praten.
Tijdens deze gesprekken is erfgoeddeskundige Silvia Pellemans aanwezig en een adviseur kunst
en cultuur van de gemeente. Wij zijn op drie dagen te vinden op diverse locaties in de kernen.
Er zijn specifieke tijdsblokken gereserveerd voor alle kernen.
Inloopmomenten per kern
Dinsdag 22 november 2022
MFC Kerkeböske
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden
13.00-15.00 uur Helden en Egchel
15.30-17.30 uur Panningen, Grashoek
en Beringe
Maandag 28 november 2022
MFC De Engelbewaarder
Tiendvrij 18, 5991 DN Baarlo
13.00-15.00 uur Baarlo

Maandag 28 november 2022
Bibliotheek Maasbree
Kennedyplein 2, 5993 BT Maasbree
15.30-17.30 uur Maasbree
Dinsdag 29 november 2022
Bibliotheek Meijel
Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel
12.30-14.30 uur Meijel
Dinsdag 29 november 2022
Bibliotheek Kessel
Sint Annaplein 1, 5995 XB, Kessel
15.00-17.00 uur Kessel en Kessel-Eik

Aanmelden is niet nodig
U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopmomenten. U kunt op de aangegeven tijdstippen
langskomen om met ons in gesprek te gaan. Bent u verhinderd voor het moment van uw eigen
kern, dan kunt u aansluiten bij één van de andere inloopmomenten.
Input aanleveren
Lukt het niet om op de bovenstaande dagen en/of tijden langs te komen, maar wilt u wel graag
input leveren voor het erfgoedbeleid en de erfgoedlijst? Dan kunt u een e-mail sturen naar
schrijversgroep@peelenmaas.nl. Hopelijk tot ziens tijdens één van de inloopmomenten!

Scootmobiel lenen in Meijel
Bewoners en omwonenden van woonzorgcentrum De Paast in Meijel kunnen 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.
Aanmelden scootmobielpool
Woont u in of dichtbij De Paast in Meijel? En wilt u gebruik maken van een scootmobiel?
Maak dan een afspraak met Medipoint door te bellen naar 088 654 0889. Tijdens de
afspraak krijgt u uitleg over het gebruik. Deze uitleg krijgt u van Medipoint op locatie bij
De Paast. Ook kunt u dan oefenen zodat u veilig de weg op kan.
Scootmobiel reserveren
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. Buiten deze tijden of langer dan een
dag reserveren is niet mogelijk. Dit betekent dat u de scootmobiel niet eerder kunt ophalen
en niet ’s nachts in of bij uw eigen woning mag neerzetten.
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 een goed alternatief is voor het kopen van een scootmobiel. De pool
heeft twee scootmobielen die gratis gebruikt kunnen worden. Gebruikers betalen geen
borg, vergoeding of huur. Ook hoeven zij zich geen zorgen te maken over het onderhoud,
het stallen en het opladen. Dit wordt voor hen georganiseerd.

Dinsdag 15 november 2022

Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19.30 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
14 november, 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
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 staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 11 oktober 2022
• Ingekomen stukken
• Vaststellen “Bestemmingsplan (3.1 Wro) - Soeterbeek 15a Baarlo” voor het omzetten
van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (
• Afronding Businesscase en voorbereidingskrediet kindcentrum de Riet
• Verordening rekenkamer Peel en Maas 2022
• 2e bijstellingsrapportage 2022

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
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Kieënweg 8
Markt 1 en Maasstraat 2
Napoleonsbaan Noord 4
Napoleonsbaan Noord 8
Schafelt 15
Molenheg 3
Marisbaan 16
Jacob van Marisring langs huisnummer 13
Keizerbosstraat 2
Perceel C 5545
Baarskampstraat 29
Lanterdweg 14
Rijkswegperceel I 301
Breestraat 14
Dorpstraat 3
Molenbeekdal (bij Tongerlo) perceel X 232
Rinkesfort 16
Perceel T 65
Bloemendaalseweg 6
Heihorst 24
Hof 12
Kerkstraat 13
Vieruitersten 24
John F. Kennedylaan 204
Raadhuisstraat 67
Steenbakkersstraat 4
Stox 12
Ambtsinstructie leerplicht
Autorisatiebesluit Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg
CAR-UWO Veiligheidsregio's
Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen
basisonderwijs in 2023
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Peel en Maas
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Erfgoed Peel en Maas
Vragen over groei leerlingental en invulling nieuwe openbare ruimte
Dinsdag 15 november 2022
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Tijdens deze gesprekken is erfgoeddeskundige Silvia Pellemans aanwezig en een adviseur kunst
en cultuur van de gemeente. Wij zijn op drie dagen te vinden op diverse locaties in de kernen.
Er zijn specifieke tijdsblokken gereserveerd voor alle kernen.
Inloopmomenten per kern
Dinsdag 22 november 2022
MFC Kerkeböske
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden
13.00-15.00 uur Helden en Egchel
15.30-17.30 uur Panningen, Grashoek
en Beringe

Maandag 28 november 2022
Bibliotheek Maasbree
Kennedyplein 2, 5993 BT Maasbree
15.30-17.30 uur Maasbree
Dinsdag 29 november 2022
Bibliotheek Meijel
Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel
12.30-14.30 uur Meijel
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Consultatiebureau
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Peel en
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Inwoners
die minder goed
ter been
zijn, kunnen
maken vanopnemen
de scootmobielpool.
inschrijfformulier
dient
uiterlijk
vrijdag gebruik
2 december
met dhr. Niels Verhoeven
viaMaas
077-306 66 66 Autorisatiebesluit
5981 CC te Panningen;
Peel en Maas
Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg
Met de
pooluur
bekijkt
de gemeente
of inwoners
scootmobiel
hun via
buurt
staat.
17.00
ingeleverd
te worden
bij deeen
gemeente
die lenen
of die
perinmail
Niels.Verhoeven@peelenmaas.nl.
Peel en Maas
CAR-UWO
Veiligheidsregio's
En ook
het lenen een
goed en
alternatief
voor het kopen
van een scootmobiel. De pool
deofenveloppen
opent
verslagisuitbrengt.
Daarna
Opening
van de enveloppen en gunning door het
Peel en Maas
Regeling
aanpassing
stichtingsen opheffingsnormen
heeftgunt
twee het
scootmobielen
die gratis
kunnen worden. Gebruikers
betalen
geen om deze informatie
college, al dan
niet, gebruikt
het landbouwperceel.
Het is ook
mogelijk
te
college
van Peelvan
ende
Maas
is in week
49 (maandag 5
basisonderwijs
borg,Na
vergoeding
of huur.
Ook
zij zich geen
over het onderhoud,
de gunning
volgt
dehoeven
ondertekening
vanzorgen
de te makendownloaden
via www.peelenmaas.nl
t/m vrijdagin92023
december 2022). Opmerking hierbij:
Voornemen
ambtshalve
opname in
deniet
Basisregistratie
Peel en Maas
het stallen
en het opladen. Dit wordt
hen georganiseerd.
pachtovereenkomst(en).
Een voor
overzicht
van de
Het college
is ook bevoegd
om
te gunnen.Personen (BRP)

Bekendmakingen

Scootmobiel lenen in Meijel

Pachtpercelen aangeboden bij openbare inschrijving

landbouwpercelen vindt u op www.peelenmaas.nl
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Begroting 2023
De gemeenteraad heeft de begroting 2023 unaniem vastgesteld. Deze begroting in één oogopslag geeft u een
beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het laat ook zien waar we in 2023 en de jaren daarna
(extra) in investeren. Tegelijkertijd sparen we voor de toekomst en houden we de belastingen voor de inwoners
en ondernemers zo laag mogelijk. Zo willen we blijven bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas.

De OZB stijgt
met 2%.

De kosten voor
het riool stijgen
met ongeveer € 4
per huishouden.

De vermelde bedragen zijn gemiddelde bedragen en
kunnen per huishouden afwijken. Dit hangt onder
andere af van de grootte van het gezin en de stijging
van de WOZ-waarde van de woning.

De afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld € 9 per
huishouden. Ook in de maanden november, maart en
april halen we het GFT-afval één keer per twee weken op
in plaats van elke week. Hierdoor besparen we geld op de
afvalinzameling en voorkomen we dat de afvalstoﬀenheﬀing verder stijgt. Ook kunnen meer huishoudens
gebruik maken van kwijtschelding van deze heﬀing.

Hoeveel betaalt
een gemiddeld
huishouden in
2023?

In totaal betaalt
u volgend jaar
gemiddeld € 17,66
per gezin meer
(stijging 2,4%).

OZB
€ 241,41
Riolering
€ 284,64
Afvalstoﬀenheﬀing € 231,00
€ 757,05

Overige 3%
Overige 14%

Rente en dividend 1%

Leges, verhuur en pacht 3%

Verdeling
per thema

Lokale heﬃngen 19%

Inkomsten 2023:
€ 115.600.000

22% Ruimte

Bestuur, communicatie
en dienstverlening 4%

Onttrekkingen aan reserves 3%

Rijksmiddelen 71%

Op de begroting houden we een bedrag
van € 400.000 over als extra 'buﬀer'.

Integrale veiligheid 4%
Economie 2%
Vitale gemeenschappen 12%

Uitgaven 2023:
€ 115.200.000

42% Sociaal domein

Waar willen we (extra) in investeren?
Voorkomen van
armoede bij huishoudens
Door aanhoudende prijsstijgingen komen
huishoudens financieel in de knel. De
Rijksoverheid neemt maatregelen om
inwoners te compenseren. Als blijkt dat
die maatregelen niet genoeg zijn, willen
we in 2023 gericht ondersteuning bieden
aan huishoudens die dat nodig hebben.

Steunfonds energiekosten
verenigingen en stichtingen
Door de hoge energiekosten kunnen verenigingen en
stichtingen onder druk komen staan. Net als we dat hebben
gedaan in de coronaperiode, willen we een steunfonds
instellen waar verenigingen en stichtingen onder bepaalde
voorwaarden een financiële bijdrage kunnen ontvangen.

Gezond en veilig opgroeien
Het is hier fijn en veilig opgroeien en opvoeden. We geven
verder uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan voor het
onderwijs. Voor 2023 betekent dit dat we het Kindcentrum in
Helden opleveren, nieuwbouw voorbereiden voor De School
in Maasbree en De FavoRiet / SBO De Fontein in Panningen
en een onderzoek starten naar nieuwbouw of renovatie van
De Kemp in Egchel.

Wonen
De opgave voor wonen blijft groot. In 2023 en
volgende jaren worden woningbouwplannen
tot uitvoer gebracht, zoals in Egchel (Giel
Peetershof), Baarlo (Kuukven), Kessel en
Panningen-Zuid. De woonondersteuner blijft
een belangrijke positie innemen, als schakel
tussen dorpen, inwoners en gemeente,
en biedt ondersteuning bij de vele vraagstukken over wonen, wonen en zorg en
nieuwe woonvormen.

Sociaal domein
Openbare ruimte
Bij de inrichting van straten en pleinen houden we
rekening met de klimaatverandering. Zo nemen we
maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Dat doen
we onder andere in Baarlo, Grashoek en Helden. Een
ander belangrijk punt is verkeersveiligheid. We richten
wegen duurzaam veilig in, onder andere in Koningslust,
Grashoek, Panningen, Helden en Kessel. Verder willen
we een onafhankelijk verkeersonderzoek laten
uitvoeren in Kessel-Eik.

Sport en bewegen
Verenigingen spelen een belangrijke rol in de kernen
van Peel en Maas. We ondersteunen hen waar dat
nodig is. Dat doen we bij Hockeyclub Peel en Maas,
voetbalverenigingen RKMSV in Meijel en MVC in
Maasbree, de gymzaal in Grashoek en
tennisvereniging LTC Tonido in Baarlo.

Een groot deel van het geld gaat naar werk en
inkomen, zorg en ondersteuning en jeugdhulp.
We blijven ons sterk maken voor het begeleiden
van mensen naar werk of opleiding. We ondersteunen initiatieven uit de samenleving
die zich inzetten voor goede zorg
en ondersteuning dicht bij huis.
Zo maken we de dorpsvoorziening hulp bij het huishouden
mee mogelijk. Verder besteden
we extra aandacht aan het langer
thuis wonen van ouderen.

Dit zijn enkele onderwerpen uit de begroting 2023.
De volledige begroting en een overzicht van moties die de
gemeenteraad heeft aangenomen vindt u op www.peelenmaas.nl.
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Ticket voor deelname aan de Rotax Max Grand Finals

Karttalent Luuk Neessen uit Panningen derde
tijdens BMC-kampioenschap
De 16-jarige Luuk Neessen uit Panningen werd tijdens het BMC-kampioenschap derde in de Senioren-klasse in
Genk. Daarmee behaalde hij een ticket voor deelname aan de Rotax Max Grand Finals

“Dit had ik echt niet meer verwacht.
Voor dit weekend stonden we derde
in het kampioenschap en de num
mer vier stond niet ver achter ons.
Het hele weekend ging het dramatisch
qua snelheid. Het was gewoon niet
genoeg”, zegt Luuk. “Het bleek dat
we gelijk in punten stonden. Omdat ik
tijdens het seizoen vaker tweede was
geworden, heb ik uiteindelijk het tic
ket gewonnen. Ik ben nu derde in het
kampioenschap geworden.”
Dat Luuk überhaupt bij de prijsuit
reiking stond, kwam door zijn vader.
“Die zei: ‘we gaan toch maar even
naar de prijsuitreiking’. Voor het
geval dat, je weet maar nooit. Maar
ik was negentiende geworden in de
finale, dus ik rekende nergens meer
op. Pas toen ze mijn naam omrie
pen, wist ik dat het toch gelukt was.
Ik geloofde het eerst echt niet. Maar
dankzij goede uitslagen aan het begin
van het seizoen is het toch gelukt.
Ik ben er echt blij mee.” Nu mag Luuk
zich gaan opmaken voor de meest
prestigieuze Rotax Max-wedstrijd van
het jaar. Want de Grand Finals geldt
als het officieuze WK voor Rotax Maxrijders. Elk jaar doen bijna vierhonderd

coureurs uit ongeveer tachtig landen
mee aan het topevenement. Dit jaar
wordt het gehouden in Portimão van
19 tot en met 26 november. Het wordt
Luuks tweede kans op zijn debuut op
de Grand Finals. “In 2020 had ik bij
de Junioren ook een ticket, maar toen
ging het evenement niet door van
wege corona”, legde hij uit. “Dat was
ook in Portimão. Ik heb er nog nooit
gereden. Dit wordt nu dus mijn debuut
daar.” Eén van de kenmerken van de
Grand Finals is dat alle coureurs op
hetzelfde merk chassis rijden. Dat is
anders dan in andere kampioenschap
pen waar coureurs rijden op het merk
van voorkeur. Zo rijdt Luuk normaal
gesproken op een Lando Norris-kart
van fabrikant OTK. “Ik heb ook nog
nooit op een Praga-kart gereden.”
Misschien dat hij in de komende
weken nog een wedstrijd gaat rijden
in een Praga om aan de kart te wen
nen. Al is dat allerminst zeker. “Ik rijd
nu nog de laatste ronde van het NK.
Daarna ga ik naar de Grand Finals.”
Vanzelfsprekend keek Luuk ernaar uit.
“Het is de mooiste race van het jaar.”

trap van Mike van Lier werd binnen
gekopt door aanvoerder Freek Kessels.
Tien minuten later kwam Helden op
voorsprong. Na een prima combina
tie door het midden was het Sef Arts
die de punt van de schoen net iets
eerder tegen de bal kreeg waardoor
hij de keeper passeerde: 2-1. Helden
speelde daarna de wedstrijd prima uit,

al vergat het de wedstrijd in het slot te
gooien en de voorsprong te vergroten
na prima kansen voor Rens Janssen en
Jim Hendrix. Daardoor bleef het span
nend tot het eind, maar gescoord werd
er niet meer.

Tekst: Oswald Paret/RaceXpress.nl

Helden is IVO de baas
Na het knappe gelijkspel van vorig week in Weert tegen koploper Laar, voegde Helden daar zondag 6 november een mooie thuisoverwinning tegen IVO aan toe. Het was op voorhand een bijzondere wedstrijd omdat IVO
dit jaar wordt getraind door Rob Jacobs, die zes jaar lang trainer van Helden was.
De wedstrijd begon wat afwachtend.
Helden, dat al drie keer met 2-1 had
verloren, wist dat het gezien de stand
op de ranglijst een resultaat moest
behalen. Toch ging het in de eerste

helft weer fout en kwam Helden op
achterstand na een aanval van IVO
over de linkerflank. De bal werd goed
teruggelegd op de rand van het straf
schopgebied en binnen geschoten. In

de tweede helft tapte Helden uit een
ander vaatje en ging de ploeg vol voor
de gelijkmaker. Het harde werken en
het betere voetbal werden beloond
met een doelpunt. Een scherpe vrije

Tekst: VV Helden

Vierde nederlaag

MVC’19 verliest van
Brabantia
MVC’10 liep zondag 6 november tegen de vierde nederlaag van het
seizoen aan. In de eerste helft kon MVC’19 het Eindhovense
Brabantia nog volgen, maar na een snelle tegengoal in de tweede
helft werd uiteindelijk met 5-2 verloren.
Aan het begin van de eerste helft
keken beide ploegen de kat uit
de boom en waren er nauwelijks
kansen. In de 25e minuut bereikte
Brabantia via een snelle tegenaanval
spits Marvin Mollen. Diens diagonale
schot liet MVC’19-keeper Tim van
Renselaar kansloos. MVC’19 kwam
al snel weer op gelijke hoogte toen
een vrije trap van Marco Daniels in
de rechterbovenhoek verdween.
De Eindhovense ploeg reageerde
daar weer snel op. Via een prach
tige aanval werd wederom Marvin
Mollen in stelling gebracht die de 1-2
kon binnenschieten. In het vervolg
van de eerste helft kwam Brabantia
nog tweemaal dichtbij een goal
maar eerst kwam de spits een teen
lengte tekort en daarna stond de
paal in de weg. In de tweede helft

werd Brabantia meteen vanaf de
aftrap weer gevaarlijk. Een prach
tige lob van spelmaker Ryley de
Jong eindigde op de lat. Bij de
volgende aanval stond wederom
Marvin Mollen op de juiste plek om
de 1-3 te scoren. Deze goal kwam
bij MVC’19 binnen als een mokerslag
die het niet meer te boven kwa
men. De Maasbreenaren probeerden
het nog wel maar in de 73e en 76e
minuut werd het duel helemaal op
slot gezet door twee doelpunten van
de Eindhovenaren. Uiteindelijk kreeg
MVC’19 via Marco Daniels nog een
verdiende tegengoal. Desondanks
werd de wedstrijd met 2-5 verloren.

Tekst: MVC’19 / Peter van Diepe

Lars Kersten op dreef
Er werd dit weekend een dressuurwedstrijd georganiseerd bij Hippisch Centrum Boekend. Zondag 6
november behaalde Britt Koopmans met Mister Grappa in de klasse B een 3e en een 1e prijs. In de klasse L1
werd Romee Neefs met Nacho Nova 1e. Ook was het dit weekend tijd voor Jumping indoor Maastricht. Lars
Kersten kwam hier met Hallilea aan start in de 1.45 meter rubriek en behaalde met een zeer snelle tijd in de
barrage de overwinning.
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VC Olympia wint en pakt koppositie
Voor het eerste herenteam van VC Olympia stond zaterdag 5 november een thuiswedstrijd tegen Avance op
het programma. De Sambekenaren werden met een ruime nederlaag terug naar Brabant gestuurd.
Avance was voor de mannen uit
Panningen een volledig onbekende
tegenstander. De Olympianen namen
het initiatief in de beginfase van de
wedstrijd en liepen vrij snel uit naar
ruime voorsprong. Dit resulteerde in
een setwinst van 25-11. De tweede
set was vrijwel een kopie van de
eerste set: 25-13 winst voor de thuis

ploeg. Door de hoge foutenlast van de
tegenstander hoefden de heren van
Olympia weinig eigen spel te laten
zien. In de beginfase van de derde
set wisten de Panningenaren geen
verre voorsprong te nemen waardoor
het enige tijd spannend was. In de
slotfase werd het spel beter en wist
de thuisploeg de set naar zich toe te

trekken. Setstand: 25-17. De laatste
set begon slordig van beide kanten.
Het team uit Panningen trok uiteinde
lijk aan het langste eind en won met
25-19. Het resultaat: vijf punten en de
oppositie in de 1e klasse F.

Tekst: VC Olympia

Mooie resultaten Judoclub Helden op NK
Twaalf geplaatste judoka’s van Judoclub Helden namen zaterdag 5 november deel aan het NK tot 15 jaar.
In Hoogeveen vielen diverse mooie resultaten te noteren.
In het ochtenddeel bereikte Daisy van
Os overtuigend de finale. Die ging
verloren waardoor ze zich tevreden
moest stellen met een tweede plek.
Line Bos wist driemaal knap te win
nen en verloor twee keer. Hierdoor
belandde ze uiteinde op een negende
plek. Voor Lieke Verstappen was het

Levy Jeucken kampioen
BMX C ompetitie Zuid
Levy Jeucken uit Baarlo reed onlangs zijn laatste bmx-wedstrijd van
het seizoen en behaalde daar de kampioenstrui voor de eerste plaats
in de categorie boys 10 jaar. De competitie bestaat uit acht wedstrijden die in het zuiden van het land gereden. In Veldhoven was de
laatste race van dit seizoen. Na drie kwalificatie races waar hij twee
keer op één eerste plek in één keer op de tweede plek eindigde, ging hij
door naar de halve finale waar hij als eerste over de finish ging.
Tijdens de finale kwam hij op een mooie tweede plek over de streep.
Hiermee had hij genoeg punten om het kampioenschap te winnen en
het nieuwe seizoen in de rood-wit-blauwe trui te mogen rijden. Levy
rijdt voor de Plakpunters, die van alle 27 deelnemende verenigingen
tweede werd bij het clubkampioenschap.

podium te hoog gegrepen, hoewel ze
knap een pot wist te winnen. Luuk van
den Berg, Xenia van Megen en Romy
Zegers wisten geen partij te win
nen. In het middagdeel wist Vian van
Dril zich naar de partij om het brons
te knokken. Deze ging nipt verloren,
waardoor ze moest volstaan met een

mooie vijfde plek. Ryan Dielissen
knokte zich gelijktijdig na drie mooie
winstpartijen naar een dik verdiende
zevende plek. Benjamin Smits, Baer
Verheijen, Nayden Bos en Daan Linsen
knokten hard maar wisten deze dag
geen potten te breken.

BEVO verslaat koploper HBSV
BEVO won zondag 5 november in een koud en nat Hout-Blerick verdiend van HBSV. De koploper had weliswaar de hele wedstrijd meer balbezit, maar de uitvallen van de Beringenaren waren veel gevaarlijker.
In de eerste helft wist HBSV enkel
gevaarlijk te worden met spel
hervattingen. Onder leiding van
doelman Kas Vanlier wist de BEVOachterhoede echter goed stand
te houden. De gevaarlijke spitsen
van HBSV lagen aan de ketting bij

Mik van den Berg en Ken Heussen.
In de tweede helft was het spel
beeld iets meer in het voordeel van
BEVO. Er was meer balbezit en de
BEVO-aanvallers wisten regelmatig
gevaar te stichten op de helft van
HBSV. Vlak voor tijd wist Stan Spee

na goed doorzetten het net van de
tegenstander te vinden, waardoor
de drie punten uiteindelijk verdiend
mee naar Beringe gingen.

Tekst: BEVO

De Treffers organiseert Open Britse
Beugelkampioenschappen
Beugelen is een eeuwenoude volkssport die nog steeds door jong en oud en in grote getale wordt beoefend.
Een ideale gelegenheid om kennis te maken met beugelen zijn de Open Britse Beugelkampioenschappen,
georganiseerd door beugelclub De Treffers Maasbree.
De Treffers roept families, vrienden,
buurtverenigingen en bedrijven op
om deel te nemen aan dit toernooi:
vorm een duo, win prijzen en ver
gaar eeuwige roem. Leden van de

Nederlandse Beugelbond zijn uitge
sloten van deelname, maar verder
is iedereen welkom. Kijk voor meer
informatie over data en aanvangs
tijden op beugelclubdetreffers.nl of

stuur een mailtje naar activiteiten@
beugelclubdetreffers.nl De indeling
van de poules wordt rond 1 decem
ber bekendgemaakt.

Nederlaag Panningen in Swalmen
SV Panningen trad zondag 6 november aan voor de uitwedstrijd tegen Swalmen. Anders dan de 3-0
nederlaag doet vermoeden was Panningen niet de mindere.
De groenwitten schiepen met
name in de eerste helft meer doel
rijpe kansen dan de witzwarten uit
Swalmen. Terwijl de mannen uit
het Maasdorp efficiënt omsprongen
met de geboden kansen, was dat bij
Panningen bepaald niet het geval.
En als de Panningse aanvallers voor
het Swalmense doel verschenen,
dan was daar altijd de prima kee
pende Sten Geraedts om het gevaar
te bezweren. Swalmen liet in de
eerste minuten meteen zien dat het
voetballend het een en ander in zijn
mars heeft. De eerste echte doelrijpe
kans was echter voor Panningen:
Ayoub Amhaough kwam niet tot

scoren. Anders was het bij Swalmen.
Max Huybreghts knalde in de 25e
minuut de 1-0 in de touwen. Meteen
na de daaropvolgende aftrap schoot
Panningnaar Nick Wilmer centimeters
naast. Een in het nauw gebrachte
Swalmense verdediger scoorde bijna
in eigen doel. Op slag van rust kopte
Sonny Beckers namens Swalmen de
2-0 binnen. Trainer Naard Vaes bracht
na rust Mathijs Heesen en Jordy
Kirkels binnen de lijnen. Maar het
noodlot sloeg toe toen Roy Cuppen,
Panningens rots in de branding, het
veld met een hoofdblessure moet
verlaten. Panningen kreeg kan
sen, maar Swalmen-doelman Sten

Geraerdts hield zijn doel schoon.
Robin van Osch met een kopbal en
Ramon Sijben kwamen niet tot sco
ren door zijn toedoen. Ook keerde hij
een schot van Nick Wilmer. Zoals zo
vaak sloeg het noodlot vervolgens
aan de andere kant toe. Een zon
dagsschot van Sonny Becker ver
dween achter Jordy Nelissen in het
doel. In het laatste kwartier kreeg
Panningen nog enkele goede kan
sen, maar scoren zat er niet meer in.
De rode kaart van Jeroen Beeks illus
treert de Panningse frustratie.

Tekst: SV Panningen
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Grashoek speelt gelijk
tegen koploper Haelen
Met een 2-2 gelijkspel tegen koploper Haelen heeft SV Grashoek zondag 6
november de positieve lijn van de afgelopen weken doorgetrokken. In
een prachtige wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en
had het alle kanten uit kunnen vallen.

Inhaalslag komt te laat

Stijgende lijn met nipte nederlaag VC Kessel
Voor de dames van VC Kessel stond zaterdag 5 november de verste uitwedstrijd van het seizoen op het
programma: Volley Tilburg. De Kesselse dames keerden uit Brabant terug met een 3-2 nederlaag, maar
ook met een stijgende lijn in het spel.
VC Kessel begon de eerste set goed,
met een servicereeks van Marloes
Wolters met vijf punten op het sco
rebord. Deze voorsprong leek in de
tweede helft van de set even in
gevaar, maar boven de twintig trok
Kessel de teugels aan. Het haalde de
set binnen met 21-25. In de tweede
set waren de rollen omgedraaid.
De service bij Tilburg begon beter
te draaien, waardoor Kessel de pass

Haelen begon fel aan het duel.
Ondanks het overwicht van de gas
ten leek Grashoek dit beginoffensief
zonder kleerscheuren door te komen.
In de 19e minuut liet het zich echter
verrassen bij een vrije trap vanaf de
linker zijkant. Cilio Bemmelmans stond
uiteindelijk op de juiste plaats om de
bal in te tikken. In de 37e minuut was
het meteen raak bij de eerste kans
van Grashoek. Stan Cuijpers gaf een
prima steekpass op Sacha Nikolaichuk
die met een virtuoze beweging de
doelman verschalkte waarna hij vrije
doortocht had. Na de 1-1 golfde het
spel op en neer en hadden beide
ploegen mogelijkheden. Koen Clephas
redde Grashoek op slag van rust met
een magnifieke redding. Hij plukte de
bal met een katachtige beweging uit
de hoek en voorkwam daarmee een
zeker doelpunt. Na 14 minuten in de
tweede helft profiteerde Haelenaar
Yoel Boyen van de riante schietkans

die hij kreeg. Hij passeerde Koen
Clephas met een onhoudbaar schot
in de linkerhoek. 6 minuten later
maakte ook de Haelen-defensie een
fout waardoor Coen Gommans Wouter
van der Sterren vrij voor de keeper
kon zetten. Vanuit een moeilijke posi
tie scoorde hij de 2-2. Na deze gelijk
maker zat Grashoek in de ‘winning
mood’. In eerste instantie resulteerde
dit in kansen uit afstandsschoten en
vrije trappen. 5 minuten voor tijd
kreeg Grashoek vier levensgrote kan
sen op rij die allemaal niet tot het
gewenste resultaat leidden. Maar ook
Koen Clephas moest die laatste minu
ten nog aan de bak. Een puike redding
van Clephas en de lat voorkwamen
een deceptie voor Grashoek.

Tekst: John Janssen / SV Grashoek
Beeld: Jac Haenraets

SC Pareja organiseert
grote turnwedstrijd
Turnvereniging SC Pareja nam zondag 6 november deel aan een koppelwedstrijd in Weert. Komend weekend, zaterdag 12 en zondag 13 november, organiseert Pareja zelf een grote turnwedstrijd in sporthal Piushof.
Pareja begon 6 november om
12.00 uur in Weert met de mid
denbouw aan de jaarlijkse kop
pelwedstrijd. Evi Engels en Eva
Munoz behaalden de eerste plaats.
Als tweede eindigden Juulke Teeuwen
en Lisa Verbugt en als derde Jans van
de Berg en Lize van Mullekom. Ook
de tweede wedstrijd van de boven
bouw verliep goed, ondanks enkele
geblesseerden. Hier was de eerste
plaats weggelegd voor Tessa Deckers
en Renske Timmermans. Mirthe Ebisch
en Mirthe Peeters eindigden als
tweede. Lynn van de Meene en Evi

Nooijen behaalden een derde plek.
SC Pareja, dat 55 wedstrijdturnsters
telt, organiseert op zaterdag 12 en
zondag 13 november de eerste voor
wedstrijd van dit seizoen. Voor deze
wedstrijd komen vanuit Zeeland,
Brabant en Limburg turnsters van alle
niveaus naar de Piushof in Panningen.
In totaal verwelkomt Pareja tijdens
dit weekend vierhonderd turnsters.
De wedstrijden starten beide dagen
om 08.30 uur en duren tot ongeveer
19.00 uur. Belangstellenden zijn wel
kom om een kijkje te komen nemen.
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niet goed onder controle kreeg en
ook niet tot scoren kwam. Deze set
ging dan ook verloren met 25-16.
In de derde set leidden goede ser
viceseries van Anne van de Beuken
en Rebecca Sieben tot een 6-12
voorsprong. Tilburg kwam nog wel
dichterbij, maar de set eindigde in
12-25 voor Kessel. De vierde set ging
in het begin gelijk op, maar Tilburg
bouwde langzaam aan een kleine

voorsprong. Een Kesselse inhaalslag
kwam net te laat, waardoor deze set
met 25-19 naar Tilburg ging. Ook in
de vijfde set ging het gelijk op, maar
Tilburg stond op voorsprong bij de
kantwissel. Kessel kwam uiteinde
lijk niet meer voldoende aan scoren
toe en moest ook deze set afgeven
bij 15-10.
Tekst: Anouk Rutten / VC Kessel

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

16

verenigingen \ 1011

Aankomst Sinterklaas
in Peel en Maas

Meijelse vogelkwekers vallen in
de prijzen in Wuppertal

Uit welingelichte bronnen is vernomen dat Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten onderweg zijn naar de gemeente Peel en Maas. Als
de wind meezit, zal Sinterklaas zondag 13 november om 13.30 uur
met zijn boot afmeren aan het veer in Kessel.

Theo Minten en Coen Steegs, leden van vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel, namen onlangs deel aan de
houdingrassenshow in het Duitse Wuppertal. Het werd een geslaagd weekend voor beide leden van de
Meijelse vogelvereniging: allebei wonnen ze meerdere medailles.

Kinderen van groep 3 tot en met 5
uit Kessel mogen dit jaar met een
grote rondvaartboot meevaren.
Een aantal ondeugende Pieten is
eveneens aan boord. Ter hoogte
van de jachthaven in Kessel wach
ten ze de boot van Sinterklaas en
zijn Pieten op. In een stoet varen
daarna alle boten richting het veer
in Kessel. De rondvaartboot zal
aanmeren aan de loswal aldaar.
De kinderen gaan daar van boord
en krijgen allemaal de traditionele
‘boekman’ uitgereikt. Daarna kun
nen ze naar het veer lopen om de

aankomst van Sinterklaas te zien.
Sinterklaas wordt na aankomst
officieel welkom geheten in de
gemeente Peel en Maas door bur
gemeester Delissen-van Tongerlo
en pastoor Varela. Traditiegetrouw
zal Sinterklaas naar boven lopen en
daarbij de handen schudden van de
vele aanwezige kinderen uit Kessel
en de verre omtrek. Tekeningen en
verlanglijstjes kunnen de kinderen
bij de hoofdpiet in de zak doen.
Hierna zet Sinterklaas zijn reis voort
door het Limburgse land met zijn
nieuwste vervoersmiddel.

Minten en Steegs moesten het
opnemen tegen topkwekers uit
Nederland en Duitsland die in het
verleden al meerdere wereldtitels in
de wacht sleepten. De Japan Hoso’s,
Müncheners en Rheinländers van Theo
Minten waren goed voor tien prijzen,
medailles in goud, zilver en brons. Met

zijn Rheinländers behaalde Minten alle
drie de ereprijzen. De ‘Rassesieger’
behaalde uiteindelijk het predicaat
‘Best in show’ met 94 punten. Met
een Münchener behaalde Minten
het predicaat ‘3. Rassesieger’. Coen
Steegs won in totaal twaalf medail
les met zijn Belgische Bulten, Japan

Hoso’s en Scotch Fancy’s. Eén Scotch
Fancy behaalde de titel ‘Rassesieger’.
Ook behaalde Steegs een tweede
en een derde plaats. Met een Japan
Hoso behaalde hij het predicaat ‘2.
Rassesieger’.

Meerijden in Bevrijdingstour Maasbree
Bibliotheek Peel en Maas heeft als jaarthema ‘Geluk’. In het kader daarvan is er op zaterdag 19 november een
Bevrijdingstour in Maasbree. De bevrijding van de Tweede Wereldoorlog is iets om te koesteren en bij stil te staan.
De Bevrijdingstour wordt georgani
seerd in samenwerking met Historische
werkgroep De Brede en Museum
Oorlog in de Peel. Deelnemers kun
nen in een echte Dodge, Jeep of één
van de vier andere historische leger

voertuigen stappen en meerijden in
de Bevrijdingstour door Maasbree. De
tour houdt halt op vier plekken die
met de Tweede Wereldoorlog en de
bevrijding te maken hebben. Op deze
plekken wordt het bijbehorende en

bijzondere verhaal verteld. Bij terug
komst kun je in de bieb gezellig napra
ten en opwarmen met chocolademelk
en iets lekkers. Aanmelden voor de
Bevrijdingstour kan via de website van
bibliotheek Maas en Peel.

Herfstconcert van mannenkoor Aodemnoët
Mannenkoor Aodemnoët uit Kessel organiseert op zondagmiddag 13 november zijn traditionele Herfstconcert.
Daaraan neemt behalve Aodemnoët zelf ook Close Harmony Group Briskly deel.

Open dag

Aodemnoët bestaat uit 25 mannen uit
Kessel en omstreken die vierstemmig
zingen met een gevarieerd repertoire
van Duitse, Engelse en dialectliede

ren. Close Harmony Group Briskly
is een gemengd zangkoor met vijf
tien enthousiaste zangers, afkom
stig uit de regio Midden-Limburg. Het

Herfstconcert begint om 14.00 uur
en wordt gehouden in Kasteel de
Keverberg in Kessel. De toegang is
gratis.

Zaterdag 19 november van 11.00 - 16.00 uur
Kom een kijkje nemen op onze nieuwe locatie:
Industrieterrein 19, 5981 NK Panningen.

Jubilarissen schutterij Sint Hubertus Beringe
Op 19 november van 11.00 - 16.00 uur organiseren we
een open dag en vieren we de opening van ons nieuwe pand
in Panningen.

Tijdens de Hubertusdag heeft schutterij Sint Hubertus Beringe de jubilarissen van 2022 gehuldigd in de
Wieksjlaag. Een afvaardiging van de Bond Juliana was aanwezig om de jubilarissen te huldigen. De jubilarissen Hay Hesen, Paul Verber, Twan van Dijck en Herm van de Pasch werden gehuldigd voor hun 12,5 jaar
lidmaatschap. Leon Peeters voor zijn 40-jarig jubileum. Twee jubilarissen konden deze middag niet aanwezig zijn, namelijk Karin Hesen-Steeghs en ondersteunend lid Mat Theeuwen, beide ook 12,5 jaar lid.
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CV de Brookhaze viert 6x11 jubileum,
voorzitter blikt terug op voorgaande jaren
Dit jaar bestaat carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust 6x11 jaar. Dit wordt gevierd tijdens het
jubileumweekend dat begint op vrijdag 25 november met een middag voor de ouderen waarbij een programma van buut en zang wordt aangeboden. De zaterdagmiddag staat in het teken van de jeugd. Voorzitter
Ralf Krekels laat weten dat juist de combinatie van jong en oud de kracht is van de vereniging. Hij spreekt met
trots over het 66-jarige bestaan en blikt terug op de mooiste momenten van die jaren.

november 2022 viert carnavalsver
eniging de Brookhaze haar 66-jarig
bestaan. Het programma start op
vrijdag 25 november met een mid
dag voor de ouderen waarbij een
programma van buut en zang wordt
aangeboden. In de avond volgt de
liedjesavond. De zaterdagmiddag staat
in het teken van de jeugd. Er worden
verschillende activiteiten aangebo
den zoals een minidisco, meedoen
met een circusact of een weerbaar
heidstraining. Als afsluiter kunnen de
kinderen nog even helemaal los gaan

samen met Alaaf Airlines. Op zater
dagavond 26 november belooft het
een groot feest te worden waarbij de
bands ‘House of Rock’ en ‘Hardcore
Vibes Band’ de tent flink op z’n kop
komen zetten. Voor deze avond zijn
nog kaarten beschikbaar. Op zondag
staat de jubileumsreceptie op de plan
ning. Krekels kijkt met veel plezier
naar het jubileumweekend. “Ik ben
heel trots op onze vereniging.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Alzheimer Café Peel en Maas
Wat kan een specialist ouderengeneeskunde betekenen in de
thuissituatie van mensen met dementie? Deze vraag staat centraal tijdens het Alzheimer Café Peel en Maas op dinsdag 15
november.
Een specialist ouderengenees
kunde speelt een centrale rol bij
onderzoek naar en het stellen van
een diagnose als er vermoedelijk
sprake is van dementie. Annette
van Lier, specialist ouderenge
neeskunde, vertelt tijdens het

De oorsprong van de carnaval in
Koningslust ligt in 1923, toen Graad
Lenssen het tijd vond om een carna
valsvereniging op te richten. Door hevig
verzet van geestelijken en gemeente
lijke overheid kwam er na één seizoen
al een einde aan het bestaan van de
vereniging. 66 jaar geleden nam Piet
Lormans het initiatief om opnieuw
een carnavalsvereniging op te richten.
Er werd een commissie gevormd en
een raad van 11, waarna op 15 februari
1957 de naam De Brookhaze ontstond.
Er zaten in ‘t Brook nogal wat hazen.
Zodoende was de samenhang naar
natuur, landschap en dier snel gelegd
en de naam spoedig een feit. In die
tijd was er geen sprake van het kiezen
van een prins, aan Piet Kurvers werd
simpelweg gemeld dat hij prins moest
worden.
Nu 66 jaar later heeft de vereni
ging nog steeds geen moeite met
het vinden van een prins, zegt voor
zitter Ralf Krekels. “Iedereen kan
prins worden: jong, oud, vrijgezel of
getrouwd. Eén van onze prinsen was
vrijgezel, maar die meid is vanzelf
gekomen”, vertelt Krekels lachend.
Volgens Krekels, die al zeven jaar zijn
rol vervult, zijn er veel spraakmakende
verhalen te vertellen, waarin een prins
de hoofdrol speelt. “Meerdere prinsen
zijn uit hun prinsenpak gescheurd. De

dame die zelf de prinsenpakken maakt,
heeft daar veel werk aan gehad”, zegt
Krekels met een glimlach. “Daarnaast
kan ik nog één hoogtepunt noemen
toen we met de prins een meisje tij
dens haar val van de fiets hebben
gered. We hoorden dat ze van de fiets
was gevallen toen we eieren aan het
eten waren bij de prins. Met de vorst,
die niet had gedronken, reden we naar
haar toe. Dat moment zal ik niet ver
geten.”

Hechte gemeenschap
Volgens de voorzitter leeft ‘vastela
ovend echt in Koningslust, met name
omdat het dorp een hechte gemeen
schap kent. “De saamhorigheid zie
je terug in het aantal aanmeldingen
voor de liedjesavond, maar ook aan de
hoge bezoekersaantallen bij recepties.
Daarnaast worden bestuursfuncties
goed gevuld en hebben we een sterke
aanwas van fanatieke dertigers en
jongeren. Onze vorst Nick was ooit het
jongste raadslid. Hij wilde al van kinds
af aan bij de vereniging en is een car
navalsman in hart en nieren.”
De grootste verandering binnen de
‘vastelaovend’ heeft volgens Krekels
de laatste jaren plaatsgevonden. Dit
omdat het steeds moeilijker is om
mensen bij elkaar te brengen. “Ik denk
dat het voor alle verenigingen geldt dat

het na corona moeilijk is om je weer
op te pakken. Twee jaar is er weinig tot
niets georganiseerd. Daarom zie ik het
als een hoogtepunt van onze veren
ging dat we in coronatijd een stoeten
tocht hebben gehouden. Het was erg
leuk om de creativiteit van Koningslust
te zien. Andere verenigingen spraken
ook lof over onze tocht”, vertelt Krekels
tevreden. Nu de huidige economische
crisis opnieuw voor problemen zorgt,
blijft de angst voor het wegblijven van
mensen. “Door stijgende energiekosten
moet carnaval vieren voor de mensen
wel betaalbaar blijven. Het is in deze
tijd dus nog belangrijker om mensen
te motiveren. Dat doen we ook door
dit jubileumjaar dezelfde entreeprijs te
hanteren als elf jaar geleden.”

Toekomst
Krekels kijkt wel met een gerust hart
naar de toekomst. Die toekomst moet
volgens hem goed ingericht worden,
door alle doelgroepen in het dorp
bij de ‘vastelaovend’ te betrekken.
“We proberen daarom een carna
val te organiseren voor jong en oud.
Beide accommodaties in het dorp
worden bij het feest betrokken, net als
andere verengingen in het dorp. Want
we moeten het als kleine kern toch
samen doen.”
In het weekend van 25, 26 en 27

Alzheimer Café Peel en Maas hoe
dit in de praktijk verloopt.
Het Alzheimer Café vindt plaats in
gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan
Nausstraat 5 in Egchel. Het begint
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur.
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Jeugdmuzikanten vorm in één dag
het Play In-orkest
Tachtig jeugdmuzikanten uit Peel en Maas en omstreken gaan zaterdag 13 november de uitdaging aan om in
één dag zes verschillende muziekstukken in te studeren. Ze worden daarbij begeleid door verschillende dirigenten. Om 17.30 uur geeft het Play In-orkest onder leiding van Pam van den Hombergh een optreden in
D’n Binger in Meijel.

Oliebollenactie Beringe
Het Oliebollencomité van Beringe gaat donderdag 10 november,
in samenwerking met schutterij Sint Hubertus Beringe, weer oliebollen bakken. De oliebollen kunnen vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur
worden gekocht.
De oliebollen zijn te koop bij de
‘drive-in’ bij de familie Peeters op
Kaumeshoek 6b en bij de ‘drive-in’
bij de Wieksjlaag. Op beide plaatsen
kan zowel contant als met pin worden

betaald. Er is géén huis-aan-huis ver
koop. Bestellingen kunnen telefonisch
worden doorgegeven via 06 21 52 51
09. De oliebollen zijn ook per stuk
verkrijgbaar, met of zonder rozijnen.

D’n Hab opent nieuwe
vastelaovesseizoen
Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree opent zaterdagavond
12 november het nieuwe vastelaovesseizoen bij ’t Mafcentrum.
Vanaf 19.33 uur vinden de daarbij behorende ceremoniële handelingen plaats. Om 20.33 uur wordt buiten de vastelaovend ingeschoten,
gevolgd door de liedjesavond.
Aan de jaarlijkse liedjesavond
neemt weer een keur aan arties
ten deel, die na enkele jaren van
afwezigheid staan te popelen om
hun nieuwe vastelaovesknaller te
laten horen. Er treden oudgedien
den op, maar ook nieuw talent
De dag staat in het teken van edu
catie en verbinding. Het muzikale
programma is gevarieerd zodat de
jeugdmuzikanten voor verschil
lende muzikale uitdagingen komen
te staan. Professionals uit het vak
leren de jeugdmuzikanten de fijne
kneepjes van het muziek maken.

Naast Pam van de Hombergh zijn dat
Michel Hendriks en Peter Heijnen. De
jeugdmuzikanten leren in één dag
een echt orkest te vormen. Eén van
de muzikale uitdagingen voor het
Play In-orkest is het begeleiden van
Nederlands kampioen Roy Vriens op
xylofoon. Roy heeft meegedaan aan

meerdere solisten concoursen en mag
zich in 2022 Limburgs en Nederlands
kampioen noemen. Wie benieuwd is
naar het grootste jeugd projectorkest
van Peel en Maas en omstreken, is 13
november om 17.30 uur welkom in D’n
Binger in Meijel.

A-Kepèlla Leedjesfestijn in Panningen
Na jaren van voorbereiding vindt zaterdag 12 november eindelijk de tweede editie plaats van het a-Kepèlla
Leedjesfestijn van de Kuus oeht Kepèl. Acht groepen staan te trappelen om hun liedje en act op de bühne van
DOK6 te presenteren.
Op de dag na de opening van het vas
telaovesseizoen gaat de theaterzaal
van DOK6 om 19.45 uur open voor een
avond met een bomvol programma.
De aftrap is om 20.11 uur met de win
naar van de eerste editie. Daarna
begint de show die professioneel
wordt begeleid door twee presentato

ren. Na elk liedje is er meteen inter
actie met de vijfkoppige jury die haar
licht laat schijnen op de optredens.
Rond 23.15 uur volgt de prijsuitreiking,
om te beginnen die van de PREMOprijs, voor de groep die zich het beste
heeft gepresenteerd en gepromoot.
Daarna volgt op spectaculaire wijze de

uitslag van het leedjesfestijn. DJ SBN
zorgt ervoor dat voor en na de optre
dens ook een muzikaal feestje gevierd
kan worden. De deelnemende liedjes
zijn nu al te beluisteren. Check hier
voor het YouTubekanaal van a-Kepèlla
en kies de playlist van 2022.

Kattenvereniging Limbra Cat Club organiseert zondag 13 november een grote Internationale kattententoonstelling in Panningen. Omstreeks 350 raskatten uit binnen- en buitenland zijn ingeschreven door hun eigenaren.
de Pers. Tevens zijn er dit keer diverse
oosterse rassen te zien zoals de
Burmees, de Siamees, de Oosters kort
haar, de Somali en de Thai. Ook min
der bekende rassen als de Selkirk
rex met zijn krulletjes beharing, de
Turkse Angora en de Heilige Birmaan
zijn aanwezig. Daarnaast zijn er kat
ten met een mooie vlektekening zoals
de Ocicat, de Egyptische Mau en de

Bengaal. Behalve de katten zijn ook
diverse standhouders aanwezig met
spullen op kattengebied. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan kattenspeeltjes en
kattenvoeding. Verder is er een tom
bola. De tentoonstelling vindt plaats
in sporthal Piushof in Panningen en
duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Opening carnavalsseizoen Baarlo
Na twee seizoenen van relatieve rust gaat het weer gebeuren: carnavalsvereniging De Kook‘59 schiet zaterdag 12 november op de markt in Baarlo het carnavalsseizoen 2022/2023 in.
Schutterij Sint Antonius en Sint Petrus
opent het seizoen exact om 19.11 uur
met elf kanonschoten. De fanfare
kapel luistert dit festijn muzikaal op.

Aansluitend vertrekken alle aanwe
zigen onder muzikale begeleiding
van de fanfarekapel naar zaal Unitas.
Hier staat vanaf 20.11 uur het for

Opgave Kribkesroute Meijel
In Meijel vindt van zondag 18 december tot en met vrijdag 6 januari
weer de Kribkesroute plaats. Deelnemers maken zelf een kerststal
met kerstgroep en bepalen zelf het materiaal waarvan de kerststal
is gemaakt. Voorwaarde is dat de stal vanaf de openbare weg zichtbaar moet zijn. Deelname is gratis.
Opgeven voor deelname aan de
Kribkesroute is mogelijk tot 1
december via kribkesroute.meijel@
gmail.com Vermeld in deze mail je
naam, adres en telefoonnummer.
Geen mail? Haal dan een opgave
formulier op in de kerk of bij het
VVV-punt Meijel. Met deelname
aan de Kribkesroute 2022 geven
deelnemers automatisch toestem
ming voor de vermelding van hun

adres in een flyer van de route.
Deelnemers zijn zelf verantwoor
delijk voor het onderhoud van de
kerststal, zoals goede verlichting.
Bij winterse omstandigheden stelt
de organisatie het op prijs als de
deelnemers hun trottoir sneeuw- en
ijsvrij houden. Een jury beoordeelt
wie de mooiste, creatiefste kerststal
heeft. Bel voor verdere informatie
06 16 82 02 57.

Boek over bijnamen in Meijel

Kattententoonstelling in Panningen
Nederlandse en buitenlandse keur
meesters beoordelen de katten op
hun raseigenschappen. Aan het eind
van de dag wordt de allermooiste kat
van de show bekendgemaakt. Rassen
die zijn te zien in Panningen zijn onder
meer de grote robuuste Maine Coon,
de Britse korthaar, de Britse langhaar,
de Noorse boskat, de Siberische kat,
de Sphynx, de Ragdoll, de Exotic en

heeft zich aangemeld. De winnaar
mag Maasbree vertegenwoordi
gen tijdens het P&M-liedjesfestival
op 13 januari in Baarlo. De avond
wordt muzikaal omlijst door een
optreden van Dansgroep D’n Hab en
Joekskepèl D’n Heiten Haspel.

nuis op te warmen om in een zaal
gevuld met nieuwsgierige ‘Keuk’ en
‘Keukskes’ het nieuwe trio 2022/2023
gaar te bakken en uit te roepen.

Als nummer 15 van de Medeloreeks verschijnt donderdag 17 november ‘Wie was tè? Béjnaame in Méél’. In het boek staat een materie
centraal die historisch is geworden: bijnamen.
In de negentiende en twintigste
eeuw werden bijnamen veelvuldig
gebruikt in Meijel. Iedereen kende
elkaar, maar bijnamen moesten
toch opheldering geven over bij
voorbeeld ‘Van wèlke Verstappen
was tè d’r nòw énne?’. Een bijnaam
wordt gegeven om personen van
elkaar te kunnen onderscheiden.
Misverstanden ontstaan als perso
nen dezelfde voor-en achternaam
hebben. In het begin van de twin
tigste eeuw kwamen er meer dan
tien families Verstappen voor in
Meijel. Elke familie had wel een
Piet, Miet of Harrie. Zo ontston
den de bijnamen ‘Haar van Pérke’,
‘Harrie van Pliers Piet’ en ‘Harrie
van de Krémmer’. Wat voor de
naam Verstappen gold, gold ook
voor namen als Strijbos, Basten en
Thijssen. Heemkundevereniging
Medelo kreeg via Tjeu Crommentuijn

de beschikking over een schrift met
Meijelse bijnamen dat afkomstig was
van zijn vader Piet Crommentuijn.
Dit schrift vormde de aanzet voor
wat door de auteurs wordt gezien
als een bijna volledig databestand.
Het boek bevat 680 bijnamen. Deze
zijn genummerd en worden alfabe
tisch beschreven. Iedere bijnaam
wordt van verantwoorde informatie
voorzien. Zestig foto’s geven herken
ning en kijkplezier bij het lezen. In
een uitvoerig register zijn de fami
lienamen zoals die in de burgerlijke
stand staan vermeld, in alfabetische
volgorde weergegeven. ‘Wie was
tè? Béjnaame in Méél’ is samen
gesteld door Wim Basten, Herman
Crompvoets, Jan Daems en Piet
Oomen. De presentatie van het boek
is bij Goejje, Raadhuisplein 11 in
Meijel. Inloop is vanaf 19.00 uur, start
om 19.30 uur.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Mia Wijnen – Tillemans (sterfdag)
en zoon Pieter .

Parochie Grashoek

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 13 november
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Rinus Steeghs
en Marlies Steeghs-Rademakers
(jaardienst);
Woensdag 16 november
H. Mis 9.00 uur

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Leen
Timmermans-Steeghs (jaardienst);
Frans Reinders (verj); Bert Reinders
en Door Reinders-Gommans en zoon
Jantje; Peter van Loon en Truus van
Loon-Teuwen; Karel Teuwen

Parochie Egchel

Parochie Helden

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 november
H. Mis 11.00 uur Christus Koning
t.i.v. Jac Wijnen ( verjaardag )

Cluster MKBE

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Mededelingen
Gedoopt: Zondag 13 november
12.15 uur: Niko Ewalds en Mila Ewalds
Parochie Maasbree
Openstelling Aldegundiskapel
Misintenties
De Aldegundiskapel in onze
NL58RABO0131001973
parochiekerk is dagelijks geopend
Pastorie Dorpstraat 31
voor het opsteken van een kaarsje,
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
www.parochiemaasbree.nl
beschermheilige tegen ernstige
Kerkdiensten
ziekten en voor troost en hoop.
Vrijdag 11 november
15.00 uur: Huwelijksviering.
Bruidspaar Hein Peeters en Moniek Parochie Kessel
Smits.
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Zondag 13 november
Iet Dings-Bovendeerdt
H. Mis: 11.00 uur
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Lector: Mevr. Marian Verhappen
Kerkdiensten
Intenties: Jaardienst Riek BootsZondag 12 november
Munsters.
19.15 uur H. Mis.

Kerkdiensten
Zondag 13 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. ouders Wiel Houwen en Annie
Houwen-Verlaak (jaardienst) en zoon
Victor Houwen; overl. fam. Cox-v.d.
Beucken ; Josephine van Dooren (jaar
dienst); Johanna Catharina Bruijnen
(jaardienst);

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
H. Mis 17.30 uur in kerk: speciale vie
ring b.g.v. het 6x11 jubiliem CV De
Brookhaze

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 12 november
19.00 uur H. Mis met Dameskoor t.i.v.
Harrie en Riek Strijbos-Verscharen
Maandag 14 november
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 15 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 17 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 woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 12 november
H. Mis 19.00 uur in dagkapel m.m.v.

Parochie Meijel

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

Jaardienst Tiny Boots-Schatorië en spe Christien Kremer-Kuppens,
94 jaar,Wessem.
ciaal voor dochter Wendy.
Hay Kuypers 73 jaar, Hert 3.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 november
9.30 uur H. Mis.
Voor alle parochianen en het welzijn
van onze parochie.
Donderdag 17 november
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Annie Stappers-Niesen, 89
jaar, Alb. Neuhuysstraat 30.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
18.00 uur H. Mis.
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 paro
chie? Hiervoor onze hartelijke dank!

gemengd zangkoor t.i.v. Joke Goes;
Zondag 13 november
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel
Overleden: Lei van Oijen, 91 jaar.

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

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

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

Fulltime/Parttime medewerker

sierheesterkwekerij m/v

Boomkwekerij Coonen is een bloeiend familiebedrijf dat zich de afgelopen
55 jaar heeft gespecialiseerd in de teelt van meer dan 800 verschillende
soorten sierheesters in pot. Deze heesters worden gekweekt in kassen,
folietunnels en containervelden op onze locaties in Baarlo en Kessel.
Wat bieden je:
• Een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten,
gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen.
• Een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers
• Voor fulltime een 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren
gemaakt.
• Salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je een
vast contract.
• Het is fijn als je ervaring of affiniteit hebt in de tuinbouwsector, maar met
een positieve instelling kom je er ook. Bij ons kan je het vak leren!
Bezoek www.boomkwekerijcoonen.nl voor meer informatie. Je sollicitatie
en CV kun je richten aan: René Coonen: info@boomkwekerijcoonen.nl
Boomkwekerij Coonen | Op den Bosch 10 | 5991 NE BAARLO
077 - 477 23 89 | www.boomkwekerijcoonen.nl
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Geplukt

Christian Hermans Egchel
Tot haar 30e had deze Egchelse een leven dat ze zelf beschrijft als het
klassieke huisje-boompje-beestje. Alles leek te gaan zoals het hoort te
gaan, volgens het ideaalbeeld dat velen hebben althans. Toch was ze
ongelukkig en besloot daarom een andere afslag op haar levenspad in
te slaan. Haar leven veranderde drastisch. Inmiddels vertaalt ze de
levenslessen die ze zelf leerde naar de praktijk, door anderen te helpen
en te coachen in hun zoektocht naar een zo waardevol mogelijk leven.
Deze week wordt Christian Hermans (65) uit Egchel geplukt.

Terugkijkend was het een keerpunt
in haar leven. “Toen begon mijn
eigen ontwikkeling. Mijn bewust
wording.” Toch duurde het nog even
voor haar leven écht een vlucht nam,
zoals ze het zelf zegt. “In 2012 kreeg
ik te maken met een fikse burn-out.
Ik kwam in mijn zoektocht naar hulp
uit bij een psycholoog die me kennis
liet maken met het talentenspel.”

Missie van de ziel

Christian werd als bakkersdoch
ter geboren in een warm Kessels
nest. “Thuis was ik de oudste van
vier kinderen. Al vroeg was ik vaak
aan het helpen in de bakkerij van
mijn ouders. Ik weet eigenlijk niet
anders dan dat ik bij pap broodjes
in stond te pakken en de broden
mocht snijden”, vertelt ze. Op jonge
leeftijd liep ze een man tegen het
lijf waarmee het klikte. Van het
één komt het ander en op haar 20e
stapten ze in het huwelijksbootje.
“Ik was natuurlijk nog jong, maar
mijn leven verliep zoals het vol

gens het boekje hoort te verlopen.
We kregen een dochter en een zoon
en mijn man was een geweldige vader
voor onze twee kinderen. Naarmate
ik ouder werd, merkte ik dat ik steeds
minder gelukkig werd, maar ik kon
toen nog niet uitleggen waarom dat
voor mij zo voelde.” Er brak een ver
drietige periode aan, waarin Christian
worstelde met het vinden van een
oplossing. “In een jaar tijd viel ik 13 kilo
af. Het was een ochtend in mei, ik was
op dat moment 30 jaar, waarop ik vol
ledig rustig en helder wakker werd en
de scheiding in gang heb gezet.”

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
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Gambia
Het heeft ervoor gezorgd dat Christian
een sterke band opbouwde met het
Afrikaanse land. Een kamer in haar
huis is in Afrikaanse sferen ingericht
en ze vloog inmiddels een keer of tien
op en neer. “Inmiddels staat het werk
met de stichting op een wat lager
pitje, maar mijn garage staat nog
vol met spullen die binnenkort rich
ting de school verscheept worden.”
Tegenwoordig gebruikt Christian, die
gezegend is met twee kleinkinde
ren en in dat kader regelmatig als

Gezocht

Sudoku

3

Christian heeft uiteindelijk veel aan
het hulpmiddel, waarbij aan de hand
van archetypen op zoek wordt gegaan
naar de missie van de ziel. “Het komt
er op neer dat ieder mens bij de
geboorte twaalf talenten mee heeft
gekregen die helpen bij het volbren
gen van de levensmissie. Op gevoel
ga je uitzoeken welke talenten van
jou zijn. Het gaat om vaardigheden en
eigenschappen. Mijn twaalf talenten
hebben een plek gekregen op mijn
levensboom. Zo ontdekte ik bijvoor
beeld dat ik het talent ‘de pelgrim’
had.” Een vriendin van Christian liep
niet veel later de pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella en dat wak
kerde die specifieke interesse verder
aan. “Op bezoek bij een vriendin in
Duitsland liet ik de pelgrimstocht naar
Santiago vallen. Ze had toevallig een
boek liggen dat daarover ging. Ik las
het en wist daarna zeker: dat wil ik
ook. Wekelijks ging ik oefenen met
een vriendin om de nodige kilome
ters in de benen te krijgen. Het waren
heerlijke dagen, waar ik iedere keer
naar uitkeek. Uiteindelijk heb ik de
tocht gelopen en wat ik daar beleefde
en leerde neem ik voor de rest van
mijn leven mee. Achteraf is het jam
mer dat ik pas op latere leeftijd pel
grimstochten ben gaan wandelen.”
Het bleef niet bij wandelen alleen
voor Christian. Ook uit hardlopen
haalt ze veel plezier. “Na Santiago de
Compostella volgden andere pelgrims
tochten, maar op mijn 60e heb ik ook
de 10 kilometer van de Venloop uitge
lopen. Stilzitten kan ik niet”, vertelt ze
met een lach.
Christian heeft de stellige overtui
ging dat er voor eenieder van ons
een levenspad is uitgestippeld, maar

dat we zelf bepalen welke afsla
gen we nemen om tot het eindpunt
te komen. Zelf nam ze tijdens haar
leven een aantal keren een omweg
getje, om te komen waar ze wilde zijn.
Dat gold niet alleen bij de scheiding
van haar eerste man. “Na een tijdje
alleen te zijn geweest, ben ik in 2000
hertrouwd. Helaas liep dat huwelijk
in 2017 onverwachts spaak. Om de
zinnen te verzetten, besloot ik met
een vriendin op vakantie te gaan.”
De vraag was alleen waar de reis
naartoe zou gaan. “Het moest in ieder
geval een warm land zijn”, vertelt
Christian. De keuze valt op Gambia.
Het blijkt wederom een belangrijk ijk
punt in haar leven. “Tijdens dat eerste
verblijf vertelde een Gambiaan me
over zijn dorp en zijn droom om er een
school te verwezenlijken. Zijn verhaal
liet me niet meer los. Enkele maan
den later ben ik teruggegaan en ben
ik gaan kijken naar de locatie waar
hij het over had. Ik zag hoe belab
berd de toestand er was. Daar wilde
ik me sterk voor maken. Er bleek een
stichting in Nederland (Primaplan,
red.) met hetzelfde doel. We legden
contact en er volgde een intensieve
samenwerking”, legt Christian uit. Ze
ging aan de slag en boorde al haar
contacten aan om spullen als kleding
en andere gebruiksvoorwerpen in te
zamelen voor de lokale schooljeugd.
Verpakt in bananendozen werden ze
naar Gambia verscheept. “Inmiddels is
de school gerealiseerd, met hulp van
heel veel weldoeners. In 2021 hebben
we met de stichting de school overge
dragen aan de overheid.”
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3 enthousiaste
leden voor onze
raad van toezicht
Wil jij echt iets betekenen voor de basisschoolleerlingen in Meijel en Heibloem?
Dan is dit je kans! Wij zoeken 3 nieuwe
leden die samen met ons toezien op de
kwaliteit van het onderwijs.
Benieuwd? Je leest meer over
deze uitdagende functie op
www.dendoelhof.nl en www.deheihorst.nl

oppasoma wordt ingezet, haar levens
ervaringen om anderen te helpen.
“Ik ben omgeschoold van administra
tief werk naar hulpverlener, en sinds
2014 werk ik zelfstandig als coach.
Daar komen mijn eigen levenserva
ringen enorm bij van pas”, legt ze uit.
Ze blijft haar kennis op dat gebied bij
spijkeren aan de hand van cursussen,
ook nu haar pensioen steeds dichter
bij komt. “Je bent nooit te oud om te
leren en te ontwikkelen. Onlangs heb
ik nog een cursus ACT afgerond. Dat
is een vorm van gedragstherapie die
gaat over actie ondernemen. Wijze
lessen die ik nu in de praktijk breng.
Met die handvaten help ik mensen
om weer regie over het eigen leven te
krijgen.”

Pensioen
Hoewel Chrstian alweer enkele jaren
zonder levenspartner is, verveelt ze
zich geen seconde. “Daar heb ik teveel
voor om handen. Mijn kleinkinde
ren natuurlijk, maar ook hobby’s als
hardlopen en tuinieren.” Binnenkort
lijkt er meer ruimte te komen voor dat
soort activiteiten, want op 6 decem
ber 2023 gaat ze namelijk met pensi
oen. “Dan heb ik er vijftig jaar werken
op zitten. Om dat te vieren zou ik
graag de Camino Primitivo wande
len. De zwaarste route van 350 kilo
meter. Die pelgrimstocht wordt qua
moeilijkheidsgraad vergeleken met
het beklimmen van de Mount Everest,
vanwege de vele hoogteverschillen.”
Het is een ambitieus plan, maar teke
nend voor de levenslust van Christian.
“Leeftijd is maar een getal.” Na een
turbulente start heeft ze haar leven
volledig op de rit. Ze bewandelde
daarbij een levenspad dat vol afslagen
zat. En wie weet, misschien neemt ze
binnenkort nog eens een
zijweggetje. Als het op de liefde aan
komt bijvoorbeeld. “Stiekem hoop ik
dat er nog een partner voor me weg
gelegd is. Het feit dat ik alleen ben
weerhoudt me nergens van, maar met
z’n tweetjes zouden veel dingen nog
leuker zijn.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

