
Baarlo is weer schoon
Al voor de zevende keer werd de actie Baarlo Schoon georganiseerd. Sinds twee jaar wordt samengewerkt met Peel en Maas Schoon, een groep vrijwilligers die in de hele gemeente actief 
is om zwerfvuil op te ruimen. Ook dit jaar namen er weer veel kinderen deel aan de opruimactie. De hoeveelheid afval neemt af, vooral omdat steeds meer vrijwilligers zich inzetten om 
hun ‘geadopteerde stukje Baarlo’ het hele jaar schoon te houden. / Beeld: Piet van der Haas
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Zichtbaarheid

Raad voor komst dertien wooncontingenten aan Veersepad
Een meerderheid van de gemeenteraad van gemeente Peel en Maas stemde dinsdag 22 september in met 
de komst van dertien wooncontingenten aan het Veersepad in Kessel. Dertien raadsleden stemden voor en 
twaalf tegen.

De kopers van de woning op 

Veersepad 13 willen het huidige pand 

slopen en een woonzorgcomplex met 

dertien appartementen realiseren. 

Het plan van Stichting Onze Toekomst 

(SOT) zorgt al maanden voor com-

motie in Kessel. Verschillende dorps-

genoten hebben zich verenigd in 

de actiegroep ‘Red karakteristiek 

Maasdorp Kessel’ om het plan tegen 

te gaan.

Omdat er dertien wooncontingenten 

aan de locatie moeten worden toe-

gevoegd, kon het College van B&W 

niet met het plan instemmen en 

vroeg het de gemeenteraad om een 

advies. Het CDA diende samen met 

PvdA/Groenlinks een amendement 

in dat door AndersNu werd gesteund 

en met een meerderheid van dertien 

stemmen werd aangenomen. In het 

voorstel wordt het college opgeroe-

pen het plan positief te benaderen 

met de voorwaarde dat wonen en 

zorg onlosmakelijk verbonden wordt. 

“Wij staan achter het unieke idee. 

De zorgcomponent binnen het plan 

is voor ons besluit doorslaggevend 

geweest”, liet John Timmermans 

van het CDA weten. Frits Berben van 

PvdA/GroenLinks noemde de der-

tien wooncontingenten het waard 

op deze locatie. “Zorgen voor elkaar 

vinden wij belangrijk. Er is wel dege-

lijk vraag naar zorg op dit moment. 

Wij hopen dat er meerdere soortge-

lijke initiatieven zich melden.”

De gemeenteraad was duidelijk 

verdeeld over het plan. De VVD 

was faliekant tegen het voorstel. 

“De VVD is tegen een appartemen-

tencomplex in welke vorm dan ook. 

De betreffende locatie is nadruk-

kelijk geen herstructureringslocatie. 

De planregels laten alleen bestaande 

woningen dan wel vervangende 

nieuwbouw toe waarbij per bouw-

perceel één woning is toegestaan. 

Op grond van deze bestemmings-

planregel zijn eerdere aanvragen 

afgewezen. Afwijken van de beleids-

regel vindt de VVD een daad van 

onbehoorlijk bestuur”, aldus Geert 

Segers.

Daarnaast was de VVD van mening 

dat de rol van het college erg onge-

lukkig was. “Of het college heeft 

zich tijdens de eerste presentatie 

van het plan voor het karretje van 

de initiatiefnemers laten spannen of 

het college was zo naïef te veron-

derstellen dat het een en ander al in 

kannen en kruiken was. Het college 

realiseert zich niet dat door haar 

doen er een verdeling is ontstaan in 

Kessel. We vragen de belangen van 

de omwonenden niet uit het oog te 

verliezen.”

Lokaal Peel en Maas koos ervoor 

om het bij dertien appartementen 

te laten en geen besluit te nemen 

over de wooncontignenten. Saskia 

Vervoort: “Het voelt voor ons als ver-

anderen van de spelregels tijdens de 

wedstrijd. We willen een betrouw-

bare bestuurder zijn.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Colofon

Nederlandse soldaten herdacht

Nieuw oorlogsmonument op Kerkhof Baarlo
Op 10 mei 1940 sneuvelden er twee Nederlandse soldaten in Baarlo. 
Sinds de oorlog was daar nooit iets over bekend. Geert Beeks heeft hun 
namen gevonden en sinds afgelopen vrijdag hebben ze een eigen monu-
ment op het kerkhof in Baarlo. 

Het was 10 mei 1940 toen het Duitse 

leger Nederland binnenviel. Ruim 150 

soldaten van de Tweede Compagnie 

waren in Baarlo gelegerd om de 

Duitsers te verhinderen over de Maas 

te komen. Toch lukte het de vijand om 

tussen Kessel en Baarlo de rivier over 

te steken. Drie Nederlandse militairen 

kwamen hierbij om, waarvan twee op 

Baarloos grondgebied.

Tot voor kort was er niemand die 

dit verhaal kende. In Kessel werden 

gesneuvelde soldaten herdacht, in 

Blerick, en in tal van andere plaatsen 

langs de Maas, maar niet in Baarlo. 

Iets wat Geert Beeks altijd vreemd 

had gevonden.

Geert was geschiedenisleraar in 

Wellerlooi en heeft 25 jaar actief 

gediend als kapitein bij de Nationale 

Reserve. Hij is zich gaan verdiepen in 

de meidagen van 1940 en wat zich 

toen in Baarlo afspeelde. “Ik heb het 

altijd vreemd gevonden dat er overal 

sprake was van gesneuvelde solda-

ten, maar in Baarlo niet.” Onlangs las 

hij nog op een website dat er expli-

ciet vermeld werd dat in Baarlo geen 

Nederlanders gesneuveld waren in die 

meidagen.

Toen een paar maanden geleden de 

gevechtsverslagen van het ministerie 

van Defensie openbaar werden, was 

het Geert Beeks die ontdekte dat het 

tegendeel waar was. Er zijn in Baarlo 

wel degelijk twee personen gesneu-

veld. 

Sergeant Piet Geurts uit Vierlingsbeek 

en soldaat Adrianus van Dooren uit 

Breda stierven beiden op twintigjarige 

leeftijd, zo ontdekte hij. Piet Geurts 

werd getroffen door een granaat-

scherf, Adrianus van Dooren werd 

meerdere malen door Duits mitrail-

leurvuur vanuit Steyl geraakt terwijl 

hij lopend berichten aan soldaten 

doorgaf.

Herdenking
“Het waren verslagen van 

Nederlandse en Duitse soldaten”, legt 

Geert uit. “Nederland wilde in 1941 

weten wat zich in die meidagen van 

1940 had afgespeeld. Nederlandse en 

Duitse officieren en onderofficieren 

hebben verslagen ingediend.”

De verslagen zijn heel verschillend, 

vertelt Geert. “De ene maakte een 

heel uitgebreid verhaal, de ander ant-

woordde alleen met ‘ja’ of ‘nee’. En je 

kon bij veel verslagen lezen of ze pro- 

of anti-Duits waren.”

Op het oorlogsmonument in Baarlo 

ontbreken deze namen. Navraag bij de 

het plaatselijke comité 4 mei leerde 

Geert dat ze wel toegevoegd kunnen 

worden zodat ze ook bij de jaarlijkse 

herdenking vernoemd worden, maar 

dan moet wel de familie bereid zijn.

Na enig speurwerk heeft hij de fami-

lie weten te vinden. “Uiteraard gin-

gen ze akkoord”, zegt Geert. Vooral de 

vondst van de broer van Adrianus van 

Dooren is bijzonder. “Die broer heeft 

hem nooit gekend. Zijn moeder was in 

verwachting van hem, op het moment 

dat zijn oudere broer sneuvelde.”

Coronacrisis
Op eigen kosten en eigen initiatief 

heeft Geert Beeks een deel van een 

originele kazemat zoals die in Baarlo 

aan de Maas stonden, laten voor-

zien van plaketten en laten plaatsen 

op het kerkhof. Uiteraard met toe-

stemming van het kerkhofbestuur. 

Vrijdag 18 september heeft een kraan 

het monument op zijn plek gezet.

Heel graag had Geert militairen uitge-

nodigd voor een officiële onthulling en 

een bijeenkomst georganiseerd met 

speeches en muziek. “En natuurlijk 

met de familie van de twee gesneu-

velde soldaten. Maar die zijn op leef-

tijd en vallen onder de risicogroep. Ik 

zou niet weten hoe ik dit nu zou moe-

ten organiseren.”

Hij wacht daarom het moment af dat 

de huidige coronacrisis is overge-

waaid. “Het is tachtig jaar geleden dat 

die jongens zijn gesneuveld. Het zal 

nu niet op een jaar komen”, relativeert 

Geert. 

Tekst: Marc van der Sterren 

Beeld: Geert Beeks

6.500 moederdieren
Corona bij nertsen in Meijel
Bij een nertsenboerderij in Meijel is Covid-19 uitgebroken. Het betreft een bedrijf met 6.500 moederdieren. Het is de eerste besmetting van een 
nertsenbedrijf in de gemeente Peel en Maas.

De besmetting is aan het licht geko-

men door een monitoringssysteem 

waarbij wekelijks dieren getest wor-

den op het virus, zo laat het ministerie 

van LNV weten. De dieren worden zo 

snel mogelijk geruimd. Het Outbreak 

Management Team Zoönosen acht 

de kans op infectie vanuit nertsen op 

mensen woonachtig buiten de nertsen-

bedrijven verwaarloosbaar ten opzichte 

van de kans op infectie van mens-op-

mens.

De vellen van de dieren op de 

geruimde bedrijven zijn niet geschikt 

voor gebruik. Nertsen worden in april 

en mei geboren en zijn dan helemaal 

naakt. Het duurt tot het begin van de 

winter, tot november en december, 

voor de vellen dik genoeg zijn voor 

gebruik. Nederland telt nu 54 besmette 

nertsenbedrijven. Deze bedrijven 

krijgen hun schade vergoed uit het 

Diergezondheidsfonds.

Nederland telt in totaal nog zo’n 120 

nertsenbedrijven. Vanaf 2024 is het 

verboden om nog nertsen te houden 

in Nederland. Voor de uitkoop van 

nertsenhouderijen heeft de overheid 

180 miljoen euro uitgetrokken. Dat is 

gemiddeld 1,5 miljoen per bedrijf. De 

NFE, de Nederlandse Federatie van 

Pelsdierhouders, heeft laten weten dat 

dit bedrag “volstrekt niet toereikend” 

is. De NFE acht het een ramp voor de 

sector wanneer bedrijven drie jaar eer-

der moeten sluiten.

Raad stemt in met vervolgonderzoek verkabelen van 
hoogspanningsnet
De gemeenteraad van gemeente Peel en Maas heeft op dinsdag 22 september ingestemd met het vervolg van het onderzoek naar het verkabelen 
van de hoogspanningsleidingen ter hoogte van Kessel en Kessel-Eik. Alleen de partijen PvdA/Groenlinks en AndersNu waren tegen het voorstel.

In april 2019 is een haalbaarheidsstu-

die uitgevoerd voor het verkabelen 

van het hoogspanningsnet ter hoogte 

van Kessel en Kessel-Eik. Om het ver-

kabelingsproject een vervolg te geven 

is het noodzakelijk om het voor-

keurstracé, dat in het rapport wordt 

benoemd, nader uit te werken in een 

basisontwerp. Het uit te werken basis-

ontwerp gaat 100.000 euro kosten. 

Over deze kosten struikelde met 

name PvdA/Groenlinks tijdens de 

raadsvergadering. “We zitten in een 

periode van corona waarvan we de 

consequenties niet kunnen over-

zien. Ik vraag me af waarom er op dit 

moment één ton moet worden uitge-

trokken voor het tracé. Laten we het 

project opnieuw bekijken als we heel 

erg veel geld in kas hebben”, aldus 

Annigje Primowees.

Lokaal Peel en Maas stemde in met 

het vervolg van het onderzoek, maar 

wil pas een keuze maken over de 

voortgang van het project als de 

resultaten bekend zijn. “Dan kan er 

ook rekening worden gehouden met 

de gevolgen van de coronacrisis”, zei 

Saskia Vervoort. Wel vindt de par-

tij de sociaal-maatschappelijke en de 

ruimtelijke voordelen van de ver-

kabeling belangrijk. “Met name de 

ruimtelijke voordelen zien we graag 

uitgewerkt in het onderzoek. Hoeveel 

oppervlakte kan er door de verkabe-

ling extra gebouwd worden en hoe-

veel extra ruimtelijke voordelen levert 

het op voor het industrieterrein? Dat 

zijn belangrijke vragen om een goede 

keuze te maken over de realisatie van 

het project.”

Jeanne Hesen van de VVD vond dat de 

leidingen zo snel mogelijk opgedoekt 

moeten worden vanwege de gezond-

heidsredenen die de hoogspanning 

met zich meebrengt. “Het ondergronds 

leggen van de hoogspanningsmas-

ten biedt mogelijkheden om in beide 

kernen te bouwen zonder belem-

meringen van magnetische velden 

door de leidingen. Dit is goed voor de 

leefbaarheid van de kernen en het 

buitengebied. Verkabeling biedt ook 

mogelijkheden om het industrieterrein 

De Kruisberg verder te ontwikkelen en 

investeringen te doen in de infrastruc-

tuur. Het onderzoek is prijzig en het 

verkabelen ook. Toch willen we het 

plan doorzetten.”

Met twintig stemmen voor en vier 

stemmen tegen werd het voorstel 

aangenomen.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Bamboo Giant Nederland BV is een 
dynamische handelskwekerij geheel 
toegelegd op tuinbamboes en bamboe voor 
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Jouw profi el:
• je hebt affi niteit met groen;
• je hebt goede contactuele eigenschappen;
• je kunt snel en secuur werken;
• je beschikt over computervaardigheden;
• je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
• je bent bereid te schuiven met werktijden, afhankelijk van drukke/rustige perioden;
• je bent bereid om, indien nodig, te werken op zaterdag; 
• je hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
• je bent stressbestendig;
• je bent in het bezit van rijbewijs B (+E).

Wij bieden jou:
een afwisselende zelfstandige baan binnen een klein enthousiast team, een uitste-
kend pakket arbeidsvoorwaarden en een fl exibele houding. 
Honorering is conform het functiepakket. 

Interesse?
Jouw reactie kun je sturen aan:
BAMBOO GIANT NEDERLAND BV
T.a.v. Dhr. B. Nielen
Kleine Heitrak 10, 5721 SC  Asten 
Tel. 0493-342791
E-mail: info@bamboogiant.nl

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

medewerker 
 kwekerij

38 uur/week

Voor meer vragen omtrent deze functie

kun je je wenden tot dhr. B. Nielen, tel. 0493-342791

Algemene informatie op www.bamboogiant.nl
kun je je wenden tot dhr. B. Nielen, tel. 0493-342791

Dijk bij Rooth in Maasbree
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas stelt de gemeenteraad voor om een gedeelte van de 
weg Rooth in Maasbree te onttrekken aan de openbaarheid en het gedeelte te ruilen of verkopen met de 
aangrenzende perceeleigenaar P. van Meijel. Door deze maatregel zal een einde komen aan waterover-
last doordat er dan een lage dijk geplaatst kan worden.

Op het gedeelte Rooth 71 tot 

en met 73 is al een aantal jaren 

sprake van wateroverlast. Door 

een steilrand op het Rooth is er op 

een vrij korte afstand een groot 

hoogteverschil is ontstaan, wat bij 

hevige of langdurige regenbuien 

overlast veroorzaakt. Het water 

afkomstig van de hoger gelegen 

landbouwpercelen verzamelt zich 

op het zandpad, dat vervolgens 

als een trechter functioneert en 

het water afvoert naar het lager 

gelegen gebied met woningen. 

Vanaf de woningen gaat het zand-

pad over in een asfaltweg die er 

bij deze buien uitziet als een stro-

mende rivier. Na de buien ligt er 

een laag modder op de weg die 

de gemeente vervolgens komt 

opvegen.

De oplossing is om dwars door de 

zandweg en langs de landbouw-

percelen een lage dijk aan te

leggen van circa 1 meter hoog. 

Dit zorgt ervoor dat het water op 

de landbouwpercelen blijft en 

niet meer naar de lager gelegen 

woningen en rijbaan kan stro-

men. De lage dijk maakt ontslui-

ting van verkeer via het zandpad 

onmogelijk. Het zandpad, dat 

momenteel twee percelen van 

Van Meijel opsplitst, heeft voor de 

gemeente dan ook geen waarde 

meer. Het voorstel is om deze weg 

te onttrekken en daarbij dit stuk 

eigendom dan ook van de hand te 

doen. Tijdens een bewonersavond 

gaven de aanwezigen een akkoord 

op het voorstel van de gemeente.

Eén basisschool voor Helden 
definitief van de baan 
De PvdA kreeg tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 sep-
tember geen instemming voor het plan een kindcentrum van Prisma aan de 
Kloosterstraat te realiseren voor alle vierhonderd kinderen van Helden. 

Het plan van PvdA/GroenLinks om te 

onderzoeken of basisschool De Pas 

en Sbo de Fontein niet beter in één 

gebouw gevestigd kunnen worden 

is dinsdagavond tijdens de raadsver-

gadering verworpen. 22 raadsleden 

stemden tegen het plan, 3 vóór.

Voorafgaand aan de stemming drong 

wethouder Hermans er op aan de lijn 

voort te zetten die de voorgaande 

jaren is ingezet “en regelmatig is afge-

wogen.” Namens de fractie PvdA/

GroenLinks gaf Raf Janssen te kennen 

dat er bij het college helaas sprake 

was van tunnelvisie. “Het idee van 

één school is nooit besproken. Als we 

die mogelijkheid niet onderzoeken is 

dat een gemiste kans.”

Dave Huntjens, voorzitter van het 

college van bestuur bij de Stichting 

Prisma en Peter Kurvers, voorzitter van 

het Dörper Overleg, maakten gebruik 

van het spreekrecht om de voordelen 

van kleinschaligheid in een groene 

omgeving voor basisschoolkinde-

ren te benadrukken. Volgens Kurvers 

kent een grote school ook verliezers. 

“En dat zijn de kinderen die gebaat 

zijn bij kleinschalig onderwijs in een 

groene omgeving.” De verbinding met 

het IVN biedt juist grote kansen.”

Raf Janssen wist hier tegenin te bren-

gen dat juist in een groot school-

gebouw ook goed kleinschaligheid 

geboden kan worden. “Misschien juist 

veel beter, want je bespaart aan over-

head. Wat je daar minder uitgeeft, kun 

je besteden aan de kinderen. Juist die 

kleinschaligheid is voor ons dus een 

argument om het samen te voegen.”

Huntjens stelt dat een gebouw voor 

twee scholen de keuzevrijheid enorm 

beperkt. “Het gaat niet alleen om het 

schoolconcept, maar ook om de omge-

ving waar het onderwijs gegeven 

wordt.” Een onderzoek zou bovendien 

nog een jaar uitstel betekenen. “En dat 

kan wel eens de doodsteek zijn van 

basisschool de Pas”, vreest Huntjens. 

Hij wees op de staat van het school-

gebouw die al in 2013 slecht was. 

Door de verbouw telkens uit te stellen, 

dreigen de schoolkinderen dit jaar al 

in de kou te komen zitten.

Tekst: Marc van der Sterren

Lintje voor Mat Kersten 
Mat Kersten (70) uit Helden is zondag 20 september gedecoreerd met de versierselen die horen bij een lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

Kersten ontving de Koninklijke onder-

scheiding uit handen van burge-

meester Wilma Delissen-van Tongerlo 

wegens de 28 jaren die hij heeft 

ingezet als sociaal en maatschappe-

lijk vrijwilliger. Zo was hij voorzitter bij 

buurtvereniging De Dreesse in Helden 

(1991-2000), voorzitter en later lid van 

de podiumcommissie bij het Heldens 

Gemengd Koor Bel Canto (2004-2020) 

en voorzitter van Aspergegilde Peel 

en Maas (2013-2019).

Daarnaast was de heer Kersten 

gemeenteraadslid voor het CDA van 

de voormalige gemeente Helden 

(2002-2009) en de gemeente Peel 

en Maas (2010-2011).
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Adver to r ia l

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’

Sint Jozef vernieuwt
“Bĳ  ons komen mensen wonen als het thuis niet meer gaat”, vertelt Corine Remmers directeur-bestuurder 
van Sint Jozef Wonen en Zorg. “Vaak gaat het om mensen die alleen wonen en bĳ  wie er sprake is van 
dementie of een lichamelĳ ke beperking. Maar het kan ook zĳ n dat het de partner of familie niet meer lukt 
de noodzakelĳ ke ondersteuning te bieden.”

Laatste fase van de verbouwing
“Mensen komen bij ons voor het 

laatste stukje van hun leven. En wij 

willen dat zo aangenaam mogelijk 

maken. Wij bieden comfort in de 

breedste zin van het woord en 

maken het huiselijk en gezellig 

voor onze bewoners. Het gebouw is 

daarom behoorlijk aangepast. Er is 

bijgebouwd en er zijn huiskamers 

gecreëerd. Op dit moment bevinden 

we ons in de laatste fase van de 

verbouwing. Eind van dit jaar staat 

er een nieuw Sint Jozef!”

Veranderingen in de zorg
“Toen dit gebouw 25 jaar geleden 

werd gebouwd, was het een 

‘bejaardenverzorgingshuis’. 

Hier ging je wonen als je 65 werd. 

Hoe anders is het nu! Mensen 

blijven zo lang mogelijk thuis 

wonen. Als mensen bij ons komen, 

zijn ze niet alleen veel ouder maar 

hebben ze erg veel ondersteuning 

nodig. Wij zijn eigenlijk een 

verpleeghuis geworden. Maar met 

die term heb ik persoonlijk echt 

moeite. Ik zie het vernieuwde Sint 

Jozef als een veilig, aangenaam, 

warm en sfeervol huis waar 

mensen in de laatste fase van 

hun leven wonen. Die verandering 

vraagt om een andere manier van 

ondersteuning. Daar zijn we mee 

aan de slag gegaan en inmiddels 

is onze werkwijze daar al aardig 

op aangepast. Ik ben dan ook trots 

op onze medewerksters die deze 

enorme beweging hebben gemaakt.”

Thuisgevoel
“In het vernieuwde Sint Jozef draait 

het om het thuisgevoel”, gaat Corine 

Remmers verder. “Dat is de essentie 

van onze werkwijze. Wij proberen 

iedereen die hier woont én werkt 

dat gevoel te geven. We hebben 

zeven huiskamers waar ongeveer 

negen bewoners samen de 

dag doorbrengen. Op iedere 

huiskamer is 12 uur per dag een 

‘medewerker leefplezier’ aanwezig. 

Deze medewerker creëert een 

gezellige sfeer, kookt iedere dag 

vers en vormt met de bewoners 

samen eigenlijk een soort 

huishouden. De zorgmedewerkers 

ondersteunen hierbij vanuit hun 

rol en verantwoordelijkheid 24 uur 

per dag. Alles gaat zoveel mogelijk 

zoals thuis; daar mag je zijn zoals je 

bent. En als het even lukt, gaan we 

vóórdat iemand bij ons komt wonen, 

thuis op bezoek zodat we iemand zo 

goed mogelijk leren kennen.”

Dit is het eerste deel van de serie: 
‘Sint Jozef, hier voel ik mij thuis’.

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1

5768 AW Meijel

077 466 78 78

sintjozefwonenenzorg.nl

info@sintjozefwonenenzorg.nlCorine Remmers: “De verbouwing van de begane grond is de laatste fase.”

Niet appen en fietsen tegelijk
Politie controleert op telefoongebruik op de fiets
Politie Peel en Maas controleert sinds maandag 21 september actief op telefoongebruik tijdens het fietsen. Een boete kost 95 euro, plus 
administratiekosten. 

Via Instagram waarschuwt Politie Peel 

en Maas voornamelijk de jeugd hun 

telefoon niet te gebruiken tijdens het 

fietsen. Al sinds juli 2019 is dit ver-

boden. ‘Houd je ogen op de weg en 

niet op je scherm’, zo meldt de poli-

tie. ‘Stap even af om te bellen of 

te appen.’

Volgens de politie hebben zo’n 10 mil-

joen Nederlanders een smartphone, 

de helft daarvan gebruikt deze onder-

weg. Smartphonegebruik in het ver-

keer leidt tot enkele tientallen doden 

en honderden gewonden per jaar in 

Nederland. Lezen en schrijven van 

berichtjes op de smartphone vergroot 

het risico op een ongeval minstens 

25 keer. 

Binnenkomende berichten vormen 

een grote verleiding waartegen je 

je gemakkelijk kunt beschermen 

door bijvoorbeeld de telefoon op stil 

of offline te zetten. De politie raadt 

verder aan de telefoon in de tas te 

stoppen en voor vertrek te appen 

dat je onderweg bent. Wanneer je 

toch moet bellen tijdens het fietsen, 

gebruik dan een oortje. En wie de 

telefoon als navigatie gebruikt kan het 

best een houder op het stuur gebrui-

ken. De waarschuwing geldt echter 

niet alleen voor fietsers. ‘Ben je aan 

het autorijden en we zien dat je je 

telefoon gebruikt? Dan bekeuren wij 

natuurlijk ook’, zo meldt de politie op 

Instagram.

Hennep gevonden
Drugspand 
in Baarlo 
gesloten
Burgemeester Wilma 
Delissen-van Tongerlo heeft 
op maandag 21 september 
een drugspand aan de 
Napoleonsbaan Noord in 
Baarlo gesloten. Het gebouw 
is dicht voor drie maanden.

De politie heeft begin septem-

ber een doorzoeking uitgevoerd 

omdat in een strafrechtelijk 

onderzoek informatie naar voren 

was gekomen dat vermoede-

lijk met enige regelmaat hen-

nep geknipt en verwerkt werd 

in het pand. Op de locatie is 

geoogste hennep, een aantal 

hennepplanten en een hoeveel-

heid contant geld aangetroffen. 

De woning blijft gesloten tot 

21 december. Met de sluiting 

wordt volgens de burgemeester 

de openbare orde, de aantas-

ting van het woongenot en de 

bedreiging van de leefbaarheid 

voor de omgeving hersteld en 

het gevaar voor de veiligheid en 

gezondheid beëindigd.

Bedrijfswoning gesloopt
Akkoord huisvestingslocatie arbeidsmigranten op de 
Lorbaan in Grashoek
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met de realisatie van een huisvestingslocatie voor tachtig arbeidsmigranten 
op Lorbaan 16 in Grashoek. De aanvraag van het initiatief werd ingediend voordat het college op 22 juni besloot om diverse initiatieven, die 
werden opgestart op basis van het beleid ‘huisvesting short-stay arbeidsmigranten’ uit 2019, te bevriezen. Daarmee valt deze aanvraag niet 
onder dit besluit. 

In de huidige situatie bestaat de 

locatie aan de Lorbaan uit een 

bedrijfswoning in de vorm van een 

langgevelboerderij en een aan-

tal (voormalige) bedrijfsgebouwen. 

De arbeidsmigranten zijn op dit 

moment op een andere locatie gehuis-

vest. In de nieuwe situatie wordt de 

huidige langgevelboerderij en één van 

de (voormalige) bedrijfsgebouwen 

gesloopt en vervangen door nieuw-

bouw. De arbeidsmigranten zullen 

zich dan vanuit de huisvestingslocatie 

te voet of per fiets verplaatsen naar 

de nabijgelegen bedrijfslocaties van 

aanvrager aan de Vliegertsdijk en de 

Lorbaan. De huisvestingslocatie voor 

de arbeidsmigranten wordt voorzien 

van een parkeerplaats en een recre-

atieterrein/sportveld. Een bestaande 

schuur gaat functioneren als fietsen-

stalling/opslag bij het logiesverblijf.

Zodra langer dan één jaar geen 

gebruik is gemaakt van het gebouw 

voor huisvesting van arbeidsmigran-

ten, zal het gebouw een vervolgfunc-

tie krijgen die agrarisch gerelateerd 

is. Het ontwerpbesluit van dit initiatief 

ligt gedurende zes weken ter inzage. 

Dat biedt bezwaarmakers de mogelijk-

heid een zienswijze in te dienen.
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John Vaessen krijgt ereteken dankzij speurwerk Piet 
Als 20-jarige vertrok John (Sjeng) Vaessen in 1938 vanuit Koningslust naar Nederlands-Indië om daar in het Nederlandse leger te dienen. Hij wist een krijgsgevangenschap van de 
Japanners te overleven en keerde na de oorlog terug om daarna snel genoeg te emigreren naar Canada. Een onderscheiding voor zijn verdiensten kreeg de inmiddels 102-jarige John 
nooit. Tot een paar weken geleden.

Verantwoordelijk voor de verlate 

onderscheiding is Piet Gommans. 

De Panningnaar is al drie jaar bezig 

met het archiveren van alle jongens 

en mannen die vanuit voormalig 

gemeente Helden naar Nederlands-

Indië vertrokken om te dienen in 

de KNIL, het Koninklijk Nederlands-

Indisch Leger. “De gemeente had een 

lijst van 94 namen van mannen die 

daar waren geweest, maar ik kwam 

er al vrij snel achter dat niet iedereen 

daarop stond.”

Overleden
Piet, ook bekend van zijn onderzoek 

naar alle overledenen in gemeente 

Helden in de Tweede Wereldoorlog, 

dook in het onderwerp. Inmiddels 

heeft hij al zeker zes namen aan de 

lijst toegevoegd. Daarnaast is Piet 

bezig met het verzamelen van de 

informatie van alle namen op de lijst. 

“De meesten zijn al overleden. Ik heb 

zeven mannen opgespoord en kunnen 

bezoeken. Die waren een bron aan 

informatie.” 

Nog vaker hoorde Piet dat de vete-

ranen inmiddels overleden zijn. 

“Vaak hebben de nabestaanden dan 

wel nog een foto of wat informa-

tie over hun vader, oom, neef, broer 

of opa. Maar ze weten eigenlijk niet 

wat die daar deed. Over de tijd in 

Nederlands-Indië werd thuis niet 

gepraat.” Daarom beperkt het archief 

van Piet zich tot algemene informatie 

als een foto, woonadres, geboorteda-

tum, compagnie, de plek waar ze in 

Indonesië verbleven en hun functie. 

Krijgsgevangene
Sommigen van de oud-militairen ble-

ken geëmigreerd te zijn. Eentje daar-

van is John, Sjeng op zijn Limburgs, 

Vaessen uit Koningslust. Die ging 

als beroepsmilitair al vóór de oor-

log naar (toen nog) Nederlands-

Indië. Tijdens zijn tijd daar viel Japan 

Indonesië binnen en John werd 

zodoende krijgsgevangene.

John moest als dwangarbeider wer-

ken aan de Birma-spoorweg in 

Thailand. Hij overleefde de verschrik-

kelijke tijd en keerde in 1950 terug 

naar Nederland. Hier trouwde hij met 

zijn Maasbreese vriendin Johanna 

om drie jaar later te emigreren naar 

Canada. Daar ligt waarschijnlijk het 

probleem met het niet uitreiken van 

het Ereteken voor Orde en Vrede, 

zegt Piet. “De meeste mannen die 

in Indonesië gediend hebben, kre-

gen de onderscheiding wel gewoon. 

Misschien omdat John zo kort hier was, 

is het bij hem fout gegaan en zijn ze 

het vergeten.”

102 jaar
Piet kwam daar achter en kaartte 

het aan bij het Comité ereschuld 

Onderscheidingen. Die erkende 

haar fout en stuurde per post de 

onderscheiding alsnog naar John. 

Het opmerkelijke is dat John de onder-

scheiding ook nog daadwerkelijk in 

ontvangst kon nemen. De veteraan 

is inmiddels al 102 jaar oud. Zo kreeg 

John, zeventig jaar nadat hij vertrok 

uit Nederland, alsnog de erkenning 

voor zijn tijd in Nederlands-Indië. 

‘Ere wie ere toekomt! Ook na zoveel 

jaar!’, schreef het comité op haar 

Facebookpagina.

Overigens worden de onderscheidin-

gen normaal gesproken persoonlijk 

overhandigd door een militair attaché, 

maar vanwege het coronavirus was 

dat nu niet mogelijk. Zodra dat wel het 

geval is, komt de attaché alsnog op 

bezoek in Canada, belooft het comité. 

Piet is blij dat John alsnog een onder-

scheiding kreeg. “Daar doe ik al mijn 

onderzoek voor, dat mensen niet ver-

geten worden en de eer krijgen die ze 

verdienen.” 

Piet had contact met de zoon van John 

en die liet weten heel trots te zijn 

dat zijn vader gedecoreerd zou wor-

den. “Hij vond het voornamelijk mooi 

dat zo lang nadat het gebeurd is, nog 

iemand onderzoek deed. Dat kon de 

familie wel waarderen.” Piet blijft nog 

tot het einde van dit jaar doorgaan 

met het zoeken. “Daarna sluit ik het af, 

hopelijk met een goedgevuld archief.” 

Dat archief deelt Piet met gemeente 

Peel en Maas en hij hoopt dat het 

nog ooit digitaal beschikbaar gesteld 

wordt. “Dat er bij het Indië-monument 

QR-codes komen te staan bij de 

namen bijvoorbeeld. Dat mensen dat 

scannen en vervolgens informatie over 

die persoon krijgen. Dan worden ze 

niet vergeten.”

In een reactie laat de familie van 

John Vaessen weten verrast en blij te 

zijn dat Piet de tijd en moeite heeft 

genomen om de zaak te onderzoe-

ken. Zijn kinderen zijn erg blij met de 

onderscheiding. “Onze vader praat 

niet veel over deze tijd, we weten dat 

hij er niet veel goede herinneringen 

aan heeft. We weten dat hij als krijgs-

gevangene malaria heeft gekregen en 

veel van zijn vrienden heeft zien ster-

ven. Zijn herinneringen zijn wat vaag, 

dus wij zijn Piet erg dankbaar dat hij 

ervoor gezorgd heeft dat hij de onder-

scheiding heeft gekregen voordat hij 

er niet meer is. Wij zijn trots op onze 

vader en op zijn inzet voor het land.”

Tekst: Rob Dieleman 

Beeld: Piet Gommans

John Vaessen in zijn tijd als militair
Een foto die Piet kreeg van zes Heldenaren die in 1947 in Indonesië is genomen. Op de foto zijn Coen Joosten, Leo Houtappels, 
Sjeng Joosten, Frans Steegs, Sjaak Huijs en Harry Vercoulen te zien.

We hebben weer opgeruimd!

Bedankt 230 vrijwilligers die afgelopen week  
270 vuilniszakken zwerfafval hebben opgeruimd.

Peel en Maas is weer (even) schoon!
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Adver to r ia l

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’

Sint Jozef vernieuwt
“Bĳ  ons komen mensen wonen als het thuis niet meer gaat”, vertelt Corine Remmers directeur-bestuurder 
van Sint Jozef Wonen en Zorg. “Vaak gaat het om mensen die alleen wonen en bĳ  wie er sprake is van 
dementie of een lichamelĳ ke beperking. Maar het kan ook zĳ n dat het de partner of familie niet meer lukt 
de noodzakelĳ ke ondersteuning te bieden.”

Laatste fase van de verbouwing
“Mensen komen bij ons voor het 

laatste stukje van hun leven. En wij 

willen dat zo aangenaam mogelijk 

maken. Wij bieden comfort in de 

breedste zin van het woord en 

maken het huiselijk en gezellig 

voor onze bewoners. Het gebouw is 

daarom behoorlijk aangepast. Er is 

bijgebouwd en er zijn huiskamers 

gecreëerd. Op dit moment bevinden 

we ons in de laatste fase van de 

verbouwing. Eind van dit jaar staat 

er een nieuw Sint Jozef!”

Veranderingen in de zorg
“Toen dit gebouw 25 jaar geleden 

werd gebouwd, was het een 

‘bejaardenverzorgingshuis’. 

Hier ging je wonen als je 65 werd. 

Hoe anders is het nu! Mensen 

blijven zo lang mogelijk thuis 

wonen. Als mensen bij ons komen, 

zijn ze niet alleen veel ouder maar 

hebben ze erg veel ondersteuning 

nodig. Wij zijn eigenlijk een 

verpleeghuis geworden. Maar met 

die term heb ik persoonlijk echt 

moeite. Ik zie het vernieuwde Sint 

Jozef als een veilig, aangenaam, 

warm en sfeervol huis waar 

mensen in de laatste fase van 

hun leven wonen. Die verandering 

vraagt om een andere manier van 

ondersteuning. Daar zijn we mee 

aan de slag gegaan en inmiddels 

is onze werkwijze daar al aardig 

op aangepast. Ik ben dan ook trots 

op onze medewerksters die deze 

enorme beweging hebben gemaakt.”

Thuisgevoel
“In het vernieuwde Sint Jozef draait 

het om het thuisgevoel”, gaat Corine 

Remmers verder. “Dat is de essentie 

van onze werkwijze. Wij proberen 

iedereen die hier woont én werkt 

dat gevoel te geven. We hebben 

zeven huiskamers waar ongeveer 

negen bewoners samen de 

dag doorbrengen. Op iedere 

huiskamer is 12 uur per dag een 

‘medewerker leefplezier’ aanwezig. 

Deze medewerker creëert een 

gezellige sfeer, kookt iedere dag 

vers en vormt met de bewoners 

samen eigenlijk een soort 

huishouden. De zorgmedewerkers 

ondersteunen hierbij vanuit hun 

rol en verantwoordelijkheid 24 uur 

per dag. Alles gaat zoveel mogelijk 

zoals thuis; daar mag je zijn zoals je 

bent. En als het even lukt, gaan we 

vóórdat iemand bij ons komt wonen, 

thuis op bezoek zodat we iemand zo 

goed mogelijk leren kennen.”

Dit is het eerste deel van de serie: 
‘Sint Jozef, hier voel ik mij thuis’.

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1

5768 AW Meijel

077 466 78 78

sintjozefwonenenzorg.nl

info@sintjozefwonenenzorg.nlCorine Remmers: “De verbouwing van de begane grond is de laatste fase.” www.vdg-verhuur.com

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Bel vrijblijvend voor informatie

Helenaveenseweg 38

5985 NM Grashoek

06 52 05 40 84

mhpvandengoor@home.nl
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fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33 
06 30 921 961
regio Peel en Maas 

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl 
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samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

Grubbenvors t
(077)  366 13 14
in fo@bobnoten .n l
www.bobnoten.n l
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

Op 15 september hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid 

Harry Verberne
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. 
Gedurende zijn lidmaatschap van 56 jaar heeft hij zich altijd ingezet 
voor RKMSV. 

Wij wensen zijn familie in deze zware tijd alle sterkte toe. 

Bestuur, leden en ereleden RKMSV

Op 15 september bereikte ons het droevige bericht
dat ons zeer gewaardeerd lid

Harry Verberne
op 78-jarige leeftijd is overleden.

Wij wensen familie en vrienden heel 
veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur en leden
HSV De Noordervaart Meijel

Al lang had ik al geen krachten meer

maar toch bleef ik vechten keer op keer.

Nu leg ik de wapens neer

Bedankt: tot ziens bij de Heer.

Harry Verberne
echtgenoot van

Tonny Jegers

  * Neerkant, 1 maart 1942        † Meijel, 15 september 2020

 Meijel: Tonny Verberne - Jegers

 Meijel: Marc en Joyce

 Helden: Miranda en Frans
  Joep
  Bas

  Familie Verberne
  Familie Jegers

   
Familie Verberne
Kennedylaan 15
5768 VL Meijel

De afscheidsdienst heeft op maandag 21 september in 
crematorium Midden - Limburg te Baexem  plaatsgevonden.

‘ Och, ut geit good ‘
   Jan

Jan, . . . . ut is good zoë

Jan Verber
Tegelen, * 18 augustus 1952

Maastricht, † 18 september 2020

echtgenoot van

Henny Verber-Wijnands

pap, schoonvader en trotse opa van

 Judith en Wouter, Maud, Isa, Siem
 Paul
 Erik en Marlie, Koen, Giel

Correspondentieadres: 
Peelstraat 33, 5986 NL Beringe

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

Geboren

Mason
14 september 2020
Zoon en broertje van

Patrick, Kirsten en Danée
Giesen-van Roij

Zelen 13
5981 PM Panningen

Zoals haar wens was, is onverwacht vredig ingeslapen

An Daas
* Terheijden, 6 december 1943  † Koningslust, 15 september 2020

 partner van Wil Janssen  25 februari 2011 †

Eindelijk weer verenigd met Wil

 Moeder van: Adrie en Mark †
  Peter en Christel

 Tante van: � ea en Hans †
  Tiago
  Lúcia
Adriaansweg 8
5984 ND  Koningslust

Op maandag 21 september hebben we op  Natuurbegraafplaats 
Bergerbos afscheid van An genomen.

Welkom lief meisje!

Geboren op
13 september 2020

Yara
Dochter en zusje van:
Michel, Kelly en Len

Ninnesweg 60
5981 PC Panningen

50 jaar getrouwd

Jo en Ves
Janssen-Janssen

Hartelijk gefeliciteerd!

Angelique, Geert, Siem, Sanne
Sandra, Joep, Kyra, Mila
Linda, Toon, Daan, Fem

Bedroefd, maar dankbaar voor alles was zij voor ons hee� 
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van ons mam en oma

Maria Peeters-Soers
echtgenote van Mathieu Peeters †

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in 
zorgwoning Ruijsstraat 82A, in de lee� ijd van 86 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

Zoals de vlinder, aangetrokken door de zon,
 ontstijgt uit haar cocon

Zo bevrijdt mijn ziel zich van haar aards gewicht,
 opgaand naar het eeuwige licht!

Helden, 12 september 2020
Correspondentieadres: Familie Peeters,
Patersstraat 23, 5981 TP  Panningen

De uitvaartdienst vond plaats in besloten kring op zaterdag 19 sep-
tember in de kerk van de H. Jozef te Beringe waarna mam te ruste 
is gelegd bij pap op het kerkhof.

Hulp in de huishouding gevraagd 
voor 3 uur per week. Tijd in overleg.
Tel. 06 30 80 59 15.

Gezocht o.a. afwashulp.
Meer vacatures op 
BrasserieVIOS.nl

Computerproblemen? Karel Heines 
Baarlo. Verdere info&tips: karelheines.nl.
Tel.: 06 50 96 29 15.

Dringend gezocht: woonruimte 
voor gescheiden moeder met 3 
kinderen en hond.
Tel. 06 29 46 98 71.

Wij zoeken een goede en 
betrouwbare hulp in de huishouding 
bij ons in Maasbree voor tussen de 
16 en 32 uur per week. Rooster 
kunnen we in overleg samen indelen. 
Werkzaamheden zijn gewoon 
huishoudelijk en niet tijdelijk. 
Interesse? Schrijf naar 
colmore2@gmail.com.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96 
info@heikevastgoed.nl

Auto’s gevraagd, alle merken loop, 
sloop of schade. 
Direct geld en vrijwaring, snel 
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
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Een OLS wordt traditiegetrouw georganiseerd vanuit de glorieuze sferen der overwinning. De komst van corona betekende een zware klap voor 
de Meijelse Schutterij, vertelt Lilian van de Kruijs uit Helden. Of eigenlijk: uit Meijel. Een OLS in 2021 maakt veel goed. “Maar we moeten dan wel 
helemaal opnieuw in de flow zien te komen.” Deze week wordt ze plukt.

De tongval bij de eerste begroe-

ting maakt meteen duidelijk dat 

we hier niet te doen hebben 

met een Dörpse die lid is van de 

Meijelse schutterij, maar met een 

Meijelse die in Helden is gaan 

wonen.

Tja, hoe gaat dat. “Ik werkte op 

de Heuvelhoek en bouwde hier 

een vriendenkring op”, ver-

telt Lilian. Toen ze in 1992 met 

Mat van de Kruijs uit Boshoven 

trouwde, gingen ze hier aan de 

Pastoor Hoemoetstraat wonen.

Met die vriendengroep deed ze 

in de beginjaren vaker mee met 

de liedjesavond met carnaval. 

Iets waar ze nog graag aan terug-

denkt. “Maar toen er kinderen 

kwamen, verwaterde dat.”

Haar afkomst heeft ze nooit ver-

loochend. Vanzelfsprekend bleef 

ze gewoon lid van de Schutterij in 

Meijel. “Ik ben al lid sinds 1977. Toen 

was ik zeven.” Inmiddels is het hele 

gezin lid. De oudste dochter van 

25 jaar is al 18 jaar lid en de jongste 

van 21 al 15 jaar. “Mat moest eerst 

altijd op de kinderen passen als ik 

naar de Schutterij ging, maar toen dat 

niet meer hoefde, werd hij ook lid.”

Gloriedagen
Het verhaal van de Grúún van Méél 

is inmiddels genoegzaam bekend: 

Op zaterdag 13 juli vorig jaar bracht 

Schutterij Sint Willibrordus D’n Um 

mee uit Sevenum. De gloriedagen 

waren fantastisch, memoreert Lilian 

glunderend. “De eerste maanden 

werd je echt geleefd. Je rolde van de 

ene huldiging in de andere recep-

tie en iedereen spreekt je aan.” 

Iedereen van de schutterij bevond 

zich in hogere sferen. Vanuit die 

situatie is het niet moeilijk genoeg 

medewerking te krijgen voor het 

organiseren van het OLS in 2020.

Maar toen kwam corona en alles 

zakte in. Lilian heeft er begrip 

voor dat het OLS werd afgeblazen. 

“Maar het was een zware klap.” 

Gelukkig kan het OLS het volgend 

jaar waarschijnlijk wel doorgaan. Dat 

maakt veel goed. “Maar we moeten 

dan wel opnieuw in de flow komen.” 

Iets dat deze flow nog enigszins in 

leven houdt, is de nominatie voor de 

Cultuurprijs Peel en Maas. 

Big smile
De overwinning was een waar fami-

liefeest bij Van de Kruijs. Lilian en 

haar jongste dochter Tanicha zaten 

beiden in het zestal dat uiteinde-

lijk D’n Um binnenhaalde. Maar de 

meeste blijdschap zat misschien wel 

bij Sjra Stultiëns, Lilians vader.

In oktober wordt Sjra gehuldigd 

vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap. 

“Hij heeft 40 jaar op het OLS gescho-

ten en heeft nooit iets gewonnen”, 

vertelt Lilian. Nee, hij is niet jaloers, 

hij is reuzetrots. “Hij heeft een heel 

jaar met een big smile rondgelopen.” 

Op het terras, onder de overkapping, 

hangt een uitgebreide fotocollage 

van het OLS. “Elke keer als hij hier is 

moet hij er weer naar kijken.”

Bakkerij
Lilian werkt bij Bakkerij op de Beek 

in Panningen waar ze mensen met 

een verstandelijke beperking bege-

leidt. “Ik zit sinds 1988 in de gehan-

dicaptenzorg en werk nu 18 jaar op 

de bakkerij.” Het leuke is dat ze niet 

alleen cliënten begeleid, maar ook 

heeft leren bakken. “Twee banen 

tegelijkertijd”, lacht ze. In totaal wer-

ken er zo’n vijfentwintig cliënten. 

Zij werken niet allemaal elke dag, 

dagelijks lopen er zo’n vijftien tot 

twintig rond.

Ook voor deze cliënten hakte de 

corona er zwaar in. Tijdens de lock-

down bleven ze acht weken thuis. 

“Dan waren ze dus gewoon op de 

woning.” Met enkele vrijwilligers 

werd de bakkerij gerund, zodat 

bestellingen gewoon doorliepen. 

Maar de cliënten viel het zwaar om 

aan huis gekluisterd te zijn. En Lilian 

ook. Ze zucht diep. “Ik heb 15 jaar in 

een woongroep gewerkt en daar was 

ik eigenlijk wel klaar mee.” 

Vooral omdat de cliënten ook niet 

goed begrepen waarom ze eigen-

lijk thuis moesten blijven. “Er zijn er 

bij die echt niet thuis kunnen zitten. 

Die moeten iets om handen heb-

ben. Na acht weken liepen ze tegen 

de muur omhoog.” Gelukkig ging de 

bakkerij toen weer open. “We heb-

ben een grote ruimte, daar kun je 

gerust anderhalve meter afstand 

houden.”

Wintersport
Het afgelopen jaar was corona zo’n 

beetje allesbepalend. Het begon 

toen Lilian met haar gezin en een 

stel vrienden in Italië op wintersport 

was. “Vanuit Nederland kregen we 

de eerste appjes toen daar de corona 

begon. Maar wij zaten in Ortisei, zo’n 

300 kilometer van het coronagebied. 

Dus appten we terug: ‘jullie zitten 

dichterbij.’ Want toen was het in 

Brabant al begonnen.” Lilian is ach-

teraf erg blij dat ze dit jaar voor Italië 

hadden gekozen en niet zoals andere 

jaren voor het Oostenrijkse Flachau. 

Daar was corona toen juist in alle 

hevigheid losgebarsten. 

 Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Lilian van de Kruijs Helden
Geplukt

We blijven opruimen!

110 vrijwilligers hebben een stuk Peel en Maas geadopteerd 
én zorgen dat daar geen zwerfafval meer ligt.

Help je mee? Je kunt je nog steeds hiervoor opgeven bij contact@peelenmaasschoon.nl

Adoptieplan Peel en Maas

Kijk voor de oplossing 

volgende week  

in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Naam: Jante van Katwijk

Leeftijd: 13 jaar

Woonplaats: Panningen

School: Het Bouwens van der 

 Boijecollege

Wat is je favoriete hobby?
In mijn vrije tijd spreek ik graag af 

met vriendinnen. Samen chillen we 

dan thuis met Netflix aan of gaan 

we gezellig een ijsje eten op het 

terras. Mijn grootste hobby is hand-

bal. Ik handbal bij Bevo HC en zit op 

school in de handbal-sportklas. 

Zie jij jezelf meer als een 
introvert of een extravert 
persoon?
Ik ben in eerste instantie nog wat 

rustiger, zeker als ik ergens nieuw 

ben. Als ik me eenmaal op mijn 

gemak voel, ben ik al veel losser en 

krijg ik ook wat meer praatjes.

Wanneer zing je?
Als ik thuis klusjes aan het doen 

ben. Als ik dan muziek opzet, 

maak ik er toch nog iets leuks 

van. En tijdens de trainingen en 

warming-up voor de wedstrijd 

zetten we met het team ook de 

muziekbox aan en zing ik mee met 

de leuke liedjes die voorbij komen. 

Wanneer voel jij je het 
gelukkigst?
Ik hou van gezellige dingen doen, 

zoals samen op de bank tv kijken, 

een taart bakken of lekker uit eten 

gaan. Ik ga ook heel graag naar 

Mill. Daar woont mijn familie en 

het is altijd heel gezellig om daar 

te zijn. We lachen veel en doen 

leuke dingen samen.

Wat kies je? Je kunt onder 
water ademen of mag overal de 
muziek bepalen.
In de zomer en als we op vakantie 

zijn vind ik het heel erg leuk om te 

zwemmen. Als ik op zo´n momenten 

dan onder water zou kunnen adem-

halen, hoef ik geen snorkel meer te 

gebruiken, dus dat zou wel heel fijn 

zijn.

Wat is je raarste droom?
Ik vergeet mijn dromen altijd. 

Soms zegt mijn moeder ‘s morgens 

dat ik ‘s nachts aan het dromen was 

(omdat ik dan gepraat heb in mijn 

slaap), maar dat weet ik dan echt 

niet meer.

Wat zou je doen als je een dag 
onzichtbaar was?
Ik zou een dag allemaal dingen doen 

waar ik normaal voor zou moeten 

betalen. Gratis naar de bioscoop of 

naar het pretpark bijvoorbeeld, of 

tien keer achter elkaar in de acht-

baan zonder in de rij te hoeven 

staan.

Welke trend heb jij gevolgd die je 
nu niet meer leuk vindt?
Ik heb urenlang met loombandjes 

gespeeld. Dat was een trend die ik 

heel veel samen met vriendinnen 

deed. Dat is inmiddels meer dan drie 

jaar geleden en nu doe ik dat allang 

niet meer.

Waar ben jij het meest dankbaar 
voor?
Ik ben heel blij met de thuissituatie 

die ik heb, die is compleet en goed. 

Net zoals de rest van mijn familie, 

met opa’s en oma’s, ooms, tantes en 

mijn nichten en nichtjes. Ik heb leuke 

vriendinnen waar ik gezellige dingen 

mee kan doen dus ook daar ben ik 

wel heel dankbaar voor.

Wat staat er op je bucketlist?
Ik zou heel graag naar Zuid-Afrika op 

een safarivakantie willen. Een paar 

weken rondreizen daar en zoveel 

mogelijk wilde dieren in de natuur 

zien. Een keer in een luchtballon of 

helikopter boven een grote bekende 

stad vliegen lijkt me ook heel erg 

leuk.

Waar dagdroom je het meest 
over?
Als de schoolweek net begonnen is 

dagdroom ik vaak over het afgelo-

pen weekend, over de leuke din-

gen die ik heb gedaan. Richting het 

einde van de schoolweek denk ik 

dan alvast aan het weekend dat gaat 

komen.

Wanneer was de laatste keer dat 
je door de grond wilde zakken?
Ik stond bij een vriendin en iemand 

die zij kende zwaaide naar haar, 

maar ik dacht dat ze naar mij 

zwaaide en dus zwaaide ik terug. 

Er werd dus niet naar mij maar naar 

mijn vriendin gezwaaid. Dat was wel 

een beetje gênant.

Wat is je laatste miskoop 
geweest?
Eigenlijk heb ik nog nooit echt een 

miskoop gedaan. Laatst heb ik wel 

een mooie trui gekocht, maar toen 

ik hem thuis nog eens paste was hij 

te groot. Maar mijn zus vindt de trui 

gelukkig ook mooi, dus draagt zij 

hem nu en hoeft ze hem niet met 

mij te delen.

Waarvan word jij enthousiast?
Dat we met handballen nu eindelijk 

weer wedstrijden mogen gaan spe-

len, dat is zo lang geleden. Ik kijk er 

heel erg naar uit dat de competitie 

weer gaat beginnen.

Ben je bijgelovig?
Toen ik nog op de basisschool zat, 

tikten we altijd de grond aan bij 

gelijke getallen op de klok. Soms doe 

ik dat nog steeds, omdat ik denk dat 

dat geluk brengt. Ik heb er echter 

nog niet echt wat van gemerkt.

Tekst: Lisa Osinga

Jante van Katwijk Panningen
15-vragen aan

jongeren \ 2409 

Column
Weer naar 
school

Hoi

Na vijf maanden thuis te 
hebben gezeten was het na de 
zomervakantie weer tijd om 
naar school te gaan. Dat was 
best wel even wennen. Niet 
alleen omdat het zo lang 
geleden was dat ik echt een 
normale, volle schoolweek 
had met meer dan alleen de 
vakken Nederlands en men-
torles, maar natuurlijk ook 
omdat we ons nu op school 
aan de coronaregels moeten 
houden, en dat moest voor 
maart 2020 nog niet.

Dat betekent dat we onder 

andere afstand moeten houden 

van de docenten, buiten moeten 

pauzeren en looproutes moeten 

volgen. Vooral in de eerste twee 

weken kwam het vaak voor dat 

ik net te ver doorliep om een trap 

op te gaan en daardoor weer het 

hele rondje opnieuw moest lopen 

om bij de goede trap te komen. 

Ik zag al helemaal voor me hoe 

je daar in de aula zit en dat je 

ineens dezelfde persoon voor de 

tweede keer precies hetzelfde 

rondje ziet lopen.

Op zich ben ik er nu wel onge-

veer aan gewend, niet alleen aan 

het volgen van de coronaregels 

maar ook aan het feit dat we nu 

na zo’n lange periode weer terug 

op school zijn, maar er komen 

18 september wel weer nieuwe 

maatregelen.

Op het moment dat ik dit schrijf 

weet ik nog niet wat deze 

nieuwe maatregelen gaan zijn, 

maar ik weet wel dat veel men-

sen al denken dat het voor best 

grote veranderingen op school 

gaat zorgen. Het zou kunnen 

zijn dat de regels die er al zijn 

nog strenger worden, of dat we 

bijvoorbeeld allemaal verplicht 

mondkapjes moeten gaan dragen 

of misschien komen er een hele-

boel andere regels bij.

Wie weet is het wel dat school 

weer helemaal dichtgaat en dat 

we allemaal weer thuis online 

lessen moeten gaan volgen. 

Ik ben benieuwd. Met dat laat-

ste heb ik in ieder geval geen 

moeite! 

Lisa

✓ Effectief

✓ Duurzaam

Voor de actuele openingstijden van 
onze showroom kunt u onze website 
bezoeken.

Vanuit onze showroom in Roggel laten wij elke keukenwens in 
vervulling gaan. Of u nu kiest voor een fantastische metamorfose 
van uw bestaande keuken of kiest voor een geheel nieuwe keuken. 
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....

• NIEUWE KEUKENS • KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN

Vrijkenstraat 3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl

Van nieuwe deurtjes
tot een complete renovatie
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UW KEUKENKASTJES?
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✓ Effectief
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✓ Effectief

✓ Duurzaam

Voor de actuele openingstijden van 
onze showroom kunt u onze website 
bezoeken.

Vanuit onze showroom in Roggel laten wij elke keukenwens in 
vervulling gaan. Of u nu kiest voor een fantastische metamorfose 
van uw bestaande keuken of kiest voor een geheel nieuwe keuken. 
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....

• NIEUWE KEUKENS • KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN

Vrijkenstraat 3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl

Van nieuwe deurtjes
tot een complete renovatie

LOSLATENDE FOLIE OP 
UW KEUKENKASTJES?

    WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel

✓ Betaalbaar

✓ Effectief

✓ Duurzaam

✓ Vrijblijvend advies

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

✓ Effectief

✓ Duurzaam

Voor de actuele openingstijden van 
onze showroom kunt u onze website 
bezoeken.

Vanuit onze showroom in Roggel laten wij elke keukenwens in 
vervulling gaan. Of u nu kiest voor een fantastische metamorfose 
van uw bestaande keuken of kiest voor een geheel nieuwe keuken. 
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....

• NIEUWE KEUKENS • KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN

Vrijkenstraat 3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl

Van nieuwe deurtjes
tot een complete renovatie

LOSLATENDE FOLIE OP 
UW KEUKENKASTJES?

    WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel

✓ Betaalbaar

✓ Effectief

✓ Duurzaam

✓ Vrijblijvend advies

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nlinfo@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

Gezocht: poetshulp, interieur
verzorgster, 10/15 uren pw. in overleg, 
Sevenum info@eetwinkelbebo.nl

T.k. gevraagd land en 
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees 
kopeg spitmachine bloter weidesleep 
schudder hark maaier mesttank kipper 
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Samen de winter in? Slanke, spontane 
en sportieve hbo-vrouw 63 jr. uit 
P&M zoekt dito man voor relatie /
verbondenheid. Respectvol, humor, IQ 
en EQ, slingers. Stuur je brief naar Hallo 
Peel en Maas, br.o.nr. 202, Handelstraat 
17, 5961 PV Horst. Discretie verzekerd. 

Te koop vastkokende en kruimige 
aardappelen frieslander belana bintje, 
eigengeteelde en ongespoten prei per 
st 0.25, koolrabi 0.75, gele wasboontjes 
500gr 1.75, slasoorten 0.75, courgette 
0.50. Verder vele soorten vollegrond- 
en kasgroenten. Kwekerij Brummans 
Vosberg 16a Panningen.

Heb je interesse in een betekenisvolle 
(bij)baan? Wij zijn op zoek naar een 
sociale begeleider voor onze muzikale 
zoon (27 jr) met een meervoudige, 
visuele beperking. Voor meer info 
jeannevdvorst@home.nl

Garagesale 26 september van 11-14 
uur in In de Riet in Horst.
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Column
Uitglijer
Na lang wachten was het dan 
eindelijk zover: De musical 
waar dochterlief een jaar lang 
voor geoefend had, kon einde-
lijk doorgaan. Eigenlijk zou dit 
al in juni zijn geweest, maar 
door corona kon dat nog niet. 
Repetities lagen maanden stil 
en theaterzalen bleven ook 
dicht. En dus werd er thuis 
doorgeoefend. Met YouTube-
filmpjes konden ze zich prima 
redden ondertussen, al bleef 
het gemis van samen werken 
aan iets moois.

De musical, een eigen versie 

van het verhaal van Shrek, werd 

omgetoverd naar het verhaal van 

de Verschrikkelijke Oger. Het zou 

een lange dag worden, maar wat 

hadden ze er een zin in met z’n 

allen! Maar liefst drie keer moes-

ten ze de musical opvoeren, want 

publiek kon maar beperkt toege-

laten worden.

De voorstelling zelf was een genot 

om naar te kijken, enthousiast als 

ze waren. Zingen, dansen, en je 

tekst onthouden na zo’n rare peri-

ode; het bleek geen enkel pro-

bleem. En er viel ook genoeg te 

lachen, al bleef dat wat gedempt 

in die grote lege zaal. Ook het 

publiek moest groeien in z’n rol.

Maar tussen de tweede en derde 

uitvoering ging het mis. Nog snel 

even beneden iets halen, dat gaat 

nóg sneller als je via de gladde 

kant van de trap omlaag glijd. 

Maar zonder schoenen ging het 

iets té snel…

Die derde uitvoering heeft ze 

gewoon meegedaan, “want als 

Pinokkio beweeg je toch al hou-

terig, niemand had het opge-

merkt”, vertelde onze topper 

trots. Maar de pijn was echt, nu 

de adrenaline uitgewerkt was.

Daags erna konden we niets 

anders dan er toch maar even 

naar laten kijken. Twee tenen 

gekneusd, één gebroken, en dus 

moest ze een roze voetje gaan 

halen, van gips. Een week ver-

der beweegt ze zich al weer heel 

behendig op krukken, zowel thuis 

als op school. Alleen dat fietsen, 

dat wordt het even niet. Maar 

stiekem denk ik dat ze dat net iets 

minder erg vindt. 

Karin

Karin vertelt

Bespreking poll week 38

Jongeren onder de 16 jaar kunnen binnenkort geen messen meer kopen bij de winkels van IKEA, Xenos en de HEMA.

 De ketens namen op maandag 14 september 

het besluit om geen messen meer te verko-

pen aan de jongeren. Een hartstikke goede zaak 

natuurlijk. Wat moet een 15-jarige met een mes? 

Op Facebook zegt Vivian Ghielen: “Helaas dat het 

nodig is, maar ik denk wel dat het niet verkeerd 

is. Het lijkt tegenwoordig wel of ze allemaal 

een mes op zak hebben. Maar ja, ze liggen thuis 

ook in de keukenlade dus helemaal voorkomen zal 

denk ik niet lukken.” Van de andere kant is het zo 

dat het wel ver gaat om een verbod in te voeren. 

Misschien moet er wat meer tijd en geld gestoken 

worden in ervoor zorgen dat jongeren geen messen 

hoeven te kopen. Dat vindt ook Danny Verhage: “Het 

is toch te gek voor woorden dat dit met een over-

heidsverbod geregeld moet worden. Vroeger kreeg 

je een mes met houder als je bij de padvinderij 

ging. Je sneed jezelf eens flink in de vingers en dan 

had je er genoeg van. Waar is de verantwoordelijk-

heid van de ouders. Het moet toch opvallen als een 

zoon met een groot koksmes loopt te zwaaien?”

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dinsdag 22 september dat er sprake is van een tweede coronagolf.

Hij verwacht dat het aantal opnames verder 

zal toenemen. Uit cijfers van het RIVM blijkt 

dat er vorige week 13.471 nieuwe personen 

positief zijn getest op COVID-19. Dit betekent 

dat er voor de derde week op rij een sterke 

toename in het aantal besmettingen is. Het 

lijkt alsof steeds meer mensen de regels aan 

hun laars lappen. Afstand houden blijkt steeds 

moelijker en illegale feestjes duiken overal 

op. Om die stijging in het aantal besmettingen 

een halt toe te roepen lijkt een tweede lockdown 

onvermijdelijk. We willen toch niet dat straks 

weer al het bezoek uit de verpleeghuizen wordt 

geweerd en dat het zorgpersoneel, dat nu al op 

haar tandvlees loopt, de toestroom van patiënten 

niet meer aan kan? Dan maar rigoureuze 

maatregelen nemen. 

Aan de andere kant moeten we er ook voor 

waken dat we meteen in een paniekmodus 

springen. We zijn nu veel beter voorbereid op een 

coronagolf dan een half jaar geleden. Regionaal 

maatregelen nemen en daarop handhaven is 

veel beter dan een heel land op slot gooien. 

Een tweede lockdown is daarnaast funest voor de 

economie. Ondernemers hebben het nu al zwaar 

en komen nieuwe maatregelen waarschijnlijk 

helemaal niet meer te boven. 

Tweede lockdown is onvermijdelijk. Wat vindt u? 

Tweede lockdown is onvermijdelijk

Een messenverbod voor minderjarigen is nodig

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

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die wekelijks 
210 ton champignons machinaal oogst voor de verwerkende industrie. 
Gedrevenheid is het sleutelwoord tot succes van deze onderneming. 
Er wordt gewerkt in een open, persoonlijke en gemoedelijke werksfeer. 

Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker 
champignonkwekerij 
Wat ga je doen?
Je gaat in een klein team aan de slag met afwisselende werkzaamheden 
bestaande uit o.a. het machinaal oogsten, sorteren en beoordelen van 
de champignons middels een automatische oogstlijn, het vullen van de 
teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het reinigen van cellen 
en machines.

Wie zoeken we?
• Je bent enthousiast en betrokken, ervaring is handig, maar alles kan 

geleerd worden.
• Je hebt technisch inzicht en bent handig met machines.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Je bent communicatief vaardig en goed in staat om in teamverband 

te werken.

Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige fulltime baan (parttime is bespreekbaar).
• Passend salaris. 
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.

Ben jij dynamisch, enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie, 
stuur dan jouw cv en eventuele motivatiebrief naar:

Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel
info@jacobschamp.nl - www.jacobschamp.nl

ADVERTENTIE WEEK 39
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week 39 / 24 september 2020 / Informatie van en over de gemeente

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

Huissen 4
Tasselaar 25
Buitenhof
Kaumeshoek 18
Meijelseweg 44
Jacobusstraat 42
Kwakvors 4
Lorbaan 46
Asperge 24
Molenstraat 1A
Neerseweg 3
Op de Lundert 44
Jacob van Marisweg 15
Baarloseweg 16
Roode Eggeweg 5, 5a, 5b en 5c
Molenhuizen 5
Schachtoven 1 
Venloseweg 32a
Zonneveld 35
Busserstraat 26
Donk 7
Raadhuisplein 3
Tiendschuur 1
Fleurkesweg 3
Julianastraat 14
Ninnesweg 144
Schoutenring 19
Steenstraat 10
Zelen 9
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Plaats/locatie Straat/omschrijving

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.

Doet u ook mee aan de Peel en 
Maas fotowedstrijd?
Voor de gemeentegids 2021 willen we de gids weer 
samen met u maken. Daarom organiseren wij weer een 
fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats 
krijgen in de gemeentegids 2021. 

Inzenddatum twee weken later. Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, kunt u tot en met 
woensdag 14 oktober 2020 uw foto‘s sturen naar  maria.
witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van uw naam 
en adresgegevens. Heeft u veel foto’s, maak dan gebruik 
van www.wetransfer.com

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een VVV-
cadeaukaart van € 75 (1ste plaats), € 50 (2de plaats) en € 25 (3e plaats). De beste foto wordt 
bovendien geplaatst op de kaft van de gemeentegids.

Waar moeten uw foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en herkenbaar zijn voor de gemeente 

en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de documentnamen en/of in de mail ook aan 
waar de foto’s zijn gemaakt.

2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPG-formaat met een minimale resolutie 
van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en vrij zijn van auteursrechten. 

3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele 
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u 
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor o.a. de gemeentelijke website, folders, 
flyers, brochures, nieuwsbrieven.

4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto 
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.

Stuur uw foto’s in
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen? Pak uw 
camera en maak de winnende foto. De winnende foto’s worden in november bekend gemaakt. 
De winnaars krijgen schriftelijk bericht. 

Stichting Taxus Taxi
Snoeisel ingezameld voor 
3727 chemotherapieën
Stichting Taxus Taxi heeft in samenwerking met vele taxusdonateurs, gemeenten en 
partners maar liefst 410.000 kilo taxussnoeisel ingezameld in ‘strijd tegen kanker’. 
De hele zomer zijn ze actief geweest in Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Limburg 
om taxussnoeisel in te zamelen. Met deze inzameling is een grote hoeveelheid 
basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen gerealiseerd. 

Het was nog even heel spannend of de doelstelling van 425.000 kilo taxussnoeisel dit jaar 
behaald zou worden. Aan het enthousiasme heeft het niet gelegen! Samen hebben we het 
bijna weer gehaald. 

Meer informatie over Stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxustaxi.nl

Gastheer van het Landschap

Start cursus voor 
recreatieondernemers
Om de ambitie van ‘beleven en verbinden’ van het Geopark Peelhorst en Maasvallei 
waar te maken start IVN Natuureducatie in november de cursus Gastheer van het 
Landschap. 

Het is een cursus van vier dagdelen (november 2020 t/m februari 2021) over alle 
landschappelijke bijzonderheden in het gebied. Gastheer van het Landschap is een 
landelijk programma van IVN.  Gastheren en -vrouwen kunnen na de cursus hun gasten veel 
meer vertellen over de omgeving. Dit wordt door bezoekers erg gewaardeerd! 

De cursus start op 24 november en er is plaats voor 25 deelnemers. Meer informatie en 
aanmelden kan op www.ivn.nl/activiteiten

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.

Wij beantwoorden WhatsApp berichten maandag t/m vrijdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

gemeentegemeentenieuws
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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. 

Steunfonds Coronacrisis

Standpunt over Veersepad 13

Gebouw oude meisjesschool Helden behouden

Onze gemeente kent vele verenigingen, stichtingen en andere organisaties die bijdragen aan de vitaliteit 
en leefbaarheid in de kernen. Deze vitaliteit en leefbaarheid van de gemeenschappen is van groot belang 
voor onze inwoners.

Sinds het begin van de coronacrisis 

zijn er steeds meer verenigingen, 

stichtingen en andere organisa-

ties die in financiële nood raken. 

Wij ontvangen dan ook behoorlijk 

wat signalen van organisaties die 

zich ernstig zorgen maken over hun 

voortbestaan. 

Om te voorkomen dat deze weg-

vallen vanwege acute financiële 

problemen is er een Steunfonds 

Coronacrisis ingesteld door de 

gemeente. Verenigingen, stich-

tingen en andere organisaties 

waarvan het voortbestaan wordt 

bedreigd kunnen hier een beroep 

op doen. 

Hier zijn wel voorwaarden aan ver-

bonden. Zo moet er onder meer 

een gedegen onderbouwing wor-

den ingediend over het feit dat 

het voortbestaan in gevaar is ten 

gevolge van de coronacrisis. Ook 

wordt er gekeken naar hetgeen de 

organisatie zelf al heeft gedaan om 

problemen te voorkomen of op te 

lossen.

Wij als gemeenteraad hebben 

afgelopen dinsdag ingestemd 

om 500.000 euro uit de alge-

mene reserve voor het Steunfonds 

Coronacrisis in te zetten.

Hopelijk worden hiermee voor veel 

organisaties de gevolgen van de 

coronacrisis wat verlicht.

Suzan Hermans, raadslid 

Het college vraagt de gemeenteraad naar zijn ‘wensen en bedenkingen’ – zoals dat officieel heet – over het 
Raadsvoorstel met betrekking tot het Veersepad 13. Een groep mensen in Kessel die een pand heeft gekocht 
met als doel er samen te leven en door ‘noaberschap’ elkaar een handje verder te helpen in het leven.

Op basis van een zogenaamd prin-

cipeverzoek heeft het college goed-

keuring gegeven aan het realiseren 

van 13 wooneenheden. Naar aanlei-

ding van dat principeverzoek hebben 

de initiatiefnemers dat pand gekocht. 

De gemeenteraad is nu gevraagd deze 

wooneenheden om te zetten naar 

13 contingenten. Lokaal Peel&Maas 

heeft zorgvuldig alle aspecten die met 

het initiatief Veersepad 13 te maken 

hebben, bestudeerd. En gewikt en 

gewogen. Vooropgesteld is het een 

initiatief gebaseerd op een mooie 

gedachtegang, namelijk voor elkaar 

zorgen, bij elkaar betrokken zijn. 

Dat staat buiten kijf. Echter, wat voor 

Lokaal Peel&Maas de doorslag geeft 

om niet in te stemmen met de woon-

contingenten, is dat ten tijde van de 

verkoop er meerdere initiatiefnemers 

zijn geweest die plannen hadden met 

het pand. Hen is toen verteld dat er 

geen extra wooncontingenten aan het 

Veersepad 13 mogen worden toege-

voegd. Dat staat ook vermeld in een 

brief naar de initiatiefnemers toe naar 

aanleiding van hun principeverzoek. 

De gemeente heeft hen laten weten 

dat ze mogelijkheden ziet in het rea-

liseren van het woonzorgcomplex op 

grond van de wooneenheden. Lokaal 

Peel&Maas vindt het belangrijk dat 

iedere initiatiefnemer gelijk behandeld 

wordt. Nu het plan wijzigen in dertien 

wooncontingenten zou voor ons bete-

kenen dat we tijdens de wedstrijd de 

spelregels veranderen. 

Lokaal Peel&Maas vindt een gelijk 

speelveld voor iedereen zeer belangrijk.

Saskia Vervoort-van den Heuvel, 

raadslid

De fractie PvdA/GroenLinks is voor het behoud van het gebouw van de voormalige meisjesschool aan de 
Kloosterstraat te Helden. Wat ons betreft hoeft er echter niet door in dat gebouw een nieuwe school te 
vestigen, zoals het college voorstelt.

Wij vinden dat niet verstandig. In 

Helden zijn naar verwachting de 

komende jaren ongeveer 400 kinde-

ren die naar de basisschool gaan. Wij 

zijn van mening dat voor deze 400 

leerlingen beter één geheel nieuwe 

school gebouwd kan worden.

De school aan de Van 

Knippenbergstraat (de Liaan) die 

momenteel bezocht wordt door 269 

leerlingen, moet over enkele jaren 

ingrijpend gerenoveerd worden. Haal 

die renovatie naar voren en zet daar 

één mooi nieuw schoolgebouw neer.

Als dat gebouw flexibel wordt 

ingericht, kunnen daar makkelijk 

twee onderwijsconcepten gereali-

seerd worden. Dan krijg je daar als 

het ware twee scholen onder één 

dak. Op het perceel van De Liaan is 

ruimte genoeg voor dat ene nieuwe 

gebouw. Dat ligt dicht bij de nieuwe 

wijk Schrames waar veel jonge 

gezinnen wonen.

Het beleid is ingezet om twee afzon-

derlijke schoolgebouwen in Helden te 

behouden. Maar dat is een idee van 

zes jaar geleden. Om daar nu tegen 

beter weten aan vast te houden, lijkt 

ons niet verstandig.

PvdA/GroenLinks wil het markante 

gebouw aan de Kloosterstraat behou-

den. Dat kan ook op een andere 

manier. Het pand is gelegen nabij 

het gemeenschapshuis en het his-

torisch museum. Een centrum voor 

natuureducatie en natuuronderzoek 

voor jong en oud, zou daar prima bij 

passen.

Op die manier zou het historische 

pand goed passen bij de omgeving, 

zowel ruimtelijk (bij natuurgebie-

den, camping de Heldense Bossen, 

gemeenschapshuis/museum) als 

voor wat betreft de huidige functie 

en gebruik van dit gebied. Op deze 

wijze zou ook het IVN haar educa-

tieve functie in dit pand kunnen blij-

ven uitoefenen.

Annigje Primowees, Frits Berben 

en Raf Janssen, raadsleden

VVD Peel en Maas 

Lokaal Peel&Maas

PvdA/GroenLinks Peel en Maas
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Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Plaats/locatie Straat/omschrijving

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.

Doet u ook mee aan de Peel en 
Maas fotowedstrijd?
Voor de gemeentegids 2021 willen we de gids weer 
samen met u maken. Daarom organiseren wij weer een 
fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats 
krijgen in de gemeentegids 2021. 

Inzenddatum twee weken later. Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, kunt u tot en met 
woensdag 14 oktober 2020 uw foto‘s sturen naar  maria.
witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van uw naam 
en adresgegevens. Heeft u veel foto’s, maak dan gebruik 
van www.wetransfer.com

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een VVV-
cadeaukaart van € 75 (1ste plaats), € 50 (2de plaats) en € 25 (3e plaats). De beste foto wordt 
bovendien geplaatst op de kaft van de gemeentegids.

Waar moeten uw foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en herkenbaar zijn voor de gemeente 

en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de documentnamen en/of in de mail ook aan 
waar de foto’s zijn gemaakt.

2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPG-formaat met een minimale resolutie 
van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en vrij zijn van auteursrechten. 

3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele 
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u 
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor o.a. de gemeentelijke website, folders, 
flyers, brochures, nieuwsbrieven.

4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto 
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.

Stuur uw foto’s in
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen? Pak uw 
camera en maak de winnende foto. De winnende foto’s worden in november bekend gemaakt. 
De winnaars krijgen schriftelijk bericht. 

Stichting Taxus Taxi
Snoeisel ingezameld voor 
3727 chemotherapieën
Stichting Taxus Taxi heeft in samenwerking met vele taxusdonateurs, gemeenten en 
partners maar liefst 410.000 kilo taxussnoeisel ingezameld in ‘strijd tegen kanker’. 
De hele zomer zijn ze actief geweest in Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Limburg 
om taxussnoeisel in te zamelen. Met deze inzameling is een grote hoeveelheid 
basisgrondstof voor kanker remmende medicijnen gerealiseerd. 

Het was nog even heel spannend of de doelstelling van 425.000 kilo taxussnoeisel dit jaar 
behaald zou worden. Aan het enthousiasme heeft het niet gelegen! Samen hebben we het 
bijna weer gehaald. 

Meer informatie over Stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxustaxi.nl

Gastheer van het Landschap

Start cursus voor 
recreatieondernemers
Om de ambitie van ‘beleven en verbinden’ van het Geopark Peelhorst en Maasvallei 
waar te maken start IVN Natuureducatie in november de cursus Gastheer van het 
Landschap. 

Het is een cursus van vier dagdelen (november 2020 t/m februari 2021) over alle 
landschappelijke bijzonderheden in het gebied. Gastheer van het Landschap is een 
landelijk programma van IVN.  Gastheren en -vrouwen kunnen na de cursus hun gasten veel 
meer vertellen over de omgeving. Dit wordt door bezoekers erg gewaardeerd! 

De cursus start op 24 november en er is plaats voor 25 deelnemers. Meer informatie en 
aanmelden kan op www.ivn.nl/activiteiten

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 12 36 09 04.

Wij beantwoorden WhatsApp berichten maandag t/m vrijdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

gemeentegemeentenieuws Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 12 36 09 04 www.peelenmaas.nl

Grootschalig onderzoek naar 
gezondheid Limburgers
Bijna 142.000 inwoners van Limburg ontvangen in september een uitnodiging om 
mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. De GGD doet dit onderzoek omdat 
alle gemeenten graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat. De GGD voert 
dit onderzoek eens in de vier jaar uit onder inwoners van 18 jaar en ouder. De eerste 
onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2021 bekend.

Wist u bijvoorbeeld dat in 2016 in Limburg
• 7% van onze jongvolwassen en 25% van 

de volwassenen op middelbare leeftijd 
intensieve mantelzorg geeft?

• 76% van de volwassenen en 53% van de 
ouderen de gezondheid ervaart als goed tot 
zeer goed?

• 25% van de volwassenen vrijwilligerswerk 
doet en 23% van de ouderen?

• 82% van de volwassenen en ouderen wel 
eens alcohol drinkt en 7% overmatig?

Meedoen is belangrijk
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen 
is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 

de vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen we 
per gemeente bekijken wat nodig is om de 
gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving 
van inwoners te helpen verbeteren.
Heeft u geen vragenlijst ontvangen, dan 
kunt u toch meedoen door online de 
vragenlijst in te vullen van 22 september 
2020 tot 5 december 2020 op de website 
Gezondheidsmeter van de GGD. 

Meer informatie
Voor meer informatie, kijk op de 
websites: www.ggdlimburgnoord.nl/
gezondheidsmeter en 
www.ggdzl.nl/gezondheidsmeter

gemeentegemeente
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Baarlo in absolute slotfase 
naar zege op Merefeldia
Sfeervol vuurwerk van de M-side supporters van VV Baarlo zon-
dag 20 september vooraf in het eerste competitieduel thuis tegen 
Merefeldia uit Nederweert. Vuurwerk was er maar sporadisch in 
de wedstrijd. Het werd 2-1.

In de eerste helft lag het initiatief 

bij Baarlo. Het optische veldover-

wicht leverde echter nauwelijks 

echte kansen op. De eerste moge-

lijkheid voor rust was na ruim een 

kwartier spelen zelfs voor de gas-

ten uit Nederweert bij een gevaar-

lijk indraaiende vrije trap wat 

goed afliep voor Baarlo. Praktisch 

in de omschakeling klopte Baarlo-

aanvaller Tayo Janssen op een 

diepe bal van Kai Nellen de opge-

rukte Merefeldia-defensie op snel-

heid en maakte oog in oog met de 

Merefeldia-doelman geen fout, 1-0. 

De stand die ook bij de rust nog op 

het scorebord stond.

Na rust kantelde het wedstrijd-

beeld. Nu maakte Merefeldia het 

spel in de jacht op de gelijkma-

ker. Die bleef ook niet zo heel lang 

uit. Na een goed opgezette aanval 

prikte Merefeldia-aanvaller Bram 

Knapen in de rebound de verdiende 

gelijkmaker binnen, 1-1. Merefeldia 

wilde meer en behield druk op de 

Baarlose defensie. Dat leverde de 

gasten een aantal gevaarlijke hoek-

schoppen op, maar het Baarlose 

doel bleef soms met wat fortuin 

verschoond van meer tegentreffers. 

De counters van Baarlo strandden 

praktisch allemaal al ver van het 

Merefeldia doel. Tot de slotminuut, 

toen Tayo Janssen met een splij-

tende pass opnieuw gelanceerd 

werd en andermaal de uit zijn doel 

komende Merefeldia sluitpost kans-

loos liet, 2-1. Waarna de tijd voor 

de Nederweerter ploeg te kort was 

om nog iets terug te kunnen doen.

Tekst en beeld: Len Gielen, 

voetbalvereniging VV Baarlo

Goede start nieuw seizoen
MVC’19 speelt terecht gelijk in Weert
Derde klasser MVC’19 is het nieuwe voetbalseizoen gestart met een 1-1 gelijkspel tegen MMC Weert. De rust-
stand van 1-1 werd uiteindelijk ook de eindstand en gaf de krachtsverhoudingen goed weer.

Bij MVC’19 ontbrak doelman Tim 

van Renselaar. Hij werd vervangen 

door Rick van der Zee, die goed zijn 

mannetje stond. In de beginfase 

liet MVC’19 in de defensie steken 

vallen en MMC Weert strafte een 

van die fouten al na 4 minuten af. 

Chadly Ouaadi opende de score. 

Gelukkig herstelde MVC’19 zich 

gedurende de eerste helft en kwam 

ook voor de Maasbreese ploeg een 

aantal kansen. Toch zou het tot de 

41e minuut duren tot MVC’19 ver-

diend op 1-1 kwam. Na een goed 

genomen corner van Marco Daniels 

kon Rob Custers Bart Crienen in 

stelling brengen. Met een subtiel 

hakje verschalkte Bart Crienen MMC-

doelman Julicher.

Direct na de pauze kon Ron van den 

Kerkhof na een mooie actie langs 

de zijlijn door Marco Daniëls helaas 

de bal net niet afronden. Door een 

scrimmage eindigde uiteindelijk de 

bal in de handen van de doelman 

van MMC Weert.

Blessure
In de 61e minuut kwam MVC’19 

goed weg door een indirecte vrije 

trap in het strafschopgebied, die 

echter slecht werd ingeschoten. 

Voorafgaand aan de indirecte vrije 

trap raakte Joost Hesen geblesseerd 

uit met een polsblessure. Hij werd 

vervangen door Wouter Holthuijsen. 

MVC’19 had in de 70e minuut heel 

veel geluk toen de lat een Weerter 

treffer voorkwam.

Tevreden
In de slotfase namen Mike Peeters 

en Yannick Muysenberg de plaatsen 

in van Rob Custers en Bart Crienen. 

In de slotminuut kreeg MVC’19 nog 

via een voorzet van Ron van den 

Kerkhof op Marco Daniels een grote 

kans, maar deze werd helaas niet 

verzilverd. Uiteindelijk een terechte 

puntendeling waar beide teams 

tevreden mee konden zijn.

Tekst: Mat Nellen/ 

Peter van Diepe, MVC’19

Punten mee naar huis
Meterik niet in staat Kessel te verslaan 
in competitieduel
Het eerste team van voetbalvereniging VV Kessel speelde op zondag 20 september tegen Meterik. In een 
wedstrijd met veel goals wist Kessel te winnen met 2-3.

In de 18e minuut werd de score 

geopend door Kessel. Een vrije trap 

op ruim 30 meter werd door Willem 

Kruijk regelrecht de kruising in 

geschoten, 0-1. Nog voor rust kreeg 

Meterik de uitgelezen mogelijkheid 

om vanaf 11 meter de stand gelijk te 

trekken, maar deze werd door Wouter 

Allard gekeerd. 

Vlak na rust kreeg Juul van den 

Beuken een grote kans om de 

voorsprong te verdubbelen maar 

ging de afronding rakelings naast. 

Direct volgde hier op een tweede 

penalty voor Meterik, ditmaal wel 

raak, 1-1. Kessel wist weer op voor-

sprong te geraken. Een van richting 

veranderde vrije trap van Willem 

Kruijk rolde langzaam in de korte 

hoek, 1-2. Dit leidde tot een alles of 

niks offensief van Meterik. Een corner 

van Kessel leek hier een einde aan te 

maken. Luuk van Dael knikte name-

lijk de bal hard tegen de touwen, 1-3. 

Hiermee leek de wedstrijd beslist, 

maar niets bleek minder waar. 

In de 89e minuut werd het nog span-

nend toen Kessel via een corner de 

2-3 tegen kreeg na een foutje van 

doelman Wouter Allard. De ongeveer 

7 minuten blessuretijd werden hierna 

door Kessel overleefd waardoor de 

punten dan toch mee naar het maas-

dorpje gingen. 

Tekst: voetbalvereniging VV Kessel

VC Olympia wint eerste com
petitie wedstrijd van Heerlen
De eerste competitiewedstrijd van het eerste herenteam van VC 
Olympia uit Panningen was tegen Heerlen. Deze wedstrijd vond 
plaats op zaterdag 19 september in sporthal Piushof in Panningen. 
Het thuisteam won de wedstrijd met 3-1.

De eerste set werd er gevochten 

vanuit beide teams om het eerste 

puntje binnen te halen. Mede door 

de sterke servicedruk van de thuis-

ploeg werd er met 26-24 gewon-

nen. Door die goede service kwam 

Olympia in de tweede set vaak 

ruim voor te staan, waardoor het 

makkelijk leek voor de thuisploeg 

om ook het tweede puntje te pak-

ken. Door een aantal persoonlijke 

fouten kwam VC Heerlen beter 

in hun spel, maar bleef ook het 

tweede punt in Panningen met 

25-21 als eindstand.

In de derde set werd er een goede 

voorsprong gecreëerd door de 

mannen van Olympia. Toen de 

mannen uit het zuiden weer in hun 

spel terugkwamen, had Olympia er 

toch wat meer moeite mee. Ook de 

servicedruk van twee spelers van 

VC Heerlen maakte het moeilijk 

voor Olympia om hun eigen spel te 

kunnen spelen. Met een eindstand 

van 17-25 leek het kaarsje een 

beetje uit te gaan.

Door een peptalk van coach Jeffrey 

Feijen werd er met focus aan de 

vierde set begonnen. De uitploeg 

kreeg weer moeite met de passing 

en daardoor kon Olympia makkelijk 

een voorsprong opbouwen en met 

een goed spel ook de vierde set 

met 25-13 beëindigen.

Tekst: volleybalvereniging 

VC Olympia
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CARDET OPEN DAGEN 26 & 27 SEPTEMBER
Onlangs hebben Jeff rey Hendrix, Raoul de Meulemeester en Rens Teeuwen de deuren van 
Cardet Exclusive Car Detailing geopend aan de John F. Kennedylaan in Panningen. Cardet biedt haar 
klanten een auto-detailerings-behandeling van a tot z. Dat wil onder andere zeggen: speciale coatings, 
kras-, lak- en deukcorrectie en eventueel een speciale handwasbeurt voor uw auto. Ook voor het 
interieur van uw auto biedt Cardet speciale behandelingen. Kortom, waar een gewoon autopoetsbedrijf 
stopt, begint Cardet. Cardet brengt alle soorten voertuigen terug in nieuwstaat.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak, bent u van harte
welkom bij Cardet, John F. Kennedylaan 8 in Panningen. Tevens hebben we 
op 26 en 27 september open dag, een mooie gelegenheid om ons aan u voor 
te stellen.

OVU wint van Olland
De beugelcompetitie ging donderdag 17 september van start. 
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen sloot de Kesselse hoofd-
macht van OVU net zoals afgelopen week in de beker winnend af.

Bjorn Bongers en Roel Ottenheim 

op één en twee kwamen bei-

den goed uit de startblokken en 

brachten een comfortabele 2-0 

op het bord. Eric Kleynen mocht 

als derde de baan op en ook Eric 

pakte direct een ruime voorsprong 

dus de 3-0 lag in het verschiet. 

Helaas brachten een paar flatsers 

en een geconcentreerde tegen-

stander Olland daar verandering 

in en moest Eric deze partij alsnog 

afstaan. Hay Jacobs mocht aan de 

bak en trof de kopman van Olland. 

Tot 14-14 ging het gelijk op maar 

eenmaal op achterstand moest Hay 

zijn meerdere erkennen en was 

de spanning weer helemaal terug. 

Leider Maikel Leenders in de laatste 

partij strafte de missers van zijn 

tegenstander direct genadeloos af 

en bracht vakkundig de 3-2 op het 

bord waarmee de overwinning een 

feit was. Volgende week mogen 

de spelers op bezoek bij het sterke 

Hegelsom en zullen ze moeten pro-

beren de zegereeks voort te zetten.

Tekst: beugelclub OVU
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Egchel speelt gelijk tegen 
Leveroy
Het eerste team van SV Egchel speelde op zondag 20 september 
tegen Leveroy. Deze uitwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Egchel begon zonder aanvoerder 

Colin Bruisten en met doelman 

Bjorn Oomen. Luc Crommentuijn 

nam de positie van Bruisten in. 

Gedurende de eerste helft was het 

een matige partij voetbal zonder 

grote noemenswaardige hoogte-

punten. Toch werd vlak voor de 

thee de score geopend. Aanvaller 

Paul Ververgaert werd binnen het 

zestienmetergebied aangetikt. 

 Collega-aanvaller Frank Gielen ver-

zilverde de toegekende strafschop, 

0-1. Na de rust kwam Egchel wat 

beter uit de startblokken. Echter 

aan de overkant viel na een klein 

kwartier de gelijkmaker met een 

schot in de rechterbenedenhoek, 

1–1. Egchel ging op jacht naar een 

voorsprong en kreeg grote mogelijk-

heden door Ververgaert en Gielen, 

zonder resultaat. Na twee wissels 

dacht Egchel 5 minuten voor tijd 

alsnog de winst te pakken. Uit een 

voorzet vanaf links rondde Gielen 

fraai af, ware het niet dat de grens-

rechter voor buitenspel had gevlagd, 

geen 1-2. Egchel trainer Jonn Smedts 

mocht vanwege commentaar achter 

de afrastering plaatsnemen. Zo ein-

digde deze ouverture in een voor 

Egchel teleurstellende 1-1. 

Tekst: voetbalvereniging SV Egchel

Kessel verliest van Eindhoven, 
maar wint sportiviteitsprijs
Volleybalclub VC Kessel speelde op zaterdag 19 september de 
competitiewedstrijd tegen VCE/PSV dames 1 uit Eindhoven. 
De dames verloren de wedstrijd met 1-3.

Voor de wedstrijd werden de dames 

van Kessel verrast met een bekende 

prijs. Er werd weer een prijs gewon-

nen, Kessel dames 1 werd name-

lijk tot het sportiefste team van 

het jaar 2019/2020 uitgroepen. 

Zonder publiek en zonder livestream 

ging de wedstrijd van start. De eer-

ste set verliep vlotjes. De dames van 

Kessel konden gemakkelijk scoren 

en iedereen ging vol voor de bal. 

Alhoewel de stand steeds gelijk 

op ging, was het nog moeilijk voor 

Kessel om mentaal sterk te blijven. 

De eerste spannende set ging nipt 

naar PSV, met 27-29. De tweede set 

was een herhaling van de eerste 

set, maar dit keer kon Kessel het 

hoofd koel houden. De set werd 

binnengesleept aan de Kesselse 

kant met 25-23. De derde set kreeg 

Kessel moeite om de controle te 

houden en om de ballen op de 

grond te timmeren. Desalniettemin 

was het op het laatste moment 

nog spannend wie de set ging pak-

ken. Deze set ging naar de dames 

van PSV met een stand van 24-26. 

De vierde, en dan ook laatste set, 

werd ook veroverd door PSV met 

12-25, want Kessel had geen ant-

woord op het spel van PSV. Een 1-3 

verlies voor de dames van Kessel. 

Tekst: volleybalvereniging 

VC Kessel

Grashoek laat punt glippen bij start 
competitie
Tegen een flink versterkt TSC’04 heeft het eerste team van SV Grashoek zich zondag 20 september in Tegelen 
sterk verweerd. Meer dan de thuisclub lief was. Desondanks werd het 3-1.

De wedstrijd van deze seizoenope-

ning werd in de tweede helft ontsierd 

door twee rode kaarten bij TSC’04. 

Rechtstreeks rood wegens belediging 

van de scheidsrechter en geelrood. 

Grashoek is nog steeds verre van com-

pleet maar de vervangers verdienen 

een compliment voor de wijze waarop 

zij bijdragen aan het teamverband. 

Na het beginsignaal van scheidsrech-

ter Marc Bloemen uit Venlo ontstond 

een vlot eerste kwartier. Beide ploe-

gen ondernamen aanvallende acties. 

TSC deed dat met afstandsschoten. In 

de 5e minuut trof al zo’n schot buiten 

bereik van Koen het doel. Gelukkig 

was buitenspel geconstateerd. In de 

7e minuut had Job Janssen de 0-1 op 

de schoen maar zijn schot stuitte op 

de doelman. Maar als het goed begint 

te lopen worden ook fouten gemaakt. 

Zo kreeg Abdessamad plotsklaps de 

bal voor zijn voeten, haalde van dik 20 

meter uit en met een boog verdween 

de bal over Koen in het doel, 1-0. In 

de 42e minuut werd het 2-0 door een 

penalty.

In de tweede helft scoorde Mike 

Steeghs de eerste treffer in deze com-

petitie voor Grashoek, 2-1. In de slot 

minuut werd het 3-1. Zondag 27 sep-

tember op De Peelrand de derby 

Grashoek – BEVO.

Tekst: Piet Spee, voetbalvereniging 

SV Grashoek

JVO te sterk
Helden zet goede voorbereiding niet door
Het eerste team van VV Helden stond zondag 20 september tegenover IVO uit Velden. Dit team had de beste 
kansen en won met 3-0.

Al na 10 minuten stond de 2-0 op het 

scorenbord. Na 5 minuten werd vanuit 

de rechterkant een lage voorzet door 

Gilian in eigen goal getikt. En even later 

werd vanuit de linkerkant een goede 

aanval vanuit IVO omgezet tot een 

goal. Vanaf dat moment was Helden 

wakker en stond het meer solide. Het 

resulteerde in meer balbezit maar dat 

zonder gevaarlijk te worden. IVO vond 

dat prima en was in de snelle omscha-

keling evengoed het team met de beste 

kansen. 

Reddingen
Het spelbeeld bleef wat dat betreft 

de gehele wedstrijd hetzelfde. Helden 

balbezit en IVO de kansen. Ook een 

driedubbele wissel 15 minuten voor tijd 

bracht hier geen verandering in. Dat het 

uiteindelijk niet meer doelpunten wer-

den was te danken aan de goed kee-

pende Nick Bouten welke enkele fraaie 

reddingen maakten. Uiteindelijk werd 

de eindstand bepaald op 3-0 waarbij 

IVO een combinatie in het zestienmeter-

gebied via Willem Heijnen en Rick van 

de Beek omzette tot doelpunt. 

Tekst: voetbalvereniging VV Helden

Veel gele kaarten en een gelijkspel in 
derby Koningslust 
De voetbalmannen van VV Koningslust speelden een derby op zondag 20 september tegen Meijel op sportpark 
De Lust in Koningslust. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Voor de aftrap werd een minuut stilte 

in achtgenomen ter nagedachtenis van 

GONA-clubman Wie Bos. Na de aftrap 

was het Koningslust dat voor het eer-

ste wapenfeit zorgde: Jurjen Verbong 

werd middels een steekpass bediend. 

Zijn schot ging net over. Meijel pro-

beerde zijn voorwaartsen met lange 

ballen snel te bereiken. In de 6e 

minuut was dat al succesvol: Lars 

Joosten scoorde de 0-1. Meijel bleef 

voortdurend gevaarlijk. Het leidde in 

de 20e minuut tot een penalty. Hayke 

Snijders miste deze penalty namens 

Meijel. In de 36e minuut werd een 

doelpunt van Meijel afgekeurd wegens 

een overtreding. Meijel was meer suc-

cesvol: Jimmy Flipsen scoorde in de 

blessuretijd van de eerste helft 0-2, na 

slordig balverlies bij Koningslust.

Na de thee pakte Meijel de draad 

weer voortvarend op, maar 

Koningslust hield het doel schoon. 

Vinnie Peeters nam het stokje van de 

geblesseerde Bram Kessels over en 

deed dat verdienstelijk. Binnen enkele 

minuten wist Vinnie, Roel Ghielen 

te vinden, die dit keer de bal wel in 

het net knalde, 1-2. Meijel schakelde 

nog een tandje bij. Dat leverde vooral 

gevaarlijke situaties op, maar geen 

doelpunten. Een verdedigende fout 

bij Meijel werd gelijk afgestraft door 

Roy Bos die de stand in de 61e minuut 

gelijktrok, 2-2. Er kwam een aantal 

gele kaarten. 

Tekst: voetbalvereniging 

VV Koningslust

Podiumplaatsen voor 
Atletiek Helden
Na een verplichte pauze van ongeveer zes maanden vanwege 
corona, worden er weer atletiekwedstrijden gehouden. 
Enkele atleten van Atletiek Helden schreven zich in voor een 
wegwedstrijd en bijna allemaal stonden ze op het podium.

Op zondag 20 september was de 

Kwaakerrun Venlo. Op de 25 kilo-

meter eindigde Richard Sonnemans 

als derde met 9:43, tweede werd 

Anouk Bussemakers met 9:59. Op de 

10 kilometer werd Ron Koster derde 

met 35:12 en Ron Spreeuwenberg 

zesde met 37:21. Judith de Bruin 

deed die zondag mee aan de Kwart 

Marathon van Cranendonck en 

behaalde een tweede plaats met 

een tijd van 54:42.

Tekst: Atletiek Helden
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van € 80,- voor €52,- per keer*

* Zie actievoorwaarden op de site 

Winst voor De Treffers
Het eerste team van beugelclub De Treffers uit Maasbree speelde zaterdag 19 september tegen De Kuiters uit 
Tegelen. Het werd 3-2 voor De Treffers. 

Een verrassende maar verdiende 

overwinning van De Treffers 1 in de 

eerste competitiewedstrijd tegen de 

titelkandidaat uit Tegelen. In de eer-

ste partij Wim Grommen tegen Rene 

Ververgaard. Tot 8-8 kon Wim goed bij-

benen maar daarna sloeg hij Rene’s bol 

niet onder wat hem punten kostte. Met 

vier punten achterstand is het lastig 

beugelen tegen Rene en het lukte Wim 

dan ook niet meer om het tij te keren, 

20-30.

Tweede partij
In de tweede partij speelde Joris 

Wijnen tegen Stan Cox, het was van 

beiden geen vlekkeloos spel maar 

daardoor bleef het wel spannend. Bij 

22-22 wist Joris met een mooie bol de 

tegenstander op de baan vast te zetten 

en daarna een bol te slaan waardoor 

hij vier punten voorsprong kreeg. Stan 

bleef het Joris moeilijk maken en uit-

eindelijk werd het 28-28, Joris besliste 

de partij met opbeugelen, 30-28.

Als derde speelde Guido Sonnemans 

tegen Tom Klerken een puike partij. 

Guido begon voortvarend en kwam 

voor op 14-10. Tom probeerde van alles 

maar niet alles lukte en dat kwam 

hem duur te staan. Voor Guido was het 

daarna een kwestie van uitbeugelen en 

hij deed dit zonder problemen, 30-18.

Hem Hendrix op vier tegen Patrick 

Bovee was snel gespeeld, een par-

tij waar een flatser fataal was en dat 

gebeurde hem tweemaal, Patrick 

speelde solide en maakte geen fou-

ten, 24-30. De laatste partij tussen Jac 

Lintjens en Ivo Holthuijsen ging dus 

om de overwinning. Met opbeugelen 

flatste Ivo eenmaal en was het aan 

hem om de partij om te draaien. Maar 

Jac beugelde geconcentreerd, maakte 

geen fout en beugelde de partij mooi 

uit, 30-26.

Tekst: beugelclub De Treffers
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Geen Unicefloop 
In verband met de coronamaatregelen heeft het Unicef-comité 
Peel en Maas besloten de Unicef-loop 2020 niet te laten doorgaan.

Elk jaar vindt in september tradi-

tiegetrouw de Unicef-loop plaats 

in de gemeente Peel en Maas. 

Op 27 september zou de tocht 

voor de 46e keer gelopen worden. 

Hiermee haalt het regionale Unicef-

comité Peel en Maas geld op voor 

kinderen in conflictgebieden.

Unicef komt op voor de rechten 

van het kind, of het nu gaat om 

gezondheidszorg, onderwijs, nood-

hulp of bescherming. 

Minder afval opgeruimd
270 volle vuilniszakken. Dat is de oogst van de 230 deelnemers aan de World Cleanup Day van Peel en Maas 
Schoon. Het lijkt veel, maar de hoeveelheid zwerfafval loopt terug.

Vanwege de coronamaatregelen werd 

dit jaar vooral ingezet op individueel 

opruimen. Het aantal opruimacties in 

groepsverband was fors minder, toch 

werden er in vijf plaatsen binnen de 

gemeente dit soort acties georga-

niseerd. Ook al werd er dit jaar een 

groter gebied opgeruimd, overal werd 

minder afval verzameld, zo laat Rob 

Custers weten.

De oorzaak ligt volgens hem bij 

de hoeveelheid opruimacties van 

de afgelopen jaren. “Het oude vuil 

dat zich jaren heeft opgehoopt is al 

weg. Nu wordt eigenlijk alleen nog 

de ‘nieuwe’ rommel opgeruimd.” 

Zo merkten vrijwilligers langs de 

Kesselseweg bij Helden precies op 

welke plek eerdere acties waren 

gestopt. Ook is er minder afval verza-

meld omdat meer en meer inwoners 

regelmatig hun eigen omgeving oprui-

men. Op dit moment telt Peel en Maas 

Schoon meer dan 110 ‘adoptanten’ in 

de gemeente. Ook na de World Cleanup 

Day blijven zij regelmatig hun stukje 

Peel en Maas schoon houden.

Niet alleen inwoners kunnen zich 

hiervoor aanmelden, dit geldt ook 

voor bedrijven, scholen en verenigin-

gen. Zo zijn er nu al twee parken voor 

arbeidsmigranten, een buurtvereniging 

en twee brugklassen van het Bouwens 

die adoptant zijn. 

Voor meer informatie of opgave: 

 contact@peelenmaasschoon.nl

Zonnebloemwedstrijd 
Maasbree
Zonnebloem Maasbree schonk in het voorjaar alle gasten een 
zakje met zonnebloempitten. Iedere deelnemer kon in de komende 
maanden proberen deze pitten als zonnebloem naar een grote 
hoogte te stuwen.

De hittegolf in augustus zorgde 

wel voor problemen. Door de 

enorme hitte kregen veel bloemen 

last van ongedierte en/of braken 

af. Gelukkig hadden vrijwilligers 

nog een tussenmeting gedaan 

en daarom werd besloten om 

deze meting mee te nemen 

in de einduitslag. De winnaar 

werd José Timmermans met een 

zonnebloem van 211 centimeter. 

Tweede werd Piet Sonnemans 

met een trio, waarvan de 

hoogste reikte tot een hoogte van 

195 centimeter. De derde prijs 

was voor Mie Vaessen- Severijns. 

Zij leverde een zonnebloem af met 

een hoogte van 183 centimeter.

Nieuwe hesjes voor Meijel 
Schoon 
In Meijel werd niet alleen zwerfafval opgehaald tijdens de World 
Cleanup Day, er was ook een officiële bijeenkomst met een presen-
tatie van de nieuwe hesjes.

De verschillende ‘adoptanten’ die 

ieder een stukje Meijel schoon-

houden gedurende het hele jaar, 

kregen officieel een speciaal voor 

Meijel Schoon ontworpen veilig-

heidshesje uitgereikt. 

De eer was aan wethouder Anget 

Mestrom om het eerste hesje uit te 

reiken aan Marc Graus, werkzaam 

bij Oppe Koffie. Marc was al lang 

voordat Meijel Schoon opgericht 

werd bezig het zwerfafval rond 

de kern van Meijel op te ruimen. 

Hij ontving hiervoor al eerder 

een waarderingslintje van de 

gemeente.

De nieuwe hesjes zijn gesponsord 

door de gemeente Peel en Maas en 

de stichting Peelport Meijel. Op het 

hesje staat: ‘Jij vindt Meijel Schoon 

toch ook op z’n mooist?’

Twintig zakken
Na het officiële gedeelte gin-

gen 36 deelnemers aan de slag 

om Meijel nog schoner te maken. 

In twee uur haalden zij zo’n twintig 

zakken zwerfafval op. Naar aanlei-

ding van deze activiteit  hebben zich 

weer negen Meijelnaren voor het 

adoptieplan aangemeld. Het aantal 

adoptanten is hierdoor gestegen 

naar bijna vijftig. 

Wie interesse heeft kan zich 

melden via meijelschoon@ 

dorpsoverlegmeijel.nl

Kessel en Meijel zingen Samen
De 19-jarige Meijelse zangeres Cheyenne Vaes, de 23-jarige Kesselse Lisa Selen en de 14-jarige Chris Bolhaar 
uit Velden brengen het concert Samen. Eerst in Kessel, dan in Meijel.

Cheyenne was in november 2019 

in Meijel samen met ondermeer 

Harmonie Eendracht te zien en te 

horen tijdens Wòr Méél Grôts Óp Is. 

Lisa stond in oktober 2019 met haar 

show Hartslag op het podium van het 

DOK6-theater. Voor de 14-jarige Chris 

Bolhaar uit Velden, wiens stem in één 

jaar tijd overging van een hoge jon-

gensstem naar een lage mannenstem 

is Samen zijn eerste optreden na zijn 

stembreuk.

Cheyenne, Lisa en Chris trakteren het 

publiek op een gevarieerd muzikaal 

programma. Niet alleen popsongs, 

maar ook liedjes uit films en musicals, 

Duitse schlagers, countryliedjes en 

rocksongs. 

In verband met de coronamaatregelen 

is de zaalcapaciteit beperkt. 

Het concert vindt plaats op zondag-

middag 4 oktober om 15.00 uur in 

De Paort in Kessel en op 11 oktober in 

D’n Binger in Meijel.

Maatjes en klussers gezocht in Kessel en KesselEik
Iedereen kan wel eens wat hulp, ondersteuning of een luisterend oor gebruiken. Het Maatjesproject WijSamen 
van de Dorpsondersteuner in Kessel en Kessel-Eik zorgt voor een koppeling tussen vrijwilligers en mensen die 
een maatje kunnen gebruiken.

Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die 

mensen tijdelijk een steuntje in de rug 

bieden. Omdat iemand behoefte heeft 

aan gezelschap, of om samen iets te 

gaan ondernemen of een stukje te 

wandelen. Ook kan een maatje helpen 

bij het aangaan van nieuwe contacten 

om zo eenzaamheid te verminderen of 

wanneer iemand graag wat meer wil 

bewegen.

Ook voor mantelzorgers kan een maatje 

iets betekenen. Door hun inzet hebben 

zij af en toe tijd voor zichzelf nodig naast 

de vaak zware zorgtaken.

Wie een maatje zoekt, krijgt eerst 

een kennismakingsgesprek waarbij 

WijSamen de wensen en behoeften in 

kaart brengt en de juiste vrijwilliger erbij 

kan zoeken. Hoe lang het duurt voor 

iemand een maatje heeft gevonden, 

verschilt. Het kan twee maanden duren, 

maar ook twee jaar of zelfs nog langer. 

In iedereen kan een maatje schuilen. 

Van belang is dat je het hart op de 

juiste plaats hebt, dat je het leuk vindt 

om contact te hebben met anderen en 

gemakkelijk een praatje maakt. Het vrij-

willigerswerk als maatje is heel flexibel 

en geheel zelf in te delen. Wie een uur-

tje in de week of in de twee weken tijd 

heeft, kan als maatje al veel betekenen.

Naast maatjes, zoekt de dorps-

ondersteuner ook naar mensen die 

het leuk vinden om af en toe eens bij 

iemand in Kessel of Kessel-Eik een klusje 

in de tuin willen verzorgen. Wie een 

maatje zoekt, of zich wil melden 

als maatje of klusser, kan contact 

opnemen met Inge Hanssen-de Vlieger, 

dorpsondersteuner Kessel en  

Kessel-Eik: 06 24 13 25 65 of  

info@dorpsondersteunerkessel.nl

Natuurwandeling Grashoek afgelast
De jaarlijkse natuurwandeling van fanfare en drumband Semper Avanti gaat niet door.

De wandeling stond gepland om zon-

dag 4 oktober, wegens de onzekerheden 

rondom corona zag de wandelcommis-

sie zich genoodzaakt de wandeling af 

te gelasten. De volgende wandeling zal 

plaatsvinden op zondag 3 oktober 2021.
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Elke betalende  
klant krijgt een  
gratis emmer

CadeauWelkoop Panningen opent donderdag 
1 oktober om 9.00 haar deuren van de 
vernieuwde winkel en dat vieren we 
samen. Ons team staat uiteraard weer 
voor je klaar met het beste advies.

Kom vanaf donderdag 1 oktober a.s. 
onze vernieuwde winkel bekijken, 
geniet van een lekker kopje koffie en 
profiteer van diverse aanbiedingen.

in Panningen!
Feest!

OP 
= 
OP

Feestelijke 
heropening
donderdag 1 oktober 
om 9.00 uur! 

Welkoop Panningen

Welkoop Panningen
J.F. Kennedylaan 12a
5981 XC Panningen
077-3082360
welkoop.nl

Openingstijden
Ma. t/m vr.:  09.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur 
Zondag:  13.00 - 17.00 uur

Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Hét adres voor tuin en dier. Dat merk je meteen als je 
onze winkel binnenloopt. We hebben alles in huis wat 
je nodig hebt voor de verzorging van je tuin en dier. 
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies 
en service die nét een stapje verder gaat.

20%
KORTING OP ALLES*

VIP avond
Vrijdag 2 oktober 2020

van 18.00 tot 21.00 uur

*   De 20% korting actie is alleen geldig op vrijdagavond 2 oktober van 18.00 tot 21.00 uur.  
 Niet geldig in de webwinkel en niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen. Kijk voor de voorwaarden op welkoop.nl/acties. 
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‘En Toen’

Kinderboekenweek met ware verhalen 
van Ton van Reen 
‘Het Afscheid van Lucia’ is een waargebeurd verhaal, vertelt Ton van Reen. Het vond 500 jaar geleden plaats op kasteel De Berckt in Baarlo. Het verhaal verscheen in boekvorm, 
speciaal voor de kinderboekenweek.

Het thema van de kinderboeken-

week (30 september tot 11 oktober) 

is ‘En Toen’. Een thema dat goed bij 

Ton van Reen past. Speciaal voor deze 

kinderboekenweek heeft zijn uitgeve-

rij In de Knipscheer het verhaal ‘Het 

afscheid van Lucia’, dat eerder ver-

scheen in de bundel ‘Ridders, rovers 

en rapaille’ in boekvorm uitgegeven.

Ton heeft het verhaal, dat zich afspeelt 

in de zestiende eeuw, voor de gelegen-

heid ook in de huidige tijd geplaatst. 

In deze vorm vinden kinderen uit deze 

tijd het oude verhaal terug in schriften 

op de zolder van hun oma.

HALLO Peel en Maas nam Ton mee 

naar Kasteel De Berckt in Baarlo. Ton is 

een echte verteller. HALLO vroeg hem 

waarom hij het verhaal heeft uitge-

werkt naar het nu. 

“Omdat de mensen die nu in deze 

omgeving wonen dan begrijpen wie 

ze zijn. De namen van toen komen 

hier nog steeds voor. Er was in dit dorp 

best veel kans om van de plaatselijke 

adel af te stammen, want er was veel 

adel.”

Baarlo had in die tijd vijf kastelen, 

Kessel zes, Maasbree vier en Helden, 

wat toen een kleine plaats was, had 

er één: De Hoof. Meijel was een Vrije 

Heerlyckheid, in die tijd bestuurd door 

de Heren van Ghoor. Hier op De Berckt 

en op de meeste kastelen in de omge-

ving woonde lage adel. “Het waren 

jonkers. Herenboeren, zeg maar.”

Stads Herenhuis 
Ton vertelt hoe het leven zich op de 

kastelen afspeelde. “Een meid of 

knecht werd ingehuurd op het kasteel 

voor een klein bedrag per jaar. Het 

belangrijkste was kost en inwoning.”

Op het kasteel woonde weinig adel. 

In dit geval één gezin, met twee 

dochters en een oude tante. “Vaak 

zat de adel niet eens op hun kasteel”, 

weet Ton. “Zij woonden liever in de 

steden. In de rijke Swalmerstraat in 

Roermond bijvoorbeeld, waar vooral 

adel woonde.” Ze kwamen alleen op 

hun landgoed als er geoogst werd. 

Van juni tot september. Hier op 

De Berckt zullen ze meestal wel thuis 

zijn geweest. De lage adel had niet 

het geld voor een stads herenhuis.

Personeel was er des te meer. Meiden 

en knechten werkten op de boerde-

rij en in de nutsgebouwen: de molen, 

het bakhuis, de bottelarij waar wijn en 

bier gemaakt werd. “Ik heb ze in het 

boek niet allemaal genoemd, maar in 

totaal zullen er wel zo’n veertig perso-

neelsleden hebben rondgelopen. Los 

nog van de boeren op de pachtboer-

derijen. Die moesten elk jaar een deel 

van hun opbrengst als pacht betalen.”

Cursief
Ton heeft zijn kennis opgedaan uit 

de literatuur en de archieven, maar 

ook uit de overlevering. Al sinds zijn 

jeugd is hij geïnteresseerd in de ver-

halen van lokale verhalenvertellers en 

geschiedkundigen. “Het afscheid van 

Lucia is waargebeurd “, zegt Ton dan 

ook met stelligheid. “Voor zover de 

geschiedenis te achterhalen is. Ik heb 

alle namen van de hoofd personen 

achterin vermeld in een familie-

bestand. Namen van dienstmeiden 

en stalknechten zijn me niet bekend, 

die heb ik een naam gegeven en die 

staan daarom cursief vermeld.”

De katholieke Kerk 
had de wijsheid 
in pacht, dus kregen de 
vrouwen de schuld

Hekserij
Agnes, de zus van hoofdpersoon Lucia, 

werd uitgehuwelijkt aan Egmond van 

Crieckenbeck. Schloss Krickenbeck 

ligt nu in Duitsland, net achter het 

zweefvliegveld op de Venlose Heide. 

Doordat de familie van Crieckenbeck 

introuwde bij de familie Van Eyll 

ontstond de dynastie van de Van 

Crieckenbecks in Baarlo. 

“Om die dynastie niet in de weg te 

staan, moest Lucia worden onterfd,” 

vertelt Ton. “Zij werd naar kloos-

ter Keizersbosch in Neer gestuurd. 

Daar kwamen vooral dochters van de 

lagere adel die niet mochten trouwen 

terecht. Wanneer ze veel geld had-

den, gingen ze naar het rijkere Stift in 

Thorn. Dat klooster komt voor in mijn 

andere boek dat over heksen gaat: 

‘Vlucht voor het vuur’.” 

Hekserij vormde een belangrijk thema 

in de middeleeuwen. Ook in Baarlo 

werden van hekserij verdachte vrou-

wen vervolgd. “In mijn verhaal is 

het een koeienmeid. Zij zou schuldig 

zijn aan de ziekte die uitbrak onder 

het vee. Nu weten we dat virussen 

en bacteriën de boosdoeners zijn, 

toen hadden de mensen geen idee. 

De katholieke Kerk had de wijsheid 

in pacht, dus kregen de vrouwen de 

schuld.”

Het was Eva die de appel gestolen 

had van de boom van goed en 

kwaad. En dat is, zo doceert Ton, tot 

op de dag van vandaag de leer van 

de kerk: de vrouw heeft het kwaad 

in zich. “Een ziekte onder het vee, 

was een streek van de duivel en een 

vrouw die omgang had gehad met de 

duivel leverde deze kwade streken. 

De  mensen wisten niet beter, ze 

geloofden dat. En de pastoor zorgde 

wel dat zo’n heks vervolgd werd.”

De Schelf
Op het kasteel in Baarlo is nog veel 

terug te vinden uit de tijd dat Lucia uit 

het boek hier rondliep. Maar er is veel 

verbouwd, vooral aan de bijgebou-

wen. Niemand weet nog precies hoe 

het er toen uitzag. 

Het enige wat rest uit die tijd zijn wat 

tekeningen. Ton wijst naar de witge-

verfde zijgebouwen van het  kasteel, 

waar tot aan het begin van deze 

eeuw nog paters woonden. Nu zijn 

het wooneenheden. Maar de plat-

tegrond is nog ongeveer hetzelfde. 

“Vijfhonderd jaar geleden stond hier 

vee op stal. Het personeel sliep op de 

schelf, boven de koeien, in het stro.”

De kinderboekenweek staat dit 

jaar in het teken van geschiedenis. 

Het kinderboekenweekgeschenk is 

geschreven door Arend van Dam, 

één van de veertien Schrijvers 

van de Ronde Tafel, een club van 

geschiedenisschrijvers, waar ook 

Ton van Reen lid van is.

 

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

VACATURE
Plantenkwekerij de Kemp is een familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in de 

vermeerdering en opkweek van aardbei- en aspergeplanten, vruchtboomonderstammen 
en rode bessenplanten. Wij zijn op zoek naar een

Productieleider
In deze functie ben je van A tot Z verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en 

kwaliteitscontrole bij het sorteerproces.

Ben jij dat organisatietalent, die medewerkers zo kan begeleiden en coachen, dat zij het 
beste uit zichzelf halen, dan is deze baan zeker iets voor jou!

Voor een uitgebreide functiebeschrijving en voor andere vacatures,
kijk op onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures. 

Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND  Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

De binnenplaats van Kasteel de Berckt. In de tijd van Lucia zal er niet zo’n grote slotkapel geweest zijn, 
denkt Ton, maar een kapel was er zeker.

Ton van Reen op Kasteel de Berckt in Baarlo waar zijn boek 
‘Het Afscheid van Lucia’ zich afspeelt.
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De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de Peel wordt op zondag 11 oktober 
officieel geopend. De route loopt van Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd 
worden door tien basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de HALLO je samen met historicus 
Huub Kluijtmans alvast mee in de geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze 
aflevering: de achtste en de negende Meijl

De achtste Meijl tussen Meijlsteen 

VII en Meijlsteen VIII bedraagt zo’n 

1.700 meter. Vanaf Toverland voert 

de route over de Steeghberg en 

de Heesberg. De Steeghberg en de 

Heesberg zijn wat vlakker dan de 

Schatberg. Huub legt uit: “De namen 

zijn afgeleid van de oude buurten 

‘de Steegh’ en ‘de Hees’, die een 

stukje verderop liggen. Al duizenden 

jaren liggen er een aantal boerde-

rijen in die buurten, die samen een 

woongemeenschap vormen. Dit 

soort buurten zijn kenmerkend voor 

de Sevenumse omgeving, waar je 

meer vergelijkbare groepjes boerde-

rijen vindt.”

Vroeger lagen in dit gebied uitge-

strekte heidevelden, die een brede 

buffer vormden tussen de Peelvenen 

en het Maasdal. “Deze heidevelden 

waren goed voor nog een economi-

sche bedrijfstak, naast turf”, vertelt 

Huub. “In dit gebied hielden vele 

Peelboeren namelijk grote kuddes 

schapen. Die werden aanvankelijk 

vooral gehouden voor de productie 

van wol en mest. Waar de vleespro-

ductie eerst nog bijzaak was, veran-

derde dat in de negentiende eeuw. 

Het verhandelen van schapenvlees 

werd toen een heel voorname bron 

van inkomsten voor de Peelboeren.”

Grootveld
Over de Steeghberg en de Heesberg 

loopt de route verder naar het ter-

rein van PHV de Bedelaer. Daar 

staat de achtste Meijlsteen, die het 

einde van de achtste en het begin 

van de negende Meijl markeert. 

De negende Meijl voert in onge-

veer 1.500 meter midden over het 

Grootveld richting Sevenum.

Het Grootveld is, zoals de naam 

al doet vermoeden, een groot 

veld. “Menig moderne agrariër 

zou het Grootveld likkebaardend 

in zijn ondernemingsplan willen 

opnemen om er een grootschalige 

bio industrieel project van te 

maken”, denkt Huub. “Maar gelukkig 

hebben de bestemmingsplanmakers 

het Grootveld met rust gelaten, 

en er geen megastallen of 

paleizen van glas of plastic op 

gebouwd. Daardoor is het nog 

steeds een schatkamer van oude 

landbouwcultuur en archeologische 

geheimen.” Het Grootveld is 

namelijk een voorbeeld van een 

‘esdek’. Het enorme akkercomplex 

is door de eeuwen heen door 

intensieve bemesting langzaam 

omhoog gegroeid. Ook hier zijn 

dus de sporen van honderden jaren 

intensieve landbouw terug te zien.” 

De bemesting van de akkers was 

nodig om te overleven, want zonder 

bemesting van de akkers, kon er 

niet geoogst worden.

Over het Grootveld, via de 

Steeghbredeweg, voert de route 

steeds verder richting Sevenum. 

Waar deze brede grindweg eindigt 

op een T-splitsing, staat de negende 

basaltzuil. Deze zuil vormt het start-

punt van de laatste Meijl van de 

WvMoS: Meijl X. Daarover in de vol-

gende aflevering meer.

Tekst: Aniek van den Brandt 

Beeld: Marleen Wijnen 

Schapenboeren en schatkamer 
van landbouwcultuur

Meijl VIII en IXZuilen in de Peel Open-air
Kasteel de Keverberg viert 
jubileum met lichtshow
Kasteel de Keverberg viert op zaterdag 26 september haar vijfjarig 
jubileum. Het kasteel houdt een open-air show genaamd The Revival 
in Kessel. 

Dat de timing zich er door corona niet 

volledig voor leent, weerhoudt Marcel 

van Bergen (Directeur Kasteel de 

Keverberg) en Michael Thiesen (Eigenaar 

Laserforum/Studio Shelter) er niet van 

om de beoogde plannen door te zet-

ten voor dit jubileumweekend. Het idee 

ontstond begin mei, toen Thiesen een 

bezoek bracht aan het Kasteel. Samen 

met Kasteel de Keverburg werden 

de eerste plannen geschreven en de 

gedachte om een show te presenteren 

aan de voorzijde van de Keverberg werd 

dan snel werkelijkheid. 

In totaal werken er ongeveer twintig 

getalenteerde mensen aan deze 

voorstelling die plaats zal vinden 

op de 750 vierkante meter grote 

parkeerplaats gelegen voor het 

kasteel. Het is een volledig zittend-

evenement. Er wordt een niet 

eerder vertoonde mix van dance- en 

storytelling gepresenteerd en Baron 

Frits, van Kasteel Keverberg, tot leven 

gebracht. Compleet open-air, voorzien 

van licht, videomapping, special FX, 

lasers, storytelling en live-artiesten. 

Voor meer informatie, kijk op  

www.studioshelter.nl

Optreden Piet Jeegers Clarinet Choir
Het Piet Jeegers Clarinet Choir geeft op zaterdag 10 oktober een concert in D’n Binger in Meijel. Dit optreden 
begint om 20.00 uur. 

Het Piet Jeegers Clarinet Choir werd 

in 1986 opgericht aan het Brabants 

Conservatorium en heeft sinds 

2009 Meijel als thuisbasis. Van hier-

uit worden optredens voorbereid 

in binnen- en buitenland. Het Piet 

Jeegers Clarinet Choir bestaat uit zo’n 

15  professionele klarinettisten die 

samen de volledige klarinetfamilie 

vertegenwoordigen, van es- tot en 

met contrabas-klarinet. Zo ontstaat 

de mogelijkheid om optimaal samen 

te musiceren en kennis te nemen 

van arrangementen uit het klassieke 

repertoire en speciaal voor het choir 

geschreven composities. 

Een van deze composities is geschre-

ven door de hedendaagse, Belgische 

componiste Erika Budai. De kla-

rinetsolo in dit werk wordt ver-

tolkt door de Venlose klarinettiste 

Jacqueline Roodbeen-Boom. Daarnaast 

bevat het programma werken van 

onder meer Vivaldi, Grieg en Stalpers.

Reserveren is verplicht via  

pjccsecretariaat@gmail.com

Klimplant CS is een boomkwekerij met als specialisatie de 
“kant-en-klaarhaag”, exclusief geteeld voor Mobilane BV.

Wij zijn op zoek naar een 
bedrijfsleider die de taken van de 
huidige ondernemer op termijn 
kan overnemen. 

Eigenschappen:
> zelfstandig
> innovatief

Voor meer informatie
zie www.klimplantcs.nl
of mail naar info@klimplantcs.nl

Wij zijn op zoek naar een 

BEDRIJFSLEIDER 
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Gepensioneerde schilder Jac restaureert wegkruisen
Als meesterschilder stoorde Heldenaar Jac Kranen zich aan de staat van diverse wegkruisen die hij met 
fietsen tegenkwam. Toen hij dat aankaartte bij de werkgroep Kruisen en Kapellen Helden, kwam de vraag of 
Jac als gepensioneerd schilder misschien mee kon helpen om daar verandering in te brengen. Jac is de 
beroerdste niet en pakte de handschoen op. 

Het is volgens Jac geen huis-. tuin- en 

keukenwerkje, dat schilderen van cor-

pussen en de houten kruisen waar ze 

aan hangen. Een gedegen kennis van 

de religieuze historie en het materiaal is 

vereist om de juiste technieken, materi-

alen en kleuren toe te passen, vertelt de 

72-jarige Heldenaar. “Ik heb jarenlang 

een deeltijdopleiding gevolgd om mees-

terschilder te worden. Daar leer je onder 

meer over kunstgeschiedenis. Dat is wel 

nodig bij het restaureren van de histori-

sche beeldjes en kruisen.” 

Corpus
Al tijdens de jaren dat hij een eigen 

schildersbedrijf had, was Jac bezig 

met de wegkruisen. Zo ongeveer 

bij hem voor de deur op de Pastoor 

Knippenberghstraat in Helden stond 

namelijk een kruis met corpus. “Die heb 

ik altijd bijgehouden, gewoon belange-

loos.” Toen hij, ruim na zijn pensioen, 

door de omgeving fietste, zag hij een 

ander corpus hangen aan een weg-

kruis. “Die was echt aan onderhoud toe. 

Ik was bijna geërgerd hoe Jezus erbij 

hing.”

Jac bood bij Jos Keijmes, van de werk-

groep Kruisen en Kapellen Helden, aan 

om het specifieke corpus op te knap-

pen. “Die vond het een geweldig idee 

en hij vroeg me of ik de andere in oud-

gemeente Helden niet ook wilde doen. 

Ik heb overlegd met mijn vrouw Jeanne, 

omdat ik het altijd al druk heb gehad, 

en uiteindelijk toegezegd.” Zo werd Jac 

verantwoordelijk voor de 42 corpus-

sen die de voormalige gemeente telt. 

Negentien heeft hij er al klaar. “Het is 

heel interessant, moet ik zeggen. Ze 

verschillen nogal. Sommige zijn kera-

miek, andere van gietijzer, er zitten tin-

nen tussen, maar ook kunststoffen.”

Granaatscherf
Door de jaren heen zijn de corpus-

sen wel bijgehouden, maar niet alle-

maal even goed, zegt Jac. “Een paar 

Jezussen hadden klompvoeten, zoveel 

verf zat erop en bij verschillende was 

de doornenkroon niet meer te onder-

scheiden.” Ook de geschiedenis werd 

niet altijd goed gevolgd. “Ik ben len-

dendoeken tegengekomen die roze 

waren. Die horen gewoon wit te zijn. 

Zo’n beeld staat ergens voor, dat kun je 

niet zomaar in een willekeurige kleur 

schilderen.” 

Bij weer een andere deed Jac een 

heel bijzondere ontdekking. “Daar zat 

nog een granaatscherf uit de Tweede 

Wereldoorlog in.” Wat Jac ook heel inte-

ressant vindt, is het verhaal achter het 

kruis. “Ik was op de Kaumeshoek aan 

een kruis bezig dat daar geplaatst is 

omdat er ooit een vrouw in de beek is 

gevallen. Er viel een zak aardappelen op 

haar en ze is daar verdronken. Dat kruis 

werd voor haar geplaatst en was een 

soort bedevaartsoord voor mensen. Dat 

laat zien dat de kruisen echt ergens voor 

staan.” 

Oude kruisen
Toen hij de eerste paar klaar had, wer-

den die teruggehangen op hun oude 

plek. Dat leverde echter een nieuw 

probleem op. “Er hing een nieuw corpus 

op een oud kruis. Dus ik belde Jos op en 

die zei: ‘We zoeken nog iemand die de 

kruisen wil opknappen.’” Jac wist hoe 

laat het was en na wederom overleg 

met Jeanne besloot hij ook de kruisen 

aan te pakken. “Dat is nog veel werk. 

Schoonmaken, schuren krassen, bran-

den, gronden en dan lakken. Per kruis 

ben ik wel een week bezig.” Hij heeft er 

inmiddels zes klaar. 

Het opknappen van de kruisen ging niet 

onopgemerkt voorbij, zo ondervond 

Jac. “Ik kreeg zelf ook al verschillende 

reacties van enthousiaste mensen en Jos 

belde om te zeggen dat de werkgroep 

die ook kreeg. Hij zei me dat ook veel 

kapelletjes in de oud-gemeente Helden 

onderkomen zijn. Je snapt wel wat de 

volgende vraag was.” Het volgende pro-

ject van Jac was, na overleg met Jeanne, 

geboren nog voordat de vorige twee 

klaar waren.

Jeanne
Hij heeft geen idee hoeveel kapelletjes 

hij op moet gaan knappen. “Maar 

dat is wel het laatste dat ik ga doen 

wat betreft de kruisen en kapellen. Ik 

heb ook nog andere hobby’s en mijn 

kinderen, kleinkinderen en vooral 

Jeanne verdienen mijn aandacht. Dat 

neemt niet weg dat ik het hartstikke 

leuk en interessant werk vind om te 

doen. Zo kan ik een bijdrage leveren aan 

de maatschappij.” 

Tekst en beeld: Rob Dieleman, 

 privécollectie Jac Kranen

De Heldense Jac restaureert wegkruisen

Jac ontdekte een granaatscherf in dit corpus

Meewerkend voorman tomatenkwekerij (fulltime) 
Regio Horst  |  Vac. Nr. P042996
Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de glastuinbouw, waarbij je verantwoor-
delijk bent voor de aansturing van medewerkers? Je bent dagelijks aan het werk 
in de kas, voor aansturing en meewerken met uitvoerende werkzaamheden. 

Allround monteur (fulltime)
Regio Horst  |  Vac. Nr. P042958
Jij bent een echte alleskunner! Binnen deze pluimveehouderij word jij namelijk 
verantwoordelijk voor alle technische werkzaamheden. Je bent dagelijks bezig met 
onderhoud aan de vijzels, eierinpakker, motoren en voermenginstallaties. Je werkt 
voornamelijk buiten de stallen. 

Medewerker intern transport (fulltime)
Regio Venray  |  Vac. Nr. P042826
Bouw mee aan de duurzame productie van prefab beton binnen een vooruitstrevend 
familiebedrijf. In deze functie ben je dagelijks bezig met het laden en lossen van de 
elementen. Je werkt hiermee met een heftruck en bovenloopkraan.

Logistiek medewerker (fulltime) 
Regio Venlo  |  Vac. Nr. P042774 
Voor deze kaasmaker ben je verantwoordelijk voor het laden en lossen van vracht-
wagens, controleren van inkomende en uitgaande goederen en voorraadbeheer.

Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt 
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. 
Wat pak jij vandaag aan?

Op zoek naar 
leuk werk?

AB Werkt  |  Spoorweg 6  |  5963 NJ Horst  |  ab-werkt.nl

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via 
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83
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Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16

a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
KesselEik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 

kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50

houwenarno@gmail.com

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 

kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Coronamaatregelen 
In de kerk moet u het gevoel 

hebben dat er rekening met uw 

gezondheid wordt gehouden. Er 

mogen weer meer mensen in de 

kerk. Reserveren is niet nodig. Het 

aantal is afhankelijk van de grootte 

van de kerk en het aantal ‘veilige’ 

zitplaatsen. Dus volg de aanwijzin-

gen ter plaatse en houdt de nodige 

afstand! Ook bij het op aangepaste 

wijze ter communie gaan. 

Nogmaals: ga beslist niet naar de 

kerk als u ziekteverschijnselen 

hebt! Was thuis al goed uw handen. 

In de kerk is desinfectiemateriaal 

aanwezig, maar neem gerust uw 

eigen flesje mee.

In sommige kerken zingt het koor 

al weer, op ruime afstand. In 

andere kerken wachten ze lie-

ver nog even. Maar meezingen, 

samenzang, mag nog steeds niet! 

Misintenties opgeven is weer 

gewoon mogelijk, al zal er moge-

lijk gevraagd worden om te sprei-

den vw het aantal kerkgangers. De 

collecte moet coronaproof gebeu-

ren. Dat kan d.m.v. een ouderwetse 

klingelbuul, een mandje op een 

stok of via een mandje bij de deur. 

Hartelijke dank voor uw gave, die 

ook in deze coronatijd heel belang-

rijk is voor de parochies. Welkom.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973

Pastorie Dorpstraat 4

077 465 12 19

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl

www.parochiemaasbree.nl

Kerkdiensten
Zondag 27 september
H. Mis: 11.00 uur

Lector: Mevr. Jeanne Senden

Intenties: Els van Nisselroij-Trepels 

en Jan van Nisselroij. Ans Bouten-

Nellen; Lucie Hermans-Linssen.

Mededelingen:
Datum Eerste H. Communie

Zondag 4 oktober zullen de kin-

deren van groep 4 van de basis-

school voor het eerst de H. 

Communie ontvangen in de viering 

om 11.00 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage 
NL39RABO0125305311

Parochie Beringe
Misintenties 

NL21RABO 0141939583

Een H. Mis opgeven kan tijdens het 

parochiespreekuur op dinsdagochtend. 

Ook bij kapelaan Roger Maenen  

tel. 077-4661850 of per email  

roger.maenen@ziggo.nl.

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur 

in de sacristie.

Kerkdiensten
Zondag 27 september  
H. Mis 09.30 uur t.i.v.  Louis Peeters, 

Anna Peeters-Peeters, Ton, Louis, 

Pieter, Annie en familie

Woensdag 30 september
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar 

St.Jozef)

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086

G. Sillekens Eemsestraat 12

077 3079530 

Kerkdiensten
Zondag 27 september
H. Mis 11.00 uur

Zondag 4 oktober
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526

A. Cruijsberg

077 307 52 93

Iet Dings-Bovendeerdt

077 462 18 60 

06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Zaterdag 26 september
is er géén H. Mis.

Zondag 27 september
om 11.00 uur is er een eerste H. 

Communieviering. De kinderen van de 

basisscholen in Kessel en Kessel-Eik 

doen dan de eerste H. Communie. 

De intentie is voor de communicanten 

en hun ouders.

Mededelingen
Oktober is de Mariamaand. Net zoals 

andere jaren is er dan iedere maandag 

rozenkrans bidden. Maandag 5 oktober 

om 19.00 uur in het Hof van Kessel. 

Op zondag  8 november om 13.30 uur 

vieren wij in Kessel de Allerheiligen / 

Allerzielendienst

De H. Missen worden verzorgd door 

kapelaan H. te Boekhorst van parochie 

Baarlo.

Voor de pastorale zorg kunt u terecht 

bij administrator deken A. de Graaf 

Woutering of kapelaan H. te Boekhorst 

Spreekuur
In kerk entree

maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 september
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert 

Raijmaekers (verj)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094 

pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,

kerkbestuurhelden@home.nl 

Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 september
H. Mis 10.00 uur- herenkoor t.i.v. Stien 

Peeters-Mertens (b.g.v. verj.); extra 

collecte misboekjes

Vrijdag 2 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht 

vanaf 09.00 uur

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 26 september
Geen H. Mis

Zaterdag 3 oktober
H. Mis 17.30 uur

(zie parochie Baarlo)

Ziekenzalving: 06-55408023

Kerk poetsen.
Kessel heeft een mooie Kerk en met 

ons allen willen wij die ook mooi 

houden. Daarom zijn wij op zoek naar 

mensen die mee willen helpen met 

het poetsen van de kerk.

Geef je a.u.b. op, om eens een keertje 

mee helpen!

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860

Pastorie Markt 3

077 477 12 75

kapelaan@parochiebaarlo.nl

www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
Zondag 27 september
9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Joep Smits en tevens voor 

Bertha Smits-van Horen.

Mededelingen:
Vanaf 1 juli mogen er grotere aan-

tallen mensen de H. Mis bijwonen.

U kunt uw handen desinfecteren bij 

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613

Pastorie Kerkstraat 5

077 466 18 50

www.parochiemeijel.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten
Vrijdag 25 september
19.00 uur H. Vormsel 2020 (ipv. 12 

juni). Besloten viering met vicaris-

generaal R. Maessen, alleen toegan-

kelijk voor de Vormelingen en hun 

ouders.

Zaterdag 26 september
18.30 uur H. Mis met Heimatkapelle, 

bgv. Renovatie van de kerk(toren). 

Aanmeldbriefje noodzakelijk. 

Verkrijgbaar vanaf maandag 21 sep-

tember 08.00 uur op het prikbord. 

Viering ook te volgen via Live-stream 

van Omroep P&M.

Maandag 28 september
18.30 uur Stille Aanbidding

19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 29 september
H. Mis 09.00 uur

Donderdag 1 oktober
H. Mis 09.00 uur, aansl. Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 

Parochiecentrum Wilhelminastraat 14

077 307 13 88 

info@parochiecentrumpanningen.nl

Open maandag-, woensdag- en 

vrijdagochtend van 08.30 uur tot 

11.30 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 26 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Wilhelmus 

Berben, Wilhelmina Berben-Derikx 

en zoon Piet; Joke Goes

Extra collecte misboekjes

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

te Broekhorst, verzorgd in meerd-

ere parochies de H.Mis.

De bestelde H.Missen die v.w. 

corona niet door zijn gegaan, kun-

nen weer op nieuw aan gemeld 

worden, welke datum  de familie 

dat wenst. 

binnenkomst en de voorgeschreven 

afstand in acht nemen. Als u verkoud-

heidsklachten heeft, blijft u dan thuis. 

Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties 

mogelijk. De intenties kunt u weer 

opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart, 

de periode dat er geen H. Mis was zijn 

vervallen.

Parochie KesselEik
Misintenties
NL41RABO0125300522

L. Timmermans

077 462 16 78

Kerkdiensten
Zaterdag 3 oktober
18.00 uur H. Mis.

Jaardienst Frits Niessen.

Mededeling.
De Allerzielen viering vind plaats op 

Maandag 2 nov om 19.00 uur, tevens 

zegening van de graven. 

Voorlopig is er de 1ste en de 3de 

zaterdag van de maand om 18.00 uur 

de H. Mis in Kessel-Eik. 

Dit is v.w. het overlijden van Pastoor 

Verhaag, de vervangende Kapelaan H. 

APK
VAKGARAGE
PEETEN BV

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl    tel. 077 477 15 90

Onderhoud en
reparatie van

alle merken

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met                     

              de was van uw ouders.           
Met contactloze wissel          

                van wastassen.

www.vanhalstomerij.nl

Brasserie VIOSBeringe
lunch–diner-high tea
Brasserievios.nl doen!

Te koop gevraagd beleggingspand 
(wonen appartementen).
Info 06 25 09 15 64.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of 
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div. 
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx, 
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of 
06 10 95 42 20.

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site   |   Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro   |   www.eptummers.nl

opruim 4-daagse!
DONDERDAG

24
SEPTEMBER

VRIJDAG

25
SEPTEMBER

ZATERDAG

26
SEPTEMBER

ZONDAG

27
SEPTEMBER

Tummers
daar word ik vrolijk van

SEPTEMBER SEPTEMBER

547,-
749,-

597,-
899,-

77,-
99,-

157,-
189,-

427,-
599,-

• Energieklasse A+++   • 1400 t/pm   • 8 KG     
• iQdrive-motor met 10 jaar garantie

SIEMENS WASMACHINE / WM14T590NL
• 50 inch (127 cm)  • 4K Ultra HD  • Cinema Surround Plus en Dolby Atmos  • HDR10+

PANASONIC 4K TV / TX-50GXW804

• MultiPrecision-messysteem   
• SmartClick-precisietrimmer
• 45 min. draadloos gebruik

PHILIPS 
SCHEERAPPARAAT
S5400/06

• Actieradius 9 meter   
• 550 watt vermogen
• AirClean fi ltersysteem

MIELE
STOFZUIGER
Compact C1 EcoLine

• Keramische maalmolen  
• MilkPerfect
• Makkelijk te reinigen

SIEMENS
VOLAUTOMAAT
TI351209RW

50
’’ ➞

 12
7 c

m-27%

-34%

-22%

-17%
-29%

OP=OP!

OP=OP!

GRATIS 
BEZORGD!

GRATIS 
BEZORGD!

-17%
WEG=PECH!


