
Museum in het donker
Ruim zeventig mensen namen tijdens de herfstvakantie deel aan Museum in het Donker in Museum Peel en Maas in Panningen. Gebruikmakend van een zaklamp zochten de 
deelnemers in het museum naar antwoorden op vijftien vragen om het raadsel op te lossen. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober geeft het museum de bezoekers een extra 
gelegenheid mee te doen aan de activiteit met inachtneming van de coronamaatregelen. Het museum is speciaal aangekleed in herfst- en Halloweensferen. / Beeld: Jac Willekens
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Onzekerheid over staanplaats van circus Freiwald
Circus Freiwald moet half december het terrein in Beringe verlaten, maar nog altijd is het niet duidelijk 
waar het circus dan naar toe moet verhuizen. Janneke van Luijt, eigenaresse van het terrein waar het 
circus staat, maakt zich ernstige zorgen.

Omdat het bestemmingsplan van het 

terrein van eigenaresse Janneke van 

Luijt een circus niet toestaat, heeft de 

gemeente bepaald dat circus Freiwald 

zich half december moet verplaat

sen. Er is volgens Janneke nog geen 

alternatief geregeld. “We weten niet 

waar de circusfamilie naar toe kan. 

Het liefste willen ze blijven, maar dat 

gaat tegen het bestemmingsplan in. 

De gemeente heeft een dwangsom 

opgelegd wanneer het circus half 

december niet van het terrein is ver

dwenen. Ik kan die dwangsom niet 

betalen.” Janneke stuurde een brief 

naar de gemeente met de vraag of er 

in Peel en Maas een braakliggend per

ceel aanwezig is waarop het het circus 

zich kan vestigen. Op die vraag werd 

niet geantwoord.

Geen klachten
De gemeente wil geen reactie geven 

op de huidige situatie. “Nu de dead

line uit de aanschrijving nadert, bera

den we ons op het vervolg”, laat een 

woordvoerder weten. Janneke noemt 

het vreemd dat de gemeente niet wil 

reageren op haar brief. “De burge

meester is voor de zomer op persoon

lijke titel naar het terrein gekomen 

om de situatie te zien. De burge

meester stond er destijds welwillend 

tegenover. Ook ontvangen we van de 

buren geen klachten over overlast van 

de dieren.”

Door de coronacrisis is de voedsel

aanvoer voor de circusdieren enorm 

gedaald. De toestand is schrijdend, 

legt Janneke uit. “Nu de winter in 

aantocht is en de dieren op stal staan, 

raken het zaagsel, stro en hooi op. 

De circusfamilie kan onbeperkt aan

spraak maken op de wortels van een 

lokale boer, maar de dieren hebben 

ook krachtvoer nodig en die voorraad 

raakt op. De familie kan geen aan

spraak maken op een uitkering en het 

ingezamelde voer stagneert.”

Ook over de toekomst van olifant 

Buba is veel onzekerheid. Volgens 

Janneke is circusdirecteur Lutz ontzet

tend bang voor de dierenactivisten 

die Buba het liefste zien verhuizen 

naar het nog te realiseren olifanten

opvangcentrum Elephant Heaven in 

Frankrijk. “Het steekt de dierenactivis

ten dat Buba niet in een kudde leeft, 

maar Buba is niet anders gewend. 

Het is dus onmogelijk om Buba vol

gend jaar naar Frankrijk te verhuizen. 

Ze hebben daar totaal geen ervaring 

met olifanten. Daarnaast stagneren de 

giften voor de realisatie van het park 

vanwege corona, waardoor het pro

ject stilligt.” Waar Buba dan naar toe 

moet? “De olifant is gelukkig bij het 

circus. Hij beschouwt de andere dieren 

als familie. Bij de circusfamilie heeft 

de olifant het zelfs luxe.”

Het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit helpt 

Circus Freiwald al enige tijd bij 

de zoektocht naar een geschikte 

opvanglocatie voor olifant Buba. 

“Wij kijken op dit moment naar de 

mogelijkheden en zijn met Elephant 

Heaven in gesprek. De genoemde 

geluiden over Elephant Heaven zijn 

bij ons niet bekend. We staan ook in 

contact met de eigenaar van het cir

cus, zodat de overplaatsing van Buba 

zo goed mogelijk en in samenwerking 

met het circus verloopt. Het streven 

is dat Buba voor de ontheffing een 

nieuw onderkomen heeft. Zodra hier 

meer over bekend is, zullen we de 

Tweede Kamer daarover informeren”, 

laat een woordvoerder van het minis

terie weten.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Piet en Jos maken lijst met oorlogsslachtoffers compleet
Het onderzoek naar de oorlogsslachtoffers in de voormalige gemeente 
Helden is klaar. Dat wil zeggen: Piet Gommans en Jos Keijmes willen de 
laatste 21 namen graag nog even ter controle aan het grote publiek 
voorleggen voor ze het boek definitief sluiten.

De lijst is klaar. Alle oorlogsslacht

offers uit Helden zijn bekend. 

“Althans, voor zover we het heb

ben kunnen achterhalen”, stelt Piet 

Gommans. Uit het onderzoek dat 

hij samen met Jos Keijmes uit

voerde is gebleken dat de namen 

van 21 Heldenaren onterecht ont

breken op het oorlogsmonument 

monument in Everlo.

Tijdens hun onderzoek hebben ze 

ernaar gestreefd een volledig over

zicht te krijgen van alle oorlogs

slachtoffers die zijn geboren in de 

voormalige gemeente Helden of 

die woonachtig of tijdelijk verble

ven in de gemeente Helden. 

Door geboorte is en blijft men 

Heldenaar, licht Piet Gommans toe. 

Dus ook namen van Heldenaren die 

tijdens de oorlogsjaren 19401945 

waar dan ook overleden zijn, horen 

op het monument. Dit betreft 

dus ook slachtoffers die op een 

mijn zijn gelopen na de oorlog, of 

onderduikers en gerepatrieerden.

Ook voor de term oorlogsslacht

offer hanteerden ze een strikte 

definitie: Dit is iedereen die door 

oorlogsgeweld is overleden tij

dens de Tweede Wereldoorlog 

of is overleden door oorlogs

geweld, voor of na de Tweede 

Wereldoorlog.

Fosforgranaat
Zo prijkt op de lijst met nieuwe namen 

die van Jupke Beeren, geboren in 

Baarlo en overleden in Venlo, vier 

jaar na de oorlog. Piet heeft bij vrij

wel elke naam een verhaal paraat. 

“Jupke werd geboren op het kamp 

in Baarlo, maar ze zijn verhuisd naar 

Helden. Aan de Neerseweg gingen 

ze in een huis wonen. Met zijn vader 

was hij oud ijzer aan het ophalen bij 

de Sint Lambertusschool in Helden. 

Jupke pakte een stuk ijzer, maar dat 

bleek een fosforgranaat. Die ontplofte. 

Hij werd naar Venlo naar het zieken

huis gebracht waar hij overleed.”

Het is een lijst vol verhalen. “Ik ben 

eigenlijk geen schrijver”, verontschul

digt Piet zich. Een boek zal er niet 

komen. “Maar er is overal een verslag 

van en dat gaat naar de heemkunde

vereniging.”

Of de lijst helemaal compleet is, zal 

altijd een mysterie blijven. Zo zijn 

er verhalen die niet te verifiëren 

zijn. De familie Marx bijvoorbeeld. 

Een Romafamilie die zich aan het 

kanaal bij Beringe zou ophouden. 

“We hebben twee berichten gevon

den, maar geen officiële documen

ten waaraan we die kunnen staven. 

Er leven ook geen getuigen meer.” 

En de Roma zelf houden geen regis

ters bij, zo merkte Piet. “Ze schrijven 

niets op en willen niet dat er buiten de 

Roma om onderzoek wordt gedaan.”

De lijst wordt nog voorgelegd aan de 

inwoners van de gemeente Helden, 

maar ook aan de gemeente Peel en 

Maas. “Misschien zijn we nog iemand 

vergeten, of misschien heeft er 

iemand verhalen over deze personen. 

Dan nemen we die graag nog mee.”

Het is een persoonlijk burgerinitiatief 

van Piet en Jos. Zij dragen hun onder

zoek en hun bevindingen over aan de 

gemeente, de eigenaar van het monu

ment. “Zij zal moeten besluiten of en 

hoe het monument wordt aangepast.”

En dan wordt het boek definitief geslo

ten. Voor Piet en Jos gaat er echter 

weer een nieuw boek open. Zij zijn 

alweer begonnen aan het volgende 

onderzoek. Piet zoekt alle dienst

plichtigen uit Helden die na de oor

log naar Indië zijn gestuurd. “In 1951 

kwam de laatste terug.” De meesten 

zwaar getraumatiseerd, enkelen heb

ben het niet overleefd. “Ik heb Jos ook 

weer gevraagd.” Piet zit vol verhalen 

en namen maar dreigt in de hoeveel

heid informatie te verdwalen. Jos 

is essentieel voor de administratie. 

“Hij houdt alles bij in een Excelsheet.” 

Alle namen en data. Ook dit keer zijn 

het stuk voor stuk namen met achter 

elke naam een uitgebreid verhaal.

Tekst: Marc van der Sterren
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Voedselbank verarmt
De gloriedagen van de voedselbanken zijn voorbij. Voedselbank Peel en Maas heeft nog wel een voorraad, 
maar ziet dit zienderogen slinken. Het beleid van de supermarkt doet het aanbod krimpen, de vraag neemt 
toe wegens corona.

“Wij hebben nog geen tekort”, zegt 

Jan Wulms van voedselbank Peel en 

Maas. “We hadden altijd een flinke 

buffer, maar we zijn nu van die buf

fer aan het eten.” De volle koelcel is nu 

duidelijk leger. Alleen zuivelproducten 

komen ze tekort. “Dat kopen we dus in. 

Vorige week hebben we nog een paar 

honderd pakken houdbare melk inge

slagen.” Daar kunnen ze dan een paar 

weken mee vooruit. Het spaarpotje dat 

wordt gevuld door donaties, loopt hier

door ook langzaam leeg. “Op zich geeft 

dat niks, daar is het geld voor. Maar het 

moet niet al te lang duren.” 

Gratis
De oorzaak van het krimpende aanbod 

ligt bij het beleid van de supermarkten. 

Deze werken steeds meer met kortings

acties, zoals een fikse korting op vers

producten aan het eind van de dag. 

“Dan kunnen klanten in de supermarkt 

een pakket samenstellen voor twee 

euro, waar dat eerder op de dag maar 

vijf euro kost.”

Wulms heeft daar alle begrip voor. 

“Dan krijgen ze tenminste nog iets voor 

hun producten. Als ze het gratis aan ons 

geven krijgen ze niks.” Voor de voed

selbank is dat natuurlijk wel jammer, 

“maar wij wijzen onze cliënten daar 

ook op: ‘hou die supermarktacties in de 

gaten.”

Van tuinders krijgen ze nog evenveel 

als tevoren. Groenten als prei, witlof en 

wortels zijn er nog genoeg. Maar voor 

kasgroenten breken de schaarsere tijden 

aan. “Van tuinders krijgen we de hele 

zomer volop komkommers, paprika’s en 

tomaten. Maar tegen november houdt 

dat op.”

Arm genoeg
Vergeleken met de 350 cliënten van 

Voedselbank Venlo, is die in Panningen 

met zo’n 50 afnemers maar klein. 

“Dat maakt het makkelijker om afspra

ken te maken met tuinders”, zegt 

Wulms. Onderling wisselen voedsel

banken vaker producten uit, “maar het 

slinkt overal.” Als het langer aanhoudt 

zullen cliënten minder krijgen. Dan krij

gen ze bijvoorbeeld twee artikelen min

der per week.

Kritischer kijken naar welke mensen arm 

genoeg zijn om in aanmerking te komen 

voor steun, doet de voedselbank per

tinent niet, stelt Wulms. “Voedselbank 

Nederland heeft strenge richtlijnen. 

Cliënten worden gescreend en komen 

vervolgens wel of niet in aanmerking. 

Wij gaan daar niet aan tornen.”

Coronaperikelen
Het slinkende aanbod heeft met de 

coronaperikelen niks van doen, meent 

Wulms. Wel neemt de vraag duidelijk 

toe. “Tijdens de eerste golf, zo vanaf 

april, kwamen er ineens klanten bij. 

Na die eerste golf is dat weer afgevlakt, 

en nu trekt het weer aan. Echt catas

trofaal is dat nog niet, maar we ver

wachten dat de echte klap nog komt.” 

Bovendien is het onzeker hoe lang de 

tijden van corona nog gaan aanhouden. 

Vandaar dat de voedselbank weer acties 

gaat ondernemen, zoals flyeren bij 

supermarkten. En net als in andere jaren 

komt er in december weer een actie 

met omroep L1. En zo hoopt de voedsel

bank de winter door te komen.

Tekst: Marc van der Sterren



032910 \ nieuws

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
februari 2021 laat plaatsen

Vijf agenten Horst/Peel en Maas ontslagen na misdragingen
Vijf medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas zijn ontslagen na de uitkomsten van het disciplinair 
onderzoek dat vorig jaar april startte en in juni dit jaar is afgerond. De agenten bleken te hebben meegedaan 
aan pesterijen, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

De betreffende agenten zijn op don

derdag 22 oktober over het defini

tieve besluit op de hoogte gesteld. Bij 

zes andere medewerkers, eveneens 

onderzocht in dit disciplinair onder

zoek, zijn straffen opgelegd die varië

ren van terugzetten in rang en functie, 

overplaatsen naar een ander team of 

het inleveren van verlofuren of salaris.

Ernstig plichtsverzuim
De vijf agenten wordt ernstig plichts

verzuim verweten. Dit blijkt onder 

andere uit WhatsAppberichten en 

informatie in de politiesystemen die 

tijdens het disciplinair onderzoek 

zijn bekeken. Het gaat om gedragin

gen die niet door de beugel kunnen. 

Pesterijen, ondermijnend gedrag, 

intimidatie, schending van het ambts

geheim, misbruik van bevoegdheden. 

De medewerkers hebben zich individu

eel aan één of meerdere gedragingen 

schuldig gemaakt. De gedragingen 

hadden volgens het onderzoek een 

grote impact op het team.

Waarnemend politiechef eenheid 

Limburg, Inge GodthelpTeunissen: 

“Dit soort gedragingen zijn onaccepta

bel en dat is ook de reden waarom we 

zo stevig optreden. De samenleving 

waarvoor wij werken, moet kunnen 

rekenen op een betrouwbare politie. 

Dat is één van de pijlers waarop we 

een veilig Limburg bouwen.”

Bezwaar
Het onderzoek richtte zich op de indi

viduele gedragingen van elf (voorma

lig) medewerkers van het basisteam 

Horst/Peel en Maas. Twee van de elf 

waren bij de start van het onderzoek 

niet meer werkzaam binnen het basis

team. Naast de elf medewerkers zelf 

werden 160 (oud)medewerkers en 

leidinggevenden gehoord. De ontsla

gen medewerkers kunnen tegen de 

definitieve besluiten bezwaar aante

kenen. Het Openbaar Ministerie heeft 

de Rijksrecherche opdracht gegeven 

om een strafrechtelijk onderzoek in te 

stellen naar mogelijk gepleegde straf

bare feiten. Dit onderzoek is momen

teel nog niet afgerond.

Alternatieven voor sinterklaasintocht nog onzeker
De Veiligheidsregio Limburg-Noord besloot onlangs sinterklaasintochten in de regio niet toe te staan. De sin-
terklaascomités in gemeente Peel en Maas zijn daarom volop bezig met het bedenken van alternatieven, maar 
de onzekerheden rondom het coronavirus maken deze plannen onzeker.

“We zijn bang dat ook ons alternatief 

niet doorgaat”, laat Karen Joosten van 

Sinterklaascomité Grashoek weten. 

“We wilden de intocht digitaal maken 

of Sinterklaas een brief naar de kinde

ren laten schrijven, maar we zijn bang 

dat de richtlijnen strenger worden 

doordat de coronabesmettingen oplo

pen. We wachten het af en bedenken 

ons wat we gaan doen.”

Over een digitale intocht dacht ook 

Stichting Kinderfeesten Baarlo na. 

“Maar daarin vinden kinderen onvol

doende beleving. We vragen ons af 

of we daar dan veel geld en tijd in 

moeten steken”, legt Trinette Dings 

uit. De stichting zet nu in op een 

drive in of een Sinterklaas die langs 

de deuren gaat. “Die alternatieven 

liggen al twee weken ter goedkeu

ring bij de Veiligheidsregio. Maar de 

Veiligheidsregio wacht ook op aanvul

lende maatregelen van de overheid. 

We hebben goede hoop, maar het is 

afwachten. Het verzinnen van een 

alternatief heeft bij ons de volledige 

aandacht”, aldus Trinette.

Petra Janssen van Kingerfiëste Helje 

Dorp laat in een reactie weten dat in 

Helden de sinterklaasintocht dit jaar 

wordt overgeslagen. “Wij hebben 

zeker over alternatieven nagedacht, 

maar dat is zeer moeilijk te realiseren 

met de huidige coronamaatregelin

gen. We hebben er dus voor gekozen 

om geen alternatief te organiseren”, 

aldus Petra.

In Meijel laten ze de sinterklaasintocht 

ook aan zich voorbijgaan. Maar het 

comité heeft niet stilgezeten en komt 

met een alternatief: een pietenspeur

tocht. Het gaat om een speurtocht 

waarbij je zelf mag kiezen wanneer 

en hoe laat je hem loopt. “In Meijel 

zijn diverse letters, vragen en bonus

opdrachten te vinden om uiteindelijk 

te kunnen puzzelen naar een sinter

klaasliedje. De kinderen uit Meijel 

ontvangen via school of Stichting 

Kinderopvang Meijel een tasje om de 

speurtocht te lopen. Dit tasje bevat 

een boekje met informatie die jij moet 

hebben om de speurtocht te lopen, 

iets lekker om te snoepen en flyers 

van ondernemers uit Meijel die eer

dere jaren ons hielpen”, legt Arjan van 

Ansem, namens St. Nicolaas Comité 

Meijel uit. 

Het comité houdt nieuwe ontwik

kelingen nauwlettend in de gaten. 

Arjan: “Vanzelfsprekend passen wij het 

idee aan wanneer er nieuwe maatre

gelen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor 

dat ook de speurtocht op het laat

ste moment kan worden afgeblazen. 

Hou hiervoor de Facebookpagina van 

Sinterklaasintocht Meijel in de gaten. 

Hopelijk kunnen wij alle kinderen toch 

een klein sinterklaasgevoel geven.”

Tekst: Jeanine Hendriks



04 familie \ 2910 

Grubbenvors t
(077)  366 13 14
in fo@bobnoten .n l
www.bobnoten.n l

Peet Steeghs 
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

fi enbosuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR 
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Kitty en Twan: 077-3512798
uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Aandacht, 
rust, tijd én.... 

betaalbaarheid

THANATOPRAXIE

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Op 22 oktober namen we kennis van het overlijden
van onze oud-voorzitter en ere-voorzitter

Jo Pauli
Hij was een van de oprichters en gedurende meer dan 27 jaar 

de stimulerende voorzitter van ons koor.

Bestuur, leden en dirigent van het Meijels Mannenkoor

Onze tijd samen was altijd te kort.

Wat hebben we genoten, volop!

Je wordt gemist

en nooit vergeten.

Het is goed.

Pap is noe bie mam.

Ganz still und leise, ohne ein Wort,

gingst du von uns fort.

Du hast ein gutes Herz besessen,  

nun ruht es still, doch unvergessen.

Es ist so schwer, es zu verstehen.

Wir werden uns Wiedersehen.

Hij was een warm, bevlogen en leergierig mens, 
tot op de laatste dag aan het werk.

De speciale plek in ons hart blijft.

Jo Pauli

Elly Pauli - Peters †

Waubach, 17 maart 1941          Meijel, 22 oktober 2020

Anja Pauli & Pim Beljaars, Sjors & Isa
Marcel Pauli & Liliane Schenk, Amalia & Luuk

Correspondentieadres:
Anja & Marcel Pauli, Johan de Wittlaan 181, 6828 XJ Arnhem 

Vanwege de huidige situatie zal de afscheidsbijeenkomst 
in  besloten kring plaatsvinden.

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug

dan klommen we hoog de hemel in 
en haalden we je meteen weer terug.

Verdrietig en toch dankbaar, dat aan zijn lijden nu 
een einde is gekomen, hebben wij afscheid moeten 

nemen van onze broer, zwager en oom

Herman Niessen
Hij overleed op 63-jarige leeftijd.

Namens allen die hem lief waren:
Familie Niessen

Horst, 26 oktober 2020
Correspondentieadres: Van Laer-Hoenlostraat 18, 5991 CH Baarlo

Wij nemen in besloten kring afscheid van Herman 
op zaterdag 31 oktober.

Een bijzonder woord van dank aan dokter Ten Riele, 
 dokter  De Weert en hospice Doevenbos voor de fi jne 
begeleiding en liefdevolle verzorging.

Ós mam waas gewoon ós mam. 

Na een welbesteed leven is in de ochtend van 15 oktober in haar 
vertrouwde omgeving op 103 jarige leeftijd overleden 

ós mam, oma en superoma

Marie Dirkx-Zeetsen
echtgenote van

Wiel Dirkx †
 Tegelen: Ine en Peter
 Baarlo: Jan en Resie
 Baexem:  Corrie en Jan †
 Kessel:  Annelies en Guus
 Hillegom: Marleen en Nico
 Baarlo: Marie-Louise en Peter
 Baarlo:  Jacqueline  †

 En Oma’s trots:
Alle klein- en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst heeft woensdag 21 oktober in besloten kring 
plaatsgevonden.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling, fijne kaarten, berichtjes en telefoontjes die 
wij mochten ontvangen. Een speciaal woord van dank aan 
de medewerkers van Proteion en het Groene Kruis voor de 
liefdevolle zorg.

Correspondentieadres: 
Napoleonsbaan Noord 6, 5991 NV Baarlo 

Jan & Maria
Nabben - Reintjes

1960 - 2020

Op 4 november zijn ons 
Pap en Mam, Opa en Oma 
en overgrootouders 60 jaar 

getrouwd. Heel blij zijn wij en 
super trots op dit prachtig paar. 

Wij wensen jullie nog vele 
mooie jaren samen.

Bertie & Fred
Chantal & Luuk

Maartje
Paul & Krista

Bregje

Hans & Sylvia
Kiki

Sjors & Naomi

Paul

Esther & Ruud

En alle achterkleinkinderen
Saar, Tijn, Mya, Fynn, Ella, 

Jan, Seff

60 jaar getrouwd

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

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

Hulp gezocht bij het tuinieren 
wanneer nodig, voor vragen 
bel 06 51 31 57 47 voorbeeldpark 
duurzaam bouwen Uitspanning 
Zonnedauw te Grashoek.

Wij zoeken een tijdelijke 
huishoudelijke hulp, voor 2 uur per 
week. Tel. 06 42 18 60 97.

Hortensia’s (veel srt.) e.a. heesters 
(ook op stam), rhodo, taxus, beuken 
enz. Open za. 31 okt. van 9.3016.30 
uur. In november alleen open na tel. 
afspraak via 06 40 32 71 08 op vrij
za. Oude Heldenseweg (Naast 13a) 
Maasbree. www.veldtuinplanten.nl

Bij Sensus, praktijk voor counseling, 
coaching en training kunt u ook 
in deze tijd terecht voor individuele 
mindfulness en ACT training of therapie. 
Aangesloten bij beroepsverenigingen 
en vergoeding vanuit aanv. verzekering. 
www.sensuspvs.nl Verwijzing niet 
nodig.

Te huur gemeubileerde woningen in 
Meijel voor urgente woning zoekenden. 
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

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

Verloren 2 meisjesjassen op het 
speelveldje CarrolastraatRochusplein in 
Heldendorp. In een van de jassen staat 
de naam Fenna vermeld. Als deze zijn 
gevonden: 06 85 60 57 03.

TK: lekkere vast en kruimigkokende 
aardappelen frieslanders belana bintje. 
Ook eigengeteelde prei 0.25, koolrabi 
0.50 per st, zak boerenkool 1.25, gele 
wasboontjes1.75 per 500gr en vele 
soorten vollegrond en kasgroenten vers 
en niet te duur. Kwekerij Brummans 
Vosberg 16a Panningen.

Koopwoning gezocht. Max. 20 jaar 
oud of recent ge mo der niseerd, in 
Helden of Panningen, 100 m2  160 m2 
woonoppervlakte. Woningen op Funda 
kennen we. Ben óf ken jij iemand die 
zijn/haar huis wil verkopen, stuur dan 
een berichtje naar 06 48 39 47 38. 
€ 250 voor de gouden tip.

Te huur Meijel € 875,- chalet woning 
240 m3, 2 slaapk., carport, serre,
ruime tuin. Tel. 06 10 53 57 32.

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

Onze lieve Opa

Dolf Verhaegh
wordt 30 oktober

70 jaar

Profi ciat van Lasse & Finn

Welkom lief meisje!

Geboren op
9 oktober 2020

Lott
Dochter en zusje van:

Bart en Irene
Janssen-Dings

Finn en Tess 

Stox 21
5981 ND Panningen
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Wij zijn gespecialiseerd in: 

√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses 

√ Protheses op implantaten (klikgebit) 

√ Immediaat protheses

(na het trekken van de tanden, noodgebit) 

√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit) 

√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese) 

√ Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u: 

√ Geen verwijzing nodig van een tandarts

√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar 

√ Reparaties klaar terwijl u wacht 

√ Het verhelpen van pijnplekken 

√ Vrijblijvend advies 

√ Eerste consult gratis 

 Geen verwijzing nodig van een tandarts

 Vergoeding via uw zorgverzekeraar 

 Reparaties klaar terwijl u wacht 

 Het verhelpen van pijnplekken 

Nieuw inPanningen

Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20

Bedrijf Me Time Lingeriewinkel
Eigenaar Claudia Boots
Adres Piet Petersstraat 1, Maasbree
Telefoon 06 51 88 53 05
Email claudi@metime-to.nl
Website metime-to.nl
Sector detailhandel
Start 01-09-2020

Activiteiten:
ME Time verkoopt lingerie, onder

mode, nachtmode en beenmode 

in diverse merken zoals Felina, 

Contourelle, Anita, Rosa Faia, 

Lingdore, Lisca, Ringella, Janira, 

AVET en SET en Falke beenmode. 

Ook corrigerende ondermode, 

sportbh’s en sportleggings zijn in 

de winkel verkrijgbaar. Voor de 

vrouwen die zwanger zijn of net 

moeder zijn heeft ME Time een 

voedingsbh in de collectie. Ook 

voor de heren heeft de winkel 

ondermode en nachtmode.

Doelgroep:
ME Time probeert zoveel mogelijk 

mensen te helpen in hun keuze. De 

winkel heeft lingerie voor diverse 

leeftijden. ME Time zorgt voor pas

sende lingerie bij elke leeftijd en 

samen met de klant wordt er geke

ken naar wat gewenst en geschikt 

is. Uiteindelijk is de keuze die wordt 

gemaakt, gebaseerd op eigen

waarde en niet op leeftijd. Je voelt 

je fijn in lingerie die goed past.

Onderscheidend vermogen:
ME Time kan door de persoonlijke 

aanpak een gepast advies geven. 

Er wordt de tijd genomen om te 

helpen. Door naar de vraag van 

de klant te luisteren, kan ME TIME 

samen naar iets passends zoeken. 

De klant staat centraal. Door de 

diversiteit in aanbod kan ME Time 

de klant keuzes geven en indien 

gewenst ook samen verder kijken 

naar wensen die op dat moment 

niet binnen handbereik liggen. In 

samenwerking met Huidkliniek 

Gaaf kan ME Time ook op andere 

gebieden passend advies geven en 

samenwerken.

U bent van harte welkom bij ME 

Time, even tijd voor jezelf. De 

winkel is op maandag en dinsdag 

alleen op afspraak open, op woens

dag van 8.3011.30 uur, donderdag 

en vrijdag van 10.0017.30 uur en 

zaterdag van 10.0016.00 uur. Tot 

snel, Claudia Boots.

Me Time Lingeriewinkel

Starter in de regio
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ME Time   
Lingerie 

claudia@metime-to.nl      www.metime-to.nl     

to Love!
Lingerie 
to Love!
Lingerie 

  tel.06-51885305  tel.06-51885305

Omwonende geeft aan in bezwaar te gaan

Initiatiefnemers Veersepad 13 
werken plan verder uit
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft een positief standpunt ingenomen over het principe-
verzoek van Stichting Onze Toekomst (SOT) om dertien zelfstandige wooneenheden te realiseren op locatie 
Veersepad 13 in Kessel. De initiatiefnemers kunnen vanwege dit advies aan de slag met de verdere uitwerking 
van het plan.

Eerder legde het college haar stand

punt voor wensen en bedenkingen 

voor aan de gemeenteraad. Na het 

raadsbesluit heeft het college een 

definitief standpunt ingenomen. 

Het college verleent medewerking aan 

het realiseren van een woonzorgcom

plex met dertien zelfstandige woon

eenheden op de locatie Veersepad 13 

in Kessel onder de voorwaarde dat de 

aspecten wonen en zorgen onlosma

kelijk met elkaar verbonden worden.

Stichting Onze Toekomst (SOT) geeft 

aan, ondanks de commotie die de 

afgelopen maanden is geweest, 

altijd in het plan te hebben geloofd. 

Met een positief advies op het princi

peverzoek geeft het college aan dat 

de stichting haar plannen verder kan 

uitwerken. “We zijn nu druk bezig 

met het treffen van voorbereidingen 

voor een bestemmingsplanwijziging. 

We willen dit zorgvuldig doen samen 

met de gemeente Peel en Maas en het 

door ons in de arm genomen bureau 

BRO. Daarnaast zijn we op zoek naar 

een architect die samen met ons een 

mooi gebouw wil realiseren dat past 

in de omgeving van het Veersepad. 

We willen vooral geen standaard flat

gebouw”, laat initiatiefnemer Sjors 

Fassotte weten.

De komende weken zal de stichting 

een keuze maken over het ontwerp. 

Fassotte: “De eerste opdracht voor 

een aantal geselecteerde architecten 

zal het vervaardigen van een aantal 

schetsen zijn. Hoewel het geen ver

eiste is, zullen we bij het indienen van 

de bestemmingsplanwijziging een 

schets presenteren van het te reali

seren woonzorgcomplex. Pas na een 

positief besluit van de gemeenteraad 

over een nieuw bestemmingsplan 

zullen we de voorbereidingen gaan 

treffen voor het aanvragen van de 

omgevingsvergunning. We hopen met 

een mooie schets zowel de bewoners 

van het Veersepad en andere belang

hebbenden, als de gemeenteraad te 

kunnen overtuigen van onze goede 

bedoelingen.”

Otto Planten, tegenstander van het 

plan en omwonende van Veersepad 

13, vindt het vreemd dat de stichting 

nog geen schetsen in de la heeft lig

gen. “Als je een pand aankoopt van 

1 miljoen euro en geen idee hebt hoe 

het eruit komt te zien, getuigt dat van 

een slecht voorbereid plan.”

Planten noemt het plan een geknut

selde constructie om de beleids

kaders te omzeilen en gaat op 

korte termijn een bezwaar indie

nen. “Mijn mening is dat het plan, 

ook op de huidige manier, juridisch 

niet haalbaar is. Maar de tijd zal het 

leren.” Daarnaast worden er vol

gens Planten door meerdere perso

nen schadeclaims voorbereid, omdat 

zij hun plannen met extra woonti

tels niet mochten uitvoeren van de 

gemeente. “Ontwikkelmogelijkheden 

van Veersepad 13 bleven voor hun 

beperkt tot restauratie én behoud 

van het beschermde dorpsgezicht. 

Zij zijn van mening dat de gemeente 

hen ten opzichte van SOT oneerlijk 

heeft behandeld. Mijn overtuiging is 

dat wethouder Rob Wanten dit plan 

verschrikkelijk graag wil. Het is een 

controversieel plan in het beschermde 

dorpsgezicht. Mijn voorkeur gaat uit 

naar het behoud van het dorpsaan

zicht. Ook een mooi flatgebouw is te 

groot en doet geweld aan het dorp”, 

aldus Planten.

Tekst: Jeanine Hendriks

Negen aanvragen voor coronasteunfonds
Bij de gemeente zijn negen aanvragen binnengekomen voor het coronasteunfonds. 

Sinds maandag 19 oktober kunnen 

verenigingen en stichtingen een 

aanvraag indienen voor het coro

nasteunfonds. Tot dinsdag 27 okto

ber heeft de gemeente negen 

aanvragen ontvangen.

Voor de gemeente is dit aantal 

nog te weinig om een onderverde

ling te kunnen maken in het soort 

verenigingen of stichtingen dat in 

nood verkeert. Ze kunnen niet zeg

gen of het om sport muziek of 

sociale verenigingen gaat. Ook is 

nog onbekend of deze aanvragen 

gehonoreerd worden. Eerst moet 

worden getoetst of ze wel aan de 

voorwaarden voldoen.

De gemeente trekt een half mil

joen uit voor het steunfonds voor 

2020. Voor volgend jaar is nog 

eenzelfde bedrag beschikbaar. 

Verenigingen en stichtingen die als 

gevolg van de coronacrisis financi

ele problemen ondervinden kun

nen zich inschrijven voor het fonds. 

Er geldt een maximumbijdrage 

van 30.000 euro per aanvraag. 

Een aanvraag dient uiterlijk op 

31 januari 2021 bij de gemeente te 

zijn ingediend.
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“Wees lief en doe geen dingen 
waar je later spijt van krijgt”

Op 24 oktober 2020 is

Riek van Doormalen - Wouters
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, 

weduwe van Henk van Doormalen, rustig en na een kort verblijf 
in het ziekenhuis op 87-jarige leeftijd overleden.

 
 Meijel:  Antoon en Adrienne
  Jan en Renata, Maja, Evi 
  Jos en Kim
  Wim en Suze

 Asten: Jan en Anja
  Ruud
  Rob en Yara, Lenn 
  Don en Elisa

 Bennekom:  Ien en Leen
  Klaas en Marthe, Tieme
  Rik en Ellen

 Meijel: Adrie en Ineke
  Iris en Rob
  Sam en Loes

Meester Jochemstraat 2
5768 VS Meijel

Ons moeder wordt op vrijdag 30 oktober i.v.m. 
Coronamaatregelen in besloten kring gecremeerd.

D
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De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het 
afscheid van

Ger Raedts
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een 
grote steun. Voor ons een fijne en troostrijke gedachte 
dat Ger in zijn leven voor zovelen veel betekend heeft.

Daarom willen wij u middels deze weg hartelijk 
bedanken voor al uw medeleven en steun. 

Elly Raedts-Stroucken, Kimq en Erik, Kyan, Nick

Helden, oktober 2020 

Urgend op en bênkske
Niemus wet wao ’t stiët

Zitt e geej nou oët te r�ste
Mit ow wer�te steeds geriëd

Geej ziet dao, mit wie weej misse
En geej bliest  ok aalt beej os

Want weej blieve án ow dênke
Op en bênkske in ’t bos

Ter herinnering aan

Tr�us Neessen-Huys
† 10-03-2020

Op zaterdag 10 oktober 2020
hebben wij Tr�us met een beperkt gezelschap herdacht.

Bedankt voor jullie steun en medeleven!

Jac Neessen
Caroline en Jos, Annemarie, Stijn

Linda en Erick, Sjoerd, Jens

                                            

                      

To Maessen-Wulms

Na een leven vol hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde is  
zachtjes en vredig van ons heengegaan mijn lieve vrouw.

Als we je missen, hoeven we niet ver te gaan
We kijken in ons hart, daar blijf je altijd bestaan

echtgenote van

Theo Maessen

Helden: Theo Maessen 

Familie Wulms
Familie Maessen

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de  
Zorggroep, team Helden, voor de liefdevolle verzorging.

Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

23 oktober 2020 
Haffmanshof 6, 5988 KM Helden

Te koop bloeiende violen 
en bosviolen
M. Verhees,
Egchelseweg 18, Panningen

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

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

Heb je interesse in ‘n 
Mindfulness training in je eentje? 
Dat kan zowel op locatie als online. 
Op ‘n tijdstip dat jou goed uitkomt. 
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl. 
Aangesloten bij Vereniging voor 
Mindfulness. T: 06 13 74 75 29 . 
Vergoeding is soms mogelijk. 
Vraag ernaar.

Auto’s gevraagd, alle merken loop, 
sloop of schade. 
Direct geld en vrijwaring, snel 
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Nog goed 8 weken tot kerst maar wij 
hebben al takken om het gezellig 
te maken. Momenteel verkrijgbaar 
skimmia’s en takken met besjes (Ilex) 
Loosteeg 19, Panningen.

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

Noodzakelijk om het gebied te verschralen

Friezen maaien Vlakbroek 
in Koningslust
De spreekwoordelijke rust van Koningslust is voornamelijk aan het Vlakbroek te danken. Daar werd afgelo-
pen week de rust echter ernstig verstoord. Vier dagen lang maaiden machines van ‘De Vries, Cornjum’ hier de 
natte schraalgraslanden, zoals ze deze bij Staatsbosbeheer noemen.

Jeroen Builtjes, boswachter bij 

het team Limburg Noord van 

Staatsbosbeheer, legt uit dat het hier 

om unieke machines gaat die zijn 

toegespitst op het botanische beheer 

dat hier wordt uitgevoerd. Het zijn 

machines met erg brede rupsban

den. “Daarmee leveren zo heel wei

nig bodemdruk. Bodemverdichting 

voorkomt namelijk dat de bijzondere 

kruiden hier gaan groeien die we 

juist willen.” Die bijzondere machines 

moeten dus helemaal uit het Friese 

Cornjum komen.

Verschralen
Het maaien is noodzakelijk om het 

Vlakbroek te verschralen. “Sinds zes 

jaar zijn wij bij Limburg Noord verant

woordelijk voor het Vlakbroek, daar

voor hoorde het gebied bij De Pelen. 

Toen werd er ook al gemaaid, ik weet 

alleen niet hoe lang.” Het maai

sel wordt afgevoerd naar een boer 

die zijn grond juist wil verrijken met 

organische stof.

Het maaibeheer leidt tot de komst 

van bijzondere bomen zegt Builtjes. 

“Wat we ook signaleren is dat er veel 

berk en wilg aan het opkomen is. 

Dat komt omdat er geen water meer 

op het grasland staat.”

Wilgenbos
Dit heeft weer het gevolg dat het voor 

het maaien erg lastig wordt. “Het is 

erg houtig. Sommige delen zijn nu al 

niet meer te maaien. Maar het moet 

weg, want deze bomen zijn funest 

voor het lage grasland.”

De komende jaren zal er dus zeker 

gemaaid worden. Misschien wel 

twee keer per jaar. Niet alleen in 

het najaar, maar ook in het voorjaar. 

“Als je een jaar zou overslaan heb je 

een wilgenbos. En dat willen we niet. 

We willen juist botanisch grasland.”

De lage waterstand is te wijten 

aan de droge zomers. Maar ook het 

beleid van het waterschap heeft een 

nadelig effect. “Het Vlakbroek is een 

relatief klein gebied, omsloten door 

akkerlanden. Wij zouden graag een 

hoger waterpeil zien, maar dan zou

den boeren niet meer het land op 

kunnen om te oogsten. Er wordt dus 

meestal gekozen voor het econo

mische aspect in plaats van voor de 

natuur.”

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

familie \ 2910 
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Online voorlichting over obesitas
De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo organiseert online informatiebijeenkomsten 

over de behandeling van obesitas (ernstig overgewicht). Tijdens een zoomsessie krijgt u 

informatie over het leefstijltraject en de operatie. Na aanmelding volgt een bevestiging 

met een uitgebreide instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met 

obesitas, hun naasten en anderen belangstellenden. 

We hopen u binnenkort online te ontmoeten!

Meer informati e: obesitaskliniek.nl/agenda
077 - 30 30 630 - info-venlo@obesitaskliniek.nl

De komende online voorlichti ngen vin  den plaats op: 

dinsdag 3 november & donderdag 26 november
18.30 - 20.30 uur

Aanmelden via www.obesitaskliniek.nl/agenda

Last van ernstig 
overgewicht?
Met een operatie 
en onze begeleiding pakt 
u het aan!

Werkgroep Leefbaar 
Peel en Maas start petitie 
tegen biomassacentrale
Werkgroep Leefbaar Peel en Maas is onlangs een petitie gestart 
tegen de komst van de biomassacentrale in Egchel. Inmiddels 
hebben ruim 1.800 inwoners van Peel en Maas de petitie ‘Geen 
biomassacentrale in Egchel’ ondertekend.

Met de petitie verzoekt de werk

groep om de beoogde centrale van 

Wijnen in Egchel een halt toe te 

roepen. Zij vreest voor een achter

uitgang van de luchtkwaliteit door 

de uitstoot van de biomassacen

trale. Volgens de werkgroep komt 

er bij de centrale fijnstof, stikstof 

en andere gassen vrij die gezond

heidsrisico’s met zich meebren

gen. Omdat deze biomassacentrale 

tegen de woonwijk De Riet ligt, 

vrezen de omwonenden dat de 

klachten gaan toenemen.

In het weekend van 24 okto

ber steeg het aantal onder

tekenden van 600 naar bijna 

1.600 “We streefden naar minstens 

1.500 Limburgse handtekeningen. 

We zijn natuurlijk blij met het grote 

aantal ondertekenaars. We willen 

deze petitie als burgerinitiatief bij 

provincie Limburg indienen maar 

uiteraard ook aan het college”, 

laat Frans Kuijpers namens de 

werkgroep weten.

Bestuursleden opgestapt
Voorzitter probeert sluiting 
Ankerplaats te voorkomen
Al één persoon heeft zich gemeld om wellicht plaats te nemen in 
het bestuur van gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek. 
Daarmee is de grootste dreiging uit de lucht. Toch hangt de 
bewoners van Grashoek nog steeds een sluiting van hun 
gemeenschapshuis boven het hoofd.

Het waren geen loze dreigemen

ten, zegt Miranda Gommans, voor

zitter van gemeenschapshuis de 

Ankerplaats in Grashoek. Onlangs 

deed zij de noodkreet dat de 

Ankerplaats definitief zou sluiten 

als er zich geen nieuwe bestuurs

leden zouden melden. Zijzelf, plus 

een ander bestuurslid stappen op. 

Dus blijven er nog twee over, maar 

zij willen het niet met z’n tweeën 

blijven doen. En zo zou het schip 

wel eens kunnen stranden.

Maar er is hoop. “Eén kandidaat 

heeft zich gemeld”, meldt Miranda. 

“Daarmee gaan we het gesprek in. 

En er zijn nog wat vrijwilligers die 

we willen benaderen.” Toch staat 

haar besluit vast: mochten zich niet 

voldoende geschikte kandidaten 

melden, dan sluit ze de deur defi

nitief.

Ze heeft al drie jaar geleden aan

gekondigd dat ze zou stoppen. 

“Eerder al, maar vanwege corona 

ben ik nog maar even doorge

gaan.” Het bestuur heeft al met 

de gemeente om tafel gezeten. 

“Zij gaan het niet rondzetten”, ver

telt Miranda. Ook met de notaris is 

een gesprek geweest. “We staan 

er goed voor. Financieel is de zaak 

netjes op orde om het de komende 

jaren voort te zetten.”

Steunbetuigingen
Ze heeft al eerder actie onderno

men, want zelf is ze wel de laatste 

die een sluiting van de Ankerplaats 

wenst. In Grashoek heeft ze flyers 

in de bus gedaan en via Facebook 

heeft ze een oproep gedaan voor 

nieuwe bestuursleden. Het heeft 

haar veel steunbetuigingen en wel

gemeende adviezen opgeleverd. 

“Allemaal lieve reacties, maar daar 

heb ik niks aan.”

Toch denkt ze wel dat er een 

oplossing komt. “Het is een heel 

hecht dorp. De verbouw is destijds 

veel goedkoper uitgevallen dan 

geraamd, alleen maar omdat er zo 

ontzettend veel vrijwilligers mee

hielpen.”

Eén bestuurslid
Uitbater Robin Peeters is daarom 

niet bang dat een sluiting zo’n 

vaart zal lopen. Hij wijst op de 

statutenwijziging waardoor het 

mogelijk is dat de stichting ook 

met één bestuurslid bestaansrecht 

heeft. “Het kan. Maar het is natuur

lijk geen ideale situatie.” Miranda 

noemt het zelfs praktisch onmoge

lijk. “Het is onuitvoerbaar om die 

taken allemaal op de schouders 

van één persoon te laten rusten.”

Robin wijt het vooral aan de 

omstandigheden rond corona dat 

het moeilijk is bestuursleden te 

werven. “Er gebeurt niks in de 

Ankerplaats. Alle verenigingen 

blijven weg, dus dat is niet uitno

digend.”

Zelf krijgt hij als uitbater al langer 

geen inkomsten omdat verenigin

gen wegblijven en omdat nu ook 

de horeca gedwongen dicht is. 

“Nee, een coronacrisis is voor een 

gemeenschapshuis geen gezonde 

situatie.”

Voor een nieuw bestuur is deze 

tijd dan ook geen florissante start. 

“Maar ik stap er niet meteen 

uit”, voegt Miranda daar aan toe. 

Nieuwe bestuursleden komen in 

een gespreid bedje. “Ik blijf het 

bestuur begeleiden en ondersteu

nen, maar dan vooral op de achter

grond.”

Tekst: Marc van der Sterren

Tweede Kamerverkiezingen
Mustafa Amhaouch op nummer 15 
kieslijst CDA
Het CDA maakte dinsdag 27 oktober de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. 
Kamerlid Mustafa Amhaouch uit Panningen staat in de top 15 van de lijst.

CDAkamerlid Mustafa Amhaouch 

is blij met de plek op de CDAlijst. 

”Ik voel me vereerd dat ik weer het 

vertrouwen heb gekregen van de 

partij. Het is hard nodig dat Den Haag 

ook naar Limburg blijft kijken en het 

grote economische potentieel dat wij 

hebben blijven benutten, want uitein

delijk begint het allemaal met brood 

op de plank. In het bijzonder heb ik 

mij de afgelopen jaren ingezet voor de 

positie van het MKB en betere infra

structuur in de provincies. Met opge

stroopte mouwen ga ik mij hier voor in 

blijven zetten. Ik ben blij dat dit werk 

en deze ambitie met deze mooie plek 

op de lijst is beloond.”

Al eerder werd bekend dat vicepremier 

Hugo de Jonge de lijsttrekker wordt en 

Pieter Omtzigt hem opvolgt op num

mer twee. Een opvallende kandidaat 

op de kieslijst is oudLingopresenta

trice Lucille Werner, zij staat op num

mer 10.

2910 \ nieuws
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Naam: Imke Peeters

Leeftijd: 13 jaar 

Woonplaats: Maasbree 

School: Blariacumcollege

Hoe verras jij iemand het liefst? 
Als ik iemand verras (al doe ik dat 

niet zo vaak), is het meestal met een 

cadeautje of kaartje. Kaartjes voor 

bijvoorbeeld een verjaardag maak ik 

altijd zelf. Dat maakt het nog per

soonlijker.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt? 
In de herfstvakantie ben ik met 

vriendinnen naar Toverland geweest, 

daar hebben we veel (gekke) foto’s 

en selfies gemaakt. Deze zijn vooral 

gemaakt tijdens het lange wachten 

voor of in een attractie. Zo hebben 

we het wachten toch heel gezellig 

gemaakt.

Je hebt altijd groen licht en wind 
mee, of kunt foto’s maken door 
met je ogen te knipperen. 
Wat kies je? 
Dan kies ik voor altijd groen licht en 

wind mee, want dat is handig voor 

als ik naar school fiets. De laatste 

tijd waait het best hard en dan zou 

het wel fijn zijn als ik wind mee heb. 

Dan ben ik sneller op school en hoef 

ik niet zo hard te fietsen.

Wat is je favoriete toetje? 
Ik vind heel veel toetjes lekker, maar 

als ik moet kiezen, dan ga ik voor 

de chocolademousse van mijn opa 

en oma. Als ik bij ze ga eten, heb

ben ze dit vaak voor me gemaakt. 

Dit past er altijd in.

Is er een liedje waar je een speci-
ale herinnering aan hebt? 
Het liedje ‘Us’ van James Bay vind ik 

erg leuk en het doet me denken aan 

mijn favoriete film ‘After’. De scene 

waarin dit liedje voorkomt is één 

van mijn favoriete scènes van de 

film.

Wat is de leukste vakantie die je 
ooit had? 
De leukste vakantie die ik ooit heb 

gehad is de vakantie naar Curaçao 

in 2015. Toen ben ik samen met 

mijn vader, moeder en broer drie 

weken naar dit eiland geweest. 

Vooral de stranden en zee waren 

erg mooi. Ik zou hier graag nog een 

keer naartoe willen.

Hoe treft de coronacrisis jou? 
Toen de scholen in maart dicht 

gingen, heb ik vanuit thuis lessen 

gevolgd. Ik vond dit aan de ene kant 

niet zo leuk, omdat het natuurlijk 

minder gezellig was en ik minder 

met vriendinnen kon afspreken. 

Aan de andere kant was het wel 

relaxed, omdat we niet zo veel voor 

school hoefden te doen en we had

den ook geen toetsen. Hierdoor had 

ik veel meer vrije tijd.

Wat is het eerste dat je van je 
eigen geld kocht? 
Ik heb tot nu toe niet echt grote din

gen van mijn eigen geld gekocht, 

vooral kleine dingetjes en eten. 

Wel ben ik van plan om binnenkort 

van mijn eigen geld een nieuwe 

telefoon te kopen.

Welke superkracht zou je willen 
hebben? 
Ik zou het heel handig vinden om te 

kunnen teleporteren, omdat ik dan 

niet meer zo lang hoef te fietsen, 

lopen of rijden om ergens te komen. 

Ik hoef dan bijvoorbeeld niet meer 

elke dag een half uur naar school te 

fietsen. Als ik op vakantie ga, hoef ik 

niet lang met de auto of het vlieg

tuig.

Wat vind je het leukste aan jezelf? 
Ik vind het wel leuk aan mezelf dat 

ik meestal vrolijk ben en goede zin 

heb. Ik maak vaak grapjes en het 

liefst samen met vrienden en fami

lie. Dan kunnen we samen gezellig 

lachen.

Waar maak jij je huiswerk het 
liefst? 
Ik maak mijn huiswerk het liefst aan 

de tafel in de woonkamer. Sinds een 

paar weken maak ik het ook vaker 

aan mijn bureau op mijn slaapkamer, 

maar daar heb ik niet zo veel ruimte. 

Daar is het rustiger, zeker nu mijn 

ouders thuis werken.

Wat doe je het liefst op een vrij-
dag- of zaterdagavond? 
Op vrijdagavond spreek ik meestal 

met vrienden en vriendinnen af en 

gaan we bij iemand thuis zitten en 

kletsen. Dit vind ik altijd heel erg 

gezellig. Op zaterdagavond kijk ik 

meestal samen met mijn ouders 

televisie of Netflix op de bank.

Wie is je favoriete muziekartiest?
Ik heb niet echt een favoriete 

muziekartiest, ik vind heel veel ver

schillende artiesten en muziek leuk. 

Mijn favoriete liedje is ‘You broke me 

first’ van Tate McRae en ik vind heel 

veel andere liedjes van haar ook 

leuk. Ik zou dan toch kiezen voor Tate 

McRae.

Naar welke gebeurtenis in de 
toekomst kijk je uit? 
Ik kijk altijd erg uit naar de zomerva

kantie, omdat ik het leuk vind om op 

vakantie te gaan en ik dan niet naar 

school hoef. Hierdoor heb ik meer 

tijd om met vriendinnen af te spre

ken en leuke dingen te doen.

Waar maak jij je zorgen over? 
Ik maak me een beetje zorgen over 

school, als ik veel toetsen in een 

korte tijd heb. Dan moet ik veel 

leren, want ik wil natuurlijk wel een 

goed punt halen.

Tekst: Lisa Osinga

Imke Peeters Maasbree
15-vragen aan

jongeren \ 2910 

Column
Huidhonger

Hoi

Wie heeft dit woord bedacht? 
Ik hoop als ik later kinderen 
heb, dat ze een spreekbeurt 
houden over corona en dan 
vragen: ‘mam, wat betekent 
huidhonger?’ Nou schat, dat is 
de sterke behoefte aan 
lichamelijk contact. Dat zegt 
Wikipedia. Ja, leg dit maar 
eens uit.

Ben ik de enige die het 

ongemakkelijk vindt om geen 

hand te mogen geven als je 

iemand feliciteert? ‘Een hand 

geven mag niet hé, dus ik doe het 

maar even zo, haha.’ Vervolgens 

sta je met je handen te zwaaien 

of stomp je iemand bijna omver 

met je ellenboog. Het is even 

wennen, maar het wordt al snel 

het nieuwe normaal. Nu mis ik 

die drie gore kussen met kerst 

totaal niet, maar af en toe een 

knuffel of een arm om je heen 

toch wel heel erg. Ik realiseer 

me dat het zeker zes maanden 

geleden is dat ik iemand anders 

dan ons gezin heb geknuffeld. 

Soms is dat toch gewoon heel 

fijn. 

Eerst dacht ik dat 
het een symptoom 
van corona was of 
een kannibaal uit de 
geschiedenis

Het is maar een vreemd woord: 

huidhonger. Eerst dacht ik dat 

het een symptoom van corona 

was of een kannibaal uit de 

geschiedenis. Het is toch ook 

gek: huidhonger. Ik weet nog 

niet precies hoe ik dat later ga 

uitleggen, maar in ieder geval 

ga ik vertellen dat we vroeger 

iedereen een hand gaven bij een 

ontmoeting en een kus op een 

verjaardag. Volgens mij kunnen 

ze zich daar later echt niks bij 

voorstellen. Of hoe opa het zou 

zeggen: we leefden zoals de 

meeste afrekenen: contactloos.

Lotte Thijssen
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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

Bekendmakingen in
Hallo Peel en Maas
Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van vorige week. Inhoudelijke informatie 
vindt u op: www.officielebekendmakingen.nl en zoek op ‘Peel en Maas’. Voor specifiekere 
informatie: zoek op ‘plaats/locatie’ en/of ‘straat/omschrijving. 

Bekendmakingen 19 t/m 24 oktober
Heeft u vragen? Neem contact op via 077-306 66 66.

Tip: meld u aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl. U ontvangt dan automatisch een 
bericht over de bekendmakingen in Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf 
aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 
24 uur per dag, 7 dagen per week te bekijken op een moment dat het u uitkomt

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Egchel
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 

Bokshout 6  
Helling 59 
Tangbroek 3 
De Horsten 17 en 20  
Baarloseweg 35A  
Keizerbosstraat 7  
Mariaplein 15 
Graaf Hendrikstraat (naast huisnummer 16)  
Broekstraat 6  
Dubbroek 14 
Berg 2
kavel 35 van Startebos fase 3 
Molenpeel 2 
Startebos fase 3  
Tiendschuur 8  
Markt 15 
Markt 4 
Piushof kavel G5 
Piushof kavel G6 
Raadhuisplein 6 
Raadhuisstraat 186 

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.

Gezinscoaches en corona
Ook in deze voor veel mensen vaak lastige en moeilijke tijd, zijn de gezinscoaches voor 
u beschikbaar. U kunt bij de gezinscoaches terecht met al uw vragen over het opvoeden 
en opgroeien van uw kind. De coaches zijn iedere dag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur 
op telefoonnummer: 077- 306 66 66 of via de mail: jeugdenonderwijs@peelenmaas.nl. 
Het is ook mogelijk om via uw huisarts contact op te nemen.

Aanpassing openingstijden 
milieupark
Vanaf 1 november 2020 is het milieupark op maandag, 
woensdag en vrijdag weer open van 9.00 uur (in plaats van 
8.00 uur) tot 16.00 uur. Op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. 

Het milieupark is alleen voor inwoners van de gemeente Peel en Maas. Daarom vragen 
wij u om uw postcode en huisnummer. Ook kunnen ze vragen naar uw identiteitsbewijs. 
U kunt alleen (contactloos) pinnen, met contant geld betalen is niet mogelijk.

Niet in de wachtrij bij het milieupark? 
Op doordeweekse dagen is het rustiger dan op zaterdag. Door de coronamaatregelen 
laten we maar een beperkt aantal bezoekers toe. 

Tip: sorteer thuis het afval! Dit helpt de doorstroming op het park, alle soorten afval 
moeten gescheiden in de containers gedaan worden.

Gezocht: extra ogen en oren 
in Peel en Maas!
Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking 
tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving 
te bevorderen. Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen 
zoeken naar bijvoorbeeld vermiste kinderen. 

Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bijvoorbeeld bij een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch 
bericht of een sms via uw  (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar 
een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via 
het gratis nummer 0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een 
bericht wat het resultaat van de actie is geweest. 

Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl. 

Samen sterk tegen inbrekerswerk!
Waak voor inbraak
Samen het aantal woninginbraken terugdringen. Dat is wat zeven gemeenten in Noord-
Limburg samen met de politie willen bereiken met Waak voor Inbraak. De gemeenten 
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas en Venray 
werken samen om deze doelstelling waar te maken.

Het accent van de acties ligt op het informeren van de inwoners, zodat ze weten hoe de 
inbrekers te werk gaan. Ook krijgt u tips om inbraken te voorkomen. Vooral in periodes 
waarin de kans op inbraken groter is, informeren wij u. 
U leest hierover meer op onze website en alle informatie 
over inbraakpreventie in de regio leest u op de website 
www.waakvoorinbraak.nl

week 44 / 29 oktober 2020 / Informatie van en over de gemeente
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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. 

Vitaal wonen in Peel en Maas

Te veel aandacht voor armoede?

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de raad unaniem de regio-
nale woonvisie 2020-2024 aangenomen. Hierin geven de acht regioge-
meenten van de regio Noord-Limburg richting aan het provinciale 
woonbeleid voor de komende vier jaar. Het is weliswaar een visie op 
hoofdlijnen, maar wel met een belangrijke koerswijziging.

Lag woningbouw voorheen nog 

aan de provinciale ketting vanwege 

dreigende bevolkingskrimp, nu is er 

meer ruimte voor de goede plannen: 

bijvoorbeeld voor betaalbare woon

ruimte voor mensen met een smalle 

beurs, die in de huidige markt buiten 

de boot vallen. 

In Peel en Maas liepen we al voorop 

op deze visie. Al in 2018 versoepelde 

het college onder aanvoering van 

wethouder Wanten de beleidsregels 

voor woningbouw. En met succes: in 

minder dan twee jaar tijd werden al 

ruim 350 bouwvergunningen afge

geven. 

Het CDA wil die lijn vasthouden. 

De krapte op de woningmarkt in 

Nederland en dus ook Peel en Maas 

is voorlopig nog niet opgelost. Naast 

het aantal te bouwen woningen ligt 

er ook een grote uitdaging dat er 

voor de verschillende doelgroepen 

passende woningen op de markt 

komen. 

Wat ons als CDA betreft blijven we 

bouwen aan een mooi Peel en Maas 

waar het goed wonen is in het groen. 

Voor een goed welbevinden zijn niet 

alleen de woning zelf, maar ook de 

woonomgeving en de diverse voor

zieningen van cruciaal belang. 

Laten we samen de hand aan de 

ploeg houden en zorgen voor maxi

male creativiteit op de gebied van 

wonen.

Sandy Janssen en Michel van 

Lieshout, raadseleden

Het coronavirus slaat opnieuw toe en dat dwingt tot strengere maatregelen, zoals het dragen van mond-
kapjes. Dus moet iedereen die ouder is dan 12 jaar een aantal mondkapjes kopen. Veel kosten die dingen 
niet, maar voor mensen die iedere maand toch al geld te weinig hebben, is iedere euro extra uitgeven een 
probleem.

PvdA/GroenLinks heeft de gemeen

teraad voorgesteld om huishoudens 

die moeten rondkomen van een soci

aal minimum ófwel gratis mondkap

jes te verstrekken ófwel een kleine 

financiële tegemoetkoming te geven 

voor de aankoop van mondkapjes.

Anders Nu steunde ons voorstel. 

De fracties van CDA en Lokaal Peel en 

Maas wilden eerst meer weten over 

het aantal minima in onze gemeente 

en over de kosten. We zullen daar de 

volgende raadsvergadering nader op 

ingaan en we rekenen dan ook op 

de steun van deze fracties voor ons 

voorstel.

De reactie die ons aan het denken 

zet, kwam van de nieuwe fractielei

der van de VVD. Niet zozeer omdat 

de reactie een afwijzing van ons 

voorstel inhield. Het is geen nieuws 

dat de VVD als partij niet zoveel op 

heeft met de minima, alhoewel veel 

van haar leden wel steun geven 

aan initiatieven als Voedselbank en 

Leergeld. Het was de aard van de 

reactie die ons aan het denken zet.

De fractieleider van de VVD merkte 

namelijk op dat mondkapjes vrijwel 

niets kosten en dat links er een sport 

van maakt om van alles armoede 

te maken. Zo’n reactie verraadt dat 

deze jonge fractieleider geen idee 

heeft wat het betekent om rond te 

moeten komen van minder dan wei

nig. En wij zouden daar dan niks van 

mogen zeggen?

De VVD zwijgt de schandalige aan

wezigheid van armoede in Nederland 

liever dood. Daar verzetten wij ons 

tegen. Wij blijven onze stem verhef

fen tegen armoede. Want armoede in 

een rijk land is en blijft maatschap

pelijk onrecht.

Annigje Primowees, Frits Berben, 

Raf Janssen, raadsleden

CDA Peel en Maas

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

wealer.nl

Verkoopspektakel bijVerkoopspektakel bijVerkoopspektakel bijVerkoopspektakel bijVerkoopspektakel bij

Volkswagen Polo
 Private lease

299,- p.m.

Audi A3 Sportback
 Private lease

399,- p.m.

Verkoopspektakel bijVerkoopspektakel bijVerkoopspektakel bij

399,- p.m.399,- p.m.399,-

ŠKODA KAMIQ
Private lease

309,- p.m.

Vestigingen in: Venray - Venlo - Roermond - Sittard - Heerlen

 Private lease

299,- p.m.299,- p.m.299,-
SEAT Arona
Private lease

309,- p.m.

29 oktober t/m 1 november KOOPZONDAG 1 november
11.00 tot 17.00 uur

  

500 auto’s direct uit voorraad leverbaar Inruilpremie tot wel € 2750,-
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Bespreking poll week 43

Koning Willem-Alexander zwichtte onder de druk en keerde, een dag na aankomst, al weer terug van zijn ‘vakantie’ naar Griekenland. Minister 
Grapperhaus werd op zijn vingers getikt nadat de gasten op zijn bruiloft niet de anderhalvemeterregel naleefden en burgemeester Ryan 
Palmen oogstte naast lof ook veel kritiek toen hij zijn twijfels uitsprak over het kabinetsbeleid. 

Allemaal figuren met een voorbeeldfunctie. 

Je zou dus denken dat zij zich daar extra bewust 

van zijn wanneer ze iets zeggen of doen.

Aan de andere kant zijn mensen met een voor

beeldfunctie ook maar gewoon mensen en 

maken zij ook fouten. Alleen maar omdat zij 

publieke figuren zijn, wordt er extra op hen gelet 

en krijgen ze, als ze de fout ingaan of een niet zo’n 

handige opmerking maken, bakken met kritiek over 

zich heen. Je kunt je afvragen of dat wel zo terecht 

is.

Ger Cox vindt het terecht dat publieke figuren 

zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunc

tie, schrijft hij op Facebook. “Daar krijgen ze voor 

betaald.” Huub Derix: “Publieke figuren zeker, maar 

effe iets anders, wie nog niet tegen de coronaregels 

heeft gezondigd, ook zonder effe niet verder na te 

denken, steekt zijn hand op.”

De coronacrisis is al een tijdje bezig. Inmiddels zijn de meesten enigszins gewend aan de maatregelen. Toch houdt een aantal mensen zich niet 
aan de regels die opgelegd zijn door het kabinet, zij ontvangen een coronaboete.

Al maanden pleiten meerdere politieke partijen 

voor een bonus voor het zorgpersoneel. Zij zwoe

gen al sinds het begin van de coronapandemie 

om mensenlevens te redden. Daarom verdienen 

zij volgens een aantal partijen een extra zak

centje als bedankje. Tot nu toe zegt het kabinet 

dat daar geen plek voor is. Nederland heeft het 

zwaar in deze crisis en daarmee lijkt een bonus 

van de baan. Door de maatregelen zijn er al veel 

coronaboetes uitgedeeld. Is het daarmee een goed 

idee om deze ‘opbrengsten’ in een fonds te stoppen 

en dit bedrag te verdelen onder het zorgpersoneel? 

Dan komt het op een goede plek terecht. 

Aan de andere kant heeft het Rijk dit soort inkom

sten hard nodig om andere projecten te financieren. 

Het zorgpersoneel werkt inderdaad superhard en 

verdient een bonus, maar nu is nog niet het goede 

moment. Elke inkomst in de schatkist is momen

teel mooi meegenomen. Daarnaast is de vraag of al 

deze boetes genoeg zijn om het zorgpersoneel in de 

vorm van een fatsoenlijk bedrag te compenseren. 

‘Opbrengsten’ van coronaboetes doneren aan 

zorgpersoneel. Wat vindt u?

‘Opbrengsten’ van coronaboetes doneren 
aan zorgpersoneel

Publieke figuren dienen zich extra bewust te zijn van hun 
voorbeeldfunctie

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

Column
Wantrouwen
Het leven is soms ingewikkeld en 

er gebeurt veel dat we niet goed 

begrijpen. Ook gaat er veel mis. 

Soms is dat pech, slordigheid, 

egoïsme of slecht bestuur. Ook in 

deze coronapandemie die velen 

heel hard raakt. Zeker hen die het 

toch al moeilijk hebben. Het aantal 

mensen dat denkt dat het planma

tig misgaat in de wereld groeit. 

Ook het wantrouwen jegens de 

overheid neemt toe. De regering, 

rechters, journalisten, ze worden 

steeds vaker verdacht gemaakt, 

soms zelfs bedreigd. Kijk maar 

naar veel reacties op social media: 

alles wordt gewantrouwd of kapot 

geschreven. Ik googelde eens 

op QAnon en stond versteld hoe

veel mensen er zijn, die bijna 

achter alles iets slechts vermoe

den, een duister complot, een 

samenzwering, een kwade macht. 

Een superrijke elite die de macht 

wil ten koste van de gewone men

sen. Het coronavirus zou daar

toe in de wereld zijn verspreid. 

Complottheorieën bieden blijkbaar 

houvast in tijden van onzeker

heid. Maar de waarheid is altijd 

veel complexer en genuanceer

der. Velen willen alleen een waar

heid die hen past. Viruswaanzin 

noemde zich viruswaarheid, maar 

heeft daarom nog niet de waarheid 

in pacht. We kunnen ons opwin

den over al die boze aanklagers, 

ze dom noemen, maar zouden 

velen diep in hun hart, behalve 

kwaad, niet vooral ongerust en 

onzeker zijn? Natuurlijk is het goed 

dat mensen kritisch zijn, en een 

beetje wantrouwen kan soms geen 

kwaad, maar kritiekloos de onge

fundeerde kritiek van anderen 

napraten levert niets op. Wel je 

nuchter verstand gebruiken en je 

vooral breed informeren. En dan 

zien we toch ook de goede wil van 

heel velen en vooral dat er toch 

ook zoveel wel goed gaat en veel 

moois gebeurt. Denk aan de men

sen in de zorg, het onderwijs, de 

politie, de brandweer. Zoveel men

sen die zich inzetten voor ande

ren en juist voor kwetsbaren die 

juist nu in de knel komen. Samen 

verslaan we het virus, zei premier 

Rutte. Dat is waar. Maar we moe

ten het virus van het wantrouwen 

verslaan, dat de samenleving zo 

verdeelt. De manier waarop ic

arts Diederik Gommers, aan tafel 

bij Jinek, omging met influencer 

Famke Louise vond ik bemoedi

gend.

pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

ADVERTENTIE WEEK 44

BEZORGERS 
GEZOCHT!

Handelstraat 17  5961 PV Horst

WERKZAAMHEDEN  Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE  Mail naar bezorgers@garcon.nl

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel buitengebied

Baarlo buitengebied

Acu-Balance

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Week van de Acupunctuur 2 t/m 6 november
   Thema: ‘Ondersteuning bij Kanker’
Herstel na ziekte, Pijn, Vermoeidheid
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Mien begon 33 jaar geleden als trouwambtenaar van gemeente Kessel, maakte alle veranderingen binnen de trouwwereld mee, maar legde 
onlangs op 70-jarige leeftijd haar toga neer. Nu focust ze zich op haar hobby’s die ze deelt met haar man Har. Deze week wordt Mien 
Timmermans-Heggers uit Kessel geplukt.

Oorspronkelijk komt Mien uit het 

basisonderwijs. Ze werkte maar 

liefst tien jaar als basisschoollerares 

in Baarlo, maar toen Mien in ver

wachting was van haar eerste kind, 

stopte ze met werken. “Mijn man 

Har was destijds wethouder van de 

gemeente Kessel, waardoor hij wei

nig thuis was. Ik heb acht jaar niet 

gewerkt zodat ik onze twee zonen 

kon verzorgen en de ruimte had om 

in het bestuur van de basisschool 

en ook de Kesselse sportvereniging 

te functioneren.”

In de tijd dat Mien thuis zat, rondde 

ze allerlei creatieve cursussen af. 

“Denk daarbij aan stof bewerken 

of keramieken. Ik vond het heerlijk 

om creatief bezig te zijn, daar vond 

ik mijn rust in. Daarnaast kon ik op die 

manier onder de mensen blijven en 

mezelf ontwikkelen. In het begin heb 

ik mijn werk heel erg gemist. Ik zei 

altijd tegen mijn man: ik heb een lui

zenleven.”

Na acht jaar werd Mien gevraagd om 

trouwambtenaar te worden van de 

gemeente Kessel. “Ik had er nog nooit 

van gehoord. Voordat ik begon, wilde 

ik me eerst goed voorbereiden en 

heb ik stage gelopen bij een collega. 

Tijdens mijn eerste trouwerij was ik 

zenuwachtig. Ik zeg altijd: ‘Mijn eerste 

en laatste trouwerij vergeet ik nooit 

meer.’”

Mien begon met 25 tot 30 trouwerijen 

per jaar. Uiteindelijk groeide dat uit 

tot veertig per jaar. “In het begin van 

mijn carrière trouwde iedereen voor 

de kerk. Maar door de jaren heen is 

dat veranderd. Wettelijk gezien was 

het noodzakelijk om in het gemeente

huis te trouwen, maar dat werd na een 

aantal jaren los gelaten. De gemeente 

stond het toe om te trouwen op 

externe locaties als er maar een 

dak boven het hoofd aanwezig was. 

In 1992 kwamen zelfs de thuishuwe

lijken van de grond. Ik kwam overal 

en leerde de gemeente echt kennen. 

Ik trouwde zelfs mijn nichtje boven op 

de Euromast in Rotterdam. Dat was zo 

bijzonder.”

De gekste 
dingen kwamen 
voorbij

Wensen
Niet alleen de locaties veranderde, 

maar ook de wensen van de stellen 

werden uitgebreider. “Sommige men

sen willen geen ringen, maar kiezen 

voor een horloge of een ringtatoeage 

als symbool van verbinding. Ik zag 

zelfs zandrituelen voorbijkomen. 

Bij mij mocht alles, als het wettelijke 

gedeelte maar klopte. Ik vond het fijn 

als de koppels een eigen inbreng had

den. De gekste dingen kwamen de 

afgelopen jaren voorbij. Zo werden de 

ringen ooit gebracht door een drone, 

een roofvogel of sledehonden. Ik zag 

zelfs een keer de bruid en bruidegom 

door een helikopter gebracht worden. 

Doordat er steeds meer eisen aan een 

huwelijk worden gesteld, wordt er als 

trouwambtenaar meer van je ver

wacht.”

De organisatie is volgens Mien steeds 

complexer geworden. “Ik begon 

mijn voorbereidingen aan een tafel 

in de woonkamer. Met een klassiek 

muziekje op en boeken en gedich

ten uitgestald, schreef ik de teksten 

voor de ceremonie. Er ontstonden 

zelfs ideeën als ik in de tuin aan het 

werk was. Ik was eigenlijk altijd bezig 

met mijn werk. Je wilt het koppel een 

onvergetelijk moment geven. Zij zien 

het als een hoogtepunt en ik kon in 

mijn werk mijn hart kwijt.”

Ondanks dat Mien mooie trouwerijen 

voltrok, beleefde ze ook treurige trou

werijen tijdens haar carrière. “Ik heb 

eens in één jaar tijd vier huwelijke 

voltrokken van mensen die een onge

neeslijke ziekte hadden. Dat was ont

zettend moeilijk, maar ik vond het fijn 

om iets te kunnen betekenen en hun 

laatste wens in vervulling te brengen.”

Op 9 oktober was het moment daar 

om haar toga neer te leggen. “Doordat 

tegenwoordig alles gedigitaliseerd 

wordt, is de gemeente afstandelijker 

geworden. Daarnaast ben ik dit jaar 

70 geworden en vond ik dat een goed 

moment om te stoppen en mijn werk 

aan jongere collega’s over te dragen. 

Ik begon 33 jaar geleden aan mijn 

huwelijksreis en die is nu gestopt.” 

De laatste trouwerij was volgens 

Mien een prachtig afscheid. “De laat

ste maanden waren de trouwerijen 

heel sober vanwege corona. Ik sprak 

de koppels van te voren door met ze 

te beeldbellen en op de trouwerijen 

waren alleen de koppels en de getui

gen welkom. Gelukkig mochten er 

in oktober dertig personen naar de 

ceremonie komen. Hierdoor kwam 

die fijne sfeer weer terug. Ik vond het 

heerlijk en ik zat helemaal in mijn 

element. Na de ceremonie kreeg ik 

van de bruidegom een groot boeket 

en daarvan kreeg ik een kikker in mijn 

keel. Dat heb ik niet snel. Het was een 

emotioneel moment. Na de trouwe

rij verliet ik de trouwlocatie en daar 

stonden mijn collega’s ook nog op mij 

te wachten.”

Pluk de dag
Doordat ze met werken is gestopt, 

gaat Mien zich nog meer focus

sen op haar hobby’s. “Ik heb altijd 

de ruimte gehad om leuke dingen 

te doen. Maar nu heb ik daar nog 

meer tijd voor. Ik vind het heerlijk om 

samen met Har in de tuin te werken. 

We houden beiden van tuinen en 

arboretums bezoeken. Daarnaast doe 

ik aan ikebana, Japanse bloemsier

kunst. Ook ben ik gastdame bij Kasteel 

De Keverberg. Ik hou ervan om men

sen te enthousiasmeren en in contact 

met anderen te zijn. Dan hebben we 

nog vijf kleinkinderen waar ik ontzet

tend van geniet. Omdat onze kinderen 

in Den Bosch en Wassenaar wonen, 

heb ik ze nu door het coronavirus wei

nig gezien. Ik zou ze graag weer vaker 

willen zien.”

Het coronavirus zorgde er ook voor 

dat Mien en Har niet meer naar het 

theater kunnen gaan. “Har en ik zijn 

regelmatig in de bioscoop en het the

ater te vinden. Daarnaast zit ik nog 

in een kunstgroep in Venlo met een 

groep mensen die van musea houden 

en tentoonstellingen bezoeken. Ik hou 

van wandelen, fietsen, creatief bezig 

zijn en lezen. Ik hoef me dus nooit te 

vervelen. Ons motto is: ‘Pluk de dag’”.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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.

Mien Timmermans-Heggers Kessel
Geplukt

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Dekbed
  schoon & fris   

virus- en bacterie vrij

MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN

HOUTWORM
ZILVERVISJES

 BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF 

EN PARTICULIER

enzo \ 2910 
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Van Gog Kwekerijen is een innovatief glastuinbouwbedrijf dat 
vanuit Horst, Helmond en Asten, komkommers, aardbeien en 
tomaten teelt en verpakt voor de internationale markt.

Ter versterking van onze bedrijven zijn wij op 
zoek naar een veelzijdig

Hoofd technische dienst
Als hoofd technische dienst ben je verantwoordelijk voor onder- 
houd, reparaties, storingen, ontwikkeling en aanpassing van tuinbouw 
apparatuur in locatie Asten, Helmond en Horst. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd met je team in samenwerking met interne en/of 
externe partijen. Gezien de cultuur in het bedrijf zijn de lijntjes vaak 
kort. Je wordt betrokken bij nieuwbouw projecten, verbouwingen en 
innovaties in de glastuinbouwbedrijven. Kortom een zeer uitdagende  
en afwisselende functie met ontwikkelingsmogelijkheden en verant-
woordelijkheid in een technisch interessant en divers bedrijf.

Functie specifieke competenties
• Technisch/praktisch
• Plannen en organiseren
• Voortgangscontrole
• Initiatief
• Verantwoordelijkheid
• Analytisch (aandacht voor details)
• Besluitvaardig

Wij vragen:
• Twee rechterhanden en technisch inzicht
• Een MBO+/HBO werk- en denkniveau of diploma
• Beschikbaarheid z.s.m. voor minimaal 5 dagen per week  

(mogelijk ook in de weekenden)
• Woonachtig tot ongeveer 35 km van het bedrijf
• Vaardigheid in het werken met de computer en software zoals  

Word, Excel, Outlook, (Ultimo)
• Een beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

(Duits / Engels/Pools is een pre)
• Rijbewijs B

Wij bieden een:
• Voltijd dienstverband
• Marktconform salaris in overeenstemming met ervaring
• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief  

en ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse?
Bij interesse kun je tot en met 30 november solliciteren bij Marion van Gog  
marion@vangogkwekerijen.nl 0493 - 313 904 Graag ontvangen wij je CV en motivatie. 
Uiteraard kun je ook www.vangogkwekerijen.nl bezoeken voor meer informatie.

VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40  M 06 27 33 59 79  WWW.VERKOO.NL

Kom kijken naar onze 
tegel- en sanitaircollectie 

met aantrekkelijke kortingen

OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR

WIJ PLAATSEN 
VAKKUNDIG ZELF 
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

www.vanhalstomerij.nl

Voor onze winkel aan de Ruysstraat 71 in Helden zijn wij 
op zoek naar een 

WINKELMEDEWERKSTER
(25 uur per week)

Je helpt de klanten in onze winkel bij het aannemen 
van stoomgoed, wasgoed en verstelwerk.
In de tijd dat er geen klanten in de winkel zijn, 
werk je onder andere aan het verwerken van wasgoed.

Is dit iets voor jou?
Of ken je iemand voor wie dit een leuke job is?

Stuur dan een e-mail met je cv en motivatie naar
susanne@vanhalstomerij.nl

Kijk op www.vanhalstomerij.nl/vacatures
voor meer informatie

Warme dagen
De bladeren beginnen nu echt te vallen en natuurgebieden kleuren weelderig. De wintertijd is 
ingegaan en daarom is het rond etenstijd al bijna donker buiten. In de ochtend blijft het dan een 
uur langer licht, maar dat effect zal na drie weken wegebben. Er staat vaak een stevige wind uit 
het zuidwesten deze dagen en het is niet koud. Ook in de nacht koelt het niet sterk af door de 
aanwezigheid van die wind of bewolking. Het blijft zelfs rond of boven de 10 graden in de nach-
telijke uren. Komend weekend krijgen we, met name zaterdag, een kort rustmomentje door een 
kern van een hogedrukgebied vlak ten zuiden van ons. De wind zal dan afnemen en tijdelijk 
zuidelijk worden met daarbij zachte temperaturen tot 18 graden. Op de Atlantische Oceaan 
blijft het echter behoorlijk onrustig en vanuit daar drukt een sterke uitloper van een diep 
lagedrukgebied het hogedrukgebied weer meer naar het oosten weg. Begin volgende week zijn 
er rond dinsdag wat stormkansen, maar momenteel lijkt het tegengas van het hogedrukgebied 
boven Europa net wat te sterk om het echt tot storm te laten komen. Wel wordt het een stuk 
kouder met temperaturen rond de 10 graden en regelmatig hebben we te maken met neerslag.  
/ Foto komt uit Meijel in de buurt van de Groote Peel. Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en MaasMaasbreese straten schoon 
door adoptanten
In Maasbree wordt zo’n 45 procent van alle straten schoongehouden door adoptanten 
die zich gemeld hebben bij Peel en Maas Schoon. 

In het kader van de World Clean Up werd in 

september in de gemeente Peel & Maas, de 

actie Peel en Maas Schoon georganiseerd. In 

de hele gemeente boden vrijwilligers zich aan 

zwerfvuil op te ruimen. Verschillende mensen 

dienden zich aan adoptant te willen worden 

van een straat of buurt die ze zelf schoon 

houden. Hiervoor kregen zij materiaal van de 

gemeente. Zo ook in Maasbree. Meer dan de 

helft van de Maasbreese straten heeft nog 

geen adoptant om deze schoon te houden, 

vandaar dat Peter Maessen, de doprscoördina

tor van afdeling Maasbree van Peel en Maas 

Schoon nieuwe adoptanten oproept zich te 

melden. “Maar u kunt zich natuurlijk ook aan

melden voor de overige kerkdorpen”, bena

drukt hij. Wie interesse heeft kan zich melden 

via contact@peelenmaasschoon.nl 

Stuurteam Kidzz en Armoede houdt 
speelgoedactie
Samen met de gemeenschap in Peel en Maas wordt deze week weer de jaarlijkse speel-
goedactie in ‘t Mafcentrum in Maasbree georganiseerd door het stuurteam Kidzz en 
Armoede. Deze actie is bedoeld voor gezinnen die in armoede leven. Het speelgoed dat 
wordt ingezameld is voor de feestdagen, maar kan bijvoorbeeld ook voor verjaardagen 
bewaard worden.

Het stuurteam Kidzz en Armoede vraagt 

inwoners van Peel en Maas om speelgoed 

dat niet meer gebruikt wordt, af te geven bij 

‘t Mafcentrum in Maasbree. Deze week wordt 

het ingezamelde speelgoed elke avond gesor

teerd. Gezinnen die denken in aanmerking te 

komen voor de speelgoedactie kunnen een 

voucher ophalen bij de Wegwijzer, stichting 

Vorkmeer in Panningen of een email sturen 

naar speelgoedactie@mafcentrum.nl Op de 

voucher staat vermeld wanneer het speelgoed 

wordt uitgedeeld door vrijwilligers. In verband 

met de maatregelen die gelden rondom het 

coronavirus, mogen kinderen dit jaar niet mee 

komen uitzoeken. Alleen ouders zoeken speel

goed uit voor hun kinderen.

2910 \ cultuur
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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

Coronamaatregelen 
LET OP: Vanwege de 2de corona

golf is het aantal kerkgangers weer 

teruggebracht naar 30. Helaas kun

nen we nu geen misintenties aanne

men waar veel mensen voor komen. 

Kijkt u bij de kerkberichten van uw 

parochie naar wat daar als aanwij

zing staat, zoals aanmeldbriefjes of 

telefonische aanmelding. Staat daar 

niets vermeld, dan zal het aantal 

kerkgangers wel onder de 30 blijven. 

Blijf thuis als u ziekteverschijnselen 

hebt. In de kerk: houdt vooral de 

1 ½ meter afstand en ontsmet uw 

handen. Een mondkapje wordt drin

gend aanbevolen. Wel afdoen bij het 

Communie ontvangen! Blijft u liever 

thuis: de zondagse H. Mis op TV is op 

NPO2 om 10.00 uur. Om 09.45 uur 

het Geloofsgesprek. Blijf gezond!

STEUN: Als u vw de coronacrisis, 

waar ook uw parochie keihard de 

financiële gevolgen van ondervindt, 

een extra gift als kerkbijdrage wilt 

overmaken, dan wordt dat bijzonder 

gewaardeerd. Een enveloppe in de 

bus kan ook. Misschien ook omdat 

u al een tijdje de collecte hebt 

gemist?! Heel hartelijk dank.

Parochie Beringe
Misintenties 

NL21RABO 0141939583

Een H. Mis opgeven kan tijdens 

het parochiespreekuur op dins

dagochtend. Ook bij kapelaan 

Roger Maenen tel. 0774661850 of 

per email roger.maenen@ziggo.nl.

Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 

11.30 uur in de sacristie.

Kerkdiensten
Zondag 1 november  
H. Mis 09.30 uur Allerheiligen. Geen 

aansluitende Zegening van het kerkhof 

(ivm coronamaatregelen). De graven 

worden door kapelaan Maenen geze

gend, op een andere dag.

Woensdag 4 november
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zijaltaar 

St.Jozef)

Op maandag 2 november a.s. is de 

volgende inzameling van bruikbare

kleding, schoenen, dekens, knuffels 

en gordijnen.U kunt de dichtgebonden 

zakken afgeven op het kerkplein. Ons 

team staat klaar om te helpen met het 

uitladen en zijn aanwezig van 13.00

14.30 en van 17.0018.00 uur. Kunt u 

zelf niet brengen: Bel dan 3076521 en 

alles wordt bij u opgehaald. Ook kunt 

u iedere dag, wanneer het u uitkomt, 

de spullen neerzetten voor de gara

gedeur achter de pastorie (Aan de 

Meule) Bij voorbaat dank!

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086

G. Sillekens Eemsestraat 12

077 3079530 

Kerkdiensten
Zondag 1 november
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen en 

Allerzielen.  Aansluitend gebed op het 

kerkhof. Vw corona aangepast.

Zondag 8 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de lev. en overl. 

leden en begunstigers van de jacht in 

Egchel.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526

A. Cruijsberg

077 307 52 93

Spreekuur
In kerk entree

maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 31 oktober
H.Mis 16.00 uur Allerzielendienst t.i.v. 

de overledenen in het afgelopen jaar: 

Riek VerhaeghDriessen;Wim Mesman; 

Lies PeetersMartin; Frans Reinders

De gebruikelijke zegening van de gra

ven op het kerkhof zal dit jaar door 

kapelaan Maenen worden gedaan op 

een ANDERE dag. (i.v.m. corona maat

regelen)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 

pastorie Rochusplein 3

077 3071488,

kerkbestuurhelden@home.nl 

Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

Kerkdiensten
Aanmelden: Vanwege de maatregel 

van de Overheid van max 30 

kerkgangers vw Corona kan men zich 

telefonisch aanmelden bij de pastoor 

06 21202118 / 077 3071488 in de 

week voorafgaand.

Zondag 1 november
H. Mis 10.00 uur – Allerheiligen en 

Allerzielen. t.i.v. tot bijzonder intentie 

voor allen die gestorven zijn sinds 

Allerheiligen van het vorig jaar; 

daarna gebed op kerkhof vw corona 

aangepast.

Kerk open 13.00 – 15.00 uur. De kerk 

is open voor stil gebed en aanbidding. 

Het Allerheiligste is uitgesteld. U kunt 

ook in alle rust een gedachtenisprentje 

meenemen, met daarop de namen 

van hen die een kerkelijk afscheid 

hebben gehad sinds Allerheiligen van 

het vorig jaar.

Vrijdag 6 november
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 31 oktober
Gebeden en zegening op 

het kerkhof niet samen vw 

coronabeperkingen.

H. Mis 17.30 uur Allerheiligen

Zaterdag 7 november
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613

Pastorie Kerkstraat 5

077 466 18 50

www.parochiemeijel.nl

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten
Zaterdag 31 oktober
Deze avond voor Allerheiligen, 

branden op het kerkhof vanaf 

19.00uur. enkele vuurkorven. Maar 

verder GEEN georganiseerde activiteit 

zoals vorige jaren

Zondag 1 november
H. Mis 11.00 uur. Allerheiligen/

Allerzielen GEEN Misintenties. 

Max. 30 aanwezigen. 

AANMELDBRIEFJES noodzakelijk: 

Verkrijgbaar vanaf: maandag 26 

oktober, prikbord kerk

15.00 uur Kerkhof. Korte symboliek 

door kapelaan: Aanmaken 

kaarsenstandaard, en zegen in de 

4windrichtingen/kruistekenvorm. 

GEEN georganiseerde activiteit

Maandag 2 november
18.30 uur Stille Aanbidding 

19.00 uur Rozenkrans – Telling bij: 

binnenkomst

Dinsdag 3 november
H. Mis 09.00 uur –Telling bij 

binnenkomst

Donderdag 5 november
H. Mis 09.00 uur –Telling bij 

binnenkomst

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
Overleden: Aloys Duis, 77 jaar

Zaterdag 31 oktober
H. Mis 19.00 uur Allerheiligen 

t.i.v. Jac Kerkhof en Nelly Kerkhof

Hendriks; Helena en Maria Zegers; 

Mia Bos van den Beuken; Ouders 

Handrie Korsten en Johanna 

KorstenJanssen en zoon Hein 

Korsten. Extra collecte misboekjes.

Zondag 1 november
14.30 uur Allerzielenlof

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

Ook leden bijeenkomsten
Ruilbeurs opgeschort
Naar aanleiding van het overheidsbesluit rond de aanpak van 
het coronavirus, ziet het bestuur van de Postzegel en Munten-
vereniging Kessel zich gedwongen alle activiteiten tijdelijk stop 
te zetten. 

Dit geldt voor de ledenbijeen

komsten en ook de ruilbeurzen. 

De ruilbeurs op zondagmorgen 

1 november gaat dus niet door.

De maatregelen gelden voorlopig 

tot 1 december. Of er dan een ruil

beurs plaatsvindt hangt af van het 

advies van de overheid.

Volop plannen
Geen oliebollen in Beringe
De jaarlijkse oliebollenactie in Beringe gaat niet door. Ook het 
oliebollencomité Beringe ziet zich genoodzaakt zijn activiteiten af 
te gelasten.

Het comité had nochtans volop 

plannen gemaakt om de hele 

activiteit coronaproof te laten ver

lopen, maar de oliebollenbakkers 

willen geen enkel risico lopen. 

De mate waarin de hoeveelheid 

besmettingen oploopt heeft hen 

doen besluiten de actie op dins

dag 10 november te annuleren. 

De hoop is nu gevestigd op een 

nieuwe oliebollenactie op woens

dag 10 november 2021.

Zet een kaars voor je raam
De parochies Kessel en Kessel-Eik vragen haar inwoners om op zondag 1 november om 18.00 uur een bran-
dende kaars voor het raam of in de voortuin te zetten.

De jaarlijkse viering van Allerzielen en 

Allerheiligen kan wegens de huidige 

coronabeperkingen niet op de gebrui

kelijke manier plaatsvinden. Toch willen 

de parochies van Kessel en KesselEik 

juist in tijden van corona graag stilstaan 

bij alle overledenen. De kerkklokken 

zullen na de avondklok van 18.00 uur 

nog extra geluid worden. Met deze 

actie willen de parochies in deze moei

lijke tijd een teken van saamhorigheid 

geven. Het zegenen van de graven gaat 

dit jaar wel door. Kapelaan Te Boekhorst 

voert de zegening uit in KesselEik op 

maandag 2 november om 19.00 uur 

en in Kessel op zondag 8 november 

om 13.30 uur. Muziekvereniging Kessel 

zorgt voor een muzikale omlijsting.
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Landweerweg 12A, 5915PC Venlo

budgetplant.nl | 077 354 23 89

Nieuw concept

Groot assortiment

Ruime opzet 
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Administrator (pastoor)
E. Smeets (Voorlopig waarnemend)

0478 55 07 40

Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 

kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50

houwenarno@gmail.com

Cluster MKBE

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973

Pastorie Dorpstraat 4

077 465 12 19

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl

www.parochiemaasbree.nl

Kerkdiensten
Zondag 1 november
Hoogfeest van Allerheiligen

11.00 uur H. Mis

Lector: Mevr. Marlies Steijvers

Intenties: Petronella Vaessen. Maria 

Peeters en overl. familie Peeters

HermansHaenen. Overl. ouders 

Toën van der Schoot, Dien van der 

SchootHermans en Jan van der 

Schoot. Jaardienst Mia Muysers

Niessen en Frans Muysers. Voor alle 

overleden bewoners van In den 

Clockenslagh. We gedenken ook 

alle parochianen die sinds begin 

november 2019 overleden zijn.

Mededelingen
Viering Allerheiligen
Zondag 1 november vieren we het 

hoogfeest van Allerheiligen.

In de Eucharistieviering van 11.00 

uur gedenken we alle parochianen 

die sinds Allerheiligen 2019 zijn 

overleden. Vanwege de coronar

egels mogen slechts 30 personen de 

dienst bijwonen. Het lof komt te ver

vallen; wel worden om 15.30 uur op 

het Kerkhof de graven gezegend. Na 

afloop is de kerk open en kunt u het 

gedachteniskruisje van uw dierbare 

afhalen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311

Iet DingsBovendeerdt

077 462 18 60

06 24 21 61 06

Kerkdiensten
Zaterdag 31 oktober
19.15 uur H. Mis.

Jaardienst voor Ed Beerens.

Jan en Truus GiesbertzHendriks

Mededelingen
Allerheiligen-Allerzielen 
In deze tijd willen wij graag stil

staan bij de overledenen als gevolg 

van corona. Wij vragen de inwoners 

van Kessel/KesselEik om op zondag 

1 november 2020 om 18.00 uur een 

brandende kaars voor het raam of in 

de voortuin te zetten. De kerkklok

ken zullen na de avondklok nog extra 

geluid worden. Hiermee geven we 

in deze moeilijke tijd een teken van 

samenhorigheid.

Zaterdag 7 november
H Mis om 19.15 uur

Zondag 8 november
Om 13.30 uur zullen de graven op het 

kerkhof door kapelaan te Boekhorst 

worden gezegend. Muziekvereniging 

Kessel zal voor een muzikale omlijst

ing zorgen.

Voor de pastorale zorg kunt u terecht 

bij (voorlopig waarnemend) admin

istrator deken E. Smeets in Venray 

0478.550740, of kapelaan H. te 

Boekhorst (zie parochie Baarlo)

Ziekenzalving: 0655408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860

Pastorie Markt 3

077 477 12 75

kapelaan@parochiebaarlo.nl

www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
Zondag 1 november
9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Handrie Geurts en Anneke 

GeurtsPoulissen.

Jaardienst Piet Beurskens en Fien 

BeurskensRoeven.

Voor Frits, Wiel en An Peeters.

Cor Driessen en Ietje DriessenHamans 

en dochtertje Liesbeth.

Jaardienst Sef Smedts en Lies Peeters.

Familie v. DijckGorissen en schoon

zoon Peter.

In deze tijd willen wij graag stilstaan 

bij de overledenen  als gevolg van 

corona.

Wij vragen de inwoners van Kessel /

KesselEik om op zondag 1 november 

2020 om 18.00 uur een brandende 

kaars voor het raam of in de voor

tuin te zetten. De kerkklokken zullen 

na de avondklok nog extra  geluid 

worden. Hiermee geven we in deze 

moeilijke tijd een teken van samen

horigheid.

De Allerzielenviering vind plaats op 

Maandag 2 nov om 19.00 uur, tevens 

zegening van de graven. Denk a.u.b. 

aan 1,5 meter afstand.

Voorlopig is er de 1ste en de 3de 

zaterdag van de maand om 18.00 

uur de H. Mis in KesselEik. 

Mededelingen
Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw 

handen desinfecteren en de voorg

eschreven afstand in acht nemen. Als 

u verkoudheidsklachten heeft, blijft u 

dan thuis. 

De Allerzielendienst op zondag 1 

november om 13.30 uur kan door de 

corona maatregelen géén doorgang 

vinden. Wel zal er op het kerkhof om 

13.30 uur de graven worden gezeg

end.

In de H. Mis van 1 november om 9.30 

uur zal voor elke overledenen gebe

den worden en een kaarsje worden 

opgestoken. 

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522

L. Timmermans, 077 462 16 78

Kerkdiensten
Maandag 2 november
19.00 uur. H. Mis. Allerzielen 

Miet Bongers Bergs; Sjaak Kuypers.

Voor alle overledenen van de parochie 

van het af gelopen jaar, en voor alle 

overleden van onze parochie. 

Mededeling
Familie Vossen, heel veel sterkte met 

het overlijden van uw echtgenote, 

moeder en oma.

Allerheiligen-Allerzielen

STEUN DE VERENIGINGEN EN DOE MEE 
MET DE GROTE CLUBQUIZ PEEL EN MAAS!
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De grote
    Voor alle
  verenigingen 
in de Gemeente
   Peel en Maas

De grote ClubQuiz 
is een initiatief van:

Gezellig coronaproof pubquizen vanuit thuis

Opgeven kan t/m 6 november op www.degroteclubquiz.nl 
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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

VRIJDAG VRIJDAG 
30 OKTOBER30 OKTOBER

ZATERDAGZATERDAG
31 OKTOBER31 OKTOBER

ZONDAGZONDAG
1 NOVEMBER1 NOVEMBER

(HER)OPENING(HER)OPENING
WINKEL PANNINGENWINKEL PANNINGEN

PROFITEER NU VAN FEESTELIJKE OPENINGSACTIES, OOK ONLINE!

Tummers
daar word ik vrolijk vandaar word ik vrolijk van

FullHD SMART

43
’’

10
8 

cm

          FHD TV 43PFS6855
• 43" (108 cm)  • Full HD  • Smart TV  
• Pixel Plus HD  • HDR

339339,,--
399,-

GRATIS 
BEZORGD!

                     Wasmachine WW8BM642OBW/EN
• Energieklasse A+++  • Inhoud: 8 KG   • 1400 tpm   
• QuickDrive  • EcoBubble  • Super Speed  • Samsung Q-rator

daar word ik vrolijk van

599599,,--
899,-

8
KG

1400
T/PM

GRATIS 
BEZORGD!

599599,,--
799,-

GRATIS 
BEZORGD!

8
KG

295295,,--
399,-

                     Wasdroger WT45RV90NL
• Energieklasse A++  • Inhoud: 8 KG   • Warmtepomp

Volautomaat ECAM20.110B
• Voor de lekkerste koffi especialiteiten  • Automatisch ontalken   • Stoompijpje


