
Boeren bedankt
Meijel stond het afgelopen weekend in het teken van het oogstdankfeest. De Nicolaaskerk lag en hing vol met allerlei producten die hun oorsprong vonden op boerenakkers. 
Ruim 5.000 bezoekers wisten dit jaar de weg naar de ‘Kathedraal van De Peel’ te vinden en genoten daar van het vele werk dat tientallen vrijwilligers, onder leiding van bloemist 
Moniek Koopmans, in het versieren van de kerk stopten. Het thema van dit jaar was ‘Oogst: natuurlijk wit’. Op deze wijze staat Meijel jaarlijks uit dankbaarheid eventjes stil bij 
alles wat groeit en bijdraagt aan de voedselvoorziening. 
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Huisvesting extra statushouders nog een vraagstuk
Crisisopvang van asielzoekers in Peel en Maas momenteel niet 
aan de orde
Naar aanleiding van vragen die VVD Peel en Maas bij monde van fractievoorzitter Teun Heldens stelde aan het 
College van B&W, laat laatstgenoemde weten dat er momenteel geen concrete plannen zijn om asielzoekers op te 
vangen in deze gemeente. Wel is de plaatsing van extra statushouders binnen de gemeente nog een vraagstuk. 

Het VVD stelde vragen naar aanleiding 
van de aanhoudende roep vanuit de 
overheid om extra crisisnoodopvanglo
caties in de verschillende gemeen
ten die vallen onder Veiligheidsregio 
LimburgNoord, waar ook Peel en Maas 
deel van uitmaakt. In een brief aan 
het college werd gevraagd om ophel
dering en de actuele stand van zaken 
rondom dit onderwerp. “De gemeen
ten binnen de veiligheidsregio Limburg 
Noord stemmen in goed overleg met 
elkaar af op welke locaties in de regio 
crisisnoodopvang voor asielzoekers 
wordt georganiseerd. Daarin hebben 

we afgesproken dat we indien nodig 
elkaar daarbij helpen en ondersteunen. 
Opvang van asielzoekers is momenteel 
voor de gemeente Peel en Maas niet 
aan de orde, omdat elders in de regio 
geschiktere locaties voor handen zijn”, 
laat het college in een schriftelijk ant
woord weten.
Het ligt daarnaast ook niet in de lijn 
der verwachting dat de plekken die nu 
worden bezet door vluchtelingen uit 
Oekraïne, in de nabije toekomst worden 
gebruikt voor opvang van asielzoekers. 
“Onze aandacht ligt voor nu bij de de 
huisvesting en opvang van Oekraïners”, 

aldus het college. “Bovendien is 
het praktisch gezien niet mogelijk, 
omdat de twee opvanglocaties voor 
Oekraïense vluchtelingen in onze 
gemeente al vol zitten. Gezamenlijke 
huisvesting van diverse doelgroepen op 
één en dezelfde locatie heeft ook van
uit beheeraspecten niet onze voorkeur”, 
voegt het daar aan toe.

Huisvesting statushouders 
In de brief van de VVD fractie wordt 
ook om opheldering gevraagd over het 
voornemen om in de tweede helft van 
dit jaar extra statushouders te huisves

ten binnen de gemeente, waarbij op 
landelijk niveau wordt gesproken over 
12 procent van de vrijkomende soci
ale huurwoningen. “De druk om meer 
statushouders te huisvesten binnen 
Peel en Maas zal toenemen”, aldus VVD 
Peel en Maas in de schriftelijke reac
tie naar aanleiding van de maatrege
len rondom de asielcrisis. “De vrees 
bestaat dat de wachtrijen voor een 
sociale huurwoning hierdoor alleen 
maar op zullen lopen.” Het college laat 
weten dat er inderdaad vanuit het Rijk 
de wens bestaat om extra statushou
ders te huisvesten in gemeente Peel en 
Maas. “Daarover hebben we lopende 
afspraken met woningbouwcorpora
ties. In onze gemeente slagen we er in 
om de jaarlijks door het Rijk opgelegde 

taakstelling te halen.” Oorspronkelijk 
zouden er volgens deze taakstelling in 
de tweede helft van dit jaar 34 status
houders moeten worden gehuisvest 
in Peel en Maas. “Daar zijn op basis 
van de nieuwe landelijke bestuurlijke 
afspraken zestien extra te huisvesten 
statushouders aan toegevoegd”, laat 
het college optekenen. Op dit moment 
wordt voor nog 35 statushouders 
gezocht naar geschikte huisvesting bin
nen de gemeente. “We zullen moeten 
bekijken wat deze opgave betekent 
voor de toewijzing van woningen, reke
ning houdende met de grote vraag naar 
woningen die er ook is vanuit andere 
doelgroepen”, reageert het college.

Tekst: Jelle van Hees
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Sociale huurwoningen in voormalige Rabobank 
Panningen
Projectontwikkelaar Peters (PPO) uit Schaijk is voornemens om in het 
voormalige Rabobankgebouw aan de J.F. Kennedylaan in Panningen appar-
tementen te realiseren. In totaal gaat het om 39 studio’s die gaan vallen 
onder sociale verhuur. Daarnaast behelst het plan de bouw van negentien 
nieuwbouwappartementen op het parkeerterrein van deze locatie.

De vergunning voor de verbouwing van 
het bestaande gebouw is inmiddels 
verleend door gemeente Peel en Maas. 
Wanneer er gestart wordt, is echter nog 
niet helemaal duidelijk. Op dit moment 
zorgt de onzekerheid over het aan
sluiten van de studio’s op het stroom
netwerk voor vertraging. In eerste 
instantie had de projectontwikkelaar 
de zinnen gezet op een start net na de 
herfstvakantie. “Een startdatum plan
nen is moeilijk in deze tijd”, laat Jos de 
Groot, medebestuurder bij Social Invest 
en vanuit die rol toekomstig verhuurder 
van het gebouw, weten. “Netbeheerder 
Enexis heeft laten weten dat het pas 
in het voorjaar van 2024 tijd heeft voor 
het aansluiten van de woningen.” Zodra 
het zover is, kunnen de appartemen
ten één à twee maanden later worden 
bewoond, zo is het streven. 

Sociale huur
In het pand waar voorheen de 
Rabobank kantoor hield, komen 39 stu
dio’s. Deze variëren in grootte tussen 
de 40 en 55 vierkante meter en val
len, zodra ze klaar zijn, allemaal in de 
categorie sociale huur. Op verzoek van 
de gemeente wordt er bij de toewijzing 

een inkomenstoets toegepast voor het 
merendeel van deze studio’s. Zo wordt 
geregeld dat de woningen groten
deels verhuurd worden aan mensen 
die op sociale huur zijn aangewezen. 
Wethouder Rob Wanten is verheugd 
over de plannen. “Dit is een uniek 
project, waarbij we een flink aantal 
betaalbare woningen toevoegen aan 
onze voorraad. Dat doen we op een 
plek die nu een kantoorfunctie heeft 
en waarvan wij inschatten dat die 
functie, ook op termijn, niet toekomst
bestendig is. Er is veel behoefte aan 
woonopties in een goedkopere sec
tor. Met dit plan zetten we een goede 
stap om te voldoen aan die behoefte.” 
Zodra de woningen klaar zijn gaat 
Social Invest de woningen beheren en 
verhuren. Er ligt een afspraak met de 
gemeente dat de woningen minimaal 
vijftien jaar als sociale huur beschik
baar blijven. Daarnaast zijn er afspra
ken gemaakt over de toewijzing van de 
woningen. “Een constructie die nor
maal alleen bij een woningcorporatie 
wordt toegepast”, geeft Rob Wanten 
aan. De sociale huurwoningen zullen 
door projectontwikkelaar PPO gasloos 
worden opgeleverd. 

Nieuwbouw
Voorlopig zal er voor de omgeving 
nog weinig zichtbaar zijn van de ver
bouwing en nieuwbouwplannen op 
het perceel aan de J.F. Kennedylaan. 
“De direct omwonenden zijn in mei 
op de hoogte gebracht van de plan
nen, door middel van een omgevings
dialoog”, geeft Harold Bouwmans van 
de projectontwikkelaar aan. “Over het 
algemeen heeft de buurt positief gere
ageerd op de plannen. Omdat er voor
lopig nog niet gebouwd en gesloopt 
wordt, komen er tijdelijk bouwhekken 

rondom het gebouw. Met name om 
vandalisme niet in de hand te werken”. 
Naast de sociale huurwoningen in het 
bestaande gebouw, zijn er ook plannen 
om nieuwbouw te realiseren op het 
perceel. Het gaat daarbij om negentien 
appartementen die qua prijsklasse in 
het middenhuursegment gaan val
len. Dat betekent op dit moment een 
huurprijs tussen de 752 en 1.005 euro 
per maand. De beoogde nieuwbouw 
moet plaats gaan vinden op het achter
perceel. Voor het zover is, moet eerst 
nog een bestemmingsplanprocedure 

worden doorlopen. Deze is inmiddels 
in gang gezet. “Ons doel is om het 
gebied rond de Ringoven op een mooie 
en passende manier af te ronden”, 
zegt wethouder Wanten. “In harmonie 
met de buurt en het dorp Panningen 
en in nauwe samenwerking met de 
gemeente Peel en Maas”, besluit Jos de 
Groot van Social Invest.

Tekst: Jelle van Hees 
Beeld: LA Architecten

Zonnepark Spiesberg wil samenwerken 
met De Schatberg
Er zijn nog altijd vergevorderde plannen om in Grashoek een zonnepark te ontwikkelen met circa 36.000 zonnepanelen. Zonnepark Spiesberg 
moet één van de eerste zonneparken in Nederland worden waar de opgewekte elektriciteit wordt omgezet in groene waterstof. Nu ligt het 
plan op tafel om die bijbehorende waterstofproductie bij De Schatberg te plaatsen, hemelsbreed enkele kilometers bij de Grashoekse 
Spiesberg vandaan. 

Deze plannen werden woensdag 
21 september kenbaar gemaakt tij
dens een bijeenkomst over de ontwik
kelingen van het zonnepark. “Vanaf 
het begin hebben we de buurt nauw 
betrokken bij onze plannen”, vertelt 
Theo Neessen, die zich als voorzit
ter van burgerenergiecoöperatie Peel 
Energie inzet voor de realisatie van 
het zonnepark. “Tijdens één van die 
gesprekken met omwonenden kwam 
het voorstel op tafel om te kijken naar 
de mogelijkheid om de waterstof
productie elders te situeren. Dat zou 
nogal wat vrachtverkeer schelen 
dat over een smalle parallelweg in 
de buurt van het zonnepark moet. 
Een goed idee wat ons betreft, waar
door we naar alternatieve locaties 
voor de productie zijn gaan kijken.” 

Zwembad
In de zoektocht naar een andere loca
tie voor de waterstofproductie kwam 
Peel Energie uit bij recreatiepark 
De Schatberg in Sevenum. Ronald 
Hoppzak, eigenaar van De Schatberg, 
was één van de aanwezigen tijdens 
de informatieavond. Als nieuwe 
belanghebbende partij vertelde hij 
over de voorgenomen samenwer
king. “Zij zijn voornemens om een 

nieuw zwembad te gaan bouwen. 
De bedoeling is om dat zwembad te 
gaan verwarmen met de restwarmte 
die vrijkomt bij de waterstofproduc
tie. Dat past in de vergroeningswens 
die ze bij De Schatberg hebben”, legt 
Theo uit. Een zwembad dat wordt 
verwarmd met restwarmte zou wat 
dat betreft perfect in het plaatje pas
sen. “Dat zou uniek zijn in Nederland. 
Een geweldig initiatief. Een ander 
gunstig neveneffect van de water
stofproductie bij De Schatberg is 
dat de restwarmte ook kan worden 
gebruik voor bijvoorbeeld het ver
warmen van een deel van de vakan
tiehuisjes. We zijn op meerdere 
fronten aan het kijken wat we voor 
elkaar kunnen betekenen.”

Twee gemeentes
Inmiddels zijn er overeenkomsten 
opgesteld die de samenwerking 
tussen de belanghebbenden van 
Zonnepark Spiesberg en De Schatberg 
moeten bekrachtigen. “Gezien het 
enthousiasme van alle partijen ver
wachten we dat komende weken 
handtekeningen worden gezet”, ver
telt Theo. Ook gemeente Horst aan de 
Maas is op de hoogte gebracht van 
de plannen. Een principeverzoek is 

ingediend. “Nu dit plan leeft, heb
ben we te maken met twee gemeen
tes. Zowel Peel en Maas als Horst aan 
de Maas. Met eerstgenoemde waren 
we natuurlijk al langer in gesprek en 
in Horst aan de Maas hebben we dit 
plan nu ook kenbaar gemaakt. Als 
zij hun akkoord geven volgt de offi
ciële vergunningaanvraag. Dat zal 
waarschijnlijk in de eerste maanden 
van 2023 zijn. Het zou mooi zijn als 
we het geheel in het komende jaar 
kunnen bouwen.” Een samenwer
king tussen burgerenergiecoöpera
tie Peel Energie en hun collega’s van 
Reindonk Energie in Horst aan de 
Maas ligt ook in de lijn der verwach
ting. “Die gesprekken lopen op het 
moment. Dit project vormt een mooie 
gelegenheid om een dubbelslag te 
maken op meerdere fronten.” 

Rechtstreekse aansluiting
Als de locatie van het zonnepark 
en de groene waterstofproductie 
inderdaad gescheiden worden, dan 
betekent dat in de praktijk dat er 
hemelsbreed een elektriciteitskabel 
in de grond komt te liggen, die voert 
van de Spiesberg in Grashoek naar 
De Schatberg in Sevenum. “Dat gaat 
vrijwel uitsluitend om grond die in 

eigendom van ASR is”, zegt Theo. 
“We zijn aan het onderzoeken of er 
grote bedrijven in een straal van 
10 kilometer zijn die rechtstreeks 
aangesloten kunnen worden op de 
elektriciteit die het zonnepark gaat 
opwekken. Dat zou erg gunstig zijn 
voor het stroomnet, dat dan niet 
extra wordt belast.” 

Veiligheid
Tijdens de bijeenkomst op woens
dag 21 september bleek dat er enkele 
vraagtekens werden gezet bij de 
veiligheid van de waterstofproduc
tie, die per jaar 190.000 kilo op moet 
gaan leveren. Zorgen die Theo graag 
wegneemt. “Je kunt de veiligheid van 
waterstofproductie vergelijken met 
die van een tankstation. Dat valt dus 
reuze mee. Als de samenwerking met 
De Schatberg doorgaat, dan komt de 
productie aan de voorzijde van het 
recreatiepark, in het begroeide deel. 
Al dat soort zaken worden nu onder
zocht, want er moet aan nogal wat 
regels worden voldaan. We zijn druk 
bezig met de uitwerking en concreti
sering van deze plannen.”

Tekst: Jelle van Hees
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Hoog bezoek
Het Klooster van De Lazaristen en zorgcentrum Vincent DePaul in het centrum van Panningen kregen 
woensdag 21 september hoog bezoek. Gouverneur Emile Roemer en burgemeester Wilma Delissen-van 
Tongerlo van gemeente Peel en Maas bezochten de locatie, waar men druk bezig is met nieuwbouw. 
Er worden 24 extra appartementen gebouwd op het terrein. / Beeld: Jac Willekens

Vrijheidsvuur
Hardlopers uit Meijel brachten op dinsdag 20 september het vrijheidsvuur voor de Peelgemeente vanuit 
Deurne naar de Sint Nicolaaskerk in Meijel. Daar bleef het tot zaterdag 24 september bij de levensboom in de 
kerk. Op zaterdag ontstaken kapelaan Roger Maanen en Julia Simons onder begeleiding van Meijelse jeugd 
een fakkel, die vervolgens naar het oorlogs- en vredesmonument werd gebracht. Daar werd het vuur overhan-
digd aan wethouder Anget Mestrom, die het vrijheidsvuur bij het monument ontstak. / Beeld: Keistadnieuws

Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview 
jij een jongere tussen de 14 en  
18 jaar uit de gemeente Peel en 
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek 
‘15 vragen aan’. Dat kan over van 
alles gaan. Je hebt de regie in eigen 
handen, want je mag zelf kiezen 
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand 
een column. Wat houdt je bezig, 

waar word je blij van of wat maakt je 
boos? Je bent vrij in het bepalen van 
het onderwerp. Het is helemaal jouw 
eigen column!

Wie ben jij?
n  Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n  Je woont in de gemeente 

Peel en Maas;
n  Je vindt journalistiek leuk en je 

schrijft graag!

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt 
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven 
door Kempen Media. 

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te 
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel 
met 077 208 32 01.

T 077 208 32 01  •  www.hallopeelenmaas.nl

Schrijf jij graag  
en vind jij 
interviewen 
leuk?  
Dan zoeken 
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen? 
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek 
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze 
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.

Volgende fase voor Agroproject Grashoek
De komende twee jaar worden in Grashoek ruim een dozijn boerderijen bekeken op de toepassing van 
nieuwe technieken om de uitstoot te beperken én lokaal duurzame energie op te wekken met zonne-
energie. Dit vormt de volgende stap voor Agroproject Grashoek, waarbij het uiteindelijk de intentie is 
om lokaal energie op te wekken in combinatie met het zuiveren van mest. 

Het ingaan van de nieuwe fase werd 
door de betrokken partijen bekrach
tigd met het zetten van een hand
tekening. Het project, dat voor een 
door Grashoek wordt gefaciliteerd, 
heeft als doel om het dorp leefbaar 
te houden qua ondernemersklimaat 
en luchtkwaliteit. “De agrariërs die 
we reeds gesproken hebben, zijn zon
der uitzondering enthousiast”, vertelt 
Frits Verlinden namens commis
sie Duurzaamheid Grashoek. Eerder 
ontving het project een subsidie 
van het Interbestuurlijk programma 
(IBP) Zuidoostelijke zandgronden. 
Dat bedrag zorgt ervoor dat er vol

gende stappen gezet kunnen worden. 
Als alles naar wens verloopt, ontstaat 
er in Grashoek een blauwdruk die 
uiteindelijk niet alleen in het eigen 
dorp, maar ook op andere plekken in 
Nederland toegepast kan worden.

Stap vooruit
Met het in de arm nemen van part
ners als Kamplan, WBL, Yuverta en 
Has (Brightland) is er een breed 
team onder leiding van Enter Next 
Level actief om het plan verder te 
gaan concretiseren. Samen met de 
betrokkenheid van de inwoners 
van Grashoek kan het plan ver

der worden uitgewerkt. De werk
groep Duurzame energie Grashoek 
is daarbij nog opzoek naar inwo
ners uit Grashoek die samen met 
hen mee willen denken in het 
project en het thema duurzaam
heid. Geïnteresseerden mogen con
tact opnemen met Frits Verlinden 
(06 29 04 19 88) of Eddy Thewis 
(06 53 95 52 79). In de nabije toe
komst wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd voor iedereen uit het 
dorp. De werkgroep praat dan ieder
een bij over het project.  
Meer informatie is te vinden op 
www.duurzameenergiegrashoek.nl
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Ouderen steeds vaker opgelicht 
door nep-bankmedewerkers
De politie in gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas maakt zich zorgen. In de afgelopen maand zijn er 
binnen deze twee gemeenten al zeker tien, waarvan drie in de afgelopen week, meldingen binnen gekomen 
van oplichting of poging tot oplichting. Het gaat hier om nep-bankmedewerkers die ouderen proberen op te 
lichten.

Niet alleen in de gemeenten Horst 
aan de Maas en Peel en Maas komt 
‘spoofing’ voor. ‘Spoofing’ is een 
vorm van fraude waarbij oplichters 
bellen vanaf een bestaand telefoon
nummer, bijvoorbeeld van een bank. 
Ze doen zich voor als medewerker om 
op deze manier mensen geld afhan
dig te maken. Via de telefoon worden 
persoonlijke gegevens gevraagd en 
vervolgens komt er iemand langs om 
de bankpas op te halen. Een woord
voerder van de politie geeft aan dat 
deze trend in heel Limburg voor
komt. “We zien dat het vooral in 
NoordLimburg de kop opsteekt”, 
zegt ze. “In Weert is er bijvoorbeeld 
de afgelopen weken twee keer per 
dag een melding binnengekomen.” 
Ook in Horst aan de Maas en Peel 
en Maas neemt het aantal aangif
tes toe. “De oplichters weten via de 
telefoongesprekken het vertrouwen 
te winnen van de ouderen”, legt de 
woordvoerder uit. “Er wordt op ze 
ingepraat en er wordt zo’n mate van 
vertrouwen gecreëerd, dat ouderen 
hun adres geven en vervolgens hun 
bankpasje met pincode zo meegeven 
aan de fraudeurs. Je moet je voorstel
len dat deze mensen erg overwel
digd zijn door zo’n gesprek. Allereerst 
wordt hen gezegd dat ze niet moeten 
ophangen, omdat dan zogenaamd 
hun bankaccount geblokkeerd wordt 
en er dan geen toegang meer is. Op 
deze manier kunnen deze mensen 
niet even hun kinderen of buren vra
gen of dit wel helemaal klopt. Vaak 
hebben zij hun hele leven gespaard 
en zijn ze bang dit geld kwijt te 
raken, waardoor ze makkelijker te 
beïnvloeden zijn.”

Naast de bankpasjes worden er ook 
sierraden en telefoons meegenomen 
door de oplichters. “Zij vertellen dan, 
wanneer ze aan de deur komen om 
de bankpas op te halen, dat ouderen 
ook beter hun sierraden mee kunnen 
geven. Ze benoemen dan dat er een 
inbraakgolf plaatsvindt in de omge
ving en dat de sierraden bij de bank 
in de kluis kunnen. Mensen trappen 
hier ook echt in omdat ze ‘flabbergas
ted’ zijn. Deze oplichters hebben veel 
informatie vergaard over de ouderen 
en spelen in op hun gemoed en ver
trouwen, hierdoor denken de ouderen 
dat dit verhaal klopt.” Hier stopt het 
niet, zelfs de telefoon van de oude
ren is niet veilig. “Er zijn voorvallen 
bekend waar er wordt gezegd dat de 
telefoon ook meegegeven moet wor
den, omdat de bankierapp hersteld 
moet worden”, geeft de woordvoer
der aan.

Voornamelijk oudere slachtoffers
De mensen die ten prooi vallen aan 
‘spoofing’ zijn voornamelijk oude
ren. “Dit kan liggen aan het feit dat 
ouderen minder vaak social media 
gebruiken of überhaupt geen inter
net hebben. Deze mensen kunnen 
niet internetbankieren, dus het is 
niet mogelijk voor ze om online op 
hun rekening te kijken.”
De woordvoerder geeft aan dat het 
van groot belang is dat er meer 
bekendheid komt over dit verschijn
sel. “Op deze manier krijgen mensen 
hoogte van deze vorm van oplichting 
en kan ‘spoofing’ worden tegenge
gaan”, legt zij uit. “Ook is het van 
belang dat kinderen en kleinkinde
ren hun (groot)ouders erop wijzen 

dat een bank nooit belt, geen pas
jes op komt halen en dat er nooit 
iemand van de bank aan de deur 
komt. Deze drie hoofdzaken moeten 
onthouden worden.” Ze geeft aan 
dat het belangrijk is om in gesprek 
te blijven over dit onderwerp. 
“Bespreek dit onderwerp met oude
ren binnen onze samenleving. Juist 
deze zijn een gewild doelwit van 
deze oplichters. Let een beetje op 
jezelf en elkaar.”

Wat kunt u doen?
U kunt gebeld worden door een num
mer dat hetzelfde is als dat van uw 
bank. Via een omweg kunnen oplich
ters het nummer gebruiken. Maar 
als u wordt gebeld, weet dan dat de 
bank nooit om persoonlijke gegevens 
zal vragen. U kunt een aantal din
gen doen als iemand belt. Geef nooit 
uw pincode, wachtwoord of andere 
persoonlijke gegevens. Noteer het 
nummer waardoor u gebeld bent en 
geef dit door aan de politie of www.
fraudehelpdesk.nl Zoek contact met 
de lokale vestiging van uw bank via 
de officiële contactgegevens.
Uw bank zal nooit uw pas komen 
ophalen. Als het nodig is, blokkeert 
de bank uw pas op afstand en krijgt u 
een nieuwe pas. Geef dan ook nooit 
uw persoonlijke bankpas aan iemand 
anders. Staat er iemand aan de deur 
om deze op te halen? Bel dan direct 
112.
Bent u ook slachtoffer geworden van 
soortgelijke oplichting? Doe dan aan
gifte. U kunt contact opnemen via 
0900 88 44 voor een afspraak.

Infoavond over wonen in 
Egchel
Het Dorpsoverleg Egchel organiseert woensdag 5 oktober een 
informatievond rond het thema wonen. Belangstellenden worden 
geïnformeerd over plannen en diverse woonvormen. Aanleiding 
voor de avond zijn signalen van Egchelse starters die graag in hun 
dorp willen blijven en van senioren die kleiner willen wonen.

Een architect presenteert een voor
beeld van betaalbaar en duurzaam 
bouwen. Ook wordt uitgelegd hoe 
je een (pre)mantelzorg woning kunt 
realiseren. Tijdens de avond komen 
verder eventuele woonmogelijk
heden in de Egchelse kerk aan de 
orde. Een eerste oriënterend gesprek 
met het kerkbestuur heeft al plaats
gevonden. Ook het schoolgebouw 
wordt meegenomen in de inventa
risatie van woonmogelijkheden in 
Egchel. Scholenkoepel Prisma en de 
gemeente bekijken momenteel wat 
er moet gebeuren met de school.

Het Dorpsoverleg wil zoveel moge
lijk informatie vergaren en met 
mensen in contact komen die 
woonwensen hebben in Egchel. 
Na de informatieavond volgt een 
enquête om wensen en behoeften 
goed in kaart te brengen. De resul
taten worden later gepresenteerd 
aan het dorp. Het Dorpsoverleg zal 
zich daarna richting gemeente hard 
maken om stappen te zetten in 
de door Egchel gewenste richting. 
De informatieavond vindt plaats in 
gemeenschapshuis ’t Erf en begint 
om 19.30 uur.

Panningen bereidt zich voor 
op komst Warmte Koude-net
Tijdens een aantal informatieavonden, gehouden tussen maandag 
12 en donderdag 15 september, zijn bewoners en pandeigenaren uit 
Panningen geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom 
het Warmte Koude-net Panningen (WKP) en het bijbehorende 
tijdspad dat men voor ogen heeft. Daar hadden belangstellenden 
ook de kans om vragen te stellen over het project waarbij onder-
grondse pijpleidingen warm en koud water naar woningen moet 
brengen, ter vervanging van de traditionele cv-ketel. 

WKP is een initiatief van lokale 
energiecoöperatie Peel Energie, 
waarbij energiebesparing en het 
inzetten van duurzame bronnen 
om woningen en gebouwen aard
gasvrij te maken centraal staat, 
om op die manier een betaalbare 
oplossing te bieden voor de lan
gere termijn. In een eerder stadium 
werd in dat kader vanuit het lande
lijk Programma Aardgasvrije Wijken 
al een subsidie van 4 miljoen euro 
toegekend aan gemeente Peel en 
Maas. Het initiatief in Panningen 
sluit naadloos aan bij andere plan
nen in Nederland waarbij het 
gebruik van duurzame energiebron
nen wordt gestimuleerd. “Om bron
nen als aardwarmte en koude, 
zonnewarmte en restwarmte effi
ciënt te kunnen benutten is een 
collectief systeem nodig”, laat een 
woordvoerder van WKP weten. 

Simpelweg goedkoper
Bij een Warmte Koudenet zorgen 
een aantal ondergrondse pijplei
dingen voor het overbrengen van 
warm en koud water naar woningen 
en (bedrijfs)panden. “Op die wijze 
kunnen cvketels en koelmachines 
als een airco worden vervangen. 
Het WKP onderscheidt zich daarbij 
van de traditionele stadsverwar
ming, omdat gekozen wordt voor 
lage temperaturen van het water, 
om ‘leidingverliezen’ te beperken”, 
legt de woordvoerder uit. “Het loont 
zich voor buurten en wijken om te 
kiezen voor een collectieve aanpak 
via WKP, omdat het de komende 
jaren simpelweg goedkoper is dan 
het gebruik van fossiele brand
stoffen. Daarnaast levert het een 
grote bijdrage aan het CO2neutraal 

maken van woningen en gebouwen. 
Ook vervallen de jaarlijkse onder
houdskosten van de particuliere 
cvketel of warmtepomp. De ‘afle
verset’ die in een woning of pand 
wordt geplaatst, blijft in eigendom 
van WKP en ook de onderhoudskos
ten zijn voor onze rekening.”

Energiecoaches
Tijdens de informatieavonden wer
den 200 belangstellende inwoners 
van Panningen geïnformeerd over 
de huidige stand van zaken. Op deze 
avonden gaven vijftien huishoudens 
aan dat ze graag een energiescan uit 
willen laten voeren. “In november 
starten de energiecoaches met de 
huisbezoeken en het maken van de 
energiescans. In de daarop volgende 
maanden zullen zij bij zoveel moge
lijk huishoudens een bezoek gaan 
brengen om vervolgens een aanbie
ding op maat te doen voor een aan
sluiting op het WKP.” 

Tijdsplan
Toch waren er niet enkel positieve 
geluiden te horen op de drie infor
matieavonden. “Enkele winkeliers 
hebben aangeven dat ze moeite 
hebben met het feit dat er winkel
straten worden opengebroken om 
het WKP te realiseren. Wij blijven 
met hen in overleg en zoeken naar 
een passende oplossing”, geeft de 
woordvoerder aan. Als alles vol
gens plan verloopt, wordt eind 
2023 gestart met de realisatie van 
WKP, waarbij de volledige uitvoe
ring ongeveer een jaar in beslag zal 
nemen. Er zal dan straat voor straat 
worden gewerkt. 

Tekst: Jelle van Hees
www.naktuinbouw.nl

Medewerker Toetscentrum Horst

Wij zoeken een  
medewerker  
 
Voor Toetscentrum Horst van de  
afdeling Laboratoria zijn wij op zoek 
naar een medewerker voor 40 uur  
per week in Horst.  
Als medewerker help je mee met alle 
operationele werkzaamheden bij het 
toetsen, in standhouden en leveren 
van fruitrassen. Van het verzorgen 
van de planten in de kassen en op het 
toetsperceel tot het helpen bij afleveren 
van materiaal en voorbereiden van 
toetsingen. Daarnaast voer je onder-
houdswerkzaamheden uit. 
 
Vind jij het prettig om te werken in 
een klein team, werk je nauwkeurig 
en ben je niet bang om nieuwe ideeën 
te omarmen? Heb je daarnaast een 
tuinbouwopleiding op mbo-niveau  
of ben je bereid die te volgen? Bekijk 
dan de vacature op  
www.naktuinbouw.nl/medewerker-
toetscentrum-horst 
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Column
pgb
Enige weken geleden heb ik 
geschreven over pgb aanvraag 
en wat dat betekent. De komende 
periode zal ik hieraan meerdere 
colums wijden, omdat het niet 
mogelijk is om in 350 woorden 
alles over de complexe wereld 
van pgb uit te leggen.

pgb staat voor persoons gebon
den budget. Er zijn in totaal vier 
verschillende PGB’s. Jeugdhulp 
(vanuit de Jeugdwet, VV (vanuit 
de Zorgverzekeringswet), Wmo 
(vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) en Wlzpgb (vanuit 
de wet langdurige zorg). In mijn 
columns zal ik de komende tijd stil
staan bij het pgbWmo en Wlz.
Zitten er nadelen aan een pgb? Het 
antwoord is volmondig: Ja. U moet 
zelf alles uitzoeken en regelen. 
U moet een administratie bijhou
den. U bent zelf verantwoordelijk 
voor de financiën. Dit in tegen
stelling tot Zorg in Natura. Het 
persoonsgebonden budget (pgb) 
is een subsidie (budget) van de 
(gemeentelijke)overheid waar
mee mensen zelf de zorg kun
nen inkopen die zij nodig denken 
te hebben. Iemand met een pgb 
is principe vrij om zelf zijn/haar 
zorgverleners te selecteren en in 
te huren. De pgbwmo is bedoeld 
voor mensen die onvoldoende 
zelfredzaam zijn of niet goed kun
nen meedoen in de maatschappij. 
Soms lukt het niet om zelf uw huis
houden te doen. Bijvoorbeeld door 
ziekte, een beperking/aandoening 
of de zorg voor een thuiswonend 
gehandicapt kind. Dan kunt u hulp 
in de huishouding krijgen. In de 
kernen Beringe, Egchel, Grashoek, 
Helden, Kessel, KesselEik, 
Koningslust, Maasbree, Meijel en 
Panningen wordt hulp bij het huis
houden laagdrempelig en dichtbij 
de inwoner georganiseerd. Omzien 
naar elkaar is het uitgangspunt. 
De dorpsondersteuner in uw eigen 
dorp is uw eerste aanspreekpunt.
Voor de pgbwmo moet je bij 
de gemeente zijn. De gemeente 
brengt in kaart op welke hulp je 
recht hebt. De gemeente besluit 
of je in aanmerking komt voor een 
pgb. De pgbwlz is bedoeld voor 
mensen die intensieve, langdu
rige (24 x 7) zorg nodig hebben. 
Voor deze pgb neem je contact op 
met Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). Heeft u ervaringen met een 
pgb aanvraag, of dit nu positief 
of negatief is en u wilt dit delen. 
Bel 0622048739 of stuur een mail 
naar frankjeene@gmail.com

Alles gaat goed

Vrijwilligers van Toon Hermans Huis in 
Peel en Maas bieden luisterend oor
Inwoners van Peel en Maas die op welke wijze dan ook worden geconfronteerd met kanker en behoefte heb-
ben om daar op een laagdrempelige manier over te praten met een buitenstaander, kunnen sinds kort terecht 
bij vrijwilligers van het Toon Hermans Huis in deze gemeente. Een zestal enthousiaste sociale ondersteuners 
bieden mensen een luisterend oor in de hoop dat zij weer beter in hun vel komen te zitten. 

Nog altijd krijgt een derde van de vol
wassen bevolking in Nederland vroeg 
of laat kanker. Jaarlijks gaat het daar
bij om 115.000 nieuwe gevallen, meldt 
KWF Kankerbestrijding. Voor mensen 
die er mee te maken krijgen is het 
ingrijpend. Niet alleen voor de patiënt 
zelf, maar ook voor zijn of haar omge
ving. De vrijwilligers van het Toon 
Hermans Huis in Peel en Maas geven 
daar waar nodig een steuntje in de rug, 
vormen een sociaal klankbord en kij
ken op welke manier ze de moraal van 
iemand die een beroep op hen doet 
een boost kunnen geven. 

Klankbord
Het zijn er inmiddels zes: de vrijwilli
gers die in deze gemeente klaarstaan 
om hun hulp te bieden aan mensen 
die met kanker te maken krijgen. 

Toevallig of niet, maar allemaal had
den ze zelf of in hun nabije omgeving 
te maken met deze ziekte. “22 jaar 
geleden kwam ik in aanraking met het 
Toon Hermans Huis”, vertelt vrijwil
ligster Marièlle Wilms. “Toen iemand 
die kort bij me staat te maken kreeg 
met kanker, heb ik gemerkt hoe fijn 
het is om er met iemand over te kun
nen praten die buiten je eigen sociale 
kring valt.” Nu vervult ze als psycho
sociale ondersteuner zelf deze rol. “Het 
is heel bijzonder om te zien hoe je 
door het drinken van een kopje koffie 
en het bieden van een luisterend oor, 
een verschil voor iemand kunt maken. 
Juist omdat je iemand niet kent, ga je 
sneller de diepte in. Dan hoor je hoe 
iemand zich écht voelt. Dat is het grote 
voordeel”, vertelt ze. “Daarbij is er niet 
echt een drempel, omdat je beide weet 

waar de behoefte ligt. Zowel wij als de 
cliënt weten dat we niet op de koffie 
komen om over het weer te praten.” 
Ook haar collega Mariëlla Janssen weet 
uit eigen ervaring wat voor effect de 
ziekte heeft op de patiënt en de naaste 
omgeving. “In 2015 bleek ik borstkan
ker te hebben. Nadat ik schoon werd 
verklaard, wilde ik iets voor anderen 
betekenen die in hetzelfde schuitje 
zitten. Daarom heb ik me bij het Toon 
Hermans Huis aangemeld.” Ze heeft, net 
als de overige vrijwilligers, inmiddels 
een uitgebreide cursus gevolgd waar
bij ze diverse methodes leerde om als 
klankbord te dienen én een luisterend 
oor te bieden. Ze wacht op dit moment 
nog op haar eerste cliënt. “Het Toon 
Hermans Huis is pas een paar maanden 
actief in Peel en Maas. Ik sta te popelen 
om iemand te kunnen helpen.”

Startblokken
Als overkoepelend regiocoördina
tor weet Teus van Leeuwen waar de 
behoefte ligt. “Een derde van de men
sen bij wie de diagnose kanker wordt 
gesteld, heeft volgens onderzoek 
behoefte aan externe hulp. Een deel 
daarvan zoekt dat bij andere instan
ties, maar er zijn voldoende mensen 
die op zoek zijn naar datgene wat wij 
ze als Toon Hermans Huis te bieden 
hebben”, vertelt hij. Dat beaamt Gerrie 
van Gemert, die als coördinator de 
vrijwilligers van Peel en Maas aan
stuurt. “Het is de bedoeling dat iemand 
mede dankzij onze vrijwilligers weer 
beter in zijn vel komt te zitten”, zegt ze. 
“Wij bieden geen palliatieve zorg, daar 
zijn andere instanties voor. Ook zijn 
onze vrijwilligers geen afgestudeerd 
psychologen. Wel kunnen we helpen 
bij het mentale aspect van de ziekte, 
op een vertrouwde en laagdrempelige 
manier. Zie onze vrijwilligers maar als 
een soort vertrouwenspersonen voor 
mensen die daar behoefte aan heb
ben.” Het Toon Hermans Huis is 24 uur 
per dag bereikbaar voor mensen die 
op welke manier dan ook worden 
geconfronteerd met kanker. Inwoners 
van de gemeente Peel en Maas die op 
zoek zijn naar mentale steun vanwege 
de gevolgen van kanker, kunnen een 
eerste afspraak maken door te bellen 
naar telefoonnummer 085 01 63 437. 
Marièlle en Mariëlla staan net als 
de andere vrijwilligers te trappelen 
om zich meer en vaker in te zetten 
voor het Toon Hermans Huis in Peel 
en Maas. Dat beaamt ook Teus van 
Leeuwen. “Onze ambulante zorg is 
laagdrempelig, er is geen zorgindicatie 
nodig. Ze staan hier in de startblokken, 
klaar om cliënten te gaan helpen en te 
ondersteunen waar dat nodig is”.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Halloween in Attractiepark Toverland
Op 8 okt., 15 okt., 22 t/m 24 okt., 26 t/m 31 okt., en 5 nov. vinden in Attractiepark Toverland weer de Halloween Nights 
plaats van 18:30 tot 23:00 uur. Wij informeren u graag over de volgende zaken:

Vuurwerkshow
De Halloween Nights worden afgesloten met een magische vuurwerkshow. De show vindt plaats van 22:45 tot 22:55 uur. 
Tijdens de show wordt uitsluitend gebruikgemaakt van geluidsarm consumentenvuurwerk. In samenwerking met onze 
vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Spookhuis op externe locatie
Maison de la Magie keert ook dit jaar weer terug. Dit spookhuis bevindt zich op een externe locatie, in een voor-
malige koeienstal op Schorfvenweg 10. Er wordt uitsluitend binnen gebruikgemaakt van muziek en/of 
geluidseffecten. Bezoekers worden met elektrische treintjes naar het spookhuis vervoerd. 

Kiss & Ride   
Om de verkeersdoorstroom tijdens de Halloween Nights voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen wordt er een speciale Kiss & Ride ingericht voor het afzetten en ophalen van bezoekers.
De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand 
verkeer. Kijk op toverland.com/parkeren-halloween voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.

Belangrijke informatie:
• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21:00 uur.
• Op de Helenaveenseweg is vanaf 21:00 uur uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk via de 
 Kleefsedijk (vanaf A67) of de Steeg (vanuit Horst & Sevenum), m.u.v. de lijnbus.
• De Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend bereikbaar via de Kleefsedijk of de Steeg; 
 volg hiervoor de gele borden.
• Het afrijden van de Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend mogelijk via de Helenaveenseweg – 
 Midden Peelweg (N277).
• De Schorfvenweg is afgesloten vanaf de Helenaveenseweg tot aan de Heesbredeweg van
 15:00 – 00:00 uur.
• Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op voor een optimale doorstroming.
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33 Meijel | 077 466 41 41

www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

Jan Beijnsberger

Een mooi afscheid heeft Jan – Pap – Opa Egchel gehad.

Zovelen kwamen voor een laatste groet,  
een bloem, een handdruk, een kaartje of een troostend woord.

De leegte en het verdriet die blijven, 
maar het deed ons allen goed.

Iedereen heel erg bedankt!

Nelly, kinderen en kleinkinderen Beijnsberger

Egchel, september 2022

“Toi qui as planté un arbre

Dans ton petit jardin de banlieue

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux”

[ tekst: Gérard Lenorman ]

Ria Hölscher - Verkleij
3 april 1936  -  18 september 2022

Dankbaar voor een prachtig leven en alle mensen 
 die zij heeft ontmoet

Grote liefde van Ernst

Mama van Bart, Erica en Ernst Jan
Lieve oma en lieve grote oma 

We hebben Ria op 26 september begraven 
 op de begraafplaats van Baarlo

Onze speciale dank gaat uit naar iedereen die 
 zo goed voor mama heeft gezorgd

Correspondentieadres:  
Erica Horward-Hölscher,  

van Goghstraat 32, 5991 GS Baarlo 

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt, 
als het leven niet meer jouw leven is, 

dan komt de tijd dat het einde goed is.

Bedroefd maar dankbaar voor haar lange leven, 
delen wij u mede dat van ons is heengegaan 

onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
 trotse oma en oude oma

Truus Bosch - Kool
Amsterdam, 30 augustus 1922  

Venlo, 19 september 2022

echtgenote van 

Bart Bosch † 07 mei 1981

Jan en Mia
Carla en Rien †

Chris en Bini   Ria †   
Ton † en Gerdien

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Correspondentieadres: 
Pastoor Ruttenweg 26, 5926 RX  Hout-Blerick

Een lege plek, een groot gemis
Een fijne herinnering is al wat er nog is.

U te kennen vonden we zo fijn
U los laten, dat doet pijn

Tiny van der Leest - van Montfrans
* Hilversum, 14 juli 1940

† Panningen, 23 september 2022 

echtgenote van

Daan van der Leest †

 Christien en Leon
  Sjeng en Celine♥
  Sharon en Koen

 Angelina
  Alicia en Twan
  Jacyntha en Roy♥

Correspondentieadres: Familie van der Leest
p.a. Ondersestraat 39, 5988 EB Helden

We nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 30 
september om 10:30 uur in zaal De Houbereij, Kerkstraat 70 
te Panningen. Aansluitend begeleiden we mam, oma naar 
haar rustplaats bij papa, opa op begraafplaats Heiderust.

Een speciaal woord van dank willen we uitspreken aan 
de medewerkers van Vincent Depaul. Mam, oma en ook 
wij waarderen deze liefdevolle zorg, die zij heeft mogen 
ontvangen. 

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.

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

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30 optidee.
nl/peggywismans fb: OptiDuur

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

Column
Vertrouwen

Hoi

In een enquête van de NOS werd 
gevraagd hoeveel vertrouwen 
men nog heeft in de landelijke 
politiek, het huidige kabinet en 
de premier. Het gemiddelde 
kwam uit op 68 procent dat er 
(heel) weinig vertrouwen in 
heeft.

De echte vraag is: hoe kan het dat 
32 procent er wél vertrouwen in 
heeft? Wat voor mensen zijn dat? 
Hebben ze geen geld voor een tv 
die ze vertelt hoe het kan dat ze 
geen tv kunnen kopen? Of den
ken ze soms dat het kabinet allang 
gevallen is door alle postwijzi
gingen binnen het ministerie het 
afgelopen jaar. Het blijft gek dat 
drie op de tien Nederlanders hun 
onbreekbare vertrouwen in de VVD 
niet wil opgeven. Uit de enquête 
blijkt namelijk dat 69 procent van 
de VVD’ers nog (veel) vertrouwen 
heeft in het kabinet (met een keu
rige 55 procent van D66 als num
mer 2). Wat moet Rutte doen om 
ook hun vertrouwen af te laten 
nemen? Zelfs Geert Wilders neer
steken, Sophie Hermans grens
overschrijdend misbruiken en een 
koe verzuipen in de Hofvijver is 
waarschijnlijk niet genoeg. Er blijft 
een clubje VVDstemmers hem de 
handen boven het hoofd houden 
door er gewoon op te stemmen. 
Het lijkt wel alsof deze mensen 
niet beseffen dat het zo niet meer 
kan. Andere bijzondere feiten uit 
de enquête zijn de punten waar 
het kabinet minder tijd aan moet 
besteden: vrijheid van gods
dienst, stikstofproblemen en de 
oorlog in Oekraïne. Drie punten 
waar dit kabinet de laatste weken 
juist op blijft hameren. Dat heb
ben we kunnen horen en zien 
tijdens de algemene beschouwin
gen. Conclusie is dat deze enquête 
precies laat zien waar het grootste 
probleem ligt: het kabinet heeft 
geen enkel idee van wat er speelt 
in het land. Alles waar volgens de 
Nederlanders minder aandacht aan 
moet worden besteed, wordt door 
het kabinet extra benadrukt. Terwijl 
zij dit blijven doen, daalt het ver
trouwen tot een dieptepunt. Van de 
78 zetels die het kabinet samen 
had, blijven er in de peilingen maar 
42 over. De 36 vrijgekomen zetels 
gaan vooral naar de BBB, JA21 en 
PVDA. Hoe die verhouding onze 
toekomst gaat bepalen weten we 
pas als dit kabinet vertrekt. Al kan 
dat nog wel even duren.

Tim
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samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Trots Tienderhofke
Tijdens Burendag op zaterdag 24 september overhandigde Vita Caramazza, teamleider Wonen en Leven 
van Wonen Limburg, een cheque aan het buurtcomité Tienderhofke in Baarlo. Dit comité won de ‘Trots op 
mijn buurt 2022’ prijsvraag van woningcorporatie Wonen Limburg. Caramazza is blij dat het buurtcomité 
Tienderhofke is gekozen tot winnaar voor de Buurtwinkel Panningen. “Het buurtcomité brengt mensen 
met elkaar in contact. Door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan, ontstaat er meer wederzijds begrip. 
En je staat dan eerder klaar om elkaar te helpen. In de coronatijd hebben we allemaal ervaren hoe belang-
rijk dat dat is. Een goede buur is vaak nog belangrijker dan een verre vriend.”

Regenzones
Lagedrukgebieden met regenzones hebben hun weg weer gevonden naar ons land. Deze week kunnen we dat 
aan den lijven ondervinden en ook voor komend weekend staat er nog het één en ander op het programma. 
Zo lijkt er zaterdagochtend of in de vroege middag een duidelijke sneltrekkende buienlijn te gaan passeren. 
Deze kan gepaard gaan met stortregen, zware windstoten rond 75 kilometer per uur en ook wat onweer. 
De buienlijn trekt snel over, maar kan niettemin toch wat overlast veroorzaken. Zon is er op de zaterdag 
weinig en daarbij wordt het maximaal een graad of 15 met een stevige wind uit het westen. Op zondag breekt 
de zon wel af en toe door, maar kan er ook weer een lijn met buien passeren waarbij het tevens kan onweren. 
De omslag na een kurkdroge zomer is enorm en inmiddels hebben we misschien al meer neerslag gehad dan 
tijdens de hele zomer. Begin volgende week gaat er zich een krachtig hogedrukgebied opbouwen vanuit 
Frankrijk en deze biedt tegenwicht aan het onstuimige weer. Het wordt dan rustig herfstweer met in de 
ochtend kans op mist. De warme lucht lijkt echter net buiten bereik te blijven. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

Adviezen en aanvragen
Gemeente Peel en Maas 
gaat samenwerking aan om 
bewoners op energie te laten 
besparen
Gemeente Peel en Maas is met de wintermaanden in aantocht 
een samenwerking met WoonWijzerWinkel Limburg aangegaan. 
Zij gaan inwoners van de gemeente op weg helpen met adviezen 
op het gebied van energiebesparing en het aanvragen en verge-
lijken van offertes en subsidie. 

Vanaf vrijdag 7 oktober is een 
adviseur van WoonWijzerWinkel 
iedere vrijdagmiddag tussen 
13.00 en 17.00 uur in het Huis 
van de Gemeente aanwezig om 
vragen van inwoners te beant
woorden. De organisatie biedt 
inwoners uiteenlopende moge
lijkheden om met energiebespa
ring aan de slag te gaan. 

Maatwerk
Het energieadvies op maat 
brengt mogelijkheden in beeld 
om energie te besparen. Het is 
een onafhankelijk advies dat 
past bij de woning, de woonsitu
atie en het budget van de bewo
ners. De bewoner maakt via de 
website van WoonWijzerWinkel 
Limburg of telefonisch een 
afspraak voor een gesprek met 
een energieadviseur. 

Ondersteuning
Niet alleen bij het energieadvies, 
maar ook bij de vervolgstappen 

kan WoonWijzerWinkel onder
steunen. Ze kunnen vrijblijvend 
offertes aanvragen bij bedrij
ven die duurzame maatregelen 
als isoleren of het installeren 
van een warmtepomp of zon
nepanelen kunnen realiseren. 
WoonWijzerWinkel werkt samen 
met verschillende bedrijven in 
de regio die dit kunnen doen. 
In oktober wordt een informa
tieavond georganiseerd voor 
lokale ondernemers die bijvoor
beeld een warmtepomp of zon
nepanelen kunnen installeren. 
WoonWijzerWinkel zoekt graag 
de samenwerking met lokale 
installatiebedrijven en regionale 
energie coöperaties. 

Meer informatie
Meer informatie over de samen
werking tussen gemeente Peel 
en Maas en WoonWijzerWinkel 
Limburg is te vinden op  
www.peelenmaas.nl/ 
samenduurzaam 

Rectificatie
In HALLO Peel en Maas van week 38 stond op de voorpagina een 
artikel met als kop ‘Nieuwe sporthal op locatie Meuleveld van 
de baan’. 

Deze kop strookt niet met de 
inhoud van het artikel en de 
stand van zaken rondom de 
sporthal in Maasbree. De loca
tie bij het Meuleveld is nog altijd 

een optie die onderzocht wordt, 
zoals ook uit het artikel blijkt. 
De potentiële locatie bij voetbal
club MVC’19 is wel definitief van 
de baan. 

Rectificatie 2
In de Hallo van week 39 staat in het artikel met de kop ‘150.000 euro voor de ontwerpfase van het 
Laefplein in Maasbree’ dat gemeente Peel en Maas de intentie heeft om de betreffende grond aan te 
kopen en daar woningen te ontwikkelingen.

Dit klopt niet. Dit initiatief ligt bij de 
pand en grondeigenaren van de 

locatie(s). De redactie verontschul
digt zich voor de abusievelijk ver

keerd geplaatste informatie. 

2909 \ nieuws

Te koop bloeiende violen 
grootbloemig en bosviolen
vele kleuren. M Verhees
Egchelseweg 18 Panningen

Te koop pompoenen sierfruit 
kalebassen veel variatie 
Nederweerterdijk 9 Meijel
tel 06 54 21 46 47

Light4Food uit Melderslo is op zoek 
naar een parttime medewerk(st)er 
voor Administratie & Front Office.  
Voor uitgebreide omschrijving:  
www.light4food.com

Medewerkster gevraagd, voor 
Huishoud taken en de verzorging 
van mijn vrouw. 
Het gaat om 20 uur per week.  
Het is een PGB over een komst,  
in Grashoek. Mob 06 29 53 43 60

Gezocht p.direct: oppas  
(+licht huishoudelijk werk)
Voor gezin met 2 kind. (11&14j) 
in Helden, 46u per week (di+do), 
Nederlands sprekend 
06 20 42 49 06
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�      Altijd in 4 minuten een maaltijd op tafel

�      Vers bereid door onze chefs

�      100% gezond door natuurlijke ingrediënten

�      Gratis gekoeld aan huis bezorgd

�      Elke week meer dan 20 nieuwe gerechten

�       Bestel losse maaltijden of kies voor een abonnement, 

gebaseerd op jouw smaakprofi el.

Thuis eet je 
gewoon Uitgekookt
Altijd een verse maaltijd 
in je koelkast.

3+1 gratis

Maak kennis met Uitgekookt en 

profi teer van onze aanbieding!

10.000+
klantreviews

Best beoordeelde 
maaltijden van deze week9,

3+1 gratis

Maak kennis met Uitgekookt en 

profi teer van onze aanbieding!

10.000+
klantreviews

Best beoordeelde 
maaltijden van deze week9,9,

Kipdijrollade in champignonsaus

met krieltjes

Kipspiesjes in satésaus

met mihoen en seroendeng

Kip pilav met perzik,

rijst en groenten

€8,99

€7,99

€8,49

Uitgekookt.nl
 Bekijk het volledige 
weekmenu nu online! 085 - 237 7512

€6,99

Boeuf bourguignon met gratin 

en rode wijn-champignons

Stamppot boerenkool

met rookworst en spekjes

€6,99

€8,49

Rodekoolschotel met puree

en draadjesvlees
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Column
Haags gekloët 
of greun, geel 
en roëd?
Omgekeerde Nederlandse 
vlaggen als boerenprotest 
tegen het stikstofbeleid van de 
regering. Als afkeur van de 
politieke chaos kleuren kruis-
punten op de Napoleonsweg 
met ‘Blauw wit rood’. 

Terwijl crisissen de samenleving 
lijken te ontwrichten, beëindigen 
de hoge energiekosten van gas 
en elektriciteit, bruut de warme 
zomer. Nu een lentezon de andere 
helft van de aarde verwarmt, 
levert dat gevoelens van wee
moed en heimwee op. Voor de 
KinjerKraom uitzendingen wer
den tijdens de vakantieperiode 
altijd Jippe avonturen, plus tiental
len vrolijke/zomerse items in heel 
Limburg opgenomen. 
Het najaar heeft 11 novem
ber als lichtpuntje en vormt een 
aanloop naar 2023. Prinsjesdag 
heeft voor Aod Carnavalsprinsen 
trouwens geen enkele associ
atie met de troonrede of politiek. 
In de wereld van lol en plezeer 
wordt al in september nage
dacht over het grote voorjaars
feest: ‘Vastelaovend’. In 1992 
mocht ik als prins de scepter 
zwaaien in het Keverrijk. Met het 
grote LVK in gedachte, werd als 
regionale tegenhanger in 1995 
het eerste P&M Leedjesfestival 
georganiseerd. Dat eerste P&M 
Leedjesfestival werd een succes 
en gewonnen door de Meijelse 
Kievelloeët. Aangemoedigd door 
Provinciebestuurders, organiseerde 
de KinjerKraom in 2000 voor L1TV 
het eerste KVL in Valkenburg. 
Omdat Heerlense kinderen op het 
grote LVK in 1999 geen waardering 
ondervonden, vroeg een gede
puteerde me om na te denken 
over een Kinjer Vasteloaves leed
jes concours. De Mirlitophile uit 
Valkenburg hadden eerder een ver
zoek ingediend bij de KinjerKraom 
om een Vasteloaves kinjerfiëst te 
organiseren. Ten gevolge van 11x11 
Mirlitophile werd die vraag ver
bouwd tot het eerste Vasteloaves 
Leedjes Konkoer en was de start 
van het KVL een feit. 
Stefanie Mand werd de eerste KVL 
winnares in 2000. Slotquote van 
Jippe: “Gaef mich mer Greun, Geel 
en Roëd. Limburgs plezeer in plaats 
van Haags gekloët.”

Peter Joosten

Wat dunkt dich?

Bespreking poll week 38

Het kabinet presenteerde op dinsdag 20 september tijdens Prinsjesdag een flink pakket aan steunmaatregelen. Vakbond FNV reageerde direct 
kritisch. “De oorzaken worden niet structureel aangepakt”, lieten zij bij monde van voorzitter Tuur Elzinga optekenen. “Er is daardoor slechts 
sprake van pleisters plakken”, meldde hij. Maar is het niet gewoon een logische volgorde van handelen? Eerst maatregelen treffen waardoor 
mensen meer financiële ademruimte krijgen en daarna pas kijken naar structurele oplossingen? De kritiek van de FNV-voorzitter voelde als 
goedkoop scoren en makkelijke kritiek vanaf de zijlijn.

De reacties liegen er niet om. Alle respon
denten vinden de kritiek van FNV voorzit
ter Tuur Elzinga op het kabinet volkomen 
terecht. “Dit kabinet bewijst keer op keer dat 
ze niet (meer) handelen in het belang van de 
Nederlandse burgers. De Europese agenda 
heeft steeds maar weer voorrang en daar zijn 

de burgers en boeren het slachtoffer van. Een 
schande dat dit kabinet zich volksvertegenwoor
digers durft te noemen. En chapeau voor de FNV 
dat ze zich hierover uitspreken”, laat Hilde Oomen 
weten. Wim Hoebergen sluit zich bij haar aan in 
zijn reactie. “Dit kabinet roept alleen maar kritiek 
op, dus de kritiek is terecht. Ze kennen de weten 

niet eens zelf, laten de gewone burgers in de kou 
staan, terwijl energiereuzen en multinationals 
honderden miljarden verdienen. De belasting kan 
alleen maar omhoog, nooit omlaag. Het wordt tijd 
voor vernieuwing, mensen die weten wat er bij de 
burger leeft”, laat hij optekenen. 

Elders in deze krant valt te lezen dat ouderen steeds vaker de dupe zijn van oplichting door mensen die zich voordoen als bankmedewerker. 
Alleen al in de afgelopen maand vielen er binnen de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas tien meldingen te noteren van oplichting of 
poging tot oplichting, waarbij deze werkwijze werd gehanteerd. Een woordvoerder van de politie wijst op de rol van kinderen en kleinkinderen, 
bij het voorkomen van dit soort oplichting.

“Het is van belang dat kinderen en kleinkin
deren hun (groot)ouders erop wijzen dat een 
bank nooit belt, geen pasjes op komt halen en 
dat er nooit iemand van de bank aan de deur 
komt. Deze drie hoofdzaken moeten onthou
den worden”, laat een woordvoerder optekenen. 
Daarmee komt de verantwoordelijkheid bij het 
voorkomen van deze vorm van oplichting bij de 
omgeving van de ouderen te liggen. Is dit te

recht? Moeten niet bijvoorbeeld ook overheids
instanties als de gemeente een rol spelen bij het 
informeren van de oudere inwoners, of horen ze 
hier inderdaad op gewezen te worden door hun om
geving? Niet iedere oudere heeft een sociaal net
werk om zich heen dat ze kan wijzen op de gevaren 
van ‘spoofing’, de vorm van oplichting waaronder 
het imiteren van een bankmedewerker valt.
Aan de andere kant hebben kinderen en kleinkin

deren vaak veel meer kaas gegeten van bronnen 
als social media en internet, waarop veel wordt 
gewaarschuwd voor dit soort praktijken. Het is een 
kleine moeite om deze informatie te delen met ou
deren, waardoor ze gewaarschuwd zijn.

De omgeving moet derhalve meer doen om ouderen 
te beschermen tegen oplichting. Wat vindt u? 

Omgeving moet meer doen om ouderen te 
beschermen tegen oplichting

Kritiek van FNV op troonrede is goedkoop en onterecht

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

I ngezonden b r ief

Niet een besparing maar minder uitgave is een must
Gemeenten zouden meer richting Den Haag moeten ageren op plannen die consequenties hebben voor de leefkwaliteit van haar inwoners. 
Een voorbeeld is het energieplafond wat het kabinet gaat optuigen.

Het plan van deze regering om men
sen financieel te ondersteunen door 
middel van een energieplafond is 
een sigaar uit eigen doos. Het zal 
dan ook niet lukken zoals het er 
naar uitziet. Vele gezinnen met twee 
of drie kinderen zitten al langer in 
de problemen, want niet alleen de 
energienota is een probleem, maar 
ook de boodschappen en de geste
gen kosten van vele andere dingen. 
De regering roept dat het energie
plafond wel tot 190 euro maande

lijks bespaart. Maar er is een verschil 
tussen besparen en minder uitgeven. 
De gezinnen zijn eigenlijk alleen 
geholpen met minder uitgaven. Op 
een energie rekening van 650 euro 
kun je in dit geval 190 euro bespa
ren. Dan betaal je alsnog 460 euro 
en juist dit is het probleem bij veel 
gezinnen. Al het geld dat gezinnen 
extra moeten betalen aan te dure 
energiekosten, gaat ten koste van 
het sociale leven zoals contribu
ties van verenigingen en het halen 

van zwemdiploma’s. Als je eerst 
een energierekening had in janu
ari 2022 van 180 euro (wat bij vele 
gezinnen normaal was), dan ga je 
nu gewoon 350 euro meer betalen. 
De prijzen die als peildatum janu
ari 2022 vernoemd worden, klop
pen niet. Gas was toen 0,95 euro 
per kubieke meter en niet 1,50 euro. 
Stroom kostte 0,45 euro per kWh en 
niet 0,70 euro zoals ze vernoemen. 
Nu zie je hoe goed deze regering 
is met de trukendoos opentrekken. 

Besparen of minder uitgeven zijn 
twee verschillende dingen, maar dat 
snappen ze niet goed in Den Haag. 
De gemeenten zouden dan ook een 
statement moeten maken tegen 
zulke regelingen. Want een sociaal 
leven is zeer belangrijk voor gezin
nen met kinderen. Als dit zo door
gaat, zullen in de gemeenten nog 
meer mensen in financiële nood 
terechtkomen.

Pierre Verhees, Meijel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan 
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die 
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses

reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies

Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl
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Kapelaonspaedje

College toont weinig durf en visie

In Kessel is zondag 25 september op een zonnige middag het 
‘Kapelaospaedje’ geopend. Door de poort met de sleutel te ontsluiten 
werd door Kapelaan te Boekhorst het ‘Kapelaonspaedje’ officieel in 
gebruik genomen.

Twee jaar lang hebben vakkun
dige vrijwilligers hard gewerkt om 
het oude groen weg te halen. Een 
enorm karwei. Tekenen, graven, 
zand storten, beton storten, metse
len, lassen, teveel om op te noe
men.
Op hoog niveau kun je op het mooie 

bankje genieten van een prachtig 
uitzicht over de Maas. Een samen
smelting van bezinning en stilte, 
stijlvol ingepast, met prachtig hek
werk en goed begaanbaar ook voor 
mindervaliden. Daarnaast is er een 
mooie rustplek met enkele banken 
gecreëerd aan de andere kant van 

de trappen naar de Maas. Weer een 
mooie toevoeging aan de pareltjes 
in onze gemeente Peel en Maas. 
Recreatie dicht bij huis heeft er 
weer een mooie plek bij.
De VVD juicht initiatieven als deze 
in onze gemeente van harte toe. We 
hopen dat het ‘Kapelaonspaedje’ 
in Kessel een opmaat is voor het 
plan ‘Mussenberg’ om KesselEik. 
Het plan van het dorp is van de 
‘Mussenberg’ de mooiste uitzicht
plek aan de Maas te maken. We 

hopen dan ook dat gemeente hier
voor snel groen licht zal geven.

Jeanne Hesen

Er staan berichten in de krant over gemeenten die initiatieven nemen wat betreft maatschappelijke 
vraagstukken rond natuur, armoede en vluchtelingen. Het zijn berichten over nieuwe ontwikkelingen in 
Venlo, Horst aan de Maas en Venray. Zelden of nooit lees je over vernieuwende activiteiten van de 
gemeente Peel en Maas.

Onlangs haalden buurgemeenten de 
krant met concrete initiatieven voor 
de opvang van vluchtelingen en met 
een lokaal fonds voor armoedebe
strijding. Over soortgelijke initiatie
ven in Peel en Maas geen woord. Op 
deze terreinen valt ook weinig positief 
nieuws te melden uit onze gemeente. 

Ons college toont weinig initiatief 
wat betreft dergelijke vraagstukken. 
Het doet het tegenovergestelde. Dat 
wil zeggen dat het college instemt 
met initiatieven die deze vraagstuk
ken juist vergroten. Een duidelijk 
voorbeeld is het plan om een grote 
paardenhouderij te vestigen in een 

uniek natuurgebied. Daar wil een Iers 
bedrijf een groot gebouw oprichten 
met paardenboxen en veel apparte
menten voor ruiters en verzorgers. 
Als reactie op de weerstand tegen 
deze plannen roept de initiatiefnemer 
dat de gemeente positief is over zijn 
plannen. Het college heeft inderdaad 

al op voorhand de medewerking van 
de gemeente toegezegd voor een 
plan waarop heel veel af te dingen is. 
Dat het plan zwaar onvoldragen is en 
plaatsvindt op een uiterst kwetsbare 
natuurplek, blijkt uit een reactie van 
de provincie op dit plan. De provincie 
formuleert een tiental zwaarwichtige 
oneffenheden en kritiekpunten. Het 
is merkwaardig en tegelijk veelzeg
gend dat het college deze punten 
over het hoofd heeft gezien. Wij kun
nen daarom niet anders dan vast

stellen dat het college weinig eigen 
initiatief toont als het gaat om het in 
stand houden en beschermen van de 
natuur. Het college laat ook na stelling 
te nemen ten gunste van een alter
natief plan dat natuurbeschermers als 
compromis hebben ingediend. Durf en 
visie zijn kwaliteiten die dit college tot 
nu toe in hoge mate mist.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

VVD Peel en Maas

Politieke partij

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. 

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

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 
januari 2023 laat plaatsen
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nieuwsgemeentegemeente

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Bosbeeklaan 54
Kieënweg 8
Groeze 18
Kempstraat 5
Berkenhof 11
Helenaveenseweg 32
Kwakvors 9 en 10
Kievitsheideweg perceel N 138
Rochusplein 5
Voormalige vrachtwagenparkeerplaats
Breetse Peelweg 14
Kerkdijk 1a
Vlodropstraat 1
Bloemendaalseweg 6
Meester Jochemsstraat 3
Simonshoekse Steeg 12
Zonnedauw 3
Loo 1A
Peelstraat 85
Ringovenstraat 14
Wietelweg 36
Ontwerp veegbestemmingsplan Stoppers 2020
Uitvoeringsvoorschriften nummering Peel en Maas

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

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.

Peel en Maas InZicht
Woensdag 5 oktober is er weer een uitzending van Peel en Maas InZicht. 
In dit televisieprogramma krijgt u inzicht in wat een gemeente zoal doet. 

Dit keer komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Kennismaking met accountmanager Agrarisch
• Online je rijbewijs verlengen
• De scootmobielpool in Meijel
• Energie besparen met de WoonWijzerWinkel

Kijk woensdag 5 oktober om 18.00 uur naar Peel en Maas InZicht op Omroep P&M. 
De herhaling is op zaterdag 8 oktober om 18.00 uur.

week 39 / 29 september 2022 / Informatie van en over de gemeente

Van 26 september tot 23 november 2022

Wegomleiding Ondersteweg tot 
kruising Bosakkerweg in Kessel
Van maandag 26 september 2022 tot woensdag 23 november 2022 zijn er werkzaamheden bij 
de Ondersteweg in Kessel. De Ondersteweg wordt tussen de kruising met de Bosakkerweg 
en Hout over een lengte van 900 meter afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via 
Bosakkerweg, Schijfweg Noord en Hout. 

Werkzaamheden aan de gasleiding
Gasunie gaat werken aan de gasleiding aan de Ondersteweg in Kessel. De bestaande afsluiters die 
aan beide kanten van de weg in de berm liggen, worden vervangen door een zogenaamd passtuk. 
Daarvoor wordt een put gegraven die na plaatsing van de passtukken wordt dichtgemaakt. 
De afsluiter ligt ongeveer 30 meter zuidelijk van het gasstation ter hoogte van de wegversmalling. 
Aannemingsbedrijf A. Hak Leidingbouw B.V. uit Tricht voert de werkzaamheden uit. 

Meer informatie
Voor eventuele vragen en/of toelichting kunt u contact opnemen met Mark Daemen, 
Adviseur omgevingsmanagement van Gasunie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer
06-19 46 22 28 of via mailadres M.V.P.Daemen@gasunie.nl.

Kent u iemand die het 
jeugdlintje verdient? 
Het jeugdlintje wordt ook in 2020 weer uitgereikt aan een jongere die een bijzondere 
prestatie heeft geleverd of lange tijd hulpvaardig is geweest.

U kunt iedereen tot 18 jaar voordragen bij de gemeente vóór 1 november 2022. Kent u een 
jongere die ouderen of zieken helpt, activiteiten organiseert of rommel opruimt in buurt? Wij 
horen het graag. Het mag en kan van alles zijn, er hoeft geen sprake te zijn van een heldendaad.

Het college van burgemeester en Wethouders nemen een besluit over de definitieve 
toekenning van het jeugdlintje. Neem voor meer informatie contact op via e-mail met Sabine 
Smits of via 077 306 6666. Zij zal u uitleggen wat u moet doen en hoe de procedure verloopt.

Uitreiking Jeugdlintje 2022
Het jeugdlintje wordt op maandag 21 november 2022 uitgereikt door de burgemeester. 
Wij maken hier een heel bijzonder moment van.

De herfst is weer begonnen!
Het seizoen van vallende blaadjes, gezelligheid, frisse lucht en prachtige kleuren.
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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. 

Prinsjesdag

Een tweede centrum in Maasbree?

Dit jaar ging mijn zoon met me mee naar Prinsjesdag. Een dag 
waarop we de democratie vieren, maar dit jaar was er gezien de 
grote geldzorgen bij veel huishoudens weinig reden tot feest.

De dag begon met een viering van 
verschillende geloven en levens
beschouwingen. Daarna hebben 
we de Troonrede bijgewoond. De 
Koning benoemde daarin het prijs
plafond voor energie. Een maat
regel die hoog nodig was en voor 
veel huishoudens het verschil gaat 
maken tussen het einde van de 

maand wel of niet halen. Gelukkig 
heeft het Kabinet na eerdere vra
gen en op initiatief van onder 
andere het CDA aangekondigd ook 
te werken aan een pakket voor het 
midden en kleinbedrijf. 
Het MKB zit in zwaar weer. Daarom 
heeft het CDA, vanwege de vele 
signalen vanuit het MKB voorge

steld de terugbetaling van coro
naschulden met 6 maanden uit 
te stellen. Eenmalig de regels te 
veranderen zodat werkgevers hun 
personeel kunnen helpen met een 
onbelast extra bedrag en om op 
hele korte termijn een compensa
tieregeling uit te werken specifiek 
voor het ‘energie intensieve MKB’, 
denk bijvoorbeeld aan de bakker. 
Ook verenigingen en maatschap
pelijke organisaties dreigen om te 
vallen door de hoge energiekosten. 

Om dat te voorkomen werkt het 
Kabinet op initiatief van het CDA 
aan een oplossing voor deze instel
lingen.

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid 

Recent presenteerde het dorpsoverleg in Maasbree de hernieuwde toekomstvisie. Een onderdeel van deze 
visie is het nieuwe Leafplein. Een nieuw plein voor Café de Pool en de Vermaekerij met winkels en horeca 
in een groene omgeving. Het bestaande autobedrijf en de Breetse Bakwinkel wijken dan voor appartemen-
ten. Maar creëren we op deze manier niet een tweede centrum? 

Het centrum van Maasbree is de 
huiskamer van de kern. Dit is de plek 
voor de dagelijkse boodschappen, 
om te verblijven en elkaar te ont
moeten. Investeren om deze huiska
mer levendig en vitaal te houden is 
belangrijk. In overigens alle kernen. 
Maar de toegevoegde waarde en de 

visie ten aanzien van een ‘Leafplein’ 
staat open voor discussie. Het bou
wen van nieuwe winkels (en horeca) 
in een tijd waarin het winkelland
schap sterk verandert is lastig te 
verantwoorden. Vooral als er in 
Maasbree diverse panden leeg staan 
of langdurig leeg hebben gestaan. 

Willen we bouwen voor leegstand? 
En is er wel behoefte aan meer 
horeca? Welke verbindingen zijn 
er met het bestaande centrum van 
Maasbree? 
Daarnaast gaat deze ontwikke
ling op een prominente locatie in 
Maasbree veel mensen aan het hart. 

Inwoners willen betrokken worden. 
Draagvlak is nodig waardoor het een 
gedragen plan wordt. Als partij wil
len we een zorgvuldig besluit nemen 
en een zo goed mogelijk inzicht krij
gen in de verschillende belangen. 
We vinden het belangrijk om het in 
het groter geheel van Maasbree te 
bezien. Hierdoor kan ook een goede 
afweging gemaakt worden over 
de wenselijk en haalbaarheid van 
het plan. Kortom, nog veel vragen. 
Maar meer groen, betaalbare wonin

gen en investeren in de leefbaarheid 
van Maasbree kunnen we uiteraard 
alleen maar toejuichen.

Saskia van Roy 
Wouter Hunnekens

CDA Peel en Maas

D66 Peel en Maas
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Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik of bel 0800-1351. 

Met de herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd
Vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van het virus

Wanneer kun je de herhaalprik halen?
• Als je 60 jaar of ouder bent (of dit jaar 60 wordt), krijg je in september of begin oktober 

een uitnodiging. Misschien heb je deze al gehad. 
• Als je zorgmedewerker bent en met patiënten werkt, krijg je in september een 

uitnodiging. Misschien heb je deze al gehad. 
• Als je jonger dan 60 jaar bent en ook wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik, 

ontvang je vanaf begin oktober een uitnodiging voor de herhaalprik.
• Iedereen van 12 jaar en ouder kan de herhaalprik krijgen. Behoor je niet tot 

bovenstaande groepen en wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? Dan kun je op 
coronavaccinatie.nl/herhaalprik zien vanaf wanneer jij de herhaalprik kunt halen.

Goed om te weten
• Met de herhaalprik ben je weer beter beschermd.
• De vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van het virus, zoals de 

omikronvariant.
• Vanaf 3 maanden na je laatste prik of coronabesmetting kun je de herhaalprik halen.  
• Om de herhaalprik te halen, heb je eerst de basisprik(ken) nodig. Die kun je nog  

steeds krijgen, door een afspraak te maken via 0800-7070.

Het is weer herfst. We zijn meer binnen, en ramen en deuren blijven vaker dicht. Virussen zoals het coronavirus verspreiden zich dan sneller. Vaccinaties beschermen tegen ernstig ziek 
worden door corona. Deze bescherming neemt na verloop van tijd af. Daarom kun je de komende tijd de herhaalprik halen. Die brengt je bescherming weer op peil.  
Dat is extra belangrijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona.

Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een opleving van het coronavirus kunnen voorkomen. Zo blijven de zorg en de samenleving zoveel mogelijk open voor iedereen. 
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Eerder deze maand zag deze spontane Heldense Sarah. Hoewel ze werd geboren in Blerick en zich nog altijd een 
échte Wortelepin voelt, geniet ze met volle teugen van de gemoedelijkheid in Peel en Maas. Samen met man 
Frank en haar drie dochters is ze na het overwinnen van enkele obstakels volstrekt gelukkig. Ze zoekt maar 
wat graag de gezelligheid op en is niet vies van een feestje. Deze week wordt Nicole van den Berk (50) geplukt.

Eén van de vele motto’s uit de rijke 
vastelaovendgeschiedenis van de 
Wortelepin uit Blerick is ‘’t Geit wie 
‘t kump’. Het is eveneens een kreet 
die op het lijf van geboren Blerickse 
Nicole van den Berk is geschreven. 
Al schuwt ze ook allerminst om zelf 
de touwtjes in handen te nemen. 
Samen met haar zusje en broertje 
groeide ze op aan de westoever van 
de Maas. “Pap was bakker en mam 
was thuis voor de kinderen, waar 
ze de zorg voor ons combineerde 
met werk aan huis”, vertelt Nicole. 
“Daar heb ik een fijne jeugd gehad, 
samen met mijn zusje en broertje. 
Een ander broertje, Maurice, kwam 
helaas na één dag te overlijden, dat 
zorgde toentertijd voor heel veel 
verdriet.” In Blerick ging Nicole naar 
de huishoudschool waar ze haar 
middenstandsdiploma haalde. Ze 
leerde al op jonge leeftijd haar eer

ste man kennen, met wie ze vroeg ging 
samenwonen en trouwde. “Die rela
tie hield uiteindelijk geen stand, maar 
heeft me wel twee prachtige dochters 
opgeleverd, Lyanne (24) en Fleur (22).”

EHBO-lessen
Hoewel ze met haar papiertje voorbe
stemd leek om een eigen onderneming 
te starten, koos Nicole ervoor om na 
haar schooltijd in dienst te gaan bij Océ 
in Venlo. De EHBOlessen die ze daar 
volgde, bleken een keerpunt in haar 
leven. “Daar leerde ik Frank kennen, 
mijn collega. Via via hoorde ik dat hij 
naar mij informeerde. Ik dacht vooral 
‘wat moet ik met zo’n jong broekie. Ik 
heb twee kinderen en ben zeven jaar 
ouder dan hem’”, blikt Nicole terug. Ze 
leerden elkaar steeds beter kennen, 
maar de band bleef in eerste instantie 
puur vriendschappelijk en collegiaal. 
“Tot hij me belde met de vraag of ik tijd 

had om de EHBOboeken naar zijn huisje 
in Panningen te brengen. Dat vond ik 
vreemd, want die boeken had hij toch 
gewoon? Maar nee, hij verzekerde me 
dat hij ze kwijt was. Dus regelde ik dat 
mam kon oppassen op de kinderen en 
stapte ik in de auto richting Panningen. 
Op de Maasbreseweg verdwaalde ik al, 
maar met wat aanwijzingen vond ik de 
weg. Toen ik aankwam zei Frank ‘maak 
die kastdeur daar eens open’. Dat deed 
ik en daar zag ik al gauw dezelfde boe
ken liggen. Het bleek een trucje om me 
te zien. Dat vond ik eigenlijk wel heel 
erg leuk.” 
Er volgde een gesprek waarin Nicole 
en Frank aangaven elkaar best te zien 
zitten, maar al gauw bleken er ook wat 
obstakels. “Toen vertelde ik hem dat 
ik al twee dochters had. Dat was even 
schrikken, want Frank, hij was toen 25, 
wist eigenlijk niet of hij wel kinderen 
wilde. ‘Nou, dan zijn we gauw klaar’, 
dacht ik. We besloten het rustig aan te 
doen.” Nicole en Frank bleven elkaar 
zien, dus een gesprek over de toekomst 
moest er vroeg of laat toch van komen.

Intensive care
“Op een avond heb ik de ouders van 
Frank opgebeld, omdat hij zich zorgen 
maakte om hun reactie. Toen had ik ze 
nog nooit ontmoet. Zijn moeder nam 
op en ik vertelde haar wie ik was, dat 
ik twee kinderen had en dat ik Frank 
leuk vond. ‘Wat vinden jullie daarvan?’ 
vroeg ik. Dat overviel ze. Het bleef even 
stil aan de andere kant van de lijn.” 
De reactie was echter erg positief. Als 
Nicole goed was voor Frank, dan waren 
zijn ouders dat ook voor Nicole en haar 
kinderen. Niet onbelangrijk, wat Nicole 
is altijd een familiemens geweest. 
“Frank heeft mijn vader helaas maar 
twee keer gezien. In een periode 
dat we nog puur als vrienden door 
het leven gingen, hielp hij me bij het 
opknappen van een mijn huisje. Daar 
trof hij mijn vader. Die overleed plotse

ling, na een operatie aan zijn aderen. 
Er leek niets aan de hand, tot ik telefoon 
kreeg dat hij op de intensive care was 
beland en het niet zou gaan redden. 
Toen ik aankwam in het ziekenhuis, was 
hij helaas al overleden.” Nadat Nicole 
telefoon kreeg dat het slecht ging met 
haar vader, bracht ze vrijwel direct ook 
Frank op de hoogte. “Hij liet alles vallen 
en kwam ook naar het ziekenhuis. Hij 
wilde me niet in de steek laten op zo’n 
moeilijk moment. Dat betekende wel 
iets. Sindsdien is hij nooit meer wegge
gaan. Alles kwam een beetje bij elkaar 
op dat moment; het overlijden van pap 
en Frank die in het leven van mij en 
mijn kinderen kwam.”

Fenna
Het blijkt al gauw uitstekend te klik
ken tussen dochters Lyanne en Fleur en 
Frank. “Mijn moeder is net voor de eer
ste lockdown helaas overleden. Ze ver
telde altijd hoe enorm trots ze was op 
de nieuwe man in mijn leven. Frank was 
en is er altijd, voor mij en de kinderen.” 
Het gaat goed en het leven lacht Nicole 
na een lastige tijd weer toe. Tijdens een 
vakantie wordt ze overvallen door een 
onverwachte vraag van haar nieuwe 
liefde. “’Zou jij de moeder willen wor
den van mijn kindje’, vroeg Frank. Ik 
was inmiddels 35 en had zo mijn beden
kingen, maar na enkele overpeinzingen 
besloten we ervoor te gaan.” Nicole 
werd zwanger en dertien jaar geleden 
werd dochter Fenna geboren. “Voor 
het zover was, moest er op papier wel 
het één en ander geregeld worden. 
Trouwen was geen optie voor Frank, zo 
zei hij altijd. Langzaam maar zeker werd 
hij minder stellig, tot we uiteindelijk een 
bruiloft hadden met alles erop en eraan. 
Een groot feest, Lyanne en Fleur als 
bruidsmeisjes en al onze vrienden en 
familie die het met ons vierden.”

Club Ultra
Hoewel de openingsdans niet helemaal 
vlekkeloos ging  “na een paar dansles
sen werd er gezegd dat we beter kon
den stoppen, want Frank kon alleen de 
polonaise, terwijl ik twaalf jaar met veel 
plezier aan stijldansen heb gedaan”  
werd het een bijzonder gelukkig huwe
lijk. Nicole en Frank wonen intussen 
samen met Fleur en Fenna in Helden, 
waar ze bij toeval op een mooi huisje 
stuitten. Lyanne woont samen met haar 
vriend in Panningen. “Samen met ons 
hondje Twisty en konijntjes Fluffie en 
Babbel, waar vooral Fenna heel druk 
mee is, hebben we het hier goed. Alles 
is aangepakt nadat we het kochten. 
We hebben er echt ons paleisje van 
gemaakt”, vertelt Nicole trots. “Op het 
moment ben ik druk met het plannen 
van het feestje rondom mijn 50e ver
jaardag”, vertelt ze. “Dat houden we in 
zaal Jaks bij Club Ultra. Voor ons bekend 
terrein, want Frank en ik helpen daar 
hobbymatig zeer regelmatig. Frank staat 
er op zaterdagen achter de bar, en ik zit 
achter de kassa of help ook achter de 
bar. Vooral de binding met de jeugd die 
je daardoor hebt vind ik geweldig”, zegt 
ze enthousiast. 

Pittig en uitdagend
Ook in haar werk is Nicole in de weer 
met jeugd, al is dat op een totaal 
andere manier dan in de discotheek. 

“Na ruim twaalf jaar bij Océ, ben ik 
in de zorg beland. Nu ga ik starten bij 
Hilzijn, als begeleider van jeugd. Dat 
wordt pittig en heel uitdagend, maar ik 
heb er enorm veel zin in.” Nicole ziet de 
toekomst sowieso met veel vertrouwen 
tegemoet. “We hebben plannen om wat 
meer te gaan genieten van het leven. 
Ieder jaar zoeken we de zon op tijdens 
een vakantie in het buitenland. We zijn 
nu van plan om een camper kopen en 
wat andere plekken in Europa bezoeken. 
Daar kijk ik echt naar uit. Sinds Frank in 
mijn leven is ben ik volstrekt gelukkig. 
Daarvoor heb ik veel obstakels moe
ten overwinnen, maar de toekomst ziet 
er rooskleurig uit. Een heerlijk gevoel”, 
straalt ze. De EHBOlessen bij Océ ble
ken achteraf een keerpunt in haar leven. 
De carnavalisten van De Wortelepin uit 
haar geboortestad hadden het ach
teraf nog niet zo gek gezien: ‘t Geit 
wie ‘t kump’. En anders wordt het lot 
gewoon een beetje geholpen. Met een 
smoesje over EHBOboeken die kwijt 
zijn, bijvoorbeeld. Of door de hoorn te 
pakken en je toekomstige schoonouders 
te verrassen met een belletje.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Nicole van den Berk Helden
Geplukt

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.

WWW.TRAAS.NL

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

Ziet ge aug zoe 
beneijd wat de 
revue veur uch 
in petto heet?
Wat geit der allemaol
in oos Dörp gebeure?

Kom dan kiehke, loestere
en geniete van: DRUIM!

Ein neij verhaal over,
van en veur Dörp.

Bin der beij en laot
uch verrassen.

Bestil eur kaertjes beij 
DOK6, en dan zeen we os 
op 12, 13, 14 of 15 oktober.
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Hout-Blerick blijkt te sterk
Grashoek begint competitie 
met kleine nederlaag
Het eerste elftal van Grashoek heeft zondag 25 september op 
sportpark Schansheide in Hout-Blerick met 2-1 verloren van HBSV 
1. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd: een gelijkspel had de 
verhoudingen beter weergeven. 

In de eerste helft was er aan beide 
zijden een surplus aan kansen. 
HBSV was het eerst dichtbij de 
openingstreffer met een hard schot 
tegen de lat. In de 35e minuut was 
het wel raak. Bij een snel uitge
voerde counter van HBSV schoot 
Moreno Walda onhoudbaar raak: 
10. 
Na de pauze kwam Grashoek in 
het veld met het voornemen om 
wat aan de achterstand te doen. 
Dit resulteerde in een drietal kan
sen. Een schot van Wouter van der 
Sterren miste het doel op centime
ters. Na 53 minuten liep het mis 
bij Grashoek. Chris Heuvelmans 

profiteerde van een rommelige 
situatie en tikte de 20 binnen. 
De geelzwarten gaven zich niet 
gewonnen. Nieuwe hoop kwam er 
voor Grashoek in de 70e minuut. 
Met een gaaf schot bracht uitblin
ker Oleksandr Nikolaichuk de stand 
terug tot 21. Door het wisselend 
spelbeeld bleef de wedstrijd span
nend en aantrekkelijk. In de slotmi
nuut deed zich nog een grote kans 
voor op de gelijkmaker, maar het 
schot van Ivan Muchak belandde in 
de handen van de HBSVdoelman, 
waardoor het 21 bleef. 

Tekst: Piet Spee / SV Grashoek

Beugelaars Ell te sterk
Flatsers verliezen eerste 
thuiswedstrijd
Voor Flatsers 1 stond zaterdag 24 september de eerste thuiswed-
strijd van dit beugelseizoen op het programma. De Baarlonaren 
moesten met 2-3 hun meerdere erkennen in het bezoekende Ell.

Roy Geurts kwam in zijn eerste par
tij al snel op achterstand, waarna 
hij de achterstand niet meer kon 
omdraaien en verloor met 1830. 
De tweede partij was voor Bob 
Bakker en Conrard. Met opbeuge
len ging het gelijkopgaand. Het spel 
viel in het voordeel uit van Bakker. 
Met het slaan van een aantal mak
kelijke bollen kon hij een voor
sprong nemen. Hij gaf zijn eerste 
winst in de ereklasse niet meer 
weg. Daarna was Ruud aan de beurt 
tegen Marco Caris. Helaas had Ruud 

moeite met de ring en wilde het 
niet lukken. Dit resulteerde in een 
1030 verlies. Als vierde was het 
de beurt aan Patrick Holthuijsen. 
Maar ook Patrick kon geen goede 
draai geven aan de bollen en moest 
de winst aan Gerard Driessen laten: 
2430. Laatste speler voor de thuis
ploeg was Piet Geurts. Na een stroef 
begin waarin de bollen niet rolden 
zoals hij wilde, herpakte hij zich 
goed en won met 3024. 

Tekst: Bob Bakker / Flatsers

Na dertig jaar terug in tweede klasse
Kansloos verlies MVC’19 
tegen De Valk
MVC’19 heeft zondag 25 september voor het eerst in dertig jaar 
weer een competitiewedstrijd in de tweede klasse gespeeld. 
Tegenstander was De Valk uit Valkenswaard. Op de einduitslag 
van 3-0 viel niets af te dingen.

De Valk liet al meteen aan het 
begin van de wedstrijd zien dat in 
de tweede klasse uit een ander 
vaatje wordt getapt. Het fysiek 
sterke en snel combinerende 
De Valk wist in de eerste helft 
verschillende kansen te creëren. 
Na zeven minuten was het al raak 
toen keeper Tim van Renselaar een 
schot niet klemvast had en spits 
Luc Nouwen van dichtbij kon intik
ken. MVC’19 probeerde de aanval te 
zoeken en creëerde voor rust nog 
twee kansen die niet werden ver
zilverd. De Valk kreeg ook een aan
tal kansen, waarbij een schot op 
de paal belandde. MVC’19 ging de 

rust in met een 10 achterstand en 
mocht blij zijn dat de tussenstand 
niet al hoger was opgelopen. 
In de tweede helft bleef De Valk 
de aanval zoeken. Al snel werd de 
20 binnengeschoten. In de 63e 
minuut werd de wedstrijd beslist 
door een schitterende boogbal van 
spits Joran Vermeulen die de 30 
op het scorebord zette. MVC’19 kon 
hier slechts een paar goede aanval
len tegenover stellen. Het laatste 
kwartier geloofde De Valk het wel 
en werd de wedstrijd plichtmatig 
uitgespeeld. 

Tekst: Peter van Diepe

Mijlpaal
VV Koningslust vierde zondag 25 september een bijzondere mijlpaal: voor het eerst in de geschiedenis van 
de club bereikte een speler het magische aantal van vierhonderd wedstrijden in het vaandelteam. 
Voorzitter Karst Janssen huldigde Bram Rongen voor dit gedenkwaardige feit. Rongen debuteerde op zijn 
16e in het standaardteam van de geelzwarten. Naast enkele degradaties beleefde hij vele hoogtepunten, in 
de vorm van kampioenschappen en promotie via nacompetitie. Rongen is een technisch vaardige speler, 
gezegend met een goed inzicht en een echte winnaarsmentaliteit. Hoewel een verstokte Ajax-fan, vergeleek 
hij zichzelf wel eens met Robin van Persie. Op de vraag of hij het niet eens eens stapje hoger wilde probe-
ren, antwoordde hij steevast: ‘Ich bin en blief in Kunningslus.’ In al die jaren was Rongen zelden gebles-
seerd en hij sloeg ook slechts zeer sporadisch een training over. 

Open Boules Toernooi Breetanque 
Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree hield donderdag 22 september het Open Boules Toernooi. 
Achttien vaste koppels bepaalden in drie rondes de winnaar. De maximale duur van de wedstrijden 
bedroeg zestig minuten. Twee koppels wisten drie wedstrijden te winnen. Liefst acht koppels behaalden 
twee overwinningen. De eerste plaats was uiteindelijk weggelegd voor John en Nellie Coenen. Als tweede 
en derde eindigden respectievelijk Bep Manders en Riet Vaessen en Herman Janssen en Jan Vaessen.

ZVV Beringe verliest van Fermonia Boys
In een Limburgs onderonsje tussen twee promovendi moest ZVV Beringe zijn meerdere erkennen in het 
Roermondse Fermonia Boys. In een enerverende derby werd het uiteindelijk 5-3.

ZVV Beringe komt dit seizoen voor 
het eerst in de clubgeschiedenis uit op 
landelijk niveau. Na de promotie naar 
de eerste divisie, moet er dit seizoen 
uit een ander vaatje worden getapt. 
Dat bleek al gauw in de wedstrijd 

tegen Fermonia Boys, waar de ploeg 
veelvuldig in de verdediging werd 
gedrukt. Via een doelpunt van Ilias 
Amhaouch kwam Beringe nog wel op 
voorsprong, maar de de thuisploeg wist 
vervolgens drie keer het net te laten 

bollen. Beringe deed kort voor rust 
nog iets terug nadat Bart Meeuwissen 
voor de 32 tekende. Wat volgde was 
een spannende tweede helft, waarbij 
Fermonia de winst uiteindelijk over de 
streep trok (53). 
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Helden begint competitie 
met verlies in Sevenum
Helden opende het seizoen 2022/2023 zondag 25 september in 
Sevenum tegen Sparta’18. In een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar 
verdiende, trok de thuisclub uiteindelijk aan het langste eind (2-1).

Op het Sevenumse kunstgras opende 
Sparta’18 na 17 minuten de score. 
Een door de verdediging van Helden 
verkeerd ingeschatte bal werd opge
pikt door Thomas Lucassen, die de 
bal vervolgens over de uitgekomen 
Nick Bouten heen lobde. Helden 
kwam daarna steeds beter in de 
wedstrijd. De gelijkmaker viel in de 
40e minuut, toen Rens Janssen de 
bal uit een corner snoeihard wist in 
te koppen en de Sevenumse keeper 
kansloos liet.
In de tweede helft ging de strijd 
gelijk op met kansjes over en weer. 

De grootste was voor Koen Maessen, 
maar zijn recht op de keeper afge
vuurde schot miste kracht. Juist op 
het moment dat de wedstrijd in een 
gelijkspel leek te eindigen, was het 
toch de thuisploeg die toesloeg. Een 
individuele actie eindigde nog op de 
paal, maar in de rebound kon Jeroen 
Smits een voorzet op maat van 
rechts binnenkoppen. In de laatste 
minuten probeerde Helden nog iets 
te forceren, maar de grootste kans 
was nog voor Sparta. 

Tekst: VV Helden

Toertocht Olympia
Een tocht van liefst 157 kilometer. Voor zes kilometervreters van tour- en wielerclub Olympia uit Baarlo bleek 
het geen enkel probleem. Op zondag 25 september volbrachten zij de route die ze van Baarlo naar Grevenbroich 
en weer terug, bracht. Om 09.00 uur vertrok het gezelschap vanaf de markt in Baarlo, waarna ze om 12.00 uur 
genoten van een lunch in Grevenbroich. Om 16.00 uur keerde het gezelschap weer terug op de startlocatie.

Bevo deelt op valreep de punten met Horn
Voor een vol terras is VV BEVO zondag 25 september in Beringe aan de nieuwe competitie begonnen. 
Tegen Horn werd het eerste punt in de wacht gesleept (1-1). 

Het spel van beide teams was nog 
niet wat je er van mag verwachten. 
In balbezit was het van beide kanten 
zeer slordig. Echt uitgespeelde kan
sen deden zich nauwelijks voor. Het 
spektakel zat hem in de blessuretijd. 
Daarin kwam Horn op voorsprong. 
Even later wist BEVO knap via een 

scrimmage voor het Horndoel de 
gelijkmaker te scoren. Debutant Bas 
van den Beuken was er als de kippen 
bij om een door de Hornkeeper los
gelaten bal in te tikken.
De wedstrijd maakte duidelijk dat 
voor beide teams nog een hoop werk 
valt te verrichten om er een succes

vol jaar van te maken. BEVO zal met 
name in balbezit meer moeten gaan 
brengen. Tegen Horn zorgde de inzet 
en teamgeest van BEVOkant ervoor 
dat het uiteindelijk nog gelijk werd.

Tekst: VV BEVO

Egchel begint seizoen met forse nederlaag
Egchel is het seizoen op zondag 25 september begonnen met een duidelijke 0-4 nederlaag tegen het Venlose 
VVV’03. Aan werklust en ijver ontbrak het niet bij de oranjehemden, het maken van doelpunten was een 
ander verhaal. 

Onder prima weersomstandigheden 
was Henk Lebens uit Grevenbicht de 
arbiter van dienst. De ervaren leids
man toonde in totaal zes keer de gele 
kaart, eerlijk verdeeld over beide 
teams. Een VVV’03speler kreeg zelfs 
rood in deze wedstrijd, die niet als 
onsportief de boeken zal ingaan. 
Het meeste balbezit gedurende 
de eerste helft was voor de gas
ten. Egchel zorgde voor het eerste 
gevaar met een schot van Domenico 

Heijmans dat keeper Tommie 
Kikken wist te pareren. In de 20e 
minuut namen de gasten de leiding. 
Onur Polat maakte zich keurig vrij en 
schoot in de linkerbovenhoek binnen, 
keeper Guus Maessen kansloos latend: 
01. Het vervolg van de eerste helft 
werd gekenmerkt door veel vrije trap
pen zonder resultaat.
Binnen tien minuten na de thee stelde 
VVV’03 orde op zaken. Stijn Cortjaens 
en Keltone Silva voerden de score op 

tot 03. Egchel gaf niet op en bleef 
knokken voor een beter resultaat. Het 
kreeg ook wel wat kansjes, zonder 
dat dit tot doelpunten leidde. In bles
suretijd werd het nog 04 door Oday 
Alhamad na een foutieve terugspeel
bal. Alles bij elkaar een teleurstel
lende start van de competitie voor de 
ploeg van trainer Lieuwe Kuijpers. 

Tekst: SV Egchel

HR HELDEN, 
en HELDINNEN

opgelet!
Groentekwerkerij Mellantas in 

Sevenum zoekt jou als HR Medewerker.

BEKIJK VACATURE
mellantas.nl/hr-held

Meer informatie? Neem contact op met Yvon via yvon@mellantas.nl

Albert Trines en Sjraar Dorssers winnen 
marathonwedstrijd vissen
Leden van hengelsportvereniging De Ruisvoorn streden zaterdag 24 september de hele dag aan de Breeërpeel 
in koppels om de Jumbo Panningen prijzen. Na weging van de vangst bleken Albert Trines en Sjraar Dorssers 
in totaal liefst 22.825 gram uit het water te hebben gehengeld. 

Tweede werd het koppel Cor van 
der Weide en Huub Maessen 
(11.450 gram). De derde plaats was 

weggelegd voor John Kluytmans en 
Paul Thijssen (6.625 gram). De strijd 
om plaats 4 en 5 was heel spannend. 

Math Verhaegh en Oscar Huidekoper 
(5.750) bleven Joris van Eekeren en 
Roy Marx net voor.
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Eerste amateuruitvoeringen van ‘Are You Being Served?’ in Nederland

Toneelvereniging Meijel brengt populair Brits 
warenhuis naar d’n Binger
Toneelvereniging Culturele Ontspanning Meijel viert dit jaar het 40-jarig jubileum met zes uitvoeringen in 
gemeenschapshuis d’n Binger. Daar vertolken ze vanaf vrijdag 7 oktober hun eigen versie van televisiehit 
‘Are You Being Served?’. 

Ze hadden best nog eventjes in span
ning gezeten bij de toneelvereniging in 
Meijel, vertellen voorzitter Erwin van 
den Beuken en secretaris Kevin van 
Nienhuijs. Lange tijd was het namelijk 
maar de vraag of ze überhaupt toe
stemming kregen voor hun uitvoerin
gen van ‘Are You Being Served?’, die ze 
als eerste amateurtoneelvereniging in 
Nederland gaan spelen. “Voor de rech
ten moesten we contact opnemen met 
de rechthebbende partij, in Engeland”, 
vertelt Erwin. “Het duurde drie maan
den voor we eindelijk groen licht kre
gen. Voor ons was het die periode dus 
nog wel eventjes billenknijpen, want 
we waren inmiddels maar gewoon 
begonnen met repeteren.”

Brits warenhuis
Na lang wachten kreeg de toneel
club inderdaad groen licht, waardoor 
bezoekers zich tijdens de voorstel
lingen  in totaal zijn het er zes, uit
gevoerd tussen vrijdag 7 en zondag 
16 oktober in gemeenschapshuis d’n 
Binger in Meijel  in een volslagen maf 
Brits warenhuis wanen. De plek waar 
de populaire Tvserie zich in de jaren 
70 ook grotendeels afspeelde. Een deel 
van de Meijelse acteurs had voor ze 
aan de repetities begonnen nog nooit 
gehoord van ‘Are You Being Served?’. 
Simpelweg omdat ze nog niet gebo
ren waren toen mevrouw Slocombe en 
meneer Humphries tien seizoenen lang 
televisiekijkend Nederland aan zich 
wisten te binden. “We hebben bij deze 
productie ook negen van onze jeugdle
den betrokken”, legt Kevin uit. “Omdat 
we veertig jaar bestaan heeft onze 

regisseuse Elies van Doorn het stuk een 
beetje herschreven, waardoor de jeugd 
ook op de planken komt te staan en bij 
de volwassenen mee mogen spelen”, 
vult Erwin aan. 

Dvd’s
“Eén van de leden had thuis toeval
lig een verzameling dvd’s met daarop 
de serie. Die hebben we op een avond 
met z’n allen gekeken. Dan begint het 
direct te leven en krijgt iedereen een 
beter beeld van de rol die hij of zij mag 
gaan vertolken”, vertelt het tweetal 
over de voorbereidingen. “Niet alleen 
de acteurs en actrices zijn belangrijk 
bij de totstandkoming van deze uit
voering”, leggen ze uit. “Ook de vele 
vrijwilligers van bijvoorbeeld de decor
bouw en grime zijn onmisbaar om het 
jubileum te laten slagen.” Dat geldt 
ook voor de rol van regisseuse Elies 
van Doorn, die met dit stuk voorlopig 
afscheid neemt van het Meijels toneel. 
“We werken eigenlijk altijd voor drie 
of vier stukken samen met dezelfde 
regisseur. Daarna is het tijd voor een 
frisse wind”, verklaart Erwin. “Dat hoeft 
absoluut geen definitief afscheid te 
zijn”, voegt Kevin toe. “Het is geweldig 
om te zien hoe Elies een idee in haar 
hoofd heeft en het stuk zo herschrijft 
dat iedereen een mooie rol heeft.” 
In d’n Binger is iedere avond plek voor 
tweehonderd bezoekers, die alle ver
trouwde karakters uit de televisiehit 
voorbij zien komen. Meer informatie is 
te vinden op www.toneelmeijel.nl

Tekst: Jelle van Hees 
Beeld: Jack Kok

Dag van de Ouderen Peel 
en Maas
KBO Peel en Maas organiseert vrijdag 28 oktober een Dag van de 
Ouderen. De middag, die duurt van 13.00 tot 18.00 uur, is toeganke-
lijk voor alle ouderen van de gemeente Peel en Maas en vindt 
plaats in Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 te Helden.

Het programma is informatief maar 
biedt ook volop ruimte voor het 
stellen van vragen, ontmoeting 
en gezelligheid. Het thema van 
de middag is ‘positieve gezond
heid’. Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn: je hoeft niet ziek te 
zijn om beter te worden, waar wil 

jíj naartoe en zelf aan de slag met 
positieve gezondheid. Gezorgd wordt 
voor koffie en vlaai, een drankje en 
een hapje en muzikale omlijsting. 
Aanmelding is mogelijk tot 
20 oktober, per mail (gercusters@
kpnplanet.nl) of telefonisch bij Mia 
Seelen: 077  465 35 87. woensdag 5 okt

 

elektromonteur
service monteur
paneelbouwer
testmonteur
leerling monteur
software engineer
hardware engineer
projectleider

vacatures in
panningen

 

16:00-20:00 uur

scan mij
voor meer
informatie

Shantygroep en Samen Zingen 
bij SeniorenVereniging Kepèl
SeniorenVereniging Kepèl (SVK) heeft twee activiteiten op stapel 
staan. Donderdag 29 september is er een muziekavond met 
Shantygroep De Maashave uit Grubbenvorst. Dinsdag 3 oktober is 
er zoals elke eerste maandagavond van de maand Samen Zingen. 

Wie mee wil zingen hoeft geen 
noten te kunnen lezen. Ook af en 
toe een nootje missen is geen pro
bleem. Bij aanvang worden de te 
zingen liedjes uitgereikt. Ze worden 
ook getoond op een groot scherm. 

Beide activiteiten vinden plaats 
in gemeenschapshuis In Kepèl en 
beginnen om 19.30 uur. De toegang 
is gratis, zowel voor leden als niet
leden van de SVK. Aanmelden is 
niet noodzakelijk.
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Samen in gesprek over 
levensthema’s
De Bibliotheek Maas en Peel begint met een gespreksgroep over 
belangrijke thema’s in ieders leven. Want iedereen heeft een verhaal, 
een mening, is nieuwsgierig naar andere mensen met hun verhalen 
en meningen. De eerste bijeenkomst vind plaats dinsdag 4 oktober.

Normaal gesproken praat je met 
familie, vrienden en kennissen. 
Maar niet zo gauw met mensen 
die je nog niet kent. De Bibliotheek 
Maas en Peel biedt nu de moge
lijkheid om ook met anderen in 
gesprek te gaan over levens

thema’s. Dit gebeurt maande
lijks op de eerste dinsdag van de 
maand van 15.00 tot 16.00 uur in 
de Bibliotheek Panningen. Kennis, 
inzichten, meningen en ideeën 
worden gedeeld. Deelname is gra
tis. Aanmelden kan via de website.

Expositie geopend
Middels het tekenen van een middeleeuwse oorkonde is op zon-
dag 25 september de nieuwe interactieve tentoonstelling ‘Peel en 
Maas in de Middeleeuwen’ bij museum Peel en Maas geopend. 
Wethouder Machteld Beukema zorgde samen met enkele kinderen 
voor de openingshandeling. De tentoonstelling sluit aan bij de vraag 
vanuit het basisonderwijs, welke gericht is op beleving en interactief 
leren. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers in twee verschil-
lende ruimtes het leven in de middeleeuwen beleven. 

“Waarom ik iedere dag met 
plezier naar mijn werk ga?
Omdat geen dag hetzelfde 
is. Samen met mijn 
betrokken en gezellige 
collega's maken we mooie 
producten voor onze klant-
en en uiteindelijk ook voor 
een betere wereld!”

Monteur
Eindmontage
bij Limex, Paul: 

Dan komen wij graag in contact met jou. Mail of bel naar Joep 
Janssen. Of bekijk de vacature video op onze site!

Ga naar: limex.nl/werken-bij-limex

Enthousiast en nieuwsgierig geworden? 

mail: pz@limex.nl
tel: 077-307-4412

Monteur eindmontage

Vacature

Wil je werken bij een ambitieus familiebedrijf waar jouw bijdrage écht 
ertoe doet? Gaat je hart sneller kloppen van gave, technische uit-
dagingen? Word onderdeel van het leukste team van Noord-Limburg!

Over Limex

In de strijd tegen vervuiling en verspilling, ontwikkelt en produceert
Limex innovatieve reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw. Onze machines zijn op bijna elk continent
te vinden, maar worden lokaal in hartje Panningen gebouwd!

Lorem ipsum

Kerken collecteren in oktober
Missio steunt het pastorale werk 
in Kibera
Oktober is Wereldmissiemaand. Missio richt dit jaar zijn blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk 
van Nairobi. In oktober staan achter in de kerken in Peel en Maas collectebussen of worden extra collectes 
gehouden ter ondersteuning van het werk van Missio in Kibera.

Op slechts 6 procent van de opper
vlakte van de metropool Nairobi 
leeft omstreeks 60 procent van de 
stadsbevolking. Dagelijks stromen 
mensen vanuit het omliggende 
gebied de stad binnen in de hoop 
op werk en een betere toekomst. 
Naar schatting een half miljoen 
mensen woont hier dicht opeen 
gepakt. Slechts een vijfde deel van 
de huizen heeft stroom; drinkwa
ter moet bij waterstations gehaald 

worden. Hygiëne is een groot pro
bleem. 

Sloppenwijken
De ellende en uitzichtloosheid in 
de sloppenwijken zijn slechts één 
kant van de medaille. Er is nog een 
andere kant: saamhorigheid en 
elkaar helpen waar het nodig is. 
Linet Mboya is één van de bewo
ners van de sloppenwijk. De alleen
staande moeder van drie kinderen 

zorgt ook nog voor zes pleegkin
deren, die anders op straat zouden 
moeten leven. Zuster Mary Wambui 
woont met haar gemeenschap 
van zusters al vele jaren in Kibera 
en heeft onder andere microkre
dietgroepen opgezet voor vrou
wen. Pastoor Firmin Koffi leidt de 
Yarumalmissionarissen die hun 
opleidings en vormingshuis in 
Kibera hebben. Voor hen en veel 
andere mensen is Kibera hun thuis.

Blijspel ‘Broeders bij Nonnen, waar zijn we aan begonnen’
Theatergroep Kameleon na drie jaar 
weer op de planken
Theatergroep Kameleon was in 2020 helemaal klaar voor de opvoeringen van het blijspel ‘Broeders bij 
Nonnen, waar zijn we aan begonnen’, toen corona voor een kink in de kabel zorgde. Een week voor de 
première ging Nederland op slot. Nu, een kleine drie jaar later, komt het er alsnog van, met voorstel-
lingen op 6, 9, 13 en 18 oktober.

Het blijspel speelt zich af in de 
periode die bekendstaat als ‘Het 
rijke roomse leven’. Het klooster 
van moederoverste Braspenning 
heeft moeite het hoofd boven 
water te houden en er is weinig 
over van het ‘rijke’ leven. Het is 
zelfs zo erg dat de nonnen hun 
ongenoegen uiten over de bezui
nigingen die ze al een hele tijd 
moeten ondergaan. Kardinaal 
Koops heeft daarom een moe
dig besluit genomen: de broe

ders Karmelieten nemen ook hun 
intrek in het nonnenklooster. Dit 
tot groot ongenoegen van moe
deroverste. Het klooster moet 
worden verbouwd om ervoor te 
zorgen dat ook de broeders ver
der kunnen gaan met hun dage
lijkse werkzaamheden. Maar 
wat zijn die werkzaamheden? 
En waarom lijken de schilder, 
de loodgieter en de elektricien 
zoveel op elkaar? En hoe is het 
gesteld met het ‘roomse’ leven in 

het klooster? Kortom genoeg vra
gen waarop dit komische blijspel 
in drie bedrijven een antwoord 
geeft.

Reserveren
Alle voorstellingen vinden plaats in 
de grote zaal van Sjiwa, Hoogstraat 
1a in Baarlo. Aanvang telkens om 
20.00 uur, de kassa is open vanaf 
19.30 uur. Reserveren kan via 
www.kameleonbaarlo.com
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Dertig kraampjes vol snuisterijen
Derde Brocante Tuinfair Maasbree
Café De Pool, Van Catoo en TheJo’s Tijdloos uit Maasbree organiseren zondag 16 oktober voor de derde keer 
een Brocante Tuinfair Maasbree. Meer dan dertig opgetuigde kramen met brocante, antiek, vintage en lande-
lijke items, voeren de bezoekers terug naar tijden uit een ver verleden.

De kramen worden gedecoreerd en 
bezet door brocanteurs uit alle wind
streken van Nederland en België. Zij 
vormen een selecte keuze uit het net
werk van TheJo’s Tijdloos, die al zes 
jaar elke laatste zondag van de maand 

een brocante markt organiseert in 
Venlo. Samen met liefhebster en 
onderneemster in brocante Van Catoo 
staan ze voor een markt van kwaliteit. 
De markt is te vinden aan de 
Dorpstraat, vanaf de winkels van 

Van Catoo en TheJo’s Tijdloos, en 
voert via de parkeerplaats naar het 
tuinterras en de tuin achter café De 
Pool, waar ook nog diverse kramen 
staan. De markt duurt van 10.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. 

Sjiwa, Mafcentrum en EGOpop bijzondere muziekplekken
Poptempels in Peel en Maas gemarkeerd 
Op drie plaatsen in Peel en Maas zijn markeringen zichtbaar die verwijzen naar bijzondere muziekplekken. 
Pop in Limburg en Proeftuin Popmuziek hebben deze poptempels boven water gehaald. Vanaf nu zijn ze 
zichtbaar voor iedere voorbijganger.

Tientallen poptempels in heel Noord
Limburg hebben een vierkant bordje 
bij de ingang hangen met daarop 
een QRcode. Door die te scannen 
zijn de verhalen en de historie achter 

deze plekken te bewonderen. In Peel 
en Maas hangen bordjes bij Sjiwa in 
Baarlo, het Mafcentrum in Maasbree 
en EGOpop in Egchel. Wie een bijzon
dere muzikale plek in NoordLimburg 

kent welke ook een markering als bij
zondere muziekplek verdient, kan die 
mailen naar info@popinlimburg.nl

Voor al uw timmerwerken.

BONGAERTS 
TIMMERWERKEN

  Bongaerts timmerwerken

  bongaertstimmerwerken

  06 819 809 92

  www.bongaertstimmerwerken.nl

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend  
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

MEIJEL

PANNINGEN

BAARLO

MAASBREE

KESSEL

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN

Afscheid basisschool de Pas
Tijdens een inloopmoment bij basisschool de Pas in Helden op zaterdag 24 september, konden (oud-)leerlin-
gen, medewerkers en andere belangstellenden nog één keer een kijkje komen nemen in het gebouw. 
Daar werden vele herinneringen opgehaald. Jong en oud bladerde door de aanwezige fotoboeken en als 
muzikale verrassing brachten oud-medewerkers een speciaal lied ten gehore. Na de herfstvakantie zullen 
kinderen en schoolteam starten op een nieuwe locatie aan de Kloosterstraat. De school zal dan verdergaan 
onder de naam KC Natuurtalent. Daar zijn belangstellenden op 17 december welkom tijdens de open dag. 

Cursus bij dementievriendelijk centrum Panningen
Sessie dementie hulpverlener
Na een eerste ronde waarbij dertien ondernemers en medewerkers het predicaat dementiehulpverlener 
(DHV’er) behaalden, start binnenkort een tweede ronde bij het dementievriendelijk centrum in Panningen. 
De sessies vinden plaats op de dinsdagen 18 oktober en 1 november van 18.30 tot 20.30 uur.

Peel en Maas wil een plek zijn waar 
ook mensen met dementie zo lang 
mogelijk meedoen en zich veilig voe
len. Tijdens de bijeenkomsten komen 
onder meer vragen aan de orde als 
wat dementie eigenlijk is en hoe men
sen met dementie het beste kunnen 

worden benaderd. Doel is behalve 
bewustwording ook het geven van 
handvaten om signalen te herkennen 
en het beste om te gaan met deze 
doelgroep. DHV’ers worden opgeleid 
tot mensen die kunnen signaleren, 
adviseren én handelen. Na afloop van 

de tweede sessie ontvangen alle deel
nemers een certificaat, een speldje 
voor de DHV’ers en een speciale 
sticker op de deur. Elk jaar zal er een 
opfris/herhaalmoment zijn. Mail voor 
meer informatie of aanmeldingen naar 
info@centrumpanningen.nl
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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
€ 27,50 | door de week € 12,50

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties 
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober 
H. Mis 9.30 uur 
Woensdag 5 oktober 
H. Mis 9.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober 
Geen H. Mis 
Zondag 9 oktober 
H. Mis 11.00 uur 

Cluster MKBE
In de parochies van MKBE wordt 
een nieuwe kapelaan benoemd 
te versterking van het huidige 
priesterteam: Ranil Weerawarna, 
32 jaar, uit Sri Lanka. De 
benoeming gaat in per 1 
september en hij zal gaan wonen 
in de pastorie in Kessel.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober 
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Marlies 
Steijvers
Intenties: Petronella Vaessen.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 30 september
H.Mis 19.00 uur. Toediening H. Vormsel 
aan 10 vormelingen 
Zaterdag 1 oktober 
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Overl.ouders Piet 
Willemsen, Martha Willemsenv.d. 
Linden en Peterke, tevens voor Harry 
en Piet 

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 2 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Peter 

Mededelingen
Zondag 2 oktober 
- Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van 11.00 uur is er gele
genheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot 
van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom.
Datum Vormsel
In de Eucharistieviering van zaterdag 
14 januari 2023 om 19.00 uur zullen 
de meisjes en jongens van groep 8 
van de basisscholen het Sacrament 
van het Heilig Vormsel ontvangen. 
Voorganger in deze viering is rec
tor Lambert Hendriks. Dinsdagavond 
4 oktober a.s. is om 19.30 uur in de 
kerk van Maasbree een informatieve 
ouderavond. Ook de ouders van leer
lingen op andere scholen kunnen 
hieraan deelnemen. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u mailen met kape
laan te Boekhorst: kapelaan@paro
chiebaarlo.nl.

van Loon en Truus van LoonTeuwen 
(jaardienst); Karel Teeuwen (jaar
dienst);
KERK OPEN: voor aanbidding en stil 
gebed van 13.30 tot 14.30 uur.
Vrijdag 7 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 1 oktober 
H. Mis 17.30 uur 
Zaterdag 8 oktober 
Geen H. Mis 

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

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie
kerk is dagelijks geopend voor het 
opsteken van een kaarsje, een gebed 
of een moment van bezinning. De H. 
Aldegundis is beschermheilige tegen 
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 1 oktober
19.15 uur H. Mis.
Margaretha en Ton  Timmermans – 
Jardzejewski
Voor John en Har.
Mededeling:
In oktober/Maria maand wordt in het 
Hof van Kessel iedere maandagavond 
om 19.00 uur de rozenkrans gebeden, 
iedereen uit Kessel en KesselEik is 
welkom.

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober
11.00 uur H. Mis met Herenkoor, uit 
Dankbaarheid
Maandag 3 oktober
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 4 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 6 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag en woensdagochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 oktober 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 

zangkoor t.i.v. Piet Janssen en 
To Janssenvan der Linden en zoon 
Sjraar; 
Zondag 2 oktober 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis 
om 9.00 uur in de dagkapel 
Vrijdag 7 oktober
‘sochtends: ziekencommunie 
14.30: Oktoberlof m.m.v. Vincent 
de Paul

Kerkdiensten
Zaterdag 1 oktober
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober
9.30 uur H. Mis.
Wilhelmien BerdenLenders.
Donderdag 6 oktober
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Truus BoschKool, 100 jaar 
en Ria Hölscher Verkleij, 86 jaar. 
Mededeling:
In de maand oktober is er iedere vrij
dagavond om 18.30 uur rozenkransge
bed in de St. Annakapel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13

ProgPower Europe terug bij Sjiwa
Na een onderbreking van twee jaar vindt van vrijdag 30 september tot met zondag 2 oktober het ProgPower Europe festival weer 
plaats bij Sjiwa in Baarlo. Het metalfestival beleeft zijn 22e editie.

De organisatie is erin geslaagd een 
mix van bekende en minder bekende 
bands te boeken. Zowel bands 
als bezoekers aan het festival 
zijn afkomstig uit de hele wereld. 
Minstens twintig verschillende nati

onaliteiten zijn aanwezig tijdens het 
weekend waar progressieve metal 
de klok slaat. Hoofdact op vrijdag 
is Von Herzen Brothers uit Finland, 
een gitaar gedreven rockband die 
binnen eigen landsgrenzen stee

vast top 10albums scoort. Zaterdag 
zijn de schijnwerpers vooral gericht 
op Green Carnation uit Noorwegen, 
een progressieve metal band die 
het doom metal genre niet schuwt. 
Zondag staat het Zweedse Seventh 

Wonder, een progressieve metal 
band met power metal inslag, in het 
middelpunt van de belangstelling. 
In totaal treden veertien bands op. 
Kijk voor het volledige programma 
op www.progpowereurope.com

Industriestraat 15
Horst aan de Maas

06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl

Volg ons op: 

MooiMooi
NatuurlijkNatuurlijk

natuurlijk mooinatuurlijk mooi

NIEUW:
tanden bleken
permanente 
make up 

powder brows

Garage-sale in Koningslust
Comité garage-sale Koningslust organiseert zondag 16 oktober een garage-sale in Koningslust. Tussen 10.00 en 15.00 uur verkopen de inwoners van 
Koningslust tweedehands spullen vanuit hun garage, oprit en voortuin. 

Routekaart en deelnemende adressen 
van deze garagesale zijn te vinden 

op www.facebook.com/garagesaleko
ningslust Op de ramen van huizen waar 

spullen te koop worden aangeboden, 
hangen posters. Café De Poorter en 

Brasserie Beej 7 zijn deze dag geopend 
voor een hapje en/of drankje.
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GOOGLE NEST SLIMME SPEAKER
Nest Mini charcoal

• Google Assistent • Speel muziek af via Spotify, YouTube 
Music, TuneIn Radio en meer • Voice Match • Smarthome

Adviesprijs  59,99

33,-EUFY BEVEILIGINGSCAMERA’S
Eufycam 2 Pro 2+1 kit

• Bewegingsdetectie • Ingebouwde microfoon  
• Ingebouwde speaker  • IR-nachtzicht • Spatwaterdicht 

Adviesprijs  399,-

329,- TP-LINK MESH WIFI
Deco X50(2-pack)

• Koppel tot 150 aparaten  •Snelheden tot 2,4 Gbps 
• AI Mesh technologie • Gemakkelijk te installeren dankzij 
de Deco App • WiFi 6

Adviesprijs  229,-

199,-

SAMSUNG TABLET
Galaxy Tab A8 32GB Wi-Fi Dark Gray

• 10,5 inch • 32GB opslag • 3GB werkgeheugen
• Octa core processor

Adviesprijs  229,-

185,- SAMSUNG WASMACHINE
WW80T734AWH/s

• QuickDrive • Automatische dosering van wasmiddel en 
-verzachter • Super Speed • 8kg vulgewicht
• AI control • SmartThings app

Adviesprijs  899,-

699,- SAMSUNG COMBIDEAL
QE65QN92BATXXN + HW-Q800B/XN

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Neo Quantum Processor 4K
 Dolby Atmos  • Q-Symphony & SpaceFit Sound 
• Ook los verkrijgbaar!

* Prijs na €600,- cashback, cashback geldig t/m 9-10-2022

Adviesprijs  3598,-

2399,-

 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

10,5’’

B

65’’

        600,- CASHBACK!

SMARTHOME
EEN VEILIG &
SLIM HUIS!

WITGOED • MULTIMEDIA • BEVEILIGING • WONEN


