
Rock en metal in 
Baarlo
Na twee jaar afwezigheid is het jaarlijkse ProgPower Europe festival weer terug aan het front. Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober vond de 22e editie plaats, 
die bezocht werd door mensen uit maar liefst 26 verschillende landen. Ruim vierhonderd bezoekers genoten tijdens het driedaagse festival van progressieve rock en metal in Baarlo. 
Het was de organisatie gelukt om weer een sterke, afwisselende line-up te programmeren. “Dat was ook aan de reacties te merken achteraf. Voor volgend jaar zijn we achter de 
schermen al bezig met het vastleggen van de bands en de eerste aankondigingen volgen de komende maand”, aldus de organisatie. / Beeld: Vanessa Kirsch

WK40 \ 2022

06
10

03 Omnibuzz gaat 
zones afschaffen

03 Peel en Maas start 
proef met woning- en 
kavelsplitsing

02 Vijf politiemensen 
duiken op Snapchat-
kidnapping

12 Geplukt: 
Patrick Bisschops 
Baarlo

06 Gemeentenieuws 
Peel en Maas

Omwonenden zijn aanhoudende stankoverlast van drogerij 
in Panningen meer dan beu
In Panningen ervaart men al jaren een hardnekkige stankoverlast, afkomstig van drogerij Van de Weijer 
op het industrieterrein. Volgens buurtbewoners gaat het om een zure en penetrante geur, die zelfs tot 
misselijkheid leidt. Er kwamen al honderden klachten binnen bij de gemeente, maar de provincie is als 
vergunningverlener verantwoordelijk. Ondertussen lijkt er tot frustratie van omwonenden weinig te 
veranderen aan de situatie. 

Roel Boots, fractielid in gemeente 
Peel en Maas namens het CDA, stelde 
begin september voor de vierde keer 
schriftelijk vragen aan het College 
van B&W omtrent de stankoverlast in 
Panningen. “Ik ben stellig van mening 
dat deze situatie moet stoppen”, zegt 
Roel. “Het is zeer kwalijk dat zoveel 
mensen hier al zo lang last van onder-
vinden. De provincie moet hier samen 
met de gemeente en het betreffende 
bedrijf leiderschap tonen en een einde 
maken aan deze overlast”, laat het 

raadslid weten. Antwoorden op de 
door het raadslid gestelde vragen ble-
ven tot op heden uit. 

Dramatische woonkwaliteit
Omwonenden zijn de stankover-
last inmiddels meer dan beu, laat 
Antonio Philips weten. “De woon-
kwaliteit is hier simpelweg drama-
tisch”, begint de Panningenaar zijn 
verhaal. “Het is een beetje afhan-
kelijk van de stand van de wind, 
maar zodra de stank er is, moe-

ten we ramen en deuren sluiten. 
Buiten zitten was afgelopen zomer 
vaak geen optie.” Zijn buurtgenoot 
Gido Beurskens sluit zich daar bij 
aan. “Het was een kort seizoen 
voor mijn barbecue”, lacht hij als 
een boer met kiespijn. “Toen we 
hier kwamen wonen, wisten we 
dat het bedrijf er lag. De overlast 
is alleen vele malen erger gewor-
den de laatste paar jaar. Je kunt 
je was niet eens buiten hangen”, 
vertelt Gido. Hij en Antonio zijn 

twee van de vele dorpsbewoners 
die klachten over de stankoverlast 
indienden. “We melden het keer 
op keer zodra het stinkt, maar er 
komt weinig tot geen respons van-
uit de gemeente. Daar schuiven ze 
het af op de provincie. Ook daar 
maak ik er melding van. Het zijn 
echter momentopnames, dus zodra 
er iemand van de provincie komt 
kijken, is de stank vaak alweer 
weg”, vertelt Antonio die geen 
doekjes om zijn frustratie windt. 
“Eind augustus en begin september 
heb ik zeven meldingen gedaan”, 
vertelt ook Gido. “Daarna krijg je 
een reactie dat er binnen vijf werk-
dagen contact wordt opgenomen. 
Nou, ik wacht nog steeds.”

Misselijk
Ook in het centrum van Panningen 
heeft men hinder van de stank, zo 
vertelt Gido. “Ik heb begrepen dat 
winkeliers zich jarenlang hebben afge-
vraagd waar de stank vandaan kwam. 
Het was zo erg dat ze regelmatig de 
deur moesten sluiten om de geur bui-
ten te houden.”
Ondertussen lijkt er van verbete-
ring allesbehalve sprake. “Het bedrijf 
heeft gezegd dat er nieuwe geurfilters 
zijn geïnstalleerd, maar het wordt er 
allemaal niet beter op. Eerder slech-
ter. Zodra de wind de stank richting je 
woning blaast, kun je maar beter naar 
binnen vluchten”, zegt Antonio.

Lees verder op pagina 03
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Colofon

Jongen met autisme voor het lapje gehouden

Vijf politiemensen duiken 
op Snapchat-kidnapping die 
pesterij blijkt te zijn
Berichten via Snapchat, een verliefde en goedgelovige puber, vermeende ontvoering en verkrachting, het in 
paniek bellen van het noodnummer én vijf agenten die op de zaak duiken: het zijn een aantal van de ingrediën-
ten die horen bij een verhaal dat zich vorige week afspeelde in deze regio. De 16-jarige en goedgelovige puber 
werd, zonder dat hij daar erg in had, via sociale media zo ernstig in de maling genomen dat hij zich genoodzaakt 
voelde 112 te bellen. En dat nota bene tijdens de nationale Week Tegen Pesten. Zijn bezorgde moeder doet nu 
anoniem haar verhaal, in de hoop dat er lering uit wordt getrokken.

De 16-jarige puber heeft autisme 
en ADHD en is vaak eenzaam. 
Zoals zoveel jongeren wil hij maar 
wat graag contact met leeftijdsge-
noten. Op sociaal vlak is hij niet de 
sterkste en in het dagelijks leven 
heeft hij moeite met het maken van 
nieuwe vrienden en vriendinnen. 
Sociale media bieden in zulke geval-
len vaak een uitkomst. De drempel is 
laag en even snel een berichtje sturen 
is eenvoudiger dan op iemand afstap-
pen. “Het ging in dit geval om contact 
via Snapchat”, vertelt zijn moeder. 
“Via een app kun je foto’s en berichten 
naar elkaar sturen, die automatisch 
gewist worden na een handvol secon-
den.” Samen met een vriend legde hij 
via de app contact met twee meiden. 
Al gauw spraken ze iets af, zonder dat 
ze elkaar ooit gezien of gesproken 
hebben. De meiden stelden een dub-

beldate voor. Een suggestie waar de 
jongens maar al te graag op ingingen. 
Die avond zouden ze elkaar voor het 
eerst treffen bij een kerk in de regio. 
“Terwijl mijn zoon en zijn vriend op de 
afgesproken plek stonden te wachten, 
kwamen er nieuwe berichten binnen 
via Snapchat. Er was onder andere 
een foto van een zwaar beschadigde 
fiets te zien, vergezeld van berichten 
waarin viel te lezen dat er een onge-
luk zou zijn geweest waar de meiden 
bij betrokken waren. Zo gaven ze te 
kennen dat de dubbeldate niet door 
kon gaan”, blikt de moeder terug. 

Verkrachting
De jongen twijfelde niet aan de lezing 
van de meiden. Hij is goedgelovig en 
zette verder geen vraagtekens bij het 
verhaal. Wel maakte hij zich zorgen 
om de gezondheid van het meisje 
waar hij intussen stiekem een oogje 
op had en hoopte vooral dat ze met 
de schrik is vrijgekomen. Het duurde 
niet lang voor de jongen, die in het 
weekend bij zijn ouders verblijft en 
doordeweeks in een zorginstelling 
woont die zich speciaal op autistische 
jongeren richt, weer iets hoorde van 
het meisje. “Als hij thuis is, heeft hij 
soms tijd nodig om iets te verwer-
ken. Op zondag was dat ook het geval. 
Hij was opeens weg, een tikkeltje ver-
ward. Ik dacht dat het allemaal even 
moest zakken”, vertelt zijn moeder. 
Maar de 16-jarige bleef wel erg lang 
van huis. “Hij vertrok om 16.00 uur. 
Om 19.30 uur belde hij me. Hij bleek 
naar een naburig dorp te zijn gewan-
deld. ‘Wat moet ik doen mam?’ vroeg 
hij.” Eerder die dag had hij wederom 
Snapchats ontvangen van de meiden. 
Daarin deden ze het lijken alsof één 
van hen tegen haar wil werd vast-
gehouden en zou worden verkracht. 
“Hij wist via Snapchat op welke locatie 
dat gebeurde. Hij wilde de held zijn en 
liep er naartoe.” Moeder adviseerde 
haar zoon om direct 112 te bellen. 
Ze hoorde aan zijn stem dat hij in de 
overtuiging was dat het menens was 
en dat hij meende dat de meid met 
wie hij contact had via de app serieus 
gevaar liep. 

Politie aan de lijn 
Het advies van moeder werd opge-
volgd, waarna de puber enigszins in 
paniek het noodnummer belt. Niet 
lang daarna ging de telefoon van 
moeder weer. “Dit keer had ik de poli-
tie aan de lijn. De agenten wilden van 
mij weten hoe serieus ze het verhaal 
van mijn zoon moesten nemen. Hij 
had de agenten zojuist telefonisch ver-
teld wat hij even daarvoor ook aan mij 
vertelde: dat er een meisje van 15 jaar 
werd gekidnapt en verkracht. Ik heb 
ze gezegd dat ik een slag om de arm 

hield, maar ook niet uit kon sluiten dat 
het inderdaad klopte.” Op dat moment 
kreeg de zaak de hoogste prioriteit 
binnen het korps. Een vijftal agenten 
zette alles op alles om de locatie van 
de vermeende kidnapping en ver-
krachting te achterhalen. “Blijkbaar 
kregen de meiden daar ook lucht van. 
Nadat ze hoorden dat 112 was gebeld 
en de politie er bovenop zat, meldden 
ze via Snapchat dat het allemaal nep 
was. Mijn zoon was al die tijd voor 
de gek gehouden”, klinkt de moeder 
emotioneel. Daarmee bleek de kous 
nog niet af. Vijf politiemensen waren 
anderhalf uur aan deze misplaatste 
grap kwijt. “Gelukkig namen ze ons 
niets kwalijk. Ze hebben gezegd dat 
het goed was dat mijn zoon 112 heeft 
gebeld. Hij was eventjes bang dat hij 
een flinke boete tegemoet kon zien 
wegens een valse melding. Die blijft 
hem bespaard.” Wie er achter het 
Snapchat-account zat dat doelbewust 
liet geloven dat er een ernstig mis-
drijf werd gepleegd, is vooralsnog een 
raadsel. “We weten niet eens of het 
daadwerkelijk om een meisje ging. 
Het kan ook iemand zijn geweest die 
weet in welke situatie mijn zoon zit en 
doelbewust misbruik heeft gemaakt 
van zijn goedgelovigheid. Het zal vast 
begonnen zijn als geintje, maar dit 
ging veel te ver.” De politie heeft te 
kennen gegeven graag in gesprek te 
gaan met de grappenmakers.

Volledig de weg kwijt
Hoewel de gebruikers achter het 
account op Snapchat achteraf anoniem 
hebben toegegeven dat het om een 
uit de hand gelopen grap ging, had 
hun slachtoffer de nodige moeite om 
het voorval te verwerken. “Zowel hij 
als zijn vriend waren eventjes vol-
ledig de weg kwijt na dit incident. 
Ze waren ervan overtuigd dat het echt 
was. Mensen zoals mijn zoon nemen 
alles voor waarheid aan. Waarschijnlijk 
hebben één of meerdere mensen flink 
gelachen met het in de maling nemen 
van een autistische puber.” Inmiddels 
gaat het weer wat beter met het slacht-
offer. Hij is van de schrik bekomen 
en heeft zijn dagelijkse ritme weer 
opgepakt. Zijn begeleiders gaan met 
hem aan de slag om het gebruik van 
de mobiele telefoon en sociale media 
beter te monitoren, om dit soort inci-
denten in de toekomst te voorkomen. 
En de partij die hem liet geloven dat 
hij een date had, die vervolgens werd 
gekidnapt en verkracht? “We hopen 
dat ze ervan geleerd hebben, dat ze 
beseffen dat het gigantisch uit de hand 
is gelopen en dat ze in het vervolg 
drie keer nadenken voor ze besluiten 
iemand voor de gek te houden.”

Tekst: Jelle van Hees

Zoals ik ben
zo is ‘t goed

ik ben precies
zoals het moet

Gerrie Wilms
* Panningen, 16 oktober 1935
† Venlo, 30 september 2022

weduwe van

Hubert Bex († 1972)

uit aller naam familie Wilms

Correspondentieadres: Fam. Wilms, p/a Consendo
Schoolstraat 5, 5981 AH Panningen

We nemen afscheid op zaterdag 8 oktober om 11:00 uur in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten gelegen aan de 
Kerkstraat te Panningen.

Aansluitend begeleiden we Gerrie naar haar rustplaats op het 
oude kerkhof in Panningen.
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Hij geeft daarnaast ook aan dat het 
inademen van de lucht voor misse-
lijkheid zorgt. “Ik ben ervan overtuigd 
dat het slecht is voor de gezond-
heid. Je wordt er onpasselijk van.” 
Gido beaamt dat zijn gezondheid eron-
der te lijden heeft. “Wanneer ik mijn 
bril niet draag en er een raam open-
staat, moet ik kokhalzen. De lucht 
slaat op je adem en je ogen. Dat lijkt 
me niet helemaal de bedoeling”, 
meldt hij. Samen met andere buurtge-
noten zitten ze met de handen in het 
haar en kijken ze naar andere moge-

lijkheden om verandering in de situa-
tie te brengen. “Een aantal raadsleden 
blijft druk uitoefenen. Daar zijn we blij 
mee, maar voorlopig verandert er in 
de praktijk nog niets. We bekijken alle 
opties, want we denken dat het bedrijf 
niet aan de geurnormen voldoet. 
We hebben geen contact met de dro-
gerij zelf, omdat dat geen zin heeft”, 
laat Antonio weten. “De gemeente zou 
hier een veel grotere rol in moeten 
spelen”, vindt ook Gido. De provincie is 
als vergunningverlener verantwoorde-
lijk voor het afhandelen en opvolgen 

van klachten omtrent de stank-
overlast, maar heeft de Regionale 
Uitvoeringdienst (RUD) Zuid-Limburg in 
Maastricht ingeschakeld om die taak 
over te nemen. Zij verwijzen voor een 
reactie over de actuele status echter 
naar de provincie, waar de betref-
fende woordvoerder niet bereikbaar 
was voor commentaar. Gevraagd naar 
een reactie op de beweringen van 
omwonenden laat ook drogerij Van de 
Weijer weten geen commentaar te 
willen geven op de situatie. 

Vervolg voorpagina

Omwonenden zijn aanhoudende 
stankoverlast van drogerij in Panningen 
meer dan beu

Omnibuzz gaat zones afschaffen, college Peel en Maas 
wil zienswijze indienen
Een ritje met het taxivervoer van Omnibuzz wordt nu nog betaald aan de hand van het aantal gereden zones. 
Dat gaat veranderen, want de gemeenten zien liever een afrekening per kilometer omdat dit eerlijker en 
overzichtelijker zou zijn. Gemeente Peel en Maas vindt dat er te weinig tijd wordt gegeven om hierover te 
beslissen en wil een zienswijze indienen.

Omnibuzz regelt voor dertig Limburgse 
gemeenten het Wmo-vervoer. 
De gemeenten gaan vanaf 1 januari 2023 
betalen per gereden kilometer door hun 
inwoners. De reizigers blijven voorlopig 
nog in zones betalen. Omnibuzz wil de 
zones pas helemaal laten vervallen als 
het bestaande contract met de vervoer-
ders afloopt op 1 januari 2025. Anders 
moet de lopende overeenkomst tussen-
tijds worden opengebroken. 
Het omzetten van de afrekensystema-
tiek van het vervoer voor de gemeen-
ten van zones naar kilometers is 
financieel nadelig voor plattelandsge-
meenten. De zones bevatten name-

lijk op het platteland meer kilometers 
dan de zones in stedelijke gebieden. 
Een eerste inschatting wijst uit dat dit 
voor de gemeente Peel en Maas een 
nadelig effect heeft van ongeveer 
20.000 euro. De indirecte vervoers-
kosten gaan daarentegen afgerekend 
worden op basis van het aantal ritten in 
plaats van het aantal pashouders. Dit is 
financieel voordelig voor de gemeente 
Peel en Maas, omdat veel pashouders 
van onze gemeente met name langere 
ritten maken. Binnen Peel en Maas 
wordt immers veel gebruik gemaakt 
van het vrijwilligersvervoer. Dit heeft 
een voordelig effect van ongeveer 

15.000 euro. Per saldo betekent de 
nieuwe afrekensystematiek een nadeel 
van ongeveer 5.000 euro per jaar.
Het klanttarief ging eerder dit jaar al 
omhoog van 0,73 cent naar 0,85 cent 
per zone. Dat was volgens het col-
lege het gebruikelijke tarief dat door 
het het regulier openbaar vervoer en 
andere Omnibuzz-gemeenten werd 
gehanteerd. De tarieven per kilometer 
zijn nog niet bekend. Volgens wethou-
der Agnet Mestrom zal de verandering 
consequenties hebben voor de deelne-
mers. De raad heeft echter de bevoegd-
heid om te beslissen over de tarieven. 
Het college van Peel en Maas vindt 

de tijd waarin beslist moet wor-
den over de wijziging per 1 januari 
te krap. De gemeente vindt het ver-
standig om de besluitvorming op een 
later moment te laten plaatsvinden 
en is voornemens een zienswijze in 
te dienen. Hierover beslist de raad 

op dinsdag 11 oktober. Zienswijzen 
van gemeenteraden hoeven niet tot 
aanpassing van de conceptregeling te 
leiden. De wijziging wordt enkel door-
gevoerd bij toestemming van 75 pro-
cent van de gemeenten.

De hele maand 
oktober -20% 
op alle kunst-
kerstbomen

Poetshulp gevraagd Op de Lundert 
11 Helden
3 uur per week. Tel 0615086502”

Te koop varkens vlees min.25kg 5.-per 
kg en te koop biggen by Wennekers 
Helden 06 27 17 86 68

Zéér grote garageverkoop
zaterdag 8 okt. 9.00-14.00 uur
Haagweg 64 Kessel

Woning per 1 nov. beschikbaar. 
Mgr. Aertsstraat 66 Swolgen.
825 euro kale huur. Info 06-53116308

Is uw stoel of bank doorgezakt, 
deze kunnen wij opnieuw voor u 
opvullen. Ook oud of beschadigd leer 
kunnen wij herstellen alsof het weer 
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden.  
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

Zondag 9 oktober vlooienmarkt
Blokhut Ôs Thoês, Kerkbosweg 34 
te America
13:30 uur tot 16:00 uur

Peel en Maas start proef met woning- 
en kavelsplitsing
Gemeente Peel en Maas gaat het voor inwoners gemakkelijker maken om hun woning te splitsen of een 
extra woning te bouwen op hun woonkavel. Door woning- en kavelsplitsing mogelijk te maken, kunnen 
snel woningen toegevoegd worden, zo is de verwachting. Het gaat om een proef, waarbij ruimte is voor 
in totaal vijftig initiatieven.

Wethouder Rob Wanten is enthou-
siast over de nieuwe mogelijkhe-
den op woongebied binnen zijn 
gemeente. “In Peel en Maas staan 
veel grote gezinswoningen, waar 
vaak nog maar een of twee perso-
nen wonen. Tegelijkertijd is er een 
grote vraag naar kleinere huizen. 
Door de woning te splitsen kan 
die vraag snel ingevuld worden. 
Ook staan in Peel en Maas veel 
huizen op grote kavels, waar nog 
best een nieuw huis naast past. 
We gaan bij wijze van proef moge-
lijk maken dat deze kansen kunnen 
worden verzilverd. We verwachten 
dat zo op een relatief snelle manier 
extra woningen, waar ook daad-
werkelijk en lokaal behoefte aan is, 
gerealiseerd worden.” Toch zal niet 
iedere aanvraag zomaar gehono-
reerd worden, laat de wethouder 
weten. “Natuurlijk is en blijft de 
ruimtelijke afweging nog steeds 
belangrijk en moet het passen in de 

omgeving. Het is dus niet altijd en 
overal mogelijk.” 

Ruimte voor vijftig initiatieven
Met de proef wordt bekeken of 
deze extra mogelijkheid ook echt 
inspeelt op de behoefte van inwo-
ners, lokale woningzoekenden én 
gemeente. Daarnaast wordt gemo-
nitord wat deze maatregel bete-
kent voor de omgeving waar de 
splitsing gebeurt. De bijbehorende 
voorwaarden zijn vastgelegd in 
het uitvoeringsbeleid woning- en 
woonkavelsplitsing 2022. In deze 
voorwaarden is ook aandacht voor 
levensloopbestendigheid, energie- 
en klimaatmaatregelingen, voor 
zowel de bestaande als de nieuwe 
woning. 
Ook vraagt de gemeente voor de 
extra bouw- of woonmogelijkheid 
een financiële bijdrage. Deze bij-
drage is om woonopgaven moge-
lijk te maken die vanwege de hoge 

kosten maar moeilijk van de grond 
te krijgen zijn, zoals het bouwen 
van sociale huurwoningen. Er is in 
de proef ruimte voor vijftig initia-
tieven. Daarna wordt gekeken of 
inwoners er gebruik van maken en 
of de regeling nog moet worden 
aangepast.

Procedure
Op de website van de gemeente 
staat meer informatie over de 
regeling en de voorwaarden. 
Als hulpmiddel is een vragen-
formulier beschikbaar. Het helpt 
geïnteresseerden om een goede 
inschatting te maken van wat er 
nodig is. Met het ingevulde vra-
genformulier gaan geïnteresseer-
den in gesprek met de gemeente. 
Als het plan goed is en voldoet aan 
de voorwaarden, kan een vergun-
ningaanvraag gedaan worden. 
Als de vergunning verleend wordt, 
kan de bouw starten.
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                              Soms zou ik willen
  dat gisteren nooit ophield
  omdat vandaag zo anders is

Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Vincent Depaul is 
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze schoonzus en tante

Coba Nijssen-Tulmans
Jacoba Hendrika Martina

55 jaar in liefde verbonden met

Piet Nijssen

* Beringe, 31 maart 1936           † Panningen, 4 oktober 2022

  Piet
  Familie Tulmans
  Familie Nijssen
  Neven en nichten

Correspondentieadres: Familie Nijssen
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ  Panningen

Zondag 9 oktober is er van 15.00 tot 16.30 uur de mogelijkheid om 
afscheid te nemen in Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’, 
ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 10 oktober om 
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Helden-Dorp, 
Mariaplein 22 in Helden.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op de 
Natuurbegraafplaats te Maasbree.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Liever geen bloemen maar een donatie voor Stichting Amazone 
Kinderen in de collectebus.

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Renate van Rijn-Coolen

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van

Als je aan mij denkt dan niet met al teveel verdriet
maar denk aan de mooie momenten die we meegemaakt
hebben / herinneringen die we samen gemaakt hebben.
Leef alsof het je laatste dag is en geniet van ieder klein
moment.

Renate

5 Tegelen, 26 september 1980
cHelden, 27 september 2022

Correspondentieadres:
Sterappel 56, 5988 ES Helden

Echtgenote van:
Moeder van :

Bonusmoeder van:

Marc van Rijn
Kyllian en Cathelijne
Yinto en Kyeno

Familie Coolen
Familie van Rijn

Wij hebben afscheid genomen van Renate op 4 oktober in
Crematorium Midden Limburg te Baexem.

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 - 5096 2915.

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines ploegen frees spitmachine 
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz 
0619076959

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 0648550730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur

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 0629534360

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

Hortensia’s (veel srt. ook op stam.), 
vlinderstruik, grassen, rhodo e.a. 
groenblijvers: www.veld-tuinplanten.
nl Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr: 
0640327108. Oude Heldenseweg (naast 
13a) Maasbree

Gevraagd in Panningen: 
huishoudelijke hulp voor 3u p.wk. 
Heb je ervaring en kun je zelfstandig 
werken? Stuur je reactie met naam, 
leeftijd en ervaring naar  
liliv@home.nl!

familie \ 0610 
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Column
Eerste stapjes
Onze jongste zette deze week 
haar eerste stapjes. Al maan-
den legde Flore complete 
dreumesmarathons af achter 
haar loopwagen of poppenwa-
gentje, maar dit keer deed ze 
het zonder ondersteuning. 
Het ging met vallen en 
opstaan, zoals het leren van 
nieuwe dingen zo vaak gaat. 

Dat verandert niet. Ook niet 
wanneer je 34 jaar ouder bent. 
Daar kwam ik eerder dit jaar 
weer eens achter, toen ik na ruim 
12,5 jaar de overstap maakte van 
een baan als bedrijfsleider in 
de pluimveesector, naar die van 
redacteur en journalist bij HALLO. 
Het ging op z’n zachtst gezegd 
met vallen en opstaan. Het con-
trast was groot. Zo groot, dat ik 
na een aantal weken sterk begon 
te twijfelen of de keuze om van 
baan en sector te veranderen 
wel zo verstandig was geweest. 
Van fysieke arbeid, naar werk 
waarbij vooral de bovenkamer het 
werk doet. Van een stappentel-
ler die dagelijks de 15.000 aan-
tikte, naar een kantoorbaan waar 
je blij mag zijn dat er om 17.00 
uur 1.500 geregistreerd staan. 
Van de vertrouwde omgeving in 
het Ysselsteynse, naar het vol-
gen van de gemeentepolitiek in 
gemeenten Horst aan de Maas en 
Peel en Maas. En van niemand die 
zich druk maakte om etiquette, 
naar erop gewezen worden dat 
het dragen van een pet in een 
kantooromgeving misschien niet 
de normaalste zaak van de wereld 
is. Iets waar mijn in rap tempo 
terugtrekkende haargrens nog 
altijd anders over denkt, maar dat 
is vast nog eens voer voor een 
volgende column. 
Het was niet zozeer het schrijf-
werk dat er voor zorgde dat ik 
moest wennen - waar Flore met 
haar loopwagentje al prima voor-
uit kwam, schreef ik al jaren uit-
eenlopende teksten - maar de 
overstap naar redactioneel en 
journalistiek werk was dat wel. 
De eerste periode hier was een 
uitdaging. Sterker nog, dat is het 
nog steeds. Maar met vallen en 
opstaan gaat het inmiddels stuk-
ken beter. Lopen zonder onder-
steuning is iets heel anders dan 
wandelen met hulp van een loop-
wagentje. Een leerproces, maar 
uiteindelijk zal het haar lukken. 
En mij ook. Stapje voor stapje. 

Jelle

LeesVanHees

Bespreking poll week 39

Op basis van input van de inwoners van Maasbree heeft Dorpsoverleg Maasbree een toekomstvisie opgesteld. Eén van de aandachtspunten in 
het plan is het versterken van de Hartlijn van het dorp, die loopt vanaf Djeenz Maasbree tot aan de voormalige sportvelden. Hiermee wil het 
dorp haar identiteit krachtiger maken. Het dorpsoverleg heeft een Hartlijn voor ogen met daaraan drie pleinachtige ontmoetingsruimtes met 
ieder een eigen uitstraling en sfeer. Eén daarvan is het Laefplein.

De gemeenteraad van Peel en Maas beslist dins-
dag 11 oktober of er 150.000 euro wordt uitge-
geven voor de ontwerpfase van het Laefplein in 
Maasbree. Er is door het Dorpsoverleg een plan 
ontwikkeld waarin café De Pool, De Vermaeke-
rij en de gronden van bakkerij Werts en garage 
Gommans de basis vormen van het Laefplein, 
een horecaplein dat ook wordt voorzien van wo-
ningen en groen.
Tijdens de commissievergadering van dinsdag 27 
september werd echter duidelijk dat de politiek 

vragen heeft over de invulling van dit plein. Is er 
voldoende animo voor een horecaplein en uitbrei-
ding van detailhandel? Wordt het plein geen concur-
rent van het Kennedyplein?
Ook de regie van de gemeente kwam ter sprake. 
Weet het dorpsoverleg wat van haar wordt ver-
wacht in het project?
Daarnaast werd ook gevraagd of één dorpsbijeen-
komst genoeg is om conclusies voor het dorp te 
trekken. Dorpsbewoners zijn namelijk bezorgd dat 
het Laefplein op het Kennedyplein gaat lijken. Hoe 

erg leeft het project eigenlijk?
Aan de andere kant is het duidelijk dat hittestress in 
Maasbree een probleem is. Het dorp bestaat vooral 
uit stenen en er mist groen. Door een Laefplein te 
ontwikkelen wordt daar aandacht aan gegeven. Je 
moet ergens een eerste stap zetten. Daarnaast wor-
den er ook woningen gerealiseerd, die hard nodig 
zijn. 

Investeren in Laefplein Maasbree is een goed idee. 
Wat vindt u?

Investeren in Laefplein Maasbree is een goed idee
eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

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. 

Laefplein Maasbree
Het dorpsoverleg van Maasbree heeft samen met partners een mooie toekomstvisie opgesteld, met daarin plannen voor een zogenaamd 
Laefplein in het gebied nabij de Pool, de Vermaekerij en de gronden van Werts en Gommans in Maasbree.

Dit gebied moet een hoogwaardig 
woon- en verblijfsgebied worden 
en autoluw worden ingericht. In de 
visie zijn tevens om en nabij twintig 
appartementen voorzien voor sociale 
huur (25 procent) goedkope koop en 
middenhuur. Op dit moment is dit 
gebied rommelig ingericht en vindt 
er leegstand plaats. Bovendien is 
de betreffende autogarage al jaren 
een doorn in het oog in het centrum 
van Maasbree. De voorziene invul-

ling met heel veel groen heeft onze 
ruime instemming.
PvdA/GroenLinks is blij met de toe-
komstvisie en is er voorstander van 
om dit project voortvarend op te 
pakken en een krediet van 150.000 
euro te verlenen om de inrichting 
van de openbare ruimte voor te 
bereiden. 
Het college wil de verdere invulling 
van het gebied echter overlaten aan 
marktpartijen. PvdA/GroenLinks is 

van mening dat de gemeente ook 
hier de regie zou moeten pakken om 
er voor te zorgen dat het gehele plan 
op een goede wijze wordt ingevuld.
In het voorstel van het college wordt 
gesproken over 25 procent sociale 
huur: PvdA/GroenLinks is echter van 
mening dat dit percentage, gezien 
de enorme behoefte aan sociale 
huurwoningen, hoger dient te zijn 
en dat de gemeente dit, in samen-
spraak met de ontwikkelaars, dient 

te realiseren. In het plan zijn ook vier 
commerciële ruimtes opgenomen, 
bestemd voor horeca en/of detail-
handel. We vragen ons af of hier wel 
behoefte aan is en of deze ruimtes 
niet beter voor andere doeleinden 
kunnen worden benut zoals bijvoor-
beeld betaalbare woningen.

Fred Peeters, Annigje Primowees, 
Fractievoorzitter

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties
Iedereen heeft het gemerkt, de wereld staat compleet op zijn kop ten opzichte van een half jaar geleden. 
Het coronavirus lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar oorlog is terug in Europa en dat heeft record-
prijzen voor gas en licht als gevolg. Dat is niemand ontgaan. Inwoners, ondernemers en onze hele maat-
schappij worden geraakt door deze prijzen. Of we het nou hebben over mensen die de energierekening 
nauwelijks kunnen betalen, inwoners die zich met koud water douchen of burgers die zich afsluiten van 
het gas. Het moge duidelijk zijn dat onze samenleving kraakt onder de huidige situatie en de roep naar 
maatregelen wordt steeds luider.

Juist in deze tijden vinden wij het als 
VVD Peel en Maas belangrijker dan 
ooit dat mensen elkaar kunnen ont-
moeten in de gemeenschapshuizen 
en sportaccommodaties van onze 
gemeente. Vele activiteiten zoals dan-
sen, kaarten en sporten vinden onder-
dak op deze ontmoetingsplaatsen. 

Ze zijn van groot belang voor zowel 
onze fysieke als mentale gezondheid. 
Echter hebben ze allemaal te maken 
met stijgende energiekosten
Tijdens Prinsjesdag zijn maatregelen 
aangekondigd op landelijk niveau. 
De precieze uitwerking en effecten 
van deze maatregelen wachten we 

met spanning af. Wij als fractie VVD 
Peel en Maas willen niet zomaar 
bij de pakken neer gaan zitten. Wij 
uiten onze zorgen over de energie-
huishouding van de gemeenschaps-
huizen en sportaccommodaties in de 
gemeente.
Juist de plaats waar mensen elkaar 

nog kunnen ontmoeten in deze las-
tige periode moeten wij te allen tijde 
openhouden. Daarom hebben wij als 
VVD Peel en Maas vragen gesteld 
aan het College van Burgemeester 
en Wethouders, over wat de stand 
van zaken is met betrekking tot de 
energiehuishouding. Ook hebben we 
gevraagd welke maatregelen moge-
lijk zijn voor extra ondersteuning. We 
wachten de antwoorden met span-
ning af. Indien nodig zullen wij actie 
ondernemen.

Kevin Steeghs

VVD Peel en Maas

Steeds vaker zijn ouderen 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. 

Om dit soort oplichting, ‘spoofing’ genoemd, in 
de toekomst te voorkomen, is een belangrijke 
rol weggelegd voor de naaste omgeving van 
de ouderen, zo vindt het korps. Er wordt daarbij 
vooral naar kinderen en kleinkinderen gewe-
zen. Zij kunnen hun (groot)ouders attent maken 
op het feit dat er nooit iemand aan de deur 
komt om een bankpas op te halen en dat een 

medewerker van de bank nooit om een pincode zal 
vragen. In de praktijk blijkt dat ouderen vaak over-
donderd zijn wanneer ze denken met iemand van 
hun bank te spreken, en daarna in paniek handelen. 
Ligt de verantwoordelijkheid om daarvoor te waar-
schuwen inderdaad bij de familie, of is er wellicht 
ook een rol weggelegd voor (overheids)instanties? 
In een reactie laat Robert Delissen weten dat er 

inderdaad een belangrijke rol voor naasten is weg-
gelegd bij het informeren van ouderen, maar dat 
ook andere instanties een duit in het zakje kunnen 
doen. “Er moet zeker meer gewaarschuwd worden”, 
reageert hij. “Dat is een taak van de familie en de 
omgeving, maar zeker ook van banken en gemeen-
ten.”

Omgeving moet meer doen om ouderen te beschermen 
tegen oplichting
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Heierhof 27A
Hummerenweg 16b
Kasteellaan 15
Karissendijk 2 en 2A
Keup 3 en 3A
Ontwerp-bestemmingsplan "Houwenberg 5-5b" 
Baarloseweg 4
Mariaplein 15
van Hövellstraat 43 
Keizersbaan 14 en 14A
Sterrebosweg 18
Molenbeekdal (bij Tongerlo ) perceel X 232 
Breetse Peelweg 13
Leemvenweg 5
Sevenumse Dijk 15
Churchilllaan 69
Kalishoek 1
Langstraat 18
Pastoor Woutersstraat 6
Steegstraat 24
Bernhardstraat 7
Dr. Ariënsstraat 25B en 25C
John F. Kennedylaan 212
Loosteeg 15
Ninnesweg 84
Ringovenstraat 14
Slinkstraat 9
Beleidsregel studietoeslag gemeente 2022 
Uitvoeringsbeleid woning- en woonkavelsplitsing 2022 
Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022
Beleidsregel Loonkostensubsidie Participatiewet 
Beschut Werk

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Egchel 
Egchel 
Grashoek
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas 
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 van start met 
online verlengen rijbewijs
Vanaf 3 oktober 2022 kunt u in de gemeente Peel en Maas online een verlenging 
van het rijbewijs aanvragen. Dit kan via de website van de RDW. Na de online 
aanvraag kunt u het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen in het Huis van 
de Gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken.

Online aanvragen is alleen mogelijk bij verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van 
categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel 
naar het Huis van de Gemeente.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende 
fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines vindt u op 
de locatiewijzer op www.rdw.nl 

Hoe werkt het?
De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. 
Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de aanvraag doen via 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen  Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen in het 
Huis van de Gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken.

Dinsdag 11 oktober 2022
Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19:30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis 
van de Gemeente.

Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op 

de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken. 
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 

10 oktober, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66). 

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de 
Gemeente.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties 
• Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 5 juli 2022
• Ingekomen stukken  
• Benoeming commissielid fractie CDA 
• Vaststellen bestemmingsplan Baarloseweg 49, 50 en 50a Helden 
• Zienswijze begroting 2023 RUD Limburg Noord 
• Zienswijze wijziging Afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
• Voorbereidingskrediet Laefplein Maasbree 
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Peel en Maas 2022 
• Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2022 
• Oriënterende bespreking opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting 

statushouders

Kijk niet weg!
in Panningen en Meijel
Met de campagne ‘Kijk Niet Weg!’ maken we de inwoners van de regio Noord-Limburg 
bewust dat er ook in onze steden, dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die de 
samenleving ondermijnen. Denk aan een hennepkwekerij, dumpingen van drugsafval of 
een garage die wordt gebruikt om gestolen spullen in te zetten. Door niet weg te kijken als 
je iets vreemds ziet en het te melden zorgen we samen voor een veilig Noord-Limburg.

Kraam in Panningen en Meijel
Wilt u weten hoe bijvoorbeeld XTC-productie ruikt, wat het ACT! Interventieteam doet of hoe 
u een hennepkwekerij kunt herkennen in uw wijk? Of ziet u wel eens dingen gebeuren in uw 
buurt waar u zich zorgen over maakt? Kom op woensdag 12 oktober naar de kraam van Kijk Niet 
Weg! op de weekmarkt in Panningen (van 10.00 tot 12.00 uur) of het Alexanderplein, bij de Coop 
supermarkt, in Meijel (van 14.00 tot 16.00 uur). Bij de kraam geven we u uitleg over ondermijning 
en georganiseerde criminaliteit, en de gevaren daarvan. En we geven u informatie mee naar 
huis. De Kijk Niet Weg!-kliko stickers zijn gratis af te halen.

Tips: Eén tip kan al leiden tot een onderzoek. Twijfel niet als u iets verdachts ziet. Bel de politie
0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

Denk jij met ons mee over het erf-
goed in de gemeente Peel en Maas? 
Wanneer: Maandag 10 oktober 2022
Tijd: 19:00 uur tot 21:15 uur 
Locatie: gemeenschapshuis in Kepél, Panningen

Al langere tijd is er behoefte aan een erfgoedbeleid en een erfgoedlijst. Het komende jaar gaat de 
gemeente Peel en Maas hier, samen met haar inwoners, uitvoering aan geven. Daarom nodigen 
wij alle betrokkenen en geïnteresseerden in erfgoed uit om samen met ons te onderzoeken welke 
bouwstenen nodig zijn voor een gedragen erfgoedbeleid en erfgoedlijst. 

Op 10 oktober vertellen wij u graag meer over de processen die de komende tijd gaan lopen. 
De tweede helft van de avond bestaat uit een werksessie waarin u als inwoner de kans krijgt om 
input te leveren voor het te ontwikkelen erfgoedbeleid en de erfgoedlijst.

Hopelijk mogen wij u verwelkomen op maandag 10 oktober.
Aanmelden? stuur een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl

week 40 / 06 oktober 2022 / Informatie van en over de gemeente



07

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

Heierhof 27A
Hummerenweg 16b
Kasteellaan 15
Karissendijk 2 en 2A
Keup 3 en 3A
Ontwerp-bestemmingsplan "Houwenberg 5-5b" 
Baarloseweg 4
Mariaplein 15
van Hövellstraat 43 
Keizersbaan 14 en 14A
Sterrebosweg 18
Molenbeekdal (bij Tongerlo ) perceel X 232 
Breetse Peelweg 13
Leemvenweg 5
Sevenumse Dijk 15
Churchilllaan 69
Kalishoek 1
Langstraat 18
Pastoor Woutersstraat 6
Steegstraat 24
Bernhardstraat 7
Dr. Ariënsstraat 25B en 25C
John F. Kennedylaan 212
Loosteeg 15
Ninnesweg 84
Ringovenstraat 14
Slinkstraat 9
Beleidsregel studietoeslag gemeente 2022 
Uitvoeringsbeleid woning- en woonkavelsplitsing 2022 
Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022
Beleidsregel Loonkostensubsidie Participatiewet 
Beschut Werk

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Egchel 
Egchel 
Grashoek
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas 
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 van start met 
online verlengen rijbewijs
Vanaf 3 oktober 2022 kunt u in de gemeente Peel en Maas online een verlenging 
van het rijbewijs aanvragen. Dit kan via de website van de RDW. Na de online 
aanvraag kunt u het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen in het Huis van 
de Gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken.

Online aanvragen is alleen mogelijk bij verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van 
categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel 
naar het Huis van de Gemeente.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende 
fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines vindt u op 
de locatiewijzer op www.rdw.nl 

Hoe werkt het?
De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. 
Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de aanvraag doen via 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen  Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen in het 
Huis van de Gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken.

Dinsdag 11 oktober 2022
Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19:30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis 
van de Gemeente.

Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op 

de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken. 
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 

10 oktober, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66). 

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de 
Gemeente.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties 
• Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 5 juli 2022
• Ingekomen stukken  
• Benoeming commissielid fractie CDA 
• Vaststellen bestemmingsplan Baarloseweg 49, 50 en 50a Helden 
• Zienswijze begroting 2023 RUD Limburg Noord 
• Zienswijze wijziging Afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
• Voorbereidingskrediet Laefplein Maasbree 
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Peel en Maas 2022 
• Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2022 
• Oriënterende bespreking opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting 

statushouders

Kijk niet weg!
in Panningen en Meijel
Met de campagne ‘Kijk Niet Weg!’ maken we de inwoners van de regio Noord-Limburg 
bewust dat er ook in onze steden, dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die de 
samenleving ondermijnen. Denk aan een hennepkwekerij, dumpingen van drugsafval of 
een garage die wordt gebruikt om gestolen spullen in te zetten. Door niet weg te kijken als 
je iets vreemds ziet en het te melden zorgen we samen voor een veilig Noord-Limburg.

Kraam in Panningen en Meijel
Wilt u weten hoe bijvoorbeeld XTC-productie ruikt, wat het ACT! Interventieteam doet of hoe 
u een hennepkwekerij kunt herkennen in uw wijk? Of ziet u wel eens dingen gebeuren in uw 
buurt waar u zich zorgen over maakt? Kom op woensdag 12 oktober naar de kraam van Kijk Niet 
Weg! op de weekmarkt in Panningen (van 10.00 tot 12.00 uur) of het Alexanderplein, bij de Coop 
supermarkt, in Meijel (van 14.00 tot 16.00 uur). Bij de kraam geven we u uitleg over ondermijning 
en georganiseerde criminaliteit, en de gevaren daarvan. En we geven u informatie mee naar 
huis. De Kijk Niet Weg!-kliko stickers zijn gratis af te halen.

Tips: Eén tip kan al leiden tot een onderzoek. Twijfel niet als u iets verdachts ziet. Bel de politie
0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

Denk jij met ons mee over het erf-
goed in de gemeente Peel en Maas? 
Wanneer: Maandag 10 oktober 2022
Tijd: 19:00 uur tot 21:15 uur 
Locatie: gemeenschapshuis in Kepél, Panningen

Al langere tijd is er behoefte aan een erfgoedbeleid en een erfgoedlijst. Het komende jaar gaat de 
gemeente Peel en Maas hier, samen met haar inwoners, uitvoering aan geven. Daarom nodigen 
wij alle betrokkenen en geïnteresseerden in erfgoed uit om samen met ons te onderzoeken welke 
bouwstenen nodig zijn voor een gedragen erfgoedbeleid en erfgoedlijst. 

Op 10 oktober vertellen wij u graag meer over de processen die de komende tijd gaan lopen. 
De tweede helft van de avond bestaat uit een werksessie waarin u als inwoner de kans krijgt om 
input te leveren voor het te ontwikkelen erfgoedbeleid en de erfgoedlijst.

Hopelijk mogen wij u verwelkomen op maandag 10 oktober.
Aanmelden? stuur een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl
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Eerste commissievergadering na zomerreces

Veel vragen over plan ‘Laefplein’ Maasbree
Positieve reacties maar toch ook veel vragen en kritische opmerkingen over de plannen 
voor het ‘Laefplein’ in Maasbree. Het college vindt het Laefplein - een idee van het dorp 
zélf - een prima initiatief en vraagt de raad € 150.000 voor het maken van een concreet 
ontwerp. De kans is groot dat de raad daar op 11 oktober mee instemt, maar in de 
voorbereidende commissievergadering maakten de fracties ook duidelijk de vinger aan 
de pols te willen houden. 

De eerste vergadering na het zomerreces, vorige week dinsdag, kende een korte agenda. 
Behalve het Laefplein stond er onder meer ook een bijpraatmoment op de rol over de 
zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’. 
Peel en Maas neemt deel in zeven van dergelijke gemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
variërend van de Maasveren en de Veiligheidsregio tot de BsGW (belastinginning) en 
Omnibuzz (Wmo-vervoer). Griffier Esther Apeldoorn praatte de commissie bij over een 
wetswijziging (per 1 juli jl.) die raden meer invloed geeft op deze samenwerkingsverbanden. 
De wetswijziging komt daarmee tegemoet aan de kritiek die ook leeft in de raad van Peel 
en Maas. Diverse fracties hadden al vaker duidelijk gemaakt dat ze als raad meer te zeggen 
willen hebben over deze regionale organen.

Laefplein
De rest van de vergadering werd grotendeels besteed aan de plannen voor het Laefplein in 
Maasbree. Het college vraagt de raad een krediet van € 150.000 om te kunnen beginnen met een 
eerste ontwerp. 
Het Laefplein-plan is onder leiding van het Dorpsoverleg grotendeels door het dorp zelf 
bedacht. Het nu nog rommelige en versteende gebied rond de kruising bij het voormalige Niens 
(nu De Vermaekerij) en café De Pool moet getransformeerd worden tot een autoluwe, groene, 
pleinachtige omgeving. Het plan voorziet verder in nieuw- en verbouw met, naast woningbouw, 
ook commerciële ruimtes (horeca, detailhandel). Het gevraagde geld is bedoeld voor de 
uitwerking van een ontwerp voor de openbare ruimte (bestrating, groenaanleg, terrassen, 
parkeren).

Veel vragen
De raad staat positief tegenover het voornemen om het gebied aan te pakken, maar er waren 
ook twijfels en vragen over de aanpak.
Diverse fracties vroegen zich af of het voldoende duidelijk is wie waarover gaat: wat is de rol 
en verantwoordelijkheid van de gemeente, en wat is de rol van het Dorpsoverleg? Ook vroegen 
enkele partijen zich af of de plannen voor het Laefplein wel voldoende gesteund worden 
in de gemeenschap. Verder klonken er twijfel of (kleinschalige) horeca en detailhandel wel 
rendabel zijn, en of het niet zorgt voor concurrentie met het eigenlijke centrum van Maasbree. 
Het Laefplein zou daarom goed moeten worden afgewogen tegen andere ontwikkelingen in de 
‘hartlijn’ van het centrum. 

Regie gemeente
Portefeuillehouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei dat de gemeente de regie heeft inzake 
de openbare ruimte. De woningbouw gebeurt weliswaar door een andere partij, maar Nijssen 
gaat uit van een goede samenwerking. De gemeente als regisseur is ook de nadrukkelijke wens 
van het Dorpsoverleg, zei Nijssen. Hij meldde verder dat er al interesse is voor de horeca- en 
winkelplannen. Mocht dat straks toch tegenvallen, dan is een andere, niet per se commerciële 
invulling ook mogelijk.

Vanwege de vele vragen die er leven stelde commissielid Edward Wezenberg (Lokaal Peel en 
Maas) voor om een tussenevaluatie in te lassen, halverwege het ontwerpproces. Op die manier 
kan de raad de vinger aan de pols houden. Wethouder Nijssen zegde de gevraagde tussentijdse 
evaluatie toe.
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’t Laeft in Bree
Tijdens de commissievergadering van dinsdag 27 september hebben 
we uitgebreid stilgestaan bij het voorbereidingskrediet voor het 
Laefplein in Maasbree. Eén ding mag gezegd worden: het onderwerp 
laeft in Bree. Op de plek waar nu de panden van voormalig bakkerij 
Werts en voormalig garage Gommans liggen, zijn nieuwe apparte-
menten gepland. Iets waar zeer zeker behoefte aan is in Maasbree.

De openbare ruimte op deze plek 
(hoek Dorpstraat en Baarlosestraat) 
kan door deze geplande ontwikke-
ling ook gelijk aangepakt worden. 
In de dorpsvisie van Maasbree wordt 
dit het Laefplein genoemd. Tijdens 

de laatste dorpsbijeenkomst - op 
woensdag 20 juli - is stilgestaan bij 
’t Laefplein. Diverse ideeën werden 
uitgewisseld. Daarna bleef het echter 
niet stil op straat. “Een Laefplein? 
Ik weet van niks” en “Waarom 

daar een nieuw plein als we al een 
Kennedyplein hebben? Knap dat 
maar eerst op”, waren de meest 
gehoorde geluiden. Deze signalen 
waren voor Lokaal Peel&Maas reden 
om niet zomaar de groene kaart te 
trekken voor het voorbereidingskre-
diet, maar om onze rol te pakken en 
het college te controleren en vragen 
te stellen. Niet alleen vragen, maar 
ook suggesties om mee te nemen bij 
de eventuele verdere uitwerking van 
de plannen.

Wanneer het voorbereidingskre-
diet door de gemeenteraad akkoord 
is, kunnen de plannen uitgewerkt 
worden. De diverse partijen wor-
den betrokken bij het uitwerken van 
de plannen. Nu is de kans om in dit 
gebied zaken in de openbare ruimte 
zoals vergroening en klimaatmaatre-
gelen toe te passen.

Sander Janssen, Raadslid

Lokaal Peel&Maas

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. 
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Naam: Zoë Roulaux 
Leeftijd: 16
School: het Bouwens 
Woonplaats: Koningslust

Wat voor reis zou je ooit willen 
maken?
Dat vind ik lastig, maar als ik moet 
kiezen dan ga ik voor Curaçao. Daar 
zou ik graag eens op vakantie willen. 
De naam van het eiland spreekt me 
erg aan en thuis roep ik al heel lang 
dat ik er graag eens naartoe zou gaan.

Wat zou je graag nog willen leren 
in je leven?
Nu ben ik nog jong, dus er valt 
nog veel te leren. Het leven is één 

grote ontdekkingsreis. Ik heb al 
veel geleerd. Zo mochten we stage 
lopen in het derde leerjaar. Toen heb 
ik gekozen voor een stage bij stal 
Kersten. Dat was geweldig en heel 
leerzaam. Ik heb met veel verschil-
lende paarden gewerkt en inzicht 
gekregen in het paardenbedrijf. 
Momenteel heb ik gekozen voor een 
stage bij Daelzicht. De gehandicap-
tenzorg lijkt me een mooie sector 
om later in te werken. Ik wil graag 
iets betekenen voor mensen die zorg 
nodig hebben.

Wat deed je als kind het liefst?
Dansen en zingen vond ik als klein 
kind echt helemaal geweldig. Nu 

vind ik dansen en zingen stiekem 
nog steeds leuk, al kan ik niet zo 
goed zingen. Wat ik ook veel deed 
als kind was papa helpen met klus-
sen. Stenen ‘knippen’ deed ik bij-
voorbeeld veel.

Wat is je favoriete herinnering 
aan de winter?
Dat is zonder twijfel het maken van 
sneeuwpoppen. Het is ook heerlijk 
om de ‘kerstvibe’ te voelen. In de 
winter wandel ik ook altijd veel en 
graag. En natuurlijk een kop warme 
chocolademelk in de avond.

Wat is je grootste talent?
Dat ik een goed inzicht heb in het 
dagelijks leven en de behoefte van 
mensen. Als mijn vader bezig is 
buiten, dan weet ik bijvoorbeeld 
meteen wat hij nodig heeft. Ik zorg 
graag voor mensen.

Wat is je favoriete restaurant?
Mijn favoriete restaurant is Fusion, 
want ik houd van sushi. Het is ook 
leuk dat je meerdere rondes hebt en 
verschillende gerechten kan kiezen. 
Het is er ook echt zeer gezellig.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
Die maakte ik op de manege. 
Daar maakte ik een foto van het 
paar waarop ik mocht rijden. 
Daarna stuurde ik de foto naar mijn 
goede vriendin. 

Hoe heb je je beste vriend/vrien-
din ontmoet?
Ik heb meerdere goede vrienden 
en vriendinnen, maar als ik moet 
kiezen dan is Iva mijn beste vrien-
din. Zij is echt een schat. Toen ik 
naar Koningslust verhuisde drie 
jaar geleden, was ze heel blij dat 
er een nieuwe meid kwam wonen. 
Sindsdien hebben we een hele 
goede klik met elkaar. We gaan 
regelmatig wandelen om lekker bij 
te kletsen.

Heb je plannen voor de toekomst?
Heel veel werken, zodat ik geld kan 

verdienen om mijn rijbewijs te halen 
en andere dromen na te jagen. 

Heb je een bijbaantje?
Jazeker, ik werk bij de Action in 
Panningen. Daar doe ik vooral vak-
kenvullen en spiegelen. Ik geniet er 
echt van om bij de Action te werken. 
Ik werk ook soms bij een paardenbe-
drijf als ze mijn hulp nodig hebben.

Wat doe je het liefst op een vrij-
dag- of zaterdagavond?
Werken of gezellig wat doen met 
mijn beste vriendinnen. Of lekker 
met pap en mam op de bank zitten. 
Netflixen doe ik ook graag. Of naar 
het Vlakbroek. Daar ben ik graag, bij 
de pony’s.

Wat is je favoriete dag?
Dat is vrijdag, want dan begint het 
weekend. 

Wat is je favoriete stuk decoratie 
in je kamer/huis?
Dat is een makkelijke vraag. Pap en 
mam hebben me beloond voor het 
harde werken met een foto van mij 
met een veulen en de moeder van 
het veulen. De foto straalt heel veel 
vrolijke energie uit en ik ben er tot 
op de dag van vandaag nog steeds 
erg blij mee.

Wat was de laatste serie of film 
die jij heel erg leuk vond?
De serie Outer Banks. Een ontzet-
tend spannende serie als je het mij 
vraagt. Ze gaan er op zoek naar een 
vader, waarvan ze denken dat deze 
nog in leven is.

Wat is je favoriete herinnering 
aan dit jaar?
Mijn leukste herinnering is het horse 
event. Daar heb ik veel mensen ont-
moet die aan de top van de paar-
densport staan, of bekend zij van 
YouTube of TikTok. Het was echt een 
tof en groot evenement. Je had er 
tentjes met spullen die je kon kopen 
en er waren verschillende soorten 
pistes met mensen. Een dag om 
nooit te vergeten.

Zoë Roulaux Koningslust
15-vragen aan
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Column
Veilige plek

Hoi

Denk eens even terug aan 
veilige plekken. Dit kan alles 
zijn. Ik heb laatst geleerd hoe je, 
in welke situatie dan ook, tot 
rust kunt komen. Deze kennis 
deel ik graag met jullie. 
Neem eens even een moment 
voor jezelf. Sluit je ogen, of hou 
ze open. Wat voor jou het pret-
tigst voelt.

Let goed op je ademhaling. 
Verander deze vooral niet, maar 
let er alleen even op. Probeer 
je ademhaling onder controle te 
houden. Focus dan ook op niets 
anders dan het ritme van jou ade-
men. Denk nu eens terug, aan wat 
jouw veilige plekje is. Dit mag 
alles zijn. Je slaapkamer, je ouder-
lijk huis of misschien wel buiten 
ergens. 
Probeer dit beeld duidelijk voor je 
te zien. Blijf nu even stilstaan om 
te voelen. Accepteer het veilige 
gevoel. Laat het langzaam bin-
nenkomen. Hoe voelt dit beeld. 
Krijg je het er warm van, of juist 
koud? Maakt het je emotioneel, 
opgelucht of juist heel opgewekt 
en blij?
Als je even stil hebt gestaan en je 
goed voor ogen hebt waar je bent, 
gaan we verder. We gaan ons nog 
beter inleven in ons veilige plekje. 
Kijk eens om je heen in je plekje. 
Ben je alleen, of is er iemand bij 
je? Wie zijn er dan allemaal bij je. 
Of heb je misschien een voorwerp 
bij je? Een dekentje, een knuffel 
of misschien wel helemaal niets? 
Wat hoor je op je veilige plekje? 
De wind die door de bomen waait, 
de zee die overslaat of juist totale 
stilte. Sta eens even stil bij deze 
plek, deze mensen, deze geluiden 
om je heen. Leef je even goed in. 
Sta even stil bij het feit dat jij een 
veilig plekje hebt kunnen creëren. 
Je mag hier zo lang blijven zit-
ten, staan of liggen als jij nodig 
denkt te hebben. Niemand die jou 
hier kan storen. Alleen als jij dit 
toelaat. Als je goed tot rust bent 
gekomen, of juist even lekker af 
hebt geschakeld, mag je langzaam 
terugkomen. In het hier en in het 
nu. Open je ogen en laat even 
langzaam het gevoel je omarmen. 
Je kunt nu dus, in welke situatie 
dan ook, en waar dan ook, jezelf 
even terugtrekken naar je eigen 
gecreëerde plekje. Hoe magisch 
is dat.

Mirthe

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Nipte zege

Eerste competitiewinst voor 
Baarlo bij RKSVO in Ospel
Baarlo sleepte zondag 2 oktober de eerste winst in het nieuwe seizoen binnen dankzij een nipte 0-1 zege op 
RKSVO. In Ospel waren beide ploegen lange tijd aan elkaar gewaagd, waardoor de brilstand tot in de slotfase 
op het scorebord bleef staan.

De opening was voor de thuisclub, die 
ook enkele malen dreigend opdook 
voor het Baarlose doel. Baarlo hield 
het echter droog en kwam langzaam 
maar zeker beter in de wedstrijd. In het 
slotkwartier voor rust waren de betere 
mogelijkheden nu voor de roodzwar-
ten. In de tweede helft eenzelfde 
wedstrijdbeeld: veel strijd, maar beide 
ploegen vooralsnog onmachtig bij het 
afronden van de schaarse mogelijkhe-

den. RKSVO had na een uur spelen de 
eerste grote vrije kans na rust, maar 
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg 
hield zijn team op de been. Een tiental 
minuten later liet ook Baarlo een grote 
kans liggen. Uit een voorzet vanaf de 
rechterflank van de ingevallen Freek 
Berghuis mikte Baarlo-nieuweling 
Jeffrey Arents in vrije positie net iets te 
hoog. Steeds meer werd duidelijk dat 
de ploeg die in de slotfase alsnog zou 

scoren wel eens spekkoper kon wor-
den. Dat geluk viel uiteindelijk Baarlo 
ten deel dankzij een slippertje van een 
RKSVO-verdediger wiens terugspeel-
bal op zijn eigen doelman de thuisclub 
fataal werd. De attent doorgelopen 
Freek Berghuis was eerder bij de bal 
dan de RKSVO-doelman en maakte ver-
volgens geen fout: 0-1.

Tekst: VV Baarlo

Beste kansen voor Beringers
BEVO vergeet te scoren in 
Swalmen en verliest met 2-0
Voor BEVO stond zondag 2 oktober de uitwedstrijd tegen 
Swalmen op het programma. De Beringers vergaten zichzelf 
te belonen in de vorm van doelpunten; de beste kansen waren 
voor BEVO, maar de drie punten bleven in Swalmen.

De Beringse ploeg had vanaf 
het begin het betere van het 
spel. De vrije ruimtes werden 
goed benut in de opbouw en 
ook aanvallend was er vol-
doende dreiging. Er werden 
goede kansen gecreëerd en 
er werd weinig weggegeven. 
Uit een spaarzame counter wist 
Swalmen echter op voorsprong 
te komen. BEVO ging daarna 
prima verder met verzorgd 
veldspel, maar wederom wist 
de voorhoede van Swalmen 
het net te vinden. In de tweede 
helft werd het wedstrijdbeeld 
iets rommeliger, maar ook nu 
was BEVO de bovenliggende 

partij. Net als in de eerste helft 
werden weer de nodige kan-
sen uitgespeeld, maar helaas 
gemist. De doelman van 
Swalmen en de paal stonden 
treffers van BEVO in de weg. 
Aan de andere kant van het 
veld verrichtte BEVO-doelman 
Kas van Lier een aantal uit-
stekende reddingen, waar-
door BEVO lang in de wedstrijd 
bleef. Het slotoffensief bracht 
wederom enkele gevaarlijke 
situaties voor het Swalmen-
doel, maar de BEVO-aanvallers 
wisten het net niet te vinden.

Tekst: BEVO

Maasbreenaren onderuit
MVC’19 verliest in eigen huis 
van titelkandidaat Mierlo-
Hout
Voor MVC’19 stond zondag 2 oktober de wedstrijd tegen titel-
kandidaat Mierlo-Hout op het programma. De Maasbreenaren 
speelden verdienstelijk, maar moesten toch buigen voor het 
sterke Mierlo-Hout. Het werd 0-3.

Mierlo-Hout liet in de eerste 
minuut al meteen zien dat het 
voor drie punten naar Maasbree 
was afgereisd. Keeper Tim van 
Renselaar voorkwam een vroege 
achterstand. In de 7e minuut 
werd een verdedigingsfout bij 
MVC’19 keihard afgestraft door 
de uitstekend spelende Chafik 
Mezzani. MVC’19 ging op zoek 
naar de gelijkmaker en kreeg 
hiervoor ook een aantal kansen. 
In de 17e minuut werd MVC’19 
een loepzuivere penalty onthou-
den nadat Daan Peters in het 
strafschopgebied werd gevloerd. 
Scheidsrechter Noppe stond te 
ver van de situatie af om het 
goed te kunnen beoordelen. Vlak 
voor rust kreeg MVC’19 twee 
dotten van kansen, maar beide 
keren ontbrak het aan precisie 
bij de spits. MVC’19 ging ondanks 

de kleine achterstand met een 
tevreden gevoel naar de kleed-
kamer. Dit goede gevoel ver-
dween in de 47e minuut toen 
Mierlo-Hout een snelle aan-
val bekroonde met een doel-
punt: 0-2. Uiteindelijk was dit 
het beslissende moment in de 
wedstrijd. MVC’19 bleef de aan-
val zoeken en kreeg nog kleine 
kansen die niet werden benut. In 
de 80e minuut kwam de wed-
strijd helemaal op slot toen de 
0-3 werd binnengeschoten. Aan 
het eind van de wedstijd moest 
de uitstekend keepende Tim 
van Renselaar er nog aan te pas 
komen om te voorkomen dat de 
uitslag nog hoger zou uitvallen.

Tekst: Peter van Diepe

Drie uur vissen in Helden
Huub Maessen wint vijftiende 
wedstrijd De Ruisvoorn
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden hield zaterdag 1 okto-
ber aan de Breeerpeel de vijftiende wedstrijd van dit seizoen. 
Na drie uur vissen werd de vangst gewogen. Huub Maessen bleek 
6.475 gram uit het water te hebben gehengeld.

Junior Bos werd met klein verschil 
tweede met 5.975 gram. De derde 
plaats was weggelegd voor 
Sjraar Dorssers met 4.375 gram. 

De top-5 werd gecompleteerd door 
Pieter Trines (2.800 gram) en Jos 
Janssen (1.725 gram).

Snel op achterstand
Verlies voor VC Kessel Dames in eerste 
thuiswedstrijd
VC Kessel Dames speelde zaterdag 1 oktober tegen NUVOC de allereerste thuiswedstrijd in deze competitie. 
De Veldhovense dames keerden met een 3-1 overwinning huiswaarts.

Al vroeg in de eerste set keek VC Kessel 
tegen een kleine achterstand aan. 
Mede door gebrek aan servicedruk 
wist VC Kessel het de Veldhovense 
dames niet moeilijk genoeg te maken 
en ging de set met 25-21 naar Nuvoc. 
De opdracht voor set twee was dan 
ook meer servicedruk creëren en daar-
naast meer enthousiasme in het spel. 
Een opdracht die nog niet helemaal 
doorgedrongen leek te zijn: opnieuw 
keken de Kesselse dames al snel tegen 
een achterstand aan. De dames van 
Nuvoc hadden daarentegen wel een 

hoge servicedruk en waren gedre-
ven de goede start in set één een 
vervolg te geven. Toen halverwege 
de set ook nog een gele kaart door 
de lucht vloog voor Nuvoc, waren ze 
helemaal gebrand om te winnen en 
denderden ze over de Kesselse dames 
heen. Met 16-25 ging de set naar 
Nuvoc. Waar in set twee de opdracht 
nog niet helemaal geland leek te zijn, 
werd deze in set drie met verve uitge-
voerd. Het enthousiasme was terug, 
er werden veel meer ballen van de 
grond geraapt en er werd met overtui-

ging gespeeld. Mede door een ijzer-
sterke Rebecca Sieben werd deze set 
dan ook met 25-18 binnengesleept. 
Dit goede gevoel werd meegenomen 
naar de vierde set, waarin de Kesselse 
dames ook weer goed van start gin-
gen. Lange tijd leek deze set dan ook 
de goede kant op de gaan. Maar in de 
eindfase bleken de Veldhovense dames 
toch een stuk effectiever. Ze wonnen 
met 25-21 en namen zo vier punten 
mee naar Veldhoven.

Tekst: Marloes Wolter, VC Kessel

Schutterij bestaat honder jaar
Schieten om koningstitel in Beringe
Schutterij St. Hubertus in Beringe strijdt zaterdag 8 oktober om de titel ‘Koning schutterij Beringe seizoen 
2022/2023’. Dit is een extra bijzonder seizoen, omdat de schutterij in 2023 liefst honderd jaar bestaat.

Publiek is welkom bij dit schiet-
festijn dat vanaf 16.00 uur plaats-
vindt nabij ’t Sjuttershoehs aan de 
Hoevenstraat. Behalve leden van 

de schutterij kunnen ook de overige 
aanwezigen schieten. Voorafgaand 
aan het schieten zal het huidige 
koningspaar Mart van Roij en zijn 

dochter Marijn, thuis worden opge-
haald door de schutterij en drum-
band.
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Kaartjes ruilen voor dames- 
en herenzitting Kessel
Commissie Trots Op Kessel (TOK) organiseert dit jaar weer een 
dames- en herenzitting bij de Paort in Kessel. Kaartjes die verleden 
jaar werden aangeschaft voor de geannuleerde editie, zijn niet 
langer geldig en kunnen worden omgeruild.

De TOK dames- en herenzitting 
2022 staat dit najaar op de agenda 
op vrijdag 18 en zaterdag 19 novem-
ber. De organisatie biedt eenieder 
die kaarten had voor het evene-
ment in 2021 de kans om deze om 
te ruilen voor toegangsbewijzen 

die komende november geldig zijn. 
Dit kan op zaterdag 29 oktober 
van 14.00 tot 19.00 uur bij Café de 
Boesjer in Kessel. De herenzitting is 
reeds uitverkocht, voor de dames-
zitting zijn er deze middag nog 
kaarten verkrijgbaar. 

sport \ 0610 

Clubkampioen Sint Anna
Tijdens de clubkampioenschappen op zaterdag 24 september bij 
schutterij Sint Anna in Maasbree was er een felle strijd om de hoogste 
eer. Verschillende leden probeerden met de titel ‘beste van de vereni-
ging’ aan de haal te gaan. Na een spannende strijd werd het kampi-
oenschap bij het 93e schot beslist en werd Gert Timmermans 
gekroond als nieuwe clubkampioen. / Beeld: Peter Lenders

Judoclub Helden actief op Nederlands 
kwalificatie toernooi
Voor Judoclub Helden stond zaterdag 1 oktober het Nederlands kwalificatietoernooi in Almere op het pro-
gramma. Eindigen in de top acht in dit toernooi betekent kwalificatie voor het NK-senioren. Namens Judoclub 
Helden namen Mark van Dijk, Bart Cuppens en Guus Manders deel.

Guus Manders kwam uit in de klasse 
tot 66 kilogram. Manders heeft 
behoorlijk wat moeite gedaan om 
deze klasse te kunnen halen. Dit 
was helaas terug te zien in zijn judo. 
Zijn normaalgesproken dominante 
aanvallen kwamen nu net niet door. 
Hij wist jammer genoeg dan ook geen 
enkele partij te winnen. In de klasse 

tot 73 kilogram was Bart Cuppens 
goed op dreef. Helaas zat het met zijn 
loting absoluut niet mee en wist ook 
hij geen partij te winnen. Mark van 
Dijk begon de dag sterk. Ook zijn 
loting zat niet mee, maar Van Dijk 
deed wat hij moest doen en won drie 
partijen op vol punt. In de halve finale 
stond hij wederom goed te judoën, 

maar werd hij gediskwalificeerd voor 
diving. In de partij om de derde plaats 
begon Van Dijk sterk, waarna de focus 
even niet optimaal was en hij mooi 
gecounterd werd door zijn tegenstan-
der. Uiteindelijk waren zijn judo, focus 
en strijdlust goed.

Tekst: Judoclub Helden

SV Panningen verliest van RKVV Haelen
SV Panningen speelde zondag 2 oktober thuis tegen RKVV Haelen. Toen het eindsignaal klonk, was de eind-
stand 1-2 voor de gasten, een terechte uitslag.

Alvorens de goed leidende scheidrech-
ter Krekels voor het begin floot, werd 
er een minuut stilte gehouden voor de 
onlangs overleden Rob Lansbergen, 
voormalig speler en trainer van SV 
Panningen. De gasten schoten als een 
raket uit de startblokken. Met kunst- en 
vliegwerk en ondersteuning van paal 
en lat bleef de stand 0-0. De thuisploeg 
wist zich toch een enkele keer onder de 
druk uit te voetballen. Zo kreeg Remon 
Sijben een levensgrote kans, maar hij 
wist dit buitenkansje niet te benut-
ten. Toch wist Haelen op voorsprong te 
komen. Spelbepaler Ken Gommans, ver-
uit de beste man op het veld, probeerde 

met een steekbal de verdediging te 
verschalken. Het gevaar leek bezworen 
maar keeper Jordi Nelissen knalde de 
bal tegen een mêlee van spelers met 
als gevolg dat het leer in het doel rolde. 
De gasten bleven hierna druk zetten. 
Enkele grote kansen werden gemist 
door de voorwaartsen van Haelen. 
Na de thee probeerde Panningen de 
bakens te verzetten maar de bezoekers 
bleven eenvoudig overeind. Met name 
Ken Gommans was een plaag voor de 
groen-witten. Het was dan ook Haelen 
dat met een afstandsschot de stand op 
0-2 bracht. Invaller Ayoub Amhaouch 
bracht in de 62e minuut de spanning 

weer terug: 1-2. Nadat enkele minu-
ten later Joep Hoeben van Haelen zijn 
tweede gele kaart had gekregen, was 
Panningen ineens de bovenliggende 
partij. Aanval op aanval rolde richting 
het doel van Haelen en de thuisploeg 
kreeg diverse goede kansen. Tom 
Wilmer had de hoek voor het uitzoe-
ken, maar schoot de bal rakelings naast, 
Robin van Osch sneed door de verde-
diging maar zijn miste op miraculeuze 
wijze het doel. Ook Ayoub Amhaouch 
wist geen doel meer te treffen, ondanks 
een mooie dribbel. 

Tekst: SV Panningen

Terecht gelijkspel Grashoek tegen Roggel
Grashoek en Roggel deelden zondag 2 oktober de punten. De 2-2 einduitslag weerspiegelde de krachtsverhou-
dingen: van kwalitatief verschil was nauwelijks sprake.

De thuisploeg bleef op aangeven van 
trainer Jonn Smedts in de beginfase 
keurig in zijn eigen spel. Dit leidde 
langzaam maar zeker tot de gezochte 
overwichtssituatie. Het duurde ech-
ter meer dan twintig minuten voordat 
de toeschouwers wat echte opwin-
ding werd geboden. Een krachteloos 
afstandsschot van Sasha kon door de 
keeper nog met een duik uit de goal 
worden gehouden. Een tweetal minu-
ten later vond Ivan met wat geluk 
een opening tussen een wirwar van 
benen. Voordat de keeper het roller-
tje zag, lag de bal al in de linkerhoek: 
1-0. In het volgend kwartier creëer-

den de gasten op hun beurt meerdere 
mogelijkheden, maar kwamen ze niet 
tot scoren. In de eerste fase van de 
tweede helft leidde een verdedigende 
fout aan de rechterkant tot de gelijk-
maker. Na wat gecaramboleer prikte 
Simon Louwers namens Roggel de bal 
netjes in de rechterhoek. Grashoek 
had tijd nodig om deze tik te verwer-
ken en de organisatie terug te vinden. 
Roggel rook bloed en had tien minu-
ten na de gelijkmaker zelfs een uitge-
lezen kans op de voorsprong. Gelukkig 
kon sluitpost Koen de zwakke kopbal 
stuiten. Langzaam maar zeker groeide 
het duel naar een aantrekkelijk eind-

spel. Een kwartier voor tijd ontsnapte 
Job aan de hardwerkende laatste man 
en wist hij, vrij voor de keeper, een 
perfecte voorzet van Sasha in te tik-
ken. Daarmee was de wedstrijd niet 
afgelopen. Roggel bleef energiek 
doorzetten en werd beloond. Vlak voor 
tijd verdedigde Grashoek slecht uit. 
De daaropvolgende omschakeling 
leidde tot een penalty die door aan-
voerder Van Meegen feilloos voorbij 
Koen werd gewerkt. Moegestreden 
konden beide ploegen daarna niet 
meer tot dreiging komen.

Tekst: Frank Schilder, SV Grashoek

Knappe comeback Helden 
leidt tot winst op Brevendia
Na het onfortuinlijke verlies een week eerder stond voor Helden 
zondag 2 oktober de eerste thuiswedstrijd op het programma. 
Het met hoge verwachtingen aan dit seizoen begonnen Brevendia 
werd met 3-2 verslagen.

Helden was in de beginfase de 
veel betere ploeg met kansen over 
rechts. De voorzetten van Rens 
Janssen waren gevaarlijk, zon-
der dat dit tot doelpunten leidde. 
Daarna kondigde zich een fase aan 
waarin Helden zich achterin kwets-
baar toonde. In de 17e minuut 
waren er vier kansen op rij voor de 
gasten uit Stramproy. Gelukkig voor 
Helden stonden paal, lat en Bas 
Wijnands een doelpunt in de weg. 
Toch ging het tot twee keer toe mis 
in de eerste helft, met een 0-2 rust-
stand tot gevolg. Na rust wederom 
een sterker Helden. In een tijdsbe-

stek van zes minuten kwam Helden 
langszij via Freek van Kessel (1-2) 
en Koen Maessen (2-2). De thuis-
ploeg rook vervolgens bloed. 
Direct na de gelijkmaker deed zich 
weer een grote kans voor, die de 
keeper van Brevendia evenwel wist 
te keren. Omstreeks tien minuten 
na de gelijkmaker kwam Helden 
toch op voorsprong, opnieuw uit 
een standardsituatie: uit een corner 
liet Stan Versleeuwen de winnende 
treffer aantekenen.

Tekst: Roy van Breukelen, 
vv Helden
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www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst 
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34 
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben 
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88 
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 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 9 oktober 
H. Mis 9.30 uur 
Woensdag 12 oktober 
H. Mis 9.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 9 oktober 
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Truus 
Vanmaris – Wijnen (verjaardag) 
Zondag 16 oktober 
geen H. Mis 

Cluster MKBE
In de parochies van MKBE wordt 
een nieuwe kapelaan benoemd te 
versterking van het huidige pries-
terteam: 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 9 oktober 
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marian Verhappen
H. Mis tot een bijzondere intentie.
Mededelingen
Datum Vormsel
In de Eucharistieviering van 

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
Zondag 9 oktober 
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid 
Mededeling: Het H. Vormsel op vr. 30 
sept. 2022 door kanunnik P. van der 
Horst hebben ontvangen:
Elena v/d Goor, Janna Smeets, Lieke 
van Bree, Lize Dircks, Lobke Hendrix, 
Willem Strik, Zyra Aelen (uit groep 8); 
en Dennis Nowakowski, Pim Hendrix, 
Stan Verhaegh (brugklassers). 

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Mia van den Broek-
Verhaegh, 94 jaar

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 rector Lambert Hendriks. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u 
mailen met kapelaan te Boekhorst:
kapelaan@parochiebaarlo.nl.
Openstelling Aldegundiskapel 
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk is dagelijks geopend 
voor het opsteken van een kaarsje, 
een gebed of een moment van 
bezinning. De H. Aldegundis is 
beschermheilige tegen ernstige 
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 8 oktober
19.15 uur H. Mis.

Vrijdag 7 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur
Zondag 9 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Tonia 
Keiren-Peeters (zeswekendienst) en 
voor de overl. fam.; uit dankbaarheid

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 8 oktober 
Geen H. Mis 
Zaterdag 15 oktober 
H. Mis 17.30 uur 

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Voor de leden en overleden leden van 
Schutterij St. Hubertus.
Jaardienst voor An Lenders en Pierre 
Lenders.
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door 
het fluiterkorps.
Mededeling:
In oktober/Maria maand wordt in het 
Hof van Kessel iedere maandagavond 
om 19.00 uur de rozenkrans gebeden, 
iedereen uit Kessel en Kessel- Eik is 
welkom.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 9 oktober
9.30 uur H. Mis.
Lina Peeten-van der Velden vanwege 
verjaardag.

Kerkdiensten
Zaterdag 8 oktober
19.00 uur H. Mis met Dameskoor, t.i.v. 
Door Bukkems (verjaardag en sterf-
dag) en zoon Mark 
Maandag 10 oktober 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en 
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 11 oktober 
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof-
fiedrinken
Donderdag 13 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 woensdag-ochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Joke Bouvrie-van Breda, 
86 jaar; Gerrie Bex-Wilms, 86 jaar 
Vrijdag 7 oktober
‘s-ochtends: ziekencommunie 
14.30: Oktoberlof m.m.v. Vincent de 
Paul 

Zaterdag 8 oktober 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes; 
Henriette Haffmans; 
Zondag 9 oktober 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

gehouden op woensdag 2 novem-
ber om 19.00 uur met hierna de 
zegening van de graven.

Jaardienst voor Neel en Dora Berben-
Peeters, voor Max en Rebecca 
Rosenberg-de Jong
Piet en Truus Speijcken-Raymakers
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 13 oktober
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
In de maand oktober is er iedere 
vrijdagavond om 18.30 uur 
rozenkransgebed in de St. Annakapel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
18.00 uur H. Mis
Jaardienst Nelke Smeets en Servi 
Michels- Smeets
Jaardienst Annie Niessen
Mededeling:
De Allerzielen-viering wordt dit jaar 

Wandelen met IVN Helden 
in de Asbroekerheide
IVN Helden e.o. organiseert zondag 9 oktober de herfsteditie van 
de vier seizoenenwandelingen. De wandeling vindt plaats in de 
Asbroekerheide, een stiltegebied. Leden en niet leden van IVN 
Helden e.o. zijn welkom.

Elk seizoen valt er wat anders te 
ontdekken in de natuur. De herfst 
is voor vele mensen het mooiste 
seizoen van het jaar. De blade-
ren aan de bomen veranderen 
van kleur. Struiken hangen vol 
bessen. Op veel plaatsen zijn 
paddenstoelen te zien en soms 
ook te ruiken. Dit nodigt uit dit 
herfstspel met eigen ogen te 
gaan bekijken. Het verzamelpunt 
is bij multifunctioneel centrum 

’t Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 
in Helden. Het vertrek is daar om 
08.40 uur. De wandeling begint 
om 09.00 uur. Het is mogelijk dat 
de traditionele, korte nazit dit 
keer plaatsvindt tijdens de wan-
deling. Na een natte periode kan 
het plaatselijk modderig zijn. Het 
eerste gedeelte van deze wande-
ling gaat door hoog gras. Daarom 
is het verstandig om waterdicht 
schoeisel aan te trekken.

St. Hubertus Kessel houdt ‘kroetactie’
De R zit in de maand. De dagen worden korter en donkerder. Het wordt dus weer tijd voor de ‘kroetactie’ van 
schutterij, fluit- en tamboerkorps St. Hubertus Kessel. Leden van St. Hubertus gaan zaterdag 15 oktober langs 
de deuren in Kessel voor de verkoop van het ‘sjuttekroet’.

De leden gaan vanaf 11.00 uur de 
straat op. Wie niet thuis is, maar toch 

graag ‘kroet’ heeft, kan zijn of haar 
bestelling doorgeven aan Ton Bol  

(06-28 23 38 74) of Albert van Emden 
(06-12 02 63 63).

Dans met mij in Beringerzand
Dansen is een leuke en effectieve manier van bewegen. Op donderdag 13 oktober is er in Beringerzand weer 
een dansmiddag voor iedereen die van dansen houdt.

De dansmiddag is speciaal bedoeld 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Ook rolstoeldansers 
en hun begeleiders zijn welkom. 
Ontspannen en ontmoeten staan deze 
middag centraal, begeleid en onder-

steund door professionele vrijwilli-
gers. Dit alles onder het motto ‘Dans 
met mij’. Dj Anton zorgt voor passende 
muziek. De danszaal van Beringerzand 
bevindt zich op Heide 5 in Panningen. 
De dansmiddag duurt van 14.00 

tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 
13.30 uur. Begeleiders en mantelzor-
gers zijn vrij van entree. Neem voor 
vragen over vervoer contact op met 
coördinator Jo Basten (077 466 20 26 
of 06 24 67 56 12).
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Hij werd geboren in Haelen, maar streek na een tussenstop in Blerick alweer geruime tijd geleden een klein 
stukje noordelijker in onze provincie neer. Voor zijn werk bezocht hij tientallen landen en maakte zodoende 
kennis met evenzoveel culturen. Hij deed er indrukken op die hem vormden als mens en heeft voor ieder-
een een luisterend oor. Samen met zijn dochter woont hij in een bijzondere woning, waar hij zijn vrije tijd 
graag invult met het uitvoeren van klusjes in en rondom het huis. Deze week wordt de goedlachse Patrick 
Bisschops (55) uit Baarlo geplukt.

Patrick kan gepassioneerd en 
geamuseerd vertellen over zijn 
werk, waarvoor hij in verschillende 
functies jarenlang de wereld rond-

reisde. Hij maakte op jonge leeftijd 
al kennis met werken in het buiten-
land en had daarna de smaak flink te 
pakken. “Op mijn 16e vertrok ik naar 

Jordanië. Als vakantiebaantje werkte 
ik bij een tentenmaker in Horn. Hij had 
een groot project aangenomen in dat 
land en zocht iemand die dat op kon 
bouwen. Ik mocht die kant op. Het 
werd een geweldige en leerzame erva-
ring. Als tiener leerde ik er wat werken 
was. Dat heeft me enorm geholpen 
bij de ontdekkingstocht naar wat ik 
écht wilde in het leven.” Na dit avon-
tuur volgde een baan bij een fabrikant 
van CNC machines in Panningen. “Daar 
kwam ik al snel bij de serviceafdeling 
terecht en reisde ik heel Europa rond 
om her en der storingen op te lossen”, 
vertelt hij. Inmiddels is Patrick alweer 
meer dan twintig jaar in dienst bij GEA, 
een Duits beursgenoteerd bedrijf dat 
actief is als één van de grootste leve-
ranciers in de voedselverwerkende 
industrie en daarnaast voor allerlei 
andere sectoren een breed scala aan 
machines vervaardigt. Eén van de 
vele kantoren van het bedrijf staat 
in Weert, waar Patrick zijn thuisbasis 
heeft. “Daar was ik lang actief op de 
after-sales afdeling, specifiek voor de 
tak die opereerde in de suikerklontjes-
industrie. Ik reisde de hele wereld over 
om fabrieken te bezoeken die machi-

nes van ons gebruikten om suiker-
klontjes te maken. De suikerlobby was 
er uiteindelijk mede debet aan dat die 
branche steeds kleiner werd. Inmiddels 
is mijn werkveld verschoven naar die 
van de lolly-fabrikanten. Ik heb echt 
moeten leren om te verkopen. ‘Walk in 
the shoes of your customers’ leerde 
een collega me eens. Een les die ik 
nooit vergeten ben. Leer te denken als 
je klant. Vang signalen op en luister 
naar iedereen. Ik vind het sowieso een 
kleine moeite om interesse in iemand 
te tonen en te luisteren naar iemands 
verhaal. Ook op persoonlijk vlak. Een 
kleine gebaar, waarmee je een groot 
verschil kunt maken.”

Voormalige meesterwoning 
Hoewel hij niet meer zo frequent over 
de grens te vinden is als vroeger – 
zeker niet voor langere aaneengeslo-
ten periodes – vond hij zichzelf deze 
week nog terug in Parijs. Wie niet 
beter zou weten, zou denken dat de 
bescheiden Baarlonaar niet graag 
thuis is. Niets is echter minder waar. 
Aan de Veldstraat creëerde hij een 
plek waar hij maar wat graag vertoeft. 
Op een voor Baarlo bijzondere locatie 
bovendien. “Dit huis stamt uit 1937. 
Het is de woning van schoolmees-
ter Bartels. Hij kreeg het als huwe-
lijksgeschenk van zijn schoonouders, 
die het lieten bouwen. Hij heeft zijn 
hele leven hier gewoond. De beste 
man werd 101 jaar oud en iedereen in 
Baarlo kende hem. Na zijn overlijden 
kochten wij de woning.” Dat was in 
2006, toen Patrick het huis samen met 
zijn toenmalige partner overnam. Op 
dat moment moest er nog veel aan 
gebeuren. “Maandenlang ben ik bezig 
geweest met klussen. Van 08.00 tot 
23.00 uur. Dag in dag uit. Het was een 
complete renovatie, waarbij alle elek-
tra, technische installaties, de riole-
ring, isolatie en noem het verder maar 
op zijn vernieuwd. Dat deed ik veelal 
zelf. Ik heb het geluk dat ik vrij tech-
nisch ben. Ook de zonnepanelen en 
de airco heb ik aangelegd en geïnstal-
leerd bijvoorbeeld. Naar verloop van 
tijd word je behoorlijk secuur en laat 
je liever niet iemand anders, die mis-
schien minder nauw kijkt, aan je huis 
knutselen. Het is een woning gewor-
den waar ik heel graag ben. Een heel 
mooi plekje om te wonen.”

Trotse vader
Hij deelt het huis met zijn dochter. 
Zij verdeelt haar tijd tussen Patrick en 
haar moeder. Lang dacht Patrick dat 
het vaderschap er voor hem niet in 
zat. Zijn partner had al twee kinderen 
en hoe ouder hij werd, hoe kleiner 
de kans, zo redeneerde hij. “Nadat de 
relatie met mijn eerste partner over 
was, kwam ik samen met mijn vroe-
gere buurvrouw. Zij had al twee kind-
jes, uit een eerdere relatie. Ik vond 
de vrijheid om te kunnen reizen voor 
mijn werk altijd erg belangrijk, maar 
ergens kriebelde de wens om zelf 
vader te worden ook. Hoe ouder ik 
werd, hoe kleiner de kans dat het nog 
zou lukken, dacht ik. Maar het was 
me toch gegeven. Op mijn 38e ben 
ik vader geworden. Toen waren we 
met z’n vijfjes en werd het huis waar 
we woonden te klein. Daarom heb-

ben we in 2006 deze woning gekocht. 
Helaas hield ook die relatie uiteinde-
lijk geen stand, maar ik heb een hele 
goede verstandhouding met mijn 
dochter. Tieners kunnen best lastig 
zijn, maar daar moet je mee leren 
omgaan.” In 2011 gingen Patrick en 
de moeder van zijn kind uit elkaar. 
En hoewel er nog enkele relaties volg-
den – de ene langer dan de andere – is 
Patrick niet bewust op zoek naar een 
nieuwe liefde. “Wat dat betreft zie 
ik wel wat er eventueel op mijn pad 
komt. Ik ben op het moment hart-
stikke gelukkig. Daten terwijl je ook 
een tienerdochter in huis hebt is ook 
niet heel makkelijk”, lacht Patrick. 

Zuid-Europa
Bij het huis hoort een aanzienlijke 
tuin. Eentje waar Patrick vaak te vin-
den is. Met name in de garage die hij 
– hoe kan het ook anders – eigenhan-
dig bouwde. Hij sleutelt er graag aan 
een klassieke Citroën. “Het is heerlijk 
om met je handen bezig te zijn. Om te 
kunnen sleutelen aan de Citroën was 
er een garage nodig. Die ontbrak hier 
nog. In de achtertuin was plek, dus 
daar heb ik een ruimte gebouwd. Met 
autolift, want iemand van mijn leef-
tijd hoort niet meer op de grond te 
liggen om onder een auto te sleute-
len”, zegt hij lachend. Nu hij halver-
wege de 50 is, denkt hij stiekem wel 
eens aan de toekomst. “Ik zou graag 
met vroegpensioen gaan. Hoe dat er 
precies uitziet is natuurlijk de vraag. 
De gedachte om hier helemaal weg te 
gaan is weleens bij me opgekomen. 
Je spullen pakken en naar Zuid-Europa 
emigreren. Portugal of Spanje bijvoor-
beeld. Aan de andere kant: dan neem 
je afscheid van alles wat je hier hebt. 
Ook niet ideaal. Nu het weer winter 
wordt, vind ik het in Nederland een 
stuk minder aangenaam. De kou kan 
me maar moeilijk bekoren. Het idee 
om te emigreren leeft, maar er is 
zeker nog niets concreet”, legt Patrick 
uit. In de buurt zullen ze hem niet 
graag zien vertrekken. Hij is één van 
de kartrekkers die ervoor probeert 
te zorgen dat het gebied rondom de 
Veldstraat veiliger wordt. “Er wordt 
hier doorgaans vrij hard gereden en 
dat levert gevaarlijke situaties op. 
Samen met de gemeente zijn we aan 
het kijken hoe we het hier veiliger 
kunnen maken”, vertelt hij. Een vei-
ligere buurt zou een mooie nalaten-
schap vormen voor de man van de 
wereld, mocht het op termijn inder-
daad van een vertrek naar een zuide-
lijker oord komen. 

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Patrick Bisschops Baarlo
Geplukt

Tuinbouwkas ± 2 ha
in de driehoek

Venlo, Meijel, Reuver

tel. 06 4110 0957

GEZOCHT

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.

enzo \ 0610 


