
Spookkampprotest
Familie Raaymakers blijft demonstreren vanaf het oude ‘spookkamp’ in het bos in Helden totdat de rechter beslist dat ze de plek moet verlaten, geeft de familie aan. De woonwagenbewo-
ners zijn niet blij met de uitkomsten van het gesprek dat ze vrijdag 14 oktober hadden met de gemeente Peel en Maas. Familie Raaymakers vraagt de gemeente om acht staanplaatsen te 
creëren, maar volgens Evelien Raaymakers ligt er een verzoek met minder staanplekken op een locatie waar de familieleden niet willen wonen. Inmiddels verblijven de woonwagenbewo-
ners al 3,5 week in vier caravans op het oude ‘spookkamp’ en gaan naar eigen zeggen niet weg totdat de gemeente een plan aanbiedt waar ze tevreden mee zijn. / Beeld: Jeanine Hendriks
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Woonwagenbewoners niet blij met idee van gemeente Peel en Maas

‘Er ligt een verzoek voor het realiseren van drie 
woonwagenplaatsen op de Molenheg’
Gemeente Peel en Maas heeft vorig jaar adviesbureau Nijbod ingeschakeld om onderzoek te doen naar de 
behoeften aan woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Vrijdag 14 oktober ging de gemeente met familie 
Raaymakers, die al jaren demonstreert voor uitbreiding van woonwagenplaatsen, in gesprek over de uit-
komst van het onderzoek. “De gemeente stelt de raad in december voor om drie woonwagenplaatsen op de 
Molenheg toe te voegen”, aldus Evelien Raaymakers. Dit tot teleurstelling van de familie, ze vraagt namelijk 
al jaren om acht vakken. Ook zijn ze niet te spreken over de locatie.

Eén deel van familie Raaymakers 
woont al op het woonwagenkamp 
op de Molenheg. De gemeente heeft 
volgens Evelien Raaymakers nu een 
concept klaarliggen waarbij er aan 
dat kamp drie vakken worden toe
gevoegd. Dit is echter niet waar de 
familieleden op gehoopt hadden. 
“We zijn met acht personen die een 
standplaats willen en kunnen dus niet 
allemaal een plek krijgen. Het is ook 

bij de gemeente bekend dat er onder
ling in de familie ruzie is. Als wij het 
kamp op de Molenweg betreden gaat 
dat tot escalaties leiden. Er zal regel
matig politie komen als ze plekken 
op het kamp toevoegen, omdat er 
slaande ruzie is met onze oom. Het is 
jammer dat de gemeente met dit ver
zoek komt. Wat is het doel daarvan? 
Dat we uiteindelijk toch afzien van 
een plek?”, aldus Evelien.

Het is volgens Evelien goedkoper om 
de plekken aan de achterkant van 
het kamp te realiseren op gemeen
tegrond. “Dan heeft het kamp twee 
ingangen en hoeven we geen contact 
te hebben met de rest. De gemeente 
gaf aan deze optie nog niet beke
ken te hebben. We zijn benieuwd 
met welk voorstel de gemeente in 
december komt. Zolang het plan op 
deze manier op tafel ligt, blijven we 

demonstreren in ons oude ‘spook
kamp’ bij het bos. We gaan pas weg 
tot de rechter een uitspraak doet. 
Dan zoeken we wel weer een andere 

locatie, we zijn reizigers en zijn dat 
dus gewend.”

Markt 39 Panningen 
www.durlinger.com 

Ontdek onze nieuwe
PME LEGEND collectie

Wij zoeken een 

salestalent
https://kempencreeert.nl/vacature-media-salestalent/

Lees verder op pagina 03
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

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

Colofon

Vrijwilligers Meijel luiden de noodklok: kippenstal 
te vochtig voor Oekraïense pop-upwinkel
In een kippenstal aan de Heufkesweg in Meijel is al ruim een half jaar een 
Oekraïense pop-upwinkel gevestigd waar vluchtelingen onder andere 
kleding, huishoudelijke spullen en speelgoed gratis kunnen halen. De stal 
is echter te vochtig in de winter, waardoor de vrijwilligers genoodzaakt 
zijn te stoppen als er geen nieuwe locatie gevonden wordt. Dat blijkt 
echter niet zo makkelijk.

Zo’n 150 vierkante meter van de 
kippenstal aan de Heufkensweg is 
in gebruik voor de popupwinkel. 
Die is door Maarten en Caroline 
Pijnenborgh in april opgezet naar 
aanleiding van de vluchtelingen
stroom uit Oekraïne. “Deze mensen 
kwamen met niks naar Nederland 
en wij wilden hulp bieden. Ik heb de 
eigenaar van de kippenstal benaderd 
en heb de ruimte samen met zes 
vrijwilligers omgebouwd tot winkel 
met rekken, tafels en paskamers. 
Elke woensdag komen minimaal tien 
mensen om gratis spullen te halen. 
Dat varieert van kleding en schoe
nen tot huishoudelijke spullen en 
fietsen.”

Sociaal
Volgens Milica, die bijna elke week 
aanwezig is, zijn de vluchtelin
gen hen heel dankbaar. De vrijwil
ligers hebben zelfs een band met 
hen opgebouwd. “Zelf ben ik ooit 
gevlucht uit Bosnië en weet dus 
hoe het is om in een vreemd land 

terecht te komen. Ik vind de winkel 
een superleuk idee en vind het fijn 
om mensen te helpen.” Vrijwilligster 
Tini geeft aan dat de vluchtelingen 
het ook als een sociaal uitje zien. 
“Het is hier best gezellig, de koffie 
staat altijd klaar. De taalbarrière is 
wel nog een issue, we moeten met 
handen en voeten met ze communi
ceren of ze gebruiken vertaalapps of 
tekenen het voorwerp op papier. We 
hebben het geluk dat de Oekraïense 
Sophia ons vaak helpt met vertalen. 
Het is leuk om te zien hoe zij zich in 
de groep mengt.”
Ondanks alle goede bedoelingen is 
de nood inmiddels hoog. De kle
ding in de stal wordt door de slechte 
luchtkwaliteit en het ontbreken van 
verwarming te vochtig en begint 
muf te ruiken. De vrijwilligers doen 
daarom een noodoproep voor een 
nieuwe locatie. “Ik heb zo’n vijftien 
locaties benaderd, maar ze zijn of 
commercieel of kunnen niet ver
warmd worden. Er is vanuit onze 
kant geen budget om een ruimte 
te huren. We hebben het probleem 
bij de gemeente aangekaart, maar 
tot nu toe zonder succes. Eind deze 
maand zullen we de kippenstal echt 
moeten verlaten”, aldus Maarten.

Kledingbank
Mocht er een nieuwe locatie gevon
den worden, dan zien de vrijwil
ligers een kledingbank ook wel 
zitten. Caroline: “De dichtstbijzijnde 
kledingbank is in Maasbracht. We 
merken dat er ook vanuit inwoners 
van Peel en Maas vraag is naar spul
len, omdat ze het tegenwoordig niet 
meer kunnen betalen. Als we een 
nieuwe locatie hebben van 150 tot 
200 vierkante meter, dan is het voor 
ons makkelijk om de popupwinkel 
verder uit te breiden tot kleding
bank. Een voedselbank is er al in 
Peel en Maas, waarom dan geen 

kledingbank? Dit is onze kans, maar 
dan hebben we hulp nodig vanuit de 
gemeente.”
Omdat de vrijwilligers een samen
werking zijn aangegaan met 
Grashoek en Neerkant, zou een 
locatie in Meijel een goede uitkomst 
zijn. “Meijel ligt voor deze dorpen 

centraal”, zegt Tini. Mocht het idee 
van de kledingbank meer draagvlak 
krijgen bij de gemeente, dan willen 
de vrijwilligers ook verder denken. 
Maarten: “We kunnen wellicht ook 
nog een stroom asielzoekers ver
wachten in Peel en Maas. Als we 
daarop willen inspelen en ook de 

minima willen helpen met kleding, 
is een centrale plek in Peel en Maas 
een beter idee. Om die locatie te 
vinden hebben we hulp nodig.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Oproep aan ouders om kinderen thuis aan te spreken
Directie Bouwens brengt pestgedrag en 
vechtpartijen onder de aandacht
Na twee keer politie op bezoek te hebben gehad in één week, vond de directie van het Bouwens in Panningen het welletjes en stuurde zij een 
brief richting ouders. Daarin roept rector Annemarie Lukassen ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan over het gebruik van 
social media en over pestgedrag en vechtpartijen op school.

Het begon met pestgedrag en 
kleine ruzies die uitgepraat konden 
worden, maar inmiddels gaat het 
tegenwoordig om grote ruzies met 
vechtpartijen op het Bouwens in 
Panningen. De politie is regelmatig 
op de school te vinden om de inci
denten af te handelen. Volgens rec
tor Annemarie Lukassen is het een 
goede aanleiding om de ouders aan 
te spreken. “We hebben door corona 
rare jaren gehad, wellicht heeft dat 

invloed gehad op het gedrag van 
leerlingen. Ook heeft de energie
crisis mogelijk invloed op gezin
nen. We merken dat het contact 
tussen leerlingen onderling moei
zamer verloopt en dat de kinderen 
een korter lontje hebben. Dit heeft 
ruzies tot gevolg die eerst buiten 
school of via social media beginnen 
en met vechtpartijen binnen school 
eindigen. Bij fysiek geweld wordt 
altijd contact gezocht met de poli

tie”, legt Lukassen uit.
Om ouders attent te maken op de 
huidige ontwikkelingen schreef 
Lukassen een brief. Hierin haalt ze 
de vechtpartijen aan, maar ook het 
gebruik van social media. “Het is 
een taak van ons allemaal om het 
gesprek aan te gaan over hoe we 
met elkaar omgaan en hoe je social 
media gebruikt. Tegenwoordig wor
den sneller uitspraken gedaan als 
‘hou je bek’ en ‘ik maak je dood’ 

terwijl kinderen de gevolgen daar
van niet kennen. Uit gesprekken 
met andere scholengemeenschap
pen blijkt dat het schelden niet 
uniek is. Onze maatschappij lijkt af 
te vlakken.”
De agressie op school blijft onder
werp van gesprek. De directie houdt 
een vinger aan de pols en kijkt of 
de brief richting ouders invloed 
heeft op het gedrag van de leerlin
gen.
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Bedankwand Help SV Panningen 
uit de brand
In de herbouwde accommodatie van SV Panningen is een wand gerealiseerd als dank aan alle donateurs die 
de actie ´Help SV Panningen uit de brand´ hebben gesteund. Deze actie werd opgezet nadat een verwoestende 
brand in maart 2021 een deel van de accommodatie in as had gelegd.

“Paul Leijsten heeft een prachtig ont
werp gemaakt voor deze wand, dat in 
verschillende opzichten linkt naar de 
actie en de brand. Zo symboliseren de 
handen de verbondenheid binnen de 
vereniging na de brand, zijn de blok
jes met namen de bouwstenen voor 
herbouw en is zelfs de lasertechniek, 
waarbij in hout gebrand wordt, een 

link naar wat er gebeurd is”, aldus Lars 
van den Heuvel namens de actiegroep.
In totaal werd er met ‘Help 
SV Panningen uit de brand’ ruim 
55.000 euro opgehaald door particuliere 
en zakelijke donaties, vele creatieve 
initiatieven waarbij geld werd ingeza
meld en een geslaagde dienstenveiling. 
Het bestuur van SV Panningen gaf bij 

het sluiten van de actie al aan enorm 
dankbaar te zijn dat zoveel mensen 
SV Panningen een warm hart toedra
gen. Het ingezamelde geld is afgelopen 
periode goed besteed, wat zichtbaar 
is in de herbouwde accommodatie die 
inmiddels weer aan vele voetballers, 
gasten en supporters een onderdak 
biedt. 

Op zoek 
naar werk? 
 
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en 
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende 
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste 
banen! Kijk maar eens hieronder. 

Allround monteur pluimveehouderij (fulltime)  
Regio Venray | Vac. Nr. P057614
Ben jij een echte alleskunner en op zoek naar een 
afwisselende baan? Dit is je kans! In deze functie zorg je 
ervoor dat alles op rolletjes loopt bij een groot familiebedrijf.      

Heftruckchauffeur (fulltime)   
Regio Horst | Vac. Nr. P057212
In deze baan ben je breed inzetbaar en werk je in een groene 
omgeving. Ga aan de slag in de kas en de loods van een 
potplantenkwekerij. Iets voor jou? 

Medewerker boomkwekerij (fulltime) 
Regio Venray | Vac. Nr. P057638
Wil jij werken in de buitenlucht en heb je groene vingers? 
Je komt in een team van gedreven collega’s die werken met 
400 verschillende boomsoorten.      

Dierverzorger varkenshouderij (fulltime)            
Regio Horst | Vac. Nr. P056602
Als je een passie voor dieren hebt, is dit je ideale job. In 
deze functie ben je dagelijks aan het werk in de dek-, 
wacht- en drachtstal van een innovatief en internationaal 
bedrijf. Reageer snel!  

AB Werkt Horst  |  ab-werkt.nl

Interesse? Contact recruiter Lian via 
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

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

GEZOCHT!
ZATERDAG-

/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?

Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08

Plan stichting Veen niet gesteund 
door paardenhouder die zich op 
Vieruitersten wil vestigen 
Een Ierse paardenhouder wil op Vieruitersten in Meijel een paardenhouderij beginnen. Stichting Veen is tegen 
dit plan en kwam onlangs met een alternatief plan waarin de natuur werd ontzien en de paardenhouderij 
toch gebouwd kon worden. De Ierse paardenhouder kan zich echter niet vinden in het alternatief plan en stelt 
dat de stichting onwaarheden in haar rapport heeft verwerkt.

Stichting Veen nam professor Hans 
Joosten en ecoloog André Jansen in 
de arm om tot een alternatief voor de 
huidige plannen te komen. Joosten en 
Jansen stellen dat er een andere optie 
mogelijk is, waarbij de plek van de 
beoogde paardenhouderij opschuift 
naar een hoger gedeelte van het ter
rein bij het Molentje. Dit alternatief 
plan zou volgens de stichting minder 
invloed hebben op de hydrologie.
Het alternatieve plan wordt door de 
Ierse initiatiefnemer als niet gewenst 

en niet werkbaar beoordeeld. Volgens 
de initiatiefnemer heeft de gemeen
telijke kwaliteitscommissie aangege
ven dat de paardenhouderij tegen de 
‘groene achtergrond’ juist een goede 
ligging is. Wanneer Stichting Veen het 
plan dwarsboomt, ontstaat volgens de 
paardenhouder de kans dat op de loca
tie zowel stieren als paarden gehouden 
zullen worden. “Daarmee is de mili
euwinst veel minder groot dan in het 
oorspronkelijke plan”, stelt de initiatief
nemer in een brief. De paardenhouder 

geeft in de brief aan dat hij juist voor 
deze locatie heeft gekozen vanwege de 
rust. Ook wil hij geen lint van bebou
wing creëren tussen Vieruitersten 22 en 
24. “In het oorspronkelijke plan waren 
er twee duidelijk herkenbare clusters 
van bebouwing. Deze duidelijkheid is 
er in het alternatief plan niet. Een bui
tenstaander zal denken dat de bebou
wing bij de buren hoort.” De Ierse 
paardenhouder geeft in de brief aan 
open te staan om een toelichting te 
geven op de brief.

Ook Frank Leenders uit Meijel is 
vrijdag in gesprek gegaan met 
de gemeente. Hij woont al jaren 
noodgedwongen met zijn moe
der in een houten chalet aan de 
Berkenheg. De familie heeft een 
verzoek gedaan voor vier plek
ken op die locatie. “Tijdens het 
gesprek heeft de gemeente laten 
weten dat ze twee tot vier plek

ken willen realiseren. Mijn moe
der heeft vier kinderen, dus als er 
maar twee plekken komen, moet 
er gekozen worden. Het gesprek 
was een teleurstelling. Ik heb de 
gemeente nogmaals verteld dat we 
het gevoel hebben gediscrimineerd 
te worden.”
Leenders vindt het frustrerend 
dat de gemeente zo lang op zich 

heeft laten wachten met het ver
zoek van de nieuwe staanplaatsen. 
Hij had dan ook excuses verwacht. 
Die heeft hij echter in tegenstelling 
tot familie Raaymakers niet gekre
gen. “Ik blijf actie voeren en ga de 
spandoeken maar weer ophangen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Vervolg voorpagina

‘Er ligt een verzoek voor het realiseren 
van drie woonwagenplaatsen op de 
Molenheg’
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Degenen die ik liefheb verlaat ik
Om degenen die ik liefhad terug te vinden

Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten 
hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan ons mam, schoonmoeder, 
oma en overgrootoma

Toos van Mullekom - Mestrom

* 21 juli 1932             † 13 oktober 2022

Toon van Mullekom †

 Beringe: Marie-Louise † en Mat
  Roy en Cynthia, Tess, Jill
  Ellen en Bart, Ries

 Someren:  Rinus en Petra
  Nicole en Bas, Tuur, 
  Linda en Mark
  Femke en Thierry, 
 Grashoek: Annie en Huub † en Jim
  Sanne en Koen, 
  Mike
  Jarno en Sem

 Helenaveen: Helma en Arnoud
  Anouk en Roy, Fenne, Mirthe
  Sharon en Frank

 Grashoek: Dion en Rosalie
  Thom en Anouk
  Anke en Mike
  Lieke
  Job

 Grashoek: Niek Peeters

Familie van Mullekom
Meester Theelenstraat 17, 5759 RS  Helenaveen

We hebben afscheid genomen van ons mam op dinsdag 18 oktober in de 
kerk te Helenaveen, waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven. Een speciaal 
woord van dank aan dr. Dhooge, Kruiswerkteam Liessel-Helenaveen en 
Linda van T-zorg.

Iddere zonnigmerge nao Moeder, 
Ut waas hiel gewoën…………….

Mie Janssen - Peeters
Mie van Miechele Driek

* 27 december 1933  Helden  † 5 oktober 2022

Echtgenote van

Hein Janssen †

Lieve moeder, allerliefste oma en omi van

 Helden: Peter en Jeanne Janssen-Reinders
   Nadine
   Elles en Jory
   Bram

 Helden: Karin en Romald Peeters-Janssen
   Jeanne en Martijn, Lynn, Fenne
   Jules en Iris, Lize
   Bart en Anneloes♥
   Tim en Mandy, Nena

 Helden: Annie en Hans † Verboeket-Janssen
   Rens †
   Britt en Puk

 Best: Harrie Janssen en Astrid Mommers
   Sanne
   Fleur

Correspondentieadres: Koetsiersweg 11, 5988 CN  Helden

Op dinsdag 11 oktober 2022 hebben we afscheid genomen van 
Moeder.

Wij willen voor iedereen die er voor Moeder en voor ons waren 
een woord van dank uitspreken. Die zorg en aandacht te mogen 
ontvangen is door Moeder en door ons enorm gewaardeerd.

Oos mam
Op unne daag as deze
Steit hiel de wereld stil
Op unne daag as deze
Geit niks zoe as ig wil

Unne glimlach van leefde
Un troan van gemis
Umdet zonger dig

‘t noeijts mier ut zelfde is

veur altied  U

Mia Verheijen - van Nienhuijs
* Panningen, 12 juli 1943 † Nijmegen, 13 oktober 2022

in liefde verbonden met

Paul Verheijen
 
 Mam en omi van Maryse en Erik Stappers-Verheijen
   Tom en Fenna
   Rowie en Luuk
   Daantje en Don

  Ellen en Ron van Tongerlo-Verheijen
   Cas
   Job

Correspondentieadres: 
Ninnesweg 68, 5981 PC Panningen

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 
20 oktober in Crematorium Venlo. 

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

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.
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering
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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.

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines ploegen frees spitmachine 
schudder hark maaier bloter mesttank 
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

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

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

Te Koop Fuchsia’s(bellenplant)in pot.
Uitzoeken in tuin.
Vele Soorten. Helling 58 Baarlo
077 477 17 57

Gezocht p.direct: oppas+hulp licht 
huishoudelijk werk
Voor gezin met 2 kinderen (11&14j) 
in Helden. Ca 46u per week (di+do), 
oa koken en strijken. Nederlands 
sprekend. 06 20 42 49 06

Parttime medewerk(st)er gevraagd 
voor schoon assemblage werk en lichte 
computerwerkzaamheden bij Stogger 
in Panningen. Ervaring niet nodig.  
Uren in overleg. Graag uw reactie naar: 
ikwilwerken@stogger.com

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

22-10 repair café Engelbewaarder
Baarlo van 1012 uur. 
Elke 4e zaterdag van de maand.

Wegens omst. met spoed te huur 
gevraagd: (kleinere)
Woning voor senior met senior hond. 
06 30 29 17 80

THUIS KAPPER GEZOCHT!
Voor het knippen van een man en 
2 jongetje 1x in 4 weken.
Bel/app 06 11 27 97 25
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HALLO op vakantie 
in Amerika
De Heldense Kitty Bongaerts werd drie jaar geleden geplukt. In het 
interview vertelde ze over haar droom om naar familie in Amerika te 
gaan. Helaas gooide corona roet in het eten en werd de reis vijf keer 
uitgesteld. Nu was het eindelijk zo ver en vertrok Kitty met een 
HALLO in haar koffer naar Amerika, waar ze met de krant op de foto 
ging bij de Niagara Falls. Volgens Kitty was de reis het wachten 
waard geweest en kan de vakantie van haar bucketlist worden 
gestreept.

HALLO op reis

College vraagt raad Peel en Maas om 
500.000 euro aan voorbereidingskrediet 
Kindcentrum De Riet
De twee gescheiden gebouwen aan de Schoutenring 32 en 34 in Panningen, waar basisschool de FavoRIET, 
SBO de Fontein, Buitenschoolse opvang en Hoera Kindcentrum zijn gevestigd, zijn toe aan vernieuwing. Voor de 
realisatie van Kindcentrum De Riet vraagt het college nu om een voorbereidingskrediet van 500.000 euro. 
De gemeente, het schoolbestuur, Hoera en de omwonenden geven de voorkeur aan een plan waarbij er een 
volledig nieuw gebouw gerealiseerd wordt op de locatie tussen de twee bestaande schoolgebouwen in.

De gemeente liet vijf scenario’s uit
werken. De scenario’s waarbij één 
of beiden gebouwen behouden ble
ven, bleken duurder dan de scenario’s 
waarbij nieuwbouw plaats zou vinden. 
“Dit heeft te maken met de energie
kosten. Om de huidige gebouwen te 
verduurzamen, is er veel geld nodig. 
Daarnaast is met het scenario waar de 
gemeente de voorkeur aangeeft, geen 
tijdelijke huisvesting nodig”, aldus wet
houder Machteld Beukema. Volgens 
haar past het voorkeursplan ook het 

beste bij de onderwijsvisie en krijgt het 
gebouw een toegankelijke uitstraling.
In het concept vormt het gebouw het 
centrale hart dat alle delen van het 
Kindcentrum verbindt en ruimte biedt 
aan gezamenlijke activiteiten. Om het 
plan uit te werken moet een ontwerp 
worden gemaakt waarvoor het college 
een krediet vraagt van 425.000 euro. 
Daarnaast wordt 75.000 euro gevraagd 
voor een ontwerp van de omgeving. 
In dit ontwerp wordt rekening gehou
den met verkeer en een speelruimte 

voor kinderen. In november beslist de 
gemeenteraad over het aangevraagde 
budget. Voordat het Kindcentrum 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zijn 
er zeker drie jaar verstreken.
Gemeente Peel en Maas onderzoekt 
momenteel of het consultatiebureau, 
dat per vrijdag 1 juli haar deuren sloot 
in De Groenling in Panningen, een 
plek kan krijgen in het Kindcentrum. 
Volgens wethouder Beukema moe
ten daar wel nog de gesprekken over 
gevoerd worden.

Er is niets dat
voorgoed verdwijnt

als men de
herinnering bewaart

Marlies Peskens-Kaltenbach
echtgenote van

Ger Peskens †

Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

Panningen, 10 oktober 2022
Correspondentieadres: Nicole Pannekoek-Peskens, 
Ninnesweg 105, 5981 PB  Panningen

De afscheidsdienst gevolgd door de crematie heeft op  
zaterdag 15 oktober plaatsgevonden.

Dank aan dokter Inge Rutten en alle medewerkers  
van “Het Poelsplein” in Panningen  

voor de goede en liefdevolle zorg voor mam.

Exploitatie gemeenschapshuizen 
door stijgende energiekosten onder druk
Niet alleen voor particulieren is de energiecrisis in de portemonnee te voelen, de gemeenschapshuizen in 
Peel en Maas staan ook onder druk. Met name de gebouwen waarvoor een variabel contract is afgesloten 
hebben hulp nodig om de exploitatie draaiende te houden. Bestuursleden weten echter te melden dat de 
gemeente Peel en Maas bekijkt met welke tegemoetkoming ze kan komen. Hoe die vergoeding eruit komt te 
zien, is nog niet bekend.

In 2019 werd voor gemeenschapshuis 
D’n Binger in Meijel een variabel con
tract afgesloten. In die tijd was dit de 
voordeligste keuze. Nu de gasprijzen 
de pan uitrijzen, is die keuze allesbe
halve voordelig, legt penningmeester 
Bert Bout uit. “Het dak ligt vol met 
zonnepanelen, waardoor we stroom 
voordelig kunnen gebruiken. De grote 
zaal waar de verenigingen sporten 
wordt wel nog met gas verwarmd. 
We proberen te besparen door zo laat 
mogelijk de verwarming aan te zet
ten en in plaats van één uur, maar 
een kwartier te stoken. Door het 
variabel contract kunnen we in het 
slechtste geval 17.000 euro betalen 
per maand. Dit hebben we bij de 
gemeente aangegeven en zij geeft 
aan dat er een regeling in de maak is 
om gemeenschapshuizen tegemoet 
te komen.”
Dit beaamt ook Robin Peeters, 
beheerder van Gemeenschapshuis De 
Ankerplaats in Grashoek. De exploita
tie van het gemeenschapshuis staat 
volgens hem onder druk doordat de 

prijzen gebaseerd zijn op dagtarie
ven. Volgens Peeters zijn de proble
men bij de gemeente bekend en is 
het afwachten wanneer ze met een 
vergoeding komt. “In januari leek 
een contract met dagprijzen voorde
lig, maar nu zorgt dat voor facturen 
van duizenden euro’s. Dat is voor ons 
niet op te brengen. We moeten heel 
kritisch gaan kijken naar de kosten. 
De huurprijzen voor verenigingen ver
hogen kan ook niet en mensen met 
een jas aan verwelkomen, willen we 
zeker niet.”
In Koningslust zijn tot eind dit jaar de 
prijzen vastgelegd in een contract. 
Omdat er zonnepanelen en warm
tepompen zijn aangesloten, kun
nen de stroomkosten grotendeels 
gecompenseerd worden. “Maar als 
de prijzen van het gas stijgen naar 
2 of 3 euro, dan is dat toch wel heel 
erg veel en gaat het ons veel kos
ten”, zegt Piet Geurts, secretaris 
van Stichting Bevordering Welzijn 
Koningslust. Doordat de stichting veel 
oudere mensen ontvangt, kan de 

verwarming niet lager dan 20 of 21 
graden worden gezet, geeft Geurts 
aan. “Meer bezuinigen dan we tot nu 
doen, kunnen we bijna niet. We heb
ben alles gedaan wat we kunnen 
door goed te isoleren, ledlampen te 
hangen en het verbruik in de gaten 
te houden. Pas wanneer de mensen 
afwezig zijn, gaat de temperatuur 
omlaag. De ventilatie in het gebouw 
gaat dan ook voor het grootste 
gedeelte uit.”
De gemeente Peel en Maas wil nog 
niet bekendmaken of en in welke 
vorm ze gemeenschapshuizen gaan 
compenseren in de energiecrisis. 
Steun vanuit de overheid ziet Geurts 
als noodzakelijk. “Wij kunnen ons 
hoofd momenteel nog boven water 
houden, maar ik weet dat dat op 
andere plaatsten niet zo is. Ik denk 
dat gemeenschapshuizen daar zeker 
in gesteund moeten worden. Het zou 
zonde zijn als zo’n voorziening zou 
moeten sluiten.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Plaats/locatie Straat/omschrijving

Markt 1 en Maasstraat 2
Vergelt 21
Kanaalstraat 62
Waalsestraat 27
Klaassenhof 19
Kwakvors 5
Keizerbosstraat 2
Neerseweg 90
Baarskampstraat 2
Heldenseweg 22A-1 tm 22B5 en 24
Maasboulevard, sectie E, perceelnrs. 756 en 927
Dorpstraat 71 
In den Bosch II perceel K 3369 
Dubbroek 13A
Dubbroek perceel M 1201 
Rooth 65
Tongerlose Pad 8B-1 t/m 8B-10
Vlodropstraat 1
Platveld 13A, 13B, 13C en 13D
Vieruitersten 24
Loosteeg 16A1 t/m 16C6
Ninnesweg 84

Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Egchel 
Grashoek 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Maasbree
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 

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.

Vervoersverbod in delen van 
Meijel vanwege vogelgriep
In Ospel (gemeente Nederweert) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. 
Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de kalkoenen op de locatie 
geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf geldt sinds zondag 16 oktober 2022 
een vervoersverbod. Een gedeelte van het dorp Meijel en het gebied daaromheen ligt in 
dit gebied. Daar geldt dus ook het vervoersverbod.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf 
een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, 
en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Jacht
Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder 
andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan 
verstoren.

Informatie
Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep. In het 
nieuwsbericht over vogelgriep in Ospel vindt u een kaart met het gebied waar het 
vervoersverbod geldt.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen
via WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

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

week 42 / 20 oktober 2022 / Informatie van en over de gemeente

Spelregels Milieupark 
Peel en Maas 
Het Milieupark is alléén voor onze inwoners. Wij vragen daarom uw postcode, 
huisnummer én eventueel een identiteitsbewijs.

Het Milieupark bereikt u via de Loosteeg. Volg de borden ‘Milieupark’. Aan de route naar het 
Milieupark liggen veel bedrijven. Staat u in de wachtrij voor het Milieupark, zorg er dan voor dat 
de in- en uitritten van de bedrijven bereikbaar zijn. 

• Sorteer thuis uw afval. Het moet gescheiden worden aangeboden
•  Neem zelf hulp mee. Onze medewerkers helpen niet bij het lossen van zware spullen
•  Er mag per keer maximaal 2 m3 aangeboden worden
•  Tractoren, landbouwvoertuigen en bedrijfswagens zijn niet toegestaan op het Milieupark
•  Het is verboden bedrijfsafval aan te bieden
•  Zit er asbest bij uw afval? Meldt dit bij binnenkomst, er zijn speciale regels voor het inleveren 

van asbest

Let op: bij het Milieupark kunt u alleen pinnen.
Kijk voor de kosten op: www.peelenmaas.nl  zoekwoord: Milieupark.

Openingstijden: 
• maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
• zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Eenmalige energietoeslag 
aanvragen 
Inwoners in Peel en Maas met een beperkt inkomen kunnen tot en met 31 december 
2022 een eenmalige energietoeslag aanvragen. De energietoeslag van € 800 wordt 
eenmalig verhoogd met € 500 netto per huishouden met een beperkt inkomen. 
De aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 wordt begin december 2022 
automatisch uitbetaald aan alle huishoudens die eerder ook al € 800 energietoeslag 
van de gemeente hebben ontvangen. 

Eenmalige energietoeslag
Huishoudens die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden kunnen 
tot en met 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen. De goedgekeurde 
aanvragen tot 1 december 2022 krijgen eerst € 800 euro. Begin december 2022 wordt 
automatisch de aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 uitbetaald. De goedgekeurde 
aanvragen vanaf 1 december tot 31 december 2022 krijgen meteen € 1300 euro uitbetaald.
Kijk op www.peelenmaas.nl zoekwoord: Eenmalige energietoeslag of u hiervoor in aanmerking 
komt. Aanvragen van de energietoeslag kan online bij de gemeente. Hiervoor heeft u een DigiD 
en e-mailadres nodig.

Maatwerk
Behoort u niet tot de doelgroep, maar heeft u financiële problemen door de hoge 
energiekosten? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, 
adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op. 

Bladkorven plaatsen
In september zijn bladkorven geplaatst. Deze korven zijn alleen voor bladeren 
van bomen in de openbare ruimte. Als de bomen kaal zijn, worden de bladkorven 
weer weggehaald. De bladkorven worden één of twee keer per week leeggemaakt. 
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bladeren. 

Geen snoeiafval of bladeren uit eigen tuin
Snoeiafval of bladeren uit uw eigen tuin horen niet in de bladkorven. Deze kunt u 
aanbieden bij het Milieupark. Voor groenafval betaalt u € 5 voor een aanhanger van 
2 bij 3 meter. Het kofferbaktarief is € 2,50. 

Locaties
De locaties van de bladkorven zijn te vinden op de digitale afvalkalender op
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Column
Duizend 
dingen doekje
Het is toch net een duizend 
dingen doekje, die Johan 
Remkes, vindt u niet? Hij lijkt 
werkelijk alle rotzooi te kunnen 
opruimen. Nu heeft hij weer 
orde aangebracht in de puin-
hoop die de politiek, met Tjeerd 
de Groot van D66 voorop, van 
het stikstofdossier heeft 
gemaakt. Zo’n duizend dingen 
doekje is ontzettend handig, 
zeker in die wereld waar overal 
vuiligheid te vinden is, en er 
altijd wel wat op te ruimen valt.

In Limburg bijvoorbeeld, waar 
hij de rommel opruimde die 
achterbleef bij het vertrek van 
Gouverneur Bovens in 2021 na 
een integriteitsschandaal. Of in 
Den Haag toen hij alles weer spik 
en span afleverde nadat Pauline 
Krikke als burgemeester volle
dig de mist inging bij het gedoe 
rondom vreugdevuren in die stad. 
En alle vuiligheid, onvrede en geru
zie tijdens de formatie van het 
kabinet Rutte 3 poetste hij weg 
waarna er, na lang touwtrekken, 
een kabinet Rutte 3 kwam. Als ik 
hem op tv ergens binnen zie stap
pen, voel ik al dat het goed komt. 
De manier waarop hij een ruimte 
betreedt, brengt rust. Hij wandelt 
met de grote trage passen van 
een ooievaar binnen, het hoofd 
iets mee wiegend op het ritme 
van zijn bewegingen. Daarbij kijkt 
hij oplettend rond op zoek naar 
een smakelijk kikkertje in de vorm 
van een probleem dat hij alvast 
kan verschalken. Onder zijn vleu
gels verzamelt hij vervolgens alle 
ruziemakers, praat met ze, haalt 
de scherpe kantjes er vanaf en 
zet iedereen weer met de neus 
in de goede richting. In de kern 
verandert er daarbij niet zo veel. 
De doelstellingen blijven overeind 
waarbij hij, dat wat het belangrijk
ste is, de menselijke maat, centraal 
stelt. Hij zoekt naar de overeen
komsten, niet naar de verschillen 
en brengt de cijfertjes en grafieken 
terug tot dat wat ze zijn, hulpmid
delen, en geen doel. Hij is duide
lijk, trakteert de mensen niet op 
een verbale diarree, en draait er 
niet omheen. En dat is heel bijzon
der voor een politicus, want dat is 
hij ook.
Wat vindt u, zou het niet goed zijn 
als ik hem eens bel en vraag of hij 
Rutte wil vervangen?

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 41

Sinds woensdag 12 oktober is in Limburg de jacht op wasberen geopend. Ze zijn ongewenst en schadelijk voor de natuur. De populatie wordt 
simpelweg te groot, zo wordt gesteld. Stichting AAP ving de dieren tot nu toe op, maar de opvang zit vol. Er lopen naar schatting nog enkele 
tientallen wasberen in Limburg rond waar geen plek voor is bij Stichting AAP. Daarom mogen de dieren in Limburg weer geschoten worden 
door jagers. 

Heeft de provincie gelijk met dat standpunt, of 
zijn er wellicht diervriendelijkere mogelijkhe
den voorhanden? Marij Bos laat luidt en duidelijk 
weten het niet eens te zijn met het voornemen 
van provincie Limburg. “Wasbeertjes wel en wol
ven niet, wat een gekke wereld.” Ook Eveliene 
Wilms vindt er het hare van. “Gek zijn jullie. Het 
zal eerder om hun vacht te doen zijn. Blijf met 
jullie tengels van deze dieren af, dan doe je pas 
echt iets goeds voor de natuur. Diep schandalig 

dit. Ze horen gewoon in de natuur. Dit is weerzin
wekkend en ongelofelijk dom.” Rudy Stevens denkt 
daar anders over. “Een exoot hoort hier gewoon niet 
thuis. Kunnen ze nog wel zo schattig zijn”, reageert 
hij. Ramon Vivian Ghielen vindt de maatregel onge
wenst. “Niet doen. Laat de natuur het zelf regelen. 
Wij mensen maken alles kapot”, reageert ze. 
Edwin Strijbos ziet er de humor van in. “Niet alleen 
grote groepen wasberen steken de grens over”, zegt 
hij met een knipoog. Annika Vos heeft liever een 

oplossing voor de langere termijn. “Houd dit was
beren in de toekomst tegen? Nee. Niet doen dus, 
want dit heeft geen nut”, schrijft ze. De wasberen 
in Limburg bevinden zich vooral een stuk zuide
lijker in de provincie. Naar schatting gaat het om 
enkele tientallen. Stichting AAP liet eerder deze 
week weten dat ze graag een andere oplossing 
voor het probleem zien. Bijvoorbeeld door de dieren 
onvruchtbaar te maken, zodat ze geen nageslacht 
meer kunnen krijgen.

‘Komende tijd geen uitpubliek welkom bij Roda JC’ en ‘Supporters bezoekende club niet langer welkom bij derby’s tussen FC Den Bosch en TOP Oss.’ 
Het zijn twee krantenkoppen, van een soort die steeds vaker opduikt. Steeds meer geluiden gaan op, waarbij wordt opgeroepen om uitsupporters in 
het betaald voetbal maar in z’n geheel te verbieden. Het gebeurt in een poging om het aantal incidenten in stadions terug te dringen. Is een verbod 
een logische en juiste conclusie, of juist erg kortzichtig?

De maatregel om uitpubliek te verbieden bij een 
bepaalde club of wedstrijd wordt genomen door 
de lokale driehoek (politie, Openbaar Ministe
rie en lokale overheid). Wedstrijden tussen Ajax 
en Feyenoord worden bijvoorbeeld al sinds 2009 
zonder uitsupporters gespeeld. Bij Roda JC begin
nen ze kleinschaliger: de komende drie thuiswed
strijden blijft het vak waarin normaliter supporters 
van de bezoekende club plaatsnemen, leeg. “Het 
is onacceptabel dat de lokale driehoek zo lichtzin
nig zulke draconische maatregelen oplegt. Kom op 

Kerkrade, pak die kleine groep aan die voor proble
men zorgt en ontvang alle andere supporters op een 
normale manier”, liet Supporterscollectief Nederland 
in een reactie op de Kerkraadse maatregel optekenen. 
Met die reactie snijdt ze een belangrijk punt aan: het 
is inderdaad een kleine groep die zorgt voor proble
men. En dus lijden de goeden onder de kwaden. 
Mensen die hun club achterna reizen en de hele week 
toeleven naar het bezoeken van een uitwedstrijd in 
het weekend, zijn de er de dupe van. De driehoek 
redeneert echter dat het verbieden van uitpubliek 

de enige remedie is bij het bestrijden van geweld 
en andere incidenten rondom de voetbalvelden. Een 
extreme maatregel, maar ook de enige die werkt, zo 
is de gedachte. Maar is het niet vooral ook een erg 
makkelijke maatregel? Verbieden van uitpubliek is na
melijk eenvoudiger dan het opsporen en aanpakken 
van de raddraaiers die heibel veroorzaken. Of heeft 
de driehoek gelijk en is een verbod op uitpubliek de 
enige optie?

Wat vindt u?

Verbod op uitpubliek is enige remedie

Afschieten Limburgse wasbeertjes is noodzakelijk 

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

I ngezonden b r ief

Ingezonden b r ief

Woonbeleid gemeente Peel en Maas
Het is goed te lezen en te horen hoe in onze gemeente het woonbeleid ten aanzien van statushouders, arbeidsmigranten en asielzoekers 
uitgevoerd wordt. Er is wel verschil in denkwijze bij sommige politieke partijen. We voldoen al aan de vraag en plicht en een azc willen we 
niet. Inwoners van Peel en Maas zijn ook erg begaan met deze mensen en zijn behulpzaam bij de opvang en begeleiding.

Huisvesting is zeer belangrijk voor de 
verdere ontwikkeling van iedereen. 
Mooi zou zijn om als statushouders 
die een woning aangeboden krijgen 
ook een baan zouden aanvaarden 
om zo een zelfstandig bestaan te 
kunnen leiden. Maar nu onze eigen 
bevolking en dan vooral de jongeren 
die ook uitzien naar een zelfstandig 
bestaan. Hoe zit het daarmee? Daar 
hoor je bitter weinig over. Is er een 
lijst van jongeren die een woning 

zoeken of hoeveel er ingeschreven 
staan? Hoe zijn de afspraken met 
de woningbouwcorporaties? Er zijn 
genoeg jonge raadsleden die vol
gens mij wat meer voor hun leef
tijdsgenoten kunnen betekenen. 
Want let op als deze generatie geen 
toekomstperspectief krijgt in onze 
gemeente dan ziet het er slecht uit. 
Een gezin kunnen vormen en werken 
voor de kost is één van de belang
rijkste idealen in een leven. Die zou

den dan een geschikte woning 
behoren te krijgen. Hoor maar al 
te vaak van dat voor hen geschikte 
woningen aan hun neus voorbijgaan. 
Het zou getuigen van daadkracht om 
in het openbaar de discussie aan te 
gaan zodat er bekend is hoe de vlag 
erbij hangt. De berichten in de media 
zijn te eenzijdig. Ook is men bezig 
met nu acute problemen op te los
sen in plaats van met de toekomst. 
Inwoners moeten het maar onder 

elkaar uitvechten om ontstane pro
blemen op te lossen. Men hoeft niet 
alles te accepteren. In deze onrustige 
tijden mag men gewoon spierbal
lentaal tonen. Één geruststelling: wij 
hebben deze problemen niet over 
ons afgeroepen, het zijn extreme 
tijden en wij zijn nergens schuld aan, 
maar moeten wel een toekomst cre
eren voor die na ons komen.

Pierre Verhees, Meijel 

Hoe nu verder
De vaccinatiecampagne is weer van start gegaan. De maatregelen weer van stal halen, is maar een kwestie van tijd. Zal de overheid weer tot 
de niet werkende maatregelen overgaan en onze ‘vrijheid’ weer van ons afnemen om het virus in te dammen?

Hoe wil je in godsnaam verkoud
heden voorkomen, om maar iets te 
noemen. Weet wel dat een corona 
infectie soms heftig kan zijn, maar 
om daar nu de hele bevolking voor 
de vrijheid te ontnemen gaat mij 
te ver. Als het de overheid van 
pas komt, gaan we weer de toe
gang beperken en moet je weer 

die groene vink op je telefoon laten 
zien voordat een café of theater bin
nen mag. Die toegangsapp geeft 
een valse veiligheid en houdt geen 
besmetting tegen, daar is geen vac
cin voor die dat kan voorkomen. 
Als het zover komt, hoop ik dat de 
middenstand, de horeca en verder 
alle bedrijven het gezonde verstand 

zullen gebruiken en open zijn zon
der die toegangsapp. Onze overheid 
heeft het gezond verstand verloren, 
we zullen nu moeten laten zien dat 
we er niet meer intrappen en een 
gezonde burgerlijke ongehoorzaam
heid laten zien. Samen staan we 
sterk, als iedereen dit doet staat de 
overheid in zijn hemd en heeft het 

nakijken. Al die maatregelen zullen 
dat virus echt niet tegenhouden, er 
zijn nu het hele jaar besmettingen 
gemeld. Stop met het testen, doe 
wat je vroeger al deed: verkouden 
oké, ben je ziek blijf je thuis.

Eef de Bruijn 
Steenbakkersstraat Panningen

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.

opinie \ 2010 
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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

Markt 1 en Maasstraat 2
Vergelt 21
Kanaalstraat 62
Waalsestraat 27
Klaassenhof 19
Kwakvors 5
Keizerbosstraat 2
Neerseweg 90
Baarskampstraat 2
Heldenseweg 22A-1 tm 22B5 en 24
Maasboulevard, sectie E, perceelnrs. 756 en 927
Dorpstraat 71 
In den Bosch II perceel K 3369 
Dubbroek 13A
Dubbroek perceel M 1201 
Rooth 65
Tongerlose Pad 8B-1 t/m 8B-10
Vlodropstraat 1
Platveld 13A, 13B, 13C en 13D
Vieruitersten 24
Loosteeg 16A1 t/m 16C6
Ninnesweg 84

Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Egchel 
Grashoek 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Maasbree
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 

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.

Vervoersverbod in delen van 
Meijel vanwege vogelgriep
In Ospel (gemeente Nederweert) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. 
Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de kalkoenen op de locatie 
geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf geldt sinds zondag 16 oktober 2022 
een vervoersverbod. Een gedeelte van het dorp Meijel en het gebied daaromheen ligt in 
dit gebied. Daar geldt dus ook het vervoersverbod.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf 
een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, 
en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Jacht
Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder 
andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan 
verstoren.

Informatie
Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep. In het 
nieuwsbericht over vogelgriep in Ospel vindt u een kaart met het gebied waar het 
vervoersverbod geldt.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen
via WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

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

week 42 / 20 oktober 2022 / Informatie van en over de gemeente

Spelregels Milieupark 
Peel en Maas 
Het Milieupark is alléén voor onze inwoners. Wij vragen daarom uw postcode, 
huisnummer én eventueel een identiteitsbewijs.

Het Milieupark bereikt u via de Loosteeg. Volg de borden ‘Milieupark’. Aan de route naar het 
Milieupark liggen veel bedrijven. Staat u in de wachtrij voor het Milieupark, zorg er dan voor dat 
de in- en uitritten van de bedrijven bereikbaar zijn. 

• Sorteer thuis uw afval. Het moet gescheiden worden aangeboden
•  Neem zelf hulp mee. Onze medewerkers helpen niet bij het lossen van zware spullen
•  Er mag per keer maximaal 2 m3 aangeboden worden
•  Tractoren, landbouwvoertuigen en bedrijfswagens zijn niet toegestaan op het Milieupark
•  Het is verboden bedrijfsafval aan te bieden
•  Zit er asbest bij uw afval? Meldt dit bij binnenkomst, er zijn speciale regels voor het inleveren 

van asbest

Let op: bij het Milieupark kunt u alleen pinnen.
Kijk voor de kosten op: www.peelenmaas.nl  zoekwoord: Milieupark.

Openingstijden: 
• maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
• zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Eenmalige energietoeslag 
aanvragen 
Inwoners in Peel en Maas met een beperkt inkomen kunnen tot en met 31 december 
2022 een eenmalige energietoeslag aanvragen. De energietoeslag van € 800 wordt 
eenmalig verhoogd met € 500 netto per huishouden met een beperkt inkomen. 
De aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 wordt begin december 2022 
automatisch uitbetaald aan alle huishoudens die eerder ook al € 800 energietoeslag 
van de gemeente hebben ontvangen. 

Eenmalige energietoeslag
Huishoudens die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden kunnen 
tot en met 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen. De goedgekeurde 
aanvragen tot 1 december 2022 krijgen eerst € 800 euro. Begin december 2022 wordt 
automatisch de aanvullende eenmalige energietoeslag van € 500 uitbetaald. De goedgekeurde 
aanvragen vanaf 1 december tot 31 december 2022 krijgen meteen € 1300 euro uitbetaald.
Kijk op www.peelenmaas.nl zoekwoord: Eenmalige energietoeslag of u hiervoor in aanmerking 
komt. Aanvragen van de energietoeslag kan online bij de gemeente. Hiervoor heeft u een DigiD 
en e-mailadres nodig.

Maatwerk
Behoort u niet tot de doelgroep, maar heeft u financiële problemen door de hoge 
energiekosten? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, 
adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op. 

Bladkorven plaatsen
In september zijn bladkorven geplaatst. Deze korven zijn alleen voor bladeren 
van bomen in de openbare ruimte. Als de bomen kaal zijn, worden de bladkorven 
weer weggehaald. De bladkorven worden één of twee keer per week leeggemaakt. 
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bladeren. 

Geen snoeiafval of bladeren uit eigen tuin
Snoeiafval of bladeren uit uw eigen tuin horen niet in de bladkorven. Deze kunt u 
aanbieden bij het Milieupark. Voor groenafval betaalt u € 5 voor een aanhanger van 
2 bij 3 meter. Het kofferbaktarief is € 2,50. 

Locaties
De locaties van de bladkorven zijn te vinden op de digitale afvalkalender op
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/
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Voorbereiding Laefplein Maasbree definitief van start

Raad in debat over opvang asielzoekers, 
Oekraïners en huisvesting statushouders
Peel en Maas zal vooralsnog niet ingaan op het dringende verzoek uit Den Haag aan 
gemeenten om vrijwillig extra noodopvang te realiseren voor asielzoekers. Het college 
is ondertussen wél hard op zoek naar extra huisvesting voor de al toegewezen 
statushouders. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van vorige week, waarin 
uitvoerig werd gesproken over de rol van de gemeente in de vluchtelingenopvang. 
Het vurige pleidooi van PvdA/GroenLinks en D66 voor een ruimhartiger beleid kreeg 
slechts steun van vier andere raadsleden.

Het al dan niet opnemen van méér vluchtelingen was mede op verzoek van de fractie PvdA/
GroenLinks op de agenda gezet. Die partij en D66 hadden een motie voorbereid om het 
college op te dragen op zoek te gaan naar flexibele woonruimte voor diverse doelgroepen 
waaronder vooral minderjarige asielzoekers. Fractievoorzitter Annigje Primowees verwees 
in haar toelichting naar de schrijnende beelden uit Ter Apel, en ook naar andere gemeenten, 
zoals Horst, die al extra plaatsen voor asielzoekers gevonden hebben. Ze werd bijgevallen 
door Joyce Tielen (D66), die de raad oproep ‘zich voor te stellen hoe het is om je hele leven 
achter te moeten laten om naar een vreemd land te gaan. Niémand wil dat.’ Ze verwees ook 
naar de ambitie van Peel en Maas om gezinsvriendelijke gemeente te zijn. ‘Gaat het dan alleen 
om kinderen van gezinnen die toevallig hier geboren zijn, of willen we ons ook barmhartig 
opstellen voor kinderen die helemaal alleen hier zijn? Ik hoop dat we als Peel en Maas onze 
verantwoordelijkheid willen nemen.’

‘Geen AZC’
De VVD was niet onder de indruk. Fractievoorzitter Teun Heldens noemde de vele 
arbeidsmigranten die Peel en Maas al ‘heel goed’ onderbrengt, en noemde ook de 
358 Oekraïners die inmiddels in de gemeente verblijven. Verder voldoet de gemeente al tien 
jaar aan de opgave om statushouders (erkende vluchtelingen) te huisvesten, zei Heldens. En hij 
herhaalde wat de lokale VVD al vaker heeft gezegd: er is in Peel en Maas geen plaats voor een 
(klein) AZC. Heldens zei ook met zoveel woorden dat er nogal wat oneigenlijke asielzoekers zijn 
en hekelde het ‘te slappe’ Haagse asielbeleid.   
CDA en vooral Lokaal Peel en Maas worstelden met de situatie en met hun reactie op de motie. 
Lokaal-fractievoorzitter Sander Janssen complimenteerde Joyce Tielen met haar ‘uit het 
hart’ gesproken woorden. Ook hij schaamt zich voor de beelden uit Ter Apel. Hij vond het wel 
positief dat het college de raad onlangs had gemeld volop op zoek te zijn naar méér geschikte 
woonruimte voor statushouders. Hij kondigde alvast aan dat zijn fractie verdeeld zou stemmen 
over de motie. 
Zijn collega John Timmermans (CDA) had sympathie voor de motie, maar verwees naar 
de moeite die Peel en Maas nú al heeft met het huisvesten van de toegewezen aantallen 
statushouders.

Uitdaging huisvesting
Wethouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei in zijn reactie dat het college terdege beseft 
dat er iets moet gebeuren. Tegelijk bevestigde hij wat het CDA ook al had gezegd, hoe moeilijk 
het is om de toegewezen statushouders te huisvesten. De gemeente staat voor de uitdaging 
om  voor 1 januari nog 53  statushouders te huisvesten, en voor de eerste helft van volgend 
jaar ligt er alweer een opgave van nóg eens 53. De gemeente is volgens Nijssen volop op zoek 
naar mogelijkheden voor flexwoningen voor deze en andere doelgroepen. Wat de opvang van 
asielzoekers betreft voldoet de regio volgens hem ook al aan de norm. Annigje Primowees vond 
dat Nijssen zich te veel daarachter verschuilt. Ze daagde de wethouder uit concreter te zijn 
over de flexwoningen: zijn die ook voor asielzoekers, onder wie alleenstaande minderjarigen? 
‘Dat komt aan de orde op het moment dat dit van ons wordt gevraagd’, antwoordde Nijssen. 
Daarop interrumpeerde Primowees de wethouder: ‘Voorzitter, die vraag wordt élke dag gesteld 
door onze staatsecretaris: ‘Alstublieft, gemeenten doe mee!’ Dus ga u melden, wethouder: wij 
Peel en Maas gaan voor die mensen zorgen. En dat hoeven er geen honderden te zijn, maar wel 
ons deel.’
In de daarop volgende schorsing staken fracties en college ieder voor zich de koppen bij elkaar 
om een standpunt te bepalen over de PvdA/GroenLinks-motie. Wethouder Nijssen zei na de 
schorsing dat het college de motie ontraadde. Hij hield vast aan het voornemen om voor een 
‘brede doelgroep’ op zoek te gaan naar woonruimte, zonder daarbij asielzoekers concreet te 
benoemen.

‘Verwarrende’ LinkedIn-post
De discussie sloeg nog even een zijpaadje in door een interventie van Teun Heldens. Hij wees op 
een LinkedIn-post van wethouder Machteld Beukema (D66) over de asielopvang. Die had met 
‘Ik zeg dus: JA’ gereageerd op de vraag van staatssecretaris Eric van der Burg aan gemeenten 
om één huis ter beschikking stellen voor minderjarige asielzoekers. Beukema’s openlijke steun 
is volgens Heldens in strijd met het collegestandpunt. Bovendien vond hij het ‘verwarrend’ dat 
Beukema zich had begeven op het terrein van een collega-wethouder. 
Beukema antwoordde dat ze slechts sympathie had geuit voor de oproep van de 
staatssecretaris, en dat de asielcrisis haar raakte. Ze zei evenwel het collegestandpunt te 
onderschrijven, waarin de opvang voor meerdere doelgroepen wordt bepleit. 

Motie verworpen
De PvdA/GroenLinks-motie over opvang van (een beperkt aantal) asielzoekers haalde het 
uiteindelijk niet. Behalve de vijf stemmen van de twee indienende partijen kreeg de motie 
slechts steun van vier leden (Hermkens, Naus, Vervoort en Rooijakkers) van de fractie Lokaal 
Peel en Maas. De overige zes Lokaal-raadsleden en de volledige fracties van CDA en VVD 
stemden tegen. Daarmee werd de motie met 9 stemmen vóór en 17 tegen verworpen. 

Laefplein
Behalve voor de vluchtelingen nam de raad vorige week ook de tijd voor het agendapunt 
Laefplein Maasbree. 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 college vraagt € 150.000 om te beginnen met de 
voorbereiding van het plan, voor het onderdeel openbare ruimte. De geplande woningbouw 
gebeurt door een private partij.
In de commissievergadering was al gebleken dat de raad het Laefplein een goed plan vindt. 
Diverse fracties pleitten wel voor extra bomen. De VVD had echter een meer fundamenteel 
probleem: die partij vindt dat de gemeente ook de regie moet nemen in de bouwplannen. 
Hoe kun je de openbare ruimte inrichten als je niet weet hoe de woningbouw gaat uitpakken, 
vroeg Paul Sanders zich af. Hij pleitte in de vorm van een motie voor een totaalplan onder regie 
van gemeente en bewoners. In diezelfde motie wordt het college ook opgeroepen om het 200 
jaar oude pand van de voormalige bakkerij Werts te behouden. 

Geen steun VVD
De motie werd door het college ontraden en kreeg ook geen steun in de raad. Voor het 
pand Werst  verwezen enkele fracties naar een zojuist gestart initiatief van onder meer 
heemkundeverenigingen. Die hebben met de gemeente afgesproken snel aan de slag te gaan 
met het opstellen van een concept-monumentenlijst. Een raadsmeerderheid wil dat proces, 
dat mogelijk komende zomer al afgerond wordt, niet doorkruisen.  
Over de woningbouw zei portefeuillehouder Erik Nijssen eerst te willen wachten op de plannen 
van de initiatiefnemer. De raad kan daarna zijn mening geven. Nijssen zei niet te verwachten 
dat de woningbouwplannen flink afwijken van het concept. Er kan dus met een gerust hart 
begonnen worden met een ontwerp voor de openbare ruimte. De gevraagde extra bomen zegde 
hij toe.
Hoewel de VVD geen steun kreeg voor haar motie, besloot de partij niet dwars te gaan liggen bij 
de stemming over het voorbereidingskrediet. Het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.

Irritatie over werkwijze Omnibuzz
Een agendapunt over het Wmo-vervoer van Omnibuzz zorgde voor de nodige irritatie in de 
raad. Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van Limburgse gemeenten. Het bestuur 
van Omnibuzz is van plan een (technische) wijziging in te voeren in de afrekensystematiek 
voor gemeenten en reizigers. Die heeft vooralsnog beperkte gevolgen, maar Omnibuzz is wel 
verplicht de deelnemende gemeenten eerst te vragen wat zij ervan vinden.
De raad besloot enkele aandachtspunten naar Omnibuzz op papier te zetten. Deze  ‘zienswijze’ 
stond nu op de agenda. Maar wat bleek, zo vertelde portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal 
Peel en Maas) de raad: het bestuur van Omnibuzz had twee weken eerder al schriftelijk laten 
weten dat het de wijziging al had doorgevoerd, zónder de zienswijze af te wachten. De raad was 
niet blij met deze handelswijze en pleitte voor een ‘krachtig signaal’ naar het bestuur van de 

gemeentegemeenteraadsnieuws
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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. 

Barre tijden

Vaagheid troef bij debat over opvang vluchtelingen

Gezinsvriendelijke gemeente?

Het zijn barre tijden. Voor veel huishoudens is de energierekening zo hard gestegen dat het echt ten koste 
van andere (vaak ook noodzakelijke) uitgaven gaat. De landelijke overheid heeft een prijsplafond inge-
steld, maar ook dat is lang niet altijd voldoende. 

Ook wij als provincie hebben, 
op initiatief van het CDA, geke
ken wat wij kunnen doen vanuit 
onze rol en mogelijkheden aan 
die torenhoge energierekening. 
Wij hebben via een motie opge
roepen tot een isolatie offensief 
in Limburg. Want het niet gebrui
ken van gas is nog altijd de beste 

en meest duurzame manier van 
besparen. En hoewel dat nu geen 
oplossing biedt, kan dit voor de 
wat langere termijn helpen om de 
rekening blijvend lager te krijgen. 
De provinciale regeling ‘Duurzaam 
Thuis’ is er al om betaalbare lenin
gen te verstrekken voor de iso
latie van daken, vloeren, muren 

en ramen. Die regeling gaat flink 
uitgebreid worden en ook met 
de woningcoöperaties moet de 
provincie om tafel om ook voor 
huurders een beter geïsoleerd huis 
te krijgen. We hebben het college 
opgeroepen om ook zo’n regeling 
voor gemeenschapsvoorzienin
gen te treffen. Want helaas zijn er 

gemeenschaps en sportaccom
modaties die dreigen te sluiten, 
omdat de rekening onmogelijk 
betaald kan worden. De landelijke 
subsidieregelingen om te ver
duurzamen vergoeden maximaal 
30 procent van de kosten. En juist 
die 70 procent eigen inbreng zou 
de provincie via een vergelijkbaar 
fonds kunnen lenen. Daardoor 
zou ook voor ons maatschappe
lijk vastgoed de rekening blijvend 
omlaag kunnen. In januari horen 

we hoe het college dit plan kan 
uitvoeren.

Marlou Absil, Statenlid

Het college had veel woorden en een lange schorsing nodig om de vaagheid over de rol van de gemeente bij 
de opvang van vluchtelingen overeind te houden. En de meerderheid van de raad had zorgen over het 
draagvlak dat door eigen toedoen steeds verder afbrokkelt.

Op initiatief van PvdA/GroenLinks 
vond in de raad een discussie plaats 
over de opvang van vluchtelin
gen. Iedereen heeft de beelden uit 
Ter Apel gezien: kinderen die bui
ten de nacht door moeten brengen. 
De rechtbank heeft bepaald dat de 
noodopvang voor vluchtelingen moet 
voldoen aan de internationale nor

men. De verantwoordelijke staats
secretaris van Asiel en Migratie, de 
VVD’er Van der Burg, heeft begin 
oktober een brief aan alle gemeen
ten gestuurd met een dringende 
oproep om extra opvangplekken 
te bieden voor alleenstaande min
derjarige asielzoekers. Hij vraagt 
de gemeenteraadsleden om per 

gemeente één woning hiervoor 
beschikbaar te stellen. PvdA/
GroenLinks en D’66 vroegen de ove
rige fracties en het college gehoor 
te geven aan deze oproep van de 
staatssecretaris. Het college bleef 
uiterst vaag: het sprak uitvoerig over 
de flexibele opvang van alle doel
groepen, maar weigerde nadruk

kelijk te verklaren dat deze opvang 
ook – en gezien de urgentie liefst 
met voorrang – voor vluchtelingen
kinderen bedoeld was. De wethou
der die spontaan had laten weten de 
oproep om één woning beschikbaar 
te stellen te steunen, werd berispt 
voor deze duidelijkheid. De VVD was 
bezorgd voor het draagvlak onder 
de bevolking en deed opnieuw zijn 
uiterste best om dat draagvlak zelf te 
ondermijnen. Het CDA keek weg en 
heeft ook op dit punt nog steeds niet 

zijn christelijke uitgangspunten her
vonden. De lokalen spraken schande 
over de situatie in Ter Apel, maar 
slechts vier van hun tien raadsleden 
durfden het college op te roepen een 
eigen bijdrage te leveren aan het 
opheffen van die schrijnende situ
atie. Kortom, het was een slechte 
beurt voor het sociale gezicht van 
Peel en Maas.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

Vorige week hebben wij samen met PvdA/GroenLinks een motie ingediend waarin we de gemeente Peel 
en Maas oproepen om opzoek te gaan naar een locatie voor de opvang van minderjarige asielzoekers. 
In onze ogen op zijn minst het minimale en menselijke wat wij als gemeente kunnen doen om deze 
groep op een fatsoenlijke manier te kunnen opvangen gezien de huidige crisis en de onmenselijke 
situatie hiervan. Ik heb hierbij een oproep gedaan aan de overige raadsleden om met hun hart te stem-
men, en niet slechts naar cijfertjes te kijken. Het gaat tenslotte over mensen, net zoals jij en ik.

Helaas bleek het makkelijker om 
de ogen te sluiten voor de beelden 
die we allemaal hebben gezien en 
bureaucratische redenen te beden
ken om niet voor onze motie te 
stemmen. Juist voor een gemeente 

die zegt gezinsvriendelijk te zijn, 
blijkt deze gezinsvriendelijkheid 
alleen te gelden voor kinderen die 
binnen onze gemeentegrenzen 
wonen. Het was juist een goede 
kans voor ons geweest om deze 

kinderen, buiten al het trauma dat 
ze al hebben opgelopen, in onze 
gemeenschap op te nemen om zo 
de pijn van alle ellende die deze 
kinderen vaak al hebben meege
maakt te verzachten. Als er een 

ding is wat ik heb geleerd door 
dicht bij mensen te staan die alles 
hebben moeten achterlaten, is dat 
niemand zijn familie, vertrouwde 
omgeving, taal en cultuur vrijwillig 
achter laat om helemaal opnieuw 
te beginnen in een vreemd land. 
Kinderen hebben hier al helemaal 
geen keuze in.
Als we de berichten van afgelopen 
weken mogen geloven, ziet het er 
helaas naar uit dat de opvangcrisis 
volgend jaar nog niet is opgelost. 

Als gemeenten niet meewerken, zal 
deze crisis alleen nog maar erger 
worden. Dit betekent dat er nog 
meer mensen in mensonterende 
omstandigheden terecht komen in 
ons land. Dit moeten we niet willen 
accepteren.

Joyce Tielen

CDA Peel en Maas

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

D66 Peel en Maas

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

gemeenschappelijke regeling.  Wethouder Mestrom was ook niet te spreken over het passeren 
van de raad. en zegde toe bij Omnibuzz duidelijk te maken wat college en raad vinden van de 
gang van zaken.

Stikstof
In het zogeheten Vragenhalfuurtje wilde VVD-raadslid Jeanne Hesen van het college de stand 
van zaken weten rond de stikstofmaatregelen en de zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’. 
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) kon haar niet veel verder helpen. Peel en Maas 
is, net als alle andere gemeenten, in afwachting van de Provincie, zei Wanten. Die moet volgens 
afspraak volgend jaar met uitgewerkte plannen komen.

Paardenhouderij Meijel
De fractie PvdA/GroenLinks kwam met een verzoek naar aanleiding van een brief van de 
stichting Veen. Die heeft een alternatief plan ingediend voor de geplande paardenhouderij aan 

de Vieruitersten in Meijel. De fractie pleit ervoor dat  de raad zorgvuldig wordt meegenomen in 
dit proces. Burgemeester Delissen gaf aan dat dit aan de orde is. 
Tijdens de raadsvergadering werd ook een nieuw commissielid benoemd. Het gaat om 
Jan Smolders uit Helden-Dorp. Smolders zal voortaan voor het CDA deelnemen aan de 
commissievergadering die vooraf gaat aan de besluitvormende raadsvergadering.

Scootmobielen
Aan het einde van de vergadering kondigde de fractie PvdA/GroenLinks nog een motie 
‘scootmobielen’ aan. Volgens die partij is er bij veel gebruikers van scootmobielen die zijn 
verstrekt in het kader van de Wmo, onduidelijkheid over de keuzemogelijkheden. Het gaat 
met name om de keuze van de maximumsnelheid (12 dan wel 15km/u) en de actieradius (een 
accu voor 20/25 km of een die verder reikt). Volgens portefeuillehouder Anget Mestrom is die 
keuzemogelijkheid er wel degelijk. Ze zegde toe daar meer bekendheid aan te geven. PvdA/
GroenLinks vond daarmee de motie niet meer nodig. 
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Voorbereiding Laefplein Maasbree definitief van start

Raad in debat over opvang asielzoekers, 
Oekraïners en huisvesting statushouders
Peel en Maas zal vooralsnog niet ingaan op het dringende verzoek uit Den Haag aan 
gemeenten om vrijwillig extra noodopvang te realiseren voor asielzoekers. Het college 
is ondertussen wél hard op zoek naar extra huisvesting voor de al toegewezen 
statushouders. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van vorige week, waarin 
uitvoerig werd gesproken over de rol van de gemeente in de vluchtelingenopvang. 
Het vurige pleidooi van PvdA/GroenLinks en D66 voor een ruimhartiger beleid kreeg 
slechts steun van vier andere raadsleden.

Het al dan niet opnemen van méér vluchtelingen was mede op verzoek van de fractie PvdA/
GroenLinks op de agenda gezet. Die partij en D66 hadden een motie voorbereid om het 
college op te dragen op zoek te gaan naar flexibele woonruimte voor diverse doelgroepen 
waaronder vooral minderjarige asielzoekers. Fractievoorzitter Annigje Primowees verwees 
in haar toelichting naar de schrijnende beelden uit Ter Apel, en ook naar andere gemeenten, 
zoals Horst, die al extra plaatsen voor asielzoekers gevonden hebben. Ze werd bijgevallen 
door Joyce Tielen (D66), die de raad oproep ‘zich voor te stellen hoe het is om je hele leven 
achter te moeten laten om naar een vreemd land te gaan. Niémand wil dat.’ Ze verwees ook 
naar de ambitie van Peel en Maas om gezinsvriendelijke gemeente te zijn. ‘Gaat het dan alleen 
om kinderen van gezinnen die toevallig hier geboren zijn, of willen we ons ook barmhartig 
opstellen voor kinderen die helemaal alleen hier zijn? Ik hoop dat we als Peel en Maas onze 
verantwoordelijkheid willen nemen.’

‘Geen AZC’
De VVD was niet onder de indruk. Fractievoorzitter Teun Heldens noemde de vele 
arbeidsmigranten die Peel en Maas al ‘heel goed’ onderbrengt, en noemde ook de 
358 Oekraïners die inmiddels in de gemeente verblijven. Verder voldoet de gemeente al tien 
jaar aan de opgave om statushouders (erkende vluchtelingen) te huisvesten, zei Heldens. En hij 
herhaalde wat de lokale VVD al vaker heeft gezegd: er is in Peel en Maas geen plaats voor een 
(klein) AZC. Heldens zei ook met zoveel woorden dat er nogal wat oneigenlijke asielzoekers zijn 
en hekelde het ‘te slappe’ Haagse asielbeleid.   
CDA en vooral Lokaal Peel en Maas worstelden met de situatie en met hun reactie op de motie. 
Lokaal-fractievoorzitter Sander Janssen complimenteerde Joyce Tielen met haar ‘uit het 
hart’ gesproken woorden. Ook hij schaamt zich voor de beelden uit Ter Apel. Hij vond het wel 
positief dat het college de raad onlangs had gemeld volop op zoek te zijn naar méér geschikte 
woonruimte voor statushouders. Hij kondigde alvast aan dat zijn fractie verdeeld zou stemmen 
over de motie. 
Zijn collega John Timmermans (CDA) had sympathie voor de motie, maar verwees naar 
de moeite die Peel en Maas nú al heeft met het huisvesten van de toegewezen aantallen 
statushouders.

Uitdaging huisvesting
Wethouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei in zijn reactie dat het college terdege beseft 
dat er iets moet gebeuren. Tegelijk bevestigde hij wat het CDA ook al had gezegd, hoe moeilijk 
het is om de toegewezen statushouders te huisvesten. De gemeente staat voor de uitdaging 
om  voor 1 januari nog 53  statushouders te huisvesten, en voor de eerste helft van volgend 
jaar ligt er alweer een opgave van nóg eens 53. De gemeente is volgens Nijssen volop op zoek 
naar mogelijkheden voor flexwoningen voor deze en andere doelgroepen. Wat de opvang van 
asielzoekers betreft voldoet de regio volgens hem ook al aan de norm. Annigje Primowees vond 
dat Nijssen zich te veel daarachter verschuilt. Ze daagde de wethouder uit concreter te zijn 
over de flexwoningen: zijn die ook voor asielzoekers, onder wie alleenstaande minderjarigen? 
‘Dat komt aan de orde op het moment dat dit van ons wordt gevraagd’, antwoordde Nijssen. 
Daarop interrumpeerde Primowees de wethouder: ‘Voorzitter, die vraag wordt élke dag gesteld 
door onze staatsecretaris: ‘Alstublieft, gemeenten doe mee!’ Dus ga u melden, wethouder: wij 
Peel en Maas gaan voor die mensen zorgen. En dat hoeven er geen honderden te zijn, maar wel 
ons deel.’
In de daarop volgende schorsing staken fracties en college ieder voor zich de koppen bij elkaar 
om een standpunt te bepalen over de PvdA/GroenLinks-motie. Wethouder Nijssen zei na de 
schorsing dat het college de motie ontraadde. Hij hield vast aan het voornemen om voor een 
‘brede doelgroep’ op zoek te gaan naar woonruimte, zonder daarbij asielzoekers concreet te 
benoemen.

‘Verwarrende’ LinkedIn-post
De discussie sloeg nog even een zijpaadje in door een interventie van Teun Heldens. Hij wees op 
een LinkedIn-post van wethouder Machteld Beukema (D66) over de asielopvang. Die had met 
‘Ik zeg dus: JA’ gereageerd op de vraag van staatssecretaris Eric van der Burg aan gemeenten 
om één huis ter beschikking stellen voor minderjarige asielzoekers. Beukema’s openlijke steun 
is volgens Heldens in strijd met het collegestandpunt. Bovendien vond hij het ‘verwarrend’ dat 
Beukema zich had begeven op het terrein van een collega-wethouder. 
Beukema antwoordde dat ze slechts sympathie had geuit voor de oproep van de 
staatssecretaris, en dat de asielcrisis haar raakte. Ze zei evenwel het collegestandpunt te 
onderschrijven, waarin de opvang voor meerdere doelgroepen wordt bepleit. 

Motie verworpen
De PvdA/GroenLinks-motie over opvang van (een beperkt aantal) asielzoekers haalde het 
uiteindelijk niet. Behalve de vijf stemmen van de twee indienende partijen kreeg de motie 
slechts steun van vier leden (Hermkens, Naus, Vervoort en Rooijakkers) van de fractie Lokaal 
Peel en Maas. De overige zes Lokaal-raadsleden en de volledige fracties van CDA en VVD 
stemden tegen. Daarmee werd de motie met 9 stemmen vóór en 17 tegen verworpen. 

Laefplein
Behalve voor de vluchtelingen nam de raad vorige week ook de tijd voor het agendapunt 
Laefplein Maasbree. 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 college vraagt € 150.000 om te beginnen met de 
voorbereiding van het plan, voor het onderdeel openbare ruimte. De geplande woningbouw 
gebeurt door een private partij.
In de commissievergadering was al gebleken dat de raad het Laefplein een goed plan vindt. 
Diverse fracties pleitten wel voor extra bomen. De VVD had echter een meer fundamenteel 
probleem: die partij vindt dat de gemeente ook de regie moet nemen in de bouwplannen. 
Hoe kun je de openbare ruimte inrichten als je niet weet hoe de woningbouw gaat uitpakken, 
vroeg Paul Sanders zich af. Hij pleitte in de vorm van een motie voor een totaalplan onder regie 
van gemeente en bewoners. In diezelfde motie wordt het college ook opgeroepen om het 200 
jaar oude pand van de voormalige bakkerij Werts te behouden. 

Geen steun VVD
De motie werd door het college ontraden en kreeg ook geen steun in de raad. Voor het 
pand Werst  verwezen enkele fracties naar een zojuist gestart initiatief van onder meer 
heemkundeverenigingen. Die hebben met de gemeente afgesproken snel aan de slag te gaan 
met het opstellen van een concept-monumentenlijst. Een raadsmeerderheid wil dat proces, 
dat mogelijk komende zomer al afgerond wordt, niet doorkruisen.  
Over de woningbouw zei portefeuillehouder Erik Nijssen eerst te willen wachten op de plannen 
van de initiatiefnemer. De raad kan daarna zijn mening geven. Nijssen zei niet te verwachten 
dat de woningbouwplannen flink afwijken van het concept. Er kan dus met een gerust hart 
begonnen worden met een ontwerp voor de openbare ruimte. De gevraagde extra bomen zegde 
hij toe.
Hoewel de VVD geen steun kreeg voor haar motie, besloot de partij niet dwars te gaan liggen bij 
de stemming over het voorbereidingskrediet. Het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.

Irritatie over werkwijze Omnibuzz
Een agendapunt over het Wmo-vervoer van Omnibuzz zorgde voor de nodige irritatie in de 
raad. Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van Limburgse gemeenten. Het bestuur 
van Omnibuzz is van plan een (technische) wijziging in te voeren in de afrekensystematiek 
voor gemeenten en reizigers. Die heeft vooralsnog beperkte gevolgen, maar Omnibuzz is wel 
verplicht de deelnemende gemeenten eerst te vragen wat zij ervan vinden.
De raad besloot enkele aandachtspunten naar Omnibuzz op papier te zetten. Deze  ‘zienswijze’ 
stond nu op de agenda. Maar wat bleek, zo vertelde portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal 
Peel en Maas) de raad: het bestuur van Omnibuzz had twee weken eerder al schriftelijk laten 
weten dat het de wijziging al had doorgevoerd, zónder de zienswijze af te wachten. De raad was 
niet blij met deze handelswijze en pleitte voor een ‘krachtig signaal’ naar het bestuur van de 

gemeentegemeenteraadsnieuws
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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.

Goede tijden en slechte tijden: die heeft Judith Versteegen in haar leven meegemaakt. Inmiddels ziet haar 
toekomst er weer rooskleurig uit. Ze runt haar eigen bedrijf, heeft een nieuwe vriend en staat positief in 
het leven. Deze week wordt de Panningse geplukt.

Judith werd 48 jaar geleden 
geboren in een tuindersfami
lie in Beringe. “Van jongs af aan 
werkten wij mee in het bedrijf. 
Bij ons was het niet lullen, maar 
poetsen.” Dat uitte zich bij Judith 
uiteindelijk in het runnen van een 
eigen bedrijf. Dat deed ze enkele 
jaren met een compagnon, maar 
vlak voordat corona opdook ver
kocht ze haar aandelen en begon 
ze haar eigen onderneming. 
“Mijn bedrijf regelt huisvesting 
voor internationale werknemers 
in het hoger segment. Ik ben op 
0 begonnen en beheer samen 
met mijn team inmiddels 120 
woningen door geheel Limburg 
en Brabant. Er zijn onterecht veel 
vooroordelen over mijn werk, 
maar bij ons staat voorop dat de 
werknemers fatsoenlijk kunnen 

wonen. Ze wonen dan ook niet in een 
chalet, maar in een normaal woon
huis”, legt Judith uit.

Handballen
Judiths achtergrond is niet te vin
den in deze branche, ze studeerde 
aan het Middelbaar Economisch 
Administratief Onderwijs en werkte 
onder andere als financieel adviseur. 
“Toen er een fusie volgde met de 
Rabobank heb ik ontslag genomen, 
daar had ik geen zin in. De uitdaging 
was weg. Via een paar omwegen 
kwam ik bij handbalvereniging BEVO 
HC terecht, omdat zij een facilitair 
manager voor De Heuf nodig hadden. 
Met uitzondering van mijn huidige 
baan, heb ik het meeste plezier in De 
Heuf beleefd. Daar lag echt mijn hart, 
omdat ik én met mensen bezig was 
en ik van alles en nog wat regelde. 

Door financiële problemen hebben ze 
het personeel helaas moeten ont
slaan.”
Destijds was Judith dit voor en ging 
ze al eerder op zoek naar een nieuwe 
baan. “Dat was best moeilijk. Ik vind 
namelijk veel leuk. Wel heb ik altijd 
gezegd dat ik wat voor mezelf zou 
willen beginnen. Toen ik werd bena
derd door een uitzendbureau om in 
de huisvestingsbranche te gaan wer
ken, leek me dat wel een uitdaging.” 

Politie
Dat geldt ook voor de opleiding die ze 
jaren eerder volgde. “Na de geboorte 
van Fleur ben ik manager gewor
den bij dames 1 van BEVO. Nadat ik 
gestopt ben als manager ben ik de 
politieopleiding gaan volgen om bij 
de vrijwillige politie te beginnen. 
De opleiding die je als vrijwilliger 

volgt, is hetzelfde als voor beroeps
collega’s. Groot verschil is dat je als 
vrijwilliger kunt kiezen om wel of niet 
ingezet te worden.” Judith werkte 
tien jaar bij de politie en werd onder 
andere bij evenementen door geheel 
Limburg of politiecontroles ingezet ter 
ondersteuning van de beroepscolle
ga’s. “Zo stond ik eens op Prinsjesdag 
en evenementen in de buurt van 
Venlo. Ik wilde bewust in het team 
van Tegelen werken, want het is niet 
fijn om in Panningen bekenden tegen 
te komen. In verband met het runnen 
van een eigen bedrijf en een gezin 
ben ik gestopt als politievrijwilliger. 
Ik heb daar een geweldige tijd gehad 
en de ontwikkeling die ik bij de poli
tie heb doorgemaakt, heeft me mede 
gemaakt tot hoe ik nu ben.”

Fanatiek
Dat Judith ooit bij BEVO aan de slag 
ging, kwam niet geheel als een ver
rassing. Ze was vanaf haar 7e al te vin
den bij de handbalvereniging. “Ik was 
vanaf mijn jeugd al zeer fanatiek en 
ook met het team Nederlands kam
pioen Bjeugd geworden. Op mijn 17e 
begon ik bij Dames 1.” Het damesteam 
waarin Judith speelde, deed mee in de 
landelijke competitie. Dat betekende 
dus drie keer in de week trainen en 
één keer een wedstrijd spelen. “Van 
mijn 17e tot begin 30 stond mijn leven 
in het teken van handbal. Daar heb 
ik veel voor gelaten. Ik was fanatiek, 
dronk niet en had veel structuur in 
mijn leven om school en werk te kun
nen combineren. Maar hoe ouder ik 
werd, hoe minder drive ik had om te 
handballen. Na de geboorte van Babs 
ben ik bij de recreanten gaan handbal
len en tot afgelopen jaar heb ik dat 
met veel plezier gedaan. Helaas is het 
team helemaal gestopt.”
Sporten doet Judith nog steeds, alleen 
wel in de sportschool. “Ik heb een 
personal trainer waarmee ik één keer 
in de week train. Dan sport ik nog één 
dag zelf en ga ik regelmatig wande
len. Ik merk dat ik het fijn vind om tijd 
voor mezelf te hebben.” Dat was in 
het verleden wel anders, legt Judith 
uit. Naar eigen zeggen heeft ze tur
bulente jaren achter de rug, waarin 

zorgen voor anderen op één stond. 
“Mijn exman en ik hebben vier kin
deren: Miel van 18, Fleur van 16, Babs 
van 10 en Gies. Hij zou dit jaar 12 jaar 
zijn geworden, maar is vlak na zijn 
geboorte gestorven. Het was een hele 
zware tijd. Gelukkig zijn we in onze 
familie daar heel open over. Hij hoort 
bij het gezin. Mijn zus heeft hetzelfde 
meegemaakt in ongeveer dezelfde 
periode. We hebben veel steun aan 
elkaar gehad. Toen zij op 35jarige 
leeftijd borstkanker kreeg, hadden we 
weer een pittige tijd. Je kunt je niet 
voorstellen hoe zwaar dit voor onze 
ouders moet zijn geweest. Je kinderen 
verdriet zien hebben, dat is het ergste 
wat je als ouders kan overkomen.”

Latrelatie
Daar komt nog eens bij dat 4,5 jaar 
geleden Judith en haar exman beslo
ten om te gaan scheiden. Judith 
kwam er alleen voor te staan. In die 
tijd brandde ook haar bedrijfspand 
af. “Ik moest de gewoonte om een 
gezinsleven te hebben loslaten. In 
het begin voelde ik me schuldig dat 
ik voor niemand hoefde te zorgen 
als de kinderen niet bij mij waren. 
Maar na een tijdje kon ik echt genie
ten van mijn eigen tijd. Als vrijge
zel heb ik echt een fantastische tijd 
gehad. Nu ben ik al drie jaar geluk
kig met Dennis, die ik via Tinder heb 
leren kennen. Het was de eerste man 
die echt oprecht geïnteresseerd was 
in mij en mijn bedrijf. Omdat hij in 
Eindhoven woont en twee kinderen 
heeft, hebben we voor een latrelatie 
gekozen. Zo kunnen we de rust voor 
de kinderen behouden.” Inmiddels 
kan Judith dan ook stellen gelukkig te 
zijn. “Ik probeer balans te zoeken in 
mijn werk en privéleven. Ik zit goed 
in mijn vel, vind het heerlijk om mijn 
eigen dingen te doen en mijn bedrijf 
te runnen. Dat ik alles wil managen, 
heeft altijd in mij gezeten. Dat zie 
ik nu ook terug in dochter Fleur. Ze 
begint op haar moeder te lijken”, zegt 
Judith lachend.

Tekst: Jeanine Hendriks

Judith Versteegen Panningen
Geplukt

enzo \ 2010 
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BART winnaar 18e Open Koningsluster 
Kampioenschappen
Op de banen van Handboogvereniging De Indianen in Koningslust werd onlangs voor de 18e keer de Open 
Koningsluster Kampioenschappen verschoten. Er hadden zich dit jaar negen teams aangemeld. De finale 
ging dit jaar tussen B.S.D.I.D.R.D.N en BART. En zij maakten er een spannende strijd van. Halverwege de 
finale stond het gelijk, maar uiteindelijk was het BART die aan het langste eind trok en als winnaar uit de 
strijd kwam door 159 punten te noteren tegen de 156 punten voor Beter Scheef Der In Dan Recht Der Neave. 
Groep Peter Bos behaalde een derde plaats.

Nellie Coenen clubkampioen 
Jeu de Boules Club Baarlo
Jeu de Boules Club Baarlo organiseerde onlangs op haar accom-
modatie aan de Kasteellaan haar zestiende clubkampioenschap en 
de jaarlijkse clubdag. Nellie Coenen werd daarbij gekroond tot 
clubkampioen 2022.

Om 11.30 uur opende voorzitter 
Henri dit toernooi met een woord 
van welkom. Daarna kregen de 
deelnemers een brunch aangebo
den bij hoeve Hofackers. Gezien de 
weersverwachtingen besloot het 
bestuur om met de wedstrijden 
om 12.30 uur te beginnen en het 
toernooi over drie rondes te spelen. 
Dit bleek een goed besluit: gedu
rende de wedstrijden bleef het nog 
net droog. Voor dit toernooi hadden 
zich 28 leden ingeschreven. Na drie 
rondes kon toernooileider Piet Derks 
de eindstand opmaken. De eerste 

plaats was weggelegd voor Nellie 
Coenen, gevolgd door Anny Gerards, 
Nellie Linders en Cor Relouw. 
Voor Nellie Coenen betekende dit 
het tweede clubkampioenschap: in 
2014 was haar deze eer ook al te 
beurt gevallen. Tegen 16.30 uur kon 
voorzitter Henri de prijzen uitreiken 
en de beker aan de nieuwe club
kampioene Nellie Coenen overhan
digen. De dag werd afgesloten met 
een gezellig samenzijn met koffie 
en vlaai.

Tekst: Jeu de Boules Club Baarlo

Knappe eerste 3 punter 
voor Grashoek
Met een 4-1 zegge tegen Reuver heeft Grashoek de eerste overwin-
ning binnen gehaald in het nog prille seizoen. Nadat de geel zwar-
ten al snel op achterstand waren gekomen herstelde Grashoek de 
schade in het 2e deel van de eerste helft prima door doelpunten 
van Chris Hunnekens en Coen Gommans. Na rust hield Grashoek 
verdedigend knap stand onder de druk van Reuver en wist het zelf 
nog twee keer te scoren. Sacha Nikolaichuk maakte de 3-1 en 
aanvoerder Burak Oosterveen bracht Grashoek met de 4-1 defini-
tief in de veilige haven.

Dat het uiteindelijk 41 voor 
Grashoek zou worden had nie
mand verwacht na 25 minuten. 
Reuver was in dit eerste deel van 
de wedstrijd absoluut de betere 
ploeg. Al na 7 minuten scoorde 
de gasten de 01. Ruud Zegers 
zag dat Koen Clephas uit zijn goal 
kwam en deed vanuit een onmo
gelijk positie rechts langs het doel 
een lob met resultaat. Reuver 
kreeg in de volgende 20 minu
ten diverse goede kansen om 
de 02 of zelfs de 03 te maken. 
Met het nodige fortuin bleef 
Grashoek verder schadevrij. Pas in 
de 28e minuut lukte het Grashoek 
om een eerste serieuze kans te 
creëren en was die eerste kans 
ook meteen raak. Sacha gaf een 
prima pass op Chris die vrij voor 
de doelman kwam en deze vak
kundig omspeelde. Dit doelpunt 
deed Grashoek goed, waardoor 
Reuver meer onder druk kwam 
te staan. 8 minuten later had dit 
al resultaat. Burak werd neerge

legd binnen de 16 meter waarna 
scheidsrechter Aben resoluut naar 
de stip wees. Coen bracht daarna 
vanaf 11 meter Grashoek op een 
21 voorsprong.

Druk
Na de rust kon Grashoek de 
nodige druk verwachten van de 
bezoekers. De Grashoekse ver
dediging onder leiding van Ivan 
Muchak hield echter prima stand. 
In de 56e minuut kreeg Sacha de 
ruimte om vanaf 30 meter vrij 
uit te halen. De Reuver doelman 
verkeek zich echter op de zwab
berbal: 31. In het volgende halve 
uur golfde het spel op en neer 
waarbij beide ploegen diverse 
goede kansen kregen. Uiteindelijk 
was het Grashoek dat scoorde. 
Hiermee was de misschien iets 
vertekende 41 eindstand bereikt.

Tekst: John Janssen
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Uitbreiding Zorgcentrum Vincent Depaul 
ingezegend
Generaal Overste van de Congregatie der Missie uit Rome, Tomaž Mavrič CM, heeft in het bijzijn van de 
burgemeester van Peel en Maas de uitbreiding van Zorgcentrum Vincent Depaul ingezegend. 
Voorafgaand aan dit moment vond een Eucharistieviering plaats.

Medio januari wordt de nieuwe 
vleugel echt in gebruik genomen. 
Volgend jaar ook nog open dagen 
worden georganiseerd voor alle 
geïnteresseerden. Bestuurder Sylvia 
Meulensteen is de Lazaristen dank
baar voor de erfenis aan het zorgcen
trum en aan de bewoners van Peel 

en Maas. “Vanuit het Vincentiaans 
gedachtengoed willen wij er zijn voor 
ouderen met een zorgvraagindicatie 
die door omstandigheden niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Veelal zijn 
dat mensen met dementie of com
plexe fysieke beperkingen. In dit 
nieuwe gebouw kunnen mensen met 

dementie dwalen, even rustig in een 
beleefhoekje alleen genieten of gezel
lig met de medebewoners deelnemen 
aan activiteiten in de open ruimte of 
op het balkon. Er zijn geen gesloten 
afdelingen meer.”

Beeld: Jac Willekens

Saxofoonconcert in kapel van de Lazaristen in Panningen
Het ArtEz/HKU Saxophone Orchestra trad in 2019 op in de kapel van de Lazaristen in Panningen. Dit viel 
zozeer in de smaak dat het ensemble nu het jubileumjaar van de Orgelkring Peel en Maas komt opluisteren 
met een concert. Dit vindt plaats op zondagmiddag 23 oktober, opnieuw in de kapel van de Lazaristen.

Het ArtEz/HKU Saxophone Orchestra 
is een ensemble dat bestaat uit 
omstreeks twintig studenten klassiek 
saxofoon van het ArtEZ conservato

rium in Zwolle en het Utrechts con
servatorium (HKU). Onder leiding van 
Johan van der Linden verzorgen de 
studenten jaarlijks een programma 

met uiteenlopende muziekstukken: 
verrassende arrangementen maar ook 
origineel repertoire speciaal geschre
ven voor dit inmiddels bekende 

ensemble. Johan van der Linden is 
een van de meest toonaangevende 
Nederlandse saxofonisten. Hij speelt 
bij het Nederlands Blazers Ensemble 
en is componist, arrangeur en hoofd
vakdocent saxofoon aan het conser
vatorium in Zwolle en Utrecht. Van 
der Linden is als freelance saxofonist 

ook actief geweest bij onder meer het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
het Residentie Orkest en het Radio 
Philharmonisch Orkest. Ook Elske te 
Lindert op orgel levert een bijdrage 
aan dit concert dat om 15.00 uur 
begint. De toegang is gratis.

Speciale flora en fauna
IVN Helden e.o. organiseert wandeling door struinpadgebied in Grashoek
IVN Helden e.o. organiseerde dinsdag 18 oktober een lezing over het struinpad in Grashoek en op zon-
dag 23 oktober volgt een wandeling over datzelfde struinpad. In het struinpadgebied in Grashoek liggen de 
Marisberg, Scherliet en het Kwakvors. 

Het gebied kenmerkt zich door hoog
tes met dennenbossen en laagtes 
met nat weidelandschap. Welk geolo

gisch tijdperk was bepalend voor dit 
gebied? Welke biotopen kunnen we 
hier vinden en welke flora en fauna is 

hierdoor ontstaan? Hoe is het beheer 
ingericht en wat zijn de doelen met dit 
beheer? De lezing van Toos Wilms en 

Peter Maessen gaf antwoord op deze 
vragen. Ze beschreven de invloed van 
de geologie op de ecosystemen en 
de daardoor ontstane flora en fauna. 
Zondag blijkt tijdens de excursie wat 
er te herkennen valt in dit landschap 
en of de speciale flora en fauna is 

terug te zien. De wandeling op zon
dag 23 oktober start om 09.00 uur 
bij de 7de Hemel in Grashoek. 
Belangstellenden voor deze bijeen
komsten kunnen zich aanmelden bij 
natuurcursus@ivnhelden.nl

Gelijkopgaande wedstrijd
MVC’19 pakt het eerste punt
MVC’19 heeft zondag 16 oktober in een boeiende en gelijk opgaande wedstrijd een punt gepakt tegen 
Oorschot Vooruit. In de eerste helft had MVC’19 het betere van het spel en in de tweede helft waren de 
rollen omgekeerd. Een 2-2 uitslag was dan ook een terechte uitslag, waar beiden ploegen uiteindelijk dan 
ook tevreden mee konden zijn. In de laatste 10 minuten mocht Luca Verheij debuteren voor het 1e elftal.

In de tweede minuut kon MVC’19 
al juichen voor een doelpunt van 
Ron van den Kerkhof die via een 
mooie actie van Marco Daniels op 
Rob Custers kon scoren. Het juichen 
was helaas van korte duur, want de 

grensrechter van Oorschot Vooruit 
vlagde onterecht voor buitenspel. 
MVC’19 bleef aandringen en in de 
10e minuut kwam wel de 10 op het 
scorebord. Via een korte corner van 
Daan Peters kon Yannick Muysenberg 

vervolgens de bal in de korte hoek 
binnenschieten. MVC’19 kwam 
dit keer goed uit de startblokken. 
Oorschot Vooruit was vooral gevaar
lijk in de omschakeling en dit resul
teerde dan ook in een aantal kansen 

die niet werden benut. MVC’19 kon 
met een 10 stand de rust in gaan. 
In het begin van de tweede helft 
nam MVC’19 het heft weer in han
den en via twee afstandsschoten van 
Erik Schoof en Mike Peeters kwam 
MVC’19 nog dicht bij een tweede tref
fer. Oorschot Vooruit deed echter snel 
iets terug en in de 50e minuut werd 
dan ook de 11 gescoord. In de 58e 
minuut werd een prachtige aanval 

van MVC’19 via Marco Daniels en Ron 
van den Kerkhof door Mike Peeters 
mooi afgemaakt. Oorschot Vooruit 
bleef druk zetten en kwam ook nu 
weer terug van een achterstand via 
een snelle counter. Aan de 22 stand 
kwam geen verandering meer en 
zowel MVC’19 als Oorschot Vooruit 
zijn nu van de hatelijke nul af.

Tekst: Peter van Diepe



132010 \ verenigingen

Egchel sluit aan bij 
Jeugdorkesten Peel en Maas
Harmonie Concordia Panningen en Fanfare St. Cecilia Helden 
namen in het voorjaar 2014 het initiatief om hun jeugdleden in 
twee gezamenlijke orkesten (leerlingenorkest en jeugdorkest) 
muziek te laten maken. Al snel sloot ook Muziekvereniging Kessel 
zich aan bij dit initiatief. Recent heeft Muziekvereniging Egchel 
besloten ook deel te nemen aan dit samenwerkingsverband.

Na een kennismakingsperiode is 
de deelname inmiddels definitief 
gemaakt en werd op zondag 16 
oktober de vernieuwde samenwer
kingsovereenkomst ondertekend 

door vertegenwoordigers van alle 
vier de besturen. Op zondagmiddag 
6 november om 15.00 uur geven 
zij een feestelijk concert in DOK6 
onder de naam Kids Live.

Weer een gedeelte van project 
 Musschenberg gerealiseerd
Om de route van ‘Knopen Lopen Kessel-Eik’ veiliger te maken en zo ook een mooiere route aan te kunnen 
bieden, is de route verlegd. Zo wordt twee keer onnodig de Rijksweg oversteken vermeden. Het pad loopt 
vanaf het verlengde van de Sterrebosweg, links door bosje ‘t Wierske, door de wei van Staatsbosbeheer, 
over een knuppelbrug via de Kanaalweg naar de Steenfabriek en dan richting Musschenberg. 

Blaaskapellentreffen 
OktoberSpaβ in Maasbree
Na ruim twee jaar coronapauze kan blaaskapel De Breethaler 
eindelijk weer een kapellentreffen organiseren. Dit vindt plaats op 
zaterdag 22 oktober onder de naam OktoberSpass.

De Breethaler zelf openen het 
kapellentreffen met hun Egerländer 
en Böhmische blaasmuziek. Ze 
brengen ook verschillende zang
nummers ten gehore. Als tweede 
kapel treedt Die Heitere Kapelle 
uit het Utrechtse Montfoort op. 
Deze kapel heeft haar sporen ver
diend op muziekavonden in eigen 
regio met Duitstalig en Egerländer 
repertoire. Blaaskapel Freunde Echo 
uit het Brabantse Overloon sluit 
de muzikale avond af. Deze kapel 
vermaakt het publiek met haar 

Mährische repertoire, waarbij de 
zang bijzondere aandacht verdient. 
De veelzijdigheid van de kapellen 
en de afwisseling van Egerländer, 
Böhmische en populaire blaasmu
ziek staan garant voor een luister
rijke avond, niet alleen voor de 
vaste fans en liefhebbers van blaas
muziek, maar voor iedereen die 
een gezellige avond wil beleven. 
OktoberSpaβ vindt plaats in MFA 
Hoës van Bree, Kennedyplein 5 in 
Maasbree. Aanvang is om 19.00 uur. 
De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Raadsels oplossen
Museum in het Donker
In Museum Peel en Maas keert in de herfstvakantie Museum in het Donker weer terug. Gebruikmakend van 
een zaklamp zoeken ouders met hun kinderen in het museum naar antwoorden op oplichtende vragen op de 
muren om een raadsel op te lossen.

Voor deze speciale activiteit is het 
mogelijk een bezoekje te brengen 
aan het museum als de lampen uit 
zijn en de zon onder is. Bezoekers 
krijgen een zaklamp of brengen zelf 
een zaklamp mee. In het museum 
begint een spannende speurtocht 
naar het zoeken van zestien vragen 
én antwoorden. Diverse herfst en 

halloweenfiguren en objecten lich
ten op wanneer erop wordt gesche
nen. Kinderen moeten goed speuren 
in alle museumruimtes om tot de 
oplossing te komen. De activiteit 
vindt plaats op woensdag 26, don
derdag 27 en vrijdag 28 oktober tus
sen 18.30 en 21.00 uur. In verband 
met de kleine ruimtes is van tevo

ren opgeven verplicht. Zo kunnen de 
bezoekers goed worden gespreid, 
waardoor iedereen genoeg ruimte 
heeft. Opgeven kan door een mailtje 
te sturen naar info@museumpeelen
maas.nl Vermeld naam, emailadres 
en de dag en het tijdstip dat je langs 
wilt komen.
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Leon Peeters nieuwe  koning 
 schutterij Beringe
De schutterij van Beringe streed onlangs om de titel schutterskoning. Na 61 schoten heeft 
Leon Peeters de jubileumvogel omlaag geschoten en is hij schutterskoning in het feestelijke 
100-jarig jubileum van de schutterij in 2023.

SUZUKI 
S-CROSS
SMART HYBRID 

€399,-
PRIVATE LEASE
V.A. P/M

€28.835,-
V.A.

Gemiddeld brandstofverbruik volgens 
de WLTP testmethodiek Euro 6-norm 
EC 2018/1832AP: 5,2 - 5,9 l/100 km; 
19,2 - 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 
118 - 133 g/km.

Nu ook als Full Hybrid.
Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrij� ijn kiest, afhankelijk van de
rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide tegelijk.
Bij lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je krachtig 
accelereren? Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is niet nodig,
de Full Hybrid laadt net als de Smart Hybrid zichzelf op.

Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een stoer 
design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een combinatie van kracht 
en ef� ciency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde weggetjes bedekt met bladeren. 
Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk tot 75KG geen enkel probleem. Je gaat altijd 
veilig op weg, het Suzuki Safety System Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media Display maakt 
met iedere rit de glimlach nog breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur en met 1230 
liter laadruimte op pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten begint bij ons
in de showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips.

NU OOK ALS 
1.5 FULL 
HYBRID 
AUTOMAAT

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, 
wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen 
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen
€ 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR •
Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kom snel langs bij Autobedrijf Deinum Venlo
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000
suzuki.nl/autobedrijf-deinum

Tenten en hutten bouwen
Natuurspeeldag bij de Koeberg
De jeugdwerkgroep van IVN Helden organiseert een natuurspeeldag in de herfst-
vakantie bij de Koeberg. Deze is op donderdag 27 oktober van 10.00 tot 14.00 uur.

De werkgroep gaat met de kinderen hutten 
en tenten bouwen. Verder zijn er nieuwe 
activiteiten en spellen bedacht om met 
de kinderen te doen. Evenals andere jaren 
zorgt de werkgroep voor koffie, thee en 
soep. De activiteit is gratis. Kinderen die 
deelnemen, worden gevraagd om zelf 

lakens en dekens mee te nemen om tenten 
te bouwen, net zoals een drinkbeker met 
oor en lepel voor de soep en boterham
men. Voor de organisatie is het belang
rijk om te weten op hoeveel kinderen en 
ouders ze mag rekenen. Bij interesse, mail 
naar: jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

Vertoning dorpsfilm
Stichting Historische Werkgroep de 
Borcht gaat terug in de tijd
Stichting Historische Werkgroep de Borcht gaat op woensdag 26 oktober om 
15.00 uur in het Kerkzaaltje in Baarlo terug naar 1960. Op deze middag vertoont 
de Historische Werkgroep de Borcht de zogenaamde ‘Dorpsfilm’. Deze film is 
geheel opnieuw gedigitaliseerd en voorzien van ondertitels, waarin zo veel 
mogelijk de namen van de zichtbare en herkende Baarlonaren worden vermeld.

De film werd destijds in opdracht van 
Fanfare de Eendracht Baarlo opgenomen 
door Johan Adolfs. Twan Beurskens zal de 
film inleiden: de totstandkoming en de 
datering. Beurskens en Sjaan Vaessen heb
ben veel werk verzet om samen met een 
aantal Baarlonaren de mensen op de film 

te herkennen en in de ondertiteling vast 
te leggen. Bij interesse om de middag bij 
te wonen, wordt een reservatie gevraagd, 
vanwege beperkte zitplaatsen. Stuur een 
mail met het aantal te reserveren plaatsen 
naar: borchthome@gmail.com
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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 23 oktober 
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Sjraar Zeelen 
(zeswekendienst);  
Woensdag 26 oktober 
H. Mis 09.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 23 oktober 
H. Mis 11.00 uur: Grada Dorssers
Smets (verjaardag) en voor Piet 
Dorssers; Jac Gommans (verjaar
dag) 
Zondag 30 oktober 
H. Mis 11.00 uur vie
ring Allerheiligen m.m.v. 
Muziekvereniging Egchel t.i.v. de 

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 23 oktober 
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Voor Ton van den Beuken 
en overleden familie; voor de 
intenties van de Aldegundiskapel 
en de Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen

overleden leden en begunstigers van 
de jacht in Egchel; 
aansluitend: zegening van de graven 
op parochiekerkhof 

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 23 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus 
Spreeuwenberg (verj), Theodora 
Schoeber en Wiel Spreeuwenberg
Zaterdag 29 oktober
H.Mis 16.00 uur ALLERZIELENDIENST 
T.i.v. de overledenen in het afgelo
pen jaar: Grada JanssenJoosten, To 
ZegersKessels, Ellie JanssenMeerts, 
Ghiel Steeghs en Nellie van Oijen
Maessen. Na de dienst worden de gra
ven gezegend.

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

Overleden: Piet Sonnemans, 
Broekstraat, 92 jaar.
Viering Allerheiligen 
Zondag 30 oktober vieren we het 
Hoogfeest van Allerheiligen. De 
namiddagdienst wordt gehouden 
om 15.30 uur. We gedenken 
in deze viering met name alle 
medeparochianen die sinds 
Allerheiligen 2021 zijn overleden.
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 DingsBovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 22 oktober
19.15 uur H. Mis.

Kerkdiensten
OVERLEDEN: Marlies Peskens
Kaltenbach, 80 jaar
Zondag 23 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. 
Annie HendricksJacobs (jaardienst)
Aandacht: De viering van 
AllerheiligenAllerzielen is zondag 30 
oktober om 10.00 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 22 oktober 
Geen H. Mis 
Zaterdag 29 oktober
H. Mis 17.30 uur b.g.v. Allerheiligen
Allerzielen; zegening van de graven 
op het kerkhof 17.00 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

Jaardienst Jeu Sonnemans
Voor de zieke Emil en voor de gezond
heid van de familie.
Mededeling:
In oktober de Maria maand wordt in 
het Hof van Kessel iedere maandag
avond om 19.00 uur de rozenkrans 
gebeden, iedereen uit Kessel en 
Kessel Eik is welkom.

Zondag 6 november is de 
allerzielendienst om 13.30 uur.
Daarna gaan we naar het kerkhof voor 
de zegening van de graven.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 oktober
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Gerard Hutjens en Gertruda 
Koene.

Kerkdiensten
Zaterdag 22 oktober
19.00 uur H. Mis met dameskoor t.i.v. 
Gerard van Pol (gest.jrd); Willem 
Strijbos, Anna StrijbosPeggen en 
overl. fam. (jaard); Pierre Berben 
(coll).
Maandag 24 oktober
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 25 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
 koffiedrinken
Donderdag 27 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding
Zaterdag 29 oktober
Geen H. Mis in de parochiekerk.
19.00 tot 21.30 uur: Kerkhof verlicht 
met vuurkorven. Kerk open, met ver
lichte Levensboom aan de vooravond 
van Allerzielen.

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
Overleden: Truus LuijtenNelissen, 
71 jaar. Truus werkte vele jaren op 
ons parochiekantoor. Wij blijven haar 

dankbaar gedenken.   
Zaterdag 22 oktober 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
zangkoor t.i.v. Dien Raijmakers
Roosen (zeswekendienst); Joke 
Goes; Nellie van Oostaijen  van 
Nienhuis en Theo van Oostaijen 
en overleden familieleden; Taco 
Schledorn (jaardienst); 
Zondag 23 oktober 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel 
Wij vieren allerheiligen/allerzielen 
in het weekend 29  30 oktober a.s.

Voor alle overledenen van onze 
parochie en in het bijzonder voor 
hen die het afgelopen jaar zijn 
overleden.
Mededeling: 
Het einde van het jaar 2022 komt in 
zicht; mogen we jullie herinneren 
aan de kerkbijdrage voor onze eigen 
parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

Donderdag 27 oktober
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
In de maand oktober is er iedere vrij
dagavond om 18.30 uur rozenkransge
bed in de St. Annakapel.
Zondag 30 oktober vieren wij 
Allerheiligen/Allerzielen.
Om 13.30 uur is er een Allerzielenlof. 
Daarin gedenken we de overlede
nen uit onze parochie van het afge
lopen jaar. Voor ieder van hen zal 
er een kaarsje worden ontstoken. 
Aansluitend gaan we naar het kerkhof 
voor de zegening van de graven.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Woensdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering met zege
ning van de graven. Pierre Bongers en 
Miet Bongers Bergs; Harrie Stemkens 
en Mie Stemkens Zeetsen.

Kerk Egchel in zwaar weer
Vanwege teruglopende bezoekers in de kerk van Egchel is de verwachting dat het gebouw in de toekomst 
een andere invulling gaat krijgen. Over de termijn waarop de kerk dicht gaat, is nog geen besluit genomen.

In een eerder artikel gaf Ruud 
Delissen van de wooncommissie van 
het dorpsoverleg aan dat de kerk 
te maken heeft met teruglopende 

inkomsten en dat de verwachting 
is dat de kerk over drie jaar moet 
sluiten. Volgens het Dorpsoverleg 
ligt dat genuanceerder. De ter

mijn waarop de kerk zou sluiten is 
nog niet besloten, dat moment zou 
zelfs eerder, maar ook later kunnen 
plaatsvinden. WWW.TRAAS.NL

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

Tuinbouwkas ± 2 ha
in de driehoek

Venlo, Meijel, Reuver

tel. 06 4110 0957

GEZOCHT
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SONOS SPECIALIST

AANWEZIG!

ROERMOND & WEERT

28 & 29
oktober

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

8 Winkels in Limburg

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL

Frank

TV-INRUILACTIE!

TOT €1.150,- INRUILKORTING!

SHOP OOK OP WWW.EPTUMMERS.NL!

PHILIPS OLED AMBILIGHT TV
55OLED856

• OLED • 4K Ultra HD • TV met 4-zijdige Ambilight 
• Dolby Vision en Dolby Atmos • P5 AI Perfect Picture 
Engine • Android TV

Adviesprijs  1699,-

1199,-

55’’
INRUILKORTING

500,-

Guido

SAMSUNG QLED TV
QE65Q75BATXXN

• QLED • 4K Ultra HD • Motion Xcelerator Turbo+ 
• FreeSync Premium Pro

65’’
INRUILKORTING

600,-

Adviesprijs  1499,-

899,- SOUNDMASTER INTERNET RADIO
ICD3030CA

• Internet radio met CD speler • DAB+ • FM radio met RDS
• Bluetooth • Spotify Connect

Adviesprijs  279,-

239,-

SONOS MINI SUB +  SONOS RAY
Combideal!

• Verdiep je luisterervaring met krachtige 
bass als je Sub Mini • Laat al je entertainment 
tot leven komen met een adembenemend 
realistisch geluid

COMBIDEAL!

Adviesprijs  798,-

749,-

+
55’’

SAMSUNG NEO QLED TV
& SOUNDBAR COMBIDEAL
QE55QN92BATXXN + 
HW-Q800B/XN

TV: • Neo QLED • 4K Ultra HD • Quantum Matrix 
Technology SOUNDBAR: • 330W, 5.1.2Ch met Dolby Atmos
* Gratis Galaxy Buds2 t.w.v. €79,99 bij de soundbar! Actie geldig t/m 6-11-2022

Adviesprijs  2748,-

1599,-
COMBIDEAL!

INRUILKORTING

1150,-

SONY SMART TV
XR50X94JAEP

• Full Array LED • 4K Ultra HD • Cognitive Processor XR™ 
• XR Motion Clarity • Android TV

Adviesprijs  1229,-

699,-

50’’ INRUILKORTING

530,-


