
Welkom Sinterklaasje
Sinterklaas werd zondag 13 oktober officieel welkom geheten in de gemeente Peel en Maas door burgemeester Delissen-van Tongerlo en pastoor Varela. Traditiegetrouw meerden 
Sinterklaas en zijn Pieten met de boot aan bij het veer in Kessel. Daarna liep hij richting de kinderen om hen de handen te schudden en tekeningen en verlanglijstjes in ontvangst 
te nemen. / Beeld: Jordy Strijbos
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Gemeente geeft ook voorkeur aan komst 
school en sporthal op Meuleveld Maasbree
Niet alleen de onderwijsstichting van De School en Stichting Bree vinden het Meuleveld in Maasbree een 
ideale landingsplek voor de openbare school en de sporthal, ook de gemeente ziet kansen op die plek. 
Het College van B&W vraagt daarom de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet van in totaal ruim 
1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Los van elkaar hebben zowel de 
onderwijsstichting van De School 
als Stichting Bree meerdere loca-
ties bekeken waar mogelijk een 
nieuw schoolgebouw en sporthal 
konden landen. Beiden concludeer-
den dat locatie Meuleveld, waar ooit 
de voetbalvelden lagen, de beste 
optie is. Ook de gemeente ziet deze 
locatie als een kansrijke plek waar 
sport en onderwijs samenkomen en 
elkaar versterken. “Daarnaast ligt 
de locatie niet ver van het centrum, 

heeft de plek een goede verkeers-
ontsluiting en is uitbreiding mogelijk 
indien er geanticipeerd dient te wor-
den op een toename van leerlingen. 
Bewoners uit de omgeving hebben 
allen een brief gekregen en er lijkt 
draagvlak te zijn voor het plan. Het is 
nu aan de raad om te kiezen welk 
scenario zij het beste vindt”, legt 
wethouder Machteld Beukema uit.
150.000 euro is nodig om een inte-
grale gebiedsvisie voor te bereiden. 
490.000 euro wordt naar schat-

ting gebruikt om het Kindcentrum 
De School verder uit te werken 
en 415.000 euro is bedoeld om 
de nieuwe sporthal op die plek te 
onderzoeken. De locatie Achter 
de Hoven zal opnieuw ingericht 
moeten worden. De eerste ideeën 
hieromtrent zijn wonen en groen. 
Tevens komt de locatie Op de Kemp 
van De School vrij. Dit is een toe-
komstige woningbouwlocatie die 
bestemmingsplan-technisch al is 
geregeld.

PvdA/GroenLinks tegen 
verhoging kosten vooronderzoek 
verkabeling hoogspanningslijnen
De gemeenteraad van Peel en Maas moest dinsdag 15 oktober 
instemmen met de verhoging van de onderzoekskosten om de 
hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik te kunnen verkabelen. 
PvdA/GroenLinks was daar als enige partij tegen. Zij vindt de kosten 
nu al te fors.

In opdracht van de raad wordt 
onderzoek gedaan naar de verka-
beling van de bovengrondse hoog-
spanningsverbinding in Kessel/
Kessel-Eik. De onderzoekskosten 
blijken nu echter fors hoger uit te 
vallen. In totaal wordt de gemeen-
teraad gevraagd om een bedrag 
van 100.00 euro extra beschikbaar 
te stellen voor het vooronderzoek. 
PvdA/GroenLinks spreekt over een 

te hoog bedrag voor alleen een 
onderzoek. “Dat bedrag is niet niks 
en het is nog niet het einde. Je kunt 
straks niet meer terug als er een 
besluit genomen moet worden over 
de uitvoering van het plan. We stem-
men daarom tegen.” De partij wist 
geen bijval te krijgen van andere 
partijen, waardoor een meerderheid 
van de raad toch heeft besloten om 
het bedrag beschikbaar te stellen.

#kempencreëert

Kempen creëert

Zichtbaarheid
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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

Vijf nieuwe woonwagenstandplaatsen in Peel en Maas, 
college vraagt om 100.000 euro voorbereidingskrediet
De gemeente Peel en Maas wil woonwagenbewoners dezelfde kansen bieden als overige inwoners in de sociale huur, die gemiddeld ook zeven tot 
acht jaar moeten wachten op een woning. Daarom wil het College van B&W maar vijf extra woonwagenstandplaatsen realiseren in de gemeente, 
terwijl er vraag is naar dertien nieuwe plekken. Dat heeft ook te maken met de hoge kosten die gepaard gaan met deze woonvorm. Een voorberei-
dingskrediet bedraagt al 100.000 euro.

In het verleden telde gemeente 
Peel en Maas vijftien standplaat-
sen voor woonwagens. Momenteel 
zijn dat er nog maar tien, terwijl er 
vraag is naar dertien extra plekken. 
Naar aanleiding van het rapport van 
Nijbod kiest Peel en Maas ervoor 
om de gereduceerde plaatsen, dus 
vijf plaatsen, terug te brengen. “Een 
woonwagenstandplaats is erg speci-
fiek en locatiegebonden, waardoor 
je deze woonvorm kan vergelijken 
met een sociale huurwoning met 
specifieke eisen. Voor deze huur-
woningen is ook een wachttijd van 
zeven tot acht jaar. Het besluit om 
vijf woonwagenplaatsen te rea-
liseren, is volgens ons een eer-
lijke keuze tegenover de overige 

behoefte aan sociale huur. Daar staat 
nog tegenover dat een woonwagen 
vrij duur is in aanschaf en onder-
houd. De woning is snel afgeschre-
ven en moet duurzaam ontwikkeld 
worden. Dit maakt deze woonvorm 
prijzig”, legt wethouder Wanten uit.
Omdat er meer vraag is dan aanbod 
naar woonwagenstandplaatsen, wor-
den de plekken onder voorwaarden 
ingevuld. De persoon die het langst 
staat ingeschreven bij de corpora-
ties, maakt het eerste kans op een 
plek. Daarnaast is één van de eisen 
dat er een gemeentelijke of fami-
liaire binding is. Iemand kan aan-
spraak maken op een plek als de 
ouders ook in een woonwagen heb-
ben gewoond.

Monitoren
De behoefte aan woonwagenstand-
plaatsen wordt door de gemeente in 
de gaten gehouden. Met woningbouw-
corporaties wordt tevens bekeken of 
er op de bestaande plekken ruimte vrij 
is voor woonwagenbewoners. In de 
gemeente worden enkele plekken, die 
zijn gekwalificeerd als woonwagen-
standplaatsen, niet door de doelgroep 
bewoond. Met de woningbouwcorpo-
raties wil de gemeente onderzoeken of 
deze mensen bewogen kunnen worden 
om alternatieve woonruimte te accep-
teren en de woonwagens voor de juiste 
doelgroep in te zetten.

Faciliteiten
Het college vraagt de gemeenteraad 

om een voorbereidingskrediet van 
100.000 euro beschikbaar te stel-
len. De uiteindelijke realisatie van 
de standplaatsen gaat 400.000 euro 
kosten. Volgens wethouder Wanten 
is dat een fiks bedrag, maar heeft 
dat te maken met de hoge kosten 
van een woonwagenplaats. “Op de 
locaties dienen nog alle faciliteiten 
aangebracht te worden om de plaat-
sen bewoonbaar te maken. Het is 
aan de gemeenteraad om dit krediet 
beschikbaar te stellen.” Op dinsdag 
13 december besluit de gemeente-
raad over het krediet. 

Tekst: Jeanine Hendriks

Column
De gevaarlijke 
landen
De dagen worden korter, de 
kerstverlichting prijkt in de 
straten en de pepernoten zijn 
niet meer weg te denken uit de 
winkels. Dat kan maar één ding 
betekenen: het wereldkampioen-
schap voetbal staat weer voor 
de deur! Huh? Ja, echt! De hoog-
ste tijd om de gevaarlijkste 
landen op een rijtje te zetten. 
Gaat één van hen er met de titel 
vandoor, of wordt het een 
‘underdog’ deze keer?

Laten we beginnen met gastheer 
Qatar. Een eindtoernooi in eigen 
huis is prachtig, het nationale team 
wordt gesteund door duizenden 
fans op de tribune, maar dat 
brengt dan ook extra druk met zich 
mee. Of nou ja, eigen huis? 
Nationale team? Laat me dat even 
herschrijven: een eindtoernooi op 
eigen bodem, in een huis 
gebouwd door als slaven behan-
delde Nepalese gastarbeiders is 
prachtig, het geïmporteerde 
nationale team wordt gesteund 
door tientallen oliesjeiks en 
duizenden gekochte fans op de 
tribune, maar dat brengt dan ook 
weer extra druk met zich mee.
Mochten we Qatar en daarmee de 
poulefase overleven, dan is het 
oppassen voor Iran. Het immer 
gevaarlijke Aziatische land staat 
ook dit jaar weer hoog op de 
mensenrechtenschendingsrang-
lijst. Zeker onze oranjevoetballers, 
die enige vorm van respect tegen-
over vrouwen hoog in het vaandel 
hebben staan, gaan een zware 
wedstrijd tegemoet. Als we zelfs 
deze horde overwinnen, moeten 
we nog altijd uitkijken voor 
Saoedi-Arabië. De oliestaat schuwt 
de fysieke duels niet, maar als we 
tussen de lijfstraffen en executies 
door kunnen blijven voetballen, 
dan moet ook dit gevaarlijke land 
te verslaan zijn. Rusland is er niet 
bij deze keer. Gelukkig maar, want 
de Russen houden er een gevaar-
lijke frontline op na. Door de lucht, 
over de grond: als je niet oppast, 
word je volledig overlopen en 
laten ze niks van je heel. Rusland. 
Verbannen van deelname. Zelfs de 
FIFA is iets menselijks niet vreemd. 
Alhoewel, alles heeft een prijs, 
toch? Zelfs normen, waarden en 
mensenrechten. Laten we hopen 
dat deze editie een ‘underdog’ zal 
zegevieren.

Casper

Caspers Corner

Ann Hermans uit Maasbree ontvangt 
boek Vastelaovesmonumente in Limburg
Ann Hermans uit Maasbree mocht zondag 14 november het boek ‘Vastelaovesmonumente in Limburg, van 
Mook toet Eijsde’ in ontvangst nemen in het Limburgs Museum in Venlo. De twee laatste beelden in het 
boek zijn van haar hand. Leon Hamons en Hans Simons begonnen in 2018 met het verzamelen van gege-
vens en verhalen over de monumenten en van de carnavalsverenigingen die daarbij horen. Deze informa-
tie, voorzien van begeleidende teksten in het dialect, is gebundeld in het vastelaovesboek.

Handhavingsverzoek Breebronne Maasbree 
alsnog afgewezen
Gemeente Peel en Maas heeft onlangs een handhavingsverzoek ontvangen van Vereniging Breebronne die de gemeente erop wees dat er op vakan-
tiepark Breebronne in Maasbree zonder vergunning werd gebouwd. In eerste instantie wilde de gemeente ingaan op het handhavingsverzoek, 
maar doordat er zicht is op legalisatie kan en mag de gemeente niet handhaven.

Vakantiepark Breebronne zet de 
komende jaren in op uitbreiding. Het 
uiteindelijke doel van 360 woningen 
wordt bereikt in tien tot vijftien jaar. 
De bouwwerkzaamheden waren 
echter al gestart zonder dat er een 
omgevingsvergunning was inge-
diend en door de gemeente goed-
gekeurd. Vereniging Breebronne, 
waarin 35  chaletbewoners zich ver-

enigen die op grond van Breebronne 
een chalet hebben gekocht en nu het 
park moeten verlaten, diende bij de 
gemeente Peel en Maas een handha-
vingsverzoek in. In eerste instantie 
wilde de gemeente hierop ingaan, 
omdat er inderdaad wordt gehandeld 
in strijd met de bouwvoorwaarden. 
Omdat er echter concreet zicht is 
op legalisatie van de situatie op het 

vakantiepark, heeft de gemeente 
het handhavingsverzoek alsnog 
afgewezen. De gemeente kan en 
mag niet handhaven.
Doordat gemeente Peel en Maas niet 
binnen de gestelde termijn heeft 
gereageerd op het handhavingsver-
zoek, heeft Vereniging Breebronne 
haar in gebreke gesteld.
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Gemeente Peel en Maas weigert omgevingsvergunning 
voor huisvestingslocatie arbeidsmigranten
Gemeente Peel en Maas weigert een omgevingsvergunning die is aangevraagd door Oostappen Vakantiepark 
De Berckt voor de bouw van 175 chalets voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Oostappen Vakantiepark 
De Berckt heeft deze omgevingsvergunning op 12 april 2021 aangevraagd om op de locatie tegenover het 
vakantiepark, waar voorheen een racecircuit lag, de chalets te bouwen. De gemeente heeft de vergunning 
geweigerd na een integriteitstoets.

Bij de behandeling van de 
vergunningaanvraag is een toets 
uitgevoerd in het kader van de 
Wet Bibob. Uit eigen onderzoek 
en adviezen van het Landelijk 
Bureau Bibob komt naar voren dat 
er een ernstig gevaar is dat de 

vergunning gebruikt zal worden om 
(vermoedelijk) illegaal gegenereerd 
vermogen te benutten en mogelijk 
strafbare feiten te plegen. Op de 
inhoud van de afwegingen ligt 
geheimhouding en kan geen inzage 
worden gegeven.

Procedure
Het besluit om de omgevingsvergun-
ning te weigeren is een definitief 
besluit. Eerder is een ontwerpbesluit 
genomen waar de aanvrager zienswij-
zen op kon indienen. De ingediende 
zienswijzen zijn meegewogen in het 

definitief besluit en hebben niet geleid 
tot een ander oordeel. Tegen het 
besluit om de omgevingsvergunning 
te weigeren kan bezwaar en beroep 
worden aangetekend.

Wet Bibob
De Wet bevordering integriteitsbeoor-
delingen door het openbaar bestuur 
(Bibob) is in het leven geroepen om 
overheden te beschermen tegen het 
(onbewust) faciliteren van criminele 
activiteiten. Bij een aanvraag voor 

onder andere omgevingsvergunnin-
gen bouwen en milieu kunnen over-
heden onderzoeken of ze te maken 
hebben met een integere partij die 
niet in relatie staat tot strafbare feiten. 
Als er een (ernstig) gevaar dreigt dat 
een vergunning wordt misbruikt, kan 
de bevoegde overheidsinstantie de 
aanvraag weigeren. Om de mate van 
gevaar te bepalen, kan advies worden 
gevraagd aan het Landelijk Bureau 
Bibob.

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

25 nov Grillavond
27 nov Pietenbrunch

2 dec  Wildavond
9 dec  Mosselavond
15 dec  Pubquiz
16 dec  Grillavond
18 dec  Brunch
26 dec  Kerstbrunch

Bij Patershof staat er 
van alles op de planning! 
Van een pietenbrunch tot 
wildavond. Schrijf je snel in 
voor één van de komende 
activiteiten want vol = vol.

www.patershof.nl

EEN MOOIE LOCATIE 
VOOR IEDERE GELEGENHEID!

En er is meer! Vier bij Patershof je 
bedrijfs- en familiefeest of kom een 
avond lekker eten in ons restaurant. 
De kinderen gaan gezellig mee want 
die kunnen grenzeloos spelen in onze 
binnen- en buitenspeeltuin.  Natuurlijk 
kan er ook gezwommen worden in 
ons verwarmde zwembad. Iets meer 
competitie nodig? Een potje midgetgolf 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Tot snel bij Patershof!

Behoefte aan voldoende beschutte werkplekken
FNV Limburg Noord vraagt om extra aandacht voor banenafspraak NLW 
en gemeentes
FNV Limburg Noord vraagt in een brief om voor voldoende beschutte werkplekken op de locatie van de 
NLW in de gemeente Peel en Maas te zorgen. De instroom uit de participatiewet is volgens de vakbond 
onvoldoende. Daarom vraagt de FNV om extra aandacht voor de banenafspraak en voor afspraken die 
beschreven staan in de toekomstplannen.

Via een interne mededeling gaf Ward 
Verkuylen, directeur van NLW, aan 
dat de gemeenten Venray en Peel 
en Maas niet meer bereid zijn inwo-
ners met een afstand tot de arbeids-
markt door te sturen naar NLW. De 

instroom komt volgens hem daardoor 
voor een groot gedeelte stil te staan. 
Een jaar eerder uitte FNV Limburg 
Noord al haar bezorgdheid over de 
strategische koers van NLW. Nu de 
vakbond signalen ontvangt dat er 

onvoldoende gewerkt wordt aan de 
toekomst, trekt de FNV weer aan de 
bel. Middels een brief vraagt de vak-
bond aandacht van de gemeentes. 
“Er wordt onvoldoende (gevarieerde) 
instroom gerealiseerd zoals in 2020 is 

afgesproken. Bovendien creëren veel 
gemeente veel te weinig beschut 
werk. In het onderzoek van de vak-
bond wordt dit als onacceptabel 
genoemd.” De vakbond vraagt extra 
aandacht voor de banenafspraak die 
eerder werd gedaan door de drie 
gemeentes.
NLW wil niet verder ingaan op de uit-
spraken die eerder zijn gedaan door 
directeur Ward Verkuylen. Gemeente 

Peel en Maas geeft aan dat de 
samenwerking met NLW zeker in 
stand blijft. “Met de drie gemeenten 
werken we aan een duurzame oplos-
sing voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. NLW is en blijft 
daar een belangrijke partner in, nu 
en in de toekomst. Zoals aan de 
raden toegezegd komen we nog dit 
jaar met een verdere uitwerking.”
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WERKEN BIJ
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig en correct verpakken  
van onze producten. Een functie met veel structuur en regelmaat die we afstemmen  
op jouw persoonlijke situatie.

Wij zorgen voor een
leuke baan met regelmaat
Begin jij alvast met inpakken?

 www.werkenbijverstappen.nl

Wat ga je doen?

Je gaat werken in een hecht team op een afdeling met diverse doorgroei- 
mogelijkheden. Je werkt in ploegendienst wat zorgt voor regelmaat en je 
bent bezig met diverse werkzaamheden wat zorgt afwisseling in je werk.

PRODUCTEN ZORGVULDIG 
CONTROLEREN EN VERPAKKEN

DE AFDELING BEVOORRADEN EN 
OPGERUIMD HOUDEN

SAMEN MET COLLEGA’S 
ZORGEN VOOR EEN

GESTROOMLIJNDE PRODUCTIELIJN

ZORGEN DAT RESTAFVAL 
GERECYCLED KAN WORDEN

MEE-
DENKEN

LOYAAL

VINDING-
RIJK

BETROUW-
BAAR

ZELFSTANDIG

OPRECHT

Hebben wij jou weten
in te pakken met deze vacature? 
Ga naar onze site voor meer 
informatie en solliciteer direct! 

Gemeenteraad Peel en 
Maas wil speeltuinen voor 
alle kinderen
De gemeenteraad van Peel en Maas vraagt het College van B&W 
om bij de ontwikkeling van nieuwe speeltuinen en bij herstel en/of 
vervanging van speeltoestellen in bestaande speeltuinen deze zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor alle kinderen. Volgens de raad 
zijn de huidige speeltuinen nog te weinig gericht op kinderen met 
een beperking.

De gemeenteraad van Peel en 
Maas nam op 16 november 2021 
het amendement ‘Meer investeren 
in schoolpleinen en speeltuinen’ 
aan. Daaropvolgend werd tijdens 
de begrotingsvergadering van 
2022 een nieuwe oproep gedaan 
richting het college. De gemeen-
teraad vindt namelijk dat ieder 
kind dezelfde kans moet krijgen 
om op te groeien en zich te kun-
nen ontwikkelen en daarom moet 
een inclusieve speelcultuur gesti-
muleerd worden. Het college wordt 

opgeroepen om nieuwe speel-
tuinen inclusief in te richten en 
te onderzoeken welke mogelijk-
heden er zijn om oudere speel-
tuinen alsnog geschikt te maken 
voor kinderen met een beperking. 
Daarbij vraagt de gemeenteraad 
om ouders van kinderen met een 
beperking, de kinderen zelf en 
relevante organisaties, waaronder 
Platform Gehandicapten, in een 
vroeg stadium te betrekken bij de 
plannen.

Kidzz & Armoede organiseert 
een alternatief voor de 
speelgoedactie
Dit jaar kon de jaarlijks terugkerende speelgoedactie van Kidzz & 
Armoede niet doorgaan. Daarom wordt de Feestmaandactie Peel 
en Maas voor elkaar georganiseerd. Kidzz & Armoede vraagt alle 
inwoners van Peel en Maas om geld in te zamelen zodat kinderen 
die opgroeien met armoede van dat geld een waardebon kunnen 
ontvangen.

“We hadden het gevoel dat we iets 
moesten doen, juist nu meer gezin-
nen in Peel en Maas moeite heb-
ben om de eindjes aan elkaar te 
knopen”, aldus Yaéla Borrenbergs, 
inwoner van Maasbree en 
betrokken bij Kidzz & Armoede. 
Daarom werd het idee geboren om 
kinderen die in armoede opgroeien 
blij te maken met een waardebon. 
Jannine van der Naald, coördinator 
van Kidzz & Armoede: “We hebben 
gekozen voor de lokale Cadeaubon 
Peel en Maas die bij meer dan 
250 lokale winkels en horeca kan 
worden ingeleverd. Het initiatief 
heet Feestmaandactie Peel en 

Maas voor elkaar.”
Om dit voor elkaar te krijgen is 
hulp nodig van heel Peel en Maas. 
Daarom is een crowdfundingac-
tie gestart, waarbij alle donaties 
welkom zijn. Yaéla: “Alle beetjes 
helpen. En mocht je bij die geluk-
kigen horen die denken, ik heb die 
190 euro energiesubsidie die we 
in november en december krij-
gen van de overheid helemaal 
niet nodig, denk dan ook aan onze 
actie.” Alle donaties komen volle-
dig ten goede aan de kinderen die 
in armoede leven binnen Peel en 
Maas. De crowdfunding stopt op 
vrijdag 18 november.

Leerlingen Meijelse basisschool beslissen mee over 
nieuwe dorpsbomen
In het kader van het 7.319-bomenplan van gemeente Peel en Maas worden er zo’n zevenhonderd jonge bomen 
aangeplant in Meijel. Leerlingen van unit 7 van basisschool Den Doelhof mogen meebeslissen over locaties én 
boomsoorten. Daarnaast gaan ze helpen bij het aanplanten.

Een boom voor iedere inwoner van 
gemeente Peel en Maas. Dat is het 
idee achter het bomenplan, dat oor-
spronkelijk werd geïnitieerd vanuit 
de provincie en door de gemeente-
raad werd vertaald naar een haalbaar 
plan voor Peel en Maas. In 2021 werd 
er krediet beschikbaar gesteld om in 
acht jaar tijd bomen aan te planten in 
alle kernen. Met ruim zevenduizend 
extra bomen heeft elk van de 43.319 
inwoners uit deze gemeente vervol-
gens een ‘eigen’ boom. Voor Meijel 
betekent dat zo’n zevenhonderd 
nieuwe bomen. De aanplanting daar-

van begint in 2023. Bij het bepalen 
van locaties en boomsoorten krijgt de 
gemeente welkome hulp uit onver-
wachte hoek, vertelt Renée Peeters, 
die als leerkracht is verbonden aan 
unit 7 van basisschool Den Doelhof in 
Meijel. “Tijdens een schoolproject over 
politieke partijen mochten onze leer-
lingen een eigen partij oprichten en 
daar een maatschappelijk probleem 
aan koppelen. Eén van de groepjes 
maakte zich hard voor meer bomen 
in Meijel. In dat kader is er contact 
gezocht met burgemeester Wilma 
Delissen-van Tongerlo.”

Locaties en types
Er werd een mailtje gestuurd naar de 
burgemeester en zo kwam het balletje 
als vanzelf aan het rollen. “Wethouder 
Erik Nijssen heeft samen met een 
ambtenaar een bezoek gebracht aan 
onze unit”, vertelt Renée. Zij hadden 
leuk nieuws voor de leerlingen: ze 
mogen meedenken én beslissen over 
de nieuwe bomen in Meijel. “Er zijn 
door de leerlingen veertig potentiële 
plekken aangewezen voor de aanplan-
ting van nieuwe bomen. Nu wordt er 
bekeken welke locaties er daadwer-
kelijk geschikt zijn. Ze gingen dinsdag 

14 november samen met de ambte-
naar naar een aantal van de aangewe-
zen plekken om te bekijken of het er 
praktisch mogelijk is”, legt Renée uit. 
Ook in de keuze van de boomsoorten 
krijgen de kinderen een belangrijke 
stem. “Het hele project gebeurt nu in 
samenspraak met de vier leerlingen 
die dit thema met hun ‘politieke partij’ 
op de agenda hebben gezet. Er wordt 
ook samen met hen gekeken naar 
welke boomtypes het meest geschikt 
zijn op bepaalde locaties.” Zodra deze 
theoretische zaken zijn besproken 
en besloten, worden de handen uit 
de mouwen gestoken. En waar het 
idee oorspronkelijk van vier leerlin-
gen kwam, is daarbij een rol weg-
gelegd voor al hun leeftijdsgenoten 

op de basisschool. “Unit 7 bestaat uit 
65 leerlingen. Zij gaan uiteindelijk 
allemaal helpen bij het aanplanten 
van een deel van deze bomen”, vertelt 
Renée. 

Bomenplan
De eerste van 7.319 bomen werden tij-
dens dit voorjaar aangeplant in Kessel 
en Kessel-Eik. Daar werden met name 
in het buitengebied nieuwe bomen in 
de grond gezet, maar in het bomen-
plan is ook aanplanting voorzien bin-
nen de bebouwde kom. De totale 
kosten van het project werden eerder 
al beraamd op ruim 1,2 miljoen euro.
 

Tekst: Jelle van Hees
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Column
Favoriete tijd

Hoi

Donkere nachten, maar 
verlichte huizen. Korte dagen, 
maar avonden waarvan je niet 
wil dat ze hun einde bereiken.

Mijn favoriete tijd van het jaar 
staat voor de deur. Of beter 
gezegd, die komt door de schoor-
steen: Sinterklaas. Maar ook 
Kerstmis en Oud en Nieuw is het 
bijna. De dagen lijken korter te 
worden, maar toch zullen onze 
donkere dagen verlicht worden 
door alle sfeervolle vooruitzichten. 
Met de aankomst van Sinterklaas 
en zijn Pieten, met al hun kleur-
rijke snoetjes. De vrolijke en vol-
dane gezichten van alle kinderen. 
Het enthousiasme voor het sin-
terklaasfeest. De schoentjes die 
eindelijk weer gezet mogen wor-
den. En de slapeloze nachten, zo 
stil mogelijk liggen. Hopen dat ze 
een glimp of klank opvangen van 
de Sint en zijn knechten. Onrustig 
in de ochtend. Vol spanning en 
nieuwsgierigheid voor wat ze aan 
zullen treffen in hun schoentjes. 
Vol trots en waardering dat hun 
schoentjes gevuld zijn met snoep-
goed en schoencadeautjes.
Deze vrolijke gezichten en hun 
opgetogenheid maken mij altijd 
blij. En dan ben ik nog niet eens 
begonnen over de kerstbomen. 
Er worden gemiddeld 2,5 tot 2,7 
miljoen kerstbomen verkocht per 
jaar in Nederland. 2,5 miljoen 
prachtige bomen. Maar die zijn 
natuurlijk niets zonder de zes-
tig tot honderd kerstballen die er 
gemiddeld in gaan. Of alle indruk-
wekkende en kleurrijke lampjes. 
De warmte die het aanzicht met 
zich meebrengt en een tijde-
lijke toevoeging mag bieden aan 
onze kamers. Alle kerstbomen en 
kerstlichtjes die je treft wanneer 
je over straat loopt, fietst of rijdt. 
Ondanks de donkere en sombere 
nachten, een naar mijn mening, 
mooi vooruitzicht. De kerstboom 
samen met het gezin uitzoeken, 
en opzetten. Of misschien zelfs 
naar de winkel voor nieuwe kerst-
ballen. De lampjes die erin wor-
den gehangen. En de piek op de 
boom. De kerstbomen achter de 
ramen. De cadeautjes onder de 
boom. De kerstkrans aan de deur. 
Heerlijk die verwarmende kerst-
geur.

Mirthe

Naam: Laura Dorssers
Leeftijd: 15 jaar
School: Het Bouwens
Woonplaats: Egchel

Wat voor reis zou je ooit willen 
maken?
Ik heb niet bepaald een land voor 
ogen, maar ik zou graag een beetje 
alle culturen ontdekken om alle 
verschillen tussen ons en andere 
bevolkingsgroepen te zien. Ik zou 
dan graag een rondreis maken. Luxe 
of duur hoeft het niet te zijn. Ik zou 
heel graag mijn moeder en mijn oma 
meenemen, ze hebben veel voor me 
gedaan en ze verdienen het.

Wat zou je graag nog willen 
leren in je leven?
Ik zou graag andere talen willen 
leren om met meerdere mensen te 
kunnen communiceren. Altijd posi-
tief blijven zou ik ook wel willen 
leren. In deze tijd denk je vaak 
negatief.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik vond het geweldig om buiten af 
te spreken, trampoline te springen 
en speeltuinen te bezoeken. Zelfs 
toen er nog sneeuw lag. Ik vind het 
heel erg leuk om naar familie te 
gaan, zoals naar oma, of gezellig 
wat gaan eten.

Wat kan jou heel erg irriteren?
Als ik net wakker ben en men-
sen dan heel enthousiast of druk 
komen doen en veel vragen stel-
len. Of als mensen mij niet snap-
pen of alleen aan zichzelf denken 

en niet anderen. Daar raak ik wel geïr-
riteerd van.

Wat zou je doen als je de loterij zou 
winnen?
Ik zou wat sparen, maar ook wat leuks 
doen met het gezin zodat we allemaal 
er even uit zijn. Of even relaxen en op 
vakantie gaan naar een lekker warm 
land. Zo kunnen we weer wat anders 
zien. Een andere optie is misschien 
voor later: een nieuwe auto kopen.

Wat is jouw favoriete restaurant?
Persoonlijk heb ik die niet, ik vind het 
eten in het algemeen overal wel lek-
ker en variërend.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is 
van onze nieuwe puppy. Het is een 
kruising tussen een Amerikaanse bull-
dog en een rottweiler. Ze moet nog 
veel leren, het is nu nog een klein 
duiveltje, maar ze doet het hartstikke 
goed en doet ook haar best. Ze maakt 
veel vriendjes thuis, met onze andere 
hond. Het is even wennen, maar dat 
komt allemaal vanzelf wel. Het is even 
anders voor ze beiden.

Hoe heb je beste vriendin/vriend 
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin via de 
vriendengroep leren kennen, en ook 
eentje via school. Mijn vriendengroep 
ken ik van school en via via.

Wat zou je doen als je nooit meer 
hoeft te slapen?
Mijn huiswerk maken, film kijken of 

een leuke serie. Of wat met vrienden 
gaan doen of met familie en met mijn 
honden spelen.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk in de Hema en daar doe ik 
vooral kassawerk. Elke zaterdag werk ik 
en soms ook vrijdagavond. Ik heb leuke 
collega’s, maar ik zou het persoonlijk 
niet voor altijd willen doen. Het liefst ga 
ik een andere kant op.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- 
of zaterdagavond?
Het liefst ga ik met vrienden naar feest-
jes, bijvoorbeeld naar het Maf of bij 
iemand thuis. Ook ga ik graag met oma 
weg, soms blijf ik ook thuis.

Wat is jouw favoriete dag?
Mijn favoriete dag is zondag. Het is een 
dag voor mij waar ik niks hoef te doen 
en gewoon de dag voor mezelf heb. En 
je kan natuurlijk goed uitslapen.

Wat is jouw favoriete stuk decoratie 
in je kamer/huis?
Dat is mijn bed. Ik houd ook zeker van 
mijn slaap. 

Wat was de laatste serie of film die jij 
erg leuk vond?
De films van Dwayne Johnson oftewel 
‘The Rock’ vind ik erg leuk. Vooral ook 
die met acteur Kevin Hart. Ik vind dat ze 
leuk met elkaar omgaan. De serie House 
of Dragon vind ik superleuk om naar te 
kijken.

Wat is je favoriete herinnering aan 
dit jaar?
Ik heb meerdere herinneringen met 
vrienden, met familie en met mijn hon-
den. Het mooiste vind ik toch als ik fami-
lie weer zie die ik lang niet gezien heb.

Tekst: Mirthe Beeks

Laura Dorssers Egchel
15-vragen aan

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

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

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

MEIJEL

PANNINGEN

BAARLO

MAASBREE

KESSEL

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN
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Festina lente
Haast je langzaam

Netje Peeters-Geomini
* 17 juli 1932    † 8 november 2022

echtgenote van  

Jan Peeters†

Jan van de Pero

 Overijse (B):  Marianne Bosman-Peeters
  Paul Bosman
  Anouk en Julían, Kevin
 Helden: Mathieu Peeters
  Jolanda Peeters-Janssen
  Kim en Don, Mark
 Helmond: Natasja Laarhoven-Peeters
  Rob Laarhoven
  Isa en Rick, Milou, Mike, Sten

Correspondentieadres: familie Peeters,  
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen 

Op maandag 14 november hebben we afscheid genomen van mam. 
U kunt terugkijken op www.aerdehof.nl/livestream.

Met dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van het Plattelands- 
hoés en dokter Aendekerk voor hun oprechte betrokkenheid.

Dankbetuiging 

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor uw mede-
leven, de prachtige bloemen, de mooie kaarten, woorden van troost 
en andere blijken van medeleven, die wij hebben mogen ontvangen 
na het overlijden van mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

 Jeu Joosten
Uw belangstelling heeft ons veel steun en troost gegeven.

        Mien Joosten - van Dijck
 Kinderen en kleinkinderen 

Maasbree, november 2022

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 20 november 2022 
om 11.00 uur in de kerk van Maasbree.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nlwww.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
06 38 43 79 56

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

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

BROCANTE KERST ROUTE PEEL EN MAAS
Allerhande 2de laeve Kennedylaan 258
Aod Geluk, landelijk sfeertje, Bij 
Co-tje, Old Memories, Loosteeg 14e 
Panningen. Cottage 38 Tuindersweg 38 
Panningen. The Jo’s tijdloos en van 
catoo brocante, Dorpsstraat 60b en 
77a Maasbree.”

Verscheidenheid aan levende organismen drastisch afgenomen
College van Peel en Maas gevraagd om een plan van 
aanpak om biodiversiteit te bevorderen
Pvda/GroenLinks, D66 en Lokaal Peel en Maas vinden het hoog tijd om biodiversiteit breder onder de aandacht te brengen. Middels een motie 
roepen de drie partijen het College van B&W op om met een plan van aanpak te komen.

Volgens de partijen neemt in de 
gemeente Peel Maas de laatste 
jaren de biodiversiteit, de verschei-
denheid aan levende organismen, 
drastisch af door vooral mense-
lijke activiteiten. Om hierop in te 
spelen, vragen Pvda/GroenLinks, 
D66 en Lokaal Peel en Maas aan de 
gemeente om met een lokaal plan 
te komen om biodiversiteit te sti-
muleren. Als optie wordt gegeven 
om actief in gesprek te gaan met 
boeren over verduurzaming van hun 

bedrijfsvoering en de ontwikkeling 
van nieuwe verdienmodellen. Daar 
hoort ook bij dat glyfosaat volgens 
hen verboden moet worden op 
gemeentelijke gronden en agrari-
sche ondernemers korting te geven 
op de pacht als zij geen ‘landbouw-
gif’ gebruiken.

Flora- en faunapassages
Ook zien de partijen kansen in het 
buitengebied door (meer) flora- en 
faunapassages aan te leggen en ze 

goed te onderhouden. Volgens de 
partijen moet groen in de wijken 
beschouwd worden als nutsvoor-
ziening, net als straatverlichting en 
riolering. Ze vinden daarnaast dat 
er geld beschikbaar moet worden 
gesteld aan lokale natuurverenigin-
gen om met bloemrijk zaadmengsel 
braakliggende percelen in te zaaien.

Natuurinclusief bouwen
De partijen willen ook dat de 
gemeente natuurinclusief gaat 

bouwen, wat inhoud dat bij nieuw-
bouw de biodiversiteit versterkt 
moet worden en dat het aanwe-
zige groen uitgangspunt is bij het 
ontwikkelen van plannen en niet 
sluitstuk zoals bij de nieuwe plan-
nen in Kuukven Baarlo. Er zou 
volgens hen geen medewerking 
verleend moeten worden aan ini-
tiatieven die afbreuk doen aan de 
biodiversiteit.
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Zijn leven veranderde volledig toen hij op een avond in 2013 in een Meijels café een Poolse vrouw tegen het 
lijf liep. In Meijel, het dorp waar hij niet alleen werd geboren en opgroeide, maar ook anno 2022 nog woont, 
stichtte hij samen met Paulina een gezinnetje. Hij is meer dan tevreden met zijn leven, dat hij omschrijft 
als niet al te spannend. Zijn grootste hobby is dat echter wel. Als motorcrosser is een stoot adrenaline 
nooit ver weg. Deze week wordt Davy Janssen (34) uit Meijel geplukt. 

Niet alleen het leven van Davy zou 
na de Meijelse jaarmarkt in 2013 
nooit meer hetzelfde zijn, ook dat 
van zijn vrouw Paulina veranderde 
in de zomer van dat jaar voorgoed. 
“We liepen elkaar toevallig tegen 
het lijf in feestkroeg De Vangrail. 
Paulina woonde op dat moment 
amper 24 uur in Meijel”, herin-
nert Davy zich. Het klikte tussen 
de twee. Zo goed dat ze anno 2022 
twee kinderen en een trouwerij 
verder zijn. “Toen ik Paulina ont-
moette was ze een half jaartje in 
Nederland. Ze kwam hier om tus-
sen twee opleidingen in even een 
half jaar te werken. Daarna zou ze 

weer teruggaan naar Polen.” Dat liep 
allemaal net iets anders. “Het was 
liefde op het eerste gezicht. Dat ging 
eigenlijk als vanzelf. De communi-
catie ging in het begin met handen 
en voeten, maar toen het allemaal 
wat serieuzer tussen ons werd is ze 
Nederlandse les gaan volgen.” In de 
tussentijd kocht Davy zijn eerste huis 
in Meijel, waar hij samen met Paulina 
ging wonen. In 2017 verhuisden ze 
samen naar hun huidige optrekje, ook 
in het dorp van De Kieveloeët.

Poolse Kerst
Inmiddels zijn ze al eventjes niet meer 
met z’n tweeën. Het gezin Janssen 

werd uitgebreid met dochter Jenna (5) 
en zoontje Ivan (1). “Wij hebben het 
een beetje andersom gedaan”, ver-
telt Davy. “Eerst kinderen en daarna 
pas trouwen.” Afgelopen zomer wer-
den hij en Paulina namelijk in de echt 
verbonden. Niet in Meijel, waar het 
leven van het stel zich grotendeels 
afspeelt, maar de geboortestreek van 
Paulina was plaats van handeling. 
In Elbląg, nabij Gdansk, was het eind 
juni twee dagen lang feest. “Nadat we 
ons huwelijk twee keer moesten uit-
stellen vanwege corona, konden we 
elkaar nu wél het jawoord geven. 
Een trouwfeest wordt daar wel iets 
anders gevierd dan hier. Het begon 

met een ceremonie en uitgebreide 
maaltijd, waarna het feest losbarstte. 
Op de tweede dag werd er vrolijk 
verder geborreld. Het was een prach-
tige trouwerij”, blikt hij terug. Davy en 
Paulina proberen hun kinderen, die 
tweetalig worden opgevoed, ook het 
één en ander mee te geven uit de 
cultuur van hun moeder. “Komende 
maand hebben ze bijvoorbeeld 
geluk, want in Polen wordt het kerst-
feest uitgebreider dan in Nederland 
gevierd. Daar horen ook cadeautjes 
bij. Voor Jenna en Ivan is het dus twee 
keer feest in december.” 

Crossen
Davy z’n werkplek bevindt zich 
sinds zes jaar in Eindhoven, waar 
hij de klanten van Andes onder-
steunt bij het gebruiken van hun 
software. “De meeste mensen 
kennen het wellicht nog van de 
wegen- en autokaarten van Falk. 
Dat was een zusterbedrijf van Andes. 
Tegenwoordig houden ze zich bezig 
met het ontwikkelen van alles op het 
gebied van geodata. In deze functie 
mag ik twee dagen per week thuis-
werken, maar eerlijk gezegd ben ik 
het liefst in Eindhoven op kantoor”, 
vertelt Davy. “Daar heb je toch het 
minste afleiding. Verder is het alle-
maal niet zo spannend. Ik heb het 
er prima naar m’n zin.” Waar hij z’n 
werk niet zo spannend noemt, is z’n 
grootste hobby dat in ieder geval 
wel. “In 2016 besloot ik te stoppen 
met voetballen en het motorcrossen 
op te pakken”, begint Davy. Hij doet 
het samen met zijn 59-jarige vader. 
“Hij had vroeger al gecrost, maar 
stopte daarmee toen hij trouwde. 
Ik heb altijd gezegd dat ik een cross-
motor zou kopen zodra ik op mezelf 
woonde. Net op het moment dat ik 
het ouderlijk huis verliet, kwam mijn 
vader ook weer in aanraking met zijn 
oude hobby. Hij schafte een motor 
aan. En daarna nog eentje. Op die 
tweede ben ik gaan crossen. Het gaat 
om ‘classic motorcross’. Motoren met 
Kreidler en Zundapp-motorblokjes, 
op eigen gemaakte rijwielgedeeltes. 
Jaarlijks rijden m’n vader en ik een 
handvol wedstrijden in Nederland, 

en één of twee Europese wedstrij-
den. Dat gaat vrij goed. Bij beide 
Europese wedstrijden haalde ik dit 
jaar het podium, in de Pré 78-klasse. 
In Nederland behoor ik tot de top 5 
in onze klasse. Mijn vader, die ook 
het onderhoud en sleutelen op zich 
neemt, is eigenlijk beter, maar hij 
rijdt Europees gezien in een andere 
klasse”, lacht Davy. Sinds er kinderen 
in zijn leven zijn, is hij niet meer op 
iedere cross te vinden, maar zolang 
zijn vader blijft rijden, doet Davy 
dat ook. “Het zijn ook een soort van 
uitjes met de familie. Pap en ik cros-
sen en mam maakt filmpjes.”

Ik vertrek
Davy heeft hobby’s genoeg, maar 
komt simpelweg tijd tekort. Als het 
even kan, pakt hij z’n mountainbike 
om de welbekende Meijelse route te 
rijden. En ook zijn voetbalschoenen 
hing hij niet definitief aan de wilgen. 
“Toen ik in 2016 stopte met veld-
voetbal, ben ik verder gegaan in de 
zaal. Dat doe ik nog steeds bij MZV 
Meijel. Sinds kort heb ik ook weer 
een oproeplidmaatschap bij RKMSV. 
Daar is hier thuis niet iedereen blij 
mee, maar het blijft toch iets wat ik 
heel graag doe. Zo’n lidmaatschap 
houdt in dat lagere elftallen een 
beroep op me kunnen doen als ze 
krap zitten qua spelers.” Het mag dui-
delijk zijn dat Davy en zijn gezin het 
prima hebben in Meijel. Toch volgt 
er een onverwacht antwoord op de 
vraag wat de toekomst wellicht nog 
in petto heeft. “Ik mijmer weleens 
over een vertrek naar Polen”, begint 
hij. “Dat komt vanuit mij, en niet 
vanuit Paulina. Het blijft ook vooral 
bij dagdromen hoor”, verduidelijkt 
hij. “Vooral als ik een programma 
als ‘Ik Vertrek’ of ‘Het Roer Om’ op 
televisie zie. Het is ook helemaal niet 
iets dat concreet is. Verre van zelfs”, 
geeft Davy aan. “Dromen mag, maar 
waarschijnlijk blijft het daar ook 
bij. Je moet koesteren wat je hebt. 
En hier hebben we het goed, dat 
staat buiten kijf.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Davy Janssen Meijel
Geplukt

Kerstboomverkoop vanaf zaterdag 
26 november. Hele mooie bomen, 
diverse soorten en maten.
Dagelijks open 10-17.00 uur, op zondag 
10-14.00 uur. Locatie: Cafe Otje (Hillen), 
Napoleonsweg 4 te Neer.

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

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

Kerstdennen Nordman
van 1 t/m 3 meter, zelf zagen, 10 euro 
per stuk . Tel. 06 50 64 36 75.

WENSBUS BAARLO MAASBREE 
zoekt coördinatoren. 
Voor meer info zie website  
www.wensbusbaarlomaasbree.nl
of bel 06 48 60 43 39.

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Column
Relatie
Op een bankje in Weert ging ik 
naast een man met een hondje 
zitten en wenste hem goede-
middag. Het was een, ooit 
chique, maar nu wat slonzige 
man. Het hondje was er een 
waarin verschillende rassen 
een compromis hadden geslo-
ten. Hij leek me lief en slim. 
Dat hondje bedoel ik. De man 
keek me onderzoekend aan: 
“Mag ik u wat vragen?” 
“Ja hoor”, zei ik.

“Snapt u dat nou, driemaal daags 
een maaltijd, ik aan de ene 
kant van de tafel en hij daar”, 
hij knikte naar zijn hondje, “aan 
de andere kant. Als ik er een 
derde bordje bij zet kan ze toch 
gewoon mee eten? Eigenlijk 
had ik aan deze helemaal niet 
moeten beginnen, ze was te 
netjes. Ik had mijn verstand 
moeten gebruiken en me niet 
moeten laten leiden door emo-
ties. Maar ja, het verstand is 
niet meer dan een zakdoek om 
achteraf je neus in te snuiten. 
Ze zag er zo appetijtelijk uit dat 
ik dacht, ik probeer het maar 
weer eens. De eerste keer dat ze 
bij ons op bezoek kwam, twij-
felde ik al meteen. Ze keek zo 
afkeurend naar ons interieur. 
Dat ze meteen met een grote 
schoonmaak begon toen ze bij 
ons introk, vond ik niet erg. 
Ons huis was daar wel aan toe. 
Ze haalde allerlei spullen in huis, 
van onze centen, om het gezel-
lig te maken, zei ze. Ik begon 
me wat ongemakkelijk te voelen 
op het moment dat ze begon te 
mopperen omdat hij”, knikje naar 
het hondje, “mee aan tafel zat. 
Ik hoopte nog dat ze er wel aan 
zou wennen maar toen ze niet 
meer mee in bed wilde als hij 
er ook bij lag, wist ik het eigen-
lijk al. Maar ik ben te soft hè, en 
wacht dan tot ze met het ultima-
tum komen; die hond eruit of ik. 
Toen dat eindelijk kwam was ik 
opgelucht dat ik kon zeggen; die 
hond blijft.”
En nu zijn we weer gezellig met 
z’n tweeën. Toch ook een soort 
van relatie. En eentje die blijft. 
Wat vindt u daar nou van?”
Hij keek me vragend aan.

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 46

Vorige week ging de landelijke alcohol-actieweek van start met als thema ‘zien drinken doet drinken’. Het initiatief van Alliantie Alcoholbeleid 
Nederland (AAN) richt zich met name op ouders met opgroeiende kinderen. Ze wijzen op het belang van bewustwording en stellen dat alcohol-
gebruik in het bijzijn van jongeren niet verstandig is. Is dat pure betutteling of hebben ze wellicht een punt?

Theo Maas heeft hierover een duidelijke mening. 
“Als je aan aanstaande ouders vraagt wat ze 
het belangrijkste vinden voor hun nog ongebo-
ren kind is veruit het meest gegeven antwoord: 
‘maakt niet uit, als het maar gezond is.’ En op de 
vraag: ‘wat heb je daar voor over’, is vaak het 
antwoord: ‘alles!’ Na de geboorte ben je het als 
ouder zelf die de mogelijkheid heeft om aan dat 

‘alles’ invulling te geven. Alcohol, zeker voor kinde-
ren en jongeren onder de 23 geeft bewezen schade 
aan de ontwikkeling van hun hersenen. Kinderen, al 
van baby af aan, kijken naar hun ouders en omge-
ving hoe het moet in het leven, wat de gewoontes 
zijn. Zien drinken, doet drinken. Als je ‘alles’ over 
hebt voor de grootste wens voor je kind die je had 
voor de geboorte, moet het laten staan van alcohol, 

zeker in hun bijzijn, toch eigenlijk een kleinigheid 
zijn. Als jou dat niet lukt, moet je toch eens goed 
nadenken over je eigen alcohol gebruik. Want blijk-
baar is jouw verslaving al zover, dat je heel direct de 
gezondheid van je kind niet serieus neemt en onbe-
langrijker vindt dan jouw eigen alcoholbehoefte.”

Nu Sinterklaas weer in het land is, komt pakjesavond steeds dichterbij. December is een gezellige, maar ook dure maand voor veel gezinnen. 
Kinderen krijgen cadeautjes met pakjesavond, maar misschien liggen deze ook nog wel onder de kerstboom. Dit is niet voor iedereen mogelijk. 
De toenemende inflatie zorgt ervoor dat veel consumenten deze feestdagen minder te besteden hebben.

Het grootste deel van de samenleving kreeg te 
maken met gestegen prijzen van onder andere 
levensonderhoud en energie. Daarnaast is er de 
zekerheid dat Nederlanders vanaf 2013 meer 
gaan betalen voor hun basis zorgverzekering. 
Dit zorgt ervoor dat mensen minder te besteden 
hebben. Door in de feestmaand december min-

der geld uit te geven, kan dit een beetje gecompen-
seerd worden.
Ondanks de prijsstijgingen is niet iedereen van plan 
te besparen op sinterklaascadeaus. Mensen kunnen 
namelijk ook op andere zaken bezuinigen. 
Een avondje minder op stap of etentje overslaan, 
zorgt er ook voor dat er wat geld overblijft om toch 

cadeautjes te kopen. Het is toch een traditie waar 
kinderen mee worden grootgebracht.

Door de gestegen kosten wordt onze december-
maand soberder. Wat vindt u?

Door gestegen kosten wordt onze 
decembermaand soberder

Ik drink gewoon alcohol in het bijzijn van mijn kinderen

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

WORD VRIJWILLIGER
Wil je iets betekenen voor mensen in de laatste levensfase en 
hun naasten en daartoe opgeleid worden, dan zijn we op zoek 
naar JOU.

We doen dat zowel in de thuissituatie als ook in zorginstellingen 
binnen Peel en Maas. Als vrijwilliger kun je alle dagdelen die 
ondersteunende rol hebben.

Ons werkgebied is de gemeente Peel en Maas.

Wat vragen wij:
• Affi niteit met de zorg zoals hierboven beschreven.
• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
• De bereidheid ook ’s nachts af en toe te willen waken
• De bereidheid de basiscursus, 10 dagdelen, te volgen

Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers
• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing

Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden voor het uit-
voeren van dit vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ans Nelissen en 
Gerrie van Gemert, coördinatoren VPTZ, 06-51213443.

Schriftelijke reacties op deze oproep kunt u sturen
vóór 10 december 2022 naar:

Stichting Leven rond de dood
t.a.v. Gerrie van Gemert

Loosteeg 2
5981 NH Panningen

gvgemert@hotmail.com
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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 

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Hummerenweg 19
Napoleonsbaan Noord 
Vergelt 2B perceel l 1577 
Slootsekuilen 26
Berkenhof 11
Houwenberg 1A
Lorbaan 10
Vliegertsdijk 8
Averbodestraat 1
Baarloseweg 45b
Mariaplein 15
Molenstraat thv nr. 38 
Rector Isidorusstraat perceel A 9125 
Krayel 20
Lange Heide 9
Lange Heide 18
Meidoornstraat 21
Perceel V 234 
Sevenumse Dijk 15
Busserstraat 18
Donkerpeelkensweg 2
Langstraat 10
Percelen F 1345, F 1524, F 1654 
Simonshoekse Steeg 12
Bakkersweg 1
Beekstraat 48
Loosteeg 16

Baarlo
Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Grashoek 
Grashoek 
Grashoek 
Grashoek 
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
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.

Grip op geld:  
regelingen en tips
Gas, benzine, boodschappen: alles wordt duurder. Met de fors gestegen prijzen 
hebben steeds meer huishoudens moeite met rondkomen. Het is belangrijk om niet 
met geldzorgen rond te blijven lopen, maar om hulp te vragen. 

De gemeente kan u helpen. Kijk eens op www.peelenmaas.nl → Grip op geld: regelingen 
en tips. Op deze pagina vindt u regelingen die u kunnen helpen. Of stuur een mail 
naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. 
Dan nemen wij contact met u op.

week 46 / 17 november 2022 / Informatie van en over de gemeente / www.peelenmaas.nl

Snelheid en actieradius 
Een scootmobiel die bij u past 
Als u hulp nodig heeft door ouderdom, ziekte of een beperking, zoeken wij graag met u 
naar een oplossing. Hierbij kunt u denken aan een scootmobiel van Medipoint. U kunt 
voor een scootmobiel in aanmerking komen als u bijvoorbeeld problemen heeft met het 
lopen van kleine afstanden. 

Scootmobiel afgestemd op uw situatie
Het is belangrijk dat de scootmobiel past bij uw persoonlijke situatie en wensen. Er is keuze 
in snelheid voor een scootmobiel die 12 of 15 kilometer per uur rijdt. De actieradius van de 
scootmobiel is standaard 20-25 kilometer. Dit is de afstand die u kunt rijden zonder de accu op 
te laden. In een persoonlijk gesprek met de consulent wordt bekeken welk type scootmobiel het 
beste bij u past en veilig voor u is.

Verzoek indienen
Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor u een scootmobiel, kunt u een verzoek indienen 
bij de gemeente door te mailen naar vraag@peelenmaas.nl of te bellen naar 077 306 66 66.

  Iedere vrijdag

 13.00 uur tot 17.00 uur

  Huis van de Gemeente

Meer informatie, tips en adviezen? 
Kijk op www.peelenmaas.nl/samenduurzaam.
Of WoonWijzerWinkel Limburg 045 747 0051.

Infopunt WoonWijzerWinkel, 
voor al uw vragen over energiebesparing 
en duurzaamheid.

Infopunt
energiebesparing 

Tijdelijke vaccinatielocatie in 
Panningen
GGD Limburg-Noord opent tijdelijk een vaccinatielocatie in gemeenschapshuis In 
Kepèl in Panningen. Wilt u een herhaalprik tegen het coronavirus of meer uitleg? 
U kunt dan zonder afspraak binnenlopen.

Openingstijden 
Gemeenschapshuis In Kepèl is open als vaccinatielocatie van 09.00 uur tot 16.00 uur op 
23 en 24 november en 7 en 8 december 2022. Het adres van gemeenschapshuis In Kepèl is 
Kerkstraat 27 in Panningen. De ingang is via de Nijverheidsstraat.

Herhaalprik
Iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak kan terecht voor een herhaalprik tegen het 
coronavirus. Je kan de herhaalprik halen vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of 
coronabesmetting. Een afspraak maken, blijft natuurlijk mogelijk. Dat kan online via  
www.planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.ggdlimburgnoord.nl.

Ook in jouw omgeving komt 
kindermishandeling voor...

Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld, 
zoals de bekende blauwe plekken zijn goed te herkennen. 

Maar hoe herken je de gevolgen van seksueel misbruik, 
uitschelden of vernederen van een kind? Huiselijk 

geweld gaat niet zomaar over!

Heeft u te maken met huiselijk geweld: 
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of 

Veilig Thuis via 0800 2000

Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppen-

huiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl 

Ook in jouw omgeving komt 
kindermishandeling voor...

Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld, 
zoals de bekende blauwe plekken zijn goed te herkennen. 

Maar hoe herken je de gevolgen van seksueel misbruik, 
uitschelden of vernederen van een kind? Huiselijk 

geweld gaat niet zomaar over!

Heeft u te maken met huiselijk geweld: 
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of 

Veilig Thuis via 0800 2000

Voor meer info, kijk op: www.vorkmeer.nl/
ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/stoppen-

huiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl 
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‘Algemene beschouwingen’: raad bespreekt begroting voor volgend jaar

Waardering voor solide financiën, kritiek op bouwbeleid
De raad heeft vertrouwen in het financiële beleid van het college, maar op sommige 
beleidsterreinen klonk wel degelijk kritiek. Dat bleek vorige week woensdag bij de 
behandeling van de begroting voor volgend jaar. Zo vindt de VVD dat de gemeente 
indieners van bouwplannen frustreert met ‘ridicule’ bureaucratische eisen. En PvdA/
GroenLinks verwijt het college ‘veel grote woorden, weinig daden’, bijvoorbeeld op het 
terrein van milieubescherming. Het CDA nam het juist voor het college op.  

‘Vertrouwen en lef in roerige tijden’ luidt het motto van de gemeentelijke begroting voor 
2023. Het is de eerste van de nieuwe coalitie (Lokaal Peel en Maas, CDA en D66), en ze zet 
in één opzicht in elk geval een traditie voort van eerdere gemeentebesturen: ook nu weer 
wordt er voorzichtig omgegaan met de financiën. Toch is komend jaar ruim 18 miljoen euro 
beschikbaar voor de nodige investeringen in o.m. de openbare ruimte (wegen, riolering) en 
sportaccommodaties. Ook is er geld voor twee energie-compensatiefondsen voor particulieren 
en maatschappelijke organisaties (elk € 0,5 miljoen).

De gemeentelijke belastingen laten een bescheiden stijging zien van 2,4%. Een gemiddeld gezin 
gaat daardoor € 757,- betalen,  zo’n 18 euro meer dan dit jaar. 
In de komende jaren houdt de gemeente naar verwachting ook geld over: bijna een half 
miljoen euro volgend jaar, en de jaren daarna zelfs aanzienlijk méér. Geld dat over is gaat in een 
reservepot voor moeilijke tijden.

Lokaal Peel en Maas: ‘Sparen belangrijk’
Sparen vindt coalitiepartij Lokaal Peel en Maas erg belangrijk, zei fractievoorzitter Sander 
Janssen, die als eerste aan de beurt was tijdens de zogeheten algemene beschouwingen. 
Hij noemde de crises die ook hier hun uitwerking (gaan) hebben: stijgende energieprijzen, 
de oorlog in Oekraïne, oplopende inflatie en de stikstofproblematiek. 
Hij prees het college voor het instellen van de twee energiefondsen, maar Lokaal wil wel – net 
als de rest van de raad –  dat het college met de raad om tafel gaat over de exacte voorwaarden. 
Janssen zei verder dat het college actiever naar buiten moet treden over het eerder ingestelde 
‘revolverend fonds’ voor duurzaamheidsmaatregelen bij accommodaties. Alleen acute nood 
oplossen met een steunfonds is dweilen met de kraan open, aldus Janssen. 
Lokaal wil ook meer aandacht voor de groeiende psychische nood onder jongeren van 
12-27 jaar. Daartoe diende Lokaal Peel en Maas-raadslid Sanne Hermkens een motie in, mede 
namens alle andere fracties. De motie roept het college op te onderzoeken welke maatregelen 
mogelijk zijn om dit groeiende probleem beter aan te pakken en samenwerking tussen 
betrokken partijen (ouders, onderwijs, verenigingen, GGZ, Vorkmeer e.d.) te stimuleren.
Hermkens’ fractiegenoot Joep Hermans kwam met een eveneens raadsbreed gesteunde motie 
over verkeersmaatregelen op het Mariaplein/eerste deel Kesselseweweg in Helden. Daar wordt 
massaal te snel gereden en dat is met name gevaarlijk voor de vele scholieren en jongere 
schoolkinderen die er komen. Een snelle herinrichting van de weg is daarom dringend nodig, 
vinden ook omwonenden. De motie roept het college op om in het eerste halfjaar van 2023 met 
een voorstel te komen.  
Lokaal-fractievoorzitter Janssen eindigde met een kritische noot. Hij zei dat zijn partij signalen 
krijgt van mensen die met bouwplannen komen, maar die ‘om vage redenen de deur wordt 
gewezen.’ Dat zou verderop in de vergadering nog terugkomen. 

D66: ‘Evenwichtig’
Nieuwkomer in de raad D66 was in grote lijnen ook tevreden met de begroting. ‘Een evenwichtig 
financieel verhaal met een duidelijke onderbouwing. Complimenten.’ Fractievoorzitter Omar 
El Khader zei blij te zijn met de aandacht voor kunst en cultuur, maar ook met de slimme 

manier waarop bijvoorbeeld het verbeteren van wegen wordt aangepakt: gecombineerd met 
rioolwerkzaamheden, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie. 
D66 diende verder nog  een motie in die aansluit op de twee energiesteunfondsen. De motie 
roept het college op meer werk te maken van voorlichting over de mogelijkheden voor hulp bij 
budgetbeheer en regelingen voor financiële problemen. ‘We kunnen er niet vanuit gaan dat 
mensen die ondersteuning of advies nodig hebben, zelf hun weg naar de gemeente weten te 
vinden.’ 
El Khaders fractiegenoot Joyce Tielen kwam met nog twee moties, mede ingediend namens 
de fractie PvdA/GroenLinks. De eerste vraagt om een plan van aanpak met betrekking 
tot ontbrekende of zomaar ophoudende trottoirs en fietspaden. De tweede gaat over het 
aanpassen van speelplekken zodat ook kinderen met een beperking er terecht kunnen.

PvdA/GroenLinks: ‘Weinig daden’
De toon veranderde bij de volgende spreker. ‘Veel grote woorden, weinig daden’, zo kenschetste 
fractievoorzitter Annigje Primowees van oppositiepartij PvdA/GroenLinks de begroting. Roerige 
tijden vragen om concrete en stevige maatregelen, zei ze. Haar partij kwam daarom met een 
motie voor het verhogen van de norm voor energiecompensatie voor huishoudens van 120 naar 
150% van het sociaal minimum. Huishoudens boven die 120% moeten dan wel de extra 
energiekosten kunnen aantonen. 
Primowees stelde in een tweede motie voor om nieuwe vergunningen voor uitbreiding van 
intensieve veehouderijen (IV) tijdelijk aan te houden, tot er nieuw beleid is. ‘Zo lang dit niet 
gebeurt kunnen uitbreidingen doorgaan op basis van jaren geleden vastgesteld maar intussen 
volkomen achterhaald beleid.’ 
Verder kwam PvdA/GroenLinks met een voorstel om snel te zorgen voor de bouw van honderd 
tijdelijke huurwoningen. Dat voorstel werd vervat in een motie die samen met de VVD en D66 
werd ingediend. De partij diende ook een voorstel in om met een serie concrete maatregelen de 
biodiversiteit te vergroten.

CDA: ‘Vertrouwen’
Primowees’ collega John Timmermans, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA, was juist 
wél te spreken over de voornemens van het college. Hij sprak over ‘rooskleurige financiële 
vooruitzichten’ voor de gemeente en over het belang van een financiële buffer voor de 
toekomst. Hij zei ook dat zijn partij trots is dat Peel en Maas een echte ‘groeigemeente’ is: 
‘Het college levert hier duidelijk, en dat verdient een compliment.’ Groei levert zeker ook zorgen 
op, erkende hij, onder meer over het tekort aan huizen. Maar het CDA heeft alle vertrouwen 
in het college: ‘Er wordt flink gebouwd en de ambities van ons college zijn top.’ Timmermans 
vroeg net als Lokaal Peel en Maas ook aandacht voor de door Lokaal Peel en Maas al genoemde 
verslechterende mentale gezondheid van jongeren.

VVD: ‘Meer leiderschap’
De VVD, sinds dit jaar in de oppositiebanken, was toch redelijk positief over de begroting. Dat is 
ook omdat hij volgens fractievoorzitter Teun Heldens zoveel lijkt op die van vorig jaar, toen 
zijn partij nog mee aan het roer zat. Heldens sprak over een solide begroting waarin bijna alle 
thema’s die de VVD belangrijk vindt, aandacht en middelen krijgen.
Toch was er wel degelijk kritiek, vooral op het woon- en bouwbeleid dat volgens de VVD bepaald 
niet getuigt van ‘lef’. De partij zegt veel klachten te krijgen van inwoners en ondernemers die 
met woonplannen bij de gemeente aankloppen. Zij reppen over moeizaam contact, stroperige 
processen, onduidelijke regels en soms ‘ridicule’ eisen. ‘Buitengewoon betreurenswaardig’, 
aldus Heldens. ‘Wij verwachten van de portefeuillehouder Wonen (CDA-wethouder Wanten, 
red.) meer leiderschap, durf en lef. Geef leiding aan uw ambtenaren in plaats van andersom.’  
Heldens kondigde daarop een motie aan (mede namens Lokaal Peel en Maas en PvdA/
GroenLinks). De motie vraagt het college nadrukkelijk ruim baan te geven aan bouwplannen op 
herontwikkelingslocaties in de kernen. 
De VVD kwam met nog een tweede oproep aan het college, eveneens mede ondertekend door 
Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks. De partijen willen dat de gemeente per direct geen 
nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het lijkt 
er volgens de indieners namelijk op dat er arbeidsmigranten in de gemeente gehuisvest worden 
die niet werkzaam zijn voor lokale bedrijven in de gemeente Peel en Maas. Dat is in strijd met 
eerder door de raad vastgestelde beleidsregels en dat moet eerst maar eens goed worden 
uitgezocht, staat in de motie. 

Verruiming energiesteun
Nadat alle fractievoorzitters klaar waren met hun bijdrage, konden de fracties met elkaar in debat 
en was er gelegenheid voor een reactie van het college van burgemeester en wethouders.  
Wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas, Financiën) ontraadde de raad om in te stemmen 
met de PvdA/GroenLinks-motie over het verruimen van de energiesteun tot 150% van het 
sociale minimum. Ze vond de motie te algemeen van strekking. Wel zei ze binnenkort met een 
voorstel te komen voor maatwerk-oplossingen voor een ruimere groep lage en middeninkomens. 
Andere fracties hadden al gewezen op die mogelijkheid. Daarop zei PvdA/GroenLinks de motie 
vooralsnog niet in te dienen en het voorstel van de wethouder af te wachten.
Mestrom en de voltallige raad stonden wél achter de D66-motie voor meer voorlichting aan mensen 
met geldproblemen. ‘Ik zie het als een steun in de rug voor wat we al doen’, zei de wethouder.

gemeentegemeenteraadsnieuws
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‘Algemene beschouwingen’: raad bespreekt begroting voor volgend jaar

Waardering voor solide financiën, kritiek op bouwbeleid
De raad heeft vertrouwen in het financiële beleid van het college, maar op sommige 
beleidsterreinen klonk wel degelijk kritiek. Dat bleek vorige week woensdag bij de 
behandeling van de begroting voor volgend jaar. Zo vindt de VVD dat de gemeente 
indieners van bouwplannen frustreert met ‘ridicule’ bureaucratische eisen. En PvdA/
GroenLinks verwijt het college ‘veel grote woorden, weinig daden’, bijvoorbeeld op het 
terrein van milieubescherming. Het CDA nam het juist voor het college op.  

‘Vertrouwen en lef in roerige tijden’ luidt het motto van de gemeentelijke begroting voor 
2023. Het is de eerste van de nieuwe coalitie (Lokaal Peel en Maas, CDA en D66), en ze zet 
in één opzicht in elk geval een traditie voort van eerdere gemeentebesturen: ook nu weer 
wordt er voorzichtig omgegaan met de financiën. Toch is komend jaar ruim 18 miljoen euro 
beschikbaar voor de nodige investeringen in o.m. de openbare ruimte (wegen, riolering) en 
sportaccommodaties. Ook is er geld voor twee energie-compensatiefondsen voor particulieren 
en maatschappelijke organisaties (elk € 0,5 miljoen).

De gemeentelijke belastingen laten een bescheiden stijging zien van 2,4%. Een gemiddeld gezin 
gaat daardoor € 757,- betalen,  zo’n 18 euro meer dan dit jaar. 
In de komende jaren houdt de gemeente naar verwachting ook geld over: bijna een half 
miljoen euro volgend jaar, en de jaren daarna zelfs aanzienlijk méér. Geld dat over is gaat in een 
reservepot voor moeilijke tijden.

Lokaal Peel en Maas: ‘Sparen belangrijk’
Sparen vindt coalitiepartij Lokaal Peel en Maas erg belangrijk, zei fractievoorzitter Sander 
Janssen, die als eerste aan de beurt was tijdens de zogeheten algemene beschouwingen. 
Hij noemde de crises die ook hier hun uitwerking (gaan) hebben: stijgende energieprijzen, 
de oorlog in Oekraïne, oplopende inflatie en de stikstofproblematiek. 
Hij prees het college voor het instellen van de twee energiefondsen, maar Lokaal wil wel – net 
als de rest van de raad –  dat het college met de raad om tafel gaat over de exacte voorwaarden. 
Janssen zei verder dat het college actiever naar buiten moet treden over het eerder ingestelde 
‘revolverend fonds’ voor duurzaamheidsmaatregelen bij accommodaties. Alleen acute nood 
oplossen met een steunfonds is dweilen met de kraan open, aldus Janssen. 
Lokaal wil ook meer aandacht voor de groeiende psychische nood onder jongeren van 
12-27 jaar. Daartoe diende Lokaal Peel en Maas-raadslid Sanne Hermkens een motie in, mede 
namens alle andere fracties. De motie roept het college op te onderzoeken welke maatregelen 
mogelijk zijn om dit groeiende probleem beter aan te pakken en samenwerking tussen 
betrokken partijen (ouders, onderwijs, verenigingen, GGZ, Vorkmeer e.d.) te stimuleren.
Hermkens’ fractiegenoot Joep Hermans kwam met een eveneens raadsbreed gesteunde motie 
over verkeersmaatregelen op het Mariaplein/eerste deel Kesselseweweg in Helden. Daar wordt 
massaal te snel gereden en dat is met name gevaarlijk voor de vele scholieren en jongere 
schoolkinderen die er komen. Een snelle herinrichting van de weg is daarom dringend nodig, 
vinden ook omwonenden. De motie roept het college op om in het eerste halfjaar van 2023 met 
een voorstel te komen.  
Lokaal-fractievoorzitter Janssen eindigde met een kritische noot. Hij zei dat zijn partij signalen 
krijgt van mensen die met bouwplannen komen, maar die ‘om vage redenen de deur wordt 
gewezen.’ Dat zou verderop in de vergadering nog terugkomen. 

D66: ‘Evenwichtig’
Nieuwkomer in de raad D66 was in grote lijnen ook tevreden met de begroting. ‘Een evenwichtig 
financieel verhaal met een duidelijke onderbouwing. Complimenten.’ Fractievoorzitter Omar 
El Khader zei blij te zijn met de aandacht voor kunst en cultuur, maar ook met de slimme 

manier waarop bijvoorbeeld het verbeteren van wegen wordt aangepakt: gecombineerd met 
rioolwerkzaamheden, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie. 
D66 diende verder nog  een motie in die aansluit op de twee energiesteunfondsen. De motie 
roept het college op meer werk te maken van voorlichting over de mogelijkheden voor hulp bij 
budgetbeheer en regelingen voor financiële problemen. ‘We kunnen er niet vanuit gaan dat 
mensen die ondersteuning of advies nodig hebben, zelf hun weg naar de gemeente weten te 
vinden.’ 
El Khaders fractiegenoot Joyce Tielen kwam met nog twee moties, mede ingediend namens 
de fractie PvdA/GroenLinks. De eerste vraagt om een plan van aanpak met betrekking 
tot ontbrekende of zomaar ophoudende trottoirs en fietspaden. De tweede gaat over het 
aanpassen van speelplekken zodat ook kinderen met een beperking er terecht kunnen.

PvdA/GroenLinks: ‘Weinig daden’
De toon veranderde bij de volgende spreker. ‘Veel grote woorden, weinig daden’, zo kenschetste 
fractievoorzitter Annigje Primowees van oppositiepartij PvdA/GroenLinks de begroting. Roerige 
tijden vragen om concrete en stevige maatregelen, zei ze. Haar partij kwam daarom met een 
motie voor het verhogen van de norm voor energiecompensatie voor huishoudens van 120 naar 
150% van het sociaal minimum. Huishoudens boven die 120% moeten dan wel de extra 
energiekosten kunnen aantonen. 
Primowees stelde in een tweede motie voor om nieuwe vergunningen voor uitbreiding van 
intensieve veehouderijen (IV) tijdelijk aan te houden, tot er nieuw beleid is. ‘Zo lang dit niet 
gebeurt kunnen uitbreidingen doorgaan op basis van jaren geleden vastgesteld maar intussen 
volkomen achterhaald beleid.’ 
Verder kwam PvdA/GroenLinks met een voorstel om snel te zorgen voor de bouw van honderd 
tijdelijke huurwoningen. Dat voorstel werd vervat in een motie die samen met de VVD en D66 
werd ingediend. De partij diende ook een voorstel in om met een serie concrete maatregelen de 
biodiversiteit te vergroten.

CDA: ‘Vertrouwen’
Primowees’ collega John Timmermans, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA, was juist 
wél te spreken over de voornemens van het college. Hij sprak over ‘rooskleurige financiële 
vooruitzichten’ voor de gemeente en over het belang van een financiële buffer voor de 
toekomst. Hij zei ook dat zijn partij trots is dat Peel en Maas een echte ‘groeigemeente’ is: 
‘Het college levert hier duidelijk, en dat verdient een compliment.’ Groei levert zeker ook zorgen 
op, erkende hij, onder meer over het tekort aan huizen. Maar het CDA heeft alle vertrouwen 
in het college: ‘Er wordt flink gebouwd en de ambities van ons college zijn top.’ Timmermans 
vroeg net als Lokaal Peel en Maas ook aandacht voor de door Lokaal Peel en Maas al genoemde 
verslechterende mentale gezondheid van jongeren.

VVD: ‘Meer leiderschap’
De VVD, sinds dit jaar in de oppositiebanken, was toch redelijk positief over de begroting. Dat is 
ook omdat hij volgens fractievoorzitter Teun Heldens zoveel lijkt op die van vorig jaar, toen 
zijn partij nog mee aan het roer zat. Heldens sprak over een solide begroting waarin bijna alle 
thema’s die de VVD belangrijk vindt, aandacht en middelen krijgen.
Toch was er wel degelijk kritiek, vooral op het woon- en bouwbeleid dat volgens de VVD bepaald 
niet getuigt van ‘lef’. De partij zegt veel klachten te krijgen van inwoners en ondernemers die 
met woonplannen bij de gemeente aankloppen. Zij reppen over moeizaam contact, stroperige 
processen, onduidelijke regels en soms ‘ridicule’ eisen. ‘Buitengewoon betreurenswaardig’, 
aldus Heldens. ‘Wij verwachten van de portefeuillehouder Wonen (CDA-wethouder Wanten, 
red.) meer leiderschap, durf en lef. Geef leiding aan uw ambtenaren in plaats van andersom.’  
Heldens kondigde daarop een motie aan (mede namens Lokaal Peel en Maas en PvdA/
GroenLinks). De motie vraagt het college nadrukkelijk ruim baan te geven aan bouwplannen op 
herontwikkelingslocaties in de kernen. 
De VVD kwam met nog een tweede oproep aan het college, eveneens mede ondertekend door 
Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks. De partijen willen dat de gemeente per direct geen 
nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het lijkt 
er volgens de indieners namelijk op dat er arbeidsmigranten in de gemeente gehuisvest worden 
die niet werkzaam zijn voor lokale bedrijven in de gemeente Peel en Maas. Dat is in strijd met 
eerder door de raad vastgestelde beleidsregels en dat moet eerst maar eens goed worden 
uitgezocht, staat in de motie. 

Verruiming energiesteun
Nadat alle fractievoorzitters klaar waren met hun bijdrage, konden de fracties met elkaar in debat 
en was er gelegenheid voor een reactie van het college van burgemeester en wethouders.  
Wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas, Financiën) ontraadde de raad om in te stemmen 
met de PvdA/GroenLinks-motie over het verruimen van de energiesteun tot 150% van het 
sociale minimum. Ze vond de motie te algemeen van strekking. Wel zei ze binnenkort met een 
voorstel te komen voor maatwerk-oplossingen voor een ruimere groep lage en middeninkomens. 
Andere fracties hadden al gewezen op die mogelijkheid. Daarop zei PvdA/GroenLinks de motie 
vooralsnog niet in te dienen en het voorstel van de wethouder af te wachten.
Mestrom en de voltallige raad stonden wél achter de D66-motie voor meer voorlichting aan mensen 
met geldproblemen. ‘Ik zie het als een steun in de rug voor wat we al doen’, zei de wethouder.
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Kritiek op bouwbeleid
De twee moties die te maken hadden met het bouwbeleid riepen de meeste discussie op. 
Over het voorstel voor honderd tijdelijke huurwoningen (PvdA/GroenLinks, VVD, D66) zei 
portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) dat het college al daarmee bezig is en zelfs locaties op 
het oog heeft. Meer kon hij daarover om procedurele redenen niet zeggen. Wel wees hij erop 
dat er tot nu toe geen enkel particulier initiatief is geweest dat brood ziet in een dergelijk plan. 
Maar zowel de VVD als PvdA/GroenLinks vonden dat te gemakkelijk. PvdA/GroenLinks wil dat 
de gemeente meer regie neemt, en de VVD verweet de wethouder dat hij te vaak zegt dat het 
allemaal aan anderen ligt: ‘De afgelopen vier jaar is er niet één flexwoning gebouwd, hoe kán 
dat?’, vroeg Teun Heldens zich af. 
Ook de VVD-motie over ruim baan geven aan plannen op herontwikkelingslocaties was 
aanleiding tot kritische opmerkingen richting Wanten. Die gingen veelal over burgers die 
klagen over de weinig coöperatieve houding van de gemeente. Tiny Valckx (Lokaal Peel en 
Maas) sprak over het afhaken van initiatiefnemers die van de gemeente horen dat er volgens 
de prognoses geen woningbehoefte zou zijn. Zij zei ook de afgesproken ‘Ja, mits’- houding te 
missen. Teun Heldens kondigde aan dat hij dossiers gaat opvragen om te zien of de gemeente 
daadwerkelijk ‘ridicule eisen’ stelt.
Rob Wanten vond dergelijke ‘stoere taal’ misplaatst. Hij ontkende dat de gemeente zich laat 
leiden door theoretische getallen en zei dat er altijd ruimte is voor goede plannen. In reactie 
op Tiny Valckx zei hij dat mensen de ‘Ja’ wel horen, maar de ‘mits’ vaak niet. Hij doelde onder 
meer op ruimtelijke eisen die de raad zelf heeft vastgesteld. ‘Als die dan toch een struikelblok 
blijken, laten we het dáár dan een keer over hebben, dan weten waar we aan kunnen werken.’ 
Hij raadde kritische raadsleden verder aan om met de ‘woonondersteuner’ in gesprek te gaan of 
een dagje mee te lopen. Dat is een nieuwe functie bij de gemeente, die als schakel dient tussen 
de dorpen, inwoners en gemeente. 
CDA-voorman John Timmermans verdedigde Wanten en zei dat Peel en Maas qua woningbouw 
afgelopen jaar op de tweede plaats staat in Limburg, ‘dus er gebeurt wel degelijk wat’. 
Hij onderschreef de  handreiking van wethouder Wanten om samen met de raad enkele 
concrete casussen te bekijken: ‘Zo kunt u zien welke afwegingen er worden gemaakt en krijgt u 
een gevoel bij wat er gebeurt.’ 

Bouwstop IV-stallen
Het PvdA/GroenLinks-voorstel voor een tijdelijke bouwstop voor IV-stallen kreeg in het debat 
behalve van D66 geen verdere bijval. John Timmermans wees op CBS-cijfers waaruit blijkt dat 
het aantal kippen, kalkoenen, kalveren en varkens in Peel en Maas sinds 2018 al met 16-22% is 
gedaald. Volgens hem wordt het probleem dus al kleiner en is het sowieso beter de provinciale 
en landelijke plannen voor het landelijk gebied af te wachten. Die worden medio volgend jaar 
verwacht. Jeanne Hesen (VVD) wees er nog op dat het met de huidige energieprijzen niet zo’n 
vaart zal lopen met uitbreidingen. 
Portefeuillehouder Wanten waarschuwde voor juridische consequenties van een bouwstop. 
Hij wilde nadrukkelijk ook ontwikkelruimte overlaten voor de agrarische sector. 
Met slechts vijf stemmen vóór werd de PvdA/GroenLinks-motie verworpen.
Een ander voorstel van diezelfde partij (mede ingediend door D66) haalde het wél, namelijk de 
motie ‘plan de campagne biodiversiteit’. Dat plan behelst onder meer de aanleg van  flora- en 

faunapassages, meer terreinen inzaaien met bloemrijke zaadmengsels en meer bomen planten, 
en in gesprek gaan met boeren over biodiversiteit. Volgens portefeuillehouder Erik Nijssen 
doet de gemeente overigens al het nodige hieraan. Jeanne Hesen herinnerde aan een in 2019 
aangenomen motie over het planten van ruim zevenduizend bomen, en vroeg om daarover 
binnenkort bijgepraat te worden. 
Bij de stemming kreeg het voorstel ook de steun van Lokaal Peel en Maas, zodat het werd 
aangenomen met een 15-12 meerderheid.

Mariaplein Helden
Twee andere moties uit de portefeuille van wethouder Nijssen haalden het ook. Het raadsbrede 
voorstel voor veiligheidsmaatregelen aan het Mariaplein/Kesselseweg in Helden zei hij graag uit 
te voeren. Voor de zomer zal er een plan op tafel liggen, beloofde hij. 
Nijssen had ook sympathie voor de motie ‘toegankelijke speelplekken’ (D66, PvdA/GroenLinks), 
die ook unanieme steun kreeg. Wel zei Nijssen dat de gemeente nú al veel doet aan het 
aanpassen van speelplekken voor kinderen met een beperking.
De trottoirs- en voetpadenmotie (ook van D66 en PvdA/GroenLinks) ontraadde hij. ‘Daar waar ze 
ophouden is er ook een reden voor.’ Hij zei er wel bij dat als inwoners dat anders zien, ze zich bij 
de gemeente kunnen melden. Toch moet de wethouder ermee aan de slag, want de motie kreeg 
de steun van Lokaal Peel en Maas en haalde daarmee een 15-12 meerderheid. 

Huisvesting arbeidsmigranten
Het voorstel van de VVD (samen met Lokaal en PvdA/GroenLinks) om voorlopig geen 
nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten meer toe te staan, kreeg bij de bespreking in de 
raadsvergadering ook de steun van D66. Frits Berben (PvdA/GroenLinks) zei in zijn toelichting 
nog ‘dat we het buitengebied niet moeten overbevolken met mensen die niets met Peel en Maas 
van doen hebben.’ 
Wethouder Wanten was niet zo enthousiast over de motie. Hij waarschuwde voor eventuele 
juridische gevolgen van een aanvraagstop. Wel zei hij dat er nog vóór de zomer een begin 
wordt gemaakt met de evaluatie van het huidige beleid. Wat D66-fractievoorzitter El Khader 
betreft moet daarbij ook nog eens goed gekeken worden naar de afspraak dat het college 
huisvestingsaanvragen tot tachtig plaatsen zélf, dus buiten de raad om, kan afhandelen. 
De motie ‘aanvraagstop huisvesting arbeidsmigranten’ haalde uiteindelijk een ruime 
meerderheid; alleen het CDA stemde tegen.

Mentale problemen jongeren
Één motie betrof de portefeuille van wethouder Machteld Beukema (D66): de vraag om 
een onderzoek naar betere preventie van mentale problemen bij jongeren. Beukema zei 
de raadsbreed ondertekende motie graag te willen uitvoeren en haar te zien als een extra 
aanmoediging. Het probleem was immers afgelopen voorjaar bij de start van het nieuwe college 
ook al expliciet benoemd in het coalitieprogramma. Vóór komende zomer krijgt de raad de 
eerste resultaten van het onderzoek, beloofde Beukema.
De kritische vragen op sommige onderdelen waren overigens voor geen enkele fractie 
voldoende reden om de hele begroting af te keuren. Het voorstel ‘Vaststellen Begroting 2023 
Peel en Maas’ werd dus unaniem aangenomen.
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Investeren en sparen
Dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 unaniem vastgesteld, waardoor de 
investeringen die het college heeft voorgesteld opgepakt kunnen worden. Daarnaast is er geld om te 
sparen. Wij weten niet hoe het met u zit, maar juist in financieel onzekere tijden is het belangrijk om wat 
geld gespaard te hebben voor als er tegenvallers komen. Tegenvallers die we nu overigens al merken. Ook 
de inflatietrein gaat niet aan de gemeente voorbij. Ook hier wordt alles duurder.

Vanwege de goede financiële positie 
van de gemeente zijn we blij dat we 
in deze moeilijke tijden een finan-
cieel vangnet kunnen bieden in de 
vorm van een fonds voor het voor-
komen van armoede bij huishoudens 
en een steunfonds energiekosten 

voor verenigingen en stichtingen. In 
allebei de fondsen zit 500.000 euro. 
Op dit moment worden de voorwaar-
den van beide fondsen uitgewerkt. 
Tijdens de raadsvergadering heb-
ben wij twee moties ingebracht die 
allebei raadsbreed zijn aangenomen. 

Daar zijn we uiteraard heel blij mee. 
De eerste motie had betrekking op 
een onderzoek naar preventie van 
mentale gezondheid onder jongeren 
tot 27 jaar. Uit recente onderzoeken 
blijkt dat de mentale gezondheid 
van jongeren daalt. Onderzoek van 

het RIVM van eind september gaf 
aan dat 37 procent van de jonge-
ren kampt met psychische klachten. 
Onder meisjes is dit percentage zelfs 
43 procent. De andere motie ging 
over verkeersmaatregelen op de 
Kesselseweg/Mariaplein in Helden. 
Door de opening van de nieuwe 
basisschool aan de Kloosterstraat 
veranderen verkeersstromen. 
Hierdoor komt de verkeersveiligheid 
van de meest kwetsbare weggebrui-
kers in het gedrang. We hebben het 

college opgeroepen om op korte ter-
mijn met een voorstel naar de raad 
te komen om effectieve en duur-
zame veiligheidsvoorzieningen in de 
Kesselseweg/Mariaplein in Helden 
aan te brengen. Dit om de veiligheid 
van de, op de eerste plaats school-
gaande jeugd en jongeren, te garan-
deren.

Fractie

Lokaal Peel en Maas
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Begroting 2023: gezonde basis voor de toekomst 

Eindelijk steun voor armoedebestrijding en natuurherstel

Groene stappen in de goede richting

De eerste begroting in de nieuwe samenstelling als gemeenteraad is 
een feit. Een begroting die unaniem door de raad is goedgekeurd 
tijdens de raadsvergadering op 8 november. Ondanks de roerige tijden 
waarin we nu leven, is er toch weer ruimte gevonden om huishoudens 
die in de problemen komen aanvullend te compenseren met 
500.000 euro. Daarnaast wordt er ook nog eens 500.000 euro vrijge-
maakt voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisa-
ties. Dit voor het geval zij dusdanig in de problemen komen door de 
inflatie dat ze geholpen moeten worden.

Onze kernkreet: ‘Iedereen moet kun-
nen meedoen’ blijft hiermee over-
eind en we roepen inwoners dan 

ook op hier gebruik van te maken. 
Onze gemeente heeft veel te bie-
den. Maak gebruik van de moge-

lijkheden indien het even niet meer 
lukt financieel of andere problemen 
die zich aandienen. Wacht daar niet 
mee. Op de site van de gemeente 
onder het kopje ‘Grip op geld’ en 
‘Regelingen en Tips’ kun je als bur-
ger de mogelijkheden die onze 
gemeente biedt terugvinden. Er zijn 
echter ook andere zorgen. Naast 
wonen zal economie, zorg, vitale 
gemeenschappen, gezond en veilig 
opgroeien, een vitaal buitengebied, 
ontmoeten en spelen volop onze 

aandacht hebben. Samen met onze 
gemeenschappen werken we aan 
een betrouwbare en solide basis, 
waarbij we elkaar steunen en naar 
elkaar omzien. De weg die we zijn 
ingeslagen bij ons coalitieakkoord 
2022-2026: ‘Met lef en vertrouwen 
verder bouwen’ zal verder worden 
uitgewerkt. 

Fractie

PvdA/GroenLinks stelt al heel lang voor om de groeiende armoede te bestrijden en werk te maken van 
natuurherstel. Tot nu toe kregen we weinig bijval. Vorige week werd ons voorstel over herstel van biodi-
versiteit aangenomen en het college kondigde aan begin december te komen met een aanvullende regeling 
om armoede te bestrijden.

Onder het motto ‘de aanhouder wint’ 
dienden wij voor de derde keer het 
voorstel in om de norm voor de ener-
gietoeslag dit jaar nog te verhogen 
van 120 procent naar 150 procent van 
het minimum. Daarbij gaven wij aan 
alleen de daadwerkelijke meerkos-
ten van energie sinds januari 2022 te 

vergoeden tot maximaal 1.300 euro. 
College en raad kwamen ons ein-
delijk tegemoet. Ze beloven zelfs 
meer. Lokaal Peel en Maas en college 
vonden de norm van 150 procent te 
laag en ook het bedrag van 1.300 
euro zou meer mogen zijn. Het col-
lege presenteert op 6 december haar 

regeling aan de raad. Ons voorstel 
is dat er ook voor de groep 120-
150 procent geen vermogenstoets 
plaatsvindt en dat de regeling ook al 
geldt voor dit jaar. We vrezen dat de 
regeling waarmee het college komt 
pas geldt voor 2023 en dat eventueel 
vermogen moet worden verrekend. 

Daarmee krijgen veel mensen niet de 
steun die ze op dit moment al nodig 
hebben. We houden de vinger aan de 
pols. Bij biodiversiteit ging het nog 
beter. Biodiversiteit is van levensbe-
lang, omdat een grote verscheiden-
heid aan levende organismen zorgt 
voor schone lucht, fris water, goede 
bodemkwaliteit en gewasbestuiving. 
Helaas is het ook hier slecht gesteld 
met de biodiversiteit. Daarom heeft 
PvdA/GroenLinks voorgesteld om 
bestaande en nieuwe verbeteriniti-

atieven op elkaar af te stemmen, te 
versterken en te faciliteren. De meer-
derheid van de raad steunde dit 
voorstel. Daarmee krijgt het college 
opdracht om uiterlijk 1 juli 2023 een 
concreet plan te presenteren om de 
biodiversiteit te versterken, niet hap-
snap, maar in samenhang. Eindelijk.

Annigje Primowees, Frits Berben,  
Raf Janssen, raadsleden

D66 Peel en Maas kijkt tevreden terug op de raadsvergadering van 8 november waarin de begroting 
2023 in de raad werd behandeld en vastgesteld. Met onze voorstellen hebben we samen met andere 
partijen ingezet op de bestrijding van armoede (bij lage én middeninkomens), mentale gezondheid van 
jongeren, verkeersveiligheid en toegankelijke speeltuinen voor kinderen met en zonder beperking. En, 
op biodiversiteit. Gelukkig zijn al deze voorstellen ook aangenomen.

De jeugd heeft de toekomst is 
een veelgebruikte uitspraak. Maar 
er is werk aan de winkel om een 
gezonde en leefbare toekomst 
ook daadwerkelijk veilig te stel-
len voor onze jeugd. Biodiversiteit 
en vergroening is nodig voor zo’n 

toekomst én voor het gezond 
opgroeien in het hier en nu.
Tegelijkertijd zien we in het hier 
en nu dat de biodiversiteit (dat wil 
zeggen de verscheidenheid
aan levende organismen) in onze 
gemeente afneemt, terwijl biodi-

versiteit juist ontzettend belangrijk 
is. Het zorgt voor levensnoodza-
kelijkheden als schone lucht, fris 
water, een goede kwaliteit van 
de bodem en de bestuiving van 
gewassen.
We hebben het college daarom 

opgeroepen om onder andere meer 
bomen te planten, natuur-inclusief 
te bouwen, geen medewerking 
te verlenen aan initiatieven die 
afbreuk doen aan de biodiversiteit 
en met agrariërs te zoeken naar 
oplossingen die naast voedselpro-
ductie ook een positieve bijdrage 
leveren aan natuur, milieu en kli-
maat.
 Kortom, we gaan werk maken van 
biodiversiteit. We hebben hiermee 
een eerste en groene stap gezet 

in de goede richting. De komende 
jaren zullen we samen met de rest 
van de gemeenteraad initiatief 
blijven nemen om een gezonde en 
leefbare toekomst voor iedereen 
veilig te stellen

Fractie

CDA Peel en Maas 

PvdA/GroenLinks

D66

TUIN
MACHINE
SH    W
18, 19 & 20 november in Lottum

 Za-zo 10:00 tot 17:00 uur

Komt u ook?

Wij presenteren en demonstreren 
een groot aanbod van machines voor 
onderhoud van tuin, gazon, groen en 
terrein. Ontdek ook ons programma 
elektrische machines en accu 
tuingereedschap.

vr 09:00 tot 21:00 uur   

Markt 14, 5973 NR Lottum. Tel: 077-4632341

LAST VAN 
HOUTWORM?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Tuincursus: ‘De Natuurlijke, 
Voedende en Helende Tuin’. Start 17 
februari 2023 in Arcen, 8 vrijdagen.
Meer info: www.hubertinahof.nl.

Kerstboomverkoop vanaf zaterdag 
26 november! Hele mooi bomen, 
diverse soorten en maten.
Van maandag t/m zaterdag geopend 
10.00-17.00 uur.
adres: Verhees Perkplanten, 
Egchelseweg 18 te Panningen

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30  
optidee.nl/peggy-wismans fb: Opti-Duur

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

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

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

WEEK van de ACUPUNCTUUR 2022!
Bij Acu-Balance gratis intake t/m dec. 
voor uw gezondheidsklachten en info!

Zwaarbevochten zege Baarlo 
bij Sparta’18
Baarlo moest zondag 13 november aantreden tegen Sparta’18. Op het kunstgrasveld in Sevenum heeft Baarlo 
het traditioneel moeilijk. Ditmaal was dat niet anders. Toch wisten de Baarlonaren een benauwde 1-2 zege te 
boeken.

In de beginfase leek het daar nog 
niet op. Baarlo was de betere ploeg. 
Al in de 8e minuut schoof de vrijge-
laten Jort Pouls de bal uit een voorzet 
van Jeffrey Arents ter hoogte van de 
tweede paal binnen: 0-1. Nog voor 
het half uur was verstreken viel ook 
de tweede Baarlose treffer. De voor 
de geblesseerde Jeffrey Arents inge-
vallen Freek Berghuis klopte bij een 
dieptepass op snelheid – zijn handels-
merk – de Sparta-defensie en liet ook 
de Sparta-doelman met een diagonale 

schuiver kansloos. Baarlo verzuimde 
door te drukken en uit het niets kwam 
Sparta’18 door een doeltreffend 
afstandsschot weer in de wedstrijd: 
1-2. Gesterkt door deze meevaller ging 
de thuisclub na de theepauze met 
vooral fysiek spel op jacht naar de 
gelijkmaker. Baarlo verloor de grip op 
het middenveld en werd teruggedron-
gen in de verdediging. De ploeg kwam 
nog maar sporadisch dreigend in de 
buurt van het Sparta-doel. De defensie 
hield echter de gelederen goed geslo-

ten en gaf weinig weg. Het was wel 
billenknijpen tot het laatste fluitsig-
naal, maar Baarlo bleef verdedigend 
fier overeind. Op de valreep was de 
17-jarige invaller Badr Benouar zelfs 
nog dicht bij 1-3 voor Baarlo. Maar 
diens lob miste nipt het doel. Het zou 
ook iets teveel van het goede zijn 
geweest. 

Tekst: Len Gielen / VV Baarlo

MD succesvol op Limburgse 
Kampioenschappen voor 
majorettes
In de sporthal in Meijel vonden zondag 13 november de Limburgse 
Kampioenschappen voor majorettes plaats. Een aantal van de 
deelnemende leden van MD Meijel viel in de prijzen.

Leanne Brummans opende de och-
tend met een optreden in Technisch 
Programma 3. Met haar uitvoering 
behaalde ze 82,2 punten. Hiermee 
werd ze Limburgs kampioen. Daarna 
was het de beurt aan Sterparade 1. 
Hierin deden namens MD Resi van 
de Beuken en Emily Verstappen 
mee. Beiden zetten hun beste been-
tje voor en werden respectievelijk 
eerste en tweede, met een 7,6 en 
een 7,5. In Sterparade 2 telde MD 
liefst zeven deelnemers: Mara van 
der Velden (7,5), Elise Verstappen 
(7,6), Veronika Kryhchenko (7,7), 
Alicia van Rijt (7,8), Maud van 
Calis (7,9), Elin Schattefor (8,0) en 
Jolie Luijten (8,0). Twee dametjes 
uit Maasbree werden eerste en 

tweede, waardoor Jolie Luijten van 
MD met haar uitvoering de derde 
plaats bemachtigde. Het A-team, 
bestaande uit Leanne Brummans, 
Janne Biemans, Joyce van Diepen 
en de zussen Anne, Femke en 
Silke Schriks, behaalde 80,0 pun-
ten. Hiermee werd het team derde, 
een prestatie die recht geeft op 
deelname aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in januari. 
Gastoptredens werden deze och-
tend verzorgd door twee dansgroe-
pen van MD, te weten Go For It en 
G-Stars. Deze optredens vielen zo 
goed in de smaak dat ze er de vol-
gende keer weer bij mogen zijn.

Tekst: MD Meijel

Derby kent late beslissing na discutabele pingel
Zwaarbevochten overwinning Panningen 
op Grashoek
Panningen behaalde zondag 13 november in de derby tegen Grashoek een zwaarbevochten 2-1 overwinning. 
Daarmee deden de groenwitten goede zaken op de ranglijst en houden ze de afstand tot de bovenste plaatsen 
beperkt.

In 1962 won Grashoek voor het 
laatst van Panningen. De groen-
witten speelden ook toen in de 
4e klasse en begonnen aan een 
opmars naar de top van het ama-
teurvoetbal. Ditmaal lagen de kaar-
ten anders: SV Grashoek beschikt 
met de Oekraïners Ivar Muchak en 
Oleksander Nikolaichuk over veel 
voetballend vermogen en in com-
binatie met de strijdlust van de 
overige geelzwarten, maakt dit 
Grashoek tot één van de betere 
ploegen in de 4e klasse. De eerste 
helft kenmerkte zich door flipper-
kastvoetbal met veel lange ballen 
en veel balverlies aan beide zijden. 
In de 10e minuut kreeg Oleksander 
Nikolaichuk een schietkans, maar 

Youri van den Hurk kon ternauwer-
nood redding brengen. De volgende 
kans deed zich pas voor in de 33e 
minuut. Grashoeks Chris Hunnekens 
had kunnen en moeten scoren. 
Panningen kwam in de eerste helft 
nauwelijks tot doelrijpe kansen en 
kon in zijn handjes klappen met 
de 0-0 ruststand. De tweede helft 
bracht wél sensatie. Na een inschat-
tingsfout op een hoge bal in de 49e 
minuut kon Oleksander Nikolaichuk 
namens Grashoek 0-1 scoren. 
Panningen herstelde zich enigs-
zins en schiep kansen voor Ayoub 
Amhaough en Robin van Osch, 
inmiddels ingevallen voor Dion 
Cuijpers. Daarna ontplofte het kruit-
vat. Scheidrechter Ton Schnitzler 

floot in de 68e minuut voor een 
penalty, na een op het oog lichte 
overtreding tegen Nick Wilmer. 
Alles wat Grashoek een warm hart 
toedroeg veerde op en protesteerde. 
Ramon Sijben verzilverde dit bui-
tenkansje uiterst koelbloedig: 1-1. 
Naarmate het einde van de wed-
strijd naderde steeg de spanning. 
De ontknoping volgde acht minu-
ten voor tijd: een fout in Grashoeks 
verdediging bracht Robin van Osch 
in balbezit. Alleen voor Grashoek-
doelman Koen Clephas maakte hij 
geen fout. Panningen hield de reste-
rende acht minuten stand. 

Tekst: SV Panningen

Fantastische 2-0 spaarzaam hoogtepunt
BEVO wint moeizaam van Roggel
Na de knappe winst in Hout-Blerick stond voor de BEVO-mannen zondag 13 november de thuiswedstrijd tegen 
laagvlieger Roggel op het programma. Tegen deze traditioneel lastige tegenstander boekten de Beringers een 
moeizame 2-0 overwinning.

Onder zonnige omstandigheden viel er 
voetballend de eerste helft weinig te 
genieten. Toch ging BEVO met een 1-0 
voorsprong rusten. Kris Hermans wist 
een geweldige BEVO-aanval over veel 
schijven goed af te ronden. Dat was dan 
ook meteen het enige hoogtepunt van 
de eerste helft: beide ploegen konden 

in balbezit nauwelijks gevaar te stich-
ten. Na rust kwam BEVO goed uit de 
startblokken. Roggel werd onder druk 
gezet. Dat resulteerde in enkele goede 
mogelijkheden. Na een kwartier spe-
len wist Guus Dielissen op fantastische 
wijze de 2-0 binnen te schieten. Vanaf 
rechts speelde hij zich goed vrij en 

daarna krulde hij de bal fraai met zijn 
linker in de lange hoek. De verkregen 
voorsprong werd door de BEVO-mannen 
uitstekend verdedigd, waardoor voor de 
derde keer op rij een wedstrijd met een 
‘clean sheet’ werd afgesloten. 

Tekst: VV BEVO

De Flatsers kansloos tegen HBC
De beugelaars van De Flatsers namen het zaterdag 12 november in eigen huis op tegen HBC. De titelkandidaat 
uit Helden won met afgetekende cijfers van de middenmoter uit Baarlo: 1-4.

In de eerste partij deed Ad Bakker de 
clubnaam van De Flatsers veel eer 
aan. Hij kreeg daardoor geen enkele 
kans tegen de sterk spelende Johan 
Peters. De tweede partij was van prima 
niveau: Ruud Tissen haalde alles uit 
de kast, maar kwam toch nipt te kort 
tegen topper Johan Verest. De par-

tij van Bob Bakker was zeker niet zijn 
beste van dit seizoen. Hij moest de 
winst overlaten aan Maykel Leysten. 
De vierde partij werd wel een punt 
voor Baarlo. In een spannende wed-
strijd bracht het betere ‘vastzetten’ Roy 
Geurts de winst. Daarmee stuurde hij 
Frank ‘Bölke’ Kusters onverrichter zake 

naar huis. In de slotpartij was de ring 
voor Piet Geurts aan de krappe kant. 
Na een slechte start was er dan ook 
geen redding meer mogelijk. Zodoende 
ging Marc Korsten met het vierde punt 
voor HBC aan de haal. 

Tekst: Roy Geurts / De Flatsers

Nieuwe EHBO-cursus in Meijel
EHBO-vereniging Meijel begint in januari 2023 met een nieuwe 
EHBO-cursus. Deelnemers leren precies wat ze moeten doen of 
laten bij de meest voorkomende ongevallen.

In de cursus komen onder meer 
verbandleer, reanimatie, AED-
gebruik en de stabiele zijligging 
aan bod. Daarnaast leer je wat te 
doen bij bewusteloosheid, verslik-
king, onderkoeling, een beroerte, 
een snijwond of gekneusde enkel. 
Je leert tijdens de cursus ook hoe 
je een ongevalssituatie beoor-
deelt, hoe je zorgt voor veiligheid 
voor jezelf en het slachtoffer en 
hoe je de hulpdiensten inschakelt. 

De cursus bestaat uit acht lessen, 
een proefexamen en een praktijk-
examen. Wie slaagt komt in het 
bezit van het ‘Basis diploma EHBO’. 
De cursus wordt gegeven door 
een docent Eerste Hulp, op maan-
dag- en/of dinsdagavond. Om het 
oefenen zo echt mogelijk te maken 
worden lotus-slachtoffers ingescha-
keld. Mail voor meer informatie 
naar info@ehbomeijel.nl of kijk op 
www.ehbomeijel.nl
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OP=OP!
* De korting wordt aan de kassa verrekend. Doet jouw ALDI mee? Ontdek de deelnemende winkels op aldi.nl/wegisweg. Deze actie is alleen geldig op vrijdag 18 november 

2022, zolang de voorraad strekt, OP=OP. De korting geldt niet op non-food aanbiedingen van de laatste zeven dagen en op het reguliere non-food assortiment, waaronder 
multimedia-/vitrine artikelen, was- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luiers, keuken- en toiletpapier, kattengrind, potgrond, houtskool, etc. Het aanbod kan per winkel 
verschillen. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Kijk op aldi.nl/wegisweg voor de deelnemende winkels en de actievoorwaarden. Dit is een uitgave van ALDI Roermond B.V.
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Op 19 november van 11.00 - 16.00 uur organiseren we  
een open dag en vieren we de opening van ons nieuwe pand  
in Panningen. 

Open dag
Zaterdag 19 november van 11.00 - 16.00 uur

Kom een kijkje nemen op onze nieuwe locatie:  
Industrieterrein 19, 5981 NK Panningen.

Successen voor Judoclub Helden 
in Den Haag en Valkenburg
Judoclub Helden nam zaterdag 12 en zondag 13 november deel aan respectievelijk het Residentietoernooi in 
Den Haag en het Geuldaltoernooi in Valkenburg. Beide dagen werden diverse successen geboekt.

Op zaterdag in Den Haag won Ryan 
Dielissen zijn eerste partij met een 
spetterende uchi mata. De kwartfinale 
verloor Dielissen na een spannende 
wedstrijd, maar daarna herstelde hij 
zich goed. Met gevarieerd judo won 
hij nog drie partijen op ippon, met als 
resultaat een dik verdiende bronzen 
medaille. Lianne van Megen moest 
het in haar poule opnemen tegen vier 
sterke meiden. Dankzij haar vecht-
lust en doorzettingsvermogen won ze 
drie van haar vier wedstrijden en werd 
ze knap tweede. Daisy van Os won 
haar eerste twee wedstrijden over-
tuigend op ippon. In de halve finale 

trad ze aan tegen een sterke Duitse. 
Ze verloor deze wedstrijd met twee 
keer waza-ari. Voor het brons moest 
ze diep gaan, maar ze won uiteindelijk 
met waza-ari in de golden score. Vian 
van Dril verloor haar eerste wedstrijd 
tegen de uiteindelijke winnaar, won 
daarna overtuigend haar herkansing 
en moest het in de wedstrijd om brons 
in de golden score afleggen tegen 
haar tegenstander. Op zondag namen 
liefst veertig judoka’s van Judoclub 
Helden deel aan het Geuldaltoernooi. 
Er werd hard gestreden en dat leidde 
tot mooie resultaten. Eerste plaatsen 
waren er voor Guusje van Sundert, 

Rens Neessen, Ziva Horio, Sanne van 
Sundert, Lianne van Megen, Jules 
Verheijen, Frits Hermans, Luuk van 
den Berg, Romy Zegers, Benjamin 
Smits, Demi Zegers, Niels van den Berg 
en Joris Verstappen. Tweede plaat-
sen waren er voor Sophie Neessen, 
Maxim Evers, Saake van den Beuken, 
Sep Beckers, Siem May, Nina Donkers, 
Baer Verheijen, Xenia van Megen, Lieke 
Verstappen, Guus Donkers en Fleur van 
Sundert. Derde plaatsen waren er voor 
Danee van Buiten, Mirthe Gubbels, 
Teun Schaareman, Guus van Ninhuijs, 
Dennis Nowakowski en Kep Verkoeijen.

Knap punt VC Kessel in derby 
tegen koploper
VC Kessel speelde zaterdag 12 november de derby tegen VC 
Olympia. Tegen de koploper uit Panningen wisten de Kesselse 
dames knap een punt uit het vuur te slepen.

Gehuld in nieuwe tenues betra-
den de Kesselse dames om stipt 
17.00 uur het veld. De Kesselse 
ploeg wist in de eerste twee sets 
de meegekregen opdrachten niet 
waar te maken. VC Olympia zette 
met sterke services VC Kessel vol-
ledig onder druk. Bovendien kre-
gen de Kesselse dames zelf bij een 
scoringskans de ballen niet vol-
doende op de grond. Beide sets 
gingen dan ook naar de gasten 
uit Panningen, respectievelijk met 
10-25 en 14-25. Oppakken, hoofd 
omhoog en strijdlust tonen waren 
de woorden die richting de derde 
set werden uitgesproken. Doordat 
VC Kessel de eigen servicedruk 

steeds meer kon leveren, bleef de 
strijd in set drie tot een stand van 
15-15 gelijk opgaan. De koploper uit 
Panningen wist daarna echter meer 
druk te zetten en punt voor punt 
uit te lopen. Zo pakte VC Olympia 
de derde set met 21-25. Met een 
sterkere service, betere pass en 
scoringskansen die werden afge-
maakt bleven de Kesselse dames in 
de vierde set punt steeds op gelijke 
hoogte met VC Olympia. Na een 
24-24 stand wist VC Kessel met een 
sterke service de laatste set alsnog 
te winnen met 26-24. 

Tekst: Anouk Peeters / VC Kessel

MVC’19 draagt rode lantaarn over 
aan Rood Wit Veldhoven
MVC’19 behaalde zondag 13 november een verdiende 1-2 overwinning tegen Rood Wit Veldhoven. In een 
spannende wedstrijd met veel kansen over en weer was MVC’19 uiteindelijk de terechte winnaar. Timo van 
Horck bekroonde zijn basisdebuut met een fantastisch doelpunt.

In de eerste helft vielen elf kansen te 
noteren, waarvan zes voor MVC’19. Al 
na 9 minuten had Timo van Horck twee 
grote kansen achter zijn naam staan, 
maar beide keren miste hij precisie. In 
de 20e minuut werd Rood Wit voor het 
eerst gevaarlijk. Na balverlies op het 
middenveld volgde in de 31e minuut 
weer een grote kans voor Rood Wit 
maar Tim van Renselaar redde knap. 
Binnen 4 minuten kreeg Rood Wit nog 
een paar dotten van kansen maar tel-
kens stond Tim van Renselaar op de 
goede plek. In de 39e minuut kreeg 
MVC’19 via Timo van Horck de beste 

mogelijkheid van de eerste helft, maar 
hij faalde vrij voor de keeper. MVC’19 
nam het helft weer in handen en in 
39e en 43e minuut volgden weer twee 
grote kansen. Beide keren konden de 
Maasbreese aanvallers het net niet 
vinden. Vlak voor rust leek Rood Wit 
via een vrije trap met 1-0 de rust in te 
gaan, maar weer stond MVC’19 kee-
per Tim van Renselaar op de goede 
plek. Ook in de tweede helft bleef het 
een leuke wedstrijd, waarbij MVC’19 
het betere van het spel had. In de 55e 
minuut gaf scheidsrechter Tunders 
een scheidsrechtersbal, waaruit Marco 

Daniels Timo van Horck wist te berei-
ken, die ditmaal de bal snoeihard tegen 
de touwen knalde. MVC’19 kwam hier-
door op 0-1. In de 77e minuut moest 
wederom Tim van Renselaar in actie 
komen bij een afstandskogel van Rood 
Wit. In de 88e minuut besliste MVC’19 
de wedstrijd via een snelle aanval, 
waarbij Mike Peeters Rob Custers wist 
te bereiken. In de 92e minuut kreeg 
Rood Wit alsnog zijn doelpunt, maar 
dit kwam te laat om de wedstrijd nog 
spannend te maken. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19

Teruggekeerde Tom Peeters matchwinner Helden
Helden gaat door met winnen. Na de overwinning op IVO wonnen de blauwen zondag 13 november met 1-0 
van SV Blerick, wederom een ploeg met een trainer die voorheen actief was bij Helden: Erick Verschuren.

Waar de overwinning tegen IVO 
meer dan verdiend was, kon dat van 
deze winst niet echt gezegd worden. 
Helden was de gelukkigste in een 
povere wedstrijd waarin de gasten 
gedurende 90 minuten beter voetbal-
den en met twee ballen op de lat ook 
meer aanspraak maakten op de over-
winning. Helden zette daar nauwe-
lijks uitgespeelde kansen tegenover. 

In de eerste helft was er één voor Jim 
Hendrix, die een voorzet van Rens 
Janssen over de goal joeg. In de tweede 
helft werkte Helden hard, maar bleef 
het ongelukkig in de aanval. Geluk had 
het wel in de verdediging. Tot twee 
keer toe schoot Blerick de bal op de lat. 
In de 84e minuut deed zich een memo-
rabel moment voor: na ruim 4,5 jaar 
blessureleed keerde Tom Peeters terug 

in het veld. Binnen vijf minuten scoorde 
hij de winnende goal, na een prima 
voorzet van de eveneens ingevallen 
Ties van Breukelen. De wedstrijd leek 
gelopen met nog enkele minuten op de 
klok. Blerick had nog op gelijke hoogte 
kunnen komen uit een vrije trap, maar 
deze belandde in de muur. 

Tekst: VV Helden
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Muzikale ontspanning
Mantelzorg Muzieksalon 
met Ton Engels
In Kessel-Eik vindt vrijdag 18 november de Mantelzorg 
Muzieksalon plaats: een avondje vol muzikale ontspanning voor 
mantelzorgers uit Peel en Maas. Op het programma staan 
optredens van Ton Engels en Eric Coenen. De organisatie is in 
handen van een vrijwilligerswerkgroep in samenwerking met 
Vorkmeer.

Begin oktober is ‘Noeit Mier 
Werke’, het zevende album van 
Ton Engels, verschenen. Het bevat 
liedjes die zijn geschreven in het 
dialect van zijn geboorteplaats 
Panningen. Het is de opvolger van 
Herfstkampioen uit 2017. De lied-
jes werden voor het grootste deel 
geconstrueerd en opgenomen gedu-
rende de coronaperiode. De inten-
tie was om er zoveel mogelijk een 
opgewekt album van te maken. Op 
de cd spelen onder andere mee Eric 
Coenen (bas), Arthur Lijten (drums) 

en Egbert Derix op toetsen. Ook 
Bertus Borgers (saxofoon) doet 
een duit in het zakje. Tijdens deze 
Mantelzorg Muzieksalon brengt 
Ton Engels samen met bassist Eric 
Coenen de nieuwe liedjes van Noeit 
Mier Werke ten gehore. Daarnaast is 
er natuurlijk ook een keur aan oude 
liedjes uit zijn omvangrijke reper-
toire. De Mantelzorg Muzieksalon 
vindt plaats in Ut Gemeinsjapshoes, 
Lindelaan 4 te Kessel-Eik. De salon 
begint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis.

Verzamelaarsbeurs Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert 
zondag 20 november weer haar maandelijkse ruilbeurs. Geruild 
worden onder meer munten, postzegels, pennen, suikerzakjes, 
ansichtkaarten en bidprentjes.

De ruilbeurs duurt van 09.00 
tot 12.30 uur en vindt plaats in 
gemeenschapshuis D’n Binger, 

Alexanderplein 2 in Meijel. Er is vol-
doende parkeergelegenheid.

Jeugdprins Giep en prinses Gielke vieren mee
Prins Sam I en adjudant Martijn 
nieuwe heersers Beringse Kuus
Prins Sam (van Rijt) I en adjudant Martijn (Steeghs) zijn zaterdag 12 november in De Wieksjlaag uitgeroepen 
tot nieuwe heersers over het Beringse Kuuzerijk. Samen met jeugdprins Giep (Bos) I en jeugdprinses Gielke 
(Verhaeg) I voeren zij de komende ‘vastelaovend’ in Beringe aan.

De avond begon met het hijsen van 
de vlag bij het Kuuzemonument voor 
gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Dit 
was tevens de laatste officiële hande-
ling van prins Rick I. Daarna werd het 
podium gereed gemaakt voor de ont-
hulling van het jeugdprinsepaar. Nadat 
ze kort waren geïntroduceerd door vorst 
Han I, sprongen jeugdprins Giep I en 
jeugdprinses Gielke I uit de kist. Samen 
met adjudanten Ivo (Theelen) en Tessa 
(Manders) en een actieve jeugdraad 
aan hun zij, maakten ze er een feestje 
van. Ze gaan in de jeugdvastelaovend 
voorop met de spreuk ‘Wae gaon as de 
bliksem d’r tussenoeht, deze vastela-

ovend gaon wae voloeht!’. 

Bekendmaking
Na het aftreden van de langstzit-
tende prins van de Beringse Kuus was 
het om 22.11 uur dan zover: onder het 
motto ‘Vers vleis in de prinse compag-
nie’ werden diverse liedjes afgespeeld 
waarop de zingende schlager een 
eigen tekst had gecreëerd. De aanwezi-
gen in de zaal moesten de oorspronke-
lijke titel en artiest raden. Bij elk goed 
antwoord ging de muziekdoos, met 
daarin de nieuwe prins en adjudant, 
een stukje verder open. Alle nummers 
en artiesten werden meteen geraden, 

zodat de doos al snel ver genoeg open-
ging om de nieuwe prins en adjudant 
te introduceren. Na het 465 dagen stil 
te hebben moeten houden sprongen 
prins Sam I en adjudant Martijn uit de 
muziekdoos. De spreuk van prins Sam 
I is ‘Vastelaovend in ôs blood, Beringe 
wat klinkt ut good!’. De eerste activi-
teit van de nieuwe heersers is zaterdag 
19 november. In Café de Nabber vindt 
het Beringe Late Night Liedjesfestival 
plaats. Het daaropvolgende weekend 
treedt prins Sam I met zijn adjudant 
Martijn en de raad van 11 aan op de 
jubileumreceptie van zustervereniging 
CV De Brookhaze in Koningslust.

De Kwante Diekzèk winnen 
a-Kepèlla Leedjesfestijn
De Kwante Diekzèk zijn zaterdag 12 november met ‘As Vriende 
Ongerein’ winnaar geworden van het a-Kepèlla Leedjesfestijn van 
de Kuus oeht Kepèl. De PREMO-prijs, voor de groep die zich het 
beste presenteerde en promootte, ging naar Jonk en Wies met het 
nummer ‘Och, ut zoei zoëmèr kinne’.

Op voorhand waren al alle ingre-
diënten aanwezig voor een spec-
taculaire avond: maar liefst acht 
deelnemende groepen, een aan-
geklede theaterzaal van DOK6, 
twee welbespraakte presentatoren 
die de avond begeleidden en zelfs 
in veel gevallen eigen introfrag-
menten van de groepen. Na ieder 
liedje was er interactie met de 
jury, die haar mening gaf over het 
liedje en de kans kreeg de groe-
pen nog iets te vragen. Toen de 
kruiddampen van de optredens 
waren opgetrokken kon de jury 

in beraad. Uiteindelijk kwam 
De Kwante Diekzèk als winnaar 
van deze tweede editie uit de bus. 
Tekst en muziek van dit nummer 
zijn van Rob Kömhoff. Diezelfde 
Rob Kömhoff was ook verantwoor-
delijk voor tekst en muziek van 
de nummer twee en tevens win-
naar van de PREMO-prijs: Jonk en 
Wies. Op de derde plaats eindigde 
Aod Prinse Kepèl (APK) met het 
nummer ‘Ode aan vastelaovend!’. 
De tekst van dit liedje is van Robert 
Janssen en de muziek van Thijs 
Claessen en Willem Heldens.

Ergotherapie
Themamiddag Seniorenvereniging Kepèl
Seniorenvereniging Kepèl organiseert donderdagmiddag 24 november een themamiddag. Op het programma 
staan lezingen over het oog en over ergotherapie.

Henny Verhagen bijt het spits af met 
een presentatie onder de titel ‘Het 
verouderende oog’. Het tweede deel 

van de middag is gereserveerd voor 
Stan Colaris, die spreekt over ergo-
therapie. De middag vindt plaats in 

gemeenschapshuis In Kepèl, begint 
om 13.30 uur en duurt tot omstreeks 
16.30 uur. De toegang is gratis.

Met of zonder eigen instrument
Muzikanten gezocht voor vastenaovesproject
Na drie jaar is er op zaterdag 21 januari weer een vastenaovesconcert in gemeenschapshuis De Paort in 
Kessel. De organisatie is op zoek naar muzikanten die hieraan mee willen doen.

In 2020 trad ‘Koninklijke Fanfare 
Maasoever XXL’ tijdens het vas-
tenaovesconcert op met meer dan 
twintig ‘extra’ muzikanten die ooit 
muziek hadden gemaakt, al dan niet 
bij de muziekvereniging. In de tus-
sentijd is de samenwerking tus-
sen Muziekvereniging Kessel en 

Koninklijke Harmonie Concordia verder 
gegroeid. In januari vormen fanfare 
en harmonie daardoor sowieso al een 
groot gezelschap. Muzikanten, met of 
zonder eigen instrument, worden van 
harte uitgenodigd om mee te doen 
met dit project. Lijkt het je leuk om 
eens te ervaren hoe het is om muziek 

te maken met een fanfare/harmonie-
orkest van omstreeks vijftig muzikan-
ten? Meld je dan voor 25 november 
aan via info@muziekverenigingkessel.
nl De repetities beginnen eind novem-
ber en zijn afwisselend op donderdag-
avond (Panningen) en vrijdagavond 
(Kessel).
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Erwin Verheijen nieuwe 
prins De Kieveloeët
Erwin Verheijen is vrijdag 11 november uitgeroepen tot 69e prins 
van C.V. De Kieveloeët uit Meijel. Erwin gaat heersen als prins 
Erwin I met zijn spreuk ‘Koester ‘t vléjje, verheuch òw óppe 
toekómst, mèr geniet nòw saame van dizze vastelaovend’. 

Na een spannende ontkno-
ping waarin Louis van Gaal zijn 
WK-selectie bekendmaakte, kreeg 
het aanwezige publiek vrijdag in 
Meijel eindelijk antwoord op de 
vraag wie de aanvoerder wordt. 
Het verlossende antwoord kwam 
van vorst Ron, waarna Erwin door 
een bomvolle zaal bij de Heere van 
Meijel de weg naar het podium 
vond. Erwin (49) is bijna 25 jaar 
samen met Lisette van Rooij. 
Samen hebben ze twee dochters, 

Fenne en Amber. Erwin is absoluut 
geen onbekende tijdens de ‘vas-
telaovend’ in Meijel: hij is één van 
de Erpelemééntjes tijdens de Bonte 
Aovend/Middig en onderdeel van 
het optocht-duo Erwin & Erwin, dat 
in 2017 vastelaovesvierders van 
het jaar werd. Komende zaterdag 
maakt prins Erwin I al zijn eer-
ste opwachting buiten ’t klubhusj, 
tijdens de Liedjesaovend bij De 
Vangrail. Daarna volgt zaterdag 3 
december ’t Sjééle Waazel Gala.

Netwerkclub Vici organiseert bingo 
voor Speelgoedbank
Netwerkclub Vici organiseert vrijdagavond 18 november in Panningen een BierBitterballenBingo. Bij deze 
ludieke bingo maakt het publiek kans op door lokale ondernemers gesponsorde prijzen. De opbrengst van de 
avond is bestemd voor de Speelgoedbank Peel en Maas en Leudal.

Voor, tijdens en na de bingo kun-
nen de deelnemers genieten van een 
koud biertje en een portie bitterbal-

len. De BierBitterballenBingo vindt 
plaats bij café Tinus in Panningen en 
begint om 20.30 uur. Tickets zijn te 

bestellen via 06 28 05 34 11 of via 
netwerkclubvici@outlook.com

verkrijgbaarNu
           bij Primera

 Panningen

Cadeautip voor 
de feestdagen!

Slechts € 20 
per boek.

Let op...
De oplage is beperkt.

Publiek getrakteerd op musicalconcert

Concordia Panningen 
al 160 jaar springlevend
Met een musicalconcert in het Panningse theater DOK6 zet Koninklijke Harmonie Concordia het 160-jarige 
jubileum zondag 20 november kracht bij. Met medewerking van musicalster Renée van Wegberg wordt het 
publiek getrakteerd op de grootste hits uit meer dan vijftien verschillende musicals. 

“Eerder dit jaar hebben we met al onze 
leden een boottocht gemaakt over 
de Maas om samen stil te staan bij 
ons jubileum”, vertelt Steven Fleuren 
van de harmonie over de festiviteiten 
tijdens dit voor de vereniging bijzon-
dere jaar. Het hoogtepunt volgt echter 
aanstaande zondag, als er een con-
cert ter ere van dit feestelijke jaar op 
de agenda staat. Daarbij staan er niet 
enkel leden van Harmonie Concordia op 
het podium, maar ook van Koninklijke 
Fanfare Maasoever (Kessel) en de 
slagwerkgroep uit Helden. “De slag-
werkgroep van Panningen repeteert 
en speelt sinds kort samen met de 
slagwerkgroep van Helden. Een mooie 
samenwerking, waarbij beide vereni-
gingen elkaar versterken met hetzelfde 
doel: samen muziek maken. Dat geldt 
ook voor de fanfare van Kessel, waar-
mee we als harmonie al langere tijd 
erg succesvol samenwerken.” Leden 
van al deze verenigingen verzorgen 
samen het musicalconcert, waarbij ook 
een hoofdrol voor musicalster Renée 
van Wegberg is weggelegd. “In totaal 
staan er dan zo’n zestig muzikanten op 
het podium, die het publiek samen met 
Renée zullen vermaken. Dat doen ook 
de jonge dansers van Dance Squad, die 
tijdens twee nummers laten zien wat 
ze in hun mars hebben.” 

Van buiten naar binnen
Concordia werd 160 jaar geleden opge-
richt omdat er in Panningen behoefte 

was aan muzikale inkleuring tijdens 
evenementen. Een groepje muzikaal 
aangelegde dorpsgenoten, volgens 
de overlevering allemaal lid van de 
zangvereniging toentertijd, besloten in 
1862 een fanfareorkest te starten. 

Het is mooi om te zien 
hoe onze verenigingen 
elkaar weten te 
versterken

Sinds 1937 gaat het huidige Concordia 
als harmonieorkest door het leven. 
Bij het eeuwfeest in 1962 kregen ze als 
waardering het predicaat ‘Koninklijk’. 
“Tegenwoordig vinden onze optre-
dens, in tegenstelling tot vroeger, wat 
minder buiten op straat plaats”, vertelt 
Steven. “Natuurlijk vind je de harmonie 
nog weleens in de buitenlucht, tijdens 
evenementen als carnaval en de vier-
daagse bijvoorbeeld, maar de focus 
ligt voor ons inmiddels op optredens 
in mooie concertzalen.” Tegenwoordig 
gebeurt dat dus steeds vaker met 
medewerking van de slagwerkgroep 
uit Helden en de fanfare uit Kessel. 
“Het is mooi om te zien hoe onze ver-
enigingen elkaar weten te versterken. 
Natuurlijk waren er in het begin van 
de samenwerking een aantal prakti-
sche problemen, maar de behoefte en 

het belang van samenwerken zijn voor 
iedereen duidelijk. Het klikt onderling 
prima. Je merkt dat iedereen het fijn 
vindt om met meer muzikanten samen 
te spelen en als één vereniging te 
repeteren, terwijl de leden in de prak-
tijk lid blijven bij de vereniging uit het 
eigen dorp”, legt Steven uit. 

Renée van Wegberg
Tijdens het musicalconcert op zondag 
20 november tonen de muzikanten 
uit Panningen, Kessel en Helden hun 
kunnen, op een avond waarin diverse 
bekende musical- en filmwerken voor-
bij zullen komen. “Musicalster Renée 
van Wegberg neemt de zang voor haar 
rekening tijdens ons concert”, ver-
telt Steven trots. “Ze speelde onder 
andere de hoofdrol in Wicked en Annie. 
Ze past perfect bij het thema dat we 
deze avond hebben.” Er zijn nog enkele 
kaarten beschikbaar voor het musical-
concert in jubileumsferen. Op dok6.
eu is meer informatie te vinden. 
Voorafgaande aan het concert gaan 
leden van Concordia op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 november langs de deuren 
met speculaas. Ook in de week na het 
concert, vanaf maandag 21 november, 
wordt de ambachtelijk gebakken koek 
aan huis verkocht. Daarnaast is deze 
op woensdag 23 november tijdens de 
marktdag in het winkelcentrum van 
Panningen verkrijgbaar. 

Tekst: Jelle van Hees
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Schutterij St. Hubertus Kessel 
zet  jubilarissen in het zonnetje
Tijdens de jaarvergadering en het aansluitende Hubertusfeest van Schutterij St. Hubertus Kessel vond op 
zaterdag 5 november een uitgebreide huldiging plaats. Door de afgelopen twee coronajaren kon er geen 
huldiging plaatsvinden en daarom waren er nu maar liefst zestien jubilarissen. Zij kregen uit handen van 
de bondsvoorzitter Ger Heldens de onderscheidingen opgespeld. Roy Derks, Meggy Ottenheijm en Dorien 
Zelen zijn tien jaar lid van de vereniging. Jan Jacobs, Gerda Pennings, Jac Verhaegen, Johan Geraets en 
Annie Peeters hebben zich 25 jaar leden aangemeld. Herm Nijssen, Matth Wellmans, Angela Verstraeten en 
Christiean Sonderkamp werden in het zonnetje gezet vanwege hun 40-jarig jubileum en Henk Thijssen en 
Jos Teeuwen voor hun 50-jarig lidmaatschap. Ook vijftig jaar lid was Jac Naus, die onlangs is overleden. 
Zijn onderscheidingen zullen postuum aan eega Toos worden uitgereikt. Ton Bol kreeg ook een onderschei-
ding voor zijn 60-jarig jubileum.

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

De Nederlandse Obesitas Kliniek 
in Venlo organiseert online 
informatiebijeenkomsten over de 
behandeling van obesitas (ernstig 
overgewicht). Tijdens een zoomsessie 
krijgt u informatie over het leefstijltraject 

en de operatie. Na aanmelding volgt 
een bevestiging met een uitgebreide 
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met obesitas, hun naasten 
en anderen belangstellenden. We hopen 
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis 
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Gratis voorlichting

24 november 
18.30 - 20.00 uur

20 december
18.30 - 20.00 uur

Scan de 
QR code Meer dan honderd 

 bezoekers spokentocht 
Baarlo
Na vijf jaar heeft het zaterdag 12 oktober weer gespookt in de bossen 
van Baarlo. Kelly de Wit en Bart Jacobs organiseerde in naam van 
DSG Expression Baarlo een nieuwe editie van Spokentocht Baarlo. 
Ruim honderd deelnemers trotseerde de duisternis waar zo’n 35 
scare actors klaarstonden om iedereen de stuipen op het lijf te jagen. 
Kelly: “We zijn blij dat de mensen in Baarlo en omgeving de weg naar 
de spokentocht weer hebben weten te vinden. Wat mij betreft is het 
ook echt voor herhaling vatbaar.” Daar is Bart het mee eens. 
“Er waren zeker dingen waar we tegenaan liepen, maar dat hoort bij 
een eerste keer. Dat is ook niet erg, daar kunnen we van groeien voor 
een hopelijk volgende editie. Het was erg leuk en we hebben veel 
goede reacties gehad.

Prins Coy 1e en 
adjudanten Paul en 
Marco uitgeroepen
De 37-jarige Coy Bouten is zondag 13 november uitgeroepen tot prins 
van CV De Kevers uit Kessel. Hij gaat als prins Coy 1 samen met 
adjudanten Paul en Marco dit seizoen heersen. Het gaat om drie echte 
Kesselse heren die al van jongs af aan kameraden zijn. Ze kennen 
elkaar door en door en vormen samen een sterk trio.
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Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kapelaan Ranil Weerawarna
077 462 12 65
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

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

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
Zaterdag 19 november 
H. Mis 19.00 uur Carnavalsmis met 
CV “de Beringse Kuus” 
Zondag 20 november
Geen h. Mis 
Woensdag 23 november 
H. Mis 9.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 20 november 
H. Mis 11.00 uur Christus Koning 

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 november – Feest van 
Christus Koning
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jéér Kempen (verjaar-
dag) en overleden familie. Anna 
Verheijen (verjaardag) en Louisa 
Verheijen. Zeswekendienst Jeu 
Joosten.
Zaterdag 26 november
H. Mis: 19.00 uur: Eucharistieviering 
verzorgd door het Maasbrees 
Mannenkoor, Fanfare Sint 
Aldegondis, Drumband Maasbree 
en Schutterij Sint Martinus b.g.v. 
Céciliafeest.

t.i.v. Jac Wijnen (verjaardag) Mia 
Wijnen – Tillemans (sterfdag) en zoon 
Pieter.

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
Zaterdag 19 november 
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Leen 
Timmermans-Steeghs (jaardienst); 
Frans Reinders (verj); Bert Reinders 
en Door Reinders-Gommans en zoon 
Jantje; Peter van Loon en Truus van 
Loon-Teuwen; Karel Teuwen

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

Intenties: Overleden ouders Harrie 
Peeters en Annie Peeters-Smets. 
Overleden leden van het Maasbrees 
Mannenkoor, Fanfare Sint Aldegondis, 
Drumband Maasbree en Schutterij Sint 
Martinus.
Zondag 27 november – 1e Zondag 
van de Advent
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Eucharistieviering voor de inten-
ties van de Aldegundiskapel en de 
Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Doopsel
Zondag 20 november
12.00 uur Ineke Stammen.
Overleden
Wies Mulders-Boots, Venloseweg 25, 
93 jaar
Datum Vormsel
In de Eucharistieviering van zaterdag 
14 januari 2023 om 19.00 uur zullen 
de meisjes en jongens van groep 8 
van de basisscholen het Sacrament 
van het Heilig Vormsel ontvangen. 

Zondag 20 november 
H. Mis 10.00 uur – fanfare St. Cecilia 
b.g.v. hun ceciliaviering t.i.v. Coba 
Nijssen-Tulmans (zeswekendienst); 
Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders 
en fam.; Ida Joosten-Janssen en 
Mathieu Joosten; Ton Reijnders en 
overl. ouders; Nel Nijssen-Janssen (vw 
de trouwdag); Jan Bergs (jaardienst);

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 19 november
H. Mis 17.30 uur in kerk: speciale vie-
ring b.g.v. het 6x11 jubiliem CV De 
Brookhaze

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

Voorganger in deze viering is rec-
tor Lambert Hendriks. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u mailen met kape-
laan te Boekhorst: kapelaan@paro-
chiebaarlo.nl.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 11 juni zullen de kinderen van 
groep 4 van de basisscholen voor het 
eerst de H. Communie ontvangen.
Openstelling Aldegundiskapel 
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk is dagelijks geopend 
voor het opsteken van een kaarsje, 
een gebed of een moment van 
bezinning. De H. Aldegundis is 
beschermheilige tegen ernstige 
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zondag 12 november
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst Sef en Els Franssen – Bouten

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 20 november
11.00 uur H. Mis Christus Koning/einde 
kerkjaar met Schutterij Sint Nicolaas 
t.i.v. Truus Weerts-Reinders (coll); Toos 
Trines-Ronckers (verj); levende en 
overl. leden schutterij Sint Nicolaas
Maandag 21 november 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 22 november 
Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof-
fiedrinken
Donderdag 24 november 
Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag- en woensdag-ochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 19 november 
H. Mis 19.00 uur (dagkapel) m.m.v. 
gemengd zangkoor t.i.v. Pierre 
Vanmaris en Truus Vanmaris-
Steeghs (jaardienst) en overleden 
familieleden; 
Zondag 20 november
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00 
uur in de dagkapel

Mededeling: 
Het einde van het jaar 2022 komt 
in zicht; mogen we jullie herinne-
ren aan de kerkbijdrage voor onze 
eigen parochie? Hiervoor onze har-
telijke dank!

Voor de overleden fam. Heymans-
Rooyakkers
Voor Fam Truus en Jan Giesbertz-
Hendriks

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 november
9.30 uur H. Mis. 
Sef Bruijnen en Nelly Bruijnen-Deriks.
Donderdag 24 novembe
 9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 november
18.00 uur H. Mis.
Voor overledene Jan Stemkens (ome 
Jan)

De Borcht digitaliseert 
Baarlose documenten en foto
Historische Werkgroep De Borcht Baarlo biedt geïnteresseerden 
zaterdag 19 november de mogelijkheid om items als foto’s, akten, 
documenten en schoolrapporten te laten digitaliseren. Dit gebeurt 
van 10.00 tot 12.00 uur in MFC De Engelbewaarder.

Van genoemde zaken wordt een 
digitaal bestand gemaakt. Dit 
wordt op een door de geïnte-
resseerde meegebrachte USB-
stick geplaatst of per mail aan 
hem of haar toegestuurd. In De 
Engelbewaarder staan enkele 
werkstations met scanners die 
documenten tot A3-formaat  
(42 cm x 29,7 cm) kunnen verwer-

ken. De Borcht heeft overigens 
altijd interesse in foto’s, oude 
akten, documenten en filmbe-
standen van of over Baarlo. De 
historische werkgroep houdt zich 
aanbevolen voor een digitale kopie 
daarvan voor haar (foto)archief.

Kinderen maken vlaggenlijn
Intocht Sint in Baarlo
Sint Nicolaas arriveert zondag 20 november in Baarlo, vergezeld door vele Pieten. Om de kinderen alvast voor 
te bereiden op zijn komst zijn afgelopen week vlaggenkleurplaten uitgedeeld op de basisscholen en kinderop-
vangcentra in Baarlo om een vlaggenlijn te maken.

De vlaggenlijn wordt 20 novem-
ber cadeau gedaan aan Sinterklaas. 
De kleurplaten kunnen tot en met 
18 november worden ingeleverd in de 
daarvoor speciaal gemaakte brieven-
bussen die op de scholen en kinder-
centra staan. Zondagochtend trekken 
Pieten tussen 10.00 en 12.00 uur in 
het dorp rond met verschillende voer-
tuigen. Kinderen kunnen meedoen 
met de pietenbingo. Om 13.45 uur 
maakt Sint Nicolaas zijn opwachting 
bij sporthal De Kazing. Vervolgens 

trekt hij samen met zijn Pieten naar 
de Markt. Dit gebeurt in een feeste-
lijke optocht, onder begeleiding van 
de brassband en fanfare. De route 
is als volgt: Hertog Van Gelrestraat, 
Obsenichtlaan, Kwistbeeklaan, 
Sprunklaan, Baron van Erplaan, 
Markt. Op de Markt heet wethou-
der Beukema Sint Nicolaas offici-
eel welkom. Na afloop bestaat de 
mogelijkheid om op het bordes van 
de kerk met Sint Nicolaas en Pieten 
op de foto te gaan. Tevens trak-

teert Sint Nicolaas de kinderen op 
de Markt op een zoete versnapering. 
Zaal Unitas in de Wilhelminastraat is 
vanaf 21 november omgetoverd in 
een pakhuis. Ook dit jaar weer staat 
er een grote rode brievenbus van Sint 
Nicolaas. Hier kunnen kinderen kleur-
platen, berichtjes of hun gemaakte 
knutselwerk in doen. Om vandalisme 
te voorkomen wordt de brievenbus 
elke avond binnengezet.
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8 Winkels in Limburg

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL

OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP
OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP

NOG VEEL MEER BLACK FRIDAY DEALS
VIND JE IN ONZE WINKELS EN ONLINE!

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

* Prijs na €200,- cashback, cashback geldig t/m 29-11-2022

SONY SMART TV
KD55X89KAEP

• LED • 4K Ultra HD • 4K HDR Processor X1

Adviesprijs  1299,-

865,-

55’’

SONOS ARC
Indrukwekkend geluid én elegant design

• Laat al je entertainment tot leven komen
 Ook verkrijgbaar in zwart

Adviesprijs  999,-

679,- LENOVO TABLET + SLEEVE
M10 HD 2nd Gen Bundle Folio

• 10,1 Inch • 32GB Opslag • Android 10

Adviesprijs  159,-

119,-
+ LENOVO SLEEVE

DE’LONGHI ESPRESSOMACHINE
ECAM 290.81.TB

• Inclusief Ontkalker 2 x 100 ml EcoDecalk

Adviesprijs  589,-

429,-

INCL. ONTKALKER!

Adviesprijs  1249,-

649,-
€200,- CASHBACK!

A

TEFAL STOOMGENERATOR + 
STRIJKPLANK COMBIDEAL
GV9230 + TI1200

* Prijs na €40,- cashback, cashback geldig t/m 22-01-2023

Adviesprijs  359,98

199,-
€40,- CASHBACK!

434,-
KORTING

320,-
KORTING

40,-
KORTING

160,-
KORTING

400,-
KORTING

120,-
KORTING

Natascha

OP=OP OP=OP OP=OP OP=OPOP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP

AFHAALPRIJS!

AFHAALPRIJS!


