
Winnaars 
liedjesfestival
Beringe stond zaterdag 19 november in het teken van ‘vastelaovend’. De avond begon met een heilige mis, waar kapelaan Roger Maenen een typische vastelaovesmis voordroeg met 
gebeden in het dialect en uitleg over de kleuren van ‘vastelaovend’. Met muzikale begeleiding van Bon Apart en de goede hulp van de dansmarietjes, kregen alle Beringse Kuuskes en 
Kuus een mis voorgeschoteld in een verwarmde kerk. Tegen 20.00 uur openden de deuren van Café de Nabber en kon het liedjesfestival beginnen. Na de loting was het tijd voor de vier 
deelnemers om hun nummer ten gehore te brengen. Romy en Laura, Gans Gek!, Splash en de Aod Prinse presenteerden zich muzikaal aan de jury en het goedgevulde café. Na twee 
rondes en een goed juryberaad kwamen Romy en Laura als winnaars uit de bus met het nummer ‘Proost!’. Zij zullen Beringe vertegenwoordigen op het P&M Liedjesfestival op 
13 januari in Baarlo.
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53 recherchezaken afgehandeld 
na opsporingsdriedaagse
De politie Horst Peel en Maas en Venray-Gennep hebben in drie dagen tijd 53 recher-
chezaken opgepakt en afgehandeld. In die zaken weten nu zowel slachtoffers als 
verdachten, waar ze aan toe zijn. In de voorbereiding voor deze opsporingsdrie-
daagse is nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie, Parket Limburg, 
Slachtofferhulp en de reclassering. Van al deze zaken was de verdachte bekend bij de 
politie.

“Er lopen veel zaken die na de prioritering 
onder leiding van de Officier van Justitie 
niet worden opgepakt”, aldus Jan de Rooij, 
teamchef VenrayGennep. “Dat komt onder 
meer door onvoldoende recherchecapaci
teit. Het gaat dan bijvoorbeeld over vernie
lingen of het verlaten van de plaats van een 
ongeval: minder ernstige feiten, maar voor 
de slachtoffers evenzeer met een behoorlijke 
impact.” Volgens Jeremy Jonker, teamchef 

Horst Peel en Maas is het vaak voor collega’s 
frustrerend dat er onvoldoende tijd is om 
de zaken af te handelen. “Door drie dagen 
extra capaciteit van agenten vrij te maken 
en samen met de rechercheurs te werken 
aan deze zaken hebben we een behoor
lijke achterstand in kunnen lopen. Door onze 
extra inzet met onze ketenpartners is er recht 
gedaan aan de slachtoffers van strafbare fei
ten. En daar doen we het tenslotte voor.”

Snelheidsmaatregelen op Jacobus
straat en Gielenhofweg in Egchel
Gemeente Peel en Maas gaat maatregelen nemen tegen de verkeersoverlast in Egchel. 
Inwoners van Egchel klagen met name over de Jacobusstraat en de Gielenhofweg. 
Daar rijdt het verkeer te hard. Door bloembakken te plaatsen, hoopt de gemeente op 
een snelheidsremmend effect.

Naar aanleiding van snelheidsmetingen die 
door de gemeente Peel en Maas zijn gepre
senteerd op een verkeersavond, hebben er 
vier vervolggesprekken plaatsgevonden met 
de verkeerswerkgroep van Egchel. Onderwerp 
was het terugbrengen van de snelheid op de 
Egchelse rondwegen en het ontmoedigen van 
zwaar en sluipverkeer. Uit de gesprekken 
is besloten om bloembakken te plaatsen als 
snelheidsremmers op de Jacobusstraat en de 
Gielenhofweg. Ook komt er een extra aandui
ding van de maximale toegestane snelheid 

bij de komgrens. Op de Hoekerstraat wordt 
de mogelijkheid van een extra bloembak als 
versmalling nog bekeken. De werkgroep ziet 
nog een mogelijkheid in het plaatsen van 
een spandoek of bord op de Roggelseweg om 
verkeer vriendelijk te attenderen op de door
gaande route Pannningen via Kennedylaan en 
50 kilometer wegen. De vrijwilligers van de 
werkgroep hebben daarnaast het voornemen 
om diverse acties met leerlingen en ouders 
van de school op te zetten, met als doel het 
gedrag van automobilisten te beïnvloeden.

*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Markt 39 Panningen 
www.durlinger.com 

20% korting
op de hele collectie

minimaal
Black Friday Week
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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

Martien Rutten

Dank aan allen voor het hartverwarmende medeleven
na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

echtgenoot van

Mien Rutten-Tielen

Mien

Wilma en Hen Lommen-Rutten
Kim en Miel
Linda en Jules

Dankbetuiging

De vele kaarten, berichtjes en uw aanwezigheid in grote getale bij de
afscheidsbijeenkomst hebben ons goed gedaan. Bijzonder dank aan de
dames van het groene kruis en huisartsen praktijk dr. Van der Linden.

Wij vinden geen woorden om het te zeggen
hoe wij je zullen missen allemaal

Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
Ons hart spreekt een niet uit te spreken taal

Annie Bouten
* Sevenum, 5 november 1934  † Panningen, 18 november 2022

“Oos mam”, schoonmoeder, oma en “oma Annie”

Els en Jan
Henk en Marian † 

Anita en Ger

Oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Els van Lier-Verhaegh, Molenstraat 1, 5995 BH  Kessel

Naar wens van mam zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.

Een speciaal woord van dank aan alle hulpverleners die betrokken  
waren in het leven van mam.

Oorlogsmonument Beringe volledig gerestaureerd
Het oorlogsmonument dat op het kerkhof in Beringe staat, is volledig 
gerestaureerd. Met behulp van een crowdfunding en financiële bijdra-
gen, staat het monument er weer keurig bij volgens bestuurslid Giel 
Joosten uit Beringe.

Bestuurslid Giel Joosten startte eer
der dit jaar een geldinzamelingsac
tie met als doel om 3.000 euro op 
te halen om de restauratie van het 
oorlogsmonument te financieren. 
Dat is ruimschoots gelukt. “Ik heb aan 
de Beringse gemeenschap gevraagd 
of ze financieel wilde bijdragen aan 
de restauratie. Daarnaast hebben we 
van bedrijven, Windpark Egchelse 
Heide, de parochie en nakomelingen 
van oorlogsslachtoffers die bij het 
monument begraven liggen, gulle 
bijdragen mogen ontvangen, waar
door we het benodigde bedrag van 
3.000 euro opgehaald hebben”, zegt 
Giel. Toch blijkt dat bedrag uiteindelijk 
niet genoeg. “Er zijn uiteindelijk meer 
kosten bijgekomen, waardoor we nu 
nog geld tekort komen. Ik heb contact 
gehad met Dorpscoöperatie Steingood 
Beringe, die mij heeft toegezegd dat 
zij die kosten aanvullen.”

Verschil van dag en nacht
Volgens Giel moest er veel gebeuren 
aan het oorlogsmonument. “Het oor
logsmonument was voorheen een 
schande voor de parochie. Het zag 
er écht niet uit. We hebben van het 
opgehaalde bedrag nieuwe granietpla
ten geplaatst en de vloer vernieuwd 

met nieuwe tegels. De platen met de 
namen van de gevallenen wilden we in 
eerste instantie opknappen, maar dat 
vereiste veel werk en precisie, waar
door we gekozen hebben voor nieuwe 
platen”, zegt Giel. Alle werkzaamhe
den zijn verricht door vrijwilligers van 
Heemkundevereniging Helden. “Het is 
een verschil van dag en nacht. Ik krijg 
veel reacties van dorpsbewoners die 
het een fantastisch resultaat vinden. 
Ook ik vind dat we een mooi resultaat 
hebben geboekt. Ieder moment van 
de dag kunnen mensen het gerestau
reerde oorlogsmonument in Beringe 
bewonderen”, zegt Giel trots.

Tekst: Milou Peelen

Vier 
 generaties 
in Baarlo
Lizzy Driessen uit Baarlo is de 
trotse moeder geworden van 
van dochtertje Ivy Driessen. 
Zij vormt de vierde generatie 
vrouwen binnen de familie, 
samen met haar moeder, oma 
Petra Driessen-Crienen en 
superoma Tona Crienen-
Lenders. Gelukkig wonen ze 
allen in hetzelfde dorp en kun-
nen ze regelmatig met haar 
komen knuffelen.

Vier generaties

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

WENSBUS BAARLO MAASBREE zoekt 
coördinatoren. Voor meer info zie 
website www.wensbusbaarlomaasbree.
nl of bel 0648604339.

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

Wij bezorgen onze aardappelen 
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens 
uien te koop. Tel: 077 307 88 53

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
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Deelnemer aan GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen

Schoolplein onderbouw basisschool De Diamant 
Baarlo wordt vergroend
Veel groen, wilgentakken en duidelijke verkeersstromen: over ruim een jaar worden deze elementen aan het 
schoolplein van de onderbouw van basisschool De Diamant in Baarlo toegevoegd. De school is namelijk deel-
nemer aan de GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen, een project waarbij basisscholen de kans krijgen om hun 
schoolpleinen te vergroenen. En dat is op het schoolplein van de onderbouw in Baarlo wel nodig, er is nu 
vooral veel steen te bekennen. 

De onderbouw en bovenbouw van 
basisschool De Diamant in Baarlo 
zijn verdeeld over twee locaties. Het 
schoolplein van de bovenbouw heeft 
vorig jaar een upgrade gekregen. 
Volgens directrice Moniek van Aarssen 
waren dat vooral elementen waardoor 
er een ‘snelle winst’ te behalen viel. 
“De bovenbouw speelt op een andere 
manier dan de onderbouw. De kinde
ren gaven aan het leuk te vinden om 
balspellen te doen. We hebben geïn
vesteerd in een basketbalrek en een 
klimwand. Deze elementen passen bij 
de leeftijd.”

Investering
Nu is het schoolplein van de onder
bouw aan de beurt. Want wie goed 
naar het plein kijkt, ziet vooral 
veel steen en als het geregend 
heeft, veel water. Toen de vijf
tien Noord en MiddenLimburgse 
gemeenten, Waterschap Limburg en 
Waterleidingmaatschappij Limburg het 
programma Waterklaar zijn gestart, 
had directrice Van Aarssen daar wel 
oren naar. Het programma Waterklaar 

heeft de ambitie om 80 procent van 
alle basisschoolpleinen in Noord en 
MiddenLimburg de komende jaren 
om te vormen van een traditioneel 
(betegeld) schoolplein naar een 
gezonde leer en speelomgeving waar 
natuur en water centraal staan. Om 
dit te realiseren is het uitvoerings
programma GroenBlauwe Revolutie 
Schoolpleinen gestart. “Het idee om 
het schoolplein te vergroenen speelt 
al langer, maar vanwege de behoefte 
voor een nieuwe huisvesting zijn de 
veranderingen aan het plein naar de 
achtergrond geschoven. We hoopten 
eigenlijk al eerder groen licht te heb
ben gehad voor de nieuwbouw, maar 
het gaat hier om een complexe situ
atie waarbij we afhankelijk zijn van 
verschillende partijen. De investering 
voor een groen schoolplein vinden wij 
te voorzien, want we hopen over zes 
jaar in een nieuw gebouw te zitten en 
daarom willen we nu niet te veel geld 
uitgeven. Wij als school dienen mini
maal 13.000 euro in te leggen voor 
dit project en dat is gelijk aan wat de 
gemeente gaat inbrengen.”

Beton weghalen
Nu basisschool De Diamant deelneemt 
aan de GroenBlauwe Revolutie, is er 
een coach toegewezen die het project 
begeleidt. Ook is er vanuit de school 
een commissie gevormd die bestaat 
uit een leraar, ouder, conciërge, ver
tegenwoordiger van de leerlingen
raad en de directrice. Samen sparren 
ze over ideeën die uiteindelijk door 
een ontwerper worden uitgewerkt 
in een concreet plan. “Het school
plein bestaat voornamelijk uit steen. 
Het belangrijkste doel is om het beton 
weg te halen en daarvoor in de plaats 
natuurlijke elementen terug te plaat
sen. We willen het beton niet vervan
gen door klimtoestellen. De kinderen 
gaven aan graag verstopplekjes te 
willen hebben op het plein en daarom 
is het idee ontstaan om wilgentak
ken toe te voegen die samen een 
boog vormen. Nu is het plein vier
kant en door de takken krijgt het een 
andere vorm en kunnen de kinderen 
een parcours afleggen. Hiermee kun
nen we verveling tegengaan en zullen 
conflicten afnemen.” Naast verstop

plekken vroegen de kinderen ook 
om plekjes waar ze tot rust kunnen 
komen en zichzelf terug kunnen trek
ken. Tevens werd het idee geopperd 
om een verkeersplein toe te voegen. 
De medezeggenschapsraad inves
teert daarnaast in een wormenho
tel. Een ander belangrijk element op 
het schoolplein dat verandert dient 
te worden, is de afwatering. Op een 
regenachtige dag staat een deel van 
de speelplaats blank. “We onderzoe
ken of we het regenwater kunnen 
afkoppelen. Daarnaast hebben we de 
voorkeur gegeven aan het aanleggen 
van wadi’s, die het regenwater kun
nen opvangen.”

Adoptie
Volgens de planning zou 7 decem
ber het eerste ontwerp gereed zijn. 
Het grootste gedeelte van de investe
ring wordt betaald door De Diamant, 
maar ook Hoera levert een bijdrage. 
De rest van het bedrag hoopt de 
school te verzamelen door acties op 
touw te zetten. “De nieuwe elementen 
die aan het plein worden toegevoegd, 
kunnen geadopteerd worden. Er komt 
een bordje bij te staan met de naam 

van de adoptant. We willen voorzich
tig zijn met het benaderen van ouders 
en daarom hebben we als inzame
lingsactie alleen een kerstkaartenver
koop bedacht.”
Het streven is om tijdens de start van 
het nieuwe schooljaar het nieuwe 
schoolplein te openen. Van Aarssen 
heeft er vertrouwen in dat het streven 
ook daadwerkelijk gaat lukken. “Er is 
een hoge betrokkenheid vanuit het 
dorp. We proberen zoveel mogelijk 
lokale ondernemers te benaderen 
die het plan ondersteunen. Bij het 
leeghalen van het plein kunnen 
we wellicht een beroep doen op 
ouders die een handje willen helpen. 
Hierdoor kunnen we een kostenpost al 
afstrepen.”

Hiermee gaan we 
verveling tegen en 
nemen conflicten af

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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

Operator (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P058056
Wil je werken in een gedreven organisatie met een passie 
voor dieren? Je bent onderdeel van een klein team en 
draagt verantwoordelijkheid voor het productieproces 
van mengvoeders. Iets voor jou?     

Medewerker akkerbouw (fulltime)   
Regio Venray | Vac. Nr. P058107
Ploegen, poten en rooien; zomaar een aantal werkzaamheden 
in deze job. Een afwisselende, structurele baan in een team 
van 3 collega’s. Reageer snel!  

Medewerker siergrassenkwekerij (fulltime) 
Regio Panningen | Vac. Nr. P057825
Ben je breed en flexibel inzetbaar en hou je van een 
uitdaging? In deze functie ga je aan de slag met 
groene, rode, gele, blauwe en zelfs zwarte sier-
grassen. Nieuwsgierig?       

AB Werkt Horst  |  ab-werkt.nl

Interesse? Contact recruiter Lian via 
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
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 Veel fijne herinneringen
 verzachten onze smart
 voorgoed uit ons midden
 maar altijd in ons hart.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor het vele 
goede dat hij ons gaf, berichten wij dat na een liefdevolle 
verzorging thuis in zijn vertrouwde omgeving van ons is heen-
gegaan, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Herm Vanmaris
echtgenoot van Truus Vanmaris-Wijnen †

in de leeftijd van 93 jaar.

 Egchel: Mat
 Hegelsom: Annie en Wim
  Evi en Marwan
 Egchel: André

  Familie Vanmaris - Familie Wijnen

Egchel, 21 november 2022
Correspondentieadres: familie Vanmaris,  
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ  Panningen

De uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 28  
november om 10.30 uur in de kerk van de H. Jacobus de 
Meerdere te Egchel, waarna we vader bij moeder te ruste 
leggen op het kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren.
Zaterdag 26 november is er van 14.30 tot 15.15 uur de  
mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum &  
Afscheidshuis ‘Panningen’, ingang Schout van Merwijckstraat 
in Panningen.

Jan � eeuwen
echtgenoot van

Tiny � eeuwen-Hanssen

Jan is overleden in de lee� ijd van 76 jaar.

Liefdevol verzorgd en bijgestaan door
Nicole en Arie, Anne

Panningen, 18 november 2022
Correspondentieadres:
Patersstraat 52, 5981 TS Panningen

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

We zijn bijzonder dankbaar voor de liefdevolle zorg die 
Jan hee�  mogen ontvangen tijdens zijn verblijf in het 
Plattelandshoés .

Met al zijn levenslust en wilskracht
heeft hij de strijd niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

mijn lieve man, onze pap en trotse opa

Jan Hoeijmakers
echtgenoot van

Ellie Hoeijmakers - Hendriks

Hij overleed enkele dagen voor zijn 77e verjaardag.

Ellie

Ruud en Pêtry
 Fleur en Mikey
 Joris
 Karlijn

Ralf en Yvonne
 Isa
 Stan

15 november 2022
Haagweg 13, 5995 AA Kessel

De uitvaart heeft zondag 20 november plaatsgevonden.

EnigE En algEmEnE kEnnisgEving

Thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, 
is op 94-jarige leeftijd rustig ingeslapen

Wiel Peeters
echtgenoot van

An Peeters - Aerts =

Familie Peeters
Familie Aerts

19 november 2022
Hertog van Gelrestraat 6, 5991 BN  Baarlo

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

John Lamberts uitvaartzorg, Venlo

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

grote maten
Nordmann

+ standaards
verkoop vanaf 1 december

06 - 30 07 27 01

Kerstbomen

H.Hoeben
Braamhorst 5 Baarlo

Kerstboomverkoop vanaf zaterdag 
26 november. Hele mooie bomen, 
diverse soorten en maten.
Dagelijks open 1017.00 uur, op zondag 
1014.00 uur.
Locatie: Cafe Otje (Hillen), 
Napoleonsweg 4 te Neer.”

Kerstboomverkoop vanaf zaterdag 
26 november! Hele mooi bomen, 
diverse soorten en maten.
Van maandag t/m zaterdag geopend 
10.0017.00 uur.
adres: Verhees Perkplanten, 
Egchelseweg 18 te Panningen”

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 0648550730 optidee.nl/
peggywismans fb: OptiDuur 

Kerstbomen Nordman van 1 t/m 3 
meter zelf zagen, 10 euro per stuk
tel. 06 50 64 36 75
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Bespreking poll week 46

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 
kan ertoe leiden dat mensen ervoor kiezen minder 

geld uit te geven in december. Het is maar wat je 
belangrijk vindt, geeft Emil Jacobs aan. “Eten of de 
multinationals spekken. Ieder het zijne.”

TikTok is razendpopulair onder jongeren. Ook basisschoolleerlingen weten de weg naar de app van Chinese makelij eenvoudig te vinden. En dat 
heeft voor- en nadelen. Maar welke van de twee weegt zwaarder? Er gaan meer en meer geluiden op om een leeftijdsgrens in te stellen, zodat 
jongeren niet teveel worden beinvloed door wat ze hun voorbeelden op de app zien doen.

Eind augustus was daar ineens de ‘WAP 
challenge’. Aangevoerd door de populaire 
zangeres en influencer Cardi B, worden 
gebruikers aangespoord om de  op z’n zachtst 
gezegd  seksueel getinte dans, zelf uit te 
voeren. Het resultaat: jonge kinderen die 
zichzelf op beeld vastleggen terwijl ze een 
soort van paringsdans ten uitvoer brengen. 
Zonder dat ze daarbij zelf weten wat ze eigenlijk 
uitbeelden. Het is één van de vele controverses 

die TikTok oproept bij ouders. Natuurlijk, er staat 
ook veel leerzame content op. Een leraar die op 
zeer begrijpelijke wijze de stelling van Pythagoras 
uitlegt aan de kijker. Of een viraal filmpje met de 
veelzeggende titel ‘tien boeken waardoor ik nog 
verliefder werd op lezen’, die bijdraagt aan de 
leesgierigheid van de jonge kijker. Tegenover dit 
soort positieve voorbeelden, staan echter voldoende 
uitwassen. Kinderen leren er scheldwoorden en 
zien beelden waarvan ouders liever hebben dat 

ze achterwege blijven. In de Verenigde Staten 
overleden meerdere kinderen omdat ze deelnamen 
aan de zogeheten ‘blackout challenge’, waarbij 
deelnemers proberen zo lang mogelijk hun adem in 
te houden. Dit soort uitwassen wegen zwaarder dan 
de positieve bijdrage van TikTok. Daarom zou TikTok 
verboden moeten worden. 

TikTok zou verboden moeten worden.  
Wat vind U?

TikTok zou verboden moeten 
worden

Door gestegen kosten wordt onze decembermaand soberder 

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

Voor onze afdeling bereiden zijn we op zoek naar 
een collega die onze werkomgeving schoonhoud 
volgens strikte kwaliteitsnormeringen (GMP). 
Die kwaliteit is erg belangrijk omdat wij medicijnen 
produceren in een schone (steriele) omgeving.

Vind je het leuk om deel uit te maken van een 
enthousiast team, dan nodigen wij je van harte uit 
om te solliciteren. Je werkdagen zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Wat kun je verwachten?
Je werkt op een specialisti sche afdeling bereiden 
waar de kwaliteitsnormen hoog in het vaandel 
staan. Na een gedegen inwerktraject ben jij de 
persoon binnen het team die het mogelijk maakt 
dat er goed en schoon gewerkt wordt, zodat de 
juiste en vereiste kwaliteit geboden kan worden 
aan onze cliënten.

Wat verwachten wij van jou?
· Je bent opmerkzaam en nauwkeurig
· Je kunt zelfstandig werken en bent in staat 

om je werkzaamheden goed te organiseren
· Ervaring in de schoonmaak is zeker een pré
· Je bent een harde werker

Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor jou?
· Je bent voor 25 uur per week werkzaam op 

een moderne bereidingsafdeling
· Je ontvangt een salaris tussen de € 1762,70 

en € 2115,40 op basis van 36 uur. 
Je inschaling is afh ankelijk van je ervaring.

Heb je interesse?
Solliciteer dan direct door jouw CV en moti vati e 
te mailen naar jvsas@brocacef.nl. 
Nog vragen? Neem dan contact op met 
Teamleider, Joke van Sas via +31 478 50 92 00

www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl

Schoonmaker Bereiden m/v
Kom bij ons werken als

Brocacef Ziekenhuisfarmacie is al meer dan 40 jaar de (ziekenhuis)apotheek voor o.a. zorg-
instellingen, apotheken, zelfstandige behandelcentra etc. Daarnaast maken wij al meer dan 40 jaar 
medicijnen die zijn afgestemd op de specifi eke behoeft en van cliënten. Van receptverwerking, 
medicati econtrole en afl evering van medicijnen, tot het bereiden en doorleveren van specifi eke 
apotheekbereidingen. Wij staan garant voor een opti male dienstverlening voor nu en in de 
toekomst. Samen maken we slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg.

Column
Ome Louis
De zegekar van ome Louis is weer 
van stal gehaald. In de acht jaar 
na de 3-0 overwinning in en op 
Brazilië op het WK van 2014, heeft 
deze wel wat deukjes opgelopen. 
Ook maandag piepte en kraakte 
de kar van alle kanten, maar 
uiteindelijk mocht toch het 
karretje van de kampioen van 
Afrika aangebonden worden. 
Ome Louis is terug! Maar waar 
hebben we deze overwinning 
eigenlijk aan te danken?

Zijn het de geniale keuzes van ome 
Louis? Laten we op doel begin
nen. De ‘keeperscarrousel’ van 
ome Louis draaide op volle toe
ren. Mark Flekken, Jasper Cillessen, 
Remko Pasveer, Justin Bijlow en 
Andries Noppert. Dit met hand
schoenen bewapende vijftal dacht 
zo’n drie weken geleden nog alle
maal een grote kans te maken om 
het WK in de basis te beginnen. 
Twee van hen zagen deze droom 
eerder al in rook op gaan. Onze 
meest ervaren toernooi keeper 
mee naar een WK? Nee, slecht 
idee. De doelman van de num
mer 2 van de Bundesliga? Nee, niet 
goed genoeg. Wordt de keeper van 
het grote Ajax dan eerste keeper? 
Nee, ook niet. De keeper dan die 
een Conference League finale ach
ter de rug heeft? Nee, ook geen 
goede keuze. De keeper zonder 
interlands, die vorig jaar de bank 
bij Go Ahead Eagles nog warm
hield en pas twee keer voor meer 
dan 30.000 man gespeeld heeft? 
Uitstekend idee! Andries Noppert, 
de toren van Joure, de eerste kee
per van het Nederlands elftal. De 
geboren Fries was een sta in de 
weg voor de Senegalese kleer
kasten, als een muur, als een kat. 
Wat een perfecte keuze van ome 
Louis. Of overdrijven we nu? En dan 
hebben we het nog niet eens 
gehad over het opstellen van Cody 
‘EinTovenaar’ Gakpo. Hij knikte 
zonder moeite de 01 tegen de 
touwen. Of de perfecte wissel van 
Davy Klaassen. De altijd hardwer
kende beunhaas op het midden
veld zette ons zowaar op 02.
Heeft ome Louis dit afgedwon
gen? Heeft hij de perfecte keuzes 
gemaakt? Laten we eerlijk zijn: 
het is maar goed dat de gouden 
jongeheer van Louis veilig opgesla
gen ligt in zijn oranje onderbroek. 
Want als dit het niveau is, gaan we 
zowel die gouden jongeheer als 
die oranje onderbroek nog hard 
nodig hebben de komende wed
strijden.

Caspers Corner

Kerstshow
Blomenböske

ZATERDAG 26 NOVEMBER
10.00  15.00 UUR

ZONDAG 27 NOVEMBER
10.00  14.00 UUR

TEVENS INSCHRIJVEN
KERST WORKSHOPS 

UITVERKOOP LOSSE ARTIKELEN
20%  70% KORTING

HELDENSEDIJK 11, ROGGEL

We STOPPEN met onze 
KERSTBOMENVERKOOP.
Bedankt voor het vertrouwen de 
afgelopen 25 jaar. Wim en Mien 
Lemmen Peelstraat 78 Beringe.”

CADEAUTIP: Deel 1 en 2 ’Waar de
Groote Molenbeek ontspringt…’
De geschiedenis van Grashoek
Per stuk € 20,. Te verkrijgen: Primera
Panningen, De Ankerplaats Grashoek,
CoolenPluijm Meijel

WerkStress
Spanning/ontspanning: diverse 
behandelingen.
Info: www.mayproosten.nl

Te koop; Kwekersgrond 7 ha en 
3 ha met waterdruppel systeem voor 
container potteelt
Aerts 06 53 17 62 60

Gezocht: hulp in de huishouding met 
veel ervaring voor 3u per week. Stuur 
je reactie naar eba@live.nl

Computerproblemen?  
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips: 
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
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Lucie Geurts-Saris
Uitvaartspreker

06-41121858
Lucie@luciegeurts.nl

www.luciegeurts.nl

U kunt rechtstreeks of via uw 
uitvaartondernemer contact opnemen

Samen 
voor een 

prachtige herinnering

Lucie Geurts-Saris

Lucie@luciegeurts.nl
www.luciegeurts.nl

prachtige herinnering

S.O.S. advies  |  De Voorde 12  |  5807 EZ Venray

www.sos-advies.nl

Schenken, overlijden en scheiden

Weet jij:
• Wat er gebeurt met jouw nalatenschap?
• Wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt?
• Hoe je je vermogen voordelig kunt schenken aan je

(klein)kinderen?
• Hoe jullie bezittingen worden verdeeld wanneer je 

relatie wordt verbroken?

Een greep uit de vragen die je jezelf kunt stellen om te 
beoordelen of je je zaken goed hebt geregeld.

Mieke Hendrix van SOS advies staat samen met 
jou stil bij belangrijke momenten in je leven: 
een schenking, een overlijden of een scheiding. 
Momenten die aandacht verdienen. 
Stap voor stap begeleiden we je bij 
alle juridische, administratieve en 
belasting-technische zaken. Dit doen 
we met aandacht, kennis van zaken en 
in begrijpelijke taal.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen 
met 077 464 09 89 of een mail te sturen naar
info@sos-advies.nl. 

Ondersteuning  
bij rouw en verdriet

Het verliezen van een naaste zorgt voor veel verdriet. Dit verwerken wordt als moeilijk ervaren. Zeker omdat er een taboe rust op 
openlijk rouwen. Mensen vinden het over het algemeen lastig om over de dood te praten en weten vaak niet goed wat ze wel en niet 
kunnen zeggen. Om hierin te ondersteunen, vinden er steeds vaker bijeenkomsten plaats die het doel hebben dit verdriet te 
erkennen en bespreekbaar te maken.
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‘Rouw is voor iedereen anders, delen van 
ervaringen helpt’
Binnenkort wordt in Venray gestart met een gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’, speciaal voor mensen die een dierbare zijn verloren. 
Onder leiding van Anja Damhuis (Synthese) en Toon Emonts (Lotgenoten Horst) worden gevoelens omtrent rouw besproken tijdens zes 
bijeenkomsten. “Het delen van je ervaring kan helpen bij de verwerking.” 

“Een opsteker. Een lichtpuntje in deze 
verwarrende tijd.” Het is de veelzeggende 
reactie die één van de deelnemers aan 
de vorige ronde van gespreksgroep 
‘Omgaan met verlies’ achterliet bij de 
organisatoren. De rouwende in kwestie was 
in eerste instantie wat huiverig geweest, 
vertelt Anja Damhuis als één van de twee 
organisatoren. “Ze ervaarde vanaf de eerste 
bijeenkomst warmte, betrokkenheid en 
herkenning. Dat bood heel veel steun.” 
Anja organiseert de gespreksgroep onder de 
vlag van Synthese samen met Toon Emonts. 
Hij is één van de stuwende krachten achter 
Lotgenoten Horst. En niet onbelangrijk in 
dit geval: beide zijn ervaringsdeskundige 
op het gebied van rouw en omgang met 
verlies.

Vertrouwde setting
Twintig jaar geleden verloor Toon zijn jongste 
zoon bij een motorongeluk. Hij had de kracht 
om die trieste gebeurtenis te vertalen naar 
iets positiefs, toen hij startte met de begelei
ding van rouwgroepen. “Toentertijd ging ik zelf 
door een lang rouwproces heen. Ik ervaarde 
aan den lijve hoe het was om steun te vinden 
bij derden. Daarom is het zo mooi om rouw
groepen te begeleiden. Je bent een luisterend 
oor waar mensen steun vinden en biedt een 
groep de ruimte om elkaar aan te vullen, in 
een vertrouwde setting”, vertelt Toon die met 
name in Horst en Venlo veel ervaring opdeed 
wat betreft hulp bij rouwverwerking. Ook Anja, 
die in Venray al leiding gaf aan de nodige 
gespreksgroepen, weet hoe het voelt om een 
dierbare te verliezen. Toen ze 18 jaar oud was, 

kwam haar toenmalige vriend te overlijden. 
“Hij is verongelukt. Het is inmiddels veertig 
jaar geleden, maar als jongere heb ik het toen 
heel erg gemist om mijn verdriet te kunnen 
delen. Dat had ook met de tijdsgeest van toen 
te maken. Niemand wist hoe ermee om te 
gaan. Achteraf heb ik die periode als heel een
zaam ervaren. Die gebeurtenis vormt voor mij 
de motivatie en drive om deze gespreksgroe
pen te leiden.” 

Samenwerking
In februari wordt in Venray gestart met een 
nieuwe ronde ‘Omgaan met verlies’. In totaal 
gaat het om zes bijeenkomsten die telkens 
twee uur duren. “Het begeleiden en onder
steunen van rouwgroepen valt onder de 
werkzaamheden van Synthese. Dit doen 
we in meerdere gemeenten”, vertelt Anja. 
“Normaal doe ik de begeleiding met een col
lega, maar dit keer hebben we Toon bereid 
gevonden. Een échte ‘ouwe rot’ in dit vak 
met heel veel praktijkervaring wat betreft het 
begeleiden van rouwgroepen.” Tijdens de bij
eenkomsten bieden Toon en Anja een veilige 
omgeving, waar het draait om herkenning 
en erkenning. “Na een aanmelding volgt een 

intakegesprek. Een groep bestaat uit minimaal 
zes en maximaal tien personen. Ervaringen 
en verhalen worden in vertrouwen gedeeld 
met lotgenoten”, legt Toon uit. Een deelnemer 
krijgt een klapper met onder andere tips en 
oefeningen die kunnen helpen bij rouwver
werking. “Daarnaast zorgt het boek ‘Helpen bij 
verlies en verdriet’ van Manu Keirse voor veel 
houvast bij verwerking. Dat is echt een aan
rader wanneer het gaat om dit onderwerp”, 
legt Anja uit. Het zijn handvaten die ze tijdens 
‘Omgaan met verlies’ ook aanreikt aan de 
deelnemers. Want praten over rouw en verlies 
helpt, zo ervoeren veel mensen die een dier
bare zijn verloren eerder al. 

Ik ervaarde aan den lijve hoe 
het was om steun te vinden 
bij derden

Spreek je uit
“Mensen vinden het doorgaans lastig om na 
te denken over de laatste levensfase”, ver
telt Anja. “Terwijl het juist veel rust kan geven 
om er wél over te spreken met je omgeving. 
Het helpt bij het rustig afscheid kunnen nemen. 
Ook voor de mensen om je heen. Zeg de 
dingen die je graag nog had willen zeggen.” 
Zelf kregen Toon en Anja die kans niet, toen 
er een dierbare uit hun leven werd wegge
rukt. “Iedere situatie is anders. Soms werk je 
lang naar een afscheid toe. Soms is het heel 
plots. Rouw is voor iedereen anders, maar de 
gespreksgroep biedt steun en een luisterend 
oor. Voor welke manier van rouwen dan ook”, 
besluit Toon. Aanmelden voor de gesprekgroep 
kan via synthese.nl onder het kopje ‘aanbod 
& inschrijving’ of door te bellen naar 0478 51 
73 17. Mensen in Horst aan de Maas kunnen 
terecht bij www.lotgenotenhorst.nl Na aanmel
ding volgt een kennismakingsgesprek.

Rouw is voor iedereen anders, 
maar de gespreksgroep 
biedt steun en een luisterend 
oor. Voor welke manier van 
rouwen dan ook

Tekst: Jelle van Hees 
Beeld: Jelle van Hees & Synthese

• Wandel vrij rond door het prachtige bos
• Ontdek de voordelen van natuurbegraven

• Reserveer een eeuwige grafplek in de natuur 

Ons Boshuis is dagelijks open van 13.30 - 16.30 uur.
Kom gerust langs voor meer informatie of een rondleiding. 

www.weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide • 0487 - 515721 • natuur@weverslo.nl
in de Peel tussen Deurne en Venray

WELKOM
OP LANDGOED EN NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO
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Samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Zoals ieder mens een uniek leven leidt, 
zo mag ook het afscheid uniek zijn.

 
Janssen uitvaartverzorging: al meer dan 25 jaar 

 uw vertrouwde uitvaartverzorger in Peel en Maas

  
                     Loosteeg 19a, 5981NJ Panningen
                     www.janssenuitvaart.nl

beheerder van: 

Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’,  
In dit sfeervolle uitvaartcentrum aan de Schout van Merwijckstraat, 

in Panningen hebben nabestaanden de gelegenheid om in alle 
rust afscheid te nemen van hun dierbare.  

 
Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’ beschikt over 

 twee rouwkamers, met de mogelijkheid voor 
 dagelijks rouwbezoek.  

Voor maximale privacy zult u tijdens dit afscheidsbezoek  
geen andere families tegenkomen. Dat is wel zo persoonlijk. 

In de centrale ontvangkamer kunt u met een kop koffie 
nog herinneringen met elkaar ophalen. 

Hoe om te gaan met verdriet?

Monique Verhaegh en Patty Joosten maken rouwen 
draaglijker door erover te praten 
Sinds kort vindt er één keer in de twee maanden bij de dorpsontmoeting in Meijel een bijeenkomst plaats waar gepraat kan worden over 
rouw. Rouwbegeleidster Monique Verhaegh en Patty Joosten begeleiden de groep in het rouwproces en geven de bezoekers handvaten 
om het verdriet draaglijker te maken.

Tijdens een informatieavond over rouw 
en verlies in juni, gegeven door Monique 
Verhaegh, bleek er voldoende interesse te 
zijn om een rouw en verliescafé op te zetten. 
Dorpsontmoeting Meijel besloot naar aanlei
ding hiervan om vanaf oktober samen met 
rouwbegeleidster Monique en Patty Joosten, 
die elkaar kennen uit het werkveld, te begin
nen met de bijeenkomsten. Zes personen 
meldden zich aan om over hun verdriet te 
vertellen. Volgens Monique is het belangrijk 
om over rouw te praten en zeker met gelijkge
stemden. “Voor veel mensen is rouwen lastig, 
in eerste instantie doordat emoties tonen 
nog wordt gezien als een taboe. We zijn niet 
gewend om over de dood te praten en we 
hebben er weinig woorden voor. Maar het is 
oké om verdriet te hebben. Door het gesprek 
aan te gaan over het verdriet, verzacht de 
situatie. Ik vind het mooi om dit mensen mee 

te geven. De dood hoort bij het leven en het is 
niet erg om daarover te rouwen.”

Taboe
Monique geeft aan dat niet alleen naasten 
van de overledenen moeite hebben met het 
omgaan met verdriet, maar ook de omgeving 
kampt hiermee. In het verleden was rouwen 
meer zichtbaar, legt ze uit. “In het verle
den gaf de katholieke kerk een periode van 
zes weken af om te rouwen en was er geen 
openbaar leven. Ook gingen mensen zwart of 
sober gekleed of droegen een rouwband. Nu 
is rouw minder zichtbaar. Daarnaast weten 
mensen vaak niet wat ze moeten zeggen 
tegen iemand die met verdriet loopt. Ze wor
den meegezogen in de angst van het verhaal 
en vaak willen ze de omstandigheden invul
len voor anderen. Ook zijn mensen bang om 
zelf te huilen om het verdriet van een ander.”

Veerkracht
Het rouwcafé is een laagdrempelige 
manier om met ervaringsdeskundigen over 
verschillende thema’s te praten. Tijdens de 
eerste bijeenkomst vormde ‘veerkracht’ 
de rode draad. Er werd gepraat over goede 
en slechte dagen. “Op het moment dat je 
iemand verliest, ontstaat er chaos in je 
voelen en denken en is focussen lastig, 
omdat je uit je dagelijkse routine wordt 
getrokken. Wat mensen doen is overgaan 
naar een overlevingsdrang, totdat ze weer 
structuur in het hoofd krijgen. We hebben 
het tijdens de bijeenkomst gehad over jezelf 
beschermen tegen een overspoeling van 
verdriet. Het is bijvoorbeeld niet erg om naar 
buiten te gaan en je gedachtes te verzetten. 
Het verdriet blijft, maar je maakt de 
zwaarte ervan minder, waardoor de situatie 
draaglijker wordt en je andere energie krijgt. 

De energie van de goede dagen wil je graag 
vasthouden.”

Grenzen aangeven
Ook kwamen de feestdagen aan de orde. De 
groep gaf elkaar tips hoe om te gaan met 
deze pittige dagen. “Ze kregen de opdracht 
mee om van tevoren te bedenken hoe ze 
invulling geven aan de feestdagen. Ben niet 
te streng voor jezelf en kom voor jezelf op. 
Geef je grenzen aan en heb geen verwach
tingen van anderen. Spreek vooral uit wat je 
wilt. Dat is vaak lastig als je zo gewend bent 
rekening te houden met iedereen. Rouw is 
voor iedereen anders en is uniek. De relatie 
tussen de achterblijvers en de overledenen is 
bijvoorbeeld bepalend voor de rouw. Iemand 
die jarenlang met de overledene heeft 
samengewoond en alles heeft gedeeld, is 
uiteindelijk na het verlies alleen thuis en kan 
bij niemand het verhaal kwijt. Bellen met 
bijvoorbeeld de kinderen, is toch anders dan 
praten met je partner. Zij zien het verlies als 
een groot gemis.”

Hoofd vol
Voor de bijeenkomsten wordt een maxi
mum van acht personen gehanteerd, omdat 
het streven is om een persoonlijke sfeer 
te  creëren. Tijdens de eerste avond waren 
zowel mannen als vrouwen aanwezig, 
waarmee Monique en Patty erg blij zijn. 
“Mannen gaan weer anders om met emo
ties dan vrouwen. Ook hadden we iemand in 
de groep waarvan de partner niet is overle
den, maar wel ernstig ziek is. We noemen dit 
rouw bij leven. Ze geven steeds kleine stuk
jes toekomst weg en kunnen moeilijk vooruit 
kijken. Mensen die rouw bij leven ervaren, 
zijn welkom bij de bijeenkomsten. Er zit 
deels overlap tussen bijvoorbeeld rouw om 
baanverlies, gezondheidsverlies en de dood. 
Bij allen werkt de filter niet meer en raakt 
het hoofd vol. Tijdens de bijeenkomsten 
geven Patty en ik handvatten om hiermee 
om te gaan. Daarnaast kunnen de bezoekers 
van elkaar leren door ervaringen te delen en 
erkenning te krijgen voor hun verdriet.”
De volgende bijeenkomsten staan gepland 
op 4 januari, 1 maart, 26 april en 21 juni. 
De bijeenkomst begint altijd met de voor
dracht van een gedicht. Daarna volgt een 
gesprek over wat er op dat moment speelt 
bij de bezoekers. Het rouw en verliescafe 
start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Tekst: Jeanine Hendriks

uitvaart \ 2411 
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Keukentafelgesprekken met diepgang bij Huis van Troost en Afscheid

Rouwbegeleidster Marjolijn Geenen start bijeen
komst voor eenzame mensen die verbinding zoeken
Bij het Huis van Troost en Afscheid in Panningen worden sinds kort bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die zich eenzaam voelen 
en hun verdriet willen delen. In het uitvaartcentrum van Fien Bos ontvangt rouwbegeleidster Marjolijn Geenen uit Egchel deze mensen 
om ze met elkaar te verbinden en meer zingeving te geven.

Sinds 1,5 jaar runt Marjolijn Geenen een 
praktijk waarbij ze als rouwtherapeut 
ondersteuning biedt aan mensen die 
vastlopen in hun verliesbeleving. Vanaf haar 
11e groeide ze op met het Tibetaans 
boeddhisme, een levensbeschouwing 
waarbij praten over de dood als normaal 
wordt gezien. “In het Westen wordt de dood 
als een eng onderwerp gezien en creëren 
mensen angst ervoor. In het boeddhisme 
betekent de dood dan ook niet het einde, 
maar een transitie naar een nieuw leven. 
Er wordt dus ook makkelijker over de dood 
gepraat. Door middel van de lessen die ik 
al die jaren heb mogen volgen, heb ik vele 
inzichten gekregen en methodes geleerd om 
mensen te helpen met het verwerken van 

rouw. Dit is voor mij de reden geweest om 
de opleiding tot rouwbegeleider te volgen 
en uiteindelijk een praktijk te beginnen.”

Eenzaamheid
Uit gesprekken met cliënten kwam volgens 
Marjolijn naar voren dat voornamelijk veel 
weduwnaars kampen met eenzaamheid. 
Ze willen niet met hun verhaal te koop 
lopen, hebben het idee dat ze hun verdriet 
voor zichzelf moeten houden of weten niet 
hoe ze erover kunnen praten. “Daarnaast 
hebben mensen vaak een oordeel klaar 
over rouwen. Je merkt dat de samenleving 
aan het verharden is. Ook heb je een 
groep die niet weet wat ze moeten zeggen 
tegen iemand die rouwt. Er heerst echt 

een taboe op het onderwerp.” Het idee 
voor een Plek voor Troost werd daardoor 
geboren.

Daarnaast hebben mensen 
vaak een oordeel klaar 
over rouwen. Je merkt dat 
de samenleving aan het 
verharden is

Thuis voelen
Elke woensdag vormt de huiskamer van 
het Huis van Troost en Afscheid het decor 
van keukentafelgesprekken met diepgang, 
zoals Marjolijn de bijeenkomsten omschrijft. 
“We bieden de mensen een warme 
binnenkomst, zodat ze zich thuis voelen 
en daardoor hun verhaal durven doen. 
Alles is aan tafel bespreekbaar en wat er 
wordt besproken blijft tussen de muren van 
het afscheidshuis. Het doel is om steun bij 
elkaar te vinden en wellicht elkaar in de 
toekomst buiten op te zoeken en samen een 
nieuwe weg in te slaan. 10 procent van wat 
er wordt besproken, gaat over rouwen, het 
overige kan over alledaagse dingen gaan. 
Vaak denken mensen bij het woord rouwen 
aan het verlies van een dierbare, maar het 
komt in zoveel facetten van ons leven voor.”
De bijeenkomsten zijn geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd of overtuiging. 
Er wordt een maximum van tien personen 
gehanteerd, zodat Marjolijn haar aandacht 
over iedereen kan verdelen. “Eenzaamheid is 
een universeel onderwerp. In de coronatijd 
zijn veel mensen alleen doodgegaan, 
waardoor de betrokkenen het verlies niet 
goed hebben kunnen afsluiten. Rouwen start 
bij het nemen van afscheid. Als je daarmee 
zit, mag je tijdens de bijeenkomst je hart 
luchten en over het verdriet in gesprek 
gaan met lotgenoten. Je kunt ook altijd 
iemand meenemen, als je liever met 
iemand samen gaat.”

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend binnen
lopen op woensdag 30 november en woens
dag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Vaak denken mensen bij 
het woord rouwen aan het 
verlies van een dierbare, 
maar het komt in zoveel 
facetten van ons leven voor

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
06 38 43 79 56

092411 \ uitvaart
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nieuwsgemeentegemeente

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

www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Berckterheidelaan 3
Bokshout en De Berckt Kadastrale geg. MBE00 sectie I nr. 29
Horsten 15
Obsenichtlaan 12
Soeterbeek 13
Vergelt 34
Baarloseweg 8A
Kloosterstraat 36A
Molenstraat 32
Baarskampstraat 29
Donk 2a
Sectie K nummer 361
De Brentjes 39
Poorterweg 110
Krayel 20
Lange Heide 9
Struiken 4
Vastgesteld wijzigingsplan Breetse Peelweg 3
Katsberg ongenummerdsectie F nr.1345 
Meester Jochemsstraat 8
Molenpeel 5
Molenstraat 22
Pastoor Woutersstraat 1
Dr. Ariënsstraat 36
Industrieterrein Panningen 106
Rootsdijk 5
Schoutenring 32
Steenbakkerstraat 4
Stokserweg 6
Besluit verlengen samenscholingsverbod omgeving Kaupmanshof Helden 
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP) 

Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Helden 
Helden 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel-Eik 
Koningslust 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Dinsdag 29 november, 19.30 uur
Commissievergadering 
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:

• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen 

op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering digitaal volgen via de 

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

28 november 19.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66). 

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

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Gebiedsontwikkeling Meuleveld en nieuwbouw van kindcentrum De School en van een 

sporthal in Maasbree 
• Invulling behoefte woonwagenstandplaatsen 
• Zienswijze begrotingswijziging kosten uitvoering Plan van aanpak ontwikkelingen RUD 

Limburg Noord 2023 en 2024 
• Actualiseren verordeningen Sociaal Domein 
• Zienswijze begrotingswijziging 2022 MGR 
• Wijziging afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 
• Wijzigen tarieven en bepalingen gemeentelijke belastingen 2023

Download nu de app:
Afvalkalender Peel en Maas

Automatische herinnering wanneer uw afval wordt opgehaald 

Automatische melding bij wijzigingen in ophaalschema

Handig hulpmiddel voor de vraag ‘Waar hoort het bij?’

Overzicht van inzamellocaties bij u in de buurt

Alle informatie over afval in Peel en Maas

Download de app 
Afvalkalender Peel en Maas 

in Apple Store (IOS) of Play Store (Android)

!
?

Let op:
GFT-afvalinzameling aangepast 
In de wintermaanden halen we GFT-afval 1x per twee weken op. Dit doen we tot en met de 
maand april. 

In de maand december halen we in de week van 5 december en de week van 19 december het 
GFT-afval op. Volgende week halen we dus géén GFT-afval op.

Gebruik onze handige app: Afvalkalender Peel en Maas met alle informatie over afval. 
U ontvangt automatisch een melding met wanneer en welk afval we ophalen.

De afvalkalender 2023 is 
beschikbaar! 
Bekijk de afvalkalender op onze website https://afvalkalender.peelenmaas.nl  
Of download de handige app: Afvalkalender Peel en Maas.

Heeft u vragen of hulp nodig?
Neem gerust contact op met het Klant Contact Centrum 077-306 66 66.

week 47 / 24 november 2022 / Informatie van en over de gemeente

  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 
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Nieuwe locatie consultatiebureau Panningen ‘in vergevorderd stadium’

Raad akkoord met plan IKC De Riet 
Het plan voor gecombineerde nieuwbouw van de basisscholen FavoRiet en De Fontein 
gaat definitief door.  Afgelopen dinsdag ging de raad unaniem akkoord met het voorstel 
voor Kindcentrum De Riet, dat ook plaats gaat bieden aan Hoera kinderopvang en 
de specialistische kinderdagopvang van PSW. In diezelfde vergadering werd ook het 
onderzoekskrediet voor de verkabeling van de hoogspanningslijnen bij Kessel nogmaals 
verhoogd. Daar was niét iedereen blij mee.

Zoals verwacht stemde de raad zonder veel verdere vragen of discussie in met het plan voor het 
nieuwe kindcentrum, op de grens van Panningen en Helden. Dat betekent dat er een krediet 
van € 425.000 beschikbaar wordt gesteld aan scholenkoepel Prisma, bestemd voor de ontwerp- 
en aanbestedingsfase. In het voorstel is verder een bedrag opgenomen van € 75.000 voor een 
ontwerp van de openbare ruimte.

Locatie consultatiebureau
In het plan blijven de huidige schoolgebouwen van basisscholen FavoRiet en De Fontein 
in gebruik, tótdat de gecombineerde nieuwbouw op het perceel tussen de twee huidige 
scholen klaar is. Henk Boots (Lokaal Peel en Maas) vroeg nogmaals aandacht voor wat 
hij ook in de commissievergadering al had ingebracht. Hij pleitte ervoor het gebouw van 
basisschool FavoRiet niet meteen te slopen als de nieuwbouw klaar is, maar te bekijken 
of het tijdelijk te verhuren is. Hij noemde als voorbeeld de Agora-school, die in het 
voormalige Groene Kruisgebouw in Panningen zit. 
Wethouder Beukema zei dat als een partij zich meldt voor tijdelijke huisvestiging, verhuur 
van het schoolpand zeker een optie is. Ze voegde daaraan toe dat voor de Agoraschool 
deze optie waarschijnlijk te laat komt; die school heeft al eerder betere huisvesting nodig.
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) vroeg of het GGD-Consultatiebureau wordt 
meegenomen in het plan. Dat is op zoek naar een nieuwe locatie sinds het is vertrokken 
uit De Groenling. Portefeuillehouder Machteld Beukema (D66) antwoordde dat dit 
waarschijnlijk niet nodig is, omdat gemeente en GGD inmiddels ‘in een vergevorderd 
stadium zijn over een andere locatie in Panningen.’ 

‘Een soort Betuwelijntje’
PvdA/GroenLinks wilde verderop in de vergadering nog iets kwijt over de oplopende 
onderzoekskosten voor de verkabeling van de bovengrondse hoogspanningslijnen bij 
Kessel en Kessel-Eik. Aanleiding was een voorgestelde extra reservering van 100.000 euro. 
Dat geld is nodig omdat het onderzoek naar een tracé-uitbreiding (waartoe de raad in 
januari had besloten) duurder uitvalt. Daarmee komen de totale onderzoekskosten uit op 
ruim vier ton. 
Volgens PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Primowees worden de kosten daarmee zó 
hoog, ‘dat je bijna niet meer terug kunt als straks ook nog eens die miljoenen nodig 
zijn om de verkabeling te financieren. Dit wordt een soort Betuwelijntje, waardoor 
je noodgedwongen vooruit moet omdat je niet meer terug kunt.’ PvdA/GroenLinks 
stemde daarom als enige tegen de zogeheten Bijstellingsrapportage, waarin deze extra 
reservering is opgenomen.

Bovenaanzicht locatie IKC de Riet bron Slagboom en Peeters

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 

Verplaats De Heuf ook naar het Meuleveld
Al jarenlang is duidelijk dat de openbare school in Maasbree nieuwe huisvesting nodig heeft. Het college 
stelt nu voor een nieuwe school te bouwen op het Meuleveld en deze te combineren met een nieuwe sport-
hal. Wat ons betreft wordt deze sporthal meteen geschikt gemaakt om De Heuf als sportaccommodatie te 
vervangen.

De kracht zit in de koppeling van 
onderwijs en sport. In het college
voorstel wordt expliciet verwezen 
naar een motie van de coalitie en de 
VVD. Die motie vroeg om De School 
te laten landen bij de huidige loca
tie van de sporthal. In onze ogen is 
die plek al te klein voor een nieuwe 

sporthal, laat staan dat er nog een 
school bij moet komen. Zo’n onder
zoek hoefde voor ons niet. Wij von
den het Meuleveld meteen de 
beste locatie, mede omdat daar de 
mogelijkheden het grootste zijn om 
zo’n gebouw toekomstbestendig te 
maken. Een koppeling van school en 

sporthal vinden wij ook een goed 
idee. En als we toch aan het kop
pelen zijn, maak dan nog een kop
peling om de telkens terugkerende 
problemen met de sportaccommo
datie van De Heuf in Panningen op 
te lossen. Maak de nieuwbouw van 
de sporthal in het Meuleveld meteen 

geschikt voor de sportactiviteiten 
die nu nog plaatsvinden in De Heuf. 
Dat betekent weliswaar dat sporters 
en supporters die nu gebruikmaken 
van een accommodatie in Panningen 
dan een dorp verder moeten fietsen 
of rijden. Dat lijkt ons niet onoverko
melijk. Het is al eerder gebeurd dat 
sport en andere organisaties zich 
samenvoegen en samen gebruikma
ken van één accommodatie. Dat kan 
ook hier gebeuren. We zouden het 
een gemiste kans vinden als dit 

niet gebeurt. En het kan in de toe
komst erg veel geld besparen voor 
de gemeenschap en voor de spor
ters. Dus verplaats De Heuf naar het 
Meuleveld. Dat is ook Peel en Maas.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

PvdA/GroenLinks

WORKINGin
check workinginfashion.nl

Our world never stops. Join us now!

Wist je dat wij in Venlo het gehele logistieke proces van 
onze merken verzorgen? Tommy en Calvin blijven groeien. 
En wij groeien mee. Daarom zijn we op zoek naar jou!
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Speeltuinen 

Plattelandswoningen

Vorig jaar werd tijdens de begrotingsbehandeling op initiatief van het 
CDA ingestemd met een voorstel voor extra investeringen op het 
gebied van speeltuinen in Peel en Maas. De meerderheid van de raad 
stemde toen in met ons voorstel om maar liefst 400.000 euro extra te 
investeren. De raad stemde destijds bijna unaniem in, alleen de VVD 
stemde vorig jaar tegen dit kindvriendelijke voorstel. Het extra bud-
get is te benutten tot en met 2025. 

Ook tijdens de begrotingsbehande
ling dit jaar werd het onderwerp 
speeltuinen in de raad besproken. 
Het voorstel dit jaar was om speel
tuinen inclusief te maken voor 

álle kinderen, dus ook met een 
beperking. Wij hebben het college 
gevraagd of wij er vanuit konden 
gaan dat dit al lopend beleid is in 
Peel en Maas. Het college beves

tigde dat; er wordt al in overleg met 
kinderen met een beperking en 
hun ouders gekeken naar passende 
speeltoestellen. Dat is goed nieuws. 
Daarnaast hebben we duidelijk aan
gegeven dat ideeën rondom speel
tuinen vanuit de gemeenschappen 
moeten komen en niet top down 
vanuit de gemeente. Ook dit werd 
door het college bevestigd. Om dit 
beleid extra kracht bij te zetten, 
hebben wij ook ingestemd met de 
amendering, die unaniem werd aan

genomen door de hele raad. 
Het is belangrijk dat kinderen in 
álle dorpen uitdagende speelgele
genheden hebben. Een impuls blijft 
hoognodig. Investeren in speel
tuinen heeft een positief effect op 
de uitstraling van Peel en Maas als 
gezinsvriendelijke gemeente. 

Fractie

In het buitengebied hebben we als gemeenteraad al diverse bedrijfs-
woningen bestemd als plattelandswoningen. In de laatste raadsver-
gadering lag het Bestemmingsplan Soeterbeek 15a voor.

Een bedrijfswoning mag in prin
cipe alleen maar gebruikt worden 
door het bedrijf waar de woning 
bij hoort. Als de woning wordt 
losgekoppeld van het bedrijf 
(bijvoorbeeld door verkoop of 
bedrijfsbeëindiging), is het moge
lijk de bestemming te verande
ren naar plattelandswoning en 

kan de woning toch legaal worden 
gebruikt. Dit zonder dat de woning 
dan een hinder vormt voor de 
bedrijfsactiviteiten.
De VVD is al jaren van mening 
dat de gemeente proactief moet 
gaan onderzoeken of er meer 
gebruik kan worden gemaakt van 
deze regeling in het buitengebied. 

Immers is er in onze gemeente 
een groot tekort aan woningen. 
Ook hebben we al diverse keren 
het college opgeroepen om actief 
aan de slag te gaan met de ver
anderingen in het buitengebied 
(vrijkomende agrarische bedrijven) 
en te kijken naar mogelijkheden 
in plaats van naar onmogelijkhe
den. Bijvoorbeeld door in het bui
tengebied weer woningbouw toe 
te staan. Dat dit nog steeds niet 
gebeurt, zorgt ervoor dat jongeren 

vaak geen woonruimte kunnen vin
den in de eigen kern, wegtrekken 
en de leefbaarheid in de kern onder 
druk komt te staan.

Jeanne Hesen, Fractie

CDA Peel en Maas

VVD Peel en Maas

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 

De laatste innovaties in je keuken

Ook binnen jouw budget de 
nieuwste designkeuken

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
februari 2023 laat plaatsen
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vacaturesvacatures

Constructiebankwerker/Lasser
■ Je vervaardigt klant speci� eke lasconstructies (TIG), 

uitsluitend in RVS. 

Project Engineer 
■ Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen & 

ontwikkelen van machines en deelsystemen.

Software / PLC Engineer
■ Je ontwikkelt de software voor standalone machines en 

complete verwerkingslijnen.

Sales Engineer
■ Je vertaalt aanvraag van de klant naar oplossing, door 

uitwerken van opstellingstekeningen en calculaties.

Monteur Assemblage
■ Je bouwt vanaf tekening machines en complete 

verwerkingslijnen.

Magazijnmedewerker
■ Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitgifte van 

alle binnenkomende en uitgaande goederen.

Medewerker Verpakken
■ Je verricht algemene werkzaamheden ten behoeve van 

het verpakken, laden en lossen.

Werkvoorbereider
■ Je zorgt voor de voorbereiding van het werk voor de 

productie van machines, halffabricaten en onderdelen.

Junior R&D Engineer
■ Je maakt deel uit van een multidisciplinair R&D-team 

en ontwikkelt en ontwerpt machines.

Verkoper Binnendienst - Parts & Service
■ Je adviseert klanten m.b.t. spare parts en 

servicebezoeken en biedt deze proactief aan.

Bekijk alle vacatures op: www.werkenbijsormac.nl

Of stuur je cv naar: s.merkx@sormac.nl. Voor informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.

Sormac ontwikkelt al ruim 100 jaar machines voor de 
versverwerking van groenten en fruit. Koop je in de 
supermarkt een zakje sla dan is de kans groot dat deze sla 
in een van onze machines gesneden, gewassen of 
gedroogd is.

Onze machines zorgen over de hele wereld ervoor dat het 
mensen gemakkelijker wordt gemaakt verse groenten te 
eten. Wil jij samen met zo’n honderd super gemotiveerde 
collega’s hieraan meewerken? Door onze snelle groei 
zoeken wij voor een aantal interessante functies kandidaten 
die ons team komen versterken.

Wie is Sormac?

Dit zijn onze vacatures:
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VC Kessel niet bij de les in Weert 
Dames 1 van VC Kessel speelde onlangs een doordeweekse competitie-
wedstrijd tegen dames 1 van VC Weert. Na wat tactische tips tijdens de 
wedstrijdbespreking waren de dames gebrand om punten te pakken. 
Toch gingen de volleyballers uit Kessel met verlies naar huis. 

De wedstrijd startte met weinig ser
vicedruk vanuit de Kesselse ploeg. 
Hierdoor kreeg het team uit Weert vol
doende kansen om meerdere ballen op 
de grond te timmeren aan de Kesselse 
kant. VC Weert wist daarentegen de 
servicedruk wel hoog te houden waar
door de aanval aan de kant van VC 
Kessel niet goed uit de verf kwam. 
De eerste set ging Weert er dan ook 
vandoor met een setwinst van 2510. 

Ook de tweede set werd direct met 
een achterstand gestart om dezelfde 
redenen als in de eerste set. Tijdens 
een setstand van 147 kwam er lang
zaam wat meer energie in de Kesselse 
ploeg en punt voor punt kropen de 
dames dichterbij. De achterstand van 
2320 hield uiteindelijk stand waardoor 
Weert wederom met de setwinst ervan 
doorging. Na een spannende eindfase 
wist VC Weert de set toch binnen te 

slepen met 2725. De derde en vierde 
set waren een kopie van de eerste set. 
De setstanden resulteerde in 2514 en 
258. Na een stevige nabespreking 
keerde de dames met 0 punten terug 
richting Kessel, niet waar iedereen op 
gehoopt had. Ondanks het vrije week
end werd er op vrijdagavond alsnog 
getraind om komende zaterdag beter 
voor de dag te komen. De volgende 
wedstrijd wordt op zaterdag 26 novem
ber om 17.00 uur gespeeld tegen 
Polaris uit Helmond in de sporthal in 
Kessel.

Tekst: Marloes Wolters, VC Kessel

Openingstoernooi 
Jeu de Boules Club Baarlo
JdBC Baarlo organiseerde maandag 14 november haar openings-
toernooi in de boulodrôme in Boekend. Liefst achttien koppels 
hadden zich ingeschreven voor dit toernooi waarbij koppels tegen 
elkaar speelden.

Voor elk koppel stonden vanaf 
13.30 uur drie wedstrijden op het 
programma. Omstreeks 15.30 uur 
kon toernooileider Piet Derks de 
eindstand opmaken. Winnaars wer
den Hetty en Henri Holtus (326). 

Een gedeelde tweede plaats was 
weggelegd voor Jan en Yard van 
Soest en Wiel en Maria van Lier 
(314). Als vierde eindigden Cor 
Relouw en Hay Geraedts (312).

BEVO wint eerste periodetitel
In een koud en kletsnat Baexem heeft BEVO de eerste periodetitel 
gewonnen. Met een overtuigende 0-8 overwinning werd laagvlie-
ger RKVB aan de kant gezet. BEVO dicteerde de gehele wedstrijd 
waarin Kris Hermans al na 1 minuut de 0-1 wist te maken. Dit was 
precies wat de BEVO mannen wilden.

BEVO ging na deze snelle voor
sprong goed verder en bleef de 
gehele wedstrijd scherp en alert 
spelen. Dit resulteerde in vele kan
sen en gelukkig ook vele doelpun
ten. Sam van Rijt wist er drie te 
scoren, evenals Kris Hermans. Stan 
Spee en Guus Dielissen maakten de 
resterende doelpunten. Wat BEVO 
liet zien, was echter bovenal een 
uitstekende teamprestatie, waar

bij iedereen zijn steentje bijdroeg. 
Onder leiding van aanvoerder 
Jeffrey Spee werd iedereen goed 
bij de les gehouden. Hierdoor bleef 
BEVO 90 minuten lang gas geven 
(ondanks de regen en de kou) om 
zoveel mogelijk doelpunten te sco
ren en uiteindelijk de periode titel te 
kunnen winnen.

Tekst: BEVO

Kansloze nederlaag Grashoek
Met een 0-2 nederlaag mocht Grashoek haar handen nog dichtknijpen 
tegen DFO’20. Grashoek had deze nederlaag volledig aan zichzelf te 
danken, het bracht eenvoudig te weinig. Vooral in de passing ging het 
mis, de geel zwarten vonden elkaar niet en leden te vaak balverlies.

In een zeer matige eerste helft lieten 
beide ploegen weinig wapenfeiten aan
tekenen. DFO kon twee keer met een 
snelle counter uitbreken, maar Tjerk van 
Sleeuwen en Burak Oosterveen kon
den met mooie tackles een hachelijke 
situatie voor het Grashoek doel voor
komen. Chris Hunnekens mocht aan de 
andere kant even aan een doelpunt rui
ken, toen hij twee keer mocht uithalen 
op het DFOdoel. De doelman keerde 

het eerste schot en in de rebound was 
het de paal die een Grashoeks doel
punt voorkwam. Dichter zou Grashoek 
uiteindelijk niet meer bij een doelpunt 
komen. Na de thee leek Grashoek wat 
actiever te gaan spelen, maar meer als 
een paar ongevaarlijke vrije trappen 
leverde dit niet op. DFO bleef counte
ren en deed dit in de 55e minuut uit het 
boekje met een prachtig goal van Scott 
Bours als eindstation. Grashoek doel

man Koen Clephas was kansloos op dit 
mooi indraaiend schot vanaf links. Nu 
moest Grashoek wel, maar dit leidde 
eigenlijk alleen maar tot nog meer 
mogelijkheden voor DFO om te coun
teren en dus kansen. Uiteindelijk viel 
de 02 toch in de 77e minuut. Niet uit 
een counter, maar uit een corner liet 
Grashoek zich onnodig verrassen. Jesse 
Tunissen kon vrij uithalen en liet Koen 
wederom kansloos. Grashoek bleef het 
proberen maar verder als wat onge
vaarlijke schoten op doel kwamen de 
geel zwarten niet deze middag.

Tekst: John Janssen
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Interesse? Kijk dan snel voor meer info over deze functie
én ons aanbod op: bouwcenterdriessen.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Speculaasactie fanfare SintJozef Beringe
In de periode van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 november komen de leden van fanfare Sint-Jozef uit 
Beringe aan de deur. Dit omdat de vereniging de jaarlijkse speculaasactie houdt.

De speculaas wordt zoals ieder 
jaar geleverd door een bakkerij 
uit Blerick. Door de gestegen 

energieprijzen kost de speculaas 
ook meer dan andere jaren. 
De opbrengst van deze actie komt 

ten goede aan fanfare SintJozef uit 
Beringe.

Blaaskapel De Breethaler houdt theaterconcert 
‘WeihnachtsZauber’
Blaaskapel De Breethaler verzorgt op zondag 18 december een theaterconcert in DOK6 in Panningen. 
Naast de traditionele Böhmische en Egerländer-muziek van onder andere Ernst Mosch, zullen de harmoni-
euze klanken zorgen voor een beleving die past in deze decembermaand. Het theaterconcert wordt gepresen-
teerd door Ruud van Didden. 

Het programma bestaat uit gevari
eerde onderdelen. De muziek omvat 
onder andere uit polka’s en walsen. 
Daarnaast verzorgt een zangduo de 

zang. Ook vinden er enkele instru
mentale solo’s plaats. Tot slot worden 
er traditionele kerstliedjes ten gehore 
gebracht. De zaal is open vanaf 14.00 

uur. De aanvang van het concert is om 
14.30 uur.

Inloopcafé Apple en Android apparaten 
Seniorenvereniging Kepèl organiseert op vrijdagochtend 25 november een inloopcafé voor gebruikers 
van Apple en Android apparaten. Het doel is om samen met andere gebruikers apps te ontdekken en tips 
en trucs te delen. Het inloopcafé vindt plaats in het Gemeenschaps huis in Kepèl, Panningen. 

Het inloopcafé start vanaf 09.30 uur 
en loopt rond 11.00 uur ten einde. 
Geïnteresseerden kunnen hun 
tablet, smartphone of ander appa
raat meenemen. Het meegenomen 

apparaat dient voldoende opgela
den te zijn. Daarnaast is het han
dig om uw Apple IDinloggegevens 
bij u te hebben, mocht u beschik
ken over een Appleapparaat. De 

entree is gratis voor leden van 
Seniorenvereniging Kepèl. Niet
leden betalen een kleine bijdrage. 

Baarlo verspeelt onnodig kostbare punten
Bijna een uur lang domineerde Baarlo zondag 20 november het duel met hekkensluiter Brevendia volle-
dig. Al na 4 minuten lag de Baarlose openingstreffer in het netje en de gasten uit Stramproy leken weg-
gespeeld te gaan worden. Vele kansen werden echter verprutst en Baarlo kreeg daarvoor in de slotfase 
de rekening gepresenteerd.

De allereerste kans van de wed
strijd was wel meteen raak. Uit een 
voorzet van Dennis van de Vinne 
tikte Sander Gulev de bal bij de eer
ste paal binnen: 10. Met dit vroege 
doelpunt op zak ging Baarlo gre
tig op zoek naar meer en had ook 
al voor rust de genadeklap moeten 
uitdelen. Met name in de 1e helft 
had Baarlo een vijftal riante kansen 
om de wedstrijd al vroegtijdig in het 

slot te gooien, maar faalde volledig 
in de afwerking daarvan. Ook pal 
na rust hadden de roodzwarten nog 
een tweetal kansen om de magere 
voorsprong verder uit te breiden. 
Maar ook die kansen gingen de mist 
in. Baarlo liet Brevendia, dat aanval
lend nauwelijks iets in te brengen 
had, daarmee in leven. De gasten 
begonnen dan ook naarmate de 
wedstrijd vorderde toch weer te 

geloven in een resultaat. En al hele
maal toen zij uit een scrimmage na 
een hoekschop verrassend de gelijk
maker aantekenden. Pal voor tijd 
maakten de gasten ook nog eens 
de winnende treffer en bleef Baarlo 
met het schaamrood op de lippen 
volkomen onnodig met lege handen 
achter.

Tekst: Len Gielen VV Baarlo

Prins Rob II en adjudant 
Rick gaan voorop bij 
De Brookhaze
Dit carnavalsseizoen mag Rob Lemmen voorop gaan bij CV De 
Brookhaze in Koningslust. Rick Fleuren is zijn adjudant. Rob Lemmen 
is 31 jaar en woont samen in Koningslust met Soraja Vromen. Hij kent 
zijn adjudant Rick Fleuren van de vriendengroep VC de Klusterbiest. 
In hetzelfde weekend zijn jeugdprins Gies (Heijnen) en jeugdprinses 
Saar (Smets) uitgeroepen en werd bekendgemaakt dat Matthew (van 
der Sterren) en Niki (Nijssen) het kinderboerenbruidspaar vormen.

verenigingen \ 2411 

Ceciliafeest met vier verenigingen uit Maasbree 
Ter ere van de feestdag van de Heilige Cecilia, de patrones van de muzikanten, zullen vier verenigingen uit 
Maasbree hun jaarlijkse ceciliafeest vieren met een gezamenlijke mis in de kerk in Maasbree. Deze mis vindt 
plaats op zaterdag 26 november om 19.00 uur.

De deelnemende verenigingen zijn 
Schutterij St. Martinus, Drumband 
en Majoretten Maasbree, Fanfare 

St. Aldegondis en het Maasbrees 
Mannenkoor. Iedere vereniging zal 
op haar eigen manier een (muzikale) 

bijdrage leveren aan deze mis, waarin 
ook de overleden leden van de vier 
verenigingen worden herdacht.
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Pastoordeken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
KesselEik
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 dinsdagoch
tend. 
Ook bij kapelaan Roger Maenen 
tel. 077 466 18 50 of per email 
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 27 november
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Jan Smeets 
(8ste jaardienst); 
Woensdag 30 november  
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 18 december 
H. Mis 11.00 uur 4de zondag Advent

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
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.
Intenties: Overleden ouders 
Harrie Peeters en Annie Peeters
Smets. Overleden leden van het 
Maasbrees Mannenkoor, Fanfare 
Sint Aldegondis, Drumband 

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 3 december 
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Overl.ouders Thei 
en Riet van OijenSonnemans en overl.
fam.; Mie WillemsKessels (verj) en 
zoon Jan 

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 november
H. Mis 10.00 uur – 1ste zondag Advent 
 herenkoor t.i.v. Giel van Lier en 
Leen van Liervd Hurk (jaardienst) 
Door PeetersSmolders (jaardienst) 
en overl. fam. PeetersSmolders
Houtappels; Annie JanssenDelissen 
(b.g.v. de verjaardag); Lucie en Drees 
HermkensKartner; Truus Luijten
Nelissen en overl. ouders Nelissen

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

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60 
06 24 21 61 06

Lemmen; Jeu Mertens (jaardienst);
collecte mede voor de weekboekjes
Vrijdag 2 december
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 
Broeders

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 26 november 
19.00 uur H. Mis Advent I met 
Harmonie Eendracht t.e.v. Sint Caecilea

Kerkdiensten
Zaterdag 26 november
19.15 uur H. Mis. 1e Zondag van de 
Advent
Jan Timmermans wegens verjaardag.
Nellie BootsKessels wegens verjaar
dag.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 27 november
9.30 uur H. Mis. 1e Zondag van de 
advent.
Bertha Smitsvan Horen wegens ver
jaardag.
Jaardienst Jan Peeters en tevens voor 

Zondag 27 november 
Geen H. Mis in de parochiekerk. 
Kerkgebouw beschikbaar voor 
Sinterklaasintocht georganiseerd door 
Jong Nederland
Maandag 28 november
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 29 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 1 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties 
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag en woensdagochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 26 november 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
zangkoor t.i.v. Sjeng Giesen, Gritje 
GiesenBrummans, zoon Piet en doch
ter Lies (jaardienst); Jo Leijsen en Truus 
LeijsenStrijbos; Fien SchmitzGiesen 

(jaardienst); Riet TimmersSterk 
(jaardienst); Joke Goes; 
Zondag 27 november
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag
Ochtendmis om 9.00 uur in de dag
kapel
vrijdag 2 december 
‘sochtends: ziekencommunie voor 
hen die aan huis gebonden zijn. 

de KERKBIJDRAGE voor onze eigen 
parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

de overleden ouders Mathias Peeters 
en Maria PeetersGeurts en zoon 
Harry.
Donderdag 1 december
9.00 uur H. Mis.

Parochie KesselEik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 3 december
18.00 uur H. Mis voor onze eigen paro
chie
Mededelingen: 
Er is geen H. Mis in de kerk op zater
dagavond 17 december, omdat ’s 
middags de dienst is voor de KBO ter 
gelegenheid van hun Kerstviering.
Het einde van het jaar 2022 komt in 
zicht; mogen we jullie herinneren aan 

Adventsconcert in kapel missiehuis Panningen
Orgelkring Peel en Maas houdt zondag 27 november zijn adventsconcert. Dit wordt verzorgd door het 
Deurnese koor Together. Het concert begint om 15.00 uur en vindt plaats in de kapel van het missiehuis in 
Panningen. De toegang is gratis.

Together werd op 29 december 1971 
opgericht onder de naam Walsbergse 
Zangvereniging. Het initiatief hiertoe 
werd genomen door en groep enthou
siaste mannen en vrouwen met een 
grote voorliefde voor koormuziek. 
Dankzij nieuwe aanwas maakt het 

koor de laatste jaren een flinke groei 
door. Momenteel bestaat Together uit 
circa 65 actieve leden die deelnemen 
aan repetities en optredens onder de 
bezielende leiding van dirigent Mario 
Geurtjens en pianiste Ludmila Seroo
Ferroni. Een proces van vernieuwing 

heeft in de afgelopen jaren geleid 
tot een grondige aanpassing van het 
repertoire van het koor. Dat is nu veel
zijdig en eigentijds, deels a capella en 
deels met pianobegeleiding.

TWP bakt wafels voor Feestmaandactie
Bij TWP Mafcentrum is vrijdag 18 november de mogelijkheid om wafels af te halen. De kinderen van De School 
in Maasbree vroegen namelijk hun opa’s, oma’s en ouders om wafels te bestellen bij TWP. De opbrengst is 
volledig bestemd voor de Feestmaandactie Peel en Maas voor elkaar. 

De Feestmaandactie wordt verlengd 
tot maandag 5 december. Doneren 
kan via de Facebookpagina van 

Mafcentrum Kidzz & Armoede. Mocht 
je de wafels van TWP hebben gemist, 
dan kun je op vrijdag 2 december 

nog in de herkansing bij de Coop in 
Maasbree waar dan nog wafels wor
den gebakken door TWP.

Lancering 
cultuureducatieprojecten 
in Peel en Maas
Binnen de gemeente Peel en Maas worden er op vrijdag 25 novem-
ber negen nieuwe cultuureducatieprojecten gelanceerd. De projec-
ten worden gepresenteerd door de initiatiefnemers bij de derde 
bijeenkomst bij het Bouwens van der Boijecollege. Daarnaast is er 
een tafelgesprek waarbij tien jongeren van het Bouwens van der 
Boijecollege discussiëren over stellingen zoals het belang en hun 
verwachtingen met betrekking tot cultuur en educatie.

De oproep voor deze nieuwe ini
tiatieven is ontstaan uit het in juli 
opgestarte Cultuureducatie Peel en 
Maas. Dat is een lokaal cultuuredu
catienetwerk waar cultuurmakers, 
organisaties en educatie gebruik 
kunnen maken van hun onder
linge krachten, kennis en kunde. 
Dit initiatief is opgestart vanuit 
LokaalC, cultuureducatie met kwa

liteit NoordLimburg, in samen
werking met gemeente Peel en 
Maas, Bibliotheek Maas en Peel, 
Cultuurpad en het Bouwens van 
der Boijecollege. De lancering vindt 
plaats van 15.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Voor meer infor
matie kunt u terecht op  
info@cultuureducatiepeelenmaas.nl 
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Deze creatieve dame heeft vanwege haar werk de hele wereld gezien, maar volgens haar is thuiskomen het 
fijnste wat er is. Al ruim vijftig jaar woont ze in Maasbree, in een zelfgebouwd huis waarin zich ook een 
kunstatelier bevindt. Dat is de plek waar Ann haar passie kan uitoefenen. Deze week wordt Ann Hermans 
(73) geplukt.

Ann groeide op in een gezin met 
elf kinderen en twee hardwer
kende ouders die een boerenbe
drijf runde. Augurken en aardbeien 
plukken en asperge steken waren 
aan de orde van de dag. “Van mijn 
ouders heb ik geleerd om hard te 
werken. We waren een fijn gezin 
en zijn dat nog steeds. Om de drie 
maanden zie ik mijn broers en zus
sen en halen we samen anekdo
tes op.”

Mode
Op haar 21e ging Ann het huis uit en 
bouwde ze samen met haar man het 
huis waarin ze momenteel al 52 jaar 
wonen. Het atelier in het huis is de 
plek waar Ann zich het liefste bevindt. 
In haar leven heeft ze heel wat oplei
dingen afgerond, maar de opleiding 
tot beeldend kunstenaar heeft haar 
nog het meeste gebracht. Toch is ze 
pas op latere leeftijd beeldende kunst 
gaan vervaardigen. 25 jaar lang was 

Ann namelijk het gezicht van een 
mode atelier. Dat balletje is gaan rol
len toen ze werd benaderd voor een 
talentenjacht in het Mafcentrum. “In de 
pauze werd er een missverkiezing 
georganiseerd en ik kreeg de vraag of 
ik de kleding wilde maken. Mijn eigen 
kleding maakte ik al langer, dus heb 
ik ja gezegd op die vraag.” Dat was 
het begin van een carrière waarin 
Ann grotere modeshows heeft gege
ven. “Ik heb ontzettend hard gewerkt, 
plezier gehad en veel van de wereld 
gezien. Ook een wereld die niet echt 
is. Glitter en glamour bestaat niet, dat 
wordt gemaakt. Ik ben te nuchter om 
met die wereld mee te gaan. Het mooi
ste van een reis naar het buitenland 
was het thuiskomen.”
Na 25 jaar was het genoeg voor Ann 
en stopte ze met mode ontwerpen. 
“Het werd me teveel. Mijn laatste 
show gaf ik in het thema knopen. 
De beeldhouwer Shinkichi Tajiri is mijn 
inspiratie geweest voor de 46 creaties 
die ik tijdens de show heb gepresen
teerd.”

Beeld
Stoppen met mode betekende het 
begin van de beeldende kunst. Negen 
jaar lang leidde Ann zich op in de 
beeldende kunst en schilderkunst. 
“Het grote verschil tussen mode en 
beeldende kunst is de zwaarte van 
het materiaal. Een groot bronzen beeld 
weegt al snel 150 kilo. Het voordeel 
van de modewereld is dat ik wel mak

kelijk verhoudingen kan uitmeten.” 
In het laatste werk van Ann zijn die 
verhoudingen goed te zien. Ze heeft 
namelijk één op één een beeld 
gemaakt van het gezicht van Geer van 
der Veer, een bekende Venlonaar die 
een carnavalswinkel in de stad runde. 
Hij was de drijvende kracht achter 
de ontwikkeling van de Jodenstraat 
tot beeldenstraatje. Baer de Woers, 
Marokko en Pienda Wullum waren in 
de jaren tachtig de eerste stadsfiguren 
die een beeldje kregen in de straat. 
Daar kwamen nog de beelden van 
Frans Boermans, ook gemaakt door 
Ann, en Sef Cornet bij. “Ik vond dat 
Geer ook een beeld verdiende. Nadat 
ik enkele maanden aan het beeld heb 
gewerkt, is het werk af, alleen de zuil 
moet nog geleverd worden. De ver
wachting is dat het beeld rond carna
val wordt onthuld.” Aanvragen voor 
portretbeelden krijgt Ann wel vaker. 
Zo maakte ze voor meerdere particu
lieren borstbeelden. “Enkele beelden 
zijn verkocht in Amerika, Denemarken 
en Afrika. Ook mijn kleinkind heeft 
model gestaan voor een beeld. Ik pro
beer de personen zo realistisch moge
lijk weer te geven.” 

Emotie
Anns kunst is te omschrijven als veel
zijdig. Een belangrijk element dat vaak 
terugkomt in haar werk is emotie. 
“Het thema oorlog heb ik ook altijd 
interessant gevonden. Dat thema was 
de basis voor enkele heftige schilde
rijen, waarbij de emotie te herkennen 
is. In mijn werk is altijd een hoge sen
sitiviteit te zien.” Haar gedrevenheid 
en emotionele kant zijn echter wel 
valkuilen geweest die een burnout 
veroorzaakten. “Ik ging vaak ‘s nachts 
door met mijn werk, omdat ik dan in 
de flow zat. Achteraf gezien heb ik te 
veel gedaan. Door de burnout is mijn 
energie nog altijd wat lager, waardoor 

ik mijn werk op een lager pitje heb 
gezet. Ook heb ik na de coronaperi
ode een rugoperatie gehad en twee 
nieuwe heupen gekregen. Daar heb ik 
geen erg in, ik zie de operaties als een 
godsgeschenk. Ik ben blij dat de medi
sche wereld bestaat. Daarnaast voel 
ik me geestelijk nog 35. Ik ben een 
positief persoon van aard en het leven 
gaat ook gewoon door.”
Positiviteit brengt ze ook aan een 
Oekraïens gezin dat al een aan
tal maanden op Anns adres woont. 
Het gezin met kinderen van 12 en 3 
verblijft in het appartement dat aan 
het huis van Ann grenst. “Inmiddels 
wonen ze al vier maanden bij ons. 
Ze hebben een eigen ingang en dus 
een eigen plek. Het zijn fijne mensen 
die ook echt willen werken. De vader 
runde twee horecazaken in Odessa 
aan de Zwarte Zee en is met een 
paar rugtassen deze kant op geko
men. Omdat hij zijn kinderen niet in 
Oekraïne wil laten opgroeien, heeft hij 
al uitgesproken in Nederland te wil
len blijven. Ik heb een baan voor hem 
geregeld in een horecazaak, waar hij 
nu fulltime werkt. Ik vind de situatie 
in Oekraïne verschrikkelijk. Wij klagen 
dat energie te duur is geworden, maar 
deze mensen hebben helemaal niks 
meer. Ik vind het fijn dat we wat voor 
ze kunnen betekenen.”

Toekomst
Ondanks dat de druk van het werken 
eraf is, geeft Ann aan dat kunst haar 
hele leven nog in haar greep houdt. 
“Ik blijf kunst maken, maar wel op 
de momenten dat ik er zelf in in heb. 
Ik doe het nog altijd graag en het is 
leuk dat ik die gave heb.”

Tekst: Jeanine Hendriks 
Beeld: Frans Hermans
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Ann Hermans Maasbree
Geplukt

Aan de Koeberg 3  |  5988 NE Helden
www.kerkeboske.nl

Nieuwe
collega’s gezocht!

De agenda staat lekker vol met feesten, partijen en andere 
evenementen bij ‘t Kerkeböske. Dat is natuurlijk heel fijn!

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Of je nu 
parttime, weekenden, avonden of gewoon een paar uurtjes 
beschikbaar bent... we gaan graag met je in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Geïnteresseerd?  Stuur een mail naar Stephan Jansen, 
info@kerkeboske.nl en we nemen contact met je op.

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.


