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Uitbreiding
Everlo-monument
Het Everlo-monument aan de Steenstraat in Panningen is op vrijdag 8 oktober opnieuw onthuld nadat het door Jos Keijmes en Piet Gommans werd uitgebreid met 30 nieuwe
namen van oorlogsslachtoffers. Bij de onthulling waren nabestaanden van de oorlogsslachtoffers aanwezig. Eén van hen, Ruud Neef, onthulde samen met burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo het aangepaste monument. / Beeld: Jac Willekens Lees verder op pagina 05

Inwoners bang dat dorp op slot gaat

Afgelasten Hollandse Avond in De Paort zorgt
voor commotie in Kessel
In Kessel is er veel commotie ontstaan nadat de Hollandse avond, die 23 oktober in gemeenschapshuis De Paort
zou plaatsvinden in samenwerking met Café de Boesjer, is afgelast. Aanleiding van de commotie is het
Facebookbericht dat Café de Boesjer publiceerde, waarin wordt gesteld dat de leefbaarheid in het dorp in het
geding komt. Inwoners van Kessel verbinden hier ook de eigenaren van Bed & Breakfast Het Raadhuys aan.
Half september werden tussen Café
de Boesjer en Stichting MFA afspraken gemaakt om op 23 oktober
een Hollandse Avond in De Paort
te organiseren. De aanvraag werd
bij De Paort neergelegd omdat
De Boesjer hiervoor te klein is.
“Wij waren en zijn van mening dat
dit in De Paort mogelijk moet zijn,
zeker in het kader van een goede

samenwerking met de Kesselse
horeca en ook omdat er in Kessel
geen andere locatie is waar een
avond van deze omvang kan worden
gehouden”, vertelt André Sieben,
voorzitter van Stichting MFA.

Commerciële activiteit
De organisatoren hebben hiervan
melding gemaakt bij de gemeente,

die liet weten de Hollandse Avond
als een evenement te beschouwen.
“Binnen een gemeenschapshuis
mogen alleen sociale of maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.
De Hollandse Avond wordt gezien als
een commerciële activiteit. Drie keer
per jaar is het mogelijk om een commerciële activiteit te organiseren,
maar dan moet er wel een evene-

mentenvergunning worden aangevraagd. Omdat de kennisgeving
pas begin oktober bij de gemeente
terecht is gekomen, was het te laat
om de vergunningsprocedure te volgen. De doorlooptijd van zo’n vergunning is acht weken. Dit omdat er ook
advies moet worden gevraagd bij de
Veiligheidsregio”, legt een woordvoerder van gemeente uit.
Omdat De Paort een kennisgeving
had ingediend en geen vergunning
had aangevraagd, was een spoedprocedure zoals bij de organisatie van Kermis Feestival Outdoor in

Panningen hier ook niet aan de orde,
stelt de woordvoerder. “De voorbereidingen voor het evenement tijdens de kermis in Panningen liepen
al, voordat de overheid de versoepelingen aankondigde. Ook waren de
contacten met de Veiligheidsregio
al gelegd. Dat was niet het geval bij
de Hollandse Avond. Om die reden
heeft de gemeente geen toestemming gegeven voor het evenement in De Paort. De eigenaren van
Het Raadhuys staan hier los van.”
Lees verder op pagina 06
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Bovenverdieping van
Panningse woning afgebrand
Op de bovenverdieping van een woning aan de Ninnesweg in Panningen is zondagochtend 8 oktober een
brand uitgebroken. Even na 05.30 uur werd de brandweer gealarmeerd. De bewoners hebben zelf de woning
kunnen verlaten en zijn niet gewond geraakt. De oorzaak van de brand is onbekend.

John Timmermans wordt
wethouder in Peel en Maas
Het CDA in Peel en Maas heeft John Timmermans naar voren geschoven om de onlangs teruggetreden Wim Hermans op te volgen als
wethouder van de gemeente Peel en Maas. Timmermans is sinds 2011
raadslid en werd na vorming van de huidige coalitie in 2018 fractievoorzitter van het CDA. Timmermans werd op dinsdag 12 oktober
door het CDA formeel voorgedragen aan de gemeenteraad.
Timmermans neemt bij zijn huidige
werkgever Waterschap Limburg
politiek verlof op en kan na een
eventuele beëindiging van het wethouderschap in 2022 terugkeren bij
deze organisatie. Gezien de korte
periode tot aan de verkiezingen en
het feit dat Timmermans terug kan
keren bij zijn huidige werkgever,
maakt de beoogd wethouder naar
eigen zeggen “onder geen enkel
beding” gebruik van wachtgeld.
“Ik doe daar meteen afstand van,
zodra dat kan.”
Voor het CDA was het belangrijk op
korte termijn een nieuwe wethouder naar voren te schuiven. “De dossiers die door het vertrek van Wim
Hermans als wethouder zijn vrijgekomen, zijn pittig en kunnen niet
structureel door de overgebleven
twee wethouders worden waargenomen”, zegt beoogd wethouder

Toen de brandweer ter plaatse
kwam, bleken er twee woningen in
brand te staan aan de Ninnesweg in
Panningen. De brand woedde op de

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

verdieping van de voorste woning.
De brand is door vier tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen bestreden. De naastgelegen
Everlose Beek is ook gebruikt voor
bluswater. De brandweer voorkwam dat de brand oversloeg naar
de woning aan de achterzijde.
De bovenverdieping van de woning
is door de band verwoest en de
begane grond heeft fikse waterschade opgelopen. Tegen 07.15 uur
was de brand onder controle en is

het sein ‘brand meester’ gegeven.
De bewoners hebben het pand snel
kunnen verlaten. Ze zijn onderzocht
door het aanwezige ambulancepersoneel. Verdere behandeling was
niet nodig. Hoe de brand ontstond
is niet bekend. De woning is op dit
moment niet bewoonbaar. De opgeroepen Stichting Salvage gaat samen
met de bewoners een oplossing zoeken voor tijdelijke huisvesting.

Timmermans. “Wij vinden het van
groot belang dat alle dossiers goed
worden bestuurd”.
“Toen Wim aangaf te stoppen
als wethouder, was dat voor ons
als fractie wel een schok”, zegt
Timmermans. “Wim is immers de
grondlegger van de huidige coalitie,
politiek en maatschappelijk breed
gedragen en heeft een uitstekende
dossierkennis. De portefeuilles en
dossiers die Wim onder zijn hoede
had, waren breed en zwaar. Denk
aan werk en inkomen, jeugd en
jeugdzorg, onderwijs en onderwijshuisvesting, sportaccommodaties
en kunst en cultuur. Allemaal zaken
die de samenleving direct raken.”
In goed overleg met coalitiepartners Lokaal Peel en Maas en de VVD
heeft CDA daarom besloten voor de
resterende tijd Timmermans voor te
dragen als wethouder.

VVV Baarlo organiseert wandeling
VVV Baarlo organiseert op zaterdag 23 oktober een wandeling van
8 kilometer. Tijdens deze wandeling vertelt een gids over de
geschiedenis van de bospartizanen en het monument dat ligt in
het voormalige Partizanenkamp.
Het monument dat hier geplaatst
is, herinnert de inwoners van
Baarlo aan het partizanenleven in
de Baarlose bossen gedurende de
laatste maanden van de bezetting

in 1944. De steen staat bij de zogenaamde ‘uitkijkboom’. De start is
om 10.00 uur.
Aanmelden kan via 077 477 36 66
of vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl

Beeld: Jordy Strijbos

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Bezoek- en correspondentieadres

BAARLO RONDOM VELDSTRAAT

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL RONDOM DONK
KESSEL RONDOM SINT URSULAHOF

Wegens groei zijn wij op zoek
naar schoonmakers voor
Een locatie in Baarlo
Dagelijks van 7.00-10.00 uur
Een locatie in Kessel
Dagelijks van 9.00-11.30 uur
Een locatie in Panningen
Dagelijks van 9.00-12.00 uur
Een locatie in Panningen
Enkele avonden van 18.30-20.30 uur

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

Voor verschillende locaties
in Venlo-Blerick

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 omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Schoonmaaktoppers gezocht!

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Heb je interesse?
Stuur dan je cv naar
info@cabooterfacility.nl

Noorderpoort 97a Venlo | www.cabooterfacility.nl
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Drie Grashoekse jongens
willen skatepark realiseren
Tren Dircks, Luuk Gloudemans en Lucas Winkelmolen willen op het kerkplein in Grashoek een klein skatepark
realiseren. Volgens hen is er voor jongeren die houden van steppen, BMX’en en skaten weinig te doen in het
dorp. Daarom hebben ze de gemeente Peel en Maas gevraagd hen te helpen.

Tren, Luuk en Lucas zijn niet de enige
jongens die skatetoestellen op het
plein willen, ze hebben ruim dertig
jongeren uit Grashoek verzameld die
ook aangeven dat er behoefte is aan
een skatepark in het dorp. “We vinden
het speelveldje hier in het dorp niks,
het is meer aarde dan gras. En we vinden niks aan voetbal, we willen steppen, BMX’en of skaten”, zegt Lucas.
De drie jongens willen een klein
skatepark realiseren op de plek waar
momenteel de pingpongtafel staat.
“We hopen dat er een paar schansen
komen zodat we een klein parcours
kunnen afleggen. Hier hebben we al
een tekening van gemaakt. We willen
het skatepark echt voor de fun, misschien kunnen we later ook wedstrijden gaan houden. De pingpongtafel
gaat weg, misschien kan de tafel

verkocht worden en met dat geld een
schans gekocht worden”, oppert Tren.
Inmiddels is ook met omwonenden
van het kerkplein gesproken tijdens
een meedenkavond. “Zij vinden het
een goed idee. Ze vinden het zelfs
leuk om ons te zien steppen of skaten, zeiden ze”, vertelt Luuk. Maar er
worden wel een paar regels opgesteld voordat het skatepark er komt.
Tren: “Na 22.00 uur mag het skatepark
niet meer gebruikt worden, omdat
de wielen veel geluid kunnen maken.
De omwonenden hebben gevraagd of
we op een rustige manier het skatepark willen gebruiken. Ook hebben we
afgesproken om niet te gaan steppen
als er een mis in de kerk plaatsvindt
en dat als er bijvoorbeeld kermis is,
de schansen verplaatst worden.”
Het skatepark in Panningen zien

de jongens als een voorbeeld.
“We hopen een kleinere variant daarvan te krijgen. We zijn al blij met iets
kleins”, vertelt Luuk.
Ook hebben de jongens over de kosten gedacht. Tren: “Het project wordt
betaald door de gemeente, maar
we willen zelf ook geld inzamelen
als dat nodig is.” Het plan ligt nu bij
de gemeente. De jongens verwachten dat het nog wel even gaat duren
voordat de schansen er ook echt
staan. “Er was al een levertijd van
een half jaar op de producten. Het is
jammer dat het zo lang duurt, maar
we hebben goede hoop. We moeten
geduld hebben”, aldus Tren.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Weer in Peel en Maas

Herfstweer
Deze week konden we duidelijk voelen dat het echt herfst werd. We hebben sterke dips in de nachtelijke uren
kunnen zien qua temperatuur, waarna het onder een heldere sterrenhemel snel flink mistig werd. Overdag
werd het dan nog wel vrij aangenaam. Dit weekend houden we een vrijwel droog weertype, slechts af en toe
ontstaat er een licht buitje. Het wordt een graad of 13 à 14 overdag en in de nachten kan het sterk afkoelen tot
een graad of 4. Er is daarbij kans op mist. Volgende week zien we de invloed van een groot lagedrukgebied
toenemen met de kern ten noorden van de Britse Eilanden. Voordat het zover is, kan maandag of dinsdag nog
een golf van warme lucht vanuit het zuidwesten over ons heenkomen met temperaturen tot dichtbij de
20 graden. Rond 20 oktober kan de wind af en toe flink uitschieten. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Coen Janssen wint Baarlose
liedjesavond
Coen Janssen heeft de liedjesavond ‘Kook van Eigen Deeg’ in
Baarlo gewonnen, welke plaatsvond op zaterdag 9 oktober. Coen
wist de meeste punten binnen te slepen met ‘Vastelaovesvrinde’.
Hannelore en Laurence Winter zijn de schrijvers van het liedje, de
muziek is van Henk Sneijers.

Op de tweede plek eindigde het
duo Manon en Bart en de derde
plek ging naar de Muge Herders.
De publieksprijs werd gewonnen
door Net Naet (het Baarlose trio
van 2016) met het nummer ‘Zonger
os’.

Prijs
Voor Coen Janssen was het een
bijzondere avond en niet alleen
omdat hij de eerste prijs won. Het
was voor hem niet de eerste keer
dat hij aan de liedjesavond meedeed, maar het was inmiddels al
vier jaar geleden sinds zijn laatste
deelname. Sinds zijn vader Arno
Janssen, ook nauw betrokken bij
CV De Kook, in 2017 plots overleed, nam Coen een aantal jaren
pauze. “De avond voor zijn overlijden stonden we nog samen te
zingen op een bruiloft”, zegt Coen.
“Ineens was hij er niet meer.”
Eén jaar na het overlijden van
Arno vernoemde CV De Kook de
wisseltrofee naar hem, omdat hij
veel had betekend voor de carnavalsvereniging. Voor Coen was
deze trofee nu zijn grootste motivatie om weer mee te doen aan
de liedjesavond. “Ik dacht: ik moet

meedoen, want het zou mooi zijn
om een keer pap zijn prijs te winnen.” Toen Coen werd uitgeroepen
tot winnaar, was dat een heel speciaal moment voor hem. “Ik keek
naar boven en wist dat hij trots
op mij zou zijn. Het was best een
emotioneel moment. Het mooiste
was ook nog eens dat mijn moeder de prijs uitreikte.”
Voor Coen was dit de derde keer
dat hij de eerste prijs won bij de
liedjesavonden van CV De Kook.
“Ik heb eerder één keer alleen
gewonnen en één keer samen met
mijn vader, met wie ik dus ook
tijdens het Peel en Maas leedjesconcours heb mogen optreden.” Het volgende Peel en Maas
liedjesconcours, waar de winnaars van liedjesavonden in Peel
en Maas het tegen elkaar opnemen, vindt plaats op 8 januari in
Beringe. Voor Coen is het behalen
van de eerste plek niet zijn doel.
“Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat we samen de liedjesavond en ‘vastelaovend’ kunnen
vieren, dat is écht belangrijk.”
Tekst: Roosje Delsing
Beeld: CV De Kook
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“Otje”

Pap is wir bej zien maedje

Erg verdrietig, maar dankbaar en vol trots voor alle
mooie herinneringen die jij voor ons achterlaat, hebben wij
afscheid moeten nemen van

Dankbaar maar verdrietig hebben wij,
een maand na het overlijden van ôs mam,
afscheid moeten nemen van ôze pap, trotse opa en grote opa

Jac Ottenheim

* Baarlo, 12 mei 1941

† Venlo, 9 oktober 2021

echtgenoot van

Francien Ottenheim-van der Velden
Pap en opa van
Frank en Chantal
Jacky en Aron
Bo
Bernhardstraat 44
5981 XP Panningen
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Bert Lenders
* Beringe, 17 september 1932 † Panningen, 7 oktober 2021
echtgenoot van

Jac was lid van de Koninklijke Harmonie Concordia vanaf 1-1-1967
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en Leden van de
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Lies Lenders-Hendrix †
Helmy en Wilbert
Jori en Esther, Feline
Merijn en Daniëlle
Daan en Malou, Lune
Thijme en Jasmijn

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642

May en Rob
Bas en Feline
Tim
Ivo en Pip

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Correspondentieadres:
May Geenen-Lenders,
Korenbloem 30, 5988 MC Helden

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid van de
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen.

De heer Jac Ottenheim

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

De afscheidsdienst heeft
op 13 oktober plaatsgevonden.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie
herinneringen hebben wij afscheid genomen van

Jo Huijsmans
* Neer, 21 april 1936

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

† Grubbenvorst, 3 oktober 2021

echtgenoot van

Mies Huijsmans - Verdijk
C’est un beau roman, c’est une belle histoire

Graat Jacobs

Nog lang niet klaar met zijn leven.
Zoveel onvervulde dromen.
Teveel voor de 64 jaar die hij maar kreeg.
maatje van

Sabine Jacobs-Burgers
Pipi

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de vele kaarten en donaties aan de Hersenstichting.

Zoals de wens van Graat was, hebben we op 12 oktober in
kleine kring van hem afscheid genomen.

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Correspondentieadres:
Ursulinenweide 5, (appartement 101), 5971 ED Grubbenvorst
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
La Providence, voor de liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging

Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat ik mocht ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man

Ewald Paar

Mia Paar - Hanssen
Egchel, oktober 2021

Wij zijn overweldigd en geraakt door het medeleven van zovelen
gedurende de afgelopen weken na het overlijden van

Jan en Tiny Dietz
De ontroerende, liefdevolle en hartelijke kaarten, gesprekken,
berichten, steun en donaties t.b.v. Sofietje zijn troostrijk.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Jong gezin zoekt iemand die ons 1
dagdeel p.w. wil komen helpen in de
huishouding. Maasbree 06 50 43 22 38
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Henriëtte Dietz
Yassin

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans

Daarom wil ik op deze manier laten
weten dat uw hartverwarmende
lieve kaarten, bezoekjes en
bloemen mij erg goed hebben
gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

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

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Mies Huijsmans - Verdijk
en familie

Crottin

5 oktober 2021
Correspondentieadres: Consendo,
Schoolstraat 5
5981 AH Panningen

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Carin Dietz & René van Eck
Guido
Fabiènne
Mirte
Niels

Voor het schuren en lakken van
tafels of een andere kleur.
J.Derikx. 06 10 95 42 20 Meijel
Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio! Ervaring werkt! Bel:
0512 54 80 77 of kijk op www.oudvit.nl
We zien uw sollicitatie graag tegemoet!
Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub.
06 14 11 59 49. (Ook voor andere
klussen in en rondom huis.)
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
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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Caroline Kortooms kijkt terug op haar eerste jaar
als Gezondheidsmaker
Caroline Kortooms is inmiddels één jaar de Gezondheidsmaker van de Gezondste Regio 2025. Zij volgde vorig
jaar Jan Jenneskens op. Het is het doel van de stichting om de inwoners van Noord- Limburg te inspireren
gezonde en bewuste keuzes te maken. Kortooms heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan het vergroten van
het bewustzijn wat betreft deze kwestie. Ze hoopt in 2025 nog verder op weg te zijn hiermee.
Caroline Kortooms kijkt met een positief gevoel terug op het afgelopen
jaar. “Mijn voorganger Jan Jenneskens
heeft er, de afgelopen zes jaar, met
verschillende projecten voor gezorgd
dat de stichting behoorlijke naamsbekendheid heeft gekregen”, vertelt ze.
De Gezondste Regio 2025 is in 2015
opgericht door een groep ondernemers en heeft het doel Noord-Limburg
gezonder te maken. “De acht gemeenten van de regio hebben dit thema
breed omarmd. Van Beesel tot Mook
en Middelaar worden inspanningen
verricht om onze ambitie ook daadwerkelijk te doen slagen. Er zijn de nodige
subsidiegelden beschikbaar gesteld
door gemeentes, provincie en Rijk.
Ons doel om de gezondste regio te worden wordt dus breed gedragen en dat is
niet alleen geweldig, het is ook noodzakelijk om tot wezenlijke verandering te
komen. Het afgelopen jaar heeft er een
hernieuwde focus plaatsgevonden.”

Hoofdtaak
Toen Jenneskens vertrok, werd
Kortooms in huis gehaald. “Het was
bijna niet meer te managen toen”,
legt ze uit. Kortooms had al de nodige
ervaring, omdat ze twintig jaar lang
algemeen directeur van attractiepark
Toverland in Sevenum is geweest.
“Het daagde me uit hoe je een stichting
dusdanig organiseert, dat het een echte
beweging wordt en er zoveel mogelijk
van de 280.000 inwoners worden verleid en geïnspireerd om mee te doen.
Het afgelopen jaar hebben we dan ook
gebruikt om, samen met het bestuur
en mijn twee collega’s, de stichting
uit de fase van ‘starter’ naar de mooie
vervolgfase van volwassen organisatie te leiden. Concreet betekent dit dat
we een aangescherpte visie en doelen
hebben geformuleerd en dat al onze
activiteiten en projecten hierbinnen
passen. Dat zorgt voor een duidelijke
structuur en heldere focus en dat werkt
wel zo fijn.”
De hoofdtaak van de stichting is het
inspireren van inwoners van NoordLimburg tot het maken van bewuste,
gezonde keuzes. “Elke inwoner is in
staat het verschil te maken. Als dui-

zenden inwoners dit doen, tillen we
Noord- Limburg gezamenlijk echt naar
een hoger niveau waar we allemaal de
vruchten van plukken. Dit kan op allerlei gebieden zoals onderwijs, logistiek
en landbouw. Om dit te doen, zijn we
bezig zo veel mogelijk activiteiten te
ontplooien en communicatie te verzorgen om mensen te inspireren tot meer
bewustzijn. Immers, de keuzes van vandaag bepalen de gezonde of ongezonde
toekomst van morgen. Wij vragen dus
heel gericht: wat kies jij? De rol van de
stichting hierin is inspireren, informeren
en activeren. We organiseren bijvoorbeeld gezondheidscafés en webinars,
zetten een aansprekende fotowedstrijd
op en brengen een glossy rondom het
thema ‘Gezondste Regio’ uit.”
Kortooms geeft aan dat intrinsieke
motivatie van belang is bij het creëren van gezondere gewoontes onder
de inwoners van de regio. “Dit is de
motivatie die vanuit mensen zelf komt.
Dat is niet af te dwingen, daarom is
inspireren ook het enige, juiste instrument hierbij. We hopen dat mensen
vervolgens, door onze activiteiten,
bepaalde gezonde gewoontes oppakken. Dit kan heel klein zijn, er hoeft niet
gelijk een marathon gerend te worden. Eén sigaret minder op een dag of
een dagelijkse wandeling kan al een
begin zijn. We vinden het belangrijk dat
het allemaal niet te ingewikkeld is.”
De Gezondste Regio tracht mensen te
inspireren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en te kijken wat zij zelf
kunnen doen om gezonder te leven.
“Als iedereen dat doet, dan heeft dat
effect op meerdere gebieden zoals
onderwijs, ondernemingen en recreatie. Er ontstaat dan een soort sneeuwbaleffect. Als iedereen doet wat in zijn
eigen invloedssfeer ligt qua gezondere,
bewustere keuzes, dan komen we uiteindelijk het verst.”
Iets wat Kortooms heel belangrijk vindt,
is dat mensen beelden krijgen van hun
gezonde toekomst. “We stellen onszelf
de vraag: hoe gebruiken we nu zo inspirerend mogelijk beelden en hoe vertellen we inspirerende verhalen waar
mensen door getriggerd worden om
gezonde keuzes te maken? We hebben

bijvoorbeeld een fotowedstrijd georganiseerd, waarbij we Noord-Limburgers
vragen een foto te maken van hun
gezonde keuze en deze op te sturen.
Prijswinnaars konden 500 euro winnen. We hopen hierbij dat mensen niet
alleen zichzelf, maar ook elkaar motiveren. Dat leidt ertoe dat mensen bewustere keuzes maken.”

Hoogtepunten
Het afgelopen jaar is Kortooms goed
bevallen. “Het was even wennen, ik
kwam vanuit een totaal andere wereld:
vanuit een onderneming naar iets overheidsgerelateerds”, legt ze uit. “Maar het
thema komt zo uit mijn poriën en de
mensen waarmee ik mag werken zijn
zo gedreven. Ook heb ik superveel vrijheid in het inrichten van de stichting en
het formuleren van de boodschap van
communicatie waar ik in geloof. Het had
niet mooier kunnen zijn. Waar het bij
Toverland gericht was op zo’n 800
medewerkers en anonieme consumenten, heb ik nu weinig medewerkers en
bestaat het speelveld nu uit 280.000
inwoners, dat vind ik waanzinnig.”
Afgelopen jaar brachten Koning WillemAlexander en Koningin Máxima een
bezoek aan De Gezondste Regio.
“Dit was een hoogtepunt voor de
stichting, omdat ze echt aangaven
op bezoek te komen bij de gezondste regio, niet zomaar Noord-Limburg.
Dit betekent dus dat de naam begint
te leven en te bestaan, dat is geweldig.” Kortooms had naast dit bezoek
ook nog een persoonlijk hoogtepunt
in het afgelopen jaar. “Ik ben enorm
dankbaar voor het feit dat ik de stichting heb mogen transformeren naar
een visiegerichte organisatie”, legt ze
uit. “Het hebben van een bepaalde
visie is ontzettend belangrijk. Dat is het
fundament onder de hele transformatie naar Gezondste Regio. Wat je vóór
je ziet, dat ga je doen. En wij zien het
voor ons.”

2025 niet reëel. In 2025 zijn we vast nog
niet de gezondste regio van Europa,
maar ik begrijp wel de drijfveer waarom
voor deze naam is gekozen. Het staat
voor passie en niet treuzelen, maar
juist doorpakken. Dat vind ik heel mooi.
We hebben iets groots in beweging
gezet en het bewustzijn is groeiende.
Je ziet namelijk al op verschillende fronten dat er gezondere keuzes gemaakt
worden. In 2025 zijn we nog niet klaar,
maar wel heel stevig op weg.”
Naast de doorontwikkeling, richt de
stichting zich ook op de nieuwe generatie. “Generatie Z is veel bewuster
bezig met gezondheid”, licht Kortooms
toe. “Het zou doodzonde zijn als we die

Heythuysen 0475 - 55 00 21
Susteren 0475 - 55 00 21
Venlo 077 - 463 10 30

generatie verliezen als deze mensen
allemaal naar de randstad gaan, omdat
daar wel meer te doen is in dit thema.
We hopen de regio dusdanig te kunnen inrichten dat jonge mensen wel
uitvliegen, maar later terugkomen naar
Noord-Limburg. De jeugd is namelijk de
toekomst.”
Kortooms: “Er zit een enorme gelaagdheid in wat we willen, maar om dit realistisch te houden, hopen we dat elke
inwoner zijn stukje eruit kan halen en
mee aan de slag kan gaan. Het worden
van de gezondste regio doen we namelijk niet alleen, maar samen.”
Tekst: Floor Velthuizen

autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

Toekomstbeeld
Kortooms hoopt dat de stichting de
komende jaren kan blijven doorgroeien en zich kan blijven ontwikkelen.
“Ik vond de naam De Gezondste Regio

Wegens uitbreiding zijn wij voor de regio’s Susteren
en Venlo op zoek naar een ervaren

AUTOGLASMONTEUR

Vervolg voorpagina

Uitbreiding Everlo-monument
Piet Gommans en Jos Keijmes hebben
de afgelopen drie jaar gewerkt aan
het verzamelen van informatie over de
oorlogsslachtoffers in Peel en Maas.
Tijdens hun zoektocht ontdekten zij
dat er nog 30 namen ontbraken op
het oorlogsmonument. Dit zijn onder
andere vrouwen en kinderen, omdat
in het verleden vooral de namen van
soldaten een plek kregen. Er overleden
bijvoorbeeld ook mensen na de oorlog,
doordat ze tijdens de oorlog een ziekte
opliepen in een werkkamp. Of ze
verongelukten tijdens de mobilisatie,
voor de oorlog. Ook zij zijn slachtoffers
van de oorlog.

De onthullingsdatum 8 oktober werd
niet zomaar gekozen. Het is de dag
waarop in 1944 de kerkrazzia’s begonnen en de dag dat in 1950 het monument werd onthuld.
Bij de onthulling op vrijdag 8 oktober
waren nabestaanden van de oorlogsslachtoffers aanwezig. Eén van hen is
Ruud Neef, die in 1950 als 7-jarige jongen al aanwezig was bij de onthulling
van het Everlo-monument. Zijn vader
is toen opgenomen in dit monument.
Deze vrijdag onthulde hij, samen met
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, de uitbreiding van het monument. De namen van de ‘nieuwe’ oor-

logsslachtoffers werden voorgelezen en
er werden kransen en bloemen gelegd
bij het monument.

Everlo-monument
Het Everlo-monument is een monument
ter nagedachtenis aan de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog, van gevallenen en niet-teruggekeerde gedeporteerden. Naast het stenen monument
staan twee monumenten. Op het ene
monument staan de namen van omgekomen buitenlandse piloten en militairen in de gemeente Helden. Het andere
monument symboliseert de slachtoffers
die vielen door de kerkrazzia in 1944.

FUNCTIE:
Het zelfstandig vervangen
van auto/vrachtwagen ruiten
bij onze klanten en op locatie
in een van onze vestigingen
in Susteren of Venlo.

WAT BIEDEN WIJ:
• Een afwisselende baan
• Veel vrijheid
• Een leuk team
• Salaris volgens CAO
• Mogelijkheid tot vast contract

WAT VRAGEN WIJ:
• Affiniteit met auto’s
• Technisch inzicht
• Een klantvriendelijke monteur
(jij bent tenslotte het gezicht
van het bedrijf)
• Rijbewijs B
• Je kan zowel als teamverband
als solo werken

HEB JIJ INTERESSE?
Stuur dan je cv en motivatie
naar info@autoglassnijkers.nl
of kijk voor meer informatie op
www.autoglassnijkers.nl

BEN JIJ EEN LEERLING?
Geen probleem, wij beschikken over een
interne opleiding!
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“Bezige handen, nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver en warmte, zo was je wil.
Nu heb je rust met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest”.

Veel te snel van ons heengegaan
Na een schilderachtig leven zal zijn levenslust,
humor en liefde worden doorgegeven

Thuis in haar eigen vertrouwde omgeving is rustig ingeslapen
mijn lieve vrouw, ôs mam, trotse oma en super-oma

Annie Hendriks-Ottenheym
* Kessel, 13-05-1936

Ger Fleuren
Sevenum, 20 november 1946

22 oktober 2021
50 JAAR GETROUWD

Jan en Anny
Gubbels- vd Zwaan
Meijel
Proficiat namens
Kinderen en kleinkinderen

Venlo, 8 oktober 2021

† Baarlo, 11-10-2021

Door Fleuren - Hanssen

62 jaar in liefde verbonden met

Lei Hendriks

lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Gerard en Lisette
Anita en Dennis
Samantha, Dylan, Jazlynn
Alex en Inge
Saar, Lana
Desiree en Jaïr

Swolgen Miranda en Mark
Jop, Frouke
Sevenum Nicole en Alex
Robin, Fiene
Familie Fleuren
Familie Hanssen

Ferdie †
Ferdij en Sjaak †, Harrie
Jeroen en Romana
Djero
Roy

Jet Haenen-Dorssers

Staarterstraat 20, 5975 BX Sevenum
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Ger op
donderdag 14 oktober.

Baarlo, 11 oktober 2021
Zuivelstraat 8 5991 AN Baarlo
We zijn voor het laatst samen rond Annie op zaterdag 16 oktober
om 10.30 uur in Zaal Habets Wilhelminastraat 15 5991 AX Baarlo.
Aansluitend begeleid het gezin van Annie haar naar het
crematorium in Venlo.
Annie is in Rouwcentrum Venlo/Blerick Ubroekweg Noord
15 5928 MT Venlo waar u vrijdag 15 oktober van 19.30 uur tot
20.15 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Bloemen zijn mooi maar vergankelijk, daarom willen wij u
vragen voor een vrijwillige bijdrage aan De Zonnebloem Baarlo.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Wij zijn verdrietig door het overlijden van

Annie Hendriks-Ottenheym
Annie was achttien jaar als vrijwilliger actief in zorglocatie
Hof Ter Borcht in Baarlo. Ze zette zich altijd met groot
enthousiasme in voor de kienmiddag, muziekmiddag
en andere eenmalige activiteiten. Als overbuurvrouw
liep Annie met regelmaat ook spontaan even binnen.
Wij zijn zeer dankbaar voor haar bijdrage aan het welzijn van
de bewoners en haar betrokkenheid. Ze zal gemist worden.
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers
zorglocatie Hof Ter Borcht, raad van bestuur en
raad van toezicht De Zorggroep

Kempen creëert

lokale verbinding
#kempencreëert

Onze grote dank gaat uit naar familie, vrienden en kennissen
voor de hartverwarmende steun en betrokkenheid in de
afgelopen maanden.

Maasbree
18 oktober
97 jaar
Van harte gefeliciteerd
van kinderen en
(achter-)kleinkinderen

Vervolg voorpagina

Afgelasten Hollandse Avond in De Paort
zorgt voor commotie in Kessel
Boze reacties
In een Facebookbericht deelde
Café de Boesjer mee dat de
Hollandse Avond geen doorgang
kon vinden. Daarop volgde boze
berichten van Kesselse inwoners.
Die berichten waren ook toegespitst op de eigenaren van Bed &
Breakfast Het Raadhuys, de buren
van De Paort. Er gaat volgens de
inwoners een rijke geschiedenis en veel frustraties aan vooraf.
Het afgelasten van de Hollandse
Avond wordt gezien als een
druppel op een gloeiende plaat.
“De Boesjer probeert een goede
samenwerking te creëren met
De Paort door samen een evenement te organiseren. Ik wil geen
olie op het vuur gooien, maar we
zijn in een lastige situatie terechtgekomen waarin de leefbaarheid
van het dorp in het geding komt.
Er spelen meerdere factoren in het
dorp waardoor evenementen niet
kunnen doorgaan. De bom is nu
gebarsten. De burgers maken zich
zorgen of er in de toekomst nog
wel evenementen plaats kunnen
vinden in het dorp. We komen op
deze manier niet verder. De inwoners zijn bang dat het dorp straks
op slot gaat”, aldus Café de
Boesjer.
André Sieben, van Stichting MFA,
geeft aan het jammer te vinden dat er onrust is ontstaan op
Facebook. “Na het bericht over
het afgelasten van de avond
door De Boesjer is er sprake
van teleurstelling en boosheid,
wat zich vooral heeft toegespitst
op Facebookberichten die gericht
zijn tegen de eigenaren van

Bed & Breakfast Het Raadhuys.
De Stichting MFA Kessel en het
Dorpsoverleg Kessel betreuren
deze gang van zaken en distantiëren zich hiervan. Dit is
een procedureel besluit van de
gemeente, en hoewel wij dit
jammer vinden, moeten we ons
hierbij neerleggen.”

De vele reacties
hebben ons diep
geraakt

Verwijderd
Het Facebookbericht werd dinsdag door Café de Boesjer verwijderd, dit op verzoek van de
eigenaren van de Bed & Breakfast
Het Raadhuys. “De reacties op de
Facebookpagina van de Boesjer is
een boodschap van de inwoners,
niet van de Boesjer. De Boesjer
heeft geen invloed op wat de inwoners schrijven of vinden. Het bericht
is ook niet verwijderd omdat we
bang zijn, maar omdat we verdere
problemen voor willen zijn.”

Kwetsend
De berichtgeving op Facebook
is door Theo en Marij Peeters
van Het Raadhuys als zeer insinuerend en kwetsend ervaren.
“Het Raadhuys heeft geen enkele
rol gespeeld bij de besluitvorming
van de gemeente. Wij staan hier
helemaal buiten. Het bericht en
de vele reacties hebben ons diep
geraakt. We werden er stil van,

voelde ons ontredderd en heeft
ons zeer verwond. Dit hoort niet.
Het bericht is inmiddels verwijderd
en geeft voor nu enige rust”.
De vele opmerkingen zijn volgens Het Raadhuys totaal niet op
zijn plaats. “Kessel is een bruisend dorp waar het goed toeven
is en daar levert Het Raadhuys
voor ons gevoel ook een stevige
bijdrage aan. Al vele jaren vinden
carnavalgerelateerde activiteiten
plaats in De Paort, een gebouw uit
de jaren 70 dat bouwkundig niet
(meer) geschikt is voor het laten
plaatsvinden van activiteiten die
gepaard gaan met veel geluid.
Dit was bij ons bekend toen we in
2015 in het voormalige gemeentehuis zijn gestart. Wij vinden
het vanzelfsprekend dat belangrijke gemeenschapsactiviteiten
goed gekoesterd moeten blijven.
Daarom sluiten we onze B&B tijdens carnaval en dat geldt ook
voor de kermisperiode in Kessel.
Geen enkel punt. Bij andere activiteiten waarbij mogelijk veel geluid
aan de orde is, hebben we steeds
in goed overleg met betrokkenen
voortijdig samen een goede oplossing gevonden dan wel weten te
vinden”, aldus de eigenaren.
Het beeld dat op Facebook
werd geschetst, werd door
Het Raadhuys als zeer ongepast
en onjuist ervaren. De komst
van Het Raadhuys heeft volgens
Theo en Marij de aantrekkelijkheid van Kessel juist vergroot en
veel Kesselse ondernemers extra
omzet gebracht.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Jongeren geven mening over leefbaarheid Kessel-Eik
Jongeren in de dorpen van Peel en Maas vertellen over de leefbaarheid in het dorp vanuit hun perspectief. van andere dorpen en we altijd een
Wat waarderen ze en wat missen ze? Deze week gaan drie thuiswonende jongeren uit Kessel-Eik in gesprek. beetje moeten puzzelen met het vervoer. Ook is het minder fijn dat er niet
echt een (openbare) plek is waar we
bij elkaar kunnen komen om te feesten
en drinken. Het zou dan ook leuk zijn
als er een feestgelegenheid komt in
Kessel-Eik waar iedereen bij elkaar kan
komen.”
Ook Giel vindt dat er een hechte
gemeenschap is in het dorp. “Er veel
wordt georganiseerd op eigen initiatief
van de inwoners. Hierdoor wordt het
dorp levendig gehouden.” Zelf vindt hij
dat er niet per se iets ontbreekt voor
jongeren. “Al zou een écht bruincafé
het uitgaansleven voor jongeren beter
maken, omdat de Pleisterplaats niet

Giel Muijsenberg

Lissy Boumans

Lotte van der Heiden

Giel Muijsenberg (23) geeft het
leven voor jongeren in Kessel-Eik
een 6. “Er is niet veel te doen in het
dorp, buiten de jaarlijkse feestjes
die worden gevierd zoals de vastelaovend, Eiks treffen, het Oktoberfest
en de kermis.” Lissy Boumans (19)
geeft het leven in het dorp een 7.
“Ik vind het hartstikke leuk om hier
te wonen en zou ook zeker niet weg
willen.” Lotte van der Heiden (21)
verhuisde toen ze 11 jaar was van
Venlo naar Kessel-Eik. Ze vindt het
jongerenleven in Kessel-Eik een 7
waard. “Dit komt doordat er wel wat
activiteiten voor jongeren worden
georganiseerd, zoals de kermis of
het Oktoberfest dat laatst plaatsvond. Het leuke vind ik dat jongeren
ook naar deze activiteiten gaan.”

doen, gaan we naar iemands huis om
spelletjes te spelen of lekker te drinken.
Als we willen shoppen, gaan we naar
steden zoals Venlo of Eindhoven en als
we gezellig een terrasje willen pakken,
gaan we het liefste naar Roermond.”
Lissy vindt dat er voor jongeren in
Kessel-Eik geen plek is waar ze naartoe kunnen gaan in de weekenden.
“Wij moeten best ver fietsen om naar
feestjes te gaan die in andere dorpen
plaatsvinden. Dan moet je ook nog het
geluk hebben dat er iemand anders uit
het dorp ook gaat, waar je samen mee
kunt fietsen. Anders moet ik mijn vader
vragen of hij mij wil brengen en halen.”
Lissy gaat vaker met vriendinnen bij
iemand thuis zitten. “Hier kunnen we
ons eigen feestje bouwen. Soms moet
ik dan alsnog naar andere dorpen,
omdat vriendinnen daar wonen.” Een
paar keer in het jaar zijn er feestjes in
Kessel-Eik waar Lissy heengaat, zoals
het Oktoberfest of Eiks-treffen. “Het
zou wel leuk zijn als er meer feestjes
worden georganiseerd in Kessel-Eik. Zo
kunnen we ook beter het gezellige contact behouden dat we hebben met de
meesten uit het dorp. “

een goed idee om meer mensen naar
Kessel-Eik te trekken.” Lissy wil juist
niet uit het dorp verhuizen. “Ik vind het
veel te gezellig hier en heb het goed
naar mijn zin. Wel denk ik dat we bijna
genoodzaakt zijn om later uit Kessel-Eik
te verhuizen, omdat hier weinig woonmogelijkheden zijn. Als dit zou moeten,
wil ik verhuizen naar een plek zo dicht
mogelijk bij Kessel-Eik.” Ook Giel deelt
deze zorgen. “Ik zie mezelf op korte termijn nog niet uit huis gaan. Ik wil heel
graag in Kessel-Eik blijven wonen, want
ik voel me hier erg op mijn gemak.
Maar in deze tijd is het moeilijk om een
huis te vinden, met name voor starters en vooral als je alleen bent. Er is al
meer dan tien jaar niks bijgebouwd in
ons dorp en als dat niet snel verandert,
worden de woonmogelijkheden er niet
beter op.”

Jongerenactiviteiten
Giel gaat graag uit in een café in
Panningen, bezoekt elke kermis in
de Peel en Maas-dorpen en gaat
af en toe naar een festival buiten
de gemeente. Uitgaan in de stad
heeft niet zijn voorkeur. “Dan ga
ik toch liever uit in Peel en Maas”,
zo zegt hij. Ook zit Giel vaker op
zondag met zijn vriendengroep in
het gemeenschapshuis van KesselEik. Daar kijken ze, onder het genot
van een drankje, naar de Formule-1
race. Ook Lotte brengt hier graag
haar tijd door op zondag. “Dat is dé
plek waar jongeren heengaan”, zegt
Lotte. Ze mist verder geen jongerenplek in het dorp. “Als we iets willen

Wonen
Lotte is van plan om over een halfjaar
te verhuizen. “Voor mij heeft het geen
voorkeur waar ik heenga. Wel wil ik
het liefste in een dorp wonen. Het fijne
aan een dorp is dat het vaak rustig is
en iedereen elkaar kent. De dorpsraad
is ermee bezig om meer woningen
te bouwen in Kessel-Eik. Ik vind het

Plus- en minpunten
Lotte kan geen één minpunt benoemen
over Kessel-Eik. “Ik woon hier met plezier. Het is hier lekker rustig en er worden leuke activiteiten georganiseerd.
Ik hoef ook niet in een groot dorp of
grote stad te wonen. Dat is veel te druk
voor mij.”
Lissy woont ook graag in Kessel-Eik en
vindt dat er een gezellige sfeer hangt
tussen zowel de jongeren als de ouderen. “Letterlijk bijna iedereen kan met
elkaar overweg. Doordat Kessel-Eik zo
klein is, blijf je toch wel met iedereen
in contact. Feestjes in Kessel-Eik zijn
dan ook vaak erg gezellig. De minpunten zijn dat Kessel-Eik verder weg ligt

Volgende fase ontwikkeling NLW
In 2020 heeft NLW koers gezet naar een nieuwe fase van een toekomstbestendig bedrijf. Daarnaast staat de
NLW open voor opdrachten van bedrijven en andere gemeenten. Deze ontwikkeling gaat een volgende fase in.
Directeur-bestuurder Rob Schmitz beëindigt daarom per 1 november zijn opdracht.
In 2020 hebben de gemeenteraden
van de drie aangesloten gemeenten
de strategische koers voor NLW unaniem onderschreven. De directie heeft
een uitvoeringsplan opgesteld en de
eerste operationele stappen zijn gezet.
Daarmee ligt er een goede basis voor
het opbouwen van een structureel stabiele organisatie op basis van de nieuwe
koers. Een nieuwe fase, die vraagt om
een langjarige structurele aansturing,
breekt nu aan.

Bestuursvoorzitter Roy Bouten: “We zijn
trots op de ingezette koers en zijn Rob
dankbaar voor zijn onmisbare rol hierin.
We zijn ons echter bewust van het feit
dat, wil de koersvisie daadwerkelijk
slagen, daadkrachtige en standvastige
ondersteuning en besluitvorming van
het bestuur nodig is. Dit zal voor nu met
prioriteit moeten worden opgepakt door
bestuur en gemeenten”. Directeur Rob
Schmitz: “Vanuit de vastgestelde koersvisie hebben we een projectplan uitge-

werkt dat nu uitgerold wordt. Eén van
de onderdelen daarvan is dat er in de
interne organisatie aanpassingen plaats
gaan vinden”.
Binnenkort start een nieuwe directeur
die verantwoordelijk wordt voor de verdere opbouwfase van NLW met als doel
het versterken van de interne organisatie, leidend tot stabiele groei. De betrokken partijen staan in de startblokken om
de volgende stappen te zetten voor de
NLW-groep en haar medewerkers.

geschikt is om aan de bar te zitten.
Het is meer een restaurant. Een minpunt van het wonen in Eik vind ik toch
wel het gevoel dat je op de laatste
plaats staat bij de gemeente. Als er op
de korte termijn geen huizen bij worden gebouwd, gaat de basisschool weg
en dan wordt het voor startende stellen nóg minder aantrekkelijk om hier
te komen wonen. Het ergste vind ik
dat deze problemen al meerdere jaren
spelen en vanuit mijn optiek doet de
gemeente er niet genoeg aan. Dat vind
ik, als iemand met een hart voor het
dorp, heel ernstig.”

Tekst: Roosje Delsing

De Stichting Leven rond de Dood is een vrijwilligersorganisatie.
Zij ondersteunt en begeleidt mensen bij ziekte, sterven en
rouw. Haar werkgebied is de gemeente Peel en Maas.
De Stichting heeft plaats voor

PROFESSIONELE
VRIJWILLIGERS

(m/v)

die geestelijke begeleiding kunnen verlenen bij:
• de ingrijpende ervaring van ziek-zijn
• (mogelijk) sterven
• rouwverwerking
Taakomschrijving
In open contact met de zieke en zijn familie
• het gesprek willen en kunnen aangaan in zo’n situatie
• in staat zijn de meestal moeilijke weg samen te gaan
• vaardigheid hebben in woord en geschrift
Wat vragen wij?
• een open en warme houding bezitten en uitstralen naar de mensen
• het onderschrijven van ons uitgangspunt: de uniciteit van die ene
mens die op ons een beroep doet
• in staat zijn de eigen levensvisie en levensbeschouwelijke optiek in
de begeleiding op de achtergrond te zetten
• voeling hebben met de LPZ levensbeschouwelijke psycho-sociale
elementen en bereid zijn zich hierin verder te verdiepen
• bereid zijn waar nodig of wenselijk onder supervisie te werken
Wat bieden wij?
• de Stichting betaalt een passende vergoeding voor het uitvoeren
van deze functie
• u werkt binnen een team met collega’s met wie u kunt sparren en
ruggenspraak kunt hebben en intervisiebijeenkomsten hebt
• er is geen tijdsdruk. U hebt de ruimte en de tijd om met aandacht
en zorg met de mensen die een beroep doen op onze stichting
op weg te gaan en samen te zoeken naar een manier om hen te
helpen bij verlies, rouw en levensvragen
Voor meer inhoudelijke informatie omtrent
deze functie kunt u terecht bij:
Janny Teeuwen: 06-22985119
of op onze website: www.levenronddedood.nl
Heeft u interesse en voelt u zich uitgedaagd voor deze functie dan
kijken we uit naar uw schriftelijke reactie vóór 15 november 2021 die
u kunt sturen naar:

Stichting Leven rond de dood
Dhr. Hub van den Bosch
Asperge 26
5988 JJ Helden
Tel.: 06-10729578
E-mail: boschhgm@home.nl
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15-vragen aan

Freek Peeters Kessel-Eik
Naam
Leeftijd
School

Woonplaats

Freek Peeters
12 jaar
Agora
Buurtcollege
Maas & Peel
Kessel-Eik

Wat is je favoriete plekje
thuis?
Beneden op de bank of op mijn
kamer. Ik kan hier lekker zitten
en tv-kijken of gamen.

Als je naar een ander tijdperk
zou kunnen reizen, waar zou
je dan heen gaan en waarom?
Ik zou naar de tijd reizen toen
ik nog een baby was. Dan zou
ik kunnen zien hoe mijn ouders
eruit zagen en hoe het toen
eraan toe ging.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Ik zou mijn leven niet willen ruilen, omdat ik niet weet hoe het
leven van een artiest eruit zou
zien. Het zou ook totaal geen fijn
leven kunnen zijn.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Gamen, tafeltennissen of een
film kijken. Ik ga het liefst met
mijn ouders tafeltennissen of
een film kijken, maar gamen
doe ik liever alleen of met mijn
vrienden.

Als je drie wensen zou mogen
doen, wat zou je dan wensen?
Ik heb eigenlijk maar twee wensen. Namelijk zoveel zoetigheid
kunnen eten zonder dik te worden en kunnen vliegen.

Zou je liever voor altijd alleen
zijn, of altijd mensen om je
heen?
Ik zou liever altijd mensen om
me heen hebben. Dan voel ik me
veilig en verveel ik me nooit.

Heb je een vaste bestelling
wanneer je iets bestelt bij de
frietkraam, of wissel je
steeds?
Ik ben meer een persoon die
eigenlijk altijd wisselt. Ik heb liever niet elke keer hetzelfde.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?

Als je waar dan ook zou
kunnen wonen, waar zou dat
dan zijn?

Tijdens het freerunnen. Wat
we vaak samen doen is gamen
en buitenspelen. We zijn best
wel hetzelfde en houden van
dezelfde dingen.

onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
bezoeken.

Eigenlijk best wel hetzelfde als
wat ik nu doe. Ook veel buitenspelen en bezig zijn met videogames.

De helft zou ik aan een goed
doel geven en de rest aan
nieuwe spullen zoals een groot
zwembad.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden

Wat deed je als kind het liefst?

Als je 1 miljoen euro zou
winnen, waar zou je je geld
dan het eerst aan uitgeven?

Met mijn ouders, omdat ik weet
dat ik hen met mijn wachtwoord
kan vertrouwen.

vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
u nu
kiest
voor
een
metamorfose
Vanuit
onzeOf
showroom
invoor
Roggel
laten
wijfantastische
elke metamorfose
keukenwens
in
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN

Op een camping met een mooi
groot vakantiehuis. Een eigen
tafeltennistafel, sauna en groot
zwembad.

Ik zou graag een backflip willen leren, maar dan echt vanaf
de grond. Ik ben hier al lang op
aan het oefenen en wil het graag
kunnen.

Met wie zou je het snelst je
wachtwoord delen en
waarom?

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
complete
renovatie
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in

Hoe ziet jouw perfecte vakantie eruit?

Ik zou gewoon in mijn eigen huis
willen blijven wonen. Het geeft
me een vertrouwd en fijn gevoel
om ergens te zijn waar ik het
ken.

Honden of katten?
Ik zou toch honden kiezen. Ik
denk dat ze vaak beter kunnen
luisteren en vind ze er schattiger
uitzien.

Hoi

Column

Serie

Ken je dat gevoel, dat wanneer
een serie eindigt, je niet weet
wat je moet gaan doen. Dat het
een beetje leger wordt in je…
Eigenlijk bouw je gedurende een
tv-serie een band op met de
hoofdpersoon en de andere karakters die meespelen. Emotioneel
krijgen ze een plekje. Wanneer
een karakter sterft in een serie
raakt het je daarom ook. Natuurlijk
ook door de treurige en vooral
dramatische achtergrondmuziek.
Als je het geluid uit zou zetten en
bijvoorbeeld Spongebobmuziek
onder zou zetten, zou het effect al
heel anders zijn.
Een serie kan meeslepend zijn.
Je bouwt een stofje op en voelt
de drang meer te zien van de
levens van de personages in de
serie. Gedurende de seizoenen
leer je iedereen beter kennen, en
gaat de serie een deel uitmaken
van je dagelijkse activiteiten. Je
hecht er waarde aan. Het einde
van een serie kan daarom ook
voelen als een leegte. Je bouwt in
je fantasie een band op, je krijgt
een kijk in iemands leven. En het
kan zo ophouden na drie seizoenen. Of Netflix is zo sympathiek
om je een jaar te laten wachten
voor een nieuw seizoen. Seizoen
vier komt uit in 2022. Lekker duidelijk. 2022, maar welke maand,
welke dag dan?

Het einde van een
serie voelt als een
leegte

Tekst: Maud

Ken je dat gevoel dat wanneer je
een serie kijkt, de hoofdpersoon
een plekje in je hart krijgt? Je kijkt
naar de hoofdpersoon op. Of soms
neem je een karaktereigenschap
over. Je leert lessen die de hoofdpersoon je door een verhaallijn
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
probeert duidelijk te maken en te
WIJ LOSSEN HET OP!
onderbouwen met voorbeelden.
Een hoofdpersoon kan je idool
✓ Snel
✓ Snel
worden. Je wilt praten zoals
✓ Snel
hij/zij. Je wilt een zelfde soort
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
kledingstijl als de hoofdpersoon.
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Dit geldt natuurlijk vooral voor volEffectief
✓✓
Effectief
✓
Effectief
✓ Effectief
wassenen tv-series. Ik zou name✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
lijk zeker niet Kabouter Plop zijn
Duurzaam
✓ Duurzaam
kledingstijl of karaktereigenschapadvies
✓ Vrijblijvend
advies pen over willen nemen. Met alle
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
respect naar Kabouter Plop!
info@defoliedokter.nl
•
Telefoon:
06-29316150
•
www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
•
Telefoon:
06-29316150
•
www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
Mirthe

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Bedrijven moeten jaarlijks verplicht lonen verhogen op basis
van inflatie
Uit een inventarisatie van marktonderzoeker GfK blijkt dat de dagelijkse boodschappen in Nederlandse supermarkten in de eerste negen maanden van 2021 stukken duurder zijn geworden. Sommige, maar lang niet alle bedrijven, verhogen het loon van werknemers per nieuw kalenderjaar automatisch met een paar procent, om in de verhogingen tegenmoet te komen. Zou dit verplicht moeten worden voor alle bedrijven?
De schatting is dat huishoudens per jaar gemiddeld honderden euro’s duurder uit zijn qua
boodschappen. De prijsstijgingen zitten vooral
in frisdrank, bier, conserven, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen. Daarnaast rijzen
de energieprijzen de pan uit en zijn de brandstofprijzen ook hoger dan ooit. Het leven wordt
duurder, maar wat als jouw loon niet hoger
wordt? Je krijgt dus minder waar voor je geld.
Het zou een logische stap kunnen zijn wanneer

de overheid bedrijven verplicht om het verschil in
koopkracht te verwerken in het loon van de werknemers. Het zou toch opmerkelijk zijn als je ergens
werkt en naarmate de tijd verstrekt (als je geen
andere loonsverhoging krijgt), je er qua salaris op
achteruit gaat? Daarnaast sturen de bedrijven waarschijnlijk ook jaarlijks brieven aan hun klanten met
daarin de nieuwe en verhoogde tarievenlijst. Het is
‘normaal’ dat het leven duurder wordt en niet goedkoper, maar waarom wordt dan niet automatisch bij

iedereen het loon meer?
Aan de andere kant: bedrijven hebben wellicht de
financiële ruimte niet om bij alle medewerkers jaarlijks het loon te verhogen en ze kunnen het geld
goed gebruiken voor andere zaken. Daarom is het
niet realistisch op het te verplichten, maar optioneel
te laten, zodat bedrijven zelf kunnen beslissen.
Bedrijven moeten jaarlijks verplicht lonen verhogen
op basis van inflatie, wat vindt u?

Bespreking poll week 40

Er moet strengere controle komen op hardrijders in dorpskernen
In de gemeente Peel en Maas is er volop aandacht om hardrijders in kernen bewust te maken van hun acties. Zo hebben bijvoorbeeld inwoners
van Kessel, Beringe en Egchel hun zorgen geuit over het te hard rijden door de dorpen. In diverse kernen worden er snelheidsmetingen uitgevoerd en een smileybord geplaatst.
De respondenten zijn het erover eens dat er
strengere controles moeten worden uitgevoerd.
Veel hardrijders zien de kernen als racebaan.
Ruud Boots geeft aan dat er zelfs in een woonerf
te hard wordt gereden, ook door de bewoners uit
de straat. “Herhaaldelijk de gemeente Peel en
Maas om verbetering van de inrichting gevraagd.
Er is onder het bord woonerf een bord met maxi-

maal snelheid 15 erbij geplaatst. Het helpt helemaal
niet, het is wachten dat het een keer fout gaat met
spelende of fietsende kinderen.”
Daan de Keizer vindt het hoog tijd voor controles.
“Kennedylaan/Willem van Hornestraat HeldenPanningen is nog erger dan een racebaan, vooral
‘s avonds. Dat daar nog geen doden zijn gevallen.
Misschien moet dat eerst gebeuren voor er wat gaat

veranderen, dat is al zo vanaf de vernieuwing.”
Sanne Simons: “In de nieuwbouwwijken in Helden
lijkt het vaak ook net een racecircuit. En dat met
allemaal kinderen in de wijk.” Mien Kersten-van
Bussel zegt dat het niet alleen in de kernen gebeurt.
“Op de Peelstraat in Beringe is het niet de vraag óf,
maar wanneer er iets gebeurd.”

Oh, zit dat zo!

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting en co-ouderschap
De inkomensafhankelĳke combinatiekorting (IACK) is bedoeld om ouders te stimuleren naast hun
zorgtaken voor kind of kinderen ook (betaalde) arbeid te verrichten. Het maximale bedrag is 2.881 euro.
Het is een korting op de belasting, je betaalt dus bĳna 3.000 euro minder belasting. Een flink bedrag.
Een kind kan namelijk slechts op
één adres zijn ingeschreven en dat
is een voorwaarde voor de IACK.
Als er meerdere kinderen zijn kan
een creatieve oplossing zijn dat één
kind bij de ene ouder en het andere
kind bij de andere ouder wordt
ingeschreven. Het is namelijk niet
zo dat meerdere kinderen ook meer
IACK betekent. Eén per ouder is dus
genoeg.

Het is daarom ook niet gek dat er
al jaren over wordt geprocedeerd.
Daarbij gaat het er dan meestal om
samengestelde gezinnen waarbij
kinderen soms bij de ene en dan
weer bij de andere ouder verblijven.

Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan
wellicht gebruik worden gemaakt van
de co-ouderschapsregeling. Als een
kind gewoonlijk minimaal drie dagen
per week bij een ouder verblijft dan
heeft die ouder recht ook op IACK.
Zo kunnen beide ouders IACK krijgen
als kinderen in een ritme van drie
tot vier dagen, bij beide ouders

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

verblijven. Dat moet dan volgens
de rechter wel uitgelegd worden
als 3 keer 24 uur. Een kind dat op de
eerste dag ’s morgens wordt afgezet
en op derde dag ’s avonds weer
wordt opgehaald verblijft dus geen
drie dagen bij die ouder.
De rechter bleek wat toeschietelijker
door een ander repeterend ritme,
namelijk waarbij het kind de ene
week één dag en de andere week
vijf dagen bij vader verbleef, ondanks
dat dit niet conform de regeling is
ook toe te staan. De vader kreeg in
deze situatie dus toch IACK.
Daarom heeft de wetgever besloten
om de regeling te versoepelen.
Vanaf 1 januari is het enkel nog van
belang of het kind in een herhalend

#kempencreëert

creatieve
ideëen

ritme ten minste 156 dagen per jaar
bij een ouder verblijft. Dat kan dus
ook de ene maand bij de ene ouder
en de andere maand bij de andere
ouder of elke andere verdeling zijn.
Wel wordt vastgehouden aan ‘een
dag is 24 uur’. Verblijft een kind een
gedeelte van een dag bij de ouder,
dan telt dit dus niet mee.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Garagebedrijf
W. Aarts

IS UW ACCU
NOG STERK
GENOEG?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

TamTom

Column

Emancipatie
en een
roeibootje
Op vakantie maakten we voor
een paar dagen een tussenstop
aan het meer van Bled in
Slovenië. Terwijl mijn vrouw en
ik op een bankje aan dat meer
lekker in de zon zaten te
relaxen, moest ik denken aan de
emancipatie van de vrouw.
Dat kwam door een roeibootje
dat op het meer voorbij voer met
daarin een kind, een vrouw en
een man. Het was de man die de
roeiriemen hanteerde. Dat riep de
vraag bij me op of de emancipatie van de vrouw nou wel of niet
geslaagd is. Je hoort er eigenlijk
niet zoveel meer over.
Betekent dat ook dat de emancipatie van de vrouw afgerond is?
Het is nog vaak de man die roeit,
de deur voor haar openhoudt of
de sleutels opraapt die ze heeft
laten vallen. Maar als je ervan uitgaat dat man en vrouw gelijk zijn,
waarom zou je dat als man dan
nog doen?
Als ik dat doe, sta ik dan de gelijkheid van de geslachten in de weg?
Doe ik dan afbreuk aan de emancipatie? Ben ik dan bezig met
het subtiel onderdrukken van de
vrouw, terwijl ik eigenlijk als man
alleen maar aardig en galant wil
zijn?
Dat man en vrouw gelijk zijn, is
voor mij zo vanzelfsprekend dat
ik het hier eigenlijk niet eens zou
hoeven te vermelden. Maar moet
dat zo ver gaan dat je als man bijvoorbeeld boeren of scheten gaat
laten in het gezelschap van een
vrouw? Onder mannelijke vrienden
kan dit misschien ludiek zijn, maar
er zijn weinig vrouwen die dit,
ondanks de emancipatie, appreciëren.
Laten we dus niet doorslaan.
Een beetje hoffelijkheid en vriendelijkheid moet toch kunnen, ook
als het een geëmancipeerde vrouw
betreft.
Of is het heel simpel zo dat vrouwen slimmer zijn dan mannen?
Ze zijn er in geslaagd de emancipatie van hun gender te realiseren
en toch gebruik te maken van de
behoefte van de man om hen te
behagen. Als dat zo is, wordt het
dan niet eens tijd voor de ‘evrouwcipatie’ van de man?

Tom van Bakel.
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Eén omgevingsvisie voor
Peel en Maas, denkt u mee?

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet voegt de wetten en regels over
onze ‘fysieke leefomgeving’ samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten en regels
voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Een onderdeel van de Omgevingswet is
de omgevingsvisie. Elke gemeente stelt zo’n visie op, dus ook Peel en Maas.
Met de omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we
wonen, werken en recreëren. We zijn bezig met het opstellen van deze visie en we nodigen
alle inwoners van Peel en Maas uit om hier over mee te denken.

2022-2025

Aanvragen subsidie
verenigingen, stichtingen en
vrijwilligersorganisaties
In de 'uitvoeringsregel subsidiering verenigingen en vrijwilligersorganisaties' vindt u
de mogelijkheden voor een subsidie voor activiteiten van verenigingen, stichtingen en
vrijwilligersorganisaties. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat staat er in de omgevingsvisie?
De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen die
daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen,
bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, natuur en cultureel erfgoed.
In de omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond
houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving
belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. We geven aan hoe we
hier samen mee aan de slag kunnen gaan.
Eerste concept
De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. Voordat het zo ver is, kan iedereen reageren.
De visie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen met de
omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit verschillende documenten en
terreinen samen tot één visie voor Peel en Maas. Uw inbreng vinden we heel belangrijk.
Daarom leggen we u de vraag voor: herkent u zich in de visie?
Reageren via een website of inloopavond
Het eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas kunt u bekijken op de website
www.omgevingsvisiepeelenmaas.nl. Op deze website kunt u uw reactie of mening geven.
De gemeente organiseert ook drie inloopavonden waar u terecht kunt met vragen of
opmerkingen over de omgevingsvisie.
• Donderdag 21 oktober: De Engelbewaarder, Tiendvrij 18 in Baarlo
• Dinsdag 2 november: De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94 in Beringe
• Donderdag 4 november: Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen
De inloopavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt tussen deze tijden binnenlopen
wanneer u wilt.
Vervolg
In de komende weken verzamelt de gemeente de reacties en deze worden verwerkt in een
definitief concept. De gemeenteraad stelt naar verwachting de Omgevingsvisie Peel en
Maas vast in het eerste kwartaal van 2022.

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Kalwasiński
Morawski
Wierzbicki
Brzezińska
Lolu
Similean
Kuti
Lewandowski
Czyżniakowski
Peer, van

Voorletters
K.
M.A.
S.A.
K.M.
V.
M.M.
I.
K.K.
M.
C.H.C

Geb.datum
23-07-1998
01-01-1984
04-07-1986
26-05-1997
17-02-1993
17-08-1996
07-05-2000
19-10-1997
10-12-1981
10-10-1996

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen (de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze
kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Aanvragen
Komt uw vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie in aanmerking voor subsidie? Dan moet
u uiterlijk 7 november 2021 het aanvraagformulier invullen. U krijgt uiterlijk eind maart 2022 te
horen of u in aanmerking komt en welk subsidiebedrag u ontvangt de komende 4 jaren.
Het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u terug op www.peelenmaas.nl > zoekterm
‘Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties’.
Vragen
Heeft u vragen over het aanvraagformulier of wilt u hulp hebben, stuur dan uw vraag samen
met uw telefoonnummer naar administratieMO@peelenmaas.nl

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.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen

Beukenhof 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 15
Marisstraat 13A
Slootsekuilen 26
Karissendijk 10
Melkweg 9
De Keup kavel 11
Schrames 4 A
van Wisstraat 28
Lijsterbespad
Schijfweg-Zuid 2, 2A, 2B, 2C en 2D
Everlosebeekstraat 21
Zandstraat 9a
Achter de Hoven 22
Lang Hout 4
Leeuwerik 9A
Rooth 85
Vlasbemt 29
Alexanderplein
Berg 6
Bloemendaalseweg 14
Eerenbeemd 4
Heihorst 16
Kerkstraat 7
Nederweerterdijk 29
Bernhardstraat 5
Piushof 109
Schoutenring 36
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

Dinsdag 19 oktober 2021

Commissievergadering
Dinsdag 19 oktober, 19.30 uur, raadzaal in het Huis van de Gemeente.
• De publieke tribune is opengesteld, maar met het nadrukkelijke verzoek aan
de bezoekers om de 1,5 meter op de tribune in acht te nemen.
• Geïnteresseerden worden geadviseerd om de commissievergadering digitaal
te 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
dinsdag 19 oktober, 11.30 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: www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie
> Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 19 oktober 2021.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van
de Gemeente.

www.peelenmaas.nl

Gratis praktijkdag voor jonge
automobilisten

Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober wordt The DriveXperience georganiseerd door
de 8 gemeenten in Noord-Limburg. Een training voor jongeren tussen 17 en 24 jaar
met een rijbewijs, die hun rijvaardigheid verder willen aanscherpen. Op deze dag krijg
je praktijkoefeningen onder begeleiding van coaches, waaronder een praktijkrit, een
mobiele gladde rem/slipbaan en kun je ervaring uitwisselen met andere deelnemers.
Ook jongeren uit Peel en Maas kunnen gratis meedoen met deze praktijkdag.
Aanmelden
The DriveXperience wordt gehouden bij de Oostendorp Toyota Dealer in Venray.
Een training duurt één dag van 9.00 – 16.00 uur en is gratis (t.w.v. € 300,00).
Deelnemers maken ook nog kans op een weekend lang rijden in een Toyota Aygo.
Aanmelden kan via www.thedrivexperience.nl.

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over!

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Participatiebeleid Omgevingswet Peel en Maas
• Adviesrecht van de raad onder de Omgevingswet
• Vaststellen “Bestemmingsplan Lorbaan 44, 45 en 47 Grashoek”
• Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding bouwvlak Rootsdijk 4 en 4a Panningen”
• Rekenkameronderzoek BsGW

Onze buitendienst zoekt
Medewerkers wijkbeheer
Interesse? Reageer dan uiterlijk
31 oktober op deze vacature.
Meer informatie over deze baan en hoe je
kunt solliciteren vind je op
www.peelenmaas.nl > Bestuur en
Organisatie > Werken bij de gemeente

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Vereerd om de fractie te mogen leiden

Sandy Janssen nieuwe fractievoorzitter CDA Peel en Maas
Sandy Janssen uit Meijel is de nieuwe fractievoorzitter van CDA Peel en Maas. Op donderdag 8 oktober is hij officieel aangedragen
als voorzitter door de overige raadsleden van de fractie. Hiermee vervangt hij John Timmermans in zijn functie, die voorgedragen
is als nieuwe wethouder van de gemeente Peel en Maas.
Janssen is sinds de verkiezingen van 2018
lid van de gemeenteraad en heeft zich
in gespecialiseerd in uiteenlopende dossier zoals ruimtelijke ontwikkeling, wonen,
energie en buitengebied. “We hebben een
topteam van tien enthousiaste raadsleden
en diverse burgerraadsleden en ik ben vereerd dat ik deze fractie mag leiden”, laat
Janssen weten.

Timmermans
John Timmermans werd op dinsdag 12 oktober door het CDA formeel voorgedragen
aan de gemeenteraad als nieuwe wethouder van de gemeente Peel en Maas om de
onlangs teruggetreden Wim Hermans op te
volgen.
Timmermans is sinds 2011 raadslid en werd
na vorming van de huidige coalitie in 2018

fractievoorzitter van het CDA. Het is de
bedoeling dat Timmermans wethouder
blijft tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, wanneer een nieuw
college van burgemeester en wethouders
aantreedt. Timmermans zal na beëindiging
van het wethouderschap in 2022 geen aanspraak maken op wachtgeld.
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Tegels wippen

Hoe leuk zou het zijn als de straten in onze dorpen er fleurig en kleurig bij zouden liggen? Veel huizen
hebben mooie voortuinen, maar er zijn nog best veel straten die er doods en saai uitzien. Nauwelijks
bomen en struiken en al helemaal geen kleur. In de steden Rotterdam, Arnhem en Amsterdam zijn er al
veel straten opgefleurd doordat mensen een stoeptegel eruit hebben gehaald en er een plantje of een
bloembak hebben geplaatst. Wat een verschil maakt dit!
Er zijn al competities gaande over
wie het mooiste geveltuintje heeft
en zodra er eenmaal mensen begonnen zijn, komen er steeds meer.

VVD Peel en Maas

Juist nu we in de strijd tegen de
opwarming van het klimaat meer
groen nodig hebben, is dit een mooie
aanvulling. Het kost maar weinig

moeite, weinig geld en het resultaat
is groot. Het verbindt de buurt en je
wordt er vrolijk van als je door de
straat loopt.

Twee jaar geleden dienden we al
eens de motie ‘Geveltuintjes’ in, die
door de raad is aangenomen. Het
college heeft hier echter, op een
paar extra geplante bomen na, nog
geen uitvoering aan gegeven. Dat is
jammer, maar we kunnen natuurlijk
ook zonder het college beginnen.
Gewoon doen; steentje eruit, plantje
erin en plots is de wereld een stuk

gezelliger. Kijk maar eens op de site
www.nk-tegelwippen.nl voor inspiratie en hulp. We zijn benieuwd.

welke kavels gebruikt kunnen worden. Hiervoor kunt u simpelweg de
gemeente bellen.
Ook is er de win-winregeling. Deze is
in het leven geroepen om ontstening
te stimuleren. Doel hiervan is gebouwen die niet meer gebruikt worden,
op te ruimen in het buitengebied.
Stallen die leeg komen te staan bij
het stoppen van een intensieve veehouderij, kunnen op eigen kosten
gesloopt worden. In overleg met de
gemeente kan de agrarische bedrijfs-

woning dan onder voorwaarden
omgezet worden naar bestemming
wonen. Daarnaast kan er onder voorwaarden één bouwkavel gerealiseerd
worden om tegemoet te komen aan
de sloopkosten. Win-win noemen we
dat. Bij interesse kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente, ook
wij van de VVD Peel en Maas staan u
bij vragen altijd graag te woord.

Raf Janssen, Frits Berben,
Annigje Primowees

Ruimte voor Ruimte of Win Win
Er speelt veel in ons buitengebied. Agrarische ondernemers stoppen
met hun intensieve veehouderijen. Voor varkensbedrijven is er zelfs
een opkoopregeling. Dit om de dieraantallen te laten dalen in onze
provincie Limburg en gemeente Peel en Maas.
De hamvraag blijft dan: wat te doen
met de lege gebouwen en de agrarische bedrijfswoningen? Omzetten
naar een andere bedrijfstak is een
optie, maar daar zijn de bestaande
gebouwen vaak niet voor geschikt
en de vraag is of dit altijd wenselijk is in het buitengebied. Ook heeft

Lokaal Peel&Maas

de Raad van State destijds ‘onze
oplossing’ voor een plattelandswoning afgeschoten. De Ruimte voor
Ruimte regeling geldt nog altijd.
Mocht u interesse hebben om hier
meer over te weten, de gemeente
heeft in samenwerking met provincie Limburg in kaart gebracht

Jeanne Hesen

Ruimte voor Ruimte en win-win-kavels

De regeling Ruimte voor Ruimte (RvR) is een uitvloeisel van de Regeling Beëindiging Veehouderij (RBV),
waarbij de provincie de sloop van stallen vooraf financiert. De ingezette middelen worden terugverdiend
via verkoop van bouwkavels en geeft zo een kwaliteitsimpuls aan het landschap. Er zijn in het verleden
afspraken gemaakt met de Provincie: de taakstelling.
Gemeente Peel en Maas heeft hiervan 20 procent voor haar rekening
genomen. Een prima idee, zo lijkt
het. Je ruimt iets op wat overbodig is en krijgt er een nieuw woonhuis op een landelijke plek voor
terug. Op dit moment zijn er negen

woningen waar al een aanvraag van
klaarligt.
Dan is er nog de win-win regeling. Deze regeling houdt in dat
ondernemers die stoppen met
intensieve veehouderij in de buurt
van een kern, in ruil daarvoor een

nieuwe woning mogen realiseren.
Het doel is om de streefkwaliteit
voor geur in de kern te verbeteren. De laatste jaren ervaren burgers steeds meer last van fijnstof
en ammoniak, dus mooi dat via
deze regeling de overlast afneemt,

zou je zeggen. Kern: saneren van
IV-bedrijven met als doel een particuliere woning als tegenprestatie.
Huidige inzet eerste tranche: tien
woningen en aanvullend mogelijk nog eens twintig. Bij Lokaal
Peel&Maas spelen er desondanks
nog wat vragen.
Hebben onze open landschappen
niet een meerwaarde? De milieunormen verminderen op een aantal
plekken, maar de aantallen dieren

bij de grotere bedrijven mogen van
rijkswege toenemen. Hebben wij
onze landbouwgronden niet hard
genoeg nodig voor doelen uit het
klimaatakkoord, bijvoorbeeld kringlooplandbouw of meer ruimte voor
de natuur? Geven deze regelingen
ook een impuls aan onze woningnood?

Tiny Valckx

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.

Wij zoeken

Kasmedewerkers

Voor onze locaties Baarlo en Kessel

Plantise is een hoogwaardig plantenkweker voor het opkweken
van warme en koude groenteplanten, sierteelt en het opkweken
voor derden.
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s ga je aan de slag met
productiewerkzaamheden in de kassen zoals zaaien, oppotten en
steksteken. In Baarlo werk je samen met het teeltteam en bedien
je de oppotmachine en zaailijn.
In Kessel verricht je makkelijk technisch werk naast het
productiewerk. Dit allemaal in onze lichte, schone kassen vol
groene jonge planten.
Wat breng je mee?
Afgeronde vmbo-opleiding;
Passie voor planten en een flexibele instelling;
Pré's zijn: heftruckcertificaat en ervaring in de (glas)tuinbouw.
Wil je reageren of meer informatie?
Stuur je cv met korte motivatie of je vraag naar
werken@plantise.com, of kijk op onze website.
Irisweg 40 Bleiswijk | tel 088 02 02 200 | www.werkenbijplantise.com

1410 \ enzo

13

Geplukt

Lizan Lorzmans Koningslust
Druk, drukker, drukst. Lizan uit Koningslust heeft naast haar reguliere baan haar handen vol aan al het
vrijwilligerswerk dat ze verricht voor onder meer de carnavalsvereniging De Brookhaze in haar dorp.
Maar dat vindt ze niet erg, want ze doet het met liefde. Deze week wordt Lizan Lormans (22) uit
Koningslust geplukt.

en augustus animatiewerk verricht
op een camping in Noordwijk aan
Zee. “Ik heb altijd animatiewerk als
bijbaantje gehad, dus het was voor
mij niet vreemd. Het was fijn om
even weg van thuis te zijn en ik heb
echt een superleuke zomer gehad.
Het mooiste was dat er op de camping twee gezinnen uit Koningslust
zaten. Dat was erg leuk en het was
fijn om ook weer eens dialect te
kunnen praten.”
Nu ze weer in Limburg is, is ze in
Roermond begonnen met werken
als verzorgende op een somatische
afdeling bij een tehuis. Hier kan ze
intern alsnog de opleiding tot verpleegkundige volgen. “Ik heb van
mijn moeder, die van oorsprong
z-verpleegkundige is, meegekregen
om iets voor anderen te betekenen in het leven. Ik wil dan ook niet
alleen mensen wassen en aankleden, maar ik wil, door verpleegkundige te worden, kijken hoe ik de
kwaliteit van mensenlevens écht
kan verbeteren. Het is mijn droom
om uiteindelijk in het ziekenhuis te
werken.”

Verenigingen

haar zus, die inmiddels het huis uit
is. Na de middelbare school aan
het Bouwens van der Boijecollege

Lizan woont al haar hele leven
met haar ouders in Koningslust.
Hier groeide ze op samen met

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
5

7
1

6

4
2

4

1

7

rondde Lizan de mbo-opleiding tot
apothekersassistente met succes
af, waarna ze drie jaar geleden aan
de hbo-opleiding verpleegkunde in
Nijmegen begon. “De theorie van
de hbo-opleiding bleek toch iets te
hoog gegrepen voor mij en de lessen
online moeten volgen door corona
werkte ook niet bevorderend”, zegt
Lizan. “Dus heb ik in juni besloten
om ermee te stoppen.”
Om af te schakelen heeft Lizan in juli

Lizans’ moeder is een Brabantse,
haar vader een rasechte
Koningslustenaar. “Mijn vader is
een echte ‘vastelaovendsfan’ en
is ook altijd verweven geweest in
het verenigingsleven in het dorp.
‘Vastelaovend’ is er bij mij met de
paplepel ingegoten.” Lizan viert deze
dolle dagen maar al te graag en het
was voor haar dan ook slikken toen
ze hoorde dat het evenement dit jaar
niet doorging. “Ik kan je zeggen, ik
heb wel een traantje moeten laten.”
Buiten het feit dat Lizan maar al te
graag ‘vastelaovend’ viert, zet ze
zich ook voor meerdere verenigingen in die ermee te maken hebben. Drie jaar geleden is ze bij de
Koningsluster kinderboerenbruiloft
gestart als comitélid en houdt zich
bezig met de onthulling van het
bruidspaar. Daarnaast is ze sinds
dit seizoen ook ceremoniemeester. Lizan heeft zich sinds dit jaar
ook aangesloten bij het bestuur van
CV De Brookhaze en vanuit deze
bestuurdersrol is ze tevens voorzitter bij de jeugdcarnaval. Elke week
heeft ze minstens één vergadering in
haar agenda staan voor haar verenigingswerk. “Het is héél druk, maar
ook héél leuk. Het zijn verplichtingen, maar zo voelt het niet.”
Alsof het voorgenoemde nog niet

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
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2
8

3
9

Oplossing vorige week:

1
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8

8
1
4

3

6

4

8
5

3
9

Toekomst
In haar vrije tijd houdt Lizan van fitnessen en tafeltennis spelen. Vroeger
heeft ze altijd gevolleybald, een sport
waar ze gek op is. “Maar door blessures moest ik ermee stoppen.”
Verder spreekt ze graag af met
vrienden om, nu het weer kan,
gezellig wat te drinken in een kroeg
zoals café Dotje in Panningen of café
de Zoes in Helden. “Mijn vrienden
wonen verdeeld over verschillende
dorpen in Peel en Maas, dus ik ben
ook vaak in andere dorpen buiten
Koningslust te vinden.”

Ik vind Koningslust
geweldig
Daarnaast is Lizan de laatste tijd
ook met enige regelmaat buiten de
gemeente te vinden, namelijk in
America. Want tijdens de coronaperiode heeft ze via een datingapp
een vriend aan de haak geslagen.
In de toekomst ziet ze zichzelf er
misschien nog naartoe verhuizen.
“Ik vind Koningslust geweldig. Er is
genoeg te beleven, daar zorg ik
zelf wel voor. Maar ik blijf hier niet
wonen. Als ik ga verhuizen, is het
naar America of naar een ander dorp
in Peel en Maas zoals Maasbree of
Helden, maar het verenigingsleven
in Koningslust laat ik zeker niet los.
De stad wil ik absoluut niet in. In een
dorp kent iedereen elkaar, dat vind
ik fijn.”
Tekst: Roosje Delsing

ZOEKT SCHOLIEREN

6
7

genoeg is, doet Lizan dit jaar ook,
samen met drie anderen, mee met
de liedjesavond in Koningslust.
Het zal voor deze jongedame niet de
eerste keer zijn dat ze haar stem aan
het publiek laat horen. In 2019 deed
zij met een ander groepje mee aan
de liedjesavond in Helden. De uitslag
was niet teleurstellend: de groep
won de presentatieprijs. Lizan verheugt zich op haar deelname dit jaar.
“Ik heb er veel zin in. Ik ben sowieso
gek van vastelaovendsliedjes. Ik luister letterlijk het hele jaar door ‘vastelaovendsmuziek’ van artiesten uit
heel Limburg. Maar mijn favoriete
zangers zijn toch wel De Breurkes.
Deze mannen hebben vorig jaar bij
ons thuis gespeeld en ze namen écht
de tijd voor het optreden. Dat was
fantastisch.”
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Wij zijn op zoek naar scholieren voor minimaal 4 uur per week
op de zaterdagen/schoolvakanties (tijdens vakantie
minimaal 24 uur). Lukassen Plantgoed is een kwekerij
in Panningen met diverse soorten planten voor in de tuin waar
je allerlei diverse werkzaamheden gaat doen.
Ben jij minimaal 15 jaar oud en zoek je een plek om wat te
kunnen bijverdienen? Stuur dan een mailtje met daarin je
naam, leeftijd en telefoonnummer. Je kan natuurlijk ook een
appje sturen of even bellen.

En we zoeken:
• scholieren met een tussenjaar
• iemand die flexibel, enthousiast
en bereid is om de handen uit
te mouwen te steken
• iemand die op zoek is naar werk
met flexibele werktijden

Vosberg 27C • 5981 NM Panningen • T 06 50 23 81 38 • aluka@hetnet.nl • www.lukassenplantgoed.nl
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Nederlaag voor VV Helden tegen
MVC’19 Maasbree

Voor het eerst 5e set

VV Helden heeft op zaterdag 10 oktober haar tweede thuiswedstrijd gespeeld op Sportpark Kerkeböske.
Dit was voor het Heldense team eerste Peel en Maas derby van het seizoen, ze speelde namelijk tegen MVC’19
uit Maasbree. Het was prachtig voetbalweer. Minder prachtig voor Helden was de uitslag na 90 minuten op
het scorebord: 0-3.

Meiden VC Kessel winnen
uitwedstrijd tegen Meijel
De meiden van de Kesselse volleybalclub hebben de uitwedstrijd in
Sporthal de Körref in Meijel op vrijdagavond 8 oktober gewonnen.
Hiermee neemt het team weer drie punten mee naar Kessel.
Na de afgelopen twee wedstrijden te hebben verloren, wisten de meiden van het Kesselse
team dat ze er écht voor moesten
gaan. Set 1 werd zoals vanouds
goed gestart, maar halverwege
kwam de klad erin, waardoor
opnieuw een voorsprong werd
afgegeven en ook de set werd
verloren met 25-19. In set 2 daarentegen werd vooral goed geserveerd en deze set ging dan ook
op Kesselse rekening met 15-25.
Bij set 3 liet Kessel het weer te
zeer lopen. Meijel wist daarentegen wel de gaten te vinden
en daarmee wisten de Meijelse
dames ook de 3e set te pakken
met 25-20. Het inmiddels welbekende ‘Kop op, volgende set

In de hele eerste helft was de jonge
ploeg uit Helden de betere van de
twee. Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander. Helden creëerde ook een paar
kansen. Het was echter de oplettende doelman van MVC die steeds op
de goede plaats lag na schoten van
Bas Wijnands en Edwin Heuvelmans.
Na een minuut of 30 was daar de
eerste speldenprik van Maasbree,

maar de bal werd voorlangs geschoten. Kort voor rust was er de tweede
uitbraak van MVC, deze was meteen
wél raak.
Na de rust was Helden gebrand om
een snelle gelijkmaker te scoren.
Maar de 2e helft was slechts 2 minuten oud toen de bal ineens weer, vanuit een corner, achter Nick Bouten in
het net lag. Vanaf dat moment moest
Helden steeds meer risico nemen,

maar de verdediging van MVC stond
als een huis. Uiteindelijk wist MVC in
een scrimmage nog de 3e bal erin te
schieten. Al met al was het een frustrerende middag voor de blauwhemden, die zondagmiddag letterlijk in
hun drang naar voren in het mes van
Bree liepen.

Tekst: Roy van Breukelen

Lukassen plantgoed kweekt diverse soorten planen
voor collega kwekers, handelaren en tuincentra
Wij zijn op zoek naar een fulltime en parttime

MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ
Wij bieden je een afwisselende baan met kans
om door te groeien. Het werk bestaat uit de
productie van uitgangsmateriaal, klaar zetten
van bestellingen, oppotwerkzaamheden etc.

90% van alle werkzaamheden vinden binnen in een
kas plaats. Ervaring in de boomkwekerij en/of sierteelt
is een pré... maar met een positieve instelling kom je
er ook. Beloning volgens CAO open teelten.

Sollicitaties inclusief CV binnen 2 weken sturen naar: aluka@hetnet.nl
Voor meer info zie ook www.lukassenplantgoed.nl
Vosberg 27C • 5981 NM Panningen • T 06 50 23 81 38 • aluka@hetnet.nl • www.lukassenplantgoed.nl

pakken we weer’ klonk wederom.
Het einde van de set werd nog
spannend. Meijel kwam dichterbij, maar met 22-25 wist Kessel
de 4e set naar zich toe te trekken,
ondanks dat de tegenstander een
puntje cadeau had gekregen van
de teller.
Voor het eerst in dit seizoen
speelden de Kesselse dames een
5e set. Bij een score van 6-8 werd
van kant gewisseld en deze voorsprong werd verder opgeschroefd
naar uiteindelijk 10-15 winst voor
Kessel. Drie punten binnen, maar
vooral weer een wedstrijd gewonnen. Dit geeft weer goede moed
voor de komende wedstrijden.
Tekst: Anouk Rutten

Voetbal

Verdiend punt voor Grashoek
bij gelijkspel tegen GFC ‘33
Grashoek heeft op zondag 10 oktober op sportpark De Peelrand
een verdiend punt thuis gehouden. De wedstrijd tegen GFC ’33 uit
Grubbenvorst eindigde in 1-1.
Scheidsrechter was de zeer ervaren Frans Sijben uit Weert die dit
duel moeiteloos over de bühne
bracht. Trainer Chritiën van Goor
had weer aan het team moeten
sleutelen. Leike Cuijpers was toegevoegd aan het lijstje geblesseerden. Daar stond tegenover dat
Freek van Oijen was teruggekeerd
en dat was een meevaller. In de
eerste helft hadden de in het wit
spelende gasten een licht overwicht. De geelzwarte defensie
onder de uitblinkende aanvoerder
Burak Oosterveen gaf niets weg.
Ruststand: 0-0.
In de tweede helft waren de gasten het eerst gevaarlijk. Een schot
vanaf de linkerkant ging rakelings over. Hierna trok GFC ’33 zich
gegroepeerd terug op eigen helft
en loerde op de counter. Met suc-

ces. Na precies één uur wedstrijd
was de overigens weer uitstekende doelman Joep Gommans te
laat met uitkomen. Thei Breukers
van GFC ’33 was eerder bij de
bal en met een lob werd het 0-1.
In de 70e minuut werd Grashoek
beloond voor het goede spel.
Chris Hunnekens hielp Grashoek
van de hatelijke nul af op de lijst
van doelpuntenmakers. De nummer 12 van de geelzwarten
soleerde door de gastendefensie
en rondde knap af met een schuiver in de linker benedenhoek,
onhoudbaar voor de jonge sluitpost
Sonni Hermkes: 1-1. Dit werd ook
de eindstand. Komende zondag
speelt Grashoek de derby tegen
Koningslust op sportpark De Lust.
Tekst: Piet Spee

Springwedstrijd

Loys Bergs wint derde prijs
klasse D-L
Bij de Peelbergen in Kronenberg werd zondag 10 oktober een
springwedstrijd georganiseerd voor de pony’s. Hieraan namen
leden van de Maasruiters Kessel deel. Loys Bergs sleepte de derde
prijs in de wacht.
Loys Bergs en Tommie reden een
foutloze snelle ronde in de klasse
D-L. Ze mochten zich opstellen om
de 3e prijs in ontvangst te nemen.
Ook bij Hermkushof in Merselo
werd zondag een springwedstrijd
verreden voor de paarden. Paulien

Vervoort met Jumero kwam aan
start in de klasse B. Ze reden een
foutloos parcours en mochten de
5e prijs in ontvangst nemen.

Tekst: Maasruiters Kessel
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Medailles voor Judoclub Helden
bij Limburgse Kampioenschappen
Judoclub Helden heeft op zondag 10 oktober met twaalf judoka’s deelgenomen aan de Limburgse kampioenschappen Judo voor judoka’s tot 15 jaar. Dit vond plaats in de Jo Gerris Sporthal in Roermond. Meerdere leden
van de Heldense judoclub wisten de Limburgse titel te behalen.

Wij groeien uit ons jasje,
en zijn daardoor op zoek naar versterking voor ons team.

TWEEDE REINIGER

(M/V)

Circa 36 uur per week | Op maandag t/m vrijdag van 12.30 - 20.30 uur.
Reinigen van kleding, woningtextiel, bedrijfskleding

MEDEWERKSTER
OPMAAK
(M/V)

20-24 uur per week | Op maandag, dinsdag en woensdag va 8.00 uur
Strijken, persen en finishen van kleding en gordijnen

MEDEWERKSTER
BRUIDSKLEDING

(M/V)

Circa 15 uur per week | Kan onder schooltijden.
Voorbehandelen en opmaken/strijken van bruidsjaponnen
Wil jij werken in een leuk team? Houd jij van aanpakken?
Neem dan een kijkje op onze website. Daar staan de vacatures
uitgebreider omschreven.
Stuur je sollicitatie met cv naar susanne@vanhalstomerij.nl

Een plek bij de eerste vier behalen,
zou automatisch een plaatsing voor
het NK -15 in het Groningse Leek
betekenen. Eerst waren de dames
aan de beurt. Vian van Dril, Daisy van
Os, Marlouk Colbers en Romy Zegers
knalden erop los en wisten allemaal
drie partijen te winnen en werden
zo Limburgs kampioen. Lindsay van
Os pakte ook de Limburgse titel door
tweemaal overtuigend te winnen.

Bo van den Brand en Demi Zegers
judoden sterk en werden zo derde.
Line Bos won één partij, maar wist het
podium helaas niet te halen.
Daarna was het de beurt aan de jongens. Kep Verkoeijen won een partij,
wat hem een derde plaats opleverde.
Ryan Dielissen won tweemaal en verloor één keer waardoor ook hij derde
was. Niels van den Berg won zijn
eerste partij overtuigend, waarna hij

in de halve finale een hele goede pot
draaide tegen een sterke tegenstander. Helaas wist hij deze net niet over
de streep te trekken. Hij herstelde
goed door de wedstrijd om de derde
plaats wél te winnen. Levi Lijssen won
eenmaal, maar haalde het podium
niet.

www.vanhalstomerij.nl/vacatures

Tekst: Frans Manders

Herpertz Bevo HC pakt eerste punt
Herpertz Bevo HC heeft op zaterdag 9 oktober haar eerste punt in de BeNeLeague gepakt. In sporthal De Heuf
in Panningen wisten de mannen tegen Handbalclub Tongeren (België) een verdiend punt te pakken. De rust
ging in met 16-16 en het eindsignaal werd gehaald met 30-30.
Na twee zware nederlagen toonde
Herpertz Bevo HC in het duel met
Handbal Tongeren weer wilskracht en
veerkracht. Niet alles liep soepel, maar
Herpertz Bevo Hc liet tekenen van herstel zien. De Panningse handbalploeg
begon sterk en nam in de beginfase
een 3-1 voorsprong. Vervolgens hielden beide ploegen elkaar in de eerste
helft in evenwicht. Het ene moment
stonden de Belgen één doelpunt
voor, het andere moment leidde de
thuisclub. Logisch dat de rust inging

met een gelijke stand; 16-16. In de
tweede helft werd in mentaal opzicht
veel gevraagd van Herpertz Bevo Hc.
Zeker nadat de Belgen halverwege de
tweede helft op een 26-21 voorsprong
kwamen. De Panningse ploeg knokte
zich terug in de wedstrijd en sloop
langzamerhand dichterbij. De ploeg
speelde weer eens als een sterk collectief en knokte voor iedere bal. De
routiniers namen hun verantwoordelijk. Na een fenomenale eindspurt
kwam Herpertz Bevo HC langs-

zij. De gelijkmaker in de slotminuut
werd met gejuich begroet. Het gelijkspel werd gevierd als een overwinning. Allemaal tevreden gezichten
bij Herpertz Bevo Hc. Jeroen van den
Beucken, Niels Poot en Nick de Kuyper
van Herpertz Bevo Hc maakten zes
doelpunten. Deze overwinning moet
de ploeg zelfvertrouwen geven voor de
komende uitwedstrijd tegen GreenPark
Aalsmeer op zaterdag 16 oktober.
Tekst: Mat Nellen

Verdiende overwinning van de Flatsers 3-2
Beugelclub de Flatsers uit Baarlo heeft de thuiswedstrijd op zaterdag 9 oktober van de beugelclub uit Ell
gewonnen. De mannen van de Flatsers wisten de tegenpartij met 3-2 te verstaan.
De spits werd wederom afgebeten
door Piet Geurts die met goed en slim
spel Wiel Mennen geen kans gaf om
de vier punten achterstand in te halen.
Piet bouwde de voorsprong gestaag
uit naar een 30-18 winst. Esther van
de Perre moest het in de tweede partij opnemen tegen topspeler Marco
Caris en zij speelde een prima wedstrijd, maar kende geen geluk toen
zij met een slagbal vast bleef zitten
aan de wand. Hierdoor verloor ze de
voorsprong en moest ze de winst aan

Marco overlaten. De wedstrijd eindigde in 28-30. Invaller Henk Mertens
trof in Gerard Driessen ook een tegenstander van groot kaliber en beide
mannen speelden een prima wedstrijd. Henk leek de partij naar zich
toe te trekken, maar helaas miste hij
op 26-26 een slag en hierdoor won
Gerard alsnog. Roy Geurts begon zeer
voortvarend tegen Roy van Lier en de
Baarlose Roy bouwde een voorsprong
op en boekte een ruime zegen van
30-22, waardoor de stand weer gelijk

was. In de slotpartij moest Patrick
Holthuysen het opnemen tegen
Mat Tunnissen, die niet zijn beste
avond had. Patrick speelde wél goed.
Dit resulteerde in een mooie winstpartij van 30-20.
De eerste winst is binnen voor de
Flatsers en de beugelclub hoopt dit
goede spel ook vast te houden op
zaterdag 16 oktober, wanneer ze de
derby in Maasbree beugelt.
Tekst: Piet Geurts

Enthousiaste mensen gezocht!
Wil jij als betrokken burger graag andere mensen helpen?
Meld je dan aan als vrijwilliger!
Vorkmeer zoekt enthousiaste mensen, die nieuwe statushouders
willen begeleiden en ondersteunen, zodat zij zich zo snel mogelijk
thuis voelen in Peel en Maas.
Ook Buurtbemiddeling is op zoek naar sociaal betrokken inwoners.
Als bemiddelaar zet je je in om conﬂicten tussen buren weer
bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar oplossingen
kunnen zoeken.
Wil je meer weten over één of beide vrijwilligersfuncties?
Kijk dan op www.vorkmeer.nl/vacatures voor meer informatie.
Als betrokken burger kun jij het verschil maken.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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45 jaar Zonnebloem Baarlo
De Zonnebloem afdeling Baarlo vierde op donderdag 7 oktober haar 45-jarig jubileum. In zaal Unitas werden
de gasten en vrijwilligers verwelkomd door de voorzitster. In haar welkomstwoord herinnerde ze iedereen
eraan dat er al 45 jaar gasten worden bezocht en activiteiten georganiseerd door de Zonnebloem in Baarlo.
Zonder al die inzet van de vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn. De afgelopen twee jaar gooide corona roet in
het eten en veel geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. Daarom bezochten de vrijwilligers in
coronatijd, indien het mogelijk was, geregeld hun gasten en verrasten hen met een bloemetje, presentje,
kaartje of iets lekkers.

Dames PSV De Cavaliers
Limburgs Kampioen
Op het LK Eventing te Ysselsteijn zijn Damaè Hanssen en Isa
Snijkers van PSV De Cavaliers Helden erin geslaagd om Limburgs
Kampioen te worden. De wedstrijden werden tijdens het weekend
van zaterdag 2 en zondag 3 oktober verreden.
Op zaterdag kwam Damaè Hanssen
met Up Winds Byoutie aan de start
in de klasse D-M en wist hier het
goud te behalen. Zo kreeg op zon-

dag ook Isa Snijkers een gouden
plak, die met Daylight aan de start
kwam in de klasse D-B.

Wederom nederlaag voor
hoofdmacht De Treffers
Maasbree
Beugelclub De Treffers Maasbree heeft de wedstrijd tegen HBC
Helden verloren. Deze werd op vrijdag 8 oktober gespeeld in
Helden.

Tijdens de jubileumviering genoten de
gasten en vrijwilligers van een 3-gangendiner aan mooi gedekte tafels
en er speelde muziek van de trouba-

dour Har Reijnders. Afgesloten werd
met een dankwoord onder het genot
van koffie met een bonbon. Iedereen
ging tevreden naar huis en het was te

merken dat men het heerlijk vond om
weer bij elkaar te zijn.
Tekst: De Zonnebloem Baarlo

Joris Wijnen speelde tegen
Gerard Reijnders. Het was een
snelle, spannende en goede
partij waar het gelijk op ging tot
de 14 punten. Joris nam 2 punten voorsprong, die hij geconcentreerd tot het einde vasthield
en won met 30-28. Hem Hendrix
en Pieter Heijnen waren elkaars
rivalen in de volgende wedstrijd. Tot de 10 bleef het gelijk,
daarna nam Hem 2 punten voorsprong, die hij met goed spel uitbreidde. Hij won ruim met 30-20.
Guido Sonnemans speelde tegen
Miranda Ottenheim. Ook hier ging
het lange tijd, nu tot de 18 punten, gelijk op. Guido maakte een
keuze die verkeerd uitpakte en
kwam 2 punten achter te staan.

Wat hij ook probeerde, hij haalde
Miranda niet meer in en verloor
met 26-30.
Invaller Peter Peeters speelde
tegen Johan Selen. Om beurten namen ze door goed spel
2 punten voorsprong. Peter sloeg
uiteindelijk een paar ongelukkige ballen en de winst was
voor Johan met 30-22. De laatste partij was Jac Lintjens tegen
Pierre Opstals. Er kunnen dagen
zijn dat niets lukt, zo’n dag had
Jac. Tegenstander Pierre bleef
geconcentreerd en won ruim met
30-20. Reactie van optimist Jac:
“Dit kan de volgende keer alleen
maar beter gaan.”
Tekst: Jac Lintjens

Dans met mij
Speciaal voor en met mensen met dementie en hun mantelzorgers
wordt elke tweede donderdag van de maand een dansmiddag
georganiseerd onder het motto ‘ Dans met mij ‘. De nieuwe danslocatie is de danszaal van Beringerzand Heide in Beringe.
Omdat het de eerste keer is sinds
de corona-uitbraak van maart vorig
jaar, is de toegang deze keer gratis.
Er wordt gezorgd voor gratis koffie/

thee en iets lekkers. Voor vragen
over vervoer kun je contact opnemen
met Jo Basten via 06 24 67 56 12.

Muziekmiddag Senioren voor
Senioren
De Keverberger Muzikanten en Seniorenorkest Meijel organiseren
voor de 12e keer een muzikale middag, speciaal voor de senioren
van de regio Peel en Maas en Venlo. De middag vindt plaats op
zondag 17 oktober in het Kerkeböske in Helden.
De zaal gaat om 13.30 uur open
en zal om 16.30 uur sluiten. De

toegang wordt verstrekt met een
QR-code. Aanmelden is niet nodig.

Verzamelaarsbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert
zondag 17 oktober weer haar maandelijkse ruilbeurs in gemeenschapshuis D’n Binger. Tijdens de ruilbeurs kunnen munten, postzegels, pennen, suikerzakjes of ansichtkaarten geruild worden.
Een coronatoegangsbewijs is verplicht. De openingstijd van de ruil-

beurs is van 09.00 tot 12.30 uur. Er is
voldoende parkeergelegenheid.
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Grappige sketches op vier locaties

Toneelvereniging C.O.M. uit Meijel organiseert
‘de COM draait door’
Toneelvereniging C.O.M. uit Meijel geeft vier komische voorstellingen op
vier locaties in het centrum in Meijel. Deze voorstellingen staan gepland
op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november.
In 2020 had toneelvereniging C.O.M.
een grote show op de planning staan,
maar vanwege corona kon dat niet
doorgaan. “Omdat de mensen eraan
toe zijn, hebben we vier kleinere
voorstellingen bedacht. Per toneelstuk kunnen 25 bezoekers aansluiten,
in totaal dus 100 mensen per avond.
Elke sketch duurt circa 20 minuten”,
legt Erwin van den Beuken, voorzitter
van de toneelvereniging, uit.

Vier locaties
De voorstellingen vinden plaats op
vier locaties. In de Sint-Nicolaaskerk
wordt het laatste avondmaal op
een komische wijze nagespeeld.
Daarna lopen de bezoekers door
naar de beugelbaan waar door twee
toneelspelers een Meijelse quiz wordt
uitgevoerd. “In deze sketch stelt een

Amerikaanse quizmaster quizvragen aan een Meijels meesterbrein.
Ook dit wordt op een komische manier
gespeeld”, vertelt Erwin. De volgende stop is bij Oppe Koffie. “In een
act, die is bedacht door Haye van der
Heijden, wordt de derde helft nagespeeld. Verschillende termen uit het
voetbal komen voorbij, maar ook de
frustraties van de vrouw, die zint op
wraak nadat haar man te laat thuis
is gekomen.” De laatste sketch vindt
plaats in D’n Binger, waar de jeugdafdeling van de vereniging laat zien wat
ze de afgelopen tijd geleerd heeft.
Erwin: “De jeugdafdeling laat het
publiek zien wat toneel inhoudt.”

door het centrum lopen. Niet alleen op
vier locaties vindt er een sketch plaats,
ook op de weg ernaar toe komen
de deelnemers verrassingen tegen.
“Zo zijn er dansers met lichtjes, is er
een griezeltocht en staan er levende
standbeelden op de route. Een gids
begeleidt de groepen naar de locaties
en zorgt dat de deelnemers op tijd zijn

voor de voorstelling. Op de locaties is
er ruimte genoeg om afstand te houden, omdat het in een kleine, intieme
setting plaatsvindt. In eerste instantie
was het daardoor niet nodig om bezoekers naar een QR-code te vragen, maar
doordat de regels vanuit de overheid
blijven veranderen, moeten wij bezoekers toch vragen om hun code te tonen

bij aanvang van de anderhalvemetervoorstelling.”
Vanaf 16 oktober start de kaartverkoop bij Oppe Koffie, tussen 14.00 en
16.00 uur. In D’n Binger zijn maandag
18 oktober tussen 20.00 en 22.00 uur
kaarten verkrijgbaar.
Tekst: Jeanine Hendriks

Verrassingen onderweg
Het concept wordt ‘de COM draait door’
genoemd, dit omdat alle deelnemers

Experts en jongeren in gesprek

Samenwerking podcasts
Omroep P&M en de Bibliotheek
Maas en Peel
Omroep P&M en de Bibliotheek Maas en Peel slaan de handen ineen en
starten met een podcastserie voor en door jongeren van 16 tot 26 jaar.
Met ‘Eerste hulp bij…’ willen beide partijen op een laagdrempelige
manier verschillende thema’s belichten die spelen onder deze doelgroep.
Maandelijks verschijnt er een nieuwe
podcastaflevering waarin een expert
op een bepaald gebied en een jongere samen in gesprek gaan. Renske
Steijvers presenteert de serie. De
eerste aflevering, ‘Eerste hulp bij…
een frisse start na corona’, is opgenomen in het Laurentiusziekenhuis
in Roermond. Psychologen Hilde en
Michelle gaan samen met jongere
Meike in gesprek over de opstart van

het ‘gewone leven’ na een periode
waarin er minder mogelijk was door
corona. Hoe kijken zij terug op de
coronaperiode en hoe is het om het
normale leven weer op te pakken?
En waar schuilen eventuele gevaren?
De podcast is te beluisteren via de
verschillende streamingsdiensten en
op de sites van Omroep P&M en de
Bibliotheek Maas en Peel.

Feestavond

Opening en onthulling naam
nieuw jongerencentrum Meijel
Het nieuwe jongerencentrum in het Meijelse gemeenschapshuis
D’n Binger wordt op vrijdag 15 oktober geopend. Tegelijkertijd wordt
ook de nieuwe naam van het jongerencentrum bekend worden gemaakt.
Inwoners van Meijel konden de afgelopen weken zelf suggesties insturen. Een jongerenpanel heeft uiteindelijk de definitieve naam van het
nieuwe jongerencentrum gekozen.
Het nieuwe jongerencentrum vormt
een ontmoetingsplek voor jongeren van 5 tot en met 16 jaar en is
het afgelopen jaar compleet gerenoveerd door vrijwilligers van
D’n Binger, Stichting 10R Events
Meijel en Jong Nederland Meijel.
Wekelijks zullen er vanuit de ruimte
in D’n Binger diverse sport-, spel-,
creatieve-, en gezellige activiteiten
worden georganiseerd voor jongeren uit Meijel. Andere verenigingen

en organisaties kunnen in de toekomst ook gebruik maken van deze
ruimte voor jeugdactiviteiten.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse
asperges, kersen en peren. We zijn een
gezond familiebedrijf in Lottum met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten en
groothandels op het schap.

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

Wealer is de Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA
en Volkswagen
Bedrijfswagen dealer
voor heel Limburg met
vestigingen in Heerlen,
Sittard, Maastricht,
Roermond, Panningen,
Venlo en Venray. Tevens
maken de bedrijven
Carvitaal Sittard, Venlo
en Autoschadecenter
Venlo onderdeel uit
van Wealer. Continu
zijn wij op zoek naar de
wensen en behoeften
van de klant en streven
dan ook naar volledige
klanttevredenheid en
betrokkenheid.

Feestavond
De nieuwe naam wordt vrijdag
15 oktober om 19.00 uur bekend
gemaakt. Daarna is er een vrije
inloop voor belangstellenden en
vanaf 20.15 uur is er een feestavond
voor de jeugd met zanger Bas en
dj Jesse.

wealer.nl

LOGISTIEK
MEDEWERKER
(40u/wk)

Voor meer info over de vacature,
kijk op www.aartsconserven.nl.
Of neem contact op met
Lode Kessels: 077-366 1404
l.kessels@aartsconserven.nl

Wij zoeken jou!
Word jij onze nieuwe collega?
Voor ons Autoschadecenter Venlo zoeken wij:

►

Voorbewerker

►

Schadeadviseur/Calculator

►

Allround Schadehersteller

• 5 jaar ervaring als voorbewerker, in het bezit van een rijbewijs,
flexibel, ervaring met smart repair is een pré

• Ervaring in een soortgelijke functie, teamspeler, flexibele instelling

• 5 jaar ervaring als plaatwerker, de- en montage en voorbewerker
Meer info: www.wealer.nl/vacatures

Interesse?

Stuur dan je cv en motivatie naar vacature@wealer.nl
t.a.v. Nicky Villain, HR adviseur. Voor inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Richard Verlijsdonk, Manager Schadebedrijven, 06-40 12 29 67.

is onderdeel van:
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Alzheimer Café Peel en Maas
Nu de coronamaatregelen verruimd zijn, heropent het maandelijks Alzheimer Café Peel en Maas weer. De eerste avond vindt
plaats op dinsdag 19 oktober in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Het thema van deze avond is
‘Dementie en het belang van
bewegen’. Wat kan een geriatrie-fysiotherapeut betekenen
voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers, is een vraag

die centraal staat. Rudi Thiesen
en Dorien Sluijter, werkzaam bij
fysio Helden, zijn deze avond
de gastsprekers. Toegang is gratis. Alzheimer Café Peel en Maas
begint om 19.30 uur.

Prehistorische workshop
voor kinderen in Museum
Peel en Maas

Leer van de brandweer
Het is Kinderboekenweek tot en met zondag 17 oktober en om dit te vieren organiseert de Bibliotheek Maas en
Peel tal van activiteiten. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil’ en dus kwam onder meer de
brandweer op bezoek bij de bieb in Meijel. Met open monden luisterden de kinderen naar de uitleg van een echte
brandweerman over zijn beroep. Ook mochten de kinderen zelf spuiten met de gigantische brandweerslang.
Er kwamen meerdere gasten naar de biebvestigingen. Zo kwam de politie in Panningen langs en een echte
veerman in Reuver. Ook mochten kinderen een kijkje nemen in de studio van Omroep P&M. Deze week vinden er
nog meer activiteiten plaats in de bibliotheekvestigingen. Zo bezoekt zangeres Chantal Spreuwenberg op vrijdag
15 oktober de bieb in Maasbree om te vertellen over haar werk en om een paar liedjes te zingen.

Museum Peel en Maas in Helden organiseert in samenwerking met
de Bibliotheek Maas en Peel in Helden op zaterdag 16 oktober een
prehistorische ontdekkingsreis met schrijfster en archeoloog
Linda Dielemans. De activiteit vindt plaats op zaterdag 16 oktober
en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Kinderen duiken samen met Linda
Dielemans middels een interactieve presentatie in het verleden.
De schrijfster zal de kinderen bij
haar verhaal betrekken en meenemen naar de tijd van de prehistorie.
Vervolgens gaan kinderen aan de
slag met een creatieve workshop
fossielen maken. Hiervoor mogen
ze zelf één of meerdere objecten

meenemen zoals speelgoed dinosaurussen.

Activiteit
De gratis activiteit in het Museum
Peel en Maas vindt plaats om
13.00 en om 14.30 uur en duurt
twee uur. Opgeven is verplicht en
kan via d.tillemans@debibliotheekmaasenpeel.nl of 06 34 45 79 56.

Werken tussen de mooiste designmeubelen
Bij Leolux in Venlo werken we met ruim 400 medewerkers aan de mooiste
designmeubelen. Ze worden door op bestelling geproduceerd voor klanten
wereldwijd. Een soepele logistiek is voor ons heel belangrijk. De grondstoffen voor
de Leolux-meubelen voldoen aan de hoogste eisen en ze moeten efficiënt worden
geboekt, verwerkt en opgeslagen.
Voor de afdeling Magazijnen zoeken we per onmiddellijk een

Medewerker magazijn (fulltime 38.75 uur)
Jouw taken:
• Inslaan van goederen in het magazijn, manueel en met reachtrucks.
• Verzamelen van goederen voor de productieafdelingen aan de hand van
bestellijsten.
• Alle voorkomende magazijn-werkzaamheden, bijvoorbeeld inventariseren,
omstapelen en onderhoud van de transportmiddelen.
Wat mag je bij ons verwachten?
Behalve leuke collega’s en een werkplek in een mooi Nederlands familiebedrijf,
kun je rekenen op:
- Een goed marktconform salaris
- 24 vakantiedagen
- 12 ATV dagen
- Flexibele werktijden
- Goede reiskostenvergoeding woning-werk
- Een winstdelingsregeling
- Collectief contract met zorgverzekering
- Sporten met korting
- Korting op onze mooie Leolux producten
Kom jij ons versterken?
We zoeken een enthousiaste nieuwe collega met relevante werkervaring.
Verder heb je bij voorkeur een certificaat veilig werken met magazijntrucks.
Ben jij de flexibele magazijnmedewerker die wij zoeken? Neem dan
vóór 25 oktober contact op met onze HR-Adviseur, Thalitha Holthuis 077-3877211,
of stuur je motivatie met CV naar hr@leolux.nl.
www.leoluxfurnituregroup.nl/werkenbij

Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek hadden de Bibliotheek Maas
en Peel en Museum Peel en Maas een gezamenlijke activiteit op
woensdag 6 oktober. Namens Hoera Maasbree kwam een groepje
kinderen van 4 tot 6 jaar langs. Ze werden eerst voorgelezen door een
voorleesvrijwilliger van de bieb, waarna ze samen met een vrijwilliger van het museum op ontdekkingsreis gingen. Ze werden flink aan
het werk gezet, vooral op onze vernieuwde bovenverdieping.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Zondag 24 oktober
H. Mis om 11.00 uur - intenties: Grada
Dorssers –Smets (verjaardag) en voor
Parochie Beringe
Misintenties NL21RABO 0141939583 Piet Dorssers; Jac Gommans (verjaardag),
Een H. Mis opgeven kan tijdens
Allerzielen vindt plaats op zondag 31
het parochiespreekuur op dinsoktober 11.00 uur, aansluitend zegedagochtend. Ook bij kapelaan
ning op het parochiekerkhof
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl. Parochie Grashoek
Spreekuur
Misintenties NL24 RABO 0141910526
Iedere dinsdag van 10.30 tot
A. Cruijsberg
11.30 uur in de sacristie.
077 307 52 93
Kerkdiensten
Spreekuur
Zondag 17 oktober
In kerk entree
H. Mis 9.30 uur
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Woensdag 20 oktober
Kerkdiensten
H. Mis 9.00 uur
Zaterdag 16 oktober
Allerzielen vindt plaats op zondag
H.Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid
31 oktober 9.30 uur, aansluitend
Allerzielen vindt plaats tijdens H. Mis
zegening op het parochiekerkhof.
van zaterdag 30 oktober 16.00 uur en
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
aansluitend bezoek aan het parochieOp maandag 1 november a.s. is de
kerkhof.
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knufParochie Helden
fels en gordijnen.
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
Parochie Egchel
kerkbestuurhelden@home.nl
Misintenties
Spreekuur
NL83 RABO 0120795086
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
G. Sillekens Eemsestraat 12
Kerkdiensten
077 3079530
Zondag 17 oktober
Kerkdiensten
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. de
Zondag 17 oktober
parochie
Geen heilige Mis

Cluster MKBE

van het H. Vormsel ontvangen.
Vormheer is hulpbisschop Mgr. E. de
Jong. De voorbereidingslessen vinden
Parochie Maasbree
plaats op school (De Violier) op de
Misintenties
donderdagen vanaf 7 oktober om 14.15
NL58RABO0131001973
uur. Kapelaan Danny Horsch zal de
Pastorie Dorpstraat 4
lessen verzorgen.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Aanmelden kan via de website:
https://www.parochiemaasbree.nl/
www.parochiemaasbree.nl
Viering Eerste H. Communie 2022
Kerkdiensten
De viering van de 1e H. Communie
Zondag 17 oktober
vindt plaats op zondag 22 mei 2022.
H. Mis: 11.00 uur
Opgave van de communicanten is
Lector: Mevr. Toos Leijsten
mogelijk van woensdag 20 oktober
Intenties: Jaardienst Jo Boerlandt/m 3 november 2021 via de website
Martens en Gerhard Boerland.
van de parochie: https://www.
Mededelingen
parochiemaasbree.nl/
Overleden
Openstelling Aldegundiskapel
An Smits-Thijssen, Broekstraat,
De Aldegundiskapel in onze
86 jaar.
parochiekerk is dagelijks geopend
Viering Allerheiligen
voor het opsteken van een kaarsje,
Zondag 31 oktober vieren we het
een gebed of een moment van
Hoogfeest van Allerheiligen. De
bezinning. De H. Aldegundis is
namiddagdienst wordt gehouden
beschermheilige tegen ernstige
om 15.30 uur. We gedenken
ziekten en voor troost en hoop.
in deze viering met name alle
medeparochianen die sinds
Allerheiligen 2020 zijn overleden.
Parochie Kessel
Vormselviering
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Vrijdag 26 november om 19.00 uur
Iet Dings-Bovendeerdt
zullen de leerlingen van groep 8
077 462 18 60
van de basisscholen het sacrament 06 24 21 61 06

Doopviering 11.30 uur: Mason Peeters
Allerheiligen / Allerzielen wordt
gevierd op zondag 31 oktober: 10.00
uur H. Mis en aansluitend zegening op
het parochiekerkhof.

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 16 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 23 oktober
Geen H. Mis
Mededeling
We vieren Allerheiligen-Allerzielen op
zaterdag 6 november, zegening van de
graven om 17.00 uur

Parochie Meijel

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

Kerkdiensten
Zaterdag 16 oktober
19.15 uur H. Mis
Voor de parochie.
Mededeling
Zondag 7 november om 13.30 uur is de
Allerzielendienst, met aansluitend de
zegening van de graven.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 oktober
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van onze parochie.
12.30 uur doopviering van Skyler en
BryceWijnhoven.
Donderdag 21 oktober
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
In de maand oktober is er iedere

Kerkdiensten
Zondag 17 oktober –
St. Willibrordusmis
11.00 uur H. Mis met schutterij
Sint Willibrordus t.i.v. Piet Daems.
Overleden en levende leden, bijzonder
de Jubilarissen.
13.30 uur – Heilig Doopsel van Joeri
van Stappen
Maandag 18 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 19 oktober
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 21 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding
Allerzielen: speciaal lof op zondag
31 oktober 15.00 uur.
Aansluitend bezoek aan kerkhof.

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 16 oktober
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor – intenties: Bér Sillekens en
Door Sillekens-Pubben en overleden
familieleden, Wiel en Nellie Berden-

vrijdag om 18.30 uur rozenkransgebed
in de St. Annakapel.
Zondag 31 oktober vieren we
Allerheiligen. In de namiddag om
13.30 uur is de Allerzielendienst
met medewerking van de fanfare
Eendracht Baarlo.
Voor alle medeparochianen van dat
jaar zal er dan een kaarsje worden
aangestoken.
Daarna gaan we naar het kerkhof voor
de zegening van de graven.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 16 oktober
18.00 uur H. Mis
Jaardienst Piet Geraets en Gertruda
Geraets- Timmermans, Sjaak Geraets
en Jan Geraets.
Jaardienst Nelke Smeets en Servi
Michels- Smeets
Jaardienst Sjaak Janssen
Jaardienst Annie Niessen
Mededeling:
De Allerzielenviering vindt dit jaar
plaats op dinsdag 2 november om

Peeters overleden familie en priester roepingen.
Het Allerzielenlof vindt plaats op
zondag 31 oktober om 14.30 uur in
de parochiekerk.
Zondag 17 oktober
H. Mis 10.30 uur in de kapel van het
Missiehuis
Woensdag 20 oktober
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag:
geen H. Mis.

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
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

19.00 uur, tevens is er zegening
van de graven.
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen opnieuw
worden aangemeld, op de datum
welke de familie dit wenst.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor- deken Wilson Varela
(telefoon 077- 3981416) of kapelaan
Hans te Boekhorst (tel 077- 4771275):
Ziekenzalving 06- 55408023.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Kunstexpositie The Atelier Art Society in Grashoek
The Atelier Art Society organiseert op vrijdag 15 oktober een expositie bij de Ankerplaats in Grashoek. Hier
zullen verschillende kunstenaars en fotografen hun werk presenteren en muzikanten hun muziek laten
horen.
The Atelier Art Society is een collectief
van kunstenaars, muzikanten, modellen, fotografen, artiesten en organisatoren en is opgericht in Grashoek.
Vanuit hier is zij een internationaal

opererende organisatie geworden
die culturele evenementen verbindt,
ondersteunt en creëert in onder
andere Liberië, Argentinië, Guatemala,
Turkije, Egypte en de Verenigde

Arabische Emiraten.
De leden van The Atelier Art Society
vonden dat het wel eens tijd was
voor een evenement in hun geboortedorp. “Dit is ook voor internatio-

nale contacten en leden een mooi
moment om het mooie Peel en Maas
te leren kennen”, aldus de organisatie. Kunstenaars Sil Christiaens
en Rob Steeghs, beiden uit Peel en
Maas, zullen hun werken laten zien.
Erik Verberne uit Grashoek gaat op zijn
gitaar, samen met Anthony Lubbers
op de saxofoon, livemuziek maken.

Ook komt Jolaisa uit Peel en Maas live
zingen. Internationaal topmodel en
organisator Alejandra Barillas uit Peel
en Maas zal ook aanwezig zijn om het
evenement in goede banen te leiden.
Het gratis evenement begint bij
om 18.30 uur bij de Ankerplaats in
Grashoek.

Tummers
daar word ik vrolijk van
JOUW LOKALE ELECTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST
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SIEMENS WASMACHINE
WM14UQ70NL

899,-

749,-

• SensoFresh • SpeedPack L • Anti-vlekkensysteem

LG SMART TV
55NANO886PB

999,-

849,-

• 4K Ultra HD • 55 Inch • 100 Hz • HDMI 2,1 • AMD FreeSync

FRITEL HETELUCHTFRITEUSE
SNACKTASTIC 6902XXL

• Tot 80% minder vet • Capaciteit 1.5kg

62
dB
SIEMENS WARMTEPOMPDROGER
WT47W5E7NL

979,-

749,-

• Zelfreinigende condensor • SpeedPack • AutoDry

199,-

169,-

SIEMENS ESPRESSO VOLAUTOMAAT
TI355F09DE

669,-

589,-

• CeramDrive • CoffeeDirect Display • MilkPerfect
• Incl. gratis pak Perfero Miscela Strong 1kg koffiebonen t.w.v. € 14,99

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

