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Kijkje nemen
Zowel de kerk als het museum in Helden stelde zaterdag 10 en zondag 11 september tijdens Open Monumentendag hun deuren open. Geïnteresseerden hadden de mogelijkheid
om de kerktoren te beklimmen en van het uitzicht te genieten. Ook werd door pastoor Peter van der Horst een rondleiding gegeven. In het Mariaklooster werden tevens rondleidingen georganiseerd. In het Museum Peel en Maas stond voorzitter Henk van Dijck paraat om kinderen en hun ouders meer te vertellen over objecten die voor hen waardevol zijn.
/ Beeld: Jac Willekens

Vete tussen chaletbewoners en Breebronne:
handhavingsverzoek bij gemeente Peel en Maas ingediend
In een brief aan het College van B&W vraagt de Vereniging Breebronne, waarin 35 chaletbewoners zich
verenigen, om te gaan handhaven op het vakantiepark Breebronne in Maasbree. Volgens de vereniging
worden er namelijk nieuwe huisjes gebouwd zonder vergunning en vindt er grootschalige bomenkap plaats.
De brief valt bij parkeigenaar Roy Hermans rauw op het dak. Volgens hem staat de brief vol met onwaarheden en onvolledigheden.
Op het vakantiepark Breebronne staan
momenteel 37 vakantiewoningen.
Mondjesmaat zet het park in op
uitbreiding, dit jaar komen er nog
twaalf bij. In 2021 is gestart met de
eerste bouwfase en zijn de eerste
dertien stuks gerealiseerd. Het
uiteindelijke doel van 360 woningen
wordt bereikt in tien tot vijftien jaar.
Om plaats te maken voor deze nieuwe
woningen worden chaletbewoners,
die op de grond van Breebronne een
chalet hebben gekocht, gevraagd

voor 2025 het park te verlaten.
Deze bewoners huren een plek
voor een jaar en deze kan jaarlijks
verlengd worden. 35 chaletbewoners
die in totaal 25 huisjes bezitten,
hebben zich inmiddels verenigd in
Vereniging Breebronne. Volgens
Axxor Juridisch Adviseurs, die hen
vertegenwoordigt, zijn de bewoners
niet tegen de uitbreiding van het
park, maar beweren ze wel dat er
mistanden plaatsvinden op het park.
In de brief die de vereniging naar de

gemeente heeft gestuurd, stellen zij
onder andere dat het park zonder
vergunning nieuwe vakantiewoningen
plaatst.

We zijn continu
in overleg met
ambtenaren en
handelen te goeder
trouw

Vergunning
Eigenaar Roy Hermans geeft aan dat
de aantijgingen in de brief hem tegen
de borst hebben gestuit. De brief
staat volgens hem vol onwaarheden, omdat woningen die kleiner zijn
dan 70 vierkante meter niet vergund
hoeven te worden. De overige woningen worden vergund via een raamconstructie, legt hij uit. “Breebronne
heeft met de gemeente Peel en
Maas een raamovereenkomst afgesloten, waarin is te lezen dat maximaal zes maanden nadat een huisje is
geplaatst, moet worden aangeven op
welke locatie deze woning te vinden
is. De gemeente is op de hoogte van
de verschillende type woningen en de
BENG-normeringen en vallen onder de

raamovereenkomst. Door de raamovereenkomst worden alle nog te realiseren woningen met dezelfde types
automatisch vergund als wij een melding ervan hebben gemaakt. Om dit
nogmaals ambtelijk te checken, hebben we binnenkort een afspraak met
de gemeente. We zijn continu in overleg met ambtenaren en handelen te
goeder trouw.”
In de brief is ook te lezen dat chaletbewoners werden overvallen toen
de bouwwerkzaamheden startten.
Volgens de jurist waren de woningbezitters niet ingelicht en is er sprake
van een grootschalige boomkap.

Lees verder op pagina 02
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Uitreiking
van de
Cultuurprijs
dit jaar komt
te vervallen
Het voornemen was om
vrijdag 25 november de
Cultuurprijs Peel en Maas
2022 uit te reiken. De nasleep
van corona en het feit dat de
cultuursector daar veel
onder te lijden heeft gehad,
speelt echter parten. Er zijn
te weinig voordrachten
ontvangen om tot een gedragen nominatie voor de
Cultuurprijs Peel en Maas
2022 te komen.
“Als comité willen we graag een
mooie inspirerende uitreikingsavond organiseren waar we
voor de volle 100 procent achter staan en dat is nu door de
omstandigheden niet mogelijk”,
aldus de organisatie. In overleg met het gemeentebestuur
is besloten om de uitreiking
van de Cultuurprijs dit jaar te
laten vervallen. Er wordt ingezet om in november 2023 de
Cultuurprijs 2022-2023 uit te
reiken.

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

Vervolg voorpagina

Vete tussen chaletbewoners en Breebronne: hand
havingsverzoek bij gemeente Peel en Maas ingediend
“Het gebied ziet eruit als een slagveld.” Axxor spreekt zelfs van misleiding. De chaletbewoners geven
namelijk aan dat er niet gepraat is
met hen over de toekomstplannen.
“Voordat Hermans het park kocht,
waren zijn plannen al bekend, maar
die heeft hij niet gecommuniceerd
met de bewoners. Zij hebben al hun
pensioengeld gestopt in het renoveren
van hun chalet, dat nu binnen vier jaar
van het park moet worden gehaald.
Ze hebben daarnaast geen vergoeding
gekregen voor het belemmeren van
het woongenot.”

Communicatie
Hermans geeft aan dat huisjesbezitters juridisch gezien pas 1,5 jaar voor
dat de definitieve plannen op tafel
liggen geïnformeerd hoeven worden.
“Ik vond dat niet netjes en heb ze in
2020 al geïnformeerd over de herstructurering van het park. Met 90 procent
van de bewoners zijn we persoonlijk in

Volgens de woordvoerder van
Oostappen heeft gemeente Peel en
Maas drie jaar geleden gevraagd niet
langer arbeidsmigranten te huisvesten
op het vakantiepark en dat daardoor
de vordering verjaard is. Gemeente
Peel en Maas beweert echter dat in
mei dit jaar bij de controle op het park
nog steeds illegale bewoning heeft

Het aanhalen van de stikstofcrisis vindt
Hermans een kwalijke zaak. “Zo pro-

Tekst: Jeanine Hendriks

plaatsgevonden, waardoor de dwangsom van inmiddels 1 miljoen euro is
verbeurd. Daartegen maakte Gillis een
bezwaar. De gemeente wees deze af
en besloot woensdag 7 september de
dwangsom effectief te gaan innen.
Zijn woordvoerder heeft laten weten
dat Peter Gillis een bezwaar gaat
maken bij de gemeentelijke bezwaar-

gunning door de gemeente vertraagd.
Gemeente Peel en Maas geeft aan
dat deze vergunning in behandeling
is en dat er een onderzoek loopt voor
de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen. “Alle documenten voor de
vergunning zijn binnen. De procedure
loopt”, aldus een woordvoerder van
de gemeente.

commissie. Hij geeft aan dat er inmiddels geen illegale bewoning meer
plaatsvindt.
Ook loopt er vanuit Oostappen Groep
een vergunningstraject bij gemeente
Peel en Maas om op het voormalige
autocircuit naast De Berckt woningen
te bouwen voor arbeidsmigranten.
Volgens Oostappen wordt deze ver-

Spaartaks: de stand van zaken
De afgelopen zomerperiode zĳn er weer behoorlĳk wat perikelen geweest rondom de spaartaks. Voor wie het allemaal niet heeft kunnen
volgen, hierbĳ een kort resumé.
disch gezien een algeheel pardon
niet noodzakelijk is. Dat neemt
niet weg dat ik verwacht dat hierover nog wel geprocedeerd gaat
worden.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

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

Stikstofberekingen

Oh, zit dat zo!

Bezoek- en correspondentieadres

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.

beren ze de publieke opinie te beïnvloeden. Wij hebben met gemeente
Peel en Maas stikstofberekeningen
gemaakt, en hieruit blijkt dat we geen
negatieve bijdrage leveren aan de stikstofcijfers van de gemeente.” Voor wat
betreft de grootschalige boomkap,
geeft Hermans aan dat er een handvol
bomen is gekapt op ruim 3.000 bomen
en dat er van grootschaligheid geen
sprake is. “Naar ons weten was hier
geen kapvergunning voor nodig, maar
ook dit zullen we binnenkort bespreken met de gemeente. Indien zowel
de gemeente of onze adviseurs ons
gezegd hadden dat een bomenplan
noodzakelijk zou zijn, hadden we hier
natuurlijk allang voor gezorgd.” Door de
vereniging wordt een eventuele procedure via de rechtbank overwogen.
Gemeente Peel en Maas wil niet reageren voordat de brief is behandeld door
het college.

Peter Gillis, eigenaar van Oostappen Groep, gaat bezwaar maken tegen de oplegde dwangsom van 1 miljoen euro. Deze dwangsom werd door
gemeente Peel en Maas opgelegd voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op het vakantiepark De Berckt in Baarlo. Volgens Gillis is de
vordering van de gemeente echter verjaard.

Bezorgklachten www.garcon.nl

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

alle voorzieningen en gastvrijheid.
Probeer tot die tijd te genieten en als
je hier niet meer graag naar toe komt,
vraag ik me af waarom je dan nog op
het park verblijft.”
De huisjesbezitters vragen in de brief
om te handhaven op het feit dat de
bouwwerkzaamheden, zoals het kappen van bomen, zonder vergunning zijn
uitgevoerd. Daarbij haalt de vereniging
ook de stikstofcrisis aan. “Onder de
huisjesbezitters bevinden zich agrariërs die ook persoonlijke argumenten
hebben om de bouwwerkzaamheden tegen te houden. Zij vinden het
onrechtvaardig dat een vakantiepark
wel mag uitbreiden en zij niet. De Peel
ligt momenteel onder een vergrootglas
en Breebronne trekt zich daar niets
van aan en kapt zomaar bomen”, aldus
Axxor Juridisch Adviseurs.

Peter Gillis gaat dwangsom van 1 miljoen euro
niet betalen

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

gesprek gegaan en we hebben ze ook
korting geboden op nieuwe woningen. Daarnaast hebben we de jaarlijkse huurprijzen bevroren, ondanks
forse uitbreidingen van de faciliteiten
en kunnen ze hier langer gebruik van
maken aangezien we ’s winters openblijven. De Vereniging Breebronne is
bij ons ook niet bekend en we weten
dus niet welke huisjesbezitters hierin
samenkomen”, legt Hermans uit.
Hij geeft aan dat het grootste deel van
de huisjes al dertig tot veertig jaar
oud is, terwijl ze economische gezien
twintig jaar meegaan. Ook is er in veel
huisjes sprake van schimmelvorming,
slecht onderhoud of is de brandveiligheid niet in orde. “In de afgelopen drie
jaar zijn er al twee chalets afgebrand.
Ik kan begrijpen dat ze het zuur vinden
dat ze weg moeten en dat ze die boodschap niet leuk vinden, maar momenteel doen we in hun ogen niks meer
goed. Van ons mogen ze tot 2024 blijven en tot die tijd bieden wij hen graag

Het belangrijkste eerst. Er komt
geen algeheel pardon voor degenen die geen bezwaar hebben
gemaakt tegen de spaartaks.
Dat voelt niet goed en zal het
vertrouwen in de overheid niet
vergroten, maar kennelijk is het
politieke momentum verschoven
door andere crises die de politiek
bezig houden. De Hoge Raad had
al laten doorschemeren dat juri-

Voor degenen die wel bezwaar
hadden gemaakt en voor alle
aanslagen die de belastingdienst
nog oplegt, bijvoorbeeld over 2021,
geldt de zogenaamde spaarvariant. Bij de spaarvariant wordt
over spaargeld minder belasting
berekend, maar over andere vermogensbestanddelen juist meer.
In sommige gevallen is de spaarvariant dus juist nadeliger, in dat
geval geldt ‘gewoon’ de oude
berekening, althans tot en met
2022. De Belastingdienst zorgt
automatisch dat de ‘goedkoopste’
regeling wordt toegepast.
Nu heeft de Hoge Raad (nog)
niet gezegd dat de spaar variant

wel juridisch door de beugel
kan. Ze heeft enkel in een situatie waarin er veel spaargeld was
aangegeven dat het niet eerlijk
is belasting te heffen. Het is te
verwachten dat opnieuw massaal bezwaar zal worden gemaakt,
zeker als belastingplichtigen
vermogensbestanddelen hebben
die - net als spaargeld - geen of
weinig rendement opleveren.
Of dat erg kansrijk is, is nog maar
de vraag. De specifieke casus
waarover de Hoge Raad oordeelde
kan niet zondermeer doorgetrokken worden naar andere situaties.
Maar we weten nu dat de overheid
geen pardon kent voor degenen
die géén bezwaar maken. Dus toch
maar bezwaar maken?
Vanaf 2023 geldt alleen nog de
spaarvariant. Er is geen keuze
meer. Belastingplichtigen met

vermogen (anders dan spaargeld), gaan dan flink meer belasting betalen. Zeker omdat ook het
tarief omhoog gaat. Dat is om de
steunpakketten tegen de inflatie
te betalen. Vanaf 2025 zou er dan
een heel nieuw systeem moeten
komen, maar dat is inmiddels uitgesteld naar 2026. Rustig rond box
3 zal het voorlopig niet worden.

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
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Blik op groene vingers

De tuin van Loes en Lei
van Heugten uit Meijel
Per abuis is in onze vorige editie de foute foto verschenen bij de rubriek ‘Blik op groene vingers’. Daarom wordt
de tuin van Loes en Lei van Heugten uit Meijel niet één, maar twee keer uitgelicht. Dit keer wel met de goede
foto. Het stel vertelt onder andere wat de tuin voor ze betekent en wat haar favoriete plekje is.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN
MEIJEL
PANNINGEN
BAARLO
MAASBREE
KESSEL

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Extra geld
verdienen?
AB Werkt helpt je een extra zakcentje te
verdienen. In deze tijd geen overbodige luxe.
Met deze (bij)banen kan je je rekeningen blijven
betalen. Zit er iets voor je tussen?

Receptionist(e) (parttime)

Regio Venray | Vac. Nr. P056940
Ben jij sociaal en sta je graag mensen te woord? In deze
functie ben je hét aanspreekpunt van een autobedrijf en ga
je aan de slag voor 24 tot 32 uur in de week. Reageer snel!
Loes en Lei wonen sinds 1976 in hun
huidige huis in Meijel. Het is de plek
waar ze hun twee zonen genaamd
Bart en Dennis hebben laten
opgroeien. Inmiddels zijn Loes en Lei
met pensioen en vullen ze de dagen
met uitstapjes, fietsen en voornamelijk tuinieren. De tuin heeft in de loop
van de tijd een behoorlijke metamorfose ondergegaan. “Toen we
hier kwamen wonen was de tuin
een vlakte. Lei wilde graag een grote
tuin. Ik had in de tijd dat we gingen
trouwen niks met tuinen. Op een
gegeven moment begon ik er ook de
lol van in te zien”, zegt Loes.
Inmiddels in de tuin van heel wat
gemakken voorzien. Loes en Lei
omschrijven de tuin als makkelijk
in onderhoud maar toch een fijn
plaatje. “De tuin bevat veel zitmogelijkheden. Het prieeltje is het favoriete zitplekje. Ook zitten we graag
onder het afdak bij de schuur”, zegt
Lei. De kleinkinderen van Loes en Lei

spelen ook maar al te graag in de tuin.
“We hadden eerst ook een vijver met
een waterval. Vanwege de kleinkinderen hebben we de vijver weggedaan.
Het was onwijs mooi, maar je wil het
risico niet lopen dat de kleinkinderen
erin vallen. Dan gaan zij toch voor”, zegt
Loes.

We zijn iedere dag wel
even met de tuin bezig
Het Meijelse stel is veel te vinden in
haar tuin. “We zijn iedere dag wel even
met de tuin bezig. Mensen denken dat
onze tuin veel onderhoud nodig heeft,
maar dat valt best mee. Zolang het
maar een hobby is, dan is het nooit
veel werk”, zegt Loes. Lei is tevreden
over zijn tuin. Loes houdt ervan om
de tuin zo nu en dan aan te passen.
“Ik doe veel inspiratie op in boekjes,

televisie en in bijvoorbeeld tuincentrums. Als het aan mij ligt, plaatsen we
hangmatten in de tuin en verander ik
alles. Het recente project waar wij mee
bezig zijn geweest is het schilderen
van de buitenmuur in een grijze kleur”,
zegt Loes. Dat had van Lei niet per se
gehoeven. “Ik vind die grijze kleur
maar niks”, zegt Lei lachend.
Naar het tuincentrum gaan is het
ultieme uitstapje voor de twee.
“Al koop ik niks, toch doe ik ideeën op
voor de tuin. Wij gaan gewoon shoppen, soms zie ik wat leuks en dan zetten we dat in de tuin. We doen maar
wat”, zegt Loes. “Onze zoon is hovenier. Hij komt regelmatig op bezoek
met een nieuw plantje voor in de tuin,
maar qua namen van planten ken ik
helemaal niks”, voegt Lei daar aan toe.
Volgens de twee zit er geen specifieke
lijn in de tuin. “We doen gewoon wat
wij leuk vinden”, zegt het stel.

Avondmelker dierhouderij (parttime)

Regio Horst/Venray | Vac. Nr. P055441 + P055024
Hou je van dieren en kun je extra geld goed gebruiken? Dit is je
kans! Voor een geiten- en melkveehouderij zijn we op zoek naar
melkers voor in de avonduren. Heb jij een paar uur tijd?

Poetshulp (parttime)

Regio Venray | Vac. Nr. P053589
Zoek je naar een baan die goed te combineren is met een druk
(privé)leven? Deze job geeft je die kans!

Horecamedewerker (parttime)

Regio Horst | Vac. Nr. P057093
Voor een fastfoodketen zijn wij op zoek naar horecamedewerkers die ﬂexibel inzetbaar zijn. Lijkt dit je wat?
Neem contact met ons op!

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

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl
Tekst en beeld: Milou Peelen
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Mit groeët verdreet neme wae aafsjied
van ozze kammeraod

Manfred Boots
‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Manfred Boots
* Venlo, 12 juli 1969

† Koningslust, 11 september 2022
Lieve man van

Yvonne Boots – Berden
Trotse pap van:
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Baasje van:

met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Jackie c

Corresponden�eadres:
Poorterweg 38 B, 5984 NN Koningslust
Voor een laatste groet aan Manfred bent u welkom op woensdag
14 september tussen 18:00 en 20:00 uur in de troostkamer van
het Huis van troost en afscheid, Patersstraat 52 te Panningen.
Vrijdag 16 september om 11:00 uur nemen we deﬁni�ef afscheid
van Manfred in de parochiekerk van Panningen, Kerkstraat 5 te
Panningen. Aansluitend begeleiden wij, het gezin,
Manfred naar het crematorium.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze medewerker

Manfred Boots
We hebben Manfred leren kennen en waarderen als een
collega met grote toewijding voor ons bedrijf en een warm
hart voor zijn werk en medemens.
Wij zullen hem erg missen en denken met grote waardering
terug aan zijn inzet en betrokkenheid.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Yvonne, zijn dochters
Sandra, Ellen en Linda en overige familie.
Wij wensen allen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Met oprechte deelneming,
Hendriks Graszoden Groep B.V.
Namens direc�e

Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 5096 2915.

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi

Vriendenclub De Meuge Herders
Henk en Carla, Piet en Jeanne, Marc en Wendy,
Hans en Marie-Louise, Jeu en Dorethé,
Thijs en Hilde, John en Ingrid

Linda
Sandra en Jelle
Ellen en William

Hij was ruim 4 jaar bij ons in dienst.

eigen afscheidscentra

Wae winse Yvonne, Linda, Sandra en Jelle,
Ellen en William hiel veul sterkte.

Verdrie�g, maar vooral ook dankbaar voor alle jaren dat we
met jou hebben mogen samenwerken, nemen wij afscheid
van onze collega

Manfred Boots

Toen hij eindelijk alles kon loslaten wat hem lief was,
werd het verlangen naar rust groter.
Na mooie laatste dagen met het gezin
rondom Sjraar, pap en opa laten we weten
dat is overleden

Sjraar Zeelen
* Kessel, 15 augustus 1939

echtgenoot van

Mia Zeelen - Bos
Panningen: Mia
Beringe: Anja en Ger
Renske en Lyndon
Beringe: Math en Nicole
Aukje en Thijs
Idse
Sybe
Panningen: Johan en Ingrid
Wessel en Anouk
Deliano
Passage 22 - 5981 WS Panningen
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Sjraar, pap en opa tijdens de plechtige uitvaartdienst op vrijdag
16 september 2022 om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Jozef te Beringe.

Wij wensen Yvonne, kinderen en familie veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

Later op de dag zal Sjraar door ons, zijn gezin,
naar het crematorium worden begeleid.

Personeel Hendriks Graszoden b.v.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voorafgaand
aan de dienst.
Liever geen bloemen, maar een donatie voor het KWF
kankerfonds stellen wij heel erg op prijs.
Er staat een collectebox bij de condoleance.

Bedankt dat je er was in het leven van Sjraar.

Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

† Panningen, 10 september 2022

Danny 06 37 56 77 41

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel. 077 398 35 52

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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Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn,
laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen van
mijn lieve man, pap, schoonvader, opa en overgrootvader

Piet Knippenbergh
‘Piet van de Schoester’

* Maasbree, 1 november 1931

† Panningen, 10 september 2022
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Verder vorm geven

Dorpsoverleg biedt
toekomstvisie Maasbree aan
Dorpsoverleg Maasbree heeft op woensdag 7 september de geactualiseerde Toekomstvisie inclusief de feedback van het dorp aangeboden aan wethouder Erik Nijssen. Wanneer de visie is getoetst door de gemeente
volgt een nieuwe dorpsbijeenkomst om de plannen verder vorm te geven.

Nel Knippenbergh-Boots
Marij en Ton
Kevin en Ilse
Mike en NaNy, Sophie, Max
Clim en Lynn
Will en Ger
Kim
Rick
Lizet en Jan
Charlotte ♥ en Sven, Viggo
Jeroen
Cay en Johan
Esther ♥ en Sjoerd
Fanny en Markus, Vajèn
Hans † en Yvonne, Piet
Jannie
Lizzy en Mike
Baer
Wullem
In den Clockenslagh 9, 5993 EL Maasbree
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 16 september om
11.00 uur, in de Sint-Aldegondiskerk te Maasbree. Na deze dienst
zullen we hem in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
In plaats van bloemen graag een donatie voor de Stichting Wensambulance. Hiervoor staat een collectebus achter in de kerk.

Jij was mijn grote liefde en vanuit die liefde laat ik je los

Hans Trines

Deze visie ‘Versterken, Verbinden,
Vergroenen’ was in juni 2020 in concept gereed. Op de dorpsavond van
20 juli zijn vele inwoners van Maasbree
met elkaar in gesprek gegaan om
deze visie te actualiseren. “Het dorp
heeft vele mooie en goede opmerkingen gemaakt. In de verslagen van

de dorpsavond komen deze terug en
natuurlijk zullen ze worden gebruikt bij
de verdere uitwerking van de mogelijke projecten. Uiteraard zal het dorp
hierbij worden betrokken middels een
volgend Heerlyck Bree Café. Dit doen
we nadat de gemeente de visie
getoetst heeft. Het college koppelt

haar standpunten terug over de zaken
waar zij een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor heeft”, aldus het dorpsoverleg. Het dorpsoverleg gaat ervan
uit dat het op een aantal onderdelen
groen licht krijgt. Gekoerst wordt op
een nieuwe inwonersavond in december.

Adver torial

* Helden, 4 augustus 1946 † Panningen, 7 september 2022
echtgenoot van

Hilde Trines-Peulen
Broer, zwager en oom
Kerkstraat 22B6
5981 CG Panningen
Naar wens van Hans heeft het afscheid
in besloten kring plaatsgevonden.

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

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

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 4855 0730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur

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

Gevraagd: Poetshulp voor woonhuis
in Maasbree, 4 uur per 14 dagen.
Geert Peeters (06 1111 1457)
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 8294 4793

Poetshulp gevraagd voor woonhuis
in Maasbree. 3 tot 5 uur per week.
Contact: pvanenckevort@gmail.com
Dahlia spektakel
Honderden dahlia’s in kleurrijke
nazomer tuin
zo. 18 sept. 11.00-17.00 uur
Tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum

Business Post Limburg creëert kansen
voor medewerkers NLW Groep
NLW ontzorgt bedrĳven in de regio Noord- en Midden-Limburg met oplossingen in arbeidscapaciteit. Het
maatschappelĳk werkbedrĳf levert met gemotiveerde medewerkers maatwerkoplossingen. Zoals
bĳ Business Post Limburg, een bedrĳf dat kansen creëert voor mensen die niet aan de reguliere arbeidsmarkt kunnen deelnemen, om welke reden dan ook. Dit voorjaar is Business Post van start gegaan op de
nieuwe locatie in het Bedrĳvencentrum van NLW in Venray. Weer een mooie uitbreiding van
Bedrĳvencentrum19 waar behalve Businesspost ook Fancom, Venrays Arbeidspracticum, Dolmans Monsdal
en Voedselbank gevestigd zĳn. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Na ruim vijf jaar in Azië te hebben gewoond
is Vester Peeters weer terug in Egchel
Na ruim vijf jaar de Aziatische cultuur opgesnoven te hebben en daarnaast gewerkt te hebben in Hongkong en Kuala Lumpur, woont Vester Peeters
weer in Egchel. Ruim drie weken geleden vloog hij naar Nederland en nu mag hij alle indrukken verwerken en zijn oude leven weer oppakken.
Zijn avontuur in Azië noemt hij een ervaring om nooit te vergeten.

Hoi

Column

Kleuren
Talloze kleuren overal om je
heen. Het verlicht en het
verblijdt.

Met reizen was Vester wel bekend, hij
deed onder andere China, Vietnam,
Mexico en Australië aan. Toen hij van
zijn werkgever Arcadis de kans kreeg
om zijn werk bij het ingenieursbureau
vanuit Azië te gaan uitvoeren,
pakte hij die met twee handen aan.
De eerste 2,5 jaar woonde en werkte
hij in de miljoenenstad Hongkong.
Dat was totaal het tegenovergestelde
van Egchel, dat ongeveer duizend
inwoners telt. “Het zijn twee
verschillende culturen. Omdat de
overheid alles controleert, hebben
Chinezen weinig privacy op digitaal
gebied en dat is voor hen geen issue.
Op het werk zijn ze daarentegen wel
gesteld op hun privacy. De meeste
collega’s spraken niet over hun
privéleven. Het was ook een ‘no-go’
om een collega naar een verjaardag
en al helemaal niet haar leeftijd
te vragen. Een band krijgen met
de collega’s is heel anders dan in
Nederland. Er zaten er wel enkelen
bij die na het werk op stap gingen

en die nadat ze me een tijd kende,
openstonden voor contact.”

Culturele grenzen
Niet alleen het sociale contact op
het werk was in het begin een issue,
ook veranderingen doorbrengen in
het bedrijf waren lastig vanwege
de cultuur. Vester werkt als group
controller, wat wil zeggen dat
hij zorgt voor rapportage- en
budgetteringsprocessen voor het
bedrijf dat internationaal actief is
op het gebied van infrastructuur,
gebouwde omgeving, water en milieu.
“In China heeft de baas altijd gelijk
en is hard werken een pre, ook al
wordt er niet altijd efficiënt gewerkt.
Als er maar lange dagen worden
gemaakt. Ervaring leert dat je tegen
culturele grenzen aanloopt als je wat
binnen een bedrijf wil veranderen.
Aziaten zijn bang voor gezichtsverlies
en zullen ook niet toegeven dat
iets niet lukt. Een eigen mening
hebben is ook niet belangrijk, als een

verandering ten goede komt voor de
baas willen ze het wel doorzetten.”
Ondanks dat Chinese collega’s niet
direct openstonden voor contact,
maakte Vester wel contacten op
andere manieren. Dat deed hij onder
andere door zich aan te melden bij
een vereniging voor Nederlanders in
Hongkong. “Ik zocht ook de contacten via andere kanalen, zoals sport
en organisatie van expats, waarbij
velen zijn aangesloten die in hetzelfde
schuitje zaten.” Volgens Vester heeft
Hongkong zoveel meer te bieden
dan het ‘stadsgedeelte’ dat iedereen
kent. Zo is er net buiten de stad een
groen gebied waar niet gebouwd mag
worden en heeft Hongkong de beste
metroverbindingen. “Elke minuut rijdt
er een metro. Een auto had je daar
niet nodig, maar was ook veel te duur.
In Hongkong is elke ruimte kostbaar. Daarom is woonruimte daar ook
schreeuwend duur.”

Online
Toen het bedrijf hem na 2,5 jaar
overplaatste naar Kuala Lumpur
in Maleisië waren de verschillen
meteen merkbaar. “Daar had ik een
groter appartement voor een lagere
prijs en zaten diverse faciliteiten
zoals een zwembad bij het complex.
Helaas kwam corona het land in en
mochten we van deze faciliteiten
niet gebruikmaken.” Vester geeft
aan het jammer te vinden dat hij in
Maleisië door de lockdown minder
van het ‘echte’ leven gezien heeft.
“Op persoonlijk gebied werden de
activiteiten online uitgebreid door
over te gaan op videobellen. Ik sprak
veel vaker mijn kameraden uit Egchel
bijvoorbeeld. Ook heb ik via de
vereniging van Nederlanders in Kuala
Lumpur contacten gekregen. Het was
door de lockdown veel lastiger om
met de lokale mensen in gesprek te
komen.”

Corona
Volgens Vester waren ook de coronamaatregelen enorm verschillend
per land. “Als je in Nederland nu nog

met een mondkapje loopt, word je
gek aangekeken. In Azië wordt dat
normaal gevonden of je wordt zelfs
aangekeken indien je er geen draagt.
Ook voordat corona in beeld kwam,
was het daar al meer normaal om een
mondkapje te dragen indien je griep
had of verkouden was. In Hongkong
bijvoorbeeld zijn de mensen heel
bang voor het virus, maar daarentegen is de vaccinatiegraad heel laag.
In Maleisië was er voor bedrijven geen
overheidssteun. Wel kreeg iedereen
1 GB gratis internet, want het gebruik
van een telefoon staat daar min of
meer op nummer 1. Mensen die een
laag inkomen hebben, kopen bijvoorbeeld wel een dure telefoon. De technologie lijkt in Azië verder doorgezet
en breder gebruikt. Zonder telefoon
kun je niks.”

Vochtig
Na vijf jaar in Azië te hebben gewoond,
is het voor Vester weer wennen om
in Egchel terug te zijn. De faciliteiten
zoals een zwembad dichtbij mist hij
wel. “Dat was in Kuala Lumpur ook veel
meer bruikbaar dan hier, vanwege de
temperaturen van rond de 30 graden
het gehele jaar door. De luchtvochtigheid is daar erg hoog. Zo kon je in
Hongkong het vocht ongeveer direct
van de muren halen.”
Ook het wonen in een grote wereldstad
is heel anders dan wonen in Egchel en
heeft zo zijn voordelen. De stad heeft
veel faciliteiten, die een dorp niet
heeft. Aziaten zijn daarnaast anders
in denken en een stuk relaxter dan
Nederlanders. Daar moet ik nu ik thuis
ben weer aan wennen. In Azië zijn of
lijken de meeste mensen heel gelukkig, terwijl hier iedereen over van alles
en nog wat klaagt.” Toch heeft het
wonen in Egchel ook zijn voordelen,
geeft hij aan. Hij bouwde daar enkele
jaren voor zijn verhuizing naar Azië zijn
huis en heeft er zijn familie en vrienden nabij wonen. “Verhuizen is niet zo
mijn hobby, maar ik weet niet wat de
toekomst brengt. “
Tekst: Jeanine Hendriks

Talloze kleuren om je heen, wat
een plaatje om naar te staren.
Al die kleuren houden mij op de
been. Wat als er nu een geen
kleuren waren?
Een wereld zonder kleuren,
beeld je dat eens voor de
verandering in. Talloze kleuren
is wat we nodig hebben om op
te fleuren. Talloze kleuren die ik
bemin.
Met name dan die warme
kleuren, zo zacht en vol
van kracht. Rood, oranje en
misschien zelfs wel mijn
favoriet. Geel. Het zijn kleuren
die een ontbrekende warmte
vullen. Dat is een mooie
eigenschap, dat kunnen er niet
veel.
De kracht van de kleuren is een
geheim dat we nooit mogen
onthullen Wat het betekent
om kleur in je leven te mogen
ervaren. Is een gegeven dat je
goed moet bewaren.
Een bos bloemen, zo kleurrijk
als maar kan zijn. Een
samengestelde combinatie,
want kleuren maken het leven
nu eenmaal fijn. De kleuren
zorgen ervoor dat het licht altijd
zal schijnen.
De kleuren zorgen ervoor dat
als we genieten van de kleine
dingen in ons leven, de kleuren
het laten verfijnen. Zo als ooit
op een brief geschreven stond:
‘Na regen komt zonneschijn’. De
kleuren versterken dit effect. En
zo zal het in onze leventjes voor
altijd zijn.
Een klein gevoel van geluk, door
het zicht van een mooie bloem.
De positieve uitstraling ervan
is een pracht die ik koesterend
benoem. Een kleur is simpelweg
maar een interpretatie van
signalen. Waardoor je hoofd en
gedachtes even door dit zicht
kunnen afdwalen.
Talloze kleuren, allemaal
onzichtbaar wanneer het donker
is. De herinneringen aan het
kleurloze is wat ik graag uit
mijn hoofd wis. Maar met de
gedachte dat er altijd kleur
aanwezig zal blijven. Zelfs in het
donker wanneer je het niet ziet.
Is een tip eens anders naar het
donker te kijken. En geniet.

Mirthe Beeks
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Basisregistratie Personen

Bladkorven plaatsen
In de week van 19 tot 23 september 2022 worden de bladkorven geplaatst.
Deze korven zijn alleen voor bladeren van bomen in de openbare ruimte. Als de bomen
kaal zijn, worden de bladkorven weer weggehaald. De bladkorven worden één of twee
keer per week leeggemaakt. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bladeren.
Geen snoeiafval of bladeren uit eigen tuin
Snoeiafval of bladeren uit uw eigen tuin horen niet in de bladkorven. Deze kunt u
aanbieden bij het Milieupark. Voor groenafval betaalt u € 5 voor een aanhanger van
2 bij 3 meter. Het kofferbaktarief is € 2,50.
Locaties
De locaties van de bladkorven zijn te vinden op de digitale afvalkalender op
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Een
lantaarnpaal
die niet
brandt

Zie jij een onveilige
verkeerssituatie,
afval dat is gedumpt,
een omgewaaide boom?
Meld het via de app en de
medewerkers van de gemeente
gaan ermee aan de slag.

Download de MijnGemeente app
in de Apple Store (iOS) of in
de Play Store (Android).

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

Baarlo
Baarlo
Helden
Helden
Beringe
Maasbree
Kessel
Gemeente
Peel en Maas

Helling 15
Helling 27
Hövellstraat 78
Jacob van Marisring 31
Kampweg 27
Krayel 22
Ondersteweg
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

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
Chojnacka
Keisters
Olteanu
Kalinowski
Bodak
Lörincz
Michniewicz
Cotovio Calado
Milewski
Łuczak-Kowalińska
Reiman
Betiuk
Muszyński
Frydrych
Máté
Tatu
Dryka

Voorletters
A.
A.
C.
E.
H.
I.
J.
J.F.
K.M.
M.
M.P.
M.M.
M.
M.
M.
P.D.
Ż.

Geboortedatum
31-05-1998
25-08-1973
20-09-1988
30-12-1973
03-04-1968
01-05-1987
15-06-1984
18-01-1990
16-05-1985
13-03-1964
22-05-1998
05-10-1984
20-03-1973
22-05-1979
10-08-1980
25-10-1989
10-03-1978

Het voornemen is ook van toepassing op thuiswonende minderjarige kinderen!
Belanghebbende(n) kan/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,
zijn/haar/hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via
info@peelenmaas.nl.

Geldproblemen door hoge
energiekosten
Van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 kunt u een eenmalige energietoeslag
aanvragen. Kijk voor de voorwaarden op www.peelenmaas.nl/energietoeslag.
Voldoet u niet aan de voorwaarden en heeft u financiële problemen door de hoge
energiekosten? Stuur dan een mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam,
adres en telefoonnummer. Dan neem de gemeente contact met u op.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Een menswaardige opvang van vluchtelingen

Dagelijks horen we over schrijnende situaties bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Tot voor kort
moesten daar steeds meer mensen buiten overnachten, omdat er elders in het land onvoldoende opvangmogelijkheden gecreëerd worden. Elke gemeente moet een bijdrage leveren aan de oplossing van deze
onmenselijke situatie.
PvdA/GroenLinks heeft al enkele
malen aan de gemeenteraad en het
college gevraagd om als gemeente
Peel en Maas ook onze verantwoordelijkheid te nemen. Tot nu toe blijft
iedere actie van de gemeente in deze
richting uit. Wij vinden dat onbegrijpelijk en we kunnen ons ook niet voor-

stellen dat de schrijnende berichten
uit Ter Apel de meeste burgers in onze
gemeente onberoerd laten. Aan de
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
heeft Peel en Maas goed meegewerkt, maar wat betreft de opvang
van vluchtelingen uit andere landen
laat de gemeente het tot nu toe goed-

deels afweten en verschuilt ze zich
achter de regio. Onze gemeente kan
een voorbeeld nemen aan buurgemeente Horst aan de Maas. Daar is
een terrein ingericht voor de opvang
van 150 asielzoekers. Dat gebeurt in
woonunits rond een centrale paviljoentent. Dat is niet bedoeld voor

permanent verblijf, maar hier kunnen asielzoekers gedurende enkele
maanden tot rust komen, met meer
privacy dan kortstondige opvang in
een sporthal. Meer gemeenten passen dit model toe. Zo hoeven asielzoekers niet langer buiten te slapen
en ze hoeven evenmin dagelijks
in bussen van de ene plek naar de
andere plek vervoerd te worden. Ze
kunnen gedurende enkele maanden
op dezelfde plek blijven, waar ook
noodzakelijke basisvoorzieningen zijn.

Iedere gemeente kan op deze manier
een passende bijdrage leveren aan
een menswaardige opvang van asielzoekers. We zijn ervan overtuigd dat
in onze gemeente ook enkele plekken gevonden kunnen worden die
geschikt zijn om dit model van crisisnoodopvang toe te passen. Waar een
wil is, is een weg. De vraag is: is die
wil er?
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden
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Energiecrisis is op te lossen met winst van
energiereuzen
Nu de energietarieven enorm oplopen, kunnen we in de winter met de jas aan in ons huis gaan zitten. Het is voor de ‘gewone’ mens niet meer te
betalen om de verwarming aan te zetten. Ook bedrijven kampen met hoge stookkosten. Waar de burger de dupe is van de energiecrisis, loopt de
winst van de energiereuzen verder op. Is dat wel zo eerlijk?
De Europese Commissie wil de winst van
energiereuzen afromen om noodhulp in
de energiecrisis te financieren. De olie- en
gasbedrijven draaien in deze tijd heel goed en
kunnen wel wat geld missen om de burgers te
compenseren, vindt de EU. Nederland is zeer

negatief over het ingrijpen in de energiemarkt.
Energiebedrijven hebben het recht om winst te
maken.
De burger heeft echter geen invloed op de energiecrisis. Energiebedrijven kunnen de gastarieven zo
hoog zetten als ze willen, want we moeten toch een

warme huiskamer hebben en een douche nemen.
Waarom komen de energiereuzen de burger niet
tegemoet?
De energiecrisis is op te lossen met de
winst van energiereuzen. Wat vind u?

Bespreking poll week 36

Het beperken van scootmobielen is onlogisch
Er is tumult in de regio onder gebruikers van scootmobielen. Veel Noord-Limburgse gemeenten hebben een contract met hulpmiddelenleverancier
Medipoint voor het verstrekken van deze vervoersmiddelen. Maar wat blijkt: er is contractueel vastgelegd dat de maximale snelheid is teruggebracht naar 12 kilometer per uur. En dat niet alleen, er kan ook nog ‘slechts’ een afstand van 20 kilometer worden gereden met een volle accu.
De meningen over de beperkingen variëren.
De één zegt dat een scootmobiel met 12 kilometer hard genoeg gaat, terwijl de ander vindt
dat de snelheid en het bereik van de accu wel
belangrijk is. Peter Stikkelbroeck vindt 12 kilometer per uur snel genoeg. “Het is toch een vervanging voor als je slecht ter been bent? Als ik
er puur technisch naar kijk, zijn deze voertuigen ook niet gebouwd voor hogere snelheden.
Kijk eens naar de kruiwagenwieltjes.”
Theo Geurts is het daarmee eens. “Van die

20 kilometer actieradius kun je wel wat vinden.
Maar de snelheid vind ik met 12 kilometer al vrij
hoog, soms zie je die dingen voorbij scheuren,
gevaar voor andere weggebruikers. Vergeet niet dat
deze bestuurders vaak mensen zijn die beperkt zijn
in mobiliteit/beweging, dus ook een lager reactievermogen hebben. Daarbij hebben de gebruikers
ook nooit een helm op.”
Jessie Ebben spreekt zich duidelijk uit over de
maatregel. “Laat alle mensen die bedenken dat de
scootmobiel geen 15 kilometer meer mag een paar

HERMAN VAESSEN GROEIT

DAAROM ZIJN WIJ
OP ZOEK NAAR

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

PROJECTLEIDER

maanden leven zoals de mensen met de beperkingen. Dan gaan ze wel anders denken. Door deze
maatregel wordt je weer achter de geraniums
gezet.”
Sonja Raijer vindt de actieradius van een scootmobiel belangrijk. “De snelheid nog tot daar aan toe,
maar het bereik van de accu is toch wel belangrijk.
Mensen zitten niet voor hun lol in zo’n ding. En als
ze aan verschillende kanten beperkt worden, is de
afstand tot de ‘gewone’ maatschappij nog groter en
zijn ze nog meer afhankelijk van anderen.”

Wij zijn op zoek naar een:

Allround medewerker
Wie zijn we?
Champignonkwekerij Jacobs BV staat voor een nieuwe fase. De moderne
kwekerij die momenteel wekelijks 210 ton champignons machinaal oogst voor
de verwerkende industrie, wordt uitgebreid met de bouw van 8 teeltcellen.
Hiermee wordt het bedrijf 60% groter. Bij champignonkwekerij Jacobs is
gedrevenheid het sleutelwoord tot het succes van de onderneming. Er wordt
gewerkt met een hecht team in een open, persoonlijke en gezellige werksfeer
waar altijd tijd is voor een grapje.
Wat ga je doen?
Als enthousiaste werknemer ga je aan de slag met alle werkzaamheden
binnen het bedrijfsproces. Dit betekent van het vullen van de teeltcellen,
het machinaal oogsten en sorteren van champignons, het leegmaken van
de teeltcellen tot het reinigen van cellen en machines.
Wie zoeken we?
• Een enthousiaste werknemer die van aanpakken houdt.
• Iemand die communicatief vaardig is en ons team aanvult.
• Een werknemer die graag werkt met machines en hiermee goed
overweg kan.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en afwisselende baan binnen het bedrijf.
• Marktconform salaris.
• Werken in een vooruitstrevend bedrijf met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch, enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventuele motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10A • 5995 ME Kessel • +31 6 42827144
Voor een korte impressie, zie de bedrijfsfilm op onze site.

www.jacobschamp.nl

INTERESSE IN DEZE VACATURES? KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL

Pastoraaltje

Column

Nimby

Ter Apel ligt ver weg van Peel en
Maas. Toch kwamen de beelden
van de schrijnende toestanden
in en rond het asielzoekerscentrum keihard binnen. In wat voor
land leven wij dat Artsen zonder
Grenzen noodhulp moet verlenen?
Zelfs de premier zei dat hij zich
schaamde. Natuurlijk is er heel
veel te zeggen over de situatie
nu: over een overheid die verkeerd bezuinigd heeft, over personeelsgebrek, over gebrek aan
doorstroming en over de overlast
van de groep ‘veiligelanders’ die
weg moet, maar niet wil en kan.
Maar als niemand mee wil werken,
moet het wel vastlopen. Iedereen
lijkt te denken: Ter Apel ligt gelukkig ver weg. Voor de meesten is
het nimby, not in my backyard,
niet in mijn achtertuin. Niet in
mijn gemeente. Dat bleek weer in
Albergen. En als ik dan sommige
reacties zie op het voorstel om in
veel meer gemeentes tot kleinschalige noodopvang te komen,
dan word ik stil. Zoveel wantrouwen en vooroordelen. Zeker, er
is hier ook woningnood en ook
hier leven steeds meer mensen
onder de armoedegrens. Maar
hulp en zorg geven aan vluchtelingen en mensen in nood hoeft toch
niet te betekenen dat onze eigen
inwoners achtergesteld worden.
Dat is verkeerde stemmingmakerij. Natuurlijk besef ik ook dat
Nederland niet alles en iedereen
moet en kan opvangen. Het is een
Europees en eigenlijk een wereldprobleem. Oorlogen, onderdrukking, oprukkende woestijnen.
Niet gek dat mensen het daar niet
uithouden. Mensen zoals wij. Maar
zij die hier asiel aanvragen moeten
wel menselijk behandeld worden.
Er moet sneller getoetst worden of
ze werkelijk voor een vluchtelingenstatus in aanmerking komen.
Soms krijg je de indruk dat het
beleid is: ‘Laten we ze maar slecht
behandelen, dan blijven ze vanzelf weg en lost het probleem wel
op.’ Ik zag op tv een mevrouw die
een grote doos met ijsjes neerzette voor die vluchtelingen daar
op dat gras in Ter Apel. Een mooi
gebaar met dat hete weer, maar ik
geneerde me toen ik zag hoe die
mensen zich massaal op die doos
stortten om zo’n smakelijke verkoeling te bemachtigen. Gelukkig
zijn er in onze samenleving nog
heel veel positieve krachten.

pastoor Peter van der Horst
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Geplukt

Joep van den Beucken Helden
In het leven van Joep staat gezelligheid centraal. Hij houdt van een
biertje drinken met kameraden, is lid van de schutterij en een groot
fan van carnaval. Tijdens dit feest stapt hij regelmatig het podium
op. Deze week wordt Joep van den Beucken (31) uit Helden geplukt.
Ook al komt zijn vriendin uit
Panningen, het stond vast dat Joep
zijn woonplaats Helden niet zou
verlaten. Ze kochten dan ook samen
een huis in het dorp. “Hier wonen
we inmiddels zes jaar en zijn samen
sinds 2008. Toen we een avondje
gingen stappen bij discotheek Apollo
in Helden, hebben we elkaar ontmoet. We waren toen 16 en 17 jaar.
Afgelopen mei zijn we getrouwd en
hebben dit groots gevierd.”

Carnaval
Want het leven draait om gezelligheid volgens Joep. Dat is ook de
reden dat hij zo houdt van carnaval.
Het was dan ook een domper toen
deze traditie twee jaar door corona
niet kon doorgaan. Daar bedacht
hij samen met vrienden wat op.
“Tijdens de 11e van de 11e ben ik
samen met een kameraad naar
Maastricht afgereisd om op een
geheel leeg Vrijthof het carnavalsseizoen te openen. Je moet de gezelligheid toch zelf maken. Een jaar
later toen carnaval niet gevierd kon
worden, hebben we met de Kwaj
Leiding een buutte aan de deur
bedacht. In eerste instantie dachten
we aan een trailer die we zouden
gebruiken als podium, maar dat zou
te veel geluid veroorzaken. Daarom
zijn we met een act aan de deur
gekomen. We kregen zulke goede
reacties dat we het jaar erna weer
hetzelfde initiatief hebben genomen. We hadden nooit verwacht dat
het zo’n succes zou worden.” Dit jaar
maakte Joep samen met vrienden
een ‘vastelaovendroute’ waarbij ze
alle dorpen aandeden die beginnen
met één van de letters van ‘vastelaovend’. “We hebben carnaval toch
nog goed kunnen vieren. De sfeer in
onze groep is altijd goed.”
Met diezelfde groep treedt Joep tijdens carnaval ook op met de liedjesavonden. Ook al kunnen de jongens
niet zingen, een feestje wordt er

toch van gemaakt. “Het gaat niet om de
prestatie, maar om de lol. We hebben
dan ook nooit gewonnen, wel hebben
we meerdere keren de presentatieprijs
gekregen.”

Kameraad
Onlangs is Joep ook lid geworden van
de carnavalsvereniging in Helden.
Dit stond al langer op de planning,
maar door het overlijden van een goede
vriend is de aanmelding sneller in gang
gezet. “Hij heeft ons meerdere keren
gevraagd om ook lid te worden van
de vereniging. Ik dacht: ‘dat komt wel
een keer’. Het is nu twee jaar geleden
dat hij plotseling is overleden aan een
aneurysma in het hoofd. Nu het carnavalsseizoen weer normaal kan plaatsvinden, heb ik samen met een vriend
besloten om ons aan te melden, ook
als herinnering aan onze goede vriend.
Zijn dood was het heftigste moment uit
mijn leven.”
Joep is niet alleen lid van de carnavalsvereniging, ook is hij al bijna vijftien
jaar leider bij Jong Nederland en zit hij
bij het tamboerkorps van de schutterij. De interesse in het schuttersleven
heeft hij van zijn familie overgenomen. Zowel zijn vader als broertje zijn
lid van de schutterij St. Lambertus
Helden. Zijn overleden oom had ook
‘schuttersbloed.’ “Vanaf mijn 6e ben ik
meegetrokken. Ik begon als bordjesdrager en uiteindelijk ben ik gestart bij
het tamboerkorps. Het OLS is ieder jaar
het hoogtepunt en het is elk jaar weer
gezellig. Het gaat mij vooral om de
gemoedelijkheid binnen de vereniging
en het gildewezen. Het schieten zelf
heeft mij nooit getrokken. Mijn broertje
weer wel, hij schiet ook mee tijdens het
OLS.” Toch was het Joeps vader die zich
koning schoot afgelopen jaar. Hij koos
om Joeps vrouw Sandra als koningin te
vragen. “Mijn moeder trekt daar niet zo
aan, waardoor Sandra werd gevraagd.
Dat hadden we totaal niet verwacht.
Vanwege mijn drukke programma was
ik geen geüniformeerd lid meer van de
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schutterij. Uiteindelijk moest ik er ook
aan geloven om dat weer te worden.”
Tussen alle gezelligheid door moet
er ook gewerkt worden en dat deed
Joep tien jaar lang als timmerman.
Hij maakte echter een omslag in de
afbouw. “Ik bevestig nu onder andere
systeemplafonds en wanden. Het timmermansvak was erg druk. Mijn werk
bestond uit jagen, stress en lange
dagen maken. Ik heb voor mezelf geko-

zen door ander werk te zoeken en dat
bevalt me prima.”

Ouwehoeren
Mocht hij nog tijd over hebben in zijn
weekplanning dan gaat Joep graag
met vrienden wat drinken in de kroeg.
“Aan stilzitten doe ik niet. Ik hou ook
van ouwehoeren.” Een bezoekje aan
een concert of voetbalwedstrijd sluit
Joep ook niet uit, evenals een vakantie

samen met Sandra. “Meer dan twintig jaar speelde ik voetbal, maar ik heb
geen tijd meer om te sporten. Als bier
drinken een sport was, dan was ik
topsporter. Ik ga wel regelmatig met
kameraden of familieleden naar een
voetbalwedstrijd. Het is fantastisch om
de sfeer in en rond een stadion mee te
maken.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

10

verenigingen \ 1509

Dekenaal schuttersfeest Beringe

Gelijkspel

Beringe staat in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 september in het teken van het Dekenaal schuttersfeest. Hier aan zullen zo’n tien schutterijen uit Peel en Maas en omstreken deelnemen.

Panningen-Helden
in evenwicht
De hele week keken beide teams naar deze wedstrijd uit.
Panningen tegen Helden op zondag 11 september. Uiteindelijk was
het een wedstrijd zonder winnaars. De stand bleef steken op 1-1 in
een wedstrijd.
Na een ietwat saaie eerste helft
sloeg de vlam pas goed in de pan
in de tweede helft. Helden kwam
via Stan van Berlo op voorsprong,
maar gaf die later in de tweede
helft weer weg. Na de 1-1 gebeurde
er van alles. Er vielen echter geen
doelpunten meer, althans geen
geldige.
De wedstrijd kende een tumultueus

einde met een rode kaart (twee
keer geel) aan Heldense kant, een
penalty die geen penalty werd,
en een doelpunt van Helden dat
wegens vermeend buitenspel werd
afgekeurd. Helden kon, maar leek
ook niet te mogen winnen van de
man met de fluit in de hand.
Tekst: vv Helden

Op zondag 18 september kan er genoten worden van een totaal schuttersprogramma, oftewel de mini OLS Peel
en Maas. Om 12.45 uur presenteren
de schutterijen zich presenteren voor
inspectie op het sportpark bij Beringe
Buiten. Ook de Beringse fanfare is aan-

wezig om de muzikale noten te verzorgen. Vervolgens trekt er om 13.00 uur
een optocht door de Beringse straten.
Om 15.00 uur is het tijd voor de schietwedstrijden bij het Sjuttershoehs aan
de Hoevenstraat. Omstreeks 18.00 uur
zal bekend zijn welke schutterij er met

de ereprijs van de gemeente Peel en
Maas gaat strijden. Een dag eerder, op
zaterdagmiddag 17 september, zullen vanaf 14.00 uur de prominenten
uit de regio komen schieten bij het
Sjuttershoehs aan de Hoevenstraat.
Toeschouwers zijn ook hierbij welkom.

Koningsschieten in Egchel
Schutterij Sint Leonards Panningen-Egchel houdt zondag 25 september haar jaarlijkse Koningsschieten.
Grote vraag is wie de opvolger wordt van koning Louis van Roij, die met zijn koningin en dochter Leonie van
Roij het huidige koningspaar vormt.
Plaats van handeling is het schietterrein van Sint Leonards aan de Horsten
in Egchel. Nadat de nieuwe koning
bekend is, kan er nog geschoten

worden voor de titel Dorpskoning en
Jeugddorpskoning. Aan deze wedstrijden kan elke inwoner van Panningen
en Egchel deelnemen. Aanvang is

15.00 uur. Legitimatie is verplicht.
Interesse? Mail dan nu alvast naar
secretaris.schutleonardus@gmail.com

Daantje Lommen eerste vrouwelijke
clubkampioen bij TTC Tegelen

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

In Tegelen werd zaterdag 10 september het jaarlijkse senioren tafeltennis clubkampioenschap gespeeld.
Hier deed Daantje Lommen uit Panningen ook aan mee, want zij is ook lid van deze club. De opkomst was
groot; er deden twintig senioren mee. Daantje begon in een poule van vijf spelers. Ze moest het opnemen tegen
Arne, Mark, Joey en Wiel. Ze had drie van de vier wedstrijden met 3-0 gewonnen. Alleen Mark wist één game
af te pakken. Door de vier winstpartijen werd ze eerste in haar poule.
Na haar poule mocht ze het opnemen tegen Björn. Daantje was iets te
sterk voor Björn, met 3-0 wist ze te
winnen. In de kwartfinale kwam ze
uit tegen Boyd, Daantje speelde daar
ook te slim en wist weer met 3-0 te
winnen. Na deze wedstrijd mocht

ze door naar de halve finale tegen
Gerard. Hij maakte het Daantje erg
lastig, maar hij kon de winst niet naar
zich toe trekken. Daantje won met
3-1. De finale tegen Philip was spannend, maar ook deze man kon de
dame niet verslaan. Ze wist te winnen

met 3-1, waarmee Daantje zich clubkampioen 2022 in Tegelen mag noemen. Ze heeft hiermee geschiedenis
geschreven, omdat dit de allereerste
dame is die zich clubkampioen mag
noemen in zestig jaar bestaan.

Open dag in de wijngaard van het wijngilde
Het wijngilde Peel en Maas zet zondag 18 september haar poorten van de wijngaard nabij de rotonde aan de
Potdé in Helden wijd open. Van 11.00 uur tot 17.00 uur zijn geïnteresseerden welkom voor een rondleiding in
de wijngaard onder het genot van een wijntje en een hapje.
Nu de druiven op het eind van de rijping zijn, is dit een ideaal moment om
alle ingrediënten van het wijn maken
te kunnen tonen. Het wijngilde telt
zo’n dertig leden die elkaar ondersteu-

nen in het wijn maakproces. Onlangs
is een opleiding tot gevorderde
wijnmakers met succes afgesloten.
Zondag 18 september is voor eenieder
een moment om met het wijngilde

in contact te komen. De wijngaard
bevindt zich in de driepunt Loo,
Maasbreeseweg en de Molenstraat.

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl

Afsluiting Triduüm Peel en Maas
na zeventig jaar
Met de Triduümdagen is een periode van liefst zeventig jaar vrijwilligerswerk en inzet voor zieken en
ouderen in Peel en Maas afgesloten. Bij elke Triduumdag waren ruim vijftig vrijwilligers op de been om
mensen bezinning, ontspanning en ontmoeting te bieden.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 18 september
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 21 september
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 september
geen h. Mis

Zondag 25 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v.

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zondag 18 september
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Jeanne
Cluster MKBE
Senden. Intenties: Voor de intenIn de parochies van MKBE wordt
ties van de Aldegundiskapel en de
een nieuwe kapelaan benoemd
Mariakapel op het kerkhof.
te versterking van het huidige
priesterteam: Ranil Weerawarna, Mededelingen
Kerkelijk huwelijk
32 jaar, uit Sri Lanka. De benoe
ming gaat in per 1 september en Hein Peeters en Moniek Smits
hij zal gaan wonen in de pastorie Openstelling Aldegundiskapel
in Kessel.
De Aldegundiskapel in
onze parochiekerk is dagelijks
geopend voor het opsteken
Parochie Maasbree
van een kaarsje, een
Misintenties
gebed of een moment van
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19 bezinning. De H. Aldegundis is
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.
www.parochiemaasbree.nl

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 17 september
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 24 september
Geen H. Mis

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
Zondag 18 september
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v.
Jan Veltmans en Leen Veltmans-

Parochie Kessel

Sanders en overleden kinderen (gest.
jaard); Jac. Steeghs (verjaardag),
Mathilde Steeghs-Franssen en zoon
Léon; Handrie Engelen (verjaardag) en
Lies Engelen-Jacobs
Maandag 19 september
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 20 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken
Donderdag 22 september
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst voor overleden ouders Sef
en Maria Timmermans – Goertz
en overleden kinderen.

Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
15.30 uur H. Mis vanwege Nationale
Ziekendag de Zonnebloem.
Zondag 18 september
9.30 uur H. Mis. Jaardienst Wiel
Coopmans, Maria Jacobs en Yes Titulaer;
Jaardienst Agnes van der Hoorn.
Donderdag 22 september
9.00 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
18.00 uur H. Mis. Voor eigen parochie.

zangkoor t.i.v. Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar;
Zondag 18 september
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Doelpunt Mike Peeters redding wedstrijd

MVC’19 wint bekerwedstrijd tegen 1e klasser Venlosche Boys
MVC’19 heeft zaterdag 10 september een zwaarbevochten overwinning behaald op eerste klasser Venlosche
Boys. De kersverse tweede klasser won in de extra tijd met 1-2 door een doelpunt van Mike Peeters.
Al snel kwam MVC’19 in de 1e helft
onder druk te staan door een fel
aanvallende ploeg uit Venlo. MVC’19
wachtte geduldig op haar kansen.
Na 10 minuten had Venlosche Boys
twee grote kansen en kon MVC’19 hier
tegenover een kans creëren door een
strak schot van Yannick Muijsenberg.
In de 12e minuut werd Ron van den
Kerkhof in buitenspelpositie door Clim
Moonen vrij voor de keeper gezet.
De goaltjesdief van MVC’19 wist deze
kans mooi te verzilveren door de goed
keepende goalie van de Venlosche
Boys te verschalken en de 0-1 te scoren. De Venlose ploeg nam meteen
na het doelpunt van MVC’19 weer de
regie over en in de 21e minuut werd
dan ook de verdiende gelijkmaker
gescoord. MVC’19 moest nog voor rust
een tegenvaller incasseren door het
uitvallen van Ron van den Kerkhof die
aan een kopduel een hoofdwond overhield. Net voor rust had MVC’19 nog
een hele grote kans maar Daan Peters
kwam een teenlengte te kort. MVC’19
ging met 1-1 de rust in.

Penalty
In de tweede helft zocht Venlosche
Boys nog sneller de aanval en ging
in een hoog tempo op zoek naar de
overwinning. MVC’19 kreeg via Joris
Timmermans nog de eerste dikke
kans. In de 55e minuut kreeg de

Venlosche Boys een penalty van de
vrouwelijke scheidsrechter maar Tim
van Renselaar stond op de goede
plaats en stopte fraai de penalty.
MVC’19 kreeg via Rob Custers nog
een dot van een kans, maar de keeper van de Venlosche Boys redde

knap. MVC’19 bleef goed verdedigen en hoopte op een zwaarbevochten gelijkspel. In de 91e minuut was
het Tim van Renselaar die door een
geweldige safe MVC’19 in de race
hield. MVC’19 ging nog één keer in
de aanval via Joris Timmermans die
één op één de bal niet langs de keeper kreeg. In de rebound werd de bal
strak door Marco Daniels voorgezet op

Mike Peeters die genadeloos de bal
in het net schoot, waarvoor MVC’19 in
de allerlaatste seconde met 1-2 wist
te winnen. Een uitstekende prestatie.
Zondag 18 september speelt MVC’19 de
tweede bekerwedstijd tegen Sittard
op sportpark De 3-sprong. De winnaar
gaat naar de volgende bekerronde.
Tekst: Peter van Diepe, MVC’19

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses
reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies
Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl
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Ronnie Gardiner Methode in Alzheimer Café
Aan de vooravond van Wereld Alzheimer Dag organiseert Alzheimer Café Peel en Maas op dinsdag 20 september een avond over de Ronnie Gardiner Methode. Gastspreker is Conny Verstappen, trainer in de Ronnie
Gardiner Methode.
De Ronnie Gardiner Methode is een
vrolijke, gestructureerde methode
voor de hersenen. Daarbij worden
ritme en muziek ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren.

Door het tegelijkertijd activeren van
diverse hersengebieden, zoals zien,
horen, spraak, motoriek en geheugen, is het een manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.

Het Alzheimer Café vindt plaats in
Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan
Nausstraat 5 in Egchel en duurt van
19.30 tot 21.30 uur. Inloop is vanaf
19.00 uur.

Open dag jeugdwerkgroep IVN Helden
De jeugdwerkgroep van IVN Helden houdt dinsdag 20 september een open dag van 15.00 tot 16.30 uur. De
groep komt samen in het IVN lokaal op basisschool de Pas in Helden.
Spelen, sporen ontdekken, de natuur
ruiken en voelen. Allemaal dingen
die de jeugdwerkgroep met de deelnemers gaat doen. De jeugdgroep is
vooral bedoeld voor kinderen van de
groepen 4 tot en met 8 van de basis-

school. Kinderen van groep 3 zijn ook
welkom, voor deze groep is het prettig
als er een begeleider bij is.
De groep wordt begeleid door een
vaste groep natuurliefhebbers die
de nodige ervaring hebben in het

omgaan met kinderen. Alle vrijwilligers hebben een VOG-verklaring.
Aanmelden voor de open dag kan
door het sturen van een mail naar:
jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

Vierde editie Natuurlijk Gezond Festival
Stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg organiseert zondag 18 september van 11.00 tot 17.00 uur voor de
vierde keer een Natuurlijk Gezond Festival. Dit gratis toegankelijke evenement wordt gehouden in de pluk- en
theetuin van In de 7e Hemel, Belgenhoek 7 in Grashoek.
Stichting Natuurlijk Gezond Noord
Limburg zet zich in om de natuurlijke,
positieve en vitale gezondheid bij
mens en dier te promoten. De pijlers
van de stichting zijn dan ook inspireren, verbinden en informeren. Het
Natuurlijk Gezond Festival wil mensen laten ervaren wat de natuur heeft

en geeft. Tevens wil het laten zien
dat samenwerking op het gebied
van natuurlijke, positieve en vitale
gezondheid voor mens en dier een
meerwaarde kan zijn. Het Festival
wordt een dag boordevol activiteiten, met natuurlijke voeding, muziek,
kinderactiviteiten, kraampjes, work-

shops beeldhouwen, tekenen, yoga,
voorlichting, lezingen zwangerschap
en bevalling, demonstraties en workshops over onder meer ademhaling,
acupunctuur, orthodontie, massages,
voetreflex en individuele sessies.
Het geheel wordt verder opgefleurd
door muzikaal talent.

Jürgen Liebscher winnaar
De jaarlijkse uitwisseling tussen Jeu de Boulesclub Breetanque
Maasbree met JBC Baarlo vond dinsdag 6 september plaats in
Maasbree. Van JBC Baarlo waren 14 leden aanwezig en van Breetanque
26 leden. Vanwege de hoge temperatuur was vooraf door de organisatie besloten om de wedstrijden in te korten tot maximaal 45 minuten
speeltijd plus eventueel een extra mene. De eindstand na drie gespeelde
wedstrijden bepaalde de vier prijswinnaars. Met 26 punten en
3 gewonnen wedstrijden wist Jürgen Liebscher de eerste plaats te
behalen. Daarop volgde Martin Klerken die in 3 wedstrijden 25 punten
behaalde en Joost Hegger die 24 punten bemachtigde.

Baarlo Schoon actie
Stichting Baarlo Leeft! heeft als doelstelling Baarlo leefbaar te houden. Daarom organiseert stichting
Baarlo Leeft! twee keer per jaar een Baarlo Schoon actie, als onderdeel van Peel en Maas Schoon, ondersteund door de gemeente. Zaterdag 17 september is de volgende actie.

Monteur
Eindmontage
bij Limex, Paul:
“Waarom ik iedere dag met
plezier naar mijn werk ga?
Omdat geen dag hetzelfde
is. Samen met mijn
betrokken en gezellige
collega's maken we mooie
producten voor onze klanten en uiteindelijk ook voor
een betere wereld!”

Startlocatie is Ingweg 7. De actie
begint om 13.30 uur. Tot 16.00 uur
wordt er zwerfafval opgeruimd.

Voor de benodigde materialen wordt
gezorgd. Wil je een bijdrage leveren?
Meld je aan via baarloleeft@baarlo.nl

Vacature

Monteur eindmontage
Wil je werken bij een ambitieus familiebedrijf waar jouw bijdrage écht
ertoe doet? Gaat je hart sneller kloppen van gave, technische uitdagingen? Word onderdeel van het leukste team van Noord-Limburg!

Lorem ipsum

Enthousiast en nieuwsgierig geworden?

Over Limex

Dan komen wij graag in contact met jou. Mail of bel naar Joep
Janssen. Of bekijk de vacature video op onze site!

In de strijd tegen vervuiling en verspilling, ontwikkelt en produceert
Limex innovatieve reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw. Onze machines zijn op bijna elk continent
te vinden, maar worden lokaal in hartje Panningen gebouwd!

mail: pz@limex.nl
tel: 077-307-4412

Ga naar: limex.nl/werken-bij-limex

