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Oogstdankfeest Meijel
Ruim 35 vrijwilligers hebben zo’n 5.000 uur werk gestoken in het versieren van de kerk en het organiseren van het oogstdankfeest in Meijel. Piet Schers, die samen met Moniek
Koopmans de vrijwilligers aanstuurde, noemt het feest ‘grandioos’: “We hebben meer dan 5.000 bezoekers gehad. Ze stonden in de rij om binnen te mogen.” Toen hij op zondagochtend
de deur opende, stonden er al zo’n twintig geïnteresseerden. Tijdens de viering op zaterdagavond zat de kerk helemaal vol. De Heimatkapelle uit Meijel luisterde de mis op. Ook was er
een optreden van dansgroep MD Meijel. Voorafgaande aan de offerande werden vier manden met vruchten aangeboden aan de priester.

Nico Vincken Statenlid
voor één termijn

‘Ongepast afscheidsfeestje’
NLW-directeur Fleuren
De ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep is woest. Reden is dat de NLW op de verjaardag van
vertrekkend directeur Fleuren een bijeenkomst organiseert waar afscheid van hem wordt genomen.
1.100 medewerkers en genodigden zijn hiervoor uitgenodigd. De OR vindt het ongepast en moreel verwerpelijk dat de directeur, die volgens de OR ‘vernietigend’ is beoordeeld door procesbegeleiders, een
afscheidsfeest organiseert onder de noemer van een bedrijfsbijeenkomst.
De OR stelt dat afgesproken is dat
hij gepast en op een bescheiden
manier zou vertrekken. De NLW
regelt de sociale werkvoorziening
voor de gemeenten Venray, Horst
aan de Maas en Peel en Maas en
ontvangt ieder jaar subsidie van de
gemeente. Directeur Fleuren, voormalig wethouder van gemeente
Peel en Maas, en de OR leven al
lange tijd in onmin. Twee procesbegeleiders die de situatie tussen de OR en directie en de gehele

gang van zaken binnen het bedrijf
hebben beoordeeld, hebben vernietigend geoordeeld over het
functioneren van Fleuren, zo stelt
de OR. Op 25 juni maakte de NLW in
een persbericht bekend dat Fleuren
op 15 oktober vertrekt. Het bestuur
van de NLW, dat bestaat uit negen
wethouders van de gemeente Peel
en Maas, Horst aan de Maas en
Venray, liet destijds via voorzitter
Anne Thielen uit Venray weten dat
het vertrek niets te maken had met

de beoordeling van de procesbegeleiders.

Maat vol
In de uitnodiging van de bijeenkomst worden medewerkers
uitgenodigd ‘om samen de transitieperiode formeel af te sluiten. Dit is
het moment om hierop terug te kijken met tegelijkertijd een blik naar
de toekomst.

Lees verder op pagina 04

Nico Vincken uit Egchel, FvD-Statenlid voor de Provincie Limburg, verwacht
niet over vier jaar verder te gaan in de politiek. “Ik ben bijna 72. Ik heb moeite
het tempo van de jonge generatie te volgen. Ik zit bij zes appgroepen, krijg
100 appjes en 20 mailtjes per dag. Daar moet ik aan wennen.”
“Het enige wat ik ambieer is een geurspoor uitzetten. En een beetje invloed
uitoefenen op de politieke richting van
ons land voor de komende vier jaar.”
Vooral wat betreft de energietransitie
en het klimaatakkoord volgt Nederland volledig het verkeerde pad, meent
Vincken. “Het bulkt van de aannames.
Er zitten geen serieuze cijfers achter.
Er zijn drie pijlers: haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. En daaraan
mankeert het volledig. In de overheidsplannen is de burger absoluut niet geraadpleegd. Sterker nog: ze schaffen het
raadgevend referendum af.”
Het was daarom dat hij zich meldde

als FvD-lid. “Thierry belde: ‘Je moet op
de lijst’. Ik zeg: ‘Ik ben geen politicus’.
‘Maar we hebben niemand in NoordLimburg.’ En zo kwam ik op plek zeven.
Met 1700 voorkeursstemmen heb ik de
zetel bijna op eigen houtje gehaald, en
doordat Hiddema zich terugtrok zit ik nu
in de Staten.”
Hij moet vooral wennen aan het taalgebruik. “Ik ben chemicus. Ik ben moeilijke woorden en formules gewend. Maar
die ambtelijke taal, daar is soms niet
doorheen te komen. Ze komen vaak pas
na lange inleidingen to the point.”
Zie ook het interview met Nico
Vincken op pagina 02
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Oud-leraar Nico Vincken over zijn ervaringen als Statenlid

‘De regering is van lotje getikt’
Minder dan een jaar geleden heeft HALLO Nico Vincken (71) Geplukt.
Van politieke aspiraties was nog niks te merken. Hij was druk met zijn
doedelzak en andere muziek. Inmiddels is hij Statenlid in Limburg.
HALLO bezocht hem op de Catharinahoeve in Egchel.
De scheikundeleraar was al enkele
jaren met pensioen, toen de landelijke overheid met de energietransitie en het klimaatakkoord kwam. Hij
had nooit politieke aspiraties, maar de
frustraties van de chemicus brachten
hem op het politieke pad. “De regering is van lotje getikt”, zegt hij stellig.
Nu is Nico Vincken lid van de Provinciale Staten voor het Forum voor Democratie (FvD).

Baudet of Otten?
“Dat weet ik niet. Ik ben niet zo’n insider. Waar er twee vechten hebben er
meestal twee schuld, lijkt me. Voor de
partij is zo’n ruzie heel slecht. Ik hoop
op een samenwerking tussen de Ottengroep en De FvD.”

Maar wat vindt u van Baudets
boreale uitspraken?
“Otten is heel praktisch, maar Baudet
is een filosoof. Hij is flamboyant en
houdt van interessant taalgebruik. En
daar pakken ze hem dan op.”

Maar is dit soort terminologie niet
racistisch?
“Ik vind van niet. Dit is een voorbeeld
van hoe dingen verkeerd weergegeven en verdraaid worden. Thierry
schreef een recensie over een boek
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van Houellebecq. Zo’n boek wordt
maar door een paar mensen gelezen. Het is echt voor een klein clubje
mensen die dat begrijpen. Ik heb de
recensie zelf vier of vijf keer moeten
lezen. Maar een journalist pikt dat dan
selectief op om hem bijvoorbeeld als
vrouwonvriendelijk weg te zetten.”
Vincken is woordvoerder van de commissie Ruimte Landbouw en Natuur en
van de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid. “Het is tijdelijk. Er volgt nog
een hele verschuiving. Mijn specialiteit is energie, dus ik opteer voor de
portefeuille Duurzaamheid. En dan
krijg je automatisch ook Natuurbeleid.
En zo krijg je te maken met het voortdurende conflict tussen landbouw en
natuur.”

Meer of minder varkens?
“Zeker niet meer varkens. Maar ik heb
begrip voor boeren die hebben geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen
en ik heb respect voor tradities. Misschien zijn er wel teveel varkens, maar
dan moet daar een schadevergoeding
tegenover staan.
Teveel varkens is vooral een gevolg
van de overbevolking. Als er minder
mensen in ons land waren, dan was er
meer plaats voor varkens. En natuur.
Nu zitten we echt vol. Wat dat betreft
kan ik best mee met het CDA-standpunt: ‘er moet iets gebeuren’. Maar
niet zoals D66 voorstelt door rigoureus
de varkensstapel te halveren.”

Maar moeten we niets doen tegen
de opwarming van de aarde?
“We hebben nu twee droge jaren op
een rij. Dat heeft niet met het klimaat te maken, dat doet het weer. Het
weer is veranderlijk. Ja, de aarde zal
langzaamaan wel opwarmen, maar
de mens is daarvan niet de oorzaak.
Of nauwelijks. De CO2-emissie draagt
daar misschien aan bij, maar de zonneactiviteit en de veranderende zeestromen hebben veel meer invloed.
Rutte denkt dat hij aan een knopje kan
draaien van de CO2-uitstoot en zo de
opwarming omlaag kan zetten. Dat is
veel te simpel.”
Zelf heeft Vincken zijn dak vol zonnepanelen liggen. “Er is niks mis met
duurzame energie als wind, zon of
biomassa. Maar het is volstrekt onvoldoende. Kernenergie ontbreekt

volledig in de overheidsplannen. Er is
blijkbaar een panische angst voor. Ja,
het afval is wel een probleem, maar
het is nu kiezen of delen. Toekomstige
Thoriumcentrales kunnen het afvalprobleem grotendeels oplossen. Zonder
kun je onze energiebehoefte absoluut
niet dekken. En je kunt het ook niet
overlaten aan arme landen. We kunnen hier wel investeren in duurzaamheid, maar in Afrika zijn ze er nog lang
niet klaar voor. Daar zetten ze hun
handtekening wel ergens.”

Hoe bedoelt u?
“Veel landen zetten wel hun handtekening, maar houden zich helemaal
niet aan de afspraken. We moeten het
relativeren. Nederland is maar een
klein landje. Als we andere landen iets
gaan opleggen, ontzeggen we hen
hun welvaartsgroei. We kunnen hen
het gebruik van fossiele brandstoffen
niet ontnemen. Ze hebben het echt
nodig voor hun ontwikkeling.”

Maar fossiele brandstoffen zijn
toch eindig?
“Ja, we moeten iets verzinnen. Maar
waarom moet Nederland op korte
termijn zeer extreme maatregelen nemen? De slavernij is voor een deel afgeschaft, doordat fossiele brandstoffen
mankracht konden overnemen. Fossiele brandstoffen hebben de industriële
revolutie en onze welvaart mogelijk
gemaakt. Dat kunnen we toch niet
zomaar overboord zetten? Het groot-

ste probleem is de overbevolking. Als
we richting de 9 miljard mensen gaan
in 2050, dan valt onze energietransitie
volledig in het niet.”

Welke mensen zijn er teveel in de
wereld?
“Overal zijn teveel mensen. Kijk naar
Nederland. Woningbouw, landbouw,
natuur… Alles zit vlak bijeen en het
leidt constant tot conflicten. De overbevolking in Nederland stijgt uitsluitend door immigratie. De EU en
Nederland zijn te weinig selectief als
het gaat om immigratie. Het draagvlak
onder de bevolking wordt ondermijnd
door het toelaten van immigranten.
Doordat de EU laks is en vooral gelukszoekers binnenlaat, kunnen we
de echte vluchtelingen niet genoeg
hulp bieden. En die echte vluchtelingen zouden bovendien beter geholpen
kunnen worden in de regio.”

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking dus?
“Daar mag best meer naartoe ja. Het
geld is in die regio vaak vijf keer meer
waard. En over internationale politiek gesproken: het zou voor de hele
wereld beter zijn als we meer zouden
samenwerken met Rusland. Ik vind het
jammer dat de verhoudingen met Rusland zijn verslechterd. En dat is echt
niet allemaal Poetin aan te rekenen.
Heb je een paar uur zodat ik kan vertellen wat de EU en de NAVO de afgelopen 15 jaar tactisch verkeerd hebben

gedaan in de omgang met Rusland?

We blijven in Nederland: Minder
Marokanen dus?
“De Marokkaanse gemeenschap moet
hard werken aan het verbeteren van
hun groep en hun imago. Die Marokkaanse jongens zijn vaak niet opgevoed volgens onze normen en
waarden. Maar Marokkaanse Nederlanders die hier zijn, moeten we een
fatsoenlijke kans geven. Zeker een
derde generatie. Die kun je nergens
naar terugsturen.”

Nog adviezen voor de gemeente
Peel en Maas?
“Volg niet klakkeloos allerlei energie- en klimaatoplossingen uit Den
Haag. Het is verstandig de ambities te
matigen, want over een paar jaar zal
blijken dat wij gelijk hebben en dat de
CO2-uitstoot wereldwijd gewoon blijft
stijgen. Ik merk in de wandelgangen
dat CDA en VVD er ook kritisch tegenover staan, maar ze zijn nog volgzaam.
Ze volgen Rutte.

En nog tijd voor de doedelzak?
“Ja hoor. Ik werk bijna 40 uur, ik ben
ook nog politievrijwilliger en bestuurslid van de pipeband van de politie in
Maastricht. En ik help mijn schoonzoon
graag in zijn wijngaard en zijn tuin,
maar dat schiet er de laatste tijd helaas bij in.”
Tekst en Beeld: Marc van der Sterren

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
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Voormalig VMBO-terrein krijgt woonbestemming

Woonzorgcomplex voor mensen met dementie
In het voormalige vmbo-college aan het Dr. Poelsplein in Panningen komen woningen voor mensen met dementie en sociale huurwoningen. Alle
inwoners uit de buurt worden uitgenodigd mee te denken over de verdere invulling van het terrein.

overkant veertien mensen met een
verstandelijke handicap huisvest,
maar ook met het vlakbij gelegen gemeenschapshuis in Kepèl.
De verdere invulling van het terrein
wordt fasegewijs ontwikkeld. Maandagavond is al met de buurt gesproken over de wensen. “Er zijn nog
verschillende combinaties mogelijk
tussen zorg en wonen, dat gaan we
allemaal nog gezamenlijk bekijken”,
aldus wethouder Wanten.

Anti-kraakregeling

Ondernemer Peter Janssen (midden) en de wethouders Anget Mestrom en Rob Wanten tekenen een intentieverklaring

Het woonzorgcomplex gaat
’t Poelsplein heten en is bestemd voor
bewoners met dementie. Daarnaast
komen er ook reguliere woningen in
de sociale huursfeer.
Wethouders Rob Wanten en Anget
Mestrom van Wonen en Zorg hebben
met ondernemer Peter Janssen
op maandag 23 september een
intentieverklaring ondertekend.
De wens van Peter, zijn vrouw Hélène
en dochter Maartje Janssen uit
Panningen om een verzorgingshuis
voor dementerenden te bouwen krijgt
daarmee gestalte.

Piushof
De woningnood is hoog en niet alleen

bij mensen met een zorgbehoefte
Daarom is ook Wonen Limburg bij het
project betrokken. Zij gaat op dit terrein woningen realiseren als compensatie voor de huizen die op Piushof in
mindering waren gebracht.
Daar zijn 72 woningen gesloopt, hiervoor komen slechts 46 sociale huurwoningen en 8 middenhuurwoningen
terug. In het VMBO-gebouw mogen ze
dus 18 woningen realiseren.
Voor het woonzorgcomplex worden
24 appartementen gerealiseerd in het
hoofdgebouw. “Elk appartement wordt
40 tot 60 vierkante meter”, legt Peter
Janssen uit. “Het zijn dus allemaal appartementen waar mensen met tweeën kunnen verblijven. Dus met een

partner, of met een andere familielid.”

Domotica
De familie Janssen komt uit de zorg.
Ze zien dat mensen kleinschaliger
willen wonen, maar wel aansluitend
op hun belevingswereld. Familie is
daarbij erg belangrijk. Het gebouw
wordt geenszins een gesloten instelling, bewoners leven er in de vrijheid
die ze aankunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van domotica, elektronica en automatisering die het wonen
ondersteunt.
Het woonzorgcomplex moet een natuurlijke plek in de buurt krijgen. De
nadruk ligt op contact met omwonenden. “Daarmee willen we iets te-

rughalen wat met het sluiten van de
Wietel verdwenen is.” Iedereen kan
hier terecht voor een kop koffie.
Het initiatief zoekt samenwerking
met Dichterbij die in het pand aan de

Peter Janssen wil zo snel mogelijk
van start. De verwachting is dat eind
december de plannen definitief zijn
en dat een aannemer is gekozen. In
februari zal de bouw van start gaan
zodat in oktober de eerste bewoners
verwelkomd kunnen worden.
Met dit initiatief blijft het karakteristieke gebouw behouden. Momenteel
wonen er negentien bewoners via een
anti-kraakregeling. Voor de winter zullen ze wat anders moeten vinden, ook
omdat de verwarming van het gebouw is verouderd.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Pssssttt...
It’s almost
Christmas
at Leurs!
vanaf 28 sept. is de
leukste kerstshovv
van Nederland
vveer geopend!
elke
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zonda
open

WWW.LEURS.NL

Younglands Festival in Helden
De editie van het Younlands Festival van Jong Nederland Limburg vond dit jaar plaats in Helden.
Verschillende afdelingen van Jong Nederland Limburg reisden af naar Peel en Maas op zaterdag 21 en
zondag 22 september. Younglands Festival wordt ook wel Kaderschouw genoemd. Leiding van alle afdelingen van Jong Nederland Limburg zijn uitgenodigd. Hier doen zij onder andere in de middag inspiratie op
spellen en andere activiteiten. Er was onder andere een huifkartocht door Helden, allerlei workshops en
verschillende spellen uit te testen. ’s Avonds was er gezamenlijk in een tent op het terrein van Jong
Nederland Helden een feest. De band Staal met Glazen trad tijdens het feest op.
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75 jaar bevrijding

Marie Dirkx Baarlo
De provincie Limburg viert dit jaar 75 jaar bevrijding. In november 1944 werden de Duitse bezetters uit
Noord-Limburg verdreven. Ook in Peel en Maas liet de oorlog haar sporen na. HALLO Peel en Maas ging op
zoek naar persoonlijke verhalen van inwoners die de oorlog zelf meemaakten. Zodat hun herinneringen
herinnerd blijven voor volgende generaties. In deze aflevering: de Baarlose Marie Dirkx (102), die als jonge
vrouw onderduikers onderdak bood en regelmatig Duitsers af moest wimpelen.

“De meeste onderduikers bleven
niet lang bij ons. Op Piet van der
Knaap uit Naaldwijk na. Hij woonde
de laatste jaren van de oorlog bij
ons. Piet was maar vijf jaar jonger
dan ik en toch noemde hij me altijd
‘tante Marie’. Hij hielp mee op het
land met aardappelen en groenten rooien en de varkens verzorgen. Het was ook een snelle jongen.
Als er Duitsers in de buurt kwamen,
lag hij zó in de greppel bij het klooster waar hij zich kon verstoppen.”

Duitsers wegjagen
Marie en Wiel woonden in een
gebied waar veel Duitse soldaten
rondliepen. “En die konden zomaar
op de stoep staan.” Om de onderduikers en Wiel in zulke gevallen
te beschermen, moest Marie de
Duitsers te slim af proberen te zijn.
Eén keer stonden enkele Duitsers
plotseling op de stoep. Wiel had
geen tijd om zich geruisloos in zijn
schuilplek te verstoppen. “In de
zomer van 1944 was ik net bevallen
van onze eerste dochter, Ine. Om de
Duitsers weg te jagen, ben ik op een
stoel in de gang voor de deuropening gaan zitten terwijl ik haar de
borst gaf. Wiel verstopte zich achter de stoel. De soldaten maakten
de deur open, zagen mij zitten en
gooiden van gêne en schrik de deur
Maria Dirkx-Zeetsen uit Baarlo,
door bekenden Marie genoemd,
werd op 20 februari 1917 geboren. Toen Nederland in 1940 capituleerde en de Duitse bezetting
begon, was Marie 23 jaar. Samen
met haar man Wiel en diens broer
Graad, die in het verzet zat, hielp
ze in de laatste jaren van de oorlog
onderduikers die op weg waren
naar een veilig onderkomen in
Zuid-Limburg of België. Om hen te
beschermen, moesten ze de bezetters soms te slim af zijn.
Ruim 75 jaar woont Marie nu in het
huis aan de Napoleonsbaan Noord
in Baarlo. Het is het ouderlijk huis
van haar man Wiel Dirkx, die daar
op 8 april 1913 geboren werd.
“Ik ben bij Wiel ingetrokken nadat
we in oktober 1943 zijn getrouwd”,
vertelt Marie.

Verstoppen achter badkamerluik
Tijdens de oorlog waren er veel

jonge mannen onderweg van
‘Holland’ naar het zuiden van
Nederland en België, waar ze onder
wilden duiken. Marie: “Wiel dook
in die tijd ook regelmatig onder,
omdat hij anders in Duitsland aan
het werk gezet zou worden. Als er
Duitsers in de buurt of aan de deur
kwamen, vloog Wiel naar de badkamer. Achter een kast was een luik
dat naar een kleine ruimte leidde.
Daar verstopte hij zich dan.”
Wiels oudere broer Graad woonde in
de oorlog bij Marie en Wiel in om te
herstellen van tuberculose. Ondanks
dat hij veel op bed moest blijven,
besteedde hij zijn oorlogstijd uiterst
nuttig. “Hij zat bij het verzet en had
goede contacten met pater Govaert,
die in het verderop gelegen klooster De Berckt woonde. Ook die was
in de oorlogsjaren erg actief in het
verzet en hielp regelmatig onderduikers. In het noordelijke buitengebied
van Baarlo woonden toen nog niet

snel weer dicht.” Het gevaar was
geweken.
Marie en Wiel hadden een tijdje een
varken, dat ze vetmestten om het
later te kunnen slachten. Totdat op
een ochtend twee Duitse soldaten
op de stoep stonden. “Ze wilden ons
varken in beslag nemen en zouden
haar om 13.00 uur ophalen.” Toen
de Duitsers eenmaal uit zicht waren,
joeg Wiel het dier weg. Het bos
in, richting het klooster. “Eenmaal
terug vroegen de soldaten waar
het varken was gebleven. Ik zei dat
ze al was opgehaald door andere
soldaten. Ze gingen woedend weg.
Hadden we het varkensvlees toch
lekker voor onszelf”, vertelt Marie
grinnikend.
Toen de oorlog in ‘Holland’ voorbij was, keerde Piet terug naar
huis. Marie zag hem ook daarna
nog regelmatig. “Ik gaf hem een
‘rol schink’ mee voor onderweg.
Jarenlang zagen we elkaar twee
keer per jaar. Zijn vrouw is in 2017
overleden en hij heeft dementie,
dus kent mij waarschijnlijk niet meer
terug. Mijn leeftijd en fysiek laat het
niet meer toe om hem te bezoeken.
Jammer, want ik zou hem graag nog
eens willen zien.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

zoveel mensen, waardoor wij de
eerste buren van hen waren.”

‘Pater Govaert smokkelde onderduikers’
Door de goede contacten met pater
Govaert kwam het dat Marie, Wiel
en Graad tijdens de oorlog onderdak boden aan zo’n tien onderduikers, waaronder verschillende
Nederlanders en een Rus. “Wij werden een tussenstation”, aldus
Marie. “Pater Govaert smokkelde de
onderduikers van Amersfoort naar
ons, wij verzorgden ze een tijdje
en daarna zorgde pater Govaert er
weer voor dat de jongens in België
kwamen.” De onderduikers verbleven op de grote zolder van het huis
aan de Napoleonsbaan in Baarlo.
Daar waren twee slaapkamers waar
ze muisstil moesten zijn om niet
ontdekt te worden.
Eén van de onderduikers kan
Marie zich nog goed herinneren.

Vervolg voorpagina

‘Ongepast afscheidsfeestje’ NLW-directeur Fleuren
We nemen dan ook meteen afscheid
van onze directeur Peter Fleuren’, zo
valt er te lezen.
De OR ging er eerder mee akkoord
om Fleuren ‘met opgeheven hoofd’ te
laten vertrekken. Nu op zijn verjaardag
en op kosten van de NLW een bijeenkomst georganiseerd wordt om onder
andere afscheid van hem te nemen, is
voor de raad de maat vol.

Schijn hoog houden
De bijeenkomst, die georganiseerd
wordt bij ABC in Sevenum en inclusief diner is, is niet opgenomen in
de begroting van 2019 en is niet van

tevoren overlegd met de OR, die
een wettelijke adviesfunctie heeft.
“Hier spelen persoonlijke en politieke
belangen een rol. We hebben akkoord
gegeven voor het vrijwillige afscheid
van Peter. Maar dan wel op een ingetogen en bescheiden manier. Met zo’n
feestje willen ze de suggestie wekken dat er niks aan de hand is. Het
is gewoon een manier om de schijn
hoog te houden. Daarmee proberen ze
bestuurlijk uit de wind te blijven zodat
er geen verantwoording afgelegd
hoeft te worden”, stelt Vic Brouns,
voorzitter OR. Eén van de kwalijkste
dingen is dat de NLW-medewerkers

gebruikt worden om publiek te hebben op het feest, zo stelt de raad.
“Ik gun iedereen zijn feestje, geen
enkel probleem. Maar niet op deze
manier met de achterliggende oorzaak waarom Fleuren vertrekt”, aldus
de OR.

Mooi moment
Wethouder van gemeente Venray
Anne Thielen, voorzitter van het
NLW-bestuur, heeft een andere
lezing. “Ik herken me niet in de term
afscheidsfeest of personeelsfeest. De
bijeenkomst is gepland op een natuurlijk tijdstip, namelijk aan het eind van

een transitiefase die acht jaar heeft
geduurd. Het is een kantelpunt in de
organisatie. We willen daarbij stilstaan
en ook alle medewerkers bedanken
voor hun inzet. Daarnaast is het een
mooi moment om stil te staan bij
het afscheid van Fleuren en kennis
te maken met de nieuwe directeur”,
zegt Thielen. De wethouder stelt dat
ze later nog inhoudelijk gaat reageren
richting de ondernemingsraad.

Verbazing
VVD Peel en Maas wil opheldering
van het college van gemeente Peel
en Maas. “Opnieuw is de directie erin

geslaagd de OR te schofferen. Het is
algemeen bekend waar het oorspronkelijke conflict tussen directie en OR
om draaide en waar het uiteindelijk
toe toe geleid. Met die achtergrond
is het onbegrijpelijk dat een dergelijk besluit, ‘het organiseren van een
groots afscheidsfeest, eenzijdig door
de directie is genomen”, aldus VVD
Peel en Maas in de brief. “We moeten
ons afvragen of het geld, dat bedoeld
is om de meest kwetsbaren uit onze
gemeente een beschermde werkplek
te bieden, bedoeld is om te spenderen aan een groot afscheidsfeest voor
een directielid”, stelt de VVD. De frac-
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75 jaar bevrijding

Familie Peeters Helden
Al werd er niet over gesproken, ook een volgende generatie draagt de oorlog met zich mee. De familie Peeters in Helden heeft de oorlog niet bewust meegemaakt, er werd thuis amper
over gepraat. Toch zijn de verhalen gebleven.

Ze waren met negen. De kinderen
van Driekes Ties en Mie van Sillen
Cobbe Hein. Het gaat hier over de
familie Peeters die na de oorlog
aan de Egchelseweg 8 woonde.
Nu zitten ze met zes om tafel:
An, Thea, Thijs, Bert, Henk en Lies.
An en Lies waren de oudsten. An is
geboren op 18 april 1943, Lies op
22 februari 1945. In de Randstad
was de hongerwinter nog in
volle gang, de gemeente Helden
was toen echter al drie maanden
bevrijd.
Niemand van hen heeft de oorlog
bewust meegemaakt. Toch heeft
die tijd een blijvend stempel
gedrukt op het gezin. Al werd er
nooit over gepraat. Of misschien
daarom juist: het is nooit uitgepraat.
Speciaal voor HALLO praten ze nu
over de oorlog. Aanleiding was
een eigenhandig geschreven verhaal van moeder over de laatste
maanden van de oorlog in een
notitieboekje. Ze praten makkelijk. Het is familie onder elkaar en
ze hebben een hechte band. Toch
klinkt het regelmatig: “Dat heb
ik nog nooit gehoord.” Of: “Is dat
echt waar?”

Het is tekenend voor de familie.
Over de oorlog werd zelden gepraat.
Er werd überhaupt weinig gepraat.
“Het was armoede. Het was hard
werken om rond te komen”, vertelt Bert over de naoorlogse periode. Lies vertelt dat ze haar vestje
binnenstebuiten had gedraaid en
versteld, zodat ze weer een nieuw
vestje had. “Moeder was altijd aan
het kleren verstellen”, herinnert Thea
zich. “Op de foto’s van mijn communie heb ik hetzelfde kleedje aan
als Lies of An. Maar dan met stiksels
eraan.” En Thijs weet te vertellen dat
manchesterbroeken drie keer werden
geverfd. “Met notenbasten en uienschillen.”
Vader, zo vertellen ze, was een fietsekèrkesboor. Een boer die moest
zien rond te komen van wat hij op
het land verbouwde. Groent en fruit.
Aardbeien, asperges, witlof… En wat
varkens en kippen. Met een fietskar
bracht hij alles naar de veiling. Het
was slechte grond. En weinig. Want
alle grond moest tussen de kinderen
verdeeld worden. Hij kwam uit een
gezin met zes kinderen. “En nu moesten we daar met z’n elven van leven”,
legt Bert uit.

Bedelen bij de boeren
Vader was geen prater. “Ja, soms, als
hij in het café zat. Dan verbaasde ik
me dat hij zo goed kon praten”, vertelt Lies. “En met zijn compagnons uit
Viersen”, vult Thijs aan. “Ik weet nog
dat er een reünie was bij ons in de
goede kamer.”
Ja. Heel soms werd er thuis over de
oorlog gesproken. “Ik weet nog dat we
’s avonds met eten heel lang zaten te
praten. Toen moesten we om tien uur
nog de afwas doen”, zegt Annie.
Het waren oorlogsverhalen om van
te smullen. “Ik weet nog dat ik dacht,
‘werd het nog maar eens oorlog’”,
lacht Bert. Enigszins beschaamd.
Want het was een verschrikkelijke
tijd. Vader was in Viersen tewerkgesteld. Het was heel riskant, weet Thea.
“Ze zaten in een Feldschule, die werd
door de geallieerden gebombardeerd.”
Om rond te komen, moesten ze gaan
bedelen bij de boeren, weet Henk.
“Voor wat wortelen en koolraab.”
Thijs weet: “Ze gingen sjuupen in de
huizen. Ze maakten de flessen van de
inmaak open en staken de pruimen
los in de zakken. Alles om zichzelf in
leven te houden.” En aan het eind van
de oorlog, toen de Amerikanen oprukten, werden vader met zijn compag-

nons de Rijn over gedreven, waar ze
ingesloten raakten, vertelt Bert.

Huis vol Tommies
Vader werd tijdens de kerkrazzia
meegenomen. “Hij had zich in de
biechtstoel verstopt. Na een paar uur
is hij gaan gluren. Toen is hij alsnog
betrapt en meegenomen.” Dat was
een maand voor de bevrijding, weet
Bert. “In oktober was de razzia. Op 18
november is Panningen bevrijd. Maar
moeder heeft nog tot april op hem
kunnen wachten.”
Het zou Lies niet verbazen, of vader
had een trauma opgelopen tijdens de
oorlog. “Als je ziet wat hij had meegemaakt, en hoe verzwakt hij was
thuisgekomen. En hoe ze moesten
schnabbelen om rond te komen.”
Het was verschrikkelijk. Niet alleen
voor vader, maar ook voor moeder
die er op het boerenbedrijf helemaal
alleen voor stond. Met een kind van
2 en in verwachting van de tweede.
En dan een huis vol Tommies. “Stel je
voor”, vertelt An. “Met tweehonderd
Tommies in huis die in Venlo moesten
vechten. En dan ook nog de boerderij
helemaal alleen runnen.”
Tweehonderd Engelse soldaten zaten
in huis. Op de hooizolder, in de vee-

stal, overal. En dan werden er nog kinderen gebracht. Dat het joden waren,
dat realiseerden ze zich niet. Het
waren kinderen, die moesten gewoon
geholpen worden. “In Helden was 20
procent van de mensen onderduikers”,
weet Thijs.
De oorlog hebben ze niet bewust
meegemaakt. Maar het zit er wel nog
in. Vooral de zuinigheid die tot ver
na de oorlog bleef hangen. En praten over de oorlog hebben ze nooit
veel gedaan. “We gingen allemaal
onze eigen weg”, zegt Lies. En Thijs:
“Sociale vaardigheden hebben we
eigenlijk nooit meegekregen.” Bert
vindt het te ver gaan om alles aan de
oorlog toe te schrijven. “Ik denk dat
het ook een karaktertrekje is.”
En het ligt aan de tijd, meent Thijs.
“Het was toen gewoon zo. De afstand
tussen ouders en kinderen was groter.
Je durfde niet zomaar alles te vragen.
En het was de tijd van wederopbouw.
Over de oorlog werd niet gepraat. We
moesten vooruit. Kijken naar de toekomst.”
Maar tijden zijn veranderd. En de familie Peeters is nog lang niet uitgepraat.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Rob Schmitz
tie wil van het college weten of zij
op de hoogte was van het voorstel.
Daarnaast vragen ze zich af of het college begrip kan opbrengen voor de
OR die zich geschoffeerd voelt en of er
alsnog bereidheid is om in te grijpen.
Ook in Venray zijn vragen geteld aan
het college. Politieke partij ProVenray
wil daar onder meer duidelijkheid over
de morele en financiële verantwoording van de bijeenkomst.

Projectmanager
Naast de commotie rondom de bijeenkomst, heerst er bij de OR onvrede
over een projectmanager die aange-

steld is door Fleuren. De OR stelt dat zij
er wettelijk gezien bij betrokken had
moeten zijn. “Het is een onwettige
en ongepaste aanstelling. Het is een
vorm van ‘regeren na je dood’”, aldus
de OR in een brief gericht aan wethouder Thielen. Daarnaast zegt de OR dat
wethouder Thielen heeft toegezegd
dat de betrokken manager zou moeten vertrekken. “Dat is niet correct, dat
hebben we nooit toegezegd. Sterker
nog, dat kan helemaal niet”, aldus
Thielen. Peter Fleuren liet weten niet
te willen reageren.
Tekst: Robert Hesen

Nieuwe directeur NLW Groep
Rob Schmitz is benoemd tot Algemeen Directeur ad interim van NLW Groep N.V. Hij start op dinsdag
1 oktober voor de duur van ongeveer 1 jaar. Hij volgt Peter Fleuren op die dinsdag 15 oktober de
NLW verlaat. De periode van dinsdag 1 oktober tot dinsdag 15 oktober wordt gebruikt voor een
overdracht van de werkzaamheden.
Als interim directeur krijgt Schmitz
de taak een nieuwe Algemeen
Directeur te werven. Een belangrijk accent komt te liggen op de
interne organisatie en onderlinge samenwerking. Schmitz
zal een actieve bijdrage leveren
aan de herijking van de rol van

NLW Groep binnen het Sociale
Domein en is sparringpartner
voor gemeenten en bedrijven, zo
laat de NLW in een persbericht
weten. Rob Schmitz (58) studeerde bedrijfskunde en was tot
voor kort interim algemeen directeur van het Limburgs Museum in

Venlo. Tussen 2008 en 2014 was
hij algemeen directeur van het
sociaal werkvoorzieningsbedrijf
WAA in Venlo en daarvoor was hij
directielid bij het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Diamantgroep
in Tilburg.
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Een schat van een mens, een hele lieve vrouw
en een zeer gewaardeerde collega.

Mia wat heb je ons laten schrikken, wie had dit kunnen bedenken.
Jij was één van ons en dit zal ook altijd blijven. Jij hebt een speciale plek
in ons hart. Als jij bij ons was leek het wel of de zon altijd scheen.
Zo positief en zo opgewekt wat zelfs uitwerkte op de mensen om je heen.
De dagen die jij bij ons werkte zullen nooit meer hetzelfde zijn.
Jouw enthousiaste “Goeiemorgen!” kunnen we alleen nog maar in
mooie gedachten bewaren.
We zullen moeten leren omgaan met de leegte die er is ontstaan,
een leegte die niet door een ander ingevuld kan worden.
Het doet zo’n pijn om afscheid te moeten nemen van jou Mia.
Er was maar één Mia, en dat ben jij...
Lieve groet en ontzettend bedankt voor alles,
Jouw collega’s van Auto Hunnekens.
Wij wensen familie, vrienden en andere naasten heel veel sterkte.

Bedankt voor alle blijken van medeleven, de vele kaarten
en bemoedigende woorden na het overlijden van

Hub Berben
Het heeft ons goed gedaan...

Weer in Peel en Maas
De toon van de herfst is gezet, lagedrukgebieden hebben de hogedrukgebieden verdreven. Sinds maart is
het niet meer zo grijs geweest, ook niet wat de vooruitzichten betreft. Er zit de komende tijd nogal wat
regen aan te komen. Deze lucht vol grijze massa hangt boven de Kaumushoek in Beringe. De bewolking is
geheel gesloten, op nadering van een regenfront. / Beeld: Nicky de Bruijn

Meijel, september 2019
Mien Berben-van den Beuken
Willy en Wil, Stan

In goede herinnering

Het overlijden van ons oudste koorlid

Joost Grubben
stemt ons bedroefd. Joost was vanaf de oprichting, bijna 60 jaar
geleden, lid van ons koor en heeft zich binnen het koor zeer
verdienstelijk gemaakt o.a. als bestuurslid en schrijver van ons
clublied.
Op 19 mei bezongen we hem nog bij zijn 90ste verjaardag.
Het bestuur, de leden, de vriendinnen en de dirigent
van het Maasbrees Mannenkoor wensen Nel en
familie heel veel sterkte toe.

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Frisse kleuren
Elke acht tot twaalf jaar vindt er onderhoud plaats aan de kiosk in Helden. De schilders van Fred Engels
brengen weer kleur aan de kolommen en aan de plafondschildering. De typische crème-, groen- en okerkleuren krijgen weer een frisse aanblik. Dit jaar werd vooral de vloer flink onder handen genomen. Het
beton krijgt meer te verduren door het gebruik en is meer onderhevig aan weersomstandigheden. De vloer
is gestraald en krijgt een nieuwe coating. / Beeld: Jordy Strijbos

Baarlo
Kessel
Maasbree

THANATOPRAXIE

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

www.vooraltijdbijzonder.nl

HAN-MARK
ARENDSE

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
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Column

15-vragen

Zoë Jacobs Maasbree
water ademen. Ik hou er echt van
om in de zee te zwemmen vanwege
het heldere water en de mooie vissen die je soms ziet.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Meestal ga ik gewoon liggen nadenken over van alles. Gewoon een
beetje lekker liggen dromen, dan val
ik vanzelf in slaap. Soms pak ik ook
nog wel eens een boek erbij als dit
niet helpt.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Toen ik net op de middelbare zat.
Sinds de eerste dagen kon ik het al
goed met haar vinden en nu is ze
mijn beste vriendin. We zeggen vaak
tegen elkaar dat we geluk hebben
gehad dat we elkaar hebben leren
kennen.

Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik heb niet echt ooit iets gekocht
waar ik spijt van heb gehad, maar
als ik echt moet kiezen denk ik toch
aan mijn schelpenketting. Dit was
geen miskoop, maar ik had hem veel
te duur gekocht! Ik kocht hem voor
vijftien euro, maar een paar dagen
later zag ik dat ze veel goedkoper op
internet stonden, meestal voor twee,
vijf, of zeven euro maximaal. En dat
voor precies dezelfde ketting.

Hoi!

Muziek
Ik luister altijd veel naar
muziek. Hierdoor bedacht ik
me ook dat muziek onze
stemming en misschien zelfs
onszelf best wel eens zou
kunnen beïnvloeden.
Denk je eens in. Je voelt je
misschien niet zo heel erg vrolijk
omdat je toets misschien niet
zo goed ging en besluit even
naar wat muziek te luisteren
ter ontspanning. Waarschijnlijk
pak je dan een afspeellijst met
een paar vrolijke nummers,
tenzij je jezelf misschien nog
iets verdrietiger wil maken, wat
natuurlijk ook best zou kunnen,
maar we gaan er nu even van uit
dat je wat vrolijkere nummers
pakt.

Wat is jouw droomberoep?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Zoë Jacobs
13 jaar
Maasbree
het Bouwens

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Mijn zusje zit nu met beide benen in
het gips en kan soms wel wat hulp
gebruiken. Dan moet ik haar bijvoorbeeld vooruit duwen in de rolstoel,
en dat vind ze natuurlijk niet erg.

Heb je ooit gespiekt?
Ja, vast wel! Dat zal wel al wat langer geleden zijn, want ik ben te bang
om te worden betrapt op spieken,
haha. De laatste keer was volgens
mij tijdens een topografietoets, dat
vind ik altijd erg lastig.

Ben je bijgelovig?
Nee, ik geloof niet dat het ongeluk brengt wanneer je bijvoorbeeld
onder een ladder loopt. Mij is namelijk nooit wat overkomen wanneer ik

dat deed. Toen ik klein was geloofde
ik er wel in, toen liep ik een keer om
het uit te proberen onder een ladder. Ik was blij dat er niets gebeurde,
sinds toen ben ik niet meer bijgelovig.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Toen ik klein was vond ik het leuk
om met make-up te spelen, daar had
ik dan een proefpersoon voor nodig.
Nou, mijn vader vond het niet zo erg
dus kon ik hem wel eens een nieuwe
look geven. Dat zou ik nu ook wel
eens willen doen, haha!

Waar ben je het meest dankbaar
voor?
In 2012 hebben wij met ons gezin
best een heftig auto ongeluk gehad.
Ik ben er erg dankbaar voor dat we
daar heelhuids uit zijn gekomen.
Het had namelijk ook heel anders
kunnen aflopen. De mensen van de

Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Nou, ik vind opruimen vreselijk.
Mijn hele bureau lag eens onder de
tekenspullen. Ik wilde dit niet zo
graag opruimen en wist dat ik de
spullen toch weer zou gebruiken, dus
heb ik tegen mijn moeder gezegd
dat ik met een tekening bezig was
en daardoor mijn bureau niet kon
opruimen.

Wat is je favoriete luchtje?
Mijn moeder heeft een parfum die
ze elke keer opnieuw koopt vanwege
de lekkere geur. Sinds dat ik klein
was, was ik al helemaal verliefd op
deze lekkere parfumgeur.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Dan kies ik toch echt voor onder

VAKGARAGE
PEETEN BV

Geboren

Jules
20 september 2019
Zoon van
Giel Peulen en
Karin Winkelmolen
Schoutenring 42
5981 DT Panningen

ambulance zeiden ook al dat we een
engeltje bij ons hadden gedragen.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Omdat ik graag teken zou ik daar iets
mee willen doen. Ik heb daar niet
voor niets een talent voor, dan wil ik
er ook wat nuttigs mee doen. Ik zou
dus graag mijn tekentalent met een
beroep willen combineren.

Wat staat er op je bucketlist?
Sowieso parachutespringen. Ik ben
al een keer gaan parasailen in
Turkije en dat vond ik echt geweldig!
Parachutespringen is dan heel wat
anders maar zeker iets wat ik nu al
en paar jaar graag zou willen doen.

Wat is je favoriete snack en
wanneer eet je die?
Pringles chips, dat vind ik zo lekker!
Als we Pringles eten is dat op een
vrijdagavond, lekker met z’n allen
voor de tv met iets lekker erbij.

Wat vind je het leukste om te
tekenen?
Realistische gezichten die net wat
anders zijn. Dus wel dat het op een
echt gezicht lijkt maar dan net wat
creatiever, vaak met iets wat niet
bestaat of niet eens zou kunnen.
Dat vind ik echt gaaf omdat je lekker
creatief kan zijn met wat je maakt.

Mee
duurzasmt
stomerij e
Nederla van
nd!

vanhalstomerij.nl

Ik heb nooit een
fatsoenlijke
afspeellijst
Waarschijnlijk voel je je dan na
het luisteren van deze nummers
een stuk vrolijker dan eerst.
Muziek kan je tegenwoordig
eigenlijk ook overal luisteren.
Je zit bijvoorbeeld in de trein,
bus of gewoon in een drukke
ruimte en hebt even iets nodig
om je af te sluiten van alles
om je heen. Vaak haal je dan
gewoon je oordopjes uit je
tas en zet je wat muziek op,
zodat het geluid van de drukte
gedempt wordt door het geluid
door je muziek. Zorg wel dat je
je muziek dan niet te hard hebt
staan, omdat dat anders best
wel slecht kan zijn voor je oren.
Zoals ik in het begin al zei luister
ik veel muziek. Het probleem
hierbij is wel dat ik nooit een
fatsoenlijke afspeellijst heb
en dat ik bijna om de week
een nieuwe aanmaak. Zo zit
ik nu dus met ongeveer vijftig
afspeellijsten waarvan ik er
geen wil weggooien omdat ik ze
zogenaamd ‘nog wel een keer
zal beluisteren’.

Lieke
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Eerste editie Door Limburg
De eerste editie van Door Limburg vindt plaats op zaterdag 28 september in Beringe. Door Limburg is een
nieuw maatschappelijk initiatief waarbij bedrijven en verenigingen uit de hele provincie lokaal gezamenlijk
optrekken en het Limburgse publiek laten zien wat ze in huis hebben.
Het doel van de activiteit is
Limburgers aan werk helpen en werk

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Pedicure aan huis
Voetsalon Gerrie
info: 06 12 79 92 38
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

aan Limburgers helpen. Tijdens deze
eerste editie openen logistiek dienst-

verlener DHL in Beringe en recreatiepark de Leistert in Roggel hun

deuren. Ook handbalvereniging Bevo,
schoonmaakpartner CSU en volleybalvereniging Accretos doen mee aan
het programma. Tijdens de activiteit
staat de raceauto van coureur Tom
Coronel klaar om foto’s bij te maken.

ondernemersprijs

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de tiende keer de Ondernemersprijs Peel
en Maas uit. Dit jaar is het thema ‘Startups en starters’. In aanloop naar de uitreiking
stelt elke week één genomineerde zich voor.

Genomineerde FashionStash Panningen

‘Lef, vastberadendheid en een beetje eigenwijs zijn’
Als dochter van een zelfstandig ondernemer kent ze alle voor- en nadelen van het hebben van een eigen
zaak. Dankzij haar lef, vastberadenheid en eigenwijsheid heeft ze het nu zelf ook al ver geschopt als
startend ondernemer. Sem Smolenaers uit Panningen opende vorig jaar haar eigen tassen- en lederwarenwinkel FashionStash in het Panningse centrum.

Te koop bloeiende violen
M. Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, tafels enz Ook overjarige
tuinhuisjes. Obelisk Rozenobel 12
Beringe vrij 9.00 -17.00 zat 9.00 -16.00
uur of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Te huur 2 onder 1 kapwoning,
3 sl.kamer en ruime sl.zolder
uitgebouwde keuken Gr.vorst,
Burg.Cremerstr. 44 voor minimaal
1 jaar, reacties via janphlox@hetnet.nl

Voor meer informatie en het volledige
programma, kan dan op
www.doorlimburg.nl

Adver torial

Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Het evenement vindt op verschillende
plekken plaats.

Twee jaar lang runde ze een shop-inshop binnen Chic&Choc in Panningen.
Maar er kwam een moment dat
ze op eigen benen wilde staan.
“FashionStash was uit haar kinder-

schoentjes gegroeid en het werd tijd
dat ik mijn eigen ideeën en plannen tot leven kon brengen”, vertelt
Sem. Ze deed vorig jaar mee aan
de wedstrijd Win je Winkel, won en

kreeg een pand ter beschikking aan
de Markt in Panningen waar ze haar
unieke en hippe tassen en lederwaren kon gaan verkopen. “Dat was
wel een droomstart. Want door de

wedstrijd heb ik vanaf het begin veel
hulp en ondersteuning gekregen.”
Helemaal nieuw was het ondernemerschap voor Sem niet. “Mijn
moeder heeft een eigen zaak. De
voor- en nadelen van ondernemer
zijn en de tegenslagen die je tegen
kunt komen, kende ik dus wel. Het
heeft mij er echter niet van weerhouden om dezelfde weg in te
slaan.” De kennis die ze opdeed
tijdens de studie Commercieel
Management en haar praktijkervaring vormden Sem tot de onderneemster die ze nu is. “Met een
gezonde dosis lef, een flinke portie vastberadenheid, meer dan
genoeg authenticiteit en een beetje
eigenwijs zijn heb ik het toch al ver
geschopt.”

Markt 8, 5981 AM Panningen
077 374 56 33
www.fashionstash.nl

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Woonruimte te huur in Helden.
1e etage van een 2-onder-1-kap woning.
Geheel gemeubileerd, incl. GWL. Voor
maximaal 1 persoon. Info https://link.
marktplaats.nl/m1460489820
Te koop aardappelen frieslanders
belana bintje ongespoten Vosberger
groene en gele spercieboontjes
slasoorten andijvie koolrabi prei
boerenkool en vele soorten
vollegrond- en kasgroente. Voor
iedere klant gratis courgettes. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Bezoek Lenders Wonen in het
centrum van Panningen. Thuis in
wonen, met o.a. mooie stoelen,
(hoek)banken en een complete
(relax-)fauteuil afdeling. Levering
aan huis en tot 5 jaar garantie op uw
aankoop! Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

HALLO in Indonesië
De familie Coolen uit Helden was op vakantie in Indonesië. Op Java bezochten ze de Borobudur, het heiligdom is gebouwd is
gebouwd tussen 750 en 850 en is daarmee oudste boeddhistische van Indonesië. Voor het nieuws uit hun woonplaats hadden ze
HALLO Peel en Maas meegenomen.
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‘Jichtdokter’ Tim Jansen gaat voor
volledige genezing van zijn patiënten
Tim Jansen, reumatoloog en ‘jichtdokter’
haalt veel voldoening uit zijn werk. Hij
kan vaak al snel iets betekenen voor de
patiënten: ‘Mensen met jicht kunnen zelfs
helemaal genezen. Met de goede diagnose
en medicatie in de juiste dosering.’
Twee tot drie procent van de Nederlanders
heeft jicht, onder zestigplussers kan dat
oplopen tot twintig procent. Tim Jansen:
’Overgewicht, traag functionerende nieren
en purinerijk voedsel (o.a. vette vis, orgaanvlees, veel ander vlees, sommige groenten,
maar ook pinda’s en ketchup) zijn vaak de
oorzaak. Bij jicht ontstaan er uraatkristallen in
het bloed die heftige ontstekingen kunnen
veroorzaken, meestal in de grote teen, knie
of enkel. Je kunt dan in feite niets meer.
In het begin duren de aanvallen kort, maar
later vaak steeds langer. Na verloop van tijd
krijg je witte knobbels op tenen of handen en
wordt het kraakbeen weggeduwd. Het is
behoorlijk destructief, maar bij de juiste
behandeling wel volledig te voorkomen.
We gaan na of het met leefstijl te maken heeft
of met aanleg. Spaarzame nieren zijn vaak
erfelijk, maar ook dan moet je matigen met

Daniëlle Poeth-van der Heijden,
verpleegkundig consulent, zag in
veertig jaar de positie van jichtpatiënten sterk verbeteren.

eten en alcohol, want het is wel ‘echt’ een
complexe stapelingsziekte.’

Jichtspreekuur, patiënten gezocht
VieCuri Venlo heeft op dinsdagochtend een jichtspreekuur. Dr. Tim Jansen en zijn collega dr.
Mathijs Janssen werken ook op de locaties in Venray en Panningen. Per jaar komen er gemiddeld
500 patiënten uit de regio en nog eens 50 vanuit het hele land. Er loopt vanaf november 2019
weer een belangrijke studie naar het veelbelovende geneesmiddel Dapansutrile, dat acute jichtaanvallen afremt en veiliger en effectiever lijkt dan huidige medicijnen.
Jansen: ‘Voor dit onderzoek zoeken we patiënten met acute jichtaanvallen. In november komt
hiervoor een link op Facebook.’ Onderzoek naar en de behandeling van complexe jicht bij VieCuri
is onlangs erkend door de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
als topklinisch zorgproduct.

Reumatoloog Jansen is gespecialiseerd in jicht.
Hij ziet grote vooruitgang in behandelresultaten:
‘De meeste patiënten zijn hier al lang in behandeling en voelen zich weer topfit. Jicht is de
enige ziekte waarmee je 100% genezing kunt
bereiken.
Wereldwijd wordt Allopurinol, het medicijn
dat ook Jos Wetzels slikt, preventief voorgeschreven. Eigenlijk zouden jichtpatiënten dit
medicijn standaard moeten slikken.
Afhankelijk van de hoeveelheid urinezuur in
het bloed, verhogen we de dosering. Je moet
dat jaarlijks blijven checken, dat gebeurt niet
overal en daar gaat het fout. Wij werken nu
aan een nieuwe techniek om de diagnostiek
te verbeteren.’

Jos Wetzels, na een leven lang jicht,
zonder pijn op pelgrimstocht
Jos Wetzels (68) is al tientallen jaren jichtpatiënt. Enkele jaren geleden schreef ‘jichtdokter’ Tim Jansen hem bij VieCuri het juiste medicijn voor. Sindsdien gaat hij zo goed als
pijnvrij door het leven. Sterker, hij heeft weer vertrouwen in zijn lijf.
Zijn eerste jichtaanval kreeg Jos toen hij begin
dertig was: ‘Alsof iemand met een mes mijn
knie doorboorde. Mijn knie zwol op als een
ballon en was zo pijnlijk dat ik bij wijze van
spreken al bang was dat er een vlieg op zou
landen.’

Elke jichtpatiënt
heeft zijn
eigen unieke
levensverhaal

De huisarts schreef pijnstillers voor en na een
paar dagen verdween de pijn. Maar de aanvallen
bleven komen. Jicht zou komen door rode wijn,
port, rood vlees. ‘In Afrika bestaat deze kwaal
niet,’ zeiden de artsen. ‘Als je niets eet, doet je
lichaam ook niets. Pas je voedingspatroon maar

aan.’ Een achterhaald idee, weten we inmiddels.
Bij jicht zetten uraatkristallen zich af in de
gewrichten. Dat gaat ontsteken en tast de botten
en het kraakbeen aan. Op den duur kan het leiden tot vergroeiingen en jichtbulten. Bij Jos is de
jicht erfelijk, zijn vader had het ook. Het uit zich
vooral in zijn knieën, enkels en tenen, en soms
ook in zijn hand: ‘De ontstekingen ontstaan vaak
onverwacht, bijvoorbeeld als je misstapt of verkeerd in bed ligt. Binnen tien minuten heb je een
dikke enkel. Je moet het gewricht dan zo snel
mogelijk zien te koelen met ijs, maar vaak ben
je al te laat. Door de pijn ben je een paar dagen
volkomen van de wereld. Dat heeft impact op je
werk en je familie. Je voelt je verschrikkelijk oud
en kan eigenlijk niets.’ Jarenlang had Jos aanvallen waarbij zelfs een laken op het pijnlijke
gewricht al te veel was. Hij kreeg zware pijnstillers en maagzuurremmers voorgeschreven.
‘Symptoombestrijding,’ zegt hij.

Daniëlle werkt al ruim veertig jaar met veel
plezier met jichtpatiënten: ‘Elke patiënt
heeft veel meegemaakt en zijn eigen unieke
levensverhaal. Tegenwoordig kunnen we
jichtpatiënten veel beter behandelen dan
toen ik begon. Vroeger kwamen de patiënten pas na een zware jichtaanval en doorverwijzing door de huisarts bij ons. Je zag
mensen geleidelijk aan invalide worden:
ze konden niet meer voor hun gezin zorgen,
niet meer werken. Nu is jicht een chronische
ziekte. Huisartsen verwijzen snel door. De
patiënt komt binnen met pijn en beperkingen, maar door onze aanpak kunnen mensen met jicht goeddeels pijnloos door het
leven.’

Tekst: Christel Janssen
Beeld: Hans van der Beele

Zo geschiedde, maar sindsdien is Jos aanvalsvrij. Afgelopen zomer behaalde hij een
enorme overwinning op zichzelf. Samen met
zijn schoonzoon liep hij een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella:
dertien dagen lopen, tussen de acht en de
twaalf uur per dag. Jos: ‘Ik had veel getraind,
maar de tweede dag ging het al fout. Ik zakte
door mijn knie. Met een brace om heb ik de
route uitgelopen, maar het ontaardde niet
in jicht. Deze wandeling was voor mij een
Godsgeschenk.
Dankzij de medicatie voel ik me fitter dan dertig jaar geleden, zowel geestelijk als lichamelijk. De stress, de angst dat het elk moment
weer kan misgaan, is volledig weggevallen.
Voorheen was ik het lijdende voorwerp, nu ga
ik met plezier naar het ziekenhuis.’

Aanvalsvrij door medicijn
Een jaar of tien terug kwam Jos bij Tim Jansen,
reumatoloog bij VieCuri. Jansen stimuleerde
Jos om meer te bewegen en af te vallen, maar
vooral schreef hij een hoge dosis Allopurinol
voor, een medicijn dat de nieren stimuleert.
‘Je krijgt waarschijnlijk eerst een zware jichtaanval,’ had de arts hem gezegd. ‘Omdat je lichaam
eraan moet wennen.’

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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De kinderraad schiet zijn doel voorbij
Het was een beetje een valse start voor de
Kinderraad van Peel en Maas. Met een rollenspel
werd de toekomst van de veehouderij besproken. Volgens de LLTB en het Varkensgilde bevat
het materiaal echter onwaarheden “die bijdragen
aan een negatief beeld over de sector.”
Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen
zetelen in de kinderraad en worden zo betrokken
bij het besturen van de gemeente. Een kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt,
hoe de gemeenteraad werkt en hoe zij als jonge
inwoners invloed kunnen uitoefenen op het
gemeentebestuur.
Een heikel thema in de gemeenteraad is de
intensieve veehouderij. Er bestaat immers een
voortdurend conflict tussen landbouw en natuur,
zoals Statenlid Nico Vincken uit Egchel elders in
deze HALLO signaleert. “Teveel varkens is vooral
een gevolg van de overbevolking”, stelt hij.

Want: “als er minder mensen in ons land waren, dan
was er meer plaats voor varkens.”
Het is goed dat binnen een varkensrijke gemeente
als Peel en Maas de varkenshouderij wordt besproken. Dit moet echter wel op basis van juiste informatie en niet met onwaarheden die in de standpunten
worden vermeld.
En voor basisschoolkinderen is het een erg moeilijk onderwerp. Zoals de LLTB en het Varkensgilde
in hun ingezonden brief schrijven: “Het is in al zijn
complexiteit niet te behappen door basisschoolkinderen.”
Misschien onderschatten de varkenshouders de
basisschoolkinderen en zijn ze te bang voor wat zij
noemen ‘negatieve framing van de agrarische sector.’ Misschien is het materiaal inderdaad gebaseerd
op onwaarheden. Het is dan ook prijzenswaardig dat
de varkenshouders de schoolkinderen aanbieden
hun bedrijf te bezoeken.

Speciaal voor dit doel heeft de varkenshouderij
‘educatieboerderijen’. Dit roept weer de vraag op”:
zijn andere varkensstallen ongeschikt om aan de
tere kinderzieltjes te tonen? De inspanningen voor
dierenwelzijn en milieu die varkensboeren leveren
zijn enorm. Zeker in Nederland.
Varkenshouders werken hard aan hun imago.
Zo houden ze ons voor dat zij werken voor ons eten,
in werkelijkheid is 80 procent van het geproduceerde varkensvlees voor de export. Misschien zijn
varkenshouders te bang voor een negatief beeld en
onderschatten ze de impact die hun bedrijfstak op
de bevolking heeft.
De varkenshouders hebben gelijk: hun bedrijfstak is
een complex thema. Hen lijkt het daarom verstandig
een onderwerp te kiezen dat beter aansluit op hun
belevingswereld.
De stelling van deze week luidt dan ook: ‘De kinderraad schiet zijn doel voorbij.’

Bespreking poll week 38

Peel en Maas biedt ook in de toekomst voldoende woonruimte
De gemeente Peel en Maas doet niet mee met de trend van bevolkingskrimp. In tegenstelling tot omliggende gemeenten groeit hier de bevolking
juist. Tot 2035 groeit het inwonertal met 2,1 procent. Met de stelling ‘Peel en Maas biedt ook in de toekomst voldoende woonruimte’ is precies
50% het eens.
De gemeente slaat meteen spijkers met koppen. Deze week maakt de gemeente bekend op
de voormalige VMBO-locatie woningen te willen
realiseren. De 72 woningen die op de Piushof zijn

gesloopt, komen allemaal terug. 54 op de Piushof en
18 op het voormalige VMBO-terrein.
We nemen in Peel en Maas niet alleen in aantal toe,
we vergrijzen ook nog. En dementie is één van de

grootste aandoeningen die veel aanpassingen vergen
aan het wonen. Vandaar dat op de VMBO-locatie ook
woningen voor dementerenden komen. 24 appartementen waar mensen met tweeën kunnen wonen.

Ingezonden brief

LLTB en Varkensgilde boos over suggestief
lesmateriaal
Openbare brief aan B&W en gemeenteraad Peel en Maas: Onlangs kregen wij - via diverse LLTB-leden - de
Docentenhandleiding voor de Kinderraad onder ogen. Hoewel wij vierkant achter het concept van de
Kinderraad staan, zijn we zeer ontstemd over de onderwerpkeuze van het rollenspel.
Ons inziens is dit onderwerp
ongeschikt voor de Kinderraad,
omdat het probleem te ingewikkeld is en in al zijn complexiteit
niet te behappen door basisschoolkinderen. Nog afgezien van de
onwaarheden die in verschillende
standpunten worden vermeld. Wij
zien het dan ook als negatieve fra-

ming van de agrarische sector.
Kinderen in deze levensfase zijn
bijzonder gevoelig voor dieren
en vinden al snel zaken zielig. Dit
sentiment versterken met een
suggestief rollenspel lijkt ons nauwelijks leiden tot een reële beeldvorming onder onze toekomstige
inwoners.

In het belang van de kinderen en
hun vrijheid om zelf een beeld en
mening te kunnen vormen over
de agrarische sector, maar ook om
het aanhalen van deze discussie
niet negatief af te laten stralen op
het oorspronkelijke initiatief, lijkt
het ons verstandig een onderwerp
te kiezen dat beter aansluit op hun

belevingswereld.
We bieden alle kinderen graag de
gelegenheid bij onze educatieboeren langs te gaan, waar ze het
eerlijke verhaal over de sector met
eigen ogen en oren kunnen zien
en horen.

Peter van Dijck van de LLTB-regio
Noord-Limburg en Anton Gijsen van
Varkensgilde Peel en Maas

Ingezonden brief

Stenen zee
Graag wil ik reageren op het artikel van PvdA/GroenLinks in HALLO van donderdag 12 september.
Allereerst zou ik willen aangeven dat alle dorpen binnen Peel en Maas nog een grotere steenzee kunnen
verwachten. Inderdaad Maasbree waar eens een tuin met prachtige bomen was is een enorme steenmassa toegevoegd aan ons van oorsprong boerendorp.
Boerderijen in het dorp, veel bomen
en groen. De bomen, waar stonden
ze in Bree? Dorpsstraat bij gemeentehuis en de hele dorpsstraat
Wilhelminalaan. Ze zijn allemaal
afgezaagd. En wat krijg je er voor
terug? Houten en ijzeren bakken met
daarin een boompje of een of ander
onkruidplant.
Zie de aanplant vele jaren geleden

in de Klokkenslag, het is een miezerige aanblik. Dan roept een ambtenaar dat jullie inspraak hadden.
Als dan iemand een voorstel heeft
en het goed toelicht is het antwoord
nee, alles ligt vast. Dus die mensen
komen nooit meer op een inspraakavond. Ik schaam me dat uit de twee
pompen die we nu op de markt en
parkeerplaats hebben vuil water

komt. Voorstel: een waterleidingbuis
leggen naar de pomp en zo heeft
straks iedere toerist, wandelaar en
fietser drinkwater. En nog voornamer: de honderden kinderen met die
met kindervakantiewerk door het
dorp trekken. Ze kunnen in de hitte
die we hadden hun drinkflesjes gratis vullen met gezond drinkwater.
Ook dit voorstel is door een ambte-

naar afgewezen. Nee, er komt een
circulatiepomp. Het gevolg: vuiler
water. De man die dat voorstelde
komt ook nooit meer, net als anderen die een goed voorstel hadden,
naar een bijeenkomst. En zo zien
we in plaats van ons milieu, dat zo
ziek is, nog zieker worden. Een plein
bij het gemeentehuis Panningen,
bomen weg, een steenmassa en een
park voor auto’s. Zie het spotje op tv.
Kinderen vragen om een gezonde
toekomst.
Ton Boots

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Pastoraaltje

Personeels
vrije winkel
Albert Heijn is bezig met een
experiment met de personeelsvrije winkel. Je kunt naar binnen met je bankpasje en wat je
in je mandje doet, wordt direct
automatisch gescand. Als je
naar buiten loopt is het al van je
rekening. Tjonge wat een aanwinst!
Nee dus, zou ik zeggen. Want
wie heeft er nu behoefte aan
zo’n onpersoonlijke kille supermarkt? Behalve dat ik weleens
een vraag heb, stel ik toch ook
wat gewone dorpse menselijkheid op prijs.
Maar los daarvan: een van de
grootste problemen van onze
moderne samenleving is de eenzaamheid. Mensen leven zo vaak
langs elkaar heen. Er is nog nooit
zoveel antidepressiva geslikt
als in deze tijd. En dan denkt
deze grootgrutter de samenleving een dienst te bewijzen met
personeelsvrije winkels. Of wil
ze vooral zichzelf en de aandeelhouders een dienst bewijzen
met meer winst?
Natuurlijk: niemand is verplicht
tot een groet of een praatje,
maar het maakt het leven toch
wel een stukje menselijker. En
laten we ons niets wijs maken:
eenzaamheid komt voor in alle
generaties. Echt niet alleen de
oudjes die hun boodschapjes
een paar keer per week in het
mandje van hun rollator pakken om er even uit te zijn. Er zijn
mensen die vaak de hele dag
niemand spreken behalve in de
supermarkt.
Ook onder jongeren komt eenzaamheid voor. En hoeveel
alleenstaanden zijn er niet
tegenwoordig? Trouwens, je
hoeft niet eenzaam te zijn om
het toch prettig te vinden dat je
in de supermarkt vriendelijk ontvangen en behandeld wordt.
Bovendien maakt al dat gescan
met camera’s met gezichtsherkenning me wel wantrouwend. Big Brother is watching
you? Daar heb ik als ik mijn
boodschappen doe, echt geen
behoefte aan. Ik zou zeggen: AH,
de mensen hebben meer aan
een gezellige koffiehoek.
Pastoor Peter van der Horst
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Lokaal Peel en Maas

De Raad beslist over aantal plaatsen recreatiepark Stille Wille
Als gemeenteraad hebben we in het verleden vaker vastgesteld dat
recreatiepark Stille Wille de bestemming recreatie dient te hebben.
Klinkt logisch, al zullen veel mensen die de situatie kennen dit niet zo
logisch vinden. Er staan ook woningen met woonbestemming. Al
vaker is vanuit de gemeente aangegeven dat dit een ongewenste
situatie is. Dat komt door het verleden en de moeizame handhaving.
In 2015 besloot de gemeenteraad dat
het aantal woningen op het park 180
mocht zijn. Door een fout binnen het
gemeentehuis stond in het uiteindelijke besluit geen 180 maar 120. Deze
fout moet nu hersteld worden. In de

PVDA/GroenLinks Peel en Maas

tussentijd hebben er vele vormen van
communicatie plaatsgevonden tussen
bewoners en afgevaardigden van de
gemeente. Helaas is de communicatie
niet in alle opzichten glad verlopen.
Tijdens een openbare raadsbijeen-

VVD Peel en Maas

Peel&Maas. Op basis van de informatie die we hebben ontvangen, constateren wij dat de communicatie
vanuit het college te wensen overliet,
maar dat het rechtzetten van de fout
van 120 naar 180 legitiem is. Lokaal
Peel&Maas volgt kritisch de verdere
voortgang van recreëren en bewoning
op Stille Wille.

raadslid Rob Willems

Energietransitie biedt sociale kansen

Op duurzame wijze elektriciteit opwekken, onze huizen verwarmen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. Er zijn ingrijpende veranderingen nodig om de aarde leefbaar te houden. De gemeenten
zijn verplicht aan te geven welke bijdragen zij hieraan leveren.
Je zou verwachten dat het college de
gemeenteraad, de burgers en de bedrijven bij elkaar roept om met elkaar
te bespreken hoe we deze uitdaging
oppakken. Duurzaamheid is immers
een van onze kernwaarden. Maar
vreemd genoeg loopt ons college niet
zo hard.
Daarom heeft de fractie PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om progressieve raadsfracties van Noord- en

komst waarin raadsleden tekst en uitleg kregen, kreeg Lokaal Peel&Maas
geen zicht op de concrete gesprekken tussen wethouder en bewoners.
Lokaal Peel&Maas heeft een bijeenkomst met de ambtenaren zonder
college bedongen. Deze bijeenkomst
heeft inmiddels plaatsgevonden, een
grote afvaardiging van alle politieke
partijen stelde kritische vragen.
Nu is het aan de gemeenteraad
een besluit te nemen. Daarvoor zijn
we gekozen door de inwoners van

Midden-Limburg bij elkaar te roepen
om uitgangspunten op te stellen voor
een eerlijke energietransitie. Wij zien
energietransitie als een kans voor gemeenschapsvorming; een kans voor
een andere en meer lokale economie;
een kans voor een betere leefsituatie
voor iedereen. Die kansen kunnen we
grijpen als bij de uitvoering enkele
heldere beleidsuitgangspunten in acht
worden genomen.

Een eerste uitgangspunt is dat de
energietransitie een stap is naar het
verkennen en realiseren van andere,
meer toekomstbestendige, wijzen
van leven, produceren en consumeren. Alle energie die minder wordt
gebruikt, hoeft niet meer duurzaam
opgewekt te worden. Energietransitie
begint dus met energie besparen.
Een tweede uitgangspunt is dat energietransitie niet louter een technische

en ruimtelijke operatie is, maar eerst
en vooral een sociaal proces. Er moet
actie ondernomen worden om burgers
en bedrijven mee te krijgen, enthousiast te maken, aan te zetten tot collectief meedenken en meedoen.
Een derde uitgangspunt is dat ook
mensen die het niet zo breed hebben,
mee moeten kunnen doen met energietransitie. Juist mensen met weinig
inkomen moeten meteen merkbaar
financieel voordeel hebben van de
energietransitie.
Wij stellen daarom voor dat de gemeente een regeling maakt om met

name aan groepen mensen met lage
inkomens, huurders en mensen met
een eigen woning, renteloze leningen te verstrekken die terugbetaald
kunnen worden met een deel van het
geld dat uitgespaard wordt door een
lager energieverbruik. Daarnaast moet
een deel van dat uitgespaarde geld in
de portemonnee van de mensen blijven zitten. Zo wordt de energietransitie haalbaar en betaalbaar.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen,
raadsleden fractie

Raadsvergaderingen zijn leerzaam
Het is ruim een half jaar geleden dat
ik als burgerraadslid ben geïnstalleerd. Als burgerraadslid doe je veel
ervaring op tijdens vergaderingen en
de voorbereidingen. Ik heb al verschillende keren mogen deelnemen aan
de beeldvormende raadsvergadering (Commissie nieuwe stijl, BCNS).
Je leert hier veel van.
Hier worden raadsvoorstellen uitgelegd door ambtenaren en er is ruimte
om vragen te stellen. Samen met mijn
collega, raadslid Karin Jacobs, bereid

ik bijvoorbeeld vergaderingen voor
op het gebied van sociaal domein.
De aankomende maanden staan verschillende sociaal domein agendapunten op het programma. Ik zal dan
ook zeker tijdens de beeldvormende
raadsvergaderingen aansluiten. Net
zoals collegaburgerraadsleden van
onze en andere partijen.
Steeds meer ouderen blijven langer
zelfstandig thuis wonen. VVD Peel
en Maas staat voor een benadering
waarin wonen, welzijn, gezondheid

en veiligheid op verschillende manieren worden gecombineerd. Op de manier waarop de mensen zich prettig
voelen en met persoonlijke keuzes.
Ik hoor regelmatig dat ze niet altijd
weten waar ze terecht kunnen met
vragen rondom zorg en voorzieningen. Ik wil mij inzetten voor korte
lijnen en goede en betaalbare zorg.
In Panningen hebben we het Huis van
Morgen, hier kun je iedere donderdagmiddag zonder afspraak terecht.
Zo kun je op een laagdrempelige

manier zien en ervaren hoe je, met
vaak eenvoudige hulpmiddelen, meer
comfortabel en veiliger thuis kunt blijven wonen. Ook voor de mantelzorger
is dit belangrijk. En in het Huis van de
Gemeente kun je iedere dag terecht
bij het WMO-loket.
Heeft u vragen dan kunt u mij altijd
contacteren.

Jolanda van Veldhoven,
burgerraadslid VVD Peel en Maas

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
• Op vrijdag 4 oktober 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend.
• Op zaterdag 5 oktober 2019 zijn we de gehele dag gesloten.
Bibliotheek
De Bibliotheek is op vrijdag 4 oktober geopend tot 17.00 uur en op zaterdag 5 oktober van
8.30 uur tot 12.00 uur.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT-systemen. Regelmatig
is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen. Tijdens dit onderhoud
kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is onze dienstverlening beperkt.
Beperkte dienstverlening WIJZ
Op donderdag 10 oktober zijn de balies WIJZ tot 13.00 uur geopend.

Inzameling Klein
Chemisch Afval (KCA)

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij telefonisch
bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Bladkorven
De herfst komt eraan en daarbij horen vallende bladeren. Omdat bladeren van
gemeentelijke bomen ook in uw tuin terecht kunnen komen, plaatst de gemeente
bladkorven om u tegemoet te komen in de overlast.

De komende weken staat de chemokar tussen 17.00-19.00 uur
weer op verschillende dagen in de kernen:
Beringe
Kessel
Kessel-Eik
Meijel

30-9-2019
1-10-2019
7-10-2019
8-10-2019

voor de kerk
markt
Mariaplein
Raadhuisplein

Wie verdient dit jaar een
jeugdlintje?
Wij zijn op zoek naar jongens en meiden tot 18 jaar die een jeugdlintje verdienen.
Kent u iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd? Iemand die zich heeft
ingezet voor de gemeenschap? Of die iemand een lange tijd een ander heeft geholpen?
Kent u iemand die deze opsteker verdient? Laat het ons weten.
Iedereen kan een kandidaat
aanmelden voor een jeugdlintje.
Kent u een jongere die:
• ouderen of zieken helpt?
• activiteiten organiseert
in de buurt?
• bijzonder vrijwilligerswerk doet?
• actie voert voor een goed doel?
• rommel opruimt in de
buurt?
Wij horen het graag! Het mag en
kan van alles zijn, er hoeft dus geen
sprake te zijn van een heldendaad.
Het college van burgemeester en
wethouders beslist uiteindelijk of
iemand een jeugdlintje krijgt.
Maar zij kunnen dit alleen doen
als inwoners jongeren hiervoor
aanmelden.
Aanmelden vóór 1 november
Kent u een jongere die zich op een
bijzondere manier heeft ingezet
voor anderen? Wilt u hem of haar eens in het zonnetje zetten?
Meld hem of haar dan vóór 1 november aan voor het jeugdlintje. Neem hiervoor contact op
met Marjan Jacobs-Janssen via 077-306 66 66 of marjan.jacobs@peelenmaas.nl.
Uitreiking op 25 november
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo reikt het jeugdlintje op maandag
25 november 2019 uit.
We maken hier een heel bijzonder moment van!

Waar worden de bladkorven geplaatst?
Er worden ongeveer 250 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kommen van Peel en Maas.
Bij de locatiekeuze wordt gekeken naar het aantal én de grootte van de gemeentelijke bomen.
Maar ook de bereikbaarheid (voor het ledigen) en het gebruik speelt een rol bij de keuze.
Op www.peelenmaas.nl kunt u zien waar de bladbakken staan.
Wanneer worden de bladkorven geplaatst?
De bladkorven worden in de week van 30 september 2019 geplaatst. Zodra alle bladeren van de
bomen zijn, worden de bladkorven weer weggehaald.
Spelregels
• De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren.
• De bladeren moeten afkomstig zijn van gemeentelijke bomen.
• Bladeren van eigen bomen of snoeiafval uit eigen tuin mag niet in de bladkorven. U kunt
hiervoor uw groene container gebruiken of de bladeren gratis naar het milieupark brengen.
• Het is niet de bedoeling dat u hele aanhangwagens vol met blad naar de korven brengt.
Rijdt u dan alstublieft door naar het milieupark.
• Bij misbruik wordt er een waarschuwing aan de bladkorf gehangen. Bij herhaaldelijk misbruik
wordt de bladkorf weggehaald.
• Er mag geen blad gestort worden langs de bladkorven.
Hoe vaak worden de korven leeg gemaakt?
Afhankelijk van de hoeveelheid blad die in de korven zit, worden de korven 1 of 2 keer per week
leeggemaakt.
Blad blazen en vegen in de openbare ruimte
In de herfstperiode zet de gemeente extra veeg- en zuigwagens in om bladeren op te ruimen.
Van week 45 t/m week 48 doen we dit vier dagen per week op plekken waar het meeste blad ligt.
Hoewel we bijna dagelijks rijden, kunnen we natuurlijk niet overal tegelijk zijn. We vragen uw
begrip daarvoor.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Besluitvormende Raadsvergadering

Bestemmingplannen aangenomen
Op dinsdag 17 september vond een Besluitvormende Raadsvergadering plaats.
De agenda was beperkt, met twee aangehouden raadsvoorstellen: een over het
bestemmingsplan Stille Wille en een over het bestemmingsplan Zandbergweg 11.
De vergadering bleek nagenoeg een formaliteit, omdat beide voorstellen zonder al te
veel discussie werden aangenomen. De vergadering werd afgerond met de benoeming
van Nick Jansen als plaatsvervangend griffier.
Bestemmingsplan Stille Wille hersteld
Het doel van het raadsvoorstel bestemmingsplan Stille Wille is een eerder gemaakte fout
te herstellen. Het aantal toegestane recreatiewoningen op De Stille Wille wordt in het plan
teruggebracht naar 180, omdat in een eerdere versie abusievelijk het aantal van 120 was
opgenomen. De stemming over het plan was tijdens de vorige vergadering aangehouden,
omdat de raad meer informatie en uitleg wilde.
Duidelijke uitleg
Die uitleg is er gekomen, middels een bijpraatsessie door betrokken ambtenaren aan
de raad. Die uitleg was duidelijk bij alle fracties in goede aarde gevallen. Het CDA, bij
monde van raadslid John Timmermans, noemde het een ”duidelijke uiteenzetting”.
De fractie vroeg wel om een stappenplan in dit complexe dossier, wat werd toegezegd door
burgemeester Wilma Delissen, portefeuillehouder handhaving.
Raadslid Jeanne Heesen van de VDD beschreef het dossier als ”een kluwen garen die
voorzichtig wordt ontward”. De uitgebreide bijpraatsessie was ook voor de VVD voldoende
om te kunnen instemmen met het voorstel.

Aankondiging
raadsvergadering
De volgende raadsvergadering is op 8 oktober om 19.30 uur.

20 tijdelijke arbeidskrachten op basis van short stay jaarrond te huisvesten, 12 tijdelijke
arbeidskrachten gedurende maximaal 3 maanden per jaar tijdens piekmomenten en 4
personen in de bestaande bedrijfswoning.
’Voelt niet goed’
Raadslid Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas zei dat het voorstel niet goed voelt
voor zijn fractie. Dat had met name te maken met de communicatie vanuit de aanvrager,
zo gaf hij aan. Ook vroeg raadslid Janssen om een extra verkeersmeting, waarop
wethouder Sanders toezegde de verkeerssituatie integraal mee te nemen bij het
uitwerken van de plannen voor het perceel waar voorheen de firma Dorssers was
gevestigd.
Daarnaast uitte Lokaal Peel en Maas zijn zorgen over de capaciteit van het persriool en de
kosten voor aanpassing als dat nodig zou zijn. Wethouder Sanders antwoorde daarop dat
hij ervan uitgaat dat de capaciteit voldoende is, en dat de kosten voor de ondernemer zijn
mocht dat niet zo zijn.
’Voldoet aan eisen’
Het CDA stelde bij monde van raadslid Peter Nouwen een aantal vragen over onder
andere de controle op eventuele overtredingen. Wethouder Sanders stelde de raad gerust
door aan te geven dat PSGW steekproefsgewijs metingen zal verrichten. Desgevraagd
bevestigde hij ook dat er een aanspreekpunt bij de gemeente is, in de persoon van een
contactfunctionaris arbeidsmigranten.
De VVD gaf in de persoon van raadslid Karin Jacobs aan dat het vervelend is dat er geen
draagvlak is voor het plan, maar dat haar fractie er wel mee kon instemmen, omdat aan alle
eisen wordt voldaan. Net als Lokaal Peel en Maas vroeg de VVD wel om afspraken over de
verkeerssituatie.
Onwenselijke ontwikkeling
Namens PvdA/GroenLinks sloot raadslid Raf Janssen de beraadslagingen af. Hij hield
de raad voor dat die zichzelf in de ogen van zijn fractie met de nieuwe regeling buitenspel
heeft gezet, maar dat deze aanvraag nog onder de oude regeling valt. ”Daarin is het
altijd de bedoeling geweest dat arbeidsmigranten op het eigen bedrijf moeten werken”,
aldus raadslid Janssen, ”en dat is hier overduidelijk niet het geval.” Hij voorspelde dat
dit voorstel een voorbode is van een onwenselijke ontwikkeling: lege panden die in
buitengebied worden opgekocht om er arbeidsmigranten te huisvesten.
Raadslid Janssen zei dat het hem ten zeerste bevreemdde dat andere fracties hier geen
moeite mee hebben.

Zandbergweg 11 (Bron: CycloMedia Technology B.V.)

Stikstof niet van toepassing
Dat gold ook voor PvdA/GroenLinks. Raadslid Frits Berben voegde er nog wel aan toe dat
zijn fractie het jammer vindt dat de stukken, die volkomen helder zijn, niet eerder bij de
stukken hadden gezetenp. Raadslid Rob Willems van Lokaal Peel en Maas gaf aan dat ook
zijn fractie kon instemmen, ondanks dat hij voorspelde ”dat wel duidelijk is dat dit niet het
laatste hoofdstuk is”.
Raadslid Berben stelde nog de vraag in hoeverre de stikstofuitspraak van de Raad van State
van belang is bij dit plan. Het College reageerde daarop dat dit niet het geval is, omdat het
hier niet gaat om een nieuw plan.
Bestemmingplan Zandbergweg aangenomen met stemverklaringen
Over het bestemmingsplan Zandbergweg 11 in Helden waren de raadsfracties kritischer.
Dit betrof een verzoek voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. Het plan is om

Stemming
Tijdens in het besluitvormende deel van de vergadering bleek dat alle aanwezige
fracties voor het bestemmingsplan Stille Wille stemden. Bij het bestemmingsplan
Zandbergweg 11 was dat anders: PvdA/GroenLinks stemde als enige fractie tegen het
voorstel, en zoals aangekondigd legden twee fractieleden van Lokaal Peel en Maas
een stemverklaring af. Raadslid Joep Hermans van die partij deed nog een ludieke
oproep aan wethouder Sanders. Hij overhandigde de wethouder een pyjama, met de
uitnodiging om enkele nachten te verblijven in de ”slaaphokken” aan de Zandbergweg.
Nadat wethouder Sander de uitnodiging met plezier accepteerde, werd ook dit voorstel
aangenomen, met 18 stemmen voor en 5 tegen.
Voordat burgemeester Delissen de vergadering afsloot, was er nog een formaliteit
af te handelen: de beëdiging van Nick Jansen als plaatsvervangend griffier.
Hij vervangt Twan Huyskens, die per 1 december volledig aan de slag gaat voor het
Waterpanel.

De raadsvergadering thuis vanaf de bank volgen of later terugkijken?
Dat kan via de websites www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu. Ga naar gemeenteraad en klik op raadsvergadering live. Natuurlijk bent u altijd ook welkom in het Huis van de Gemeente.

www.peelenmaas.nl
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Voetbal

Beugelen

De Treffers winnen uit
in spannende wedstrijd
De spelers van De Treffers 1 uit Maasbree waren op dinsdag 17
september op bezoek in Hoogeloon. Verschillende wedstrijden werden gespeeld waaronder Hem Hendrix, Joris Wijnen en Jo Hendrix.
De Treffers wonnen met 2-3.
Joris Wijnen mocht als eerste
opnemen tegen Gerrit Bullens, het
werd een spannende partij.
Met 28-28 mocht Joris als eerste
opbeugelen en maakte hiermee
28-30 (0-1). Hem Hendrix speelde
een gemakkelijke wedstrijd
tegen Kees Meulenbroeks. Kees
kende enkele mindere beurten.
Hem kon hierdoor gemakkelijk
winnen met 18-30 (0-2). Jo
Hendrix mocht aan de derde partij
beginnen tegen Bert Mollen. Hij
speelde een geduldige wedstrijd
maar op het einde werd het toch
nog even spannend. Jo sloeg
uiteindelijk de bol in de goot en
sleepte daarmee de winst binnen,
26-30 (0-3).

Ruime nederlaag Baarlo
Voetbalvereniging Baarlo heeft zondag 22 september in en tegen Ysselsteyn met 5-2 verloren. Ysselsteyn scoorde
in een kort tijdsbestek vijf treffers waardoor Baarlo in de seizoensopening tegen een nederlaag aanliep.

Winst Maasbree
Daarna was het de beurt aan Jac
Lintjens tegen Toon Somers, het ging
gelijk op tot 26-26. Jac ging twee
keer naar de lat, Toon sloeg twee
keer een bol op de lat. Jac verloor
hierdoor de partij met 30-26 (1-3).
Als laatste mocht Guido Sonnemans
het opnemen tegen de 84-jarige
Adriaan van Heijst. Guido beugelde
een mooie partij. Een paar mooie
kamerbollen liepen niet ver genoeg
door de poort waardoor Adriaan deze
achter terug door de poort speelde
(30-26). Het werd uiteindelijk 2-3
voor De Treffers uit Maasbree.

Tekst: beugelvereniging De Treffers

De Ruisvoorn

Muurmans en Thijssen
winnaars koppelwedstrijd
De tweede koppelwedstrijd van het visseizoen van hengelsport
vereniging De Ruisvoorn uit Helden werd op zaterdag 21 september gespeeld. Het betrof een marathonwedstrijd met een
ochtend-en een middagdeel.
Na de loting ging het deelnemersveld aan de slag voor de prijzen.
Hoewel de gevangen kilo’s misschien anders spreken, de vis wilde
niet erg bijten. Martijn en Rick vingen in totaal 6.630 gram. Op het
podium eindigden verder Math Verhaegh en Oscar Huidekoper (6.180
gram) en Martin Sanders en Pieter

Trines (5.080 gram). Jos Janssen en
Nico Meijer (4.200 gram) en Sjraar
Dorssers en Huub Maassen (1.450
gram) haalden een eervolle vierde
en vijfde plaats.

Tekst: hengelsportvereniging
De Ruisvoorn

Vanaf de aftrap was het Baarlo dat
het spel naar zich toetrok. De thuisclub werd op de eigen helft teruggedrongen en het offensief leverde
ook een aantal kansen en mogelijkheden voor een openingstreffer
op. Zo kwam Matthijs de Vogel een
teenlengte tekort uit een voorzet van Laurents van den Ham en
schoot Arman Melkonjan in kansrijke positie de bal recht in de handen
van de Ysselsteyn-doelman.

Knullig uitverdedigen

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek
naar 2 nieuwe collega’s voor de functie van

(Beginnend)

Assistent
Accountant
m/v

Het betreft een fulltime functie voor onze vestiging
in Horst aan de Maas (locatie Hegelsom) en
Peel en Maas (locatie Helden).
Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl

Het duurde tot halverwege de eerste helft voordat de thuisclub zich
een keer meldde voor het Baarlodoel. Knullig uitverdedigen van

Baarlo werd spoedig daarna echter
in de omschakeling ongenadig afgestraft door Ysselsteyn-aanvaller
Dennis Teunissen die koelbloedig
raak schoot, 1-0. Iets wat hij nog
geen twee minuten later herhaalde
na weer laconiek verdedigingswerk
bij Baarlo, 2-0.

Kopbal
Roel Bouten was daarna nog dicht
bij de aansluitingstreffer, maar ook
zijn kopbal na een hoekschop trof
net geen doel. Ysselsteyn strafte
daarna ook nog twee ongelukkige
momenten van Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg genadeloos af met
twee treffers. Bij rust keek Baarlo

tegen een 4-0 achterstand aan.
En daarmee was de koek niet op
voor Ysselsteyn, want koud uit de
kleedkamer hield Baarlo opnieuw
open huis en kreeg hun goalgetter
Dennis Teunissen vrije doorgang om
zijn vierde en Ysselsteyns vijfde treffer aan te tekenen. De illusies van
Baarlo konden meteen de ijskast
in. De rood-zwarten toonde ondanks deze vijf mokerslagen in het
resterende deel van het duel toch
nog veerkracht en ging alsnog op
zoek naar eerherstel. Laurents van
der Ham en Rik Schotman maakte
de score nog draaglijk voor Baarlo.
Tekst en beeld: Len Gielen, VV Baarlo

Voetbal

Helden toont veerkracht
Voetbalvereniging Helden speelde zondag 22 september tegen Liessel. De Noord-Brabantse ploeg, die vorig
jaar als tweede eindigde, werd op een 2-2 gelijkspel gehouden.
Helden had in de eerste helft een
overwicht op hun gasten. Kick Bluijssen, Bas Wijnands, Mike van Lier en
Edwin Heuvelmans hadden echter
moeite om vlot lopende aanvallen om
te zetten in een doelpunt. Aan de andere kant wist Liessel gevaarlijk te zijn
middels hun lange spits. Luuk Engels
vond een goed keepende Nick Bouten
op zijn pad. Op slag van rust waren het
toch de gasten die wisten te scoren.
Tijn Joosten was er als de kippen bij
om een rebound alsnog in het doel te
werken en daarmee de ruststand te
bepalen.
Na de rust kwam Liessel sterk uit de
startblokken wat vrijwel meteen in
een doelpunt resulteerde. Het was

wederom Tijn Joosten die de marge
voor de gasten verdubbelde, 0-2. Een
Heldens antwoord liet niet lang op
zich wachten toen Bas Wijnands door
de Liesselse defensie wist te breken.
Hij kon alleen nog maar onreglementair gestopt worden waarna de bal op
de stip ging.

Linkerflank
Mike van Lier wist wel raad met deze
mogelijkheid en bracht de spanning
terug in het duel.
Na deze aansluitingstreffer bleven
beide ploegen goede mogelijkheden
houden. Mike van Lier kreeg voor
Helden een uitgelezen mogelijkheid,
maar zijn kopbal van dichtbij miste

richting. Aan de andere kant stoomde
Roy Vedder een aantal keer gevaarlijk
over de linkerflank. Zowel hij als
Luuk Engels en Tijn Joosten vonden in
doelman Nick Bouten een grote stain-de-weg, waardoor de spanning in
de wedstrijd bleef. In de allerlaatste
minuut lukte het de Heldenaren alsnog
om de gelijkmaker op het scorebord
te krijgen. Een uiterst slotoffensief
leverde een reeks corners op, waarvan
de laatste door Gilian de Bruijn binnen
werd gekopt en de eindstand op 2-2
werd bepaald.

Tekst: Geert Metsemakers
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Spannende wedstrijd

Beugelteam OVU wint nipt
van Olland

15

Grashoek ontglipt overwinning
De voetbalmannen van SV Grashoek speelden op zondag 22 september thuis tegen Lierop. In een spannende
wedstrijd kon er uiteindelijk geen winnaar komen. De wedstrijd eindigde in een 1-1 eindstand.

Het beugelteam OVU 1 speelde zondag 22 september een wedstrijd
tegen beugelclub Olland. Het team uit Kessel won de wedstrijd in
een spannende strijd met 3-2.
Een resultaat waarvoor vooraf
getekend was, maar wat achteraf toch te weinig was. Roel
Ottenheim speelde een partij
die lang gelijk op ging. Hij kwam
twee punten voor door een misser van zijn tegenstander maar
kwam halfweg de partij ook
weer twee punten achter. In het
eindspel was hij net wat gelukkiger en dat betekende de 1-0. Bas
Ottenheim kreeg een gemakkelijke avond. Zijn tegenstander
produceerde een paar missers
en Bas maakte het eenvoudig af.
Eric Kleynen kon vroegtijdig de
winst binnen halen en deed dit
ook. Het ging niet gemakkelijk,
maar op de momenten dat het
moest, stond Eric zijn mannetje
en de 3-0 stond op het bord.

Eerste wedstrijd
OVU hoopte dat er nog meer in
het vat zat. Hay Jacobs, op vier,
speelde een wisselvallige wedstrijd met missers over en weer,
maar pakte wel een voorsprong
van vier punten. Hij kon dit niet
behouden tot het einde en het
eerste punt voor Olland was een
feit. In de laatste partij speelde
Maikel Leenders zijn eerste wedstrijd van het jaar en het was
duidelijk te zien dat hij het ritme
miste. Tegen een degelijk spelende tegenstander kwam hij
dan ook uiteindelijk tekort wat
resulteerde in een 3-2 overwinning voor Kessel.
Door: Coy Sieben,
beugelclub OVU Kessel

Volleybal

Tupos verliest nipt van Ledub
De volleybalvrouwen van v.v. Tupos speelden op zaterdag
21 september tegen Ledub D3 in Budel. Tupos verloor de wedstrijd
met 3-2.
Tupos vertrok richting Budel voor
de eerste competitiewedstrijd.
Ondanks de vele eigen fouten
die Tupos maakte, bleef het de
eerste set gelijk opgaan. Tijdens
het eind van de wedstrijd wist
Tupos de set toch te pakken met
30 tegen 28.

Vijfde set
De tweede set had een gelijk
spelbeeld en werd ook door
Tupos binnengehaald. Vervolgens zakte het spel van Tupos

in set drie en vier in waardoor
Budel aan het langste eind trok.
Alles kwam nu aan op de beslissende vijfde set. Tupos kwam
goed uit de startblokken en stond
snel op een 9-2 voorsprong. Ledub gaf zich niet gewonnen en
bleef doorgaan. Uiteindelijk ging
de laatste set helaas toch nog
met 15-13 naar Ledub.

de wedstrijd en kon het aan de andere kant ook wat gevaarlijke situaties c reëren. Tymo Janssen profiteerde
goed van balverlies van een verdediger van Lierop en zette Erwin vrij voor
de doelman van Lierop die goed zijn
lichaam voor de bal gooide. Ook Koen
moest aan de bak bij een gevaarlijk
kopbal die precisie miste.

Kansen aan beide zijden
Na de thee nam Lierop steeds meer
het initiatief wat ook de nodige hachelijke situaties in de defensie van
Grashoek opleverde. Maar liefs twee
keer moest de lat redding bieden wat
Lierop misschien net iets te over

moedig maakte. Erwin profiteerde
in de 64e minuut van de vrijheid die
hierdoor ontstond en strandde na een
solo op de doelman. Harmen Schilder
was echter meegelopen en had de bal
in de rebound voor het intikken. Door
dit doelpunt ontbrandde de wedstrijd
omdat Lierop nog meer druk ging zetten en Grashoek hierdoor nog meer
ruimte kreeg met als gevolg kansen
aan beide zijden. Grashoek kreeg twee
goede kansen op de 2-0, maar Lierop
kreeg er zeker net zoveel op de 1-1.

Door: John Janssen,
voetbalvereniging SV Grashoek

SAANEN ARCHITECTEN ZOEKT:

Door: Lieke Rutten,
volleybalvereniging v.v. Tupos

BOUWKUNDIG TEKENAAR
Om ons team te versterken zoeken w� per direct een gedreven bouwkundig tekenaar
voor 36/40 uur per week die b� het hele bouwproces van A tot Z betrokken is.

Beugelen

Flatsers verliezen van Neer
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo speelden op vrijdag 20 september de tweede competitiewedstrijd
tegen Neer 1. De Flatsers speelden uit en verloren de wedstrijd
met 3-2.
Het begin werd gemaakt door
Henk tegen Onno en het ging
goed gelijk op totdat Henk zijn
eigen bol weg speelde voor de
ring. De vier punten achterstand
die hij daarbij opliep konden niet
meer worden ingehaald.
En dus moest Esther proberen de
opgelopen achterstand recht te
zetten. Rob Geelen speelde een
klasse partij en Esther, die ook
goed beugelde, moest toch de
overwinning aan Neer laten.
In de derde wedstrijd begon Piet
te slapjes aan de wedstrijd, maar
eenmaal goed bij de les wist hij
de vier punten voorsprong goed
te verdedigen en het eerste punt

Het eerst uur kende niet echt veel
hoogtepunten. Lierop was zoals verwacht de betere ploeg maar Grashoek
verweerde zich karig. Al in de derde
minuut moest de keeper van Lierop
aan de bak bij een gevaarlijk schot
van Harmen. Erwin Pijnenburg kreeg
nog een tweede kans in de rebound,
maar zijn inzet strandde in de het zijnet. De gasten namen daarna snel het
initiatief over maar het ontbrak aan de
beslissende pass en dus ook aan een
koelbloedige afmaker. De defensie van
Grashoek, onder aanvoering van Bjorn
Korsten en Koen Clephas, hield prima
stand en gaf heel weinig weg. Na een
half uur kwam Grashoek wat meer in

binnen te halen. Hierna was Marc
aan de beurt, maar een twee
punten voorsprong gaf hij te
makkelijk weg. Erik maakte daar
dankbaar gebruik van en won
verdiend de partij.
De slotwedstrijd tussen Roy
en Jochem begon niet best
voor Roy, maar hij haalde een
kleine achterstand goed op
en nam op het einde twee
punten voorsprong die hij prima
verdedigde en zodoende het
tweede punt binnen hengelde.

Door: Piet Geurts,
beugelclub De Flatsers

W� BIEDEN JOU:
- Een leuke en uitdagende job in een jong team met veel vr�heid en zelfstandigheid
- Een open en informele werksfeer in een mooie kantooromgeving
- Afwisseling en betrokkenheid b� de diverse werkzaamheden
- Doorgroeimogel�kheden
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO voor personeel in dienst van
architectenbureaus
WAT W� VRAGEN:
- Je werkt aan alle facetten van een project, van schetsontwerp tot uitvoeringstekeningen
en hebt bouwkundig inzicht (weten en begr�pen wat er gebeurt t�dens het bouwproces)
- Je kunt werken met Autocad, Sketchup en kennis van Revit is een pre
- Een aanpakker die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
- Relevante kennis van Bouwbesluit en regelgeving
- Afgeronde HBO opleiding of MBO opleiding met enkele jaren werkervaring
- Beheersing van de Nederlandse taal en r�bew�s B
Saanen Architecten is een architectenbureau met 6 medewerkers en realiseert efﬁciënte,
kwalitatieve en innovatieve bouwprojecten voor diverse vastgoedontwikkelaars, winkelformules en
particuliere opdrachtgevers. W� begeleiden van A tot Z complete nieuwbouw/renovatie projecten.
Heb je interesse en l�kt het je leuk om b� ons te komen werken? Mail dan nu je reactie met CV naar:
marieke@saanenarchitecten.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op pr�s gesteld.

Wilhelminasingel 145 - 6001 GS Weert - T 0495-820000
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Martijn van Lieshout wint Driebanden

Matige start SV Panningen
Voetbalvereniging SV Panningen heeft in de openingswedstrijd
van het seizoen een 0-2 thuisnederlaag geleden tegen FC
Maasgouw. De ploeg beleefde daardoor een matige start van het
nieuwe voetbalseizoen.
De ploeg uit Thorn en Wessem bestond op drie spelers na uit jongens van 18 jaar. De Maasgouwse
doelman, Stan van de Braak, verrichte pas in de 77e minuut zijn
eerste redding. Panningen miste
een aantal basisspelers, dat was
met name defensief merkbaar. Een
in de voeten van een tegenstander
gespeelde bal, leidde er in de 37e
minuut toe dat Jeroen Corbey van

Voor de tweede keer in de geschiedenis van Biljartclub Meijel werd, in samenwerking met zusterclub
Ketelbink, een clubkampioenschap Driebanden georganiseerd gedurende de zes weken voorafgaande aan de
MLBB-competitie. Na de spannende poulefase werden op vrijdag 20 september de finalepartijen gespeeld in
clublokaal Colé in Meijel.

FC Maasgouw een vrije doortocht
had naar het Panningse doel, 0-1.
In de tweede helft moest doelman
Levi van Dijk enkele keren reddend
optreden. Aan het einde van de
wedstrijd zorgde Maasgouw-speler
Bart Wanten voor de beslissende
0-2.

Tekst: Wiel Leenders

VC kessel wint derby
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel heeft
een goede start van het nieuwe volleybalseizoen gemaakt. In de
derby tegen het derde team van Peelpush werd met 2-3 gewonnen.
De overwinning in Meijel werd overschaduwd door een blessure
van spelverdeelster Maud van den Beuken.
De eerste set werd met 15-25
gewonnen. Maud ging in de beginfase van de tweede door haar
enkel. Marloes Wolters nam haar
taak over. Kessel kwam in set twee
en drie net tekort, deze sets gingen
met 25-23 en 25-22 naar Meijel. In
set vier wist Kessel zich te herpak-

ken. Het team leverde een goede
servicedruk af en besliste de set
bij 15-25. Daarmee was de eerste
vijfde set van het seizoen een feit.
Kessel trok na een spannende strijd
met 13-15 aan het langste eind.
Tekst: VC Kessel

Na een slepende partij van anderhalf
uur en 72 beurten zagen de opgekomen supporters in de eerste halve
finale Carlo Meulendijks winnen van
Thijs Geerlings. In de tweede halve
finale rekende Martijn van Lieshout in
38 beurten snel af met Mark Janssen,
die niet in zijn spel wist te komen.
De finale tussen Carlo en Martijn zou
gaan over twee gewonnen sets. Met

grote overmacht (7-4) won Carlo de
eerste set, maar dat was meteen ook
zijn enigste goede partij. In de tweede
set veegde Martijn zijn tegenstander
met 8-2 van het laken, zodat er nog
een derde, beslissende set volgde. Na
een matige start van Carlo, de stand
na twintig beurten was inmiddels
7 tegen 1, wist hij zich te herstellen.
Maar hij kwam aan de eindstreep net

één carambole tekort om een penalty-reeks en daarmee een mogelijk
kampioenschap te forceren. Martijn
van Lieshout ontving de gouden standaard uit handen van voorzitter Henk
Lansbergen. Carlo werd verdienstelijk
tweede en kreeg de zilveren trofee.

Tekst: Thijs Geerlings, biljartclub Meijel

Wedstrijd Egchel gestaakt
De eerste wedstrijd van het seizoen tussen voetbalvereniging SV Egchel en Kwiek Venlo op zondag 22 september is in de 44e minuut gestaakt bij een 1-0 tussenstand. Scheidsrechter Van der Cruijsen (17) uit Leunen had
genoeg van het aanhoudende commentaar van met name de bezoekende ploeg.
Een afkoelingsperiode was in zijn
ogen niet bespreekbaar. Nadat Egchelkeeper Jeroen van Knippenberg,
die de geblesseerde Bjorn Oomen
verving, in de beginfase twee goede
reddingen had verricht, kwam Egchel

in de 13e minuut op voorsprong.
Sami Amhaouch verschalkte met een
prima uithaal de Kwiek-doelman.
Jeroen liet zich vervolgens nog een
paar keer goed zien door fraaie
reddingen. De irritatie binnen de

lijnen nam verder toe door veelvuldig
commentaar, zoveel zelfs dat de
leidsman een minuut voor rust besloot
om het duel voortijdig te staken.
Tekst: Thijs Joosten

Lotte Lenders clubkampioen St. Anna
ADVERTENTIE W E E K

39

De Maasbreese schutterij St. Anna heeft op zaterdag 14 september haar clubkampioenschieten 2019
gehouden op haar eigen schietterrein aan de Oude Heldenseweg in Maasbree. Na een levendige strijd viel
de beslissing na 88 schoten. Lotte Lenders mag zich de nieuwe clubkampioen noemen. Na de uitgebreide
huldiging werd het kampioensfeest voortgezet in clublokaal de Pool in Maasbree.
/ Beeld: Jos Timmermans, tekst: Mat Nellen, schutterij St. Anna
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Jeugdclub
kampioenschappen
Tonido
Op het tennispark van LTC Tonido in Baarlo werd op
zaterdag 21 september de
jeugdclubkampioenschappen georganiseerd. In vier
verschillende categorieën werd gestreden om de
wisselbeker. In de rode categorie was het heel
spannend. Er werden beslissingswedstrijden
gespeeld. In de categorie Rood won Ward Boumen de
eerste plaats. Kevin Sneijers volgde en derde werd
Novi Boumen. In Oranje won Stevie Stenson en
ontving Tom Peeters het zilver. In de categorie Geel B
was Raf Brunen de sterkste en Tim Amendt volgde
hem met een tweede plaats. In de laatste categorie,
Geel A, won Daan den Brabander. Jauri Hendrix
werd tweede.
/ Tekst: tennisvereniging LTC Tonido

Vervelend debuut voor
MVC’19-trainer Van Bergen
Voetbalvereniging MVC’19 is met een nederlaag gestart aan het
nieuwe seizoen. Op het kunstgras in Sevenum werd het zondag
22 september met 3-0 verslagen door Sparta’18. De nieuwe trainer
Tom van Bergen had daardoor een vervelend debuut.
De thuisclub ging furieus van start.
In de eerste minuut strafte Freek
Wijnen een fout in de Maasbreese
defensie genadeloos af. MVC’19
werd in die beginfase overvleugeld.
De tweede Spartaanse aanval werd
in de voerde minuut door Jeroen
Smits verzilverd. De Maasbreese
ploeg was aangeslagen en kwam
gedurende de hele wedstrijd niet
in zijn spel. Pas in de 26e minuut
konden de meegereisde supporters het eerste aanvallende wapenfeit van Maasbreese ploeg noteren.
Aanvoerder Ron van den Kerkhof

kon het kansje echter niet verzilveren. Na de pauze deelde Sparta’18
al snel de genadeklap uit. In de
47e minuut scoorde Thomas Lucassen de 3-0. MVC’19 bleef achter de
feiten aanlopen. In de slotfase viel
Rodey Berben met een hoofdblessure uit. MVC’19 moest met tien man
verder omdat trainer Tom van Bergen al drie wissels had gebruikt. In
aanvallend en verdedigend opzicht
had MVC’19 een zwakke dag. Sparta’18 won verdiend de wedstrijd.

Samen met
s
lokale ondernemer

100% voordeel in Helden.
Met de Lokaal levenlokaal besteden cheque.

Tekst: Math Nellen, MVC’19

Sterke seizoensstart

Kruijk dirigeert Kessel
naar zege
Het vaandelteam van voetbalvereniging Kessel is voortvarend
begonnen aan de competitie in de vierde klasse D. Op Sportpark De
Roode Egge werden de gasten uit Beesel met 4-0 verschalkt, waardoor de punten aan de Kesselse zijde van de Maas bleven.
De slechte voorbereiding en een
langdurige blessure van vaste
kracht Stan Peeters leverde genoeg
kopzorgen op bij oefenmeester
Paulissen. De ervaren trainer besloot om zijn basiselftal toch weer
aan te passen, iets wat binnen de
hoofdmacht van Kessel weinig gebeurt. Een rommelige openingsfase
resulteerde slechts in enkele speldenprikjes van Kessel, terwijl ook
Beesel weinig gevaar voor het doel
wist te creëren. Met een half uur op
de klok wist Kessel de ban te breken via Willem Kruijk. Hij werd door
Rick Peeters middels een feilloze
steekbal vrij voor het doel van Beesel gezet. Kruijk bleef ijskoud en
ronde beheerst af in de lange hoek,
1-0. In de 50e minuut wist Kessel de voorsprong te verdubbelen.
Bert Lenders zette Kruijk wederom

vrij voor de keeper en in tegenstelling tot enkele minuten eerder
bleek Kruijk dit maal de betere te
zijn in het een-op-een duel met de
Beeselse goalie, 2-0. Hiermee leek
ook direct het verzet van Beesel
gebroken te zijn, want een kwartier later werd het 3-0.Na een talloos aantal wedstrijden waarin hij
niet wist te scoren, wist Ruud van
Knippenbergh eindelijk het net te
vinden. Enkele minuten later werd
de eindstand op 4-0 bepaald door
een schitterende treffer van Kruijk,
die zo zijn eerste hattrick van het
seizoen te pakken heeft. Met een
lob van zo’n 35 meter wist hij de
doelman van Beesel voor de derde
keer te passeren.
Tekst: Juul van den Beucken,
VC Kessel

Hoe werkt het?
1 Spaar PLUSpunten bij PLUS Gommans.
2 Lever uw volle zegelboekje in bij PLUS
Gommans. (Een vol zegelboekje heeft
u €4,- gekost.)
3 Vraag bij inlevering naar de Lokaal leven
-lokaal besteden cheque. De waarde hiervan
is €8,-. Dus een spaarwinst van 100%!
4 Verzilver uw Lokaal leven-lokaal besteden
cheque bij een van de deelnemende bedrijven.

Actievoorwaarden
• De cheque is uitsluitend te verzilveren
bij de deelnemende bedrijven
(uitgezonderd bij PLUS Gommans).
• De cheque is niet inwisselbaar
voor contanten.
• U kunt meerdere cheques tegelijk
verzilveren.
• De voorwaarden kunnen per bedrijf
verschillen, kijk voor informatie bij het
deelnemende bedrijf.

Deelnemende bedrijven:

Beumers_Bierviltje.pdf
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Veertig jaar Brookdiehk
Buurtvereniging De Brookdiehk bestaat 40 jaar. Dat werd zaterdag 21 september gevierd met meer dan koffie
en taart. Een vogelshow, spelactiviteiten voor de kinderen met een ballonnenartiest, een frietwagen en een
mystery guest. Dit bleek Michiel Malschaert uit Someren.

Clubtentoonstelling
Onder Ons Helden e.o.
De jaarlijkse clubtentoonstelling van kleindierensportvereniging
Onder Ons Helden e.o. werd op zaterdag 21 september georganiseerd in Helden.
In totaal namen twintig
deelnemers deel aan de
tentoonstelling. De keurmeesters
hebben hun werk gedaan en
zodoende werd de eerste prijs
uitgereikt aan de jeugdleden
Dana en Stijn Cuijpers uit
Grashoek bij de groothoenders
Cochin (kleur: koekoek) en bij de
dwerghoenders aan Rens Linders
(Venlo) Brahma (meerzomig
zilverpatrijs). Het groothoen
Australorp (zwart) van Jo van

Bree uit Meijel won de eerste prijs
evenals het beste dwerghoen
Welsumer (kleur: roodpatrijs) van
Jean Geurts.
De prestatieprijs voor de beste
dieren werd met 383 punten
gewonnen door Jan Schaareman
uit Egchel.

Tekst: Albert Geluk,
kleindierensportvereniging
Onder Ons Helden e.o.

Komedie door toneelgroep
ZijActief
Toneelgroep van ZijActief Maasbree komt op zondag 29 september
met een komedie in het MFA in Maasbree. Deze voorstelling is eerder
al opgevoerd tijdens de première op 10 september voor de leden van
ZijActief. Daarom wordt nu de komedie voor iedereen opgevoerd.

Het idee voor een buurtvereniging
ontstond eind jaren zeventig op De
Brentjes en de Sevenumsedijk. In deze
hoek van Koningslust was behoefte
aan meer activiteiten, vonden Jan Verhaegh en Har Driessen.
Eind 1978 werd een oprichtingsvergadering belegd in Café de Brookhut.
Deze lag toen nog op De Brentjes waar
nu Annie en Thei Bos wonen. De behoefte werd gepeild: 48 gezinnen gaven aan lid te willen worden. De naam
werd met een enquête democratisch
gekozen.
En zo komt het dat de naam Buurtver-

eniging de Brookdiehk op de oprichtingsakte van 1 januari 1979 prijkt.
Eerste voorzitter was Albert Kersten.
De kas werd gevuld met een discotombola-avond en met een jaarcontributie van 30 gulden per gezin.

Barbecue
Het doel alle buurtgenoten van alle
leeftijden deel uit te laten maken van
de activiteiten staat na veertig jaar
nog steeds bovenaan. Enkele activiteiten zijn in veertig jaar gewoon
gebleven, zoals de jaarvergadering
die wordt gecombineerd met een

kienavond, wandelen, een fietstocht,
een kindermiddag en een paasviering
waarbij kinderen eieren zoeken in het
Piet-Berkers-bos. Hoogtepunt van het
jaar is de barbecue die door het hele
bestuur wordt verzorgd, met salades
die de dames al jarenlang zelf maken.
De BV is inmiddels uitgebreid met een
deel van de Poorterweg en telt ze 68
gezinnen. Dankzij de Oud-IJzeractie
kan BV de Brookdiehk al deze activiteiten aanbieden met een geringe eigen
bijdrage tegen een contributie die
nauwelijks is gestegen. Jaarlijks betaalt elk gezin slechts 15 euro.

Wij gaan verhuizen!

op maandag 30 september en
dinsdag 1 oktober zijn wij daarom gesloten

Opening woensdag 2 oktober
Wij willen u
graag uitnodigen
om dit samen met
ons te vieren!
boordevol actien
en aanbieding

4o
ontvangt ktober
ie
een leuke dere klant
attentie!

MARKT 1, 5981 AM PANNINGEN | 077 - 308 26 60 | INFO@PETSNMORE.NL

WWW.PETSNMORE.NL

der Kees maken te pas en onpas
gebruik van Lottes huis. Tot overmaat van ramp wordt het huis van
Lotte omgedoopt tot ‘soep en zuipie’ van de elf-slotentocht. Dit alles
zorgt voor hilarische ontwikkelingen in een Snertweekend.

Dagbesteding voor dementen
Mensen met dementie uit Baarlo en omgeving kunnen vanaf 1
oktober elke maandag en vrijdag in Zorgcentrum Ter Borcht in
Baarlo terecht voor dagbesteding.
Afhankelijk van de behoefte kan
het aantal dagen worden uitgebreid. De dagbesteding biedt de
mogelijkheid om onder de mensen
te komen en eventueel thuis een
stukje zorg uit handen te nemen.
Op zaterdag 28 september is er
open huis in Zorgcentrum Ter Borcht
aan de Zuivelstraat 5 in Baarlo.
Dagbesteding Ter Borcht is een
samenwerkingsproject vanuit het

Dorpsontwikkelingsplan Baarlo
2018-2020. De dagbesteding is
bedoeld voor mensen met dementie die een WMO of WLZ-indicatie
hebben.

Voor meer informatie en
aanmeldingen kunt u terecht bij
petra.keijsers@dezorggroep.nl
of 06 42 61 68 70.

Bewustwording

Breincafé over seksuele
gezondheid

DIERENDA
G
op

4 dagen lanegs

Het verhaal van de komedie gaat
over mevrouw Lotte Kamminga.
Zij komt hulpbehoevend thuis uit
het ziekenhuis. Ze wordt overvallen door de vele idiote regels van
de mantelzorg. De doldwaze buurvrouw Bep Klep en de winterschil-

Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun partners,
familieleden, mantelzorgers, professionals en andere geïnteresseerden, vindt op maandag 30 september een Breincafé plaats.
Het Breincafé is aan de Pastoor Geenenstraat 64 in Baarlo en
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Thema van deze editie is ‘seksuele
gezondheid en NAH’. Intimiteit en
seksualiteit zijn belangrijk onderwerpen in het leven van ieder
mens. Hersenletsel heeft gevolgen
voor het lichamelijk functioneren
en vaak onzichtbare psychische en
sociale gevolgen. Zo kan het ook
van invloed zijn op de ontwikkeling
en invulling van intimiteit en seksualiteitsbeleving.

Het bespreekbaar maken van het
thema intimiteit en seksualiteit is
belangrijk maar zeker niet altijd
even makkelijk, dit geldt voor
zowel cliënten als professionals.
Tijdens het Breincafé staat bewustwording centraal.
Meer informatie over deze editie
en andere Breincafés is te vinden
op www.hersenletsel.nl
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Drieduizendste bezoeker
in Huis van Morgen
Vlak voor de viering van het eerst lustrum in november mocht het Huis van Morgen zaterdagmiddag
21 september de drieduizendste bezoeker verwelkomen.
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Met de bus naar de hoogmis
De Heldense Hoogmis wordt op vijf zondagen in Panningen
gehouden.
Wie niet zo goed ter been is kan
voor vervoer ook het HEP-busje
van het Seniorenvervoer bellen.

Bel tijdig, dus tussen 09.00 en
10.00 uur met 06 42 04 70 75.

Tien jaar Vlakbroek
Koningslust
Natuurpark Vlakbroek in Koningslust bestaat 10 jaar. Op zondag
29 september wordt dit gevierd met een wandeling.
Ine Stevens, voorzitter van de Stichting Natuurpark Vlakbroek doet
om 10.00 uur een welkomstwoord,
waarna een wandeling onder leiding van een gids begint. De wandeling is georganiseerd door de
Stichting IKL.
Om 11.00 uur volgt een opening

van het insectenhotel door Wethouder Paul Sanders. Het insectenhotel is tot stand gekomen in
samenwerking met basisschool
De Springplank en met expertise
van het IVN. De onthulling van de
naam van het insectenhotel gaat
gepaard met een kleine viering.

Vernieuwde klok voor kerk
In het centrum van Panningen is de kerk beeldbepalend.
Een gebouw dat geregistreerd staat als Rijks Cultureel Erfgoed.

De drieduizendste bezoeker maakte
deel uit van een gezelschap van tien
zussen en schoonzussen uit Hegelsom,
Horst, Panningen en Venray. Ze hielden hun jaarlijkse zussen- en schoonzussendag.
Thema van deze dag was zorg en welzijn. De dag begon met een reanima-

tiecursus. Daarna bezochten ze het
Huis van Morgen. Twee vrijwilligers
van het Huis van Morgen hebben de
bezoekers bij ontvangst verrast met
een bloemetje, koffie en wat lekkers
om te vieren dat de grens van drieduizend bezoekers is gepasseerd.
Het Huis van Morgen is elke don-

derdag van 14.00 tot 16.00 uur
te bezoeken en op afspraak via tel.
06 83 41 70 46.

Zie voor meer informatie
www.huisvanmorgen.nu

De laatste fase van de dakvernieuwing van de kerk in Panningen
wordt nu gerealiseerd. Het torenuurwerk, dat heel dringend aan
revisie toe is, wordt opgeknapt: de
wijzers en wijzerplaat worden gerestaureerd en zullen van duurzame ledverlichting worden voorzien.
De firma Eijsbouts uit Asten heeft

al het nodige met een hoogwerker gedemonteerd om het in de
werkplaats te vernieuwen. De kosten hiervan bedragen zo’n 30.000
euro. Dit is exclusief de huur van de
hoogwerker. Het kerkbestuur hoopt
op een bijdrage van de middenstand en bewoners van het centrum van Panningen.

Integratiecafé in Maasbree

Helie Derks 40 jaar Triduüm-voorzitter
Het voltallige bestuur en haar adviseurs brachten na de viering van de openings-Heilige Mis van het
Triduüm Peel en Maas een muzikale serenade aan Helie Derks- van de Ven. Dit om haar zilveren jubileum te
vieren. Helie toonde zich volkomen verrast en emotioneel, mede ook door de onverwachte aanwezigheid
van haar man en drie dochters en de oud-bestuursleden. Het college van B&W loofde haar bij monde van
locoburgemeester Wim Hermans. Het Triduüm-bestuur benoemde haar tot erevoorzitter.

Bewoners van Maasbree en statushouders brengen elke laatste
zaterdag van de maand de ochtend door. Elkaar ontmoeten en
kennis maken met elkaars cultuur staan dan centraal.
Tijdens het integratiecafé proeven
de inwoners van elkaars wereldgerechten. Elke laatste zaterdag

van de maand in de Dorpsontmoeting Hoës van Bree aan het Kennedyplein in Maasbree.

20
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Geplukt

Will Janssen Koningslust
Prins Carnaval, speler van het eerste elftal, leider en voorzitter jeugd bij VV Koningslust, hovenier en fervent Oranje-supporter. Het is zomaar
een greep uit de typeringen die bij Will Janssen (53) uit Koningslust horen. Deze week wordt hij geplukt.

Will ontvangt HALLO in zijn woning
aan de rand van Koningslust. In
1990 kocht hij het stuk grond en
begon met bouwen. 27 jaar later
woont hij er nog steeds, samen
met vrouw Lucie en drie kinderen.
“Het is goed toeven hier. We hebben het in 1,5 jaar gebouwd. Het
geeft extra voldoening, omdat we
het voor een groot gedeelte zelf
hebben gedaan. Uiteraard met hulp
van vrienden, familie en kennissen”, vertelt hij. Maar dat Will in die
tijd al voorop ging, was wel duidelijk. “Ik ben heel gedreven en precies. Als ik ergens aan begin dan
wordt het ook afgemaakt”, zegt hij.
Will is een echte ‘Brookhaas’. Het
ouderlijk huis van Will staat zo’n
600 meter verderop. “Ik heb altijd
in deze straat gewoond.”
De 53-jarige voetballiefhebber is
graag buiten. Hij werkte dertig jaar
voor Herman Vaessen in Maasbree.
Het aanleggen van grote tuinen

was zijn voornaamste taak. “Ik deed
zo’n drie à vier tuinen per jaar. Dan
weet je wel over wat voor soort tuinen
je spreekt”, lacht hij. “We maakten
prachtige dingen, van ingewikkelde
sproei-installaties tot de aanleg van
vijvers. Het mooiste van het vak
vind ik om vanuit niets iets moois
te creëren. Je maakt echt iets waardevols”, vertelt hij. Na dertig jaar bij
Herman Vaessen begon het lichaam
tegen te sputteren. “Het is gewoon
zwaar werk, het is niet voor niks dat
de aanwas van hoveniers marginaal
is. Ik wilde het moment voor zijn dat
het niet meer kon. Sinds drie jaar
werk ik daarom met veel plezier in de
buitendienst van gemeente Peel en
Maas”, vertelt hij. Daar houdt hij zich
bezig met het aanleggen van onder
meer planten, borden, tegels, klinkers
en banken. Het afscheid bij Herman
Vaessen viel hem zwaar. “Na dertig
jaar ben je daar bijna kind aan huis.
Ik heb het daar altijd enorm naar mijn

zin gehad. Ik ging fluitend naar het
werk, en kwam fluitend thuis”, vertelt Will.
Voetbal loopt als een rode draad
door zijn leven. Van zijn 16e tot zijn
21e stond hij in het eerste elftal van
Koningslust. Problemen aan zijn knie
(Will onderging 12 operaties) dwongen hem om vroegtijdig te stoppen.
Daarna vervulde hij vele taken binnen
de vereniging. Leider van het eerste, leider van het derde, jeugdleider,
lid van het hoofdbestuur, lid van de
technische commissie en voorzitter
van de jeugd. “Nu ben ik een soort
vraagbaakje van de vereniging”, lacht
hij. Als voorzitter van de jeugd was
hij veel op de vereniging te vinden.

“Ik wilde alles weten. Ook daarin was
ik gedreven, op den duur hadden we
104 jeugdleden. Voor een dorpje als
Koningslust is dat heel veel.”

Oranje
Zijn liefde voor het voetbal beperkt
zich niet tot de vereniging in
Koningslust. Will is samen met Lucie
al 25 jaar lid van de supportersvereniging van het Nederlands Elftal.
Daarmee bezoekt hij iedere thuiswedstrijd, regelmatig uitwedstrijden en
heeft hij al veel toernooien meegemaakt. Ook staat hij naast namen als
Louis van Gaal en Ronald Koeman op
de Wall of Fame bij de KNVB in Zeist.
Mensen die meer dan honderd inter-

lands hebben meegemaakt krijgen
daar een plekje. “Dit voorjaar was daar
een evenement voor. Bijzonder om
mee te maken als je dan met die grote
namen aan tafel zit”, vertelt Will. De
meest bijzondere herinnering hebben
Will en Lucie aan het EK in Engeland.
Met name de wedstrijd van Engeland
tegen Nederland die met 4-1 verloren
ging. “De wedstrijd werd gespeeld in
Wembley, het mekka van het voetbal. Als je dan die metro uitkomt en
richting het stadion loopt terwijl al die
Engelsen zingen, dan heb je echt kippenvel”, zegt hij. Eén thuiswedstrijd
miste hij de laatste jaren. Vanwege
een bruiloft van een vriend. Nederland
behaalde een 11-0 zege tegen San
Marino, een overwinning die nog altijd
als recordoverwinning geldt. “Dat
heeft hij nog vaak gehoord”, lacht hij.
Toch is het niet alleen voetbal dat
de klok slaat in huize Janssen, ook
carnaval heeft een belangrijke
plaats. Will, die in 1995 prins was
in Koningslust, mist geen minuut.
“We doen volgend jaar met onze
vriendenclub, De Faxclub, voor de
22e keer achtereenvolgend mee aan
de optocht. Ieder jaar tussen kerst
en Nieuwjaar beginnen we met de
voorbereidingen. Iedere zaterdag
komen we dan bij elkaar. Daar doe ik
het voor”, vertelt hij.
Volgend jaar bestaat zowel de voetbalclub als de fanfare in Koningslust
75 jaar. “Twee jaar geleden hebben
we daarvoor een commissie opgericht,
waarvan ik voorzitter ben.” Toch heeft
hij niet altijd de touwtjes in handen.
De organisatie van de plaatselijke
dorpsquiz, Koningslust weet ‘t, waar
hij deel van uit maakt, wordt geleid
door zijn vrouw Lucie. “Dat is de enige
keer dat ik écht moet luisteren”, zegt
hij lachend.

Tekst en beeld: Robert Hesen

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.
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HALLO in Noorwegen
Robin van Duren (29) uit Egchel trekt twee weken lang met zijn trouwe metgezel de Yamaha Tenere 660
door Noorwegen. Op de foto bivakeren zij in het Eresfjord met uitzicht op de grootste waterval van
Noorwegen in Mardalsfossen. Liever dan van het uitzicht te genieten, leest Robin de HALLO.
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Cestička

Wie Zuhause in Beringe
Voor het tweede jaar op rij organiseert blaaskapel Cestička
het blaaskapeltreffen Wie Zuhause in Beringe op zaterdag
28 september.

HALLO in Zuid-Afrika
Lonneke, Perry, Femke en Stan Madou uit Helden maakten een reis van drie weken door Zuid-Afrika.
Vanuit Johannesburg gingen ze naar het Krugerpark, via de Oostkust en de Zuidkust belandden ze uiteindelijk in Kaapstad. Bij Kaap de Goede Hoop vonden ze eindelijk tijd om de HALLO Peel en Maas te lezen.

Jubileumvoorstelling
Overgerdien
Theatergroep Ut overgerdien viert het 15-jarig bestaan met de jubileumvoorstlelling ‘Geit ut door?’ in DOK6.
Voorlopig is dit hun laatste voorstelling voor een groot publiek.

Cesticka is een zesmans formatie
uit de regio Beringe, Maasbree
en omgeving die Mährische
muziek speelt. Deze avond spelen
zij samen met Kapela Pohoda
uit Panningen, een blaaskapel
bestaande uit zeventien personen
die Böhmische muziek ten gehore

brengen. Samen brengen ze een
gevarieerde avond met polka’s
en walsen. Het concert vindt
plaats op zaterdag 28 september
in Beringe in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. De zaal
gaat open om 18.30 uur en de
muziek begint om 19.00 uur.

Limburgse molendag

Watermolen Baarlo draait
De watermolen in Baarlo draait op zondag 6 oktober. Er wordt
graan gemalen, er zijn rondleidingen en er wordt balkenbrij
gebakken. Dit alles in het kader van de Limburgse molendag.
In heel Limburg zijn vijftig molens
geopend. Bijna overal geven
molenaars en molengidsen uitleg.
Daarnaast zijn er op diverse

plekken demonstraties, exposities,
muzikale optredens en molenrijke
wandel- en fietsroutes.

Liedjesfestival Beringe
In De Wiekslaag in Beringe vindt zaterdag 16 november het liedjesfestival plaats. De opnames hiervoor worden gemaakt op
dinsdag 29 oktober.
De organisatie laat weten dat
iedereen welkom is om deel te
nemen aan het evenement en kans
te maken op de titel ‘Sjlager van
Beringe’. “Ook als je niet muzikaal
bent, kun je meedoen. We helpen
De zes Dörper dames Elise van
Wordragen, Marijke Kleuskens,
Carla Lemmen, Angelique Hermans,
Francis Beeker en Marijke Gijsen
gaan voortaan verder met optredens
op aanvraag in kleinere settings.
Op twee dames na, die al in
het begin afhaakten, bestaat Ut
Overgerdien nog uit dezelfde bezetting als vijftien jaar geleden. Nog
steeds schotelen ze met kleine muzikale sketches het leven van alledag
voor aan hun publiek. Het begon met
het zingen van een vastelaovessjla-

ger. Hun eerste optreden was geen
succes, later wonnen ze verschillende keren, of ontvingen ze de presentatieprijs.
Het muziekgezelschap ontving
al eens de P&M liedjesbokaal en
groeide uit tot cabaretgroep. Marijke
Gijsen, bekend van vele vastelaovessjlagers, liedjes en gedichten, is
verantwoordelijk voor de teksten.
In 2014 volgde een eerste theatervoorstelling in DOK6, genaamd Blej
met uch. In 2016 volgde Koffers op
de planken. Toen al besloten ze,

wegens andere tijdrovende bezig
heden, dat dit de laatste grote
show in het theater zou zijn. Tot het
15-jarig bestaan in beeld kwam.
In ’Geit ut door?’ blikken ze terug op
de afgelopen vijftien jaar, in combinatie met nieuwe liedjes, voorzien
van dialectteksten. De voorstelling
op zondag 29 september begint om
14.30 uur, donderdag 31 oktober
om 20.15 uur en vrijdag 1 november om 20.15 uur. Er zijn nog kaarten
beschikbaar bij DOK6 of via
www.dok6.eu

je om een tekst of melodie
verder uit te werken”, aldus de
organisatie. Dinsdag 29 oktober
worden de opnames gemaakt in de
opnamestudio. Opgeven kan via
olb@beringekuus.nl

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77
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Agenda t/m 03 oktober 2019

do
26
09

Jubileum-theatervoorstelling Ut
Overgerdien: Geit ut door’?

Oud-ijzerinzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Ut Overgerdien
Locatie: Dok6 Panningen

Voorlichtingsavond Chiropractie door
Vividus Fysiotherapie

Muziek onder de Toren met De
Reulsberger Muzikanten

Tijd: 19.30
Organisatie: Reumavereniging Peel & Maas e.o.
Locatie: Kerkeböske, Helden

Tijd: 14.00-15.30 & 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Lezing over wolven

Open Huis Ter Borch en presentatie
nieuwe dagbesteding

Tijd: 20.00
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: IVN-gebouw, Kloosterstraat 12, Helden

Tijd: 13.00
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

Verhalenverteller Frans van de Pas
vertelt en zingt

za
28
09

Repair Café Meijel

Aanvang: 10.00 tot 11.30
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
Locatie: Aan de Koeberg 3, Helden

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Repair Café Meijel
Locatie: Café Oppe Koffie Meijel

Dag van de Ouderen Peel en Maas

wo
02
10

Kinderkledingbeurs

zo
29
09

Tijd: 9.15-17.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: Kerkeböske, Helden

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: werkgroep Kinderkledingbeurs Meijel
Locatie: D’n Binger Meijel

Rond de Bijbelse Lezingen
Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: De Zorggroep
Locatie: Zuivelstraat 5, Baarlo

Dementiemiddag KBO Panninngen

vr
27
09

di
01
10

Wie Zuhause, blaaskapellenconcert
van Cesticka en Kapela Pohoda

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Wieksjlaag, Beringe

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

do
03
10

Vierseizoenenwandeling
Tijd: Vertrek om 8.30 bij IVN-gebouw Helden
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: Vertrek bij Pluk en Theetuin In de zevende
hemel, Belgenhoek 7, Grashoek

Paddestoelencursus
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: IVN-gebouw, Kloosterstraat 12, Helden

voor mensen met een nietma Breincafé
aangeboren hersenletsel
30 Tijd: 19.30-21.30 uur
09 Organisatie: Stichting Gehandicaptenzorg
Locatie: Pastoor Geenenstraat 64, Baarlo

Repair Café Baarlo

Blaaskapel Krajovjanka

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Dinsdag 8 oktober
is de winkel gesloten
ht
i.v.m. horecabeurs Maastric

Aanbieding:

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur

Runderpoulet
Mager soepvlees

vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

www.herefords.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme
Peelstraat 39
077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 29 september
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. Ton
Peeters, Lowie Peeters, overl.
ouders en fam.
Woensdag 2 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 september
Geen H. Mis
Zondag 6 oktober
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 september
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers,
Hr. Jacques Bouten
Intenties: Overleden familie Jan en
An Daniels-Munsters en overleden
zonen Ger, Ton en Will en voor de
overleden familie Daniels en Munsters.
Wij willen de contacten tussen
pastores en parochianen intensiveren door elke 1ste zondag van
de maand de kerkbezoekers, na de
mis van 11.00 uur in de gelegen-

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (verj);
Woensdag 2 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Lev. en overleden
leden van Zij-Actief Grashoek

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 29 september
Mis in kerk Panningen 10.00 uur;
zie Kerkberichten Panningen
Zondag 13 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie
Kerkberichten Panningen
Mededeling seniorenvervoer:
Op de 5 zondagen dat de Hoogmis
in Panningen is kunt u voor vervoer
vanuit Helden ook het HEP-busje van
het Seniorenvervoer bellen. Tel. 06
42047075. Zoals gebruikelijk tijdig tussen 09.00 en 10.09 uur. Complimenten
aan de chauffeurs van het H.E.P. die in
deze weken op zondag willen rijden!
Een geweldig mooi gebaar.

heid te stellen om samen met de kapelaan gezellig een kop koffie of thee
te drinken. U bent van harte welkom
in de Doopkapel waar de koffie en
thee dan klaar staat.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 september
19.15 uur Zes wekendienst voor Dhr.
P.Lenders. Jaardienst voor Dhr. Piet van
Knippenberg.
Woensdag 2 oktober
GEEN H.Mis.
Zaterdag 5 oktober.
19.15 uur. Zes wekendienst voor Mevr.
Agnes Giesbertz – van Heugten.
Mededelingen
Op 9 oktober komt “Kerk in Nood “hier
in onze parochie een lezing houden om 19.00 uur over het werk van

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 28 september
Geen H. Mis
Zaterdag 5 oktober
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Janssen-Thijssen en Loet Janssen
(jaardienst); Jac Steeghs (coll. en
verj); uit dankbaarheid.
Maandag 30 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 1 oktober
H. Mis 09.00 uur Missie- en
Rozenkransmaand t.i.v. H. Theresia v.
Lisieux, voor de gezinnen, aansluitend
koffiedrinken.
Donderdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding

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
Donderdag 26 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zondag 29 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Leo Slaats (coll); Harrie
Thijssen en Mien Thijssen-Engels,
Coen Stammen en alle overl. fam.
Thijssen-Engels; Jan Veltmans,
Leen Veltmans-Sanders en overl.
kinderen (gest.jaardienst); An

Parochie Panningen

Zusters in de wereld. Het is een zeer
interessante lezing waar ik iedereen
bij uitnodig. De entree is gratis en zal
plaats hebben in de kerk.
In de oktobermaand is er iedere
maandag avond een rozenhoedje in
Wozoco om 19.00 uur.

Vrijdag 4 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Overleden: Marij van de Beucken-Beuving, 60 jaar, Horsten.
Mededeling
In de maand oktober is er iedere vrijdag om 18.30 uur rozenkransgebed in
de St. Annakapel.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 september
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 29 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Voor de parochie
Donderdag 3 oktober
8.30 uur H. Mis.

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 26 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 27 september
H. Mis 09.00 dagkapel
Zaterdag 28 september
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Joke Goes; Nelly Lemmen-Hendrix
Extra collecte misboekjes
Zondag 29 september
H. Mis vw de restauratie van de St.
Lambertuskerk Helden 10.00 uur paro-

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 29 september
9.30 uur Uit dankbaarheid Pastoor
Schoenmakers
Zondag 6 oktober
9.30 uur Zes weken dienst , Mien
Brummans-Simons
Jaardienst Wiel Vossen
Sjaak Janssen.

chiekerk (!) herenkoor Helden t.i.v.
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze gezinnen en alleenstaanden; Extra collecte misboekjes
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 1 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 2 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Rond de Bijbelse Lezingen: 19.30
uur in de ontmoetingsruimte van
de kerk
Donderdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 4 oktober
H. Mis 09.00 dagkapel
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht

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
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
Iedereen die bij gedragen heeft
aan het slagen van 69 fancy-fair,
hartelijk dank. De 70ste fancy-fair
word gehouden op 12 en 13 sept
2020, een uniek feest.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

IVN Helden e.o.

Wolvenlezing, paddenstoelencursus en wandeling
IVN helden e.o. organiseert een lezing over wolven, een wandeling bij de Verheven Peel in Grashoek en een
cursus met excursie over paddenstoelen.
Natuurbeheerders zijn blij met de
komst van de wolf en opgetogen
over de geboorte van waarschijnlijk
drie welpen in Nederland.
Schapenhouders, jagers en
bewoners dicht bij de betreffende
natuurgebieden zijn minder
enthousiast.
IVN Helden organiseert daarom op
donderdag 26 september 20.00 uur

in het IVN gebouw, Kloosterstraat
12 in Helden, een lezing over de
terugkomst van de wolf in Nederland.
Bram Houben van de stichting Ark
vertelt over de ecologische aspecten.
Waar komen ‘onze’ wolven vandaan,
waar kunnen ze terecht, wat eten ze,
wat doet hun aanwezigheid met de
natuur? En: hoe herkennen we een
wolf?

Vierseizoenenwandeling
De vierseizoenenwandelingen op
zondag 29 september is ongeveer
7 kilometer. Landschapsgids Peter
Maessen neemt wandelaars mee over
het Grashoekse deel van het struinpad
Verheven Peel.
Het vertrek naar Grashoek is om 08.30
uur bij het IVN gebouw, Kloosterstraat
in Helden. De start van de wandeling

is om 09.00 uur bij Pluk en Theetuin in
de zevende hemel, Belgenhoek 7 in
Grashoek. Dit is ook het eindpunt van
de wandeling.

Paddenstoelencursus
Gerard Dings, lid van de PSL
(Paddenstoelen Studiegroep
Limburg), verzorgt een cursusavond
en wandeling over paddenstoelen.
Tijdens de cursus op donderdag 3
oktober om 20.00 uur in het IVNgebouw komen bouw, voortplan-

ting en indeling van paddenstoelen
aan bod en worden paddenstoelen
gedetermineerd aan de hand van de
kleur van de sporen. Ook de functie van paddenstoelen en de relatie
met de mens, zoals het gebruik als
voedsel, drugs en medicijn worden
aangestipt.
Op zondag 6 oktober om 9.00 uur
neemt Dings geïnteresseerden mee
naar buiten om zoveel mogelijk soorten te ontdekken. Vertrek van de
excursie is bij het IVN-gebouw.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken
voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle
ruimte om uitgebreid te kokkerellen. Hier
uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen,
met een strakke zwarte greep. Een
moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

Franchetti

Vinci

Deze moderne leefkeuken
beschikt over bijzonder veel

Met deze praktische keuken

opbergruimte, zoals een hoekkast met

heb je alles binnen handbereik.

uittrekbare draaiplateau’s en brede lades.

6.999,-

En dat is heel handig! Deze keuken is hier
uitgevoerd in kristalwit mat lak met een

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

granieten werkblad. Inclusief
keukenapparatuur met 5 jaar

klassieke keuken zijn de loopafstanden
minimaal. De handige wandplanken met
landelijke uitstraling bieden ruimte

6.099,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

voor mooie keukenaccessoires.

garantie.

HORST

Door de slimme indeling van deze

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

