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Het zit er weer op. Vijf dagen lang stond Peel en Maas op de kop vanwege de ‘vastelaovend’. Het feest waarbij iedereen even niet zichzelf is, kan genieten van de
speciale muziek en bovenal het feest dat verbindt. In Baarlo werd die gedachte extra kracht bijgezet door voor de eerste keer een grote optocht voor de kinderen van de
twee basisscholen, De Diamant en De Omnibus, samen te organiseren. Op vrijdagochtend 1 maart werd het startschot gegeven voor de ‘vastelaovend’. Samen met de prins
van carnavalsvereniging De Kook, Eric II, en zijn raad van elf trokken de vele kinderen door de Baarlose straten. Na de vrijdag volgden op zondag, maandag en dinsdag de
‘grote’ optochten door de straten van Peel en Maas. Kijk in deze HALLO voor een impressie van de optochten die door de dorpen van de gemeente trokken.

Dorpsoverleg richt coöperatie op

Windmolens gepland in buitengebied Grashoek
Het groene-energiebedrijf Renewable Factory (REF) heeft het plan om windmolens te plaatsen langs de snelweg A67 in het buitengebied van Grashoek. Het bedrijf is bezig met een verkenning en rondde een haalbaarheidsanalyse positief af. Volgens REF gaat het nog zeker drie jaar duren, voordat er op zijn vroegst gebouwd kan worden. Om in de toekomst goed om te
kunnen gaan met dergelijke verzoeken, besloot Dorpsoverleg Grashoek een nieuwe coöperatie op te richten die zich bezig gaat houden met energievraagstukken.
Paul Sjoerds van REF laat weten
dat er al gesprekken zijn geweest met
enkele buurtraden, dat er een bewonersavond is georganiseerd en dat
gemeente Peel en Maas is geïnformeerd over het plan. “Het is slechts
een plan en er moet nog heel veel
onderzocht worden”, aldus Sjoerds.
“Als alles positief verloopt, zal het
nog minimaal drie jaar duren voordat
er gebouwd kan worden.” Gemeente
Peel en Maas laat weten nog geen
plan of verzoek binnen te hebben

gekregen en dat het daarom te vroeg is
om over het initiatief te communiceren.
Frits Verlinden, voorzitter van
Dorpsoverleg Grashoek en veel bezig
met het thema duurzaamheid, laat
weten dat REF inderdaad contact heeft
opgenomen met hen. “Ze hebben ons
gevraagd hoe ze het moesten aanpakken met betrekking tot de inwoners van Grashoek. Wij hebben toen
meteen aangegeven dat ze aan de
voorkant moesten gaan zitten. Dus
de bewoners informeren voordat er

vergunningen zijn afgegeven door de
gemeente. Niet achteraf pas zaken
bekendmaken.”
De reden dat het Grashoekse
dorpsoverleg veel waarde hecht aan
het informeren van de inwoners
heeft te maken met het feit dat in
2017 een plan voor een zonnepanelenweide voor opschudding zorgde
in het dorp. “Toen hoorden we er
pas iets over toen er al een tijdelijke vergunning was afgegeven door
de gemeente”, aldus Verlinden. “Dat

leverde veel weerstand op. We waren
als Dorpsoverleg Grashoek overigens
niet tegen die zonnepanelen, maar
wel tegen de locatie.”
REF volgde het advies van het
dorpsoverleg op en hield een avond
voor omwonenden. Verlinden: “Daar
is bewust niemand van het dorpsoverleg naartoe gegaan, want wij staan
er neutraal in. Wij zijn niet voor of
tegen de molens, maar willen er zijn
voor alle inwoners. We willen wel dat
de inwoners zich ervan bewust zijn

dat een nieuwe vorm van energie
opwekken nodig is in de toekomst.
Wat ik gehoord heb, waren de reacties op de avond positief, maar zijn
er ook kritische vragen gesteld.”
Om in de toekomst goed voorbereid te zijn op dergelijke energieinitiatieven besloot Dorpoverleg
Grashoek met verschillende instanties in gesprek te gaan en een coöperatie op te richten die zich bezig
gaat houden met duurzaamheid.
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Hoogspanningswerkgroep is afwachten beu
Een onderzoek naar een verband tussen leukemie bij kinderen en
hoogspanningskabels zorgde vorig jaar juni voor grote onrust in Kessel en
Kessel-Eik. De twee dorpen worden doorkruist door hoogspanningslijnen
en uit angst voor de gezondheid van de inwoners werd een werkgroep
opgericht die aan het werk ging om de lijnen verkabeld (onder de grond)
te krijgen. Tot nu toe is de werkgroep tot haar eigen ongenoegen voornamelijk veroordeeld tot wachten.
De werkgroep Hoogspanning is
afhankelijk van instanties. Het traject
in Kessel en Kessel-Eik verkabelen kost
namelijk tientallen miljoenen euro’s.
Dat geld moet komen van netbeheerder TenneT (80 procent van de totale
kosten) en gemeente Peel en Maas (20
procent). Zolang het echter niet bewezen is dat er een daadwerkelijk verband is tussen leukemie en wonen bij
hoogspanningskabels, is verkabelen
echter een politiek lastig verhaal. “Het
is officieel geen gezondheidsrisico en
de gemeente voldoet aan de Europese
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normen”, vertelt Rob Moonen, lid van
de hoogspanningswerkgroep. “Maar
het gaat om onze kinderen en de volksgezondheid. Dat is toch belangrijker
dan geld?”
Op maandag 25 februari had de
werkgroep een gesprek met wethouder Paul Sanders en verschillende
ambtenaren. Daar kregen de leden
te horen dat ze moeten wachten.
“Alweer”, aldus Rob. “De wethouder
zei dat hij in gesprek gaat met TenneT
om te kijken wat er mogelijk is en wij
moeten wachten wat daaruit komt.
We hadden gehoopt op een stappenplan. Ik was op zijn zachtst gezegd niet
blij met de uitkomst van dat gesprek.
Wij willen ergens naartoe werken en
weten welke opties er zijn. Nu kunnen we weer niks doen en moeten we
weer wachten.”
Toch begrijpt Rob de reactie van
wethouder Sanders wel. “Het is veel
geld en het moet volgens de officiële kanalen lopen. De wethouder
belde me twee dagen na het gesprek
met hoogspanningsgroep nog op om
te vertellen dat hij ook wil dat de
kabels onder de grond gaan. Maar hij
is gebonden aan de officiële wegen.

Het dorpsplein in Kessel-Eik met de
hoogspanningsmast naast de school
Als we willen dat de kabels straks
onder de grond verdwijnen, moeten
we geduld hebben. Dat is een feit,
maar soms wel lastig te accepteren.”
Wachten doet de groep eigenlijk al
acht maanden. Het onderzoek waaruit
bleek dat kinderen die onder of bij een
hoogspanningskabel wonen 2,7 keer
meer kans hebben op leukemie, werd
in juni aangekaart bij de gemeente.
Die stuurde vervolgens een brief
naar het ministerie. Daarop volgde
in november vorig jaar een reac-

tie, waarna de wethouder maandag
25 februari met de groep in gesprek
ging. “Ik woon al 12 jaar in KesselEik met een hoogspanningsmast in
de tuin”, vertelt Rob. “Dorpsoverleg
Kessel-Eik kaart deze zaak al aan
zolang als ik hier woon, maar het duurt
nog altijd voort en er gebeurt weinig.
Ik zweef in het luchtledige.”
Het wordt volgens Rob tijd dat er
een stappenplan komt. “Nu wachten
we steeds op een uitspraak of reactie
van een instantie voordat we verder

kunnen.” Minister Eric Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat liet in
een brief aan gemeente Peel en Maas
weten dat er een dialoog plaatsvindt
met stakeholders over het beleid dat
de regering moet gaan uitvoeren op
het gebied van hoogspanningslijnen.
Rob: “We hebben al vernomen dat
het advies dat daar uitrolt pas na het
zomerreces, in augustus of september
dus, behandeld gaat worden. Dus dan
staat het weer stil. We willen niet
afwachten.”
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Windmolens gepland in
buitengebied Grashoek
“Zo kunnen we ervoor zorgen
dat de inwoners van het dorp ook
de lusten krijgen en niet alleen
de lasten. We willen bijvoorbeeld
voorkomen dat de inkomsten wegvloeien naar grote bedrijven in het
buitenland die de windmolens neer-

zetten. Grashoek moet ervan profiteren.” Ook is het overleg bezig met
een driedaagse beurs met symposiums over duurzaamheid en energie dat, voorafgaand aan de viering
van 100 jaar Grashoek, in juni moet
plaatsvinden.

Ondanks dat de coöperatie pas
onlangs is opgericht en zich nog niet
heeft beziggehouden met de aanvraag van REF, is Verlinden tevreden
met hoe het bedrijf het aanpakt. “Tot
nu toe doen ze het perfect. Ik heb
begrepen dat er nog een avond komt

voor alle bewoners van Grashoek
en dan zullen we wel horen hoe
het dorp ertegenover staat. Ik heb
er wel vertrouwen in, maar zoals
gezegd: als dorpsoverleg staan we
er neutraal in. Wij zijn er voor zowel
de voor- als tegenstanders.”

VVD is klaar met hondenpoep
Hondenpoep op de stoep en op speelveldjes in woonwijken, de politie die tussenbeide moet komen als aangelijnde honden worden aangevallen
door loslopende honden. VVD Peel en Maas is er klaar mee. In een brief aan het College van B&W vraagt de partij om actie, omdat het beleid van de
gemeente niet lijkt te werken.
Hondenbezitters in de gemeente
Peel en Maas betalen sinds de
gemeentelijke fusie in 2010 geen
hondenbelasting. Maar de gemeente
zorgt daarnaast ook niet voor hondenuitlaatplaatsen, losloopgebieden,
zakjes om hondenpoep op te ruimen
en prullenbakken om de zakjes in
weg te gooien. En daar gaat het mis,
stelt raadslid Teun Heldens namens
de VVD in zijn brief aan het college.
Volgens de gemeentelijke regelgeving, de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), zijn hondenbezitters zelf verantwoordelijk voor het
opruimen van hondenpoep. Gebeurt
dit niet, dan moeten we elkaar hier
op aanspreken, is het beleid van
de gemeente. Ook moeten hon-

den in openbare ruimten binnen de
bebouwde kom aangelijnd zijn. “Een
prima gedachtegang”, stelt Heldens.
“Alleen krijgen we uit de samenleving telkens weer signalen dat dit in
de praktijk niet werkt en dat er niet op
gehandhaafd zou worden.”
Volgens Heldens krijgt de partij veel klachten over vervuiling door
hondenpoep. Heldens: “Het gaat om
veel meer vervuiling vergeleken met
andere gemeenten die wel een actief
hondenbeleid voeren.” Ook meldden hondenbezitters zich bij de partij
over illegaal loslopende honden die
hun aangelijnde hond lastigvallen of
aanvallen. “Tot slot lezen we op de
Facebook-pagina van Politie Peel en
Maas dat de politie zelfs ingezet moet

worden om conflicten tussen inwoners
hierover op te lossen.” In dat bericht
van 2 januari gaf de politie aan met de
gemeente in gesprek te zijn hierover.
De VVD-fractie zegt het jammer te vinden dat het beleid dat de
gemeente voert, niet lijkt te werken.
“Ook vinden we het triest dat de politie hier capaciteit voor in moet zetten. Het korps moet in verband met
een zeer beperkte capaciteit al keihard
werken. Ze zouden zich veel beter
kunnen focussen op echte criminaliteit als ze hiermee niet van hun werk
gehouden zouden worden.”
Heldens vraagt het college in zijn
brief daarom hoe vaak er in 2018
handhavend is opgetreden tegen loslopende honden en het niet opruimen

van uitwerpselen van honden. Ook
wil hij weten hoe de gesprekken met
de politie verlopen en of het college
het huidige beleid wil evalueren en
met een verbeterplan wil komen. In
zijn brief geeft het Meijelse raadslid nadrukkelijk aan niet te pleiten
voor het herinvoeren van de hondenbelasting. Eventuele kosten om
voorzieningen te treffen voor hondenbezitters in de gemeente, zouden gedekt kunnen worden door de
jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds. Ook zou de gemeenteraad gevraagd kunnen worden om
eventueel geld vrij te maken, aldus
Heldens.
Het college neemt de vragen in
behandeling.
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Nieuw huisvestingsbeleid in Peel en Maas

Grootschalige opvang
arbeidsmigranten

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Vanwege een groeiend tekort aan arbeidskrachten wil gemeente Peel en Maas meer arbeidsmigranten naar
de gemeente halen en meer mogelijkheden bieden als het gaat om huisvesting. Enkele grote wooncomplexen
voor maximaal vierhonderd arbeidsmigranten worden, als het aan het college ligt, straks bijvoorbeeld toegestaan. De gemeenteraad moet de ideeën wel nog goedkeuren.
Het nieuwe beleid focust zich
voornamelijk op de huisvesting van
arbeidsmigranten. Als experiment wil
het college ruimte geven aan initiatieven die op grote schaal mensen onderdak bieden. Op maximaal drie nog
onbekende locaties in de gemeente
mogen dan (per locatie) maximaal
vierhonderd arbeidsmigranten tegelijk worden gehuisvest voor de duur
van maximaal tien jaar. De plannen
moeten innovatief zijn en vrijwel elke
locatie is een optie, mits er hardgemaakt kan worden waarom juist die
wordt gekozen. “Er zijn ideeën aan ons
voorgelegd, maar hoe die eruitzien en
welke locatie deze partijen op het oog
hebben, is allemaal nog niet bekend”,
aldus wethouder Paul Sanders. “Het is
nog te vroeg om daar al iets over te
zeggen. Maar een goed plan met voldoende draagvlak krijgt van ons de
ruimte.”

Meer mogelijkheden
van de gemeente
Huisvesting op kleinere schaal
krijgt door het nieuwe beleid
ook meer mogelijkheden van de
gemeente. Zo mogen agrarische
bedrijven die zelf voor onderkomen

zorgen, straks in het hoogseizoen
tachtig arbeidsmigranten huisvesten.
Eerder was dit veertig. Daarnaast wil
het college de maximale termijn aan
short stay (kortdurend verblijf) van
zes maanden verruimen naar achttien maanden. Hiermee wil het college bedrijven helpen die aan kunnen
tonen dat ze arbeidsmigranten langer nodig hebben dan een half jaar.
Huisvesting in tijdelijke units en bijvoorbeeld caravans mag straks enkel
nog als er sprake is van seizoenswerk.
Alle huisvesting moet voldoen aan
de SNF-normen (Stichting Normering
Flexwonen), waarin eisen zijn vastgelegd op het gebied van privacy,
sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen en brandveiligheid.
Verder moet de huisvesting zo
veel mogelijk gebeuren in bestaande
gebouwen, vindt de gemeente. Zij wil
arbeidsmigranten er namelijk toe
aanzetten zich permanent in Peel en
Maas te vestigen, zodat ook op de
langere termijn leegloop van kernen
wordt voorkomen. “Over twintig jaar
zijn er misschien hard mensen nodig
in de zorg. Daarom is het belangrijk
dat instromers zich meteen welkom
voelen in onze gemeente als ze hier
komen wonen. Daar hebben wij de

hulp van de huisvesters bij nodig.”
Dit zou moeten gebeuren door huisvesters sport en ontspanning aan
te laten bieden, arbeidskrachten te
ondersteunen bij het leren van de taal
of ze in contact te brengen met het
verenigingsleven in het dorp.

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

‘Behoefte aan
arbeidskrachten groot’
Het nieuwe beleid van het College
van B&W zou Peel en Maas de eerste
gemeente in Noord-Limburg maken
die de mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten uitbreidt.
Dit omdat het tekort aan deze werknemers in de agrarische sector, de
logistiek en maakindustrie toeneemt,
stelt de wethouder. “Momenteel zijn
er zo’n 3.500 arbeidsmigranten in
Peel en Maas aan het werk, afkomstig uit Polen, Roemenië en Portugal.
Door vergrijzing en omdat veel jongeren naar elders vertrekken, is en
blijft de behoefte aan arbeidskrachten
groot. Er moet dus iets gebeuren.”
Het is de bedoeling dat alle
nieuwe huisvestingsinitiatieven zich
straks aan dit beleid moeten houden.
Eind maart buigt de gemeenteraad
zich over de plannen.

GRATIS CURSUS
DEMENTIEVRIJWILLIGER
Dementievrijwilliger is heel dankbaar werk!
Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de
thuissituatie ingezet worden om vooral de mantelzorgers te ontlasten.
Vrijwilligerszorg Peel en Maas start in maart weer met het scholen
van nieuwe dementievrijwilligers. De dementievrijwilligers worden
goed begeleid.
De gratis cursus wordt verdeeld over 4 avonden
van 19.00 tot 21.00 uur met o.a.:
19 maart:
26 maart:
2 april:
9 april:

Hoe beïnvloedt deze ziekte de persoonlijkheid,
gezondheid en het leven?
Hoe maak je echt contact?
Wat is de invloed van je eigen houding?
Wat zien we in de praktijk?
Tips van een trajectbegeleider Hulp Bij Dementie.

Aanmelden voor 13 maart bij Claire van Bekkum,
coördinator Vrijwilligerszorg Peel en Maas,
06-467 264 21 of via clairevanbekkum@proteion.nl

ZATERDAG 9 MAART
20.00 UUR
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‘Vastelaoveszadderdig’ in
Panningen
Op ‘vastelaoveszadderdig’ zaterdag 2 maart vond op het plein voor het Huis van de Gemeente in
Panningen de derde editie van het buitenevenement Bonte Boete Belaeving plaats. Er waren optredens van diverse ‘joekskapellen’, De Breurkes, Sjerpsjutters, De Toddezèk en Bram en Ruud.
Voor deze editie van de ‘zoepkoel van Peel en Maas’ was het terrein vergroot, waren er meer barren
geplaatst en een kinderhoek ingericht. Dit vanwege de grote belangstelling tijdens de eerste editie
en vorig jaar, toen er volgens de organisatie zo’n 3.000 mensen op af kwamen. De volgende editie
vindt plaats op 22 februari 2020.
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Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

Kogelbiefstuk
Gehaktbal

Gewijzigde
openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
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

www.herefords.nl

Speciale verrassing
voor prins Freek
Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

De grootste wens van Sjaak Leijsten kwam op zondag 3 maart uit. Sjaaks zoon Freek is dit jaar
namelijk prins van carnavalsvereniging De Beringse Kuus, maar door gezondheidsproblemen kon
Sjaak niet aanwezig zijn bij de activiteiten. Dankzij Wensambulance Limburg kon Sjaak echter toch
nog meegenieten. Hij werd naar Beringe gebracht en kon van achter een raam kijken naar de
optocht die door de Beringse straten trok. Voor Freek was de komst van zijn vader een grote verrassing. De familie van de prins doneerde het bedrag dat ze wonnen in de optocht van zowel Beringe
als Egchel aan de Wensambulance.

Nieuwe woonvisie naar gemeenteraad

Meer ruimte voor wonen
in Peel en Maas
Als het aan het College van B&W van Peel en Maas ligt, wordt er meer ruimte gemaakt voor voldoende en
duurzame woningen voor starters, ouderen en mensen met een beperking. Dat staat in een nieuw plan dat
onlangs bekend werd gemaakt. De gemeenteraad mag zich er dinsdag 26 maart over buigen.
Na ongeveer anderhalf jaar
heeft het college haar woonvisie
klaar. Daarmee wordt het vorige,
de Woonvisie 2011-2015, vervangen.
In een woonvisie, officieel een kaderstelling genoemd, zijn de wensen en
doelen met betrekking tot de woningmarkt in Peel en Maas opgenomen.
Volgens de nieuwe woonvisie wil
de gemeente onder andere bouwplannen voor levensloopbestendige
woningen meer ruimte bieden, zorgen voor voldoende huurwoningen,
bestaande huizen transformeren in
woningen die geschikt zijn voor ouderen en kleine huishoudens, tijdelijke
woningen realiseren voor jongeren
of alleenstaande ouderen en ervoor
zorgen dat het aanbod aan woonwagens en woonwagenstandplaatsen
afgestemd is op de behoefte. Ook het
verduurzamen van woningen en meer
water en groen in de woonwijken is

een aandachtspunt in het plan.
Eerder werden veel woningbouwplannen afgewezen door de
gemeente, omdat over ongeveer
twintig jaar een flinke bevolkingskrimp wordt verwacht. De gemeente
wilde hiermee voorkomen dat huizen die nu gebouwd worden, over
een aantal jaar leeg komen te staan.
“In de oude plannen werd te zeer
uitgegaan van de bevolkingskrimp in
de verre toekomst”, aldus wethouder
Rob Wanten. “In de nieuwe plannen
zetten we in op een groeiend Peel en
Maas en dus gaat de rem eraf”, aldus
wethouder Rob Wanten. “We verwachten in de toekomst een tekort
aan geschikte woningen voor ouderen, een overschot aan gezinswoningen, een grotere behoefte aan sociale
huurwoningen en tijdelijke woningen
en we merken dat er meer behoefte
is aan kleinere woningen als studio’s

of appartementen. Om erachter te
komen of dit inderdaad het geval is
in Peel en Maas, gaan we dit voorjaar
eerst marktonderzoek laten doen.”
Daarmee wil de gemeente erachter komen hoe de woningbehoefte er
precies uit ziet. Zowel gemeentebreed
als per kern. Ook wil de wethouder
weten of de ideeën die in het plan
staan, reëel zijn. Daarna wil hij met
de regio en de provincie in gesprek
om nieuwe afspraken te maken
over wonen. Wat er precies gaat
gebeuren, wordt dus later duidelijk.
Wanten: “We zien het potentie in deze
regio en denken dat het zeker mogelijk is om meer mensen hiernaartoe te
laten komen, of bijvoorbeeld arbeidsmigranten te verleiden zich in Peel en
Maas te vestigen.”
De nieuwe woonvisie wordt op
dinsdag 26 maart besproken door de
gemeenteraad.

Rechtgezet
ADVERTENTIE W E E K
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In de HALLO Peel en Maas van donderdag 28 februari stond een artikel over de nieuwe 5x-Beringenshirts
die onlangs werden gepresenteerd door kinderen van basisschool Onder de Linden uit Beringe. Hierin stond
de verkeerde locatie vermeld waar de jubileumeditie van het internationale verbroederingsfeest 5xBeringentreffen op 5, 6 en 7 juli plaatsvindt. Dit is niet in het Belgische Beringen, maar in ‘ons eigen’ Beringe in Peel
en Maas.
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nieuws 05
Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

Medicijnen gewoon geleverd

Nieuwe vergunningsaanvraag apotheek Kessel
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Kessel mag haar patiënten voorlopig gewoon medicijnen
blijven verstrekken. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, oordeelde onlangs dat de vergunning die
de praktijk had, ongeldig was en vernietigde deze. Een nieuwe vergunningsaanvraag loopt inmiddels.
De vernietiging van de vergunning komt volgens huisarts Han
Loozen van de Kesselse praktijk, doordat de Raad van State de wet letterlijk geïnterpreteerd heeft. Daardoor
verschilde het oordeel van de rechter
met die van de minister. “Dat beleid
bestaat al jaren. Tot nu is het nooit
eerder voorgekomen dat de Raad van
State zich hierover hoefde te buigen”,
aldus Loozen. “En die kijkt er anders
naar dan de minister. Afgelopen januari werd de vergunning van een huisarts in Emmen om dezelfde reden als
bij ons vernietigd. Bij ons liep de zaak
toen nog en zodoende wisten wij dat
bij ons waarschijnlijk hetzelfde zou
gaan gebeuren.”
De Kesselse huisartsenpraktijk
kreeg in 2015 een vergunning om zelf
geneesmiddelen te mogen leveren.
Apotheek Neer was daar op tegen en
diende bezwaar in. De minister oordeelde echter dat de dichtstbijzijnde
apotheek in Neer te ver weg lag voor
patiënten uit Kessel en besloot de

vergunning te verlenen.
Volgens de Geneesmiddelenwet
mag een huisartsenpraktijk zelf medicijnen verstrekken als patiënten op
minimaal 4,5 kilometer van de dichtstbijzijnde apotheek wonen. Kessel had
geen eigen apotheek en die in Neer lag
het dichtst bij, vergeleken met bijvoorbeeld Baarlo en Panningen.
De discussie die bij de rechter
werd gevoerd, is vanaf welke woning
in Kessel er dan moest worden gemeten. Volgens de advocaat van de huisartsen moest dit het laatste huis van
een dorpskern zijn, aan het begin van
‘aaneengesloten bebouwing’. Huizen
buiten de bebouwde kom en op bedrijventerreinen zouden niet meetellen.
Die afstand was inderdaad groter dan
4,5 kilometer, oordeelde de minister
destijds.
De raadsman van de apothekers
was het hier echter niet mee eens. Ook
huizen buiten de dorpskern en op bijvoorbeeld bedrijventerreinen moesten
worden meegeteld. Dan zou de afstand

slechts 3,5 kilometer zijn en had er
dus geen vergunning afgegeven
mogen worden, stelde de advocaat.
De Raad van State stelde Apotheek
Neer in het gelijk. In de wet wordt
volgens de rechter geen onderscheid
gemaakt tussen patiënten die binnen
de dorpskern of daarbuiten wonen.
Door de uitspraak van de rechter bij de praktijk in Emmen, wisten
huisarts Loozen en zijn compagnon
dat ook hun vergunning waarschijnlijk werd ingetrokken. “Daarom hebben wij, nog voordat de uitspraak in
onze zaak werd gedaan, een nieuwe,
gewijzigde vergunning aangevraagd.
Als die wordt aangenomen, zou onze
vergunning in de ogen van de Raad
van State wel helemaal aan de eisen
voldoen. Het is nu wachten totdat we
daar iets van horen en dat kan wel
even duren.”
In de tussentijd kunnen patiënten uit Kessel voor hun medicijnen bij
de apotheek in de huisartsenpraktijk
terecht.

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Nieuwe eigenaren Sport
2000 de Bruijn
Na 30 jaar geven Herman en Kitty de Bruijn, eigenaren van Sport 2000 de Bruijn in Panningen, het stokje
door aan Roel Wuisman en Angeliek Koopmans. De nieuwe eigenaren gaan verder met de sportzaak onder
dezelfde naam Sport 2000 de Bruijn en ook het team blijft hetzelfde, zo geven Wuisman en Koopmans aan.
De winkel gaat per maandag 1 april officieel over naar de nieuwe eigenaren.

The Space Age Travellers bij
Mantelzorg Muzieksalon
Rock & Roll, Surf, Jive en Spaghetti Western instrumentals met een
free jazz twist in Ut Gemeinsjapshoes, Lindelaan 4 te Kessel-Eik
Wanneer: 14 maart 2019, aanvang 20.00 uur
Andere mantelzorgers ontmoeten, bijpraten maar vooral
ontspannen, samen genieten en bijtanken zijn de belangrijkste
doelstellingen van de Mantelzorg Muzieksalon Peel en Maas.
De Mantelzorg Muzieksalon is een van de manieren waarop de
gemeente Peel en Maas mantelzorgers wil waarderen voor hun
inzet t.b.v. hun naaste(n). Deze avond wordt georganiseerd door
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.

“Wij zijn al vier jaar bezig met
deze overname en nu zijn we er
helemaal klaar voor. Het is een jongensdroom die uitkomt”, aldus Roel
Wuisman. “Dat wat in al die jaren
met grote toewijding is opgebouwd,
gaan wij niet rigoureus veranderen”,
aldus de nieuwe eigenaar. Kitty blijft
nog twee dagen in de week werken

in de zaak. Wuisman werkte eerder
als stagiair in de zaak en bleef later
als weekendhulp nog verbonden aan
de zaak. De afgelopen 11 jaar werkte
Wuisman bij het sportmerk Masita.
Zijn partner Angeliek Koopmans
werkt al geruime tijd in de marketing en communicatie. “Sport 2000 de
Bruijn heeft al een stabiele fundering.

De komende periode willen wij de winkel ‘toekomstproof’ maken. Dit door
meer sportbeleving en nog meer sportuitstraling in de winkel”, laat Koopmans
weten. Vanaf 1 april is de winkel in
nieuwe handen en in de zomer volgt
de officiële opening. Herman en Kitty
nemen op zaterdag 30 maart afscheid
van de zaak. (Foto: Karin Jacobs)

De toegang is gratis voor mantelzorgers met degene voor wie zij
zorgen. Toegangskaarten kunnen vanaf heden tot en met 14 maart
tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur afgehaald worden
of indien nodig gereserveerd worden bij:
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen, T 077 – 2058411

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn
Met veel verdriet nemen we afscheid van

Mia Willems-Teeuwen

* Panningen, 2 januari 1934

† Helden, 3 maart 2019

echtgenote van Jac.

Willems

Mam, schoonmoeder en oma van
Marluc Willems
Miep en Hay van Knippenberg-Willems
Bart en Lotte
Marijn
Anne en Stan
Almie Willems en Jan Willem Tijdeman
Iris en Frank
Laura
Richard en Cres Willems-Bernardo
Loris
Correspondentieadres: Familie Willems,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
We nemen afscheid op zaterdag 9 maart om 11.00 uur in
het crematorium, Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was
een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen.
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is mijn lieve zus,
schoonzus en onze tante vandaag rustig ingeslapen

Mariet van den Beuken
Kessel, * 2 januari 1930
Panningen, † 27 februari 2019
zus van
schoonzus van

Jacques van den Beuken
Nellie van den Beuken - Coenen
alle neven en nichten

De afscheidsdienst heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden.
Wij zijn bijzonder dankbaar voor de goede zorgen van de
zorggroep Groene Kruis en van Huisartsenpraktijk Kessel.
Corr.adres: Fam. van den Beuken
Molenstraat 53, 5995 BZ Kessel

Uw medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van

Jos Bruijnen
was voor ons een troost en steun.
Wij danken u daarvoor van harte.
Familie Bruijnen.

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Harry Cuppens
Nederweert, * 23 september 1929
Helden, † 27 februari 2019
echtgenoot van

Bertie Cuppens - Steenbergen †
pap, schoonvader en opa van
Helden:
Panningen:

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
donderdag 7 maart.
Wij willen de medewerkers van zorggroep de Ruijsstraat
bedanken voor de goede en liefdevolle verzorging van pap
gedurende de laatste 3,5 jaar.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op
‘klik hier’. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven en meteen de kosten
voldoen.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Steun VC Olympia en koop potgrond
tijdens de grote potgrond-actie op
zaterdag 16 maart van 10:30-14:00
uur in Panningen en Egchel.

Voor mijn kappersopleiding zoek ik
een permanentmodel met vloeistof.
Haarlengte max. 15 cm. Week 15 en
26 Loc. Gilde Venlo. 06 13 58 63 84.
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

Twan en Adrie
Bart
Tim
Gerti en Jack
Bente en Bob
Lars

Corr.adres: Familie Cuppens
Willem van Hornestraat 54, 5988 AR Helden

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

Dankbetuiging

tel. 077-3078642

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje,
dichter naar de hemel toe,
elke dag een treetje.
Toon Hermans

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Te huur patiowoning te Beringe,
2 slpkmrs, tuin (zuiden), ideaal voor
senioren, per direct. 06 83 77 84 55.
Fietsenmarkt zat. 23 maart Op de
Pool, Mariaplein Helden. Verkoop
10.00 uur Fietsen aanbieden 09.00 uur.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Zaterdag 16 maart grote
potgrondactie VC Olympia! Van 10:3014:00 uur komen wij langs de deur in
Panningen en Egchel. Steun VC Olympia
en koop uw potgrond van ons.
Gezocht in Beringe:
voor 1 dagdeel per week een
poetshulp. Inl. tel. 06 41 97 98 44.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Extra geld
Beringe
Buiten
Het College van B&W van
Peel en Maas wil het project
Beringe Buiten een aanvullende
subsidie geven van 125.000 euro.
Het plan voor het beweeg- en
ontmoetingspark op de plek
waar nu de voetbal- en tennisclub liggen, viel door gestegen
kosten in de bouwsector flink
duurder uit dan aanvankelijk
gepland. Na de subsidie van de
gemeente blijft nog een gat van
25.000 euro over dat Beringe
Buiten zelf moet vullen.
De kosten van het omheiningsloos sport-, beweeg- en
ontmoetingspark bleken door de
aantrekkende economie ineens een
flink stuk hoger te liggen dan aanvankelijk was berekend. In de eerste
begroting werd uitgegaan van een
kostenpost van het gebouw dat
op het terrein moet komen van in
totaal 780.000 euro. Ondanks allerlei
besparingen en bezuinigingen ligt
er nu een offerte van 930.000 euro,
150.000 euro hoger dan gedacht.
De gemeenteraad stelde eind 2017
al een bedrag van 633.300 euro
beschikbaar, waarvan 461.000 euro
bedoeld is voor het nieuwe gebouw.
De provincie zegde in totaal 750.000
euro toe. Met de verkoop van obligaties in Beringe werd een bedrag
van 25.000 euro opgehaald door
de stichting zelf. De offerte die de
stichting achter het plan binnenkreeg bij de aanbesteding voor het
gebouw, bleek 360.000 euro hoger
dan gepland, zo schrijft het college in het voorstel voor de extra
subsidie. Na een gesprek met de
aannemer werd een kostenbesparing van 150.000 euro bewerkstelligd. Na die eerste besparingsronde
ging de stichting in gesprek met de
gemeente over het resterende tekort
van 210.000 euro. Uit die gesprekken bleek dat de oorspronkelijke
begroting te optimistisch was opgesteld. Na nogmaals kritisch gekeken
te hebben naar de kosten, wisten
de initiatiefnemers nog eens 60.000
euro van de kosten af te halen.
Nog meer bezuinigen was geen
optie meer, aldus de gemeente.
“Alle betrokken partijen van Beringe
Buiten geven aan dat een verdere
kostenbesparing leidt tot een zodanige aantasting van de kwaliteit en
multifunctionaliteit van de accommodatie, dat de visie en ambitie van
Beringe Buiten niet meer overeind
kunnen blijven staan.” De gemeente
besloot een aanvullende subsidie
van 125.000 euro ter beschikking te
stellen om het tekort van 150.000
euro voor een groot gedeelte op te
vangen. Het resterende tekort van
25.000 euro moet Stichting Beringe
Buiten zelf bij elkaar brengen. De
gemeenteraad beslist naar alle
waarschijnlijkheid in maart over de
extra subsidie voor het Beringe plan.
Afhankelijk van dat besluit van de
raad wil de stichting in mei van start
gaan met fase 1 van het project.
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GEPLUKT Ans van der Jagt
minder getroffen hebben. Ze werden
gezinshuis-ouders. “Op mijn veertigste besloot ik mij om te laten scholen
en een opleiding sociaal-pedagogisch
werk (SPW) te gaan doen. Met hulp
van een loopbaancoach had ik ontdekt waar mijn hart lag: zorg verlenen aan kinderen. Ik heb altijd
gezegd dat ik een groot gezin wilde,
maar niet alle kinderen hoefden van
mijzelf te zijn.”

‘Opvoeden als eigen
kinderen’

Af en toe heeft ze nog last van heimwee naar Zuid-Holland, maar verder is Ans van der Jagt (53) al jaren gelukkig in Helden. Ze is getrouwd met
Henri, heeft twee volwassen zonen én is samen met Henri opvoeder van twee kinderen. Sommigen kennen haar misschien nog van het bloemenwinkeltje Florans dat ze aan huis had. Deze week wordt Ans geplukt.
De vonk sloeg bij Ans en de
Heldense Henri (52) over op papier,
voor internet-daten gewoon werd.
Het vrouwenblad Viva had een rubriek
waar vrijgezellen zich konden presenteren. “Henri stond er in 1999 in,
samen met drie vrienden”, vertelt
Ans. “Bij hun foto stond een stukje

tekst waarin ze zich voorstelden. Henri
speelde in een bandje en reed motor.
Dat sprak mij wel aan. Ook zijn foto
bleef in mijn hoofd zitten.”
Ans was gescheiden en woonde
met haar twee zonen Jim (inmiddels
25) en Henk (24) in het Zuid-Hollandse
Ter Aar. “Ik besloot een brief te schrij-

PUZZEL

Tussen bloemen
opgegroeid

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ven. We belden een paar keer met
elkaar en spraken af in Steyl, waar
Henri een optreden had met zijn band.
Het klikte allemaal zo goed, ook met
Jim en Henk die toen klein waren,
dat Henri na een jaar bij ons introk.”
Toen Henri een leuke baan kon krijgen in Reuver, verhuisde het gezin
naar Roermond. In 2002 vestigden
ze zich dichter bij familie, in Helden.
Daar wonen ze nog steeds op de
Molenstraat.
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Velen kennen Ans misschien nog
van de tijd dat ze het bloemenwinkeltje Florans aan huis had. Ook werkte
ze jarenlang op bloemenveilingen en
bloemenmarkten. Niet zo gek, aangezien ze tussen de bloemen opgroeide
in het Zuid-Hollandse Nieuwveen.
“Mijn ouders hadden een rozenkwekerij aan de Amstel. We woonden daar
buitenaf, waren veel buiten en hadden
een hoop vriendjes en vriendinnetjes
van andere tuinders uit de omgeving.
Mijn jongere broer en zus en ik hebben een geweldige jeugd gehad.”
Hoewel Ans inmiddels bijna twintig jaar met plezier in Helden woont,
staat ze nog met één been in de
Randstad. “Mijn moeder woont nog in
Nieuwveen en veel familie en vrienden wonen in Zuid- of Noord-Holland.
Ik zie ze niet meer zo vaak, maar als
we elkaar zien, brengen we een heel
weekend met elkaar door.”
Zoon Jim studeert en heeft het

ouderlijk huis verlaten, Henk heeft
zijn eigen appartementje onder het
huis van Ans en Henri. Waar veel
ouders van volwassen kinderen weer
genieten van tijd met zijn tweeën,
besloten Ans en Henri om jonge kinderen in huis op te vangen die het

Ans en Henri startten met deeltijdpleegzorg. Tien jaar geleden kwamen
ze in contact met Stichting Daelzicht,
die destijds bezig was met het opzetten van gezinshuizen. Ze meldden zich
bij het zorgcollectief Driestroom en
begonnen zelf een gezinshuis. “Zie het
als een alternatief van een woongroep. Je vangt jonge kinderen op die
uit huis geplaatst zijn, vaak met een
verstandelijke beperking of bijvoorbeeld gedragsproblemen. We hebben
nu een jongen van 9 en een meisje
van 11 jaar in huis. We voeden ze op
alsof ze onze eigen kinderen zijn. Maar
als het kan, blijft het contact met hun
biologische ouders.”
Voor de kinderen zorgen en ze
naar school, dagbesteding of vriendjes en vriendinnetjes brengen, doet
Ans het liefste. Maar als ze even haar
handen vrij heeft, rommelt ze graag
in huis. “Nu de kinderen iets ouder
worden, ontstaat er meer ruimte
voor Henri en mijzelf om iets te doen.
Zo vind ik het heerlijk om kringloopwinkels af te struinen of een nieuwe
kleur verf uit te proberen op de muur.
Ik tuinier ook graag, lees een boek, ga
lunchen met Henri of plan een avondje
uit met vriendinnen. Van die kleine
dingen kan ik enorm genieten.”
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste cadeau dat ik ooit heb
gekregen moet toch wel mijn telefoon zijn. Hier ben ik nog steeds erg
Waarvan word jij enthousiast?
blij mee en ik kan nu fijn met mijn
Ik word enthousiast van een toneelvriendinnetjes facetimen. Ook vind ik
voorstelling. Ik zit al zes jaar bij het
het fijn om in de grote pauze even met
jeugdtoneel van toneelvereniging
mam te appen.
C.O.M. uit Meijel en als wij dan met
Welke superkracht zou je willen
z’n allen weer een mooie voorstelling
hebben?
hebben gespeeld, voel ik mij daar heel De superkracht die ik zou willen hebblij en enthousiast over. Het is ons dan ben, is dat ik gedachten zou kunweer gelukt om de mensen een leuke nen lezen van mensen. Ik zou dit dan
middag of avond te bezorgen.
gebruiken om erachter te komen hoe
Wat doe jij het liefst op een vrijdag- mensen over van alles en nog wat
of zaterdagavond?
denken en ik zou dan in het speciaal
de gedachten van onze pap en mam
Op een vrijdag- of zaterdagavond lig
ik het liefst lekker op de bank gezellig willen lezen. Het is natuurlijk ook nog
samen met mijn mama, papa en mijn eens handig om af en toe iets meer
broer Roy televisie te kijken. Wat chips van de leraar te weten te komen…
haha.
en ijsthee erbij, is ook niet verkeerd.
Kyra van den Beuken
12 jaar
Meijel
Sint Ursula

THE YOGA
BOX

aan
Kyra van den Beuken

Waar maak jij je huiswerk het
liefste?
Ik zou het liefste geen huiswerk willen
maken, maar als ik dat dan toch moet
doen, doe ik dat het liefste op de bank.
Vaak kan ik echter niet op de bank blijven zitten. Mijn ouders sturen me dan
toch naar mijn slaapkamer, omdat ik
me me daar beter kan concentreren.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook wel willen doen?
Toen ik klein was, hadden wij een
grote verkleedkist en verkleedde ik
mij regelmatig als een ander persoon en dat vond ik erg grappig.
Nu verkleed ik mij alleen nog met de
‘vastelaovend’ en bij mijn toneeluitvoeringen bij de toneelclub in Meijel.
Waar ben je het meeste trots op?
Ik speel al enkele jaren bij voetbalclub
RKMSV in Meijel bij de C3. Wij hadden
nog geen shirtsponsor en daarom ben

fietsenmarkt

Kom een GRATIS
proefles Yin Yoga
volgen!

Zaterdag 23 maart
Vanaf 10.00 uur

Op de Pool - mariaplein Helden

Yin Yoga Lessen in Panningen
Maan-en dinsdagen 19.15-20.15 uur
Gemeenschapshuis In Kepel: Kerkstraat 27
Meer informatie op: www.theyogabox.nl

ik nu enorm trots dat mijn ouders onze
voetbalshirts hebben gesponsord met
de naam van de slagerij erop.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag onzichtbaar zou zijn,
dan zou ik graag eens bij een musical
in een groot theater achter de schermen willen kijken hoe alles in z’n werk
gaat en wat er allemaal voor, tijdens
en na een voorstelling gebeurt.
Wanneer heb jij meteen een klik
met iemand?
Ik zal waarschijnlijk snel een klik met
iemand hebben als die persoon aardig
tegen mij is en een goed gevoel voor
humor heeft. Dit geeft mij dan een
gevoel van: dit zit wel goed.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meest om mijn vriendin Romy die bij mij op school in
Heythuysen zit. Ze maakt altijd grapjes
en lacht veel en we hebben ook bijna
dezelfde humor.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Als ik dan mag kiezen uit onze vakanties die wij samen hebben gehad, dan
kies ik uit Nederland, Kreta, Mallorca
en Oostenrijk voor die laatste. Hier heb
ik een hele leuke tijd gehad. We zaten
in een prachtige omgeving en hebben
heerlijk gewandeld in de hoge bergen
en hebben toen ook nog sneeuw gezien.
Het hoogste punt waar we toen zaten,
was op een hoogte van 3.029 meter.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Naast het standaardadvies van mijn
ouders hebben ze ook tegen mij
gezegd dat ik vooral mijzelf moet blijven, vriendelijk moet zijn naar mensen
en dat ik, als het kan, altijd met een
glimlach moet rondlopen.
Hoe ziet jouw ideale dag eruit?
Mijn ideale dag zou inhouden dat ik
niet al te vroeg opsta en dan lekker
ergens ga lunchen in de stad en dan
ook nieuwe kleren ga kopen. ’s Avonds
zou ik dan heerlijk op de bank willen liggen en televisie kijken en dan
natuurlijk ook heel laat naar bed.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Over dit antwoord kan ik eigenlijk heel
kort zijn. Ik ben van mezelf een hele
goede slaper, dus het komt echt bijna
nooit voor dat ik niet kan slapen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
met mijn telefoon was met de carnavalsreceptie van prinses Romy in
Haelen. Deze foto heb ik samen met
Dylana gemaakt. Het is een erg leuke
foto geworden, omdat we deze avond
heel veel plezier hebben gehad.

Het feesten
is weer voorbij.
Nu snel even langs
de stomerij.

aanbieden fietsen vanaf 9.00 uur

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Netflix
Als je je verveelt, als het
slecht weer is, of als je even
af wilt schakelen van het
drukke leven, dan kan het
tijd zijn voor Netflix. Enorm
veel mensen hebben
Netflix, het lijkt zelfs een
werkwoord geworden te
zijn. Steeds vaker hoor ik
iemand iets zeggen zoals:
“Ik ga even Netflixen.”
Ik begrijp best waarom het
zo populair is, je kan er
namelijk allerlei soorten films
en series mee kijken. Als je met
je familie voor de tv eet, kun je
snel een aflevering van een
serie op Netflix opzoeken die
voor iedereen leuk is. Als je
gewoon even wil lachen bij een
grappige film, heb je keuze uit
een heleboel comedy’s. Als je
zin hebt in een spannende
serie, kun je er ook vast wel
een vinden. Er zijn opties voor
kinderen en volwassenen.
Zelf kijk ik ook graag Netflix.
Ik hou ervan om weer een
nieuwe serie te ontdekken
waar ik een paar weken naar
kan kijken, of om gezellig met
iemand anders een leuke film
op te zetten. Doordat ik de
Netflix-app heb, word ik ook op
de hoogte gebracht van nieuwe
afleveringen van de serie die ik
aan het kijken ben, of als er
een nieuwe film is die ik
misschien wel leuk vind.
Superhandig! Net als ik zijn er
veel mensen die maar al te blij
zijn dat er iets als Netflix is, om
ons te voorzien van leuke films
en series, maar vergeet niet om
af en toe ook nog even naar
buiten te gaan!
Lisa
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Marloes van Haandel,
verpleegkundige
Palliatief Team VieCuri

‘Het mooiste
aan het werk
is dat je net
wat meer tijd
hebt voor
patiënten’
Marloes van Haandel is oncologisch
en palliatief verpleegkundige en
maakt al jaren deel uit van het
Transmuraal Palliatief Team (TPT) van
VieCuri. Ze is ook ervaringsdeskundige:
haar moeder overleed in 2017 in het
hospice in Horst aan de gevolgen van
kanker. In het interview hiernaast kijkt
haar vader, Wim Wittenbernds terug
op deze laatste fase uit het leven van
zijn vrouw en de moeder van Marloes,
Ria Ubbink. Het TPT speelde hierin een
belangrijke rol. Marloes was hier niet
als professional, maar als dochter nauw
bij betrokken.

Wim Wittenbernds

Vol lof over palliatieve zorg
VieCuri bij verlies van vrouw Ria
Het is nu ruim 1,5 jaar geleden dat Wim Wittenbernds (70), oud-douanier, afscheid moest nemen van zijn geliefde vrouw Ria Ubbink.
Ria werd 68 en overleed aan de gevolgen van eierstokkanker met uitzaaiingen. Ria en Wim hebben veel steun ervaren van de verzorging
en verpleging vanuit het Transmuraal Palliatief Team van VieCuri.
‘Ria was een vrolijke vrouw, die volop in het
leven stond,’ zegt Wim die samen met Ria twee
kinderen en vier kleinkinderen kreeg. ‘Ze genoot
ontzettend van het oma zijn. Ria werkte als
Alfahulp in de thuiszorg en stond altijd voor
anderen klaar. In mei 2015 kreeg ze last van
COPD, hoewel ze nooit gerookt heeft. Ze kreeg
heel moeilijk lucht en is toen op aandringen van
onze dochter Marloes, die palliatief verpleegkundige is, naar het ziekenhuis gegaan. Ze bleek
vier liter vocht in haar rechterlong te hebben.
Dat is weggezogen en op kweek gezet. Een
maand later hoorden we de diagnose: eierstokkanker met uitzaaiingen. Je voelt je dan enerzijds verslagen, maar er komt ook heel veel
vechtlust terug. Ria hoopte echt te genezen.
Dan ga je het medisch circuit in: chemokuren - wat een rotzooi is dat -, operaties en de
herstelperiodes daarna. Het voelt als een achtbaan van emoties, waarin heden en verleden je
door elkaar slingeren. Wij gingen graag en vaak
naar Portugal, en ja, dat zat er dus niet meer in.
Zo zijn er veel meer dingen waar je afscheid van
neemt. Aan de ene kant stemt dat triest, maar
er is ook dankbaarheid dat we zoveel samen
hebben mogen meemaken. Ria bloeide op,
toen onze zoon Roel in 2016 trouwde. Daar heeft
ze echt naar toegeleefd. Daarna werd het gaandeweg slechter. Ria’s laatste verjaardag was
memorabel. Ze wilde zich laten cremeren en wist
dat ik daar moeite mee had. Ik geloof, in tegenstelling tot haar, nog in de kerk en heb niets met
cremeren. Haar cadeau aan mij die dag was dat
ze in plaats van gecremeerd te worden, voor een
natuurbegraafplaats koos. Dat emotioneerde
mij zeer. We hebben samen, met de kinderen
erbij, een plek uitgezocht op natuurbegraafplaats

Venlo-Maasbree. Daar ligt ze nu en kom ik straks
ook te liggen.
De laatste maanden hebben we Ria thuis
verzorgd, tot het niet meer ging. Ze is toen naar
hospice Doevenbos in Horst gegaan, we kregen
er een prachtige tweepersoonskamer. Tot het
allerlaatste moment ben ik bij haar geweest.
Geweldig hoe je daar wordt ondersteund en
begeleid. Niets is teveel. En dat geldt niet alleen

voor het hospice, maar ook voor het ziekenhuis en de thuiszorg. Vanaf het moment dat
we hoorden dat ze ongeneeslijk ziek was tot
aan haar laatste adem werden al onze vragen beantwoord en onze pijn (mee) gevoeld.
Huisarts dokter Harthoorn en zijn assistente,
het gehele transmuraal palliatieve team, de
vele vrijwilligers in het Doevenbos, zoveel toewijding, zoveel liefde. We hebben dat beiden
als heel fijn ervaren.’

Huisarts Edith Craenmehr biedt
zorg tijdens laatste levensfase
‘Het mooiste aan het werk als palliatief
verpleegkundige is dat je net wat meer
tijd hebt voor patiënten. Tijd om mensen
te verzorgen: met eten en drinken, met
het toedienen of gebruik van medicijnen,
met het regelen van de mobiliteit of het
vervullen van specifieke wensen; maar
vooral ook tijd om met patiënten te
praten: over leven en dood, de angst om
te sterven en hoe je die probeert weg te
nemen.
Als verpleegkundigen zijn we altijd
het eerste aanspreekpunt, maar vanuit het
TPT kijken we breed naar wat een patiënt
nog kan en wil. Alles is erop gericht de
patiënt zoveel mogelijk comfort te bieden
- niet alleen fysiek, maar vooral ook
mentaal - in die laatste fase van het leven.
Transmuraal betekent dat de zorg verleend
wordt door meer dan één instelling.
Het TPT werkt dan ook nauw samen met
hospices en thuiszorgorganisaties in de
hele regio: van Horst tot Venray, Venlo,
Peel en Maas en Reuver.’

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten met een ziekte die niet meer te genezen
is tijdens de laatste fase van hun leven. Edith Craenmehr heeft er als huisarts in Arcen
regelmatig mee te maken: ‘Patiënten die een beroep doen op palliatieve zorg staan wij
met liefde en zorg bij.’
Palliatieve zorg kent vele aspecten: medicatie, aangepaste voeding, extra voorzieningen
thuis of in een hospice, maar vooral aandacht
en praten. Praten over het leven, over de naderende dood, over angsten en hoe je die een
plek kunt geven. Als kaderhuisarts palliatieve
zorg geeft Craenmehr hierover, samen met drie
andere collega’s, voorlichting en nascholing aan
andere huisartsen in de regio.
Craenmehr maakt ook deel uit van het
Transmuraal Palliatief Team (TPT) van VieCuri,
waarin huisartsen, medisch specialisten, een
spiritueel zorgverlener, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen nauw
samenwerken: ‘Vanuit het TPT ondersteunen

wij behandelaars die met palliatieve zorg in
Noord-Limburg te maken hebben. Zij kunnen bij het TPT terecht voor advies. Wekelijks
bespreken wij alle aanvragen.
Het gaat daarbij ook over palliatieve
sedatie (het verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase) en euthanasie (levensbeëindiging).
Mensen hebben hier soms verkeerde ideeën
en verwachtingen over. En dat geldt overigens soms ook voor verpleegkundigen en
medisch specialisten. Wij geven voorlichting
en vertellen patiënten, familie en zorgverleners wat ze kunnen verwachten bij het laatste stukje van het leven.’

Wilt u meer weten over palliatieve zorg of wat VieCuri hierin kan betekenen,
het Consultatieteam Palliatieve zorg is alle dagen van de week bereikbaar
van 08.00 - 20.00 uur op tel.nr. 0900 297 1616.
Venray • Venlo • www.viecuri.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 08

Carnaval vieren doe je in je eigen dorp
Aan de uitslag van de poll van twee weken te zien, hebben de meeste mensen de afgelopen dagen carnaval gevierd in eigen dorp. In totaal gaf 85 procent
aan het eens te zijn met de stelling ‘Carnaval vieren doe je in je eigen dorp’.
Ze gingen waarschijnlijk achter hun eigen prins aan de stamkroeg in, de optocht
kijken met de buurt, met de vrienden op stap en bij de shoarmaboer om de hoek
nog even een nachtelijke snack verorberen. Alles dichtbij, bekende gezichten om
je heen en het knusse van de dorpssfeer is waar het bij deze stemmers om gaat.

Van de stemmers gaf 15 procent aan het volksfeest niet enkel in eigen
dorp te vieren, of zelfs helemaal niet. Ze gingen naar de Boètegewoeëne
Boètezitting in Venlo, keken optochten in andere dorpen en trokken wellicht
nog vreemde kroegen in voor een avondje ‘joeks en plezeer’. Waar je het
viert, vindt deze groep stemmers minder belangrijk dan een gezellige avond
hebben met gelijkgestemden die ook het ‘vastelaoveshart’ op de goede plek
hebben zitten.

Hondenpoep-overlast aanpakken is
een taak van de gemeente
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Hondenpoep op de stoep en op speelveldjes, de politie die tussenbeide
moet komen als honden elkaar aanvallen. Bij VVD Peel en Maas kwamen
dusdanig veel klachten binnen, dat raadslid Teun Heldens besloot bij het college
aan de bel te trekken. In Peel en Maas wordt geen hondenbelasting geheven
en dat hoeft ook niet, vindt de partij. Maar er zijn geen speciale prullenbakken
voor poepzakjes en geen hondenuitlaatplaatsen. Het huidige beleid werkt dus
niet, stelt Heldens, en moet daarom aangepast worden.
Geen hondenbelasting hoeven betalen, betekent dat de gemeente een
vorm van zelfstandigheid van haar burgers verwacht en geen voorzieningen

Ongelukkig

treft. Hondenbezitters moeten weten dat de hond aangelijnd moet zijn en dat
het goed fatsoen is om poep zelf op te ruimen. Dus waarom zou de gemeente
hier iets mee moeten doen?
Toch zijn er altijd mensen die zich niet geroepen voelen om hondenpoep
op te ruimen of hun hond aangelijnd te houden. Dus moet de gemeente beter
handhaven, boetes uitdelen en ervoor zorgen dat er losloopveldjes komen, er
poepzakjes verkrijgbaar zijn en genoeg prullenbakken zijn. Werkt dat niet, dan
maar weer de hondenbelasting invoeren. De vervuiler betaalt.
Hondenpoep-overlast aanpakken is een taak van de gemeente. Wat vindt u?

Nee, ik ben zelf totaal niet
ongelukkig. Integendeel zelfs.
Het ongelukkige zit in andere
dingen. Het weer de laatste tijd
bijvoorbeeld. Of van een heel
andere, veel ernstiger orde: de
gezondheid van de Horsterse
prins. En het tijdstip waarop de
gemeente bepaald nieuws naar
buiten bracht. Dát is ongelukkig.

Uitslag vorige week (week 09) > Landbouwgrond is te kostbaar voor een zonnepark > eens 59% oneens 41%

Ingezonden brief

Wandelen in een prachtig park is de wens van velen
Inmiddels hebben meer dan 350 liefhebbers de commissie ‘Behoud park Panningen’ gesteund in de strijd
om het behoud van het park. En dit aantal zal, na schatting, de 400 zeker overschrijden.
Dat is de reden van het beroep
tegen de afbraak van het park bij

de rechtbank in Roermond. Tevens is
er voorlopige voorziening gevraagd.

Dit om te voorkomen dat het park
wordt aangetast door het kappen van

bomen. Met veel optimisme wachten
de leden van de commissie op een
positieve uitspraak van de rechtbank.
Namens de commissie,
H. Smeets

Om te beginnen het geval van
de Horster prins, dat is écht
ongelukkig. De week nadat hij was
uitgekomen, kreeg hij te horen dat
hij aan een vorm van acute
leukemie lijdt. Verschrikkelijk.
Zo’n nieuws is natuurlijk altijd een
aanslag op je gemoed, maar al
helemaal als je net wil beginnen
aan misschien wel de mooiste tijd
van je leven als prins van het dorp.
Ik kan hem alleen maar heel veel
beterschap wensen. Limburg leeft
met je mee prins Lars I, ook Peel
en Maas. Met het weer had
‘vastelaovendvierend’ Limburg dit
jaar erg veel pech. Was carnaval
een week eerder geweest, hadden
we ongetwijfeld de heetste
‘vastelaovend’ ooit gehad met
korte broeken, samba-danseressen
en zonnebrandcrème. Het toeval,
maar eigenlijk vooral een
eeuwenoude traditie, besliste
echter dat we in maart de
‘vastelaovend’ mochten vieren.
Net op het moment dat de herfst
besliste een rentree te maken na
een paar maanden afwezigheid.
Een ongelukkig toeval zullen we
maar zeggen. Ongelukkig was het
eveneens dat gemeente Peel en
Maas besloot de donderdag vóór
de ‘vastelaovend’ naar buiten te
brengen dat ze drie woon
complexen voor arbeidsmigranten
wil gaan toestaan in de gemeente.
Door het op dat tijdstip naar buiten
te brengen, sneeuwt het nieuws
natuurlijk helemaal onder bij al
het ‘vastelaovesgeweld’ dat in
deze periode de kranten en
weekbladen beheerst. Dat kan
toch niet de bedoeling zijn
geweest van de gemeente met
nieuws dat ongetwijfeld nogal wat
los gaat maken in de dorpen.
Een ongelukkig toeval.
Rob
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Verkoop BreeBronne en verkeersveiligheid Helden
In de opiniërende raadsvergadering van dinsdag 26 februari trokken twee onderwerpen
de aandacht. Het eerste was de verkoop van BreeBronne aan de Hermans Groep, die
er een Fun Valley wil vestigen. Tweede onderwerp dat uitvoerig werd besproken is de
verkeersveiligheid op de N562 in Helden. De snelheid waarmee het verkeer door de
bebouwde kom rijdt op de Roggelseweg en de Molenstraat baart en deel van de raad
namelijk grote zorgen. De plannen voor het verplaatsen van de bebouwde komgrens gaat
niet iedere fractie ver genoeg.

BreeBronne, Maasbree

Verkoop BreeBronne
Na de opening van de vergadering door de voorzitter Wilma Delissen kreeg Annigje Primowees
van PvdA/Groenlinks het woord in het vragenhalfuurtje. Namens haar partij stelde zij een aantal
kritische vragen aan het college. Aanleiding was een bericht in de media over de verkoop van
camping BreeBronne.
Bestemmingsplan
Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met een bestemmingsplanwijziging,
waardoor het mogelijk werd om zogenoemde shortstay arbeidsmigranten te huisvesten op een
afzonderlijk gedeelte van het terrein. Door de verkoop van het recreatiegedeelte ontstaat er een
volgens PvdA/GroenLinks een afzonderlijk bedrijf dat zich uitsluitend richt op de huisvesting
van arbeidsmigranten. Dat druist in tegen de argumenten en voorwaarden die destijds aan het
bestemmingplan zijn gesteld, aldus de partij.
Situatie voldoet
In een reactie stelde wethouder Paul Sanders (Openbare Ruimte) dat dit juist een prachtig
voorbeeld is van revitalisatie, exact waarvoor de pilot destijds is opgezet. Hij gaf aan
dat het altijd al twee verschillende bedrijven waren die de twee gedeelten van het park
exploiteerden. Ook stelde hij dat de huisvesting van arbeidsmigranten nodig is voor een
gezonde exploitatie van het park, wat niet op veel begrip van Primowees kon rekenen. Die nam
ook geen genoegen met de reactie van de wethouder op de vraag of er een precedentwerking
van zou kunnen uitgaan. Daarop legde wethouder Sanders uit dat de vraag of een
bestemmingplan geldt niet afhankelijk is van de eigenaar. De functie blijft hetzelfde dus is er
geen bestemmingsplanwijziging nodig, want de situatie ter plekke voldoet vooralsnog aan de
voorwaarden die destijds door de raad zijn gesteld.
De voorzitter stelde voor om een nadere toelichting te laten geven over de nieuwe situatie.
Daarop deed wethouder Sanders de suggestie om de nieuwe eigenaren te bevragen, iets dat
dankbaar werd aanvaard door de fracties.
Inspreker
Vervolgens kwam de heer Theo Geurts aan het woord, die de raad enkele overwegingen wilde
meegeven voor het volgende agendapunt: het besluit over de wijziging van de bebouwde
komgrens op de Roggelseweg in Helden.
De heer Geurts woont sinds enkele jaren aan die weg en hij maakt zich veel zorgen over de
snelheid van het verkeer op die plek, en met name bij de kruising Böskesveld-Roggelseweg. Dit
is een oversteekplaats voor fietsers, er lopen officiële wandelroutes langs en ook steken er vele
schoolkinderen over, aldus de heer Geurts.
Zijn inspanningen hebben er mede toe geleid dat er snelheidsmetingen en -controles zijn
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat maar liefst 90% van de automobilisten harder rijdt dan de toegestane
50 kilometer per uur. Meer dan de helft rijdt er zelfs harder dan 80, zo blijkt uit de gegevens.
De aandacht van lokale en provinciale politici heeft ervoor gezorgd dat er nu dus een voorstel
ligt om de bebouwde komgrens een flink stuk te verleggen. De heer Geurts sprak zijn dank

daarvoor uit, maar niet zonder een dringende oproep aan de raad om toch vooral aandacht
te hebben voor de veiligheid op de N562. Want zowel op de Roggelseweg, die ook na de
aanpassing een ‘racebaan’ blijft, en op de Molenstraat blijft er sprake van een onveilige situatie,
zo bepleitte de heer Geurts.
Situatie gevaarlijker
Bij de daaropvolgende behandeling van het agendapunt zelf kwam Lokaal Peel en Maas bij monde
van Joep Hermans als eerste aan het woord. Die stelde dat de aanpassingen niet voldoende zijn
en dat de situatie zelfs nog gevaarlijker wordt door verplaatsing van de komremmer. Fietsers
moeten eraan wennen en gaan dienen als verkeer remmende maatregel. Het huidige fietspad
wordt immers een voetpad en de fietsers moeten gebruik gaan maken van de rijbaan, op brede
fietssuggestiestroken. Aanpassing van het wegprofiel is volgens Lokaal Peel en Maas noodzakelijk
om de weg veilig te maken. Daarbij verwijst de partij naar de situatie ter hoogte van camping
Vosseveld, waar de provincie al verschillende aanpassingen heeft moeten doorvoeren omdat de
verkeerssituatie voor overstekende fietsers niet veilig genoeg bleek. Ook een verplaatsing van
basisschool De Pas is volgens Lokaal Peel en Maas aanleiding om de Roggelseweg anders in te
richten. Hermans besloot met een oproep aan verantwoordelijk wethouder Sanders om met de
provincie om tafel te gaan en een nieuw, allesomvattend plan op te stellen.
Milder
Andere partijen waren milder over het voorstel. Peter Craenmehr van AndersNu vindt het
verleggen van de komgrens een prima plan. Wel gaf hij aan er niet zeker van te zijn of de
technische oplossing de beste is. Jeanne Hesen van de VVD gaf een soortgelijke reactie, net als
Frits Berben van PvdA/GroenLinks en Angela van Roij van het CDA. Van Roij stelde wethouder
Sanders de vraag wat de stand van zaken is rond de aanpak van de Molenstraat.
In een reactie zei wethouder Sanders blij te zijn dat de fracties in beginsel kunnen instemmen met
het voorstel voor het verplaatsen komgrens. Daarbij wees hij er nadrukkelijk op dat het voorstel
niet gaat over de inrichting van de Roggelseweg, omdat dat een zaak van de provincie is. Ook
zei wethouder Sanders blij te zijn met de medewerking van de provincie, iets dat toch vooral te
danken is aan de inzet van omwonenden. Maar de provincie werkt niet mee met een aanpassing
van de Molenstraat, vooral ingegeven door een stop op de uitgaven. Wethouder Sanders vindt het
net als de raad jammer dat de provincie niet wil meewerken, maar wees erop dat als de raad wil
dat er een allesomvattend voorstel komt, het wel eens heel erg lang kan gaan duren.
Joep Hermans reageerde daarop dat Lokaal Peel en Maas het essentieel vindt om namens de
gemeenteraad bij de provincie zeer nadrukkelijk aandacht te vragen voor deze problematiek,
een voorstel dat gedragen werd door alle fracties.
Sander Janssen herhaalde de vraag wat het verschil is in de situatie bij de Willem van
Horneweg, waar de fietspaden juist zijn gescheiden van de rijbaan. Wethouder Sanders zegde
toe terug te komen op deze vraag, waarna Sandy Janssen van het CDA nog een tip gaf om de
onrendabele flitspalen in te zetten om de verkeersveiligheid te bevorderen.
Lokaal Peel en Maas besloot als enige fractie het besluit over de komgrens aan te houden, zodat
dit bij de volgende vergadering in stemming wordt gebracht. Tot slot deed de voorzitter de
suggestie om als raad een brief te sturen naar de Provincie waarin de raad aandacht vraagt voor
de situatie op de Molenstraat en Roggelseweg. De raad reageerde hier enthousiast op.
Bedrijfswoning Hub 18 in Panningen
Het volgende agendapunt betrof het omzetten van een bedrijfswoning naar een
plattelandswoning. Alle fracties gaven aan weliswaar te kunnen instemmen met het voorstel,
maar toch nog vragen te hebben over de communicatie. Wethouder Wanten legde uit dat er een
gesprek met de aanvrager heeft plaatsgevonden om uitleg te geven. Verder is er contact gelegd
met de buurman, die is uitgelegd wat de plannen zijn en hoe de procedure is. Dit was voor alle
fracties afdoende, zodat het voorstel unaniem werd aangenomen.
Unaniem
Hetzelfde gold voor de andere drie onderwerpen op de agenda. Zowel de intrekking van de
brandbeveiligingsverordening, de vaststelling van het controleprotocol en normenkader als het
besluit een aanvraag in te dienen voor subsidie voor de opsporing en ruiming van explosieven in
Baarlo werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
Afscheid en installatie
Daarmee kwam een einde aan deze raadsvergadering. De voorzitter kondigde aan dat bij de
volgende raadsvergadering afscheid wordt genomen van raadslid Hans Vaessen. Hij maakt
namelijk plaats voor Ebie Peeters, die namens het CDA het jongste raadslid ooit in Peel en Maas
is. Daarnaast worden de 29 burgerraadsleden in het zonnetje gezet om ook hen een goede start
te bieden, aldus de voorzitter.
De volgende raadsvergadering is op dinsdag 12 maart om 19.30 in het Huis van de Gemeente.

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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Beperkte dienstverlening

Donderdag 14 maart is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening:
Het aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs)
is niet mogelijk. Voor de overige dienstverlening en de Bibliotheek zijn we geopend tot
17.00 uur. Bij twijfel bel, app of mail ons.

Verkiezingen 2019
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten
en het bestuur van Waterschap Limburg.

Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen. Het formulier kunt u
downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
• Persoonlijk moet het verzoek uiterlijk op 19 maart 2019 om 12.00 uur zijn gedaan.
Persoonlijk aanvragen kan alleen bij de medewerkers van het cluster Burgerzaken.
Let op: maak wel een afspraak. Dit kan telefonisch 077-306 66 66!
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat
het identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Kandidatenlijst in braille/gesproken woord
In het stemlokaal, dat gevestigd is in het Huis van de Gemeente in Panningen (stemdistrict
1) is een kandidatenlijst in braille aanwezig. Ook hebben wij een gesproken versie van de
kandidatenlijst. Wilt u deze speciale kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel, vraag het dan
aan één van de stembureauleden.
Centraal stemmen tellen
Gemeente Peel en Maas doet mee aan een experiment met een centrale opzet van het tellen van
de stemmen.
Verkiezingsdag 20 maart 2019
Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om 21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen tellen
de leden van het stembureau de stemmen uitsluitend op lijstniveau. Het is een voorlopige telling.
Centrale telling 21 maart 2019
De telling op kandidaatsniveau start de volgende dag om 8.30 uur in Sport- en
evenementencentrum De Heuf, Wilhelminastraat 44 in Panningen. Dit gemeentelijk stembureau
met tellers, stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als de telling juist is uitgevoerd, wordt een
proces-verbaal opgemaakt.
Dezelfde middag, na het tellen van de stemmen, wordt de uitslag voor de gemeente Peel en Maas
bekend gemaakt. Het proces-verbaal en de uitslag worden op www.peelenmaas.nl geplaatst.

Wie mag stemmen?
Bij de provinciale statenverkiezing mogen alleen kiezers met een Nederlandse
nationaliteit een stem uitbrengen. Bij de waterschapsverkiezingen ook kiezers met een
EU-nationaliteit of andere nationaliteit die een geldige verblijfsvergunning hebben.
Stempas
U heeft één of twee persoonlijke stempas(sen) thuisgestuurd gekregen. Met deze
stempas(sen) kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. De
kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op donderdag 7 maart 2019 bezorgd.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen. Op
de stempas(sen) die u heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen
gemeente machtigen.
• Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet de
ondertekening niet! De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw
gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw
identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het
stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw
identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze
alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De
volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 4 februari als kiezer geregistreerd in
Peel en Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en
Maas. Voor het stemmen in een andere plaats in de provincie Limburg, dan waar u
geregistreerd staat als kiezer, moet u een kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen
voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen
deelnemen. U kunt u het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de
kiezer zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur worden
aangevraagd. U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas
kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren… mag u
niet stemmen.

U bent op donderdag 21 maart 2019 van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de
centrale telling.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van
het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Dinsdag 12 maart 2019

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 12 maart 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 12 maart 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Wijzigen bebouwde komgrens Roggelseweg in Helden (2019-011).
2. Verklaring van geen bedenking (2018-087)
3. Introductie burgerraadsleden
4. Benoeming mevrouw. E. Peeters tot lid van de gemeenteraad

Container niet vol?
Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan
overslaan. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.
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Textielinzameling

Donderdag 21 maart

Uitnodiging cultureel
erfgoedoverleg

De komende weken wordt textiel huis-aan-huis ingezameld.
Textiel wordt ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere afval
komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert de gemeente een breed erfgoedoverleg. Dit is
een open overleg waarvoor we alle organisaties en personen die een warm hart hebben
voor het culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas uitnodigen.

•
•
•
•

Locatie: Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. (trouwzaal)
Tijd:
19.00 uur inloop tot 19.30 uur

Vrijdag 15 maart Helden
Dinsdag 26 maart Kessel en Kessel-Eik
Donderdag 28 maart Koningslust
Vrijdag 29 maart Grashoek

U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl. U kunt alle soorten textiel aanbieden, bijvoorbeeld kleding
en schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd worden
weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor. De
inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto’s met
daarop het logo van de gemeente of de gemeentelijke huisvuilwagen.

Rondvraag/mededelingen/sluiting

Wij heten u van harte welkom
Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij u bij uw aanmelding voor deze uitnodiging
het zaaknummer 1894/2019/1391549 te vermelden.

BEZORGERS
GEZOCHT!

•
•
•
•

Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om
7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.

Agenda breed erfgoedoverleg
19.30 uur Welkom/Opening van de avond door wethouder Hermans,
19.40 uur Ontwikkeling platform cultureel erfgoed. (30 minuten) Zie onderstaande toelichting.
20.10 uur Cultuur historische aandachtkaart/provinciale erfgoedkaart (15 minuten)
20.25 uur Pauze
20.40 uur Ontwikkelingen
- Coöperatie van het Limburgs erfgoed (inclusief project oorlogsbronnen
/charterbank (5 minuten)
- Project Bevrijding Peel en Maas 75 jaar (15 minuten)
- Erfgoedkalender (5 minuten)
- Hemelvaartsdag in Panningen (5 minuten)
- Maand van de geschiedenis Zij / Hij (5 minuten)
21.15 uur

Maandag 11 maart Beringe en Egchel
Dinsdag 12 maart Baarlo
Woensdag 13 maart Maasbree
Donderdag 14 maart Panningen

Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

OPENINGSWEEKEND
VRIJDAG

8 MAART
&
ZATERDAG

9 MAART

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Haammakerstraat € 8,00
Kessel rondom Hout/Ooijen € 9,00
Maasbree rondom Molenstraat € 10,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

GEHEEL
VERNIEUWDE WINKEL
SPECTACULAIRE PRIJZEN O.A.
waardebon MC met shoptegoed
en mini-goodiebag

Handelstraat 17 5961 PV Horst

MC Company • Passage de Pit 7 • 5981 CS Panningen • 077 463 41 11
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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.

Meer verkeersveiligheid voor heel Helje-Dörp
Op dinsdag 26 februari is in de gemeenteraad het raadsvoorstel
behandeld voor het verplaatsten van de bebouwde komgrens aan de
Roggelseweg in Helden. Een eerste stap naar meer verkeersveiligheid
voor Helden. Het CDA wilde die dinsdag al graag een positief besluit
nemen om de Roggelseweg veiliger te maken.
Het voorstel omvat het plan om
de bebouwde komgrens te verleggen van Böskesveld naar vóór de
Molenheg. Middels een zogenaamde
komremmer wordt de snelheid van
het verkeer al voor de Molenheg
teruggebracht van 80 naar 50 kilometer per uur. Provincie Limburg wil

als wegbeheerder het grootste deel
van de kosten op zich nemen. Het
CDA was vorige week al klaar voor
besluitvorming, omdat dit momenteel
het meest haalbare is. Omdat er die
dinsdag helaas geen besluit is genomen, wordt het veiliger maken van de
Roggelseweg mogelijk flink vertraagd.

Tijdens de raadsvergadering heeft
het CDA wel nog vragen gesteld aan
de wethouder hoe hij de verkeersveiligheid gaat monitoren tussen de
komremmer en tot aan de rotonde bij
De Kaupman. Tevens hebben we extra
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de Molenstraat. Het
wordt hoog tijd dat ook hier actie wordt
ondernomen, want mensen zijn het
zat. Om de veiligheid naar het centrum
richting Helden met name voor fietsers,
voetgangers en schoolgaande kinderen aanzienlijk te vergroten, zullen hier

nog verdere verkeersremmende maatregelen genomen moeten worden.
Desalniettemin moeten er nu spijkers
met koppen geslagen worden voor de
Roggelseweg. Op korte termijn zal er
op verzoek van alle politieke partijen
in samenwerking met een verkeersdeskundige van de gemeente een
brief worden opgesteld naar de provincie. Voorstellen kunnen zijn: veilige
oversteekplaatsen, verkeersdrempels,
fietssuggestiestroken, led- of smileyverkeersborden en flitspalen. Een veilige Roggelseweg, maar zeker ook het

verlengde deel de Molenstraat, daar
gaat we als CDA Peel en Maas voor.
Angela van Roij en Sandy Janssen,
raadsleden CDA Peel en Maas

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• schilders

• tegelzetters
• timmermannen

• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 10 maart
alle vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

Natuur en cultuur bij vernieuwd
Prinsenböske Maasbree
Tom van den Beuken werd in januari uitgeroepen tot nieuwe prins van
carnavalsvereniging D’n Hab in Maasbree. Hoe de regeerperiode ook is
verlopen, hij weet als toekomstig oud-prins dat hij een boom mag planten
in het Prinsenböske, net als alle voormalige heersers van Maasbree.
De Aod Prinse Kompenie is momenteel volop bezig om het prinsenbos een
opknapbeurt te geven. Het doel is om in juni de plek te openen waar
cultuur en natuur elkaar ontmoeten.
De Aod Prinse Kompenie (APK) uit
Maasbree is een echte vereniging. Het
clubje oud-prinsen heeft een bestuur,
commissies en organiseert regelmatig
activiteiten. Een groot deel van die activiteiten heeft te maken met een idee
van een Prinsenböske dat ergens begin
jaren 90 uit het brein van de leden, en
met name het toenmalig bestuur, ontsprong. “Hoe ontstaat zo iets?”, vraagt
Jan Timmermans, secretaris van de
APK, zich af. “Je staat wat te ouwehoeren in het café en dan komt er spontaan zo’n idee bovendrijven. Daarna
hebben we er werk van gemaakt.”
Het Prinsenböske ligt aan het Laar
in Maasbree op een perceel dat eigendom is van de gemeente. Sinds 1995
is het de locatie waar elke oud-prins
van D’n Hab een boom mag planten.
In dat jubileumjaar van D’n Hab (3x11
jaar) plantten alle oud-prinsen van dat
moment een boom op het perceel.
Jarenlang werd er één keer per jaar
onderhoud gepleegd aan het bos en
nog diezelfde dag werd een nieuwe
prinsenboom verwelkomd op één
van de twee plekken op het perceel.
Daar kwam zo’n drie jaar geleden
verandering in. Het bestuur besloot
een nieuwe weg in te slaan om zo
weer 22 jaar vooruit te kunnen in het
Prinsenböske.

Natuur en cultuur
komen samen
“Ik was heel enthousiast en had
voor onze ledenvergadering een
hele presentatie gemaakt”, vertelt
Ralf Vaessen, voorzitter van de APK.
“Toen ik zo’n tien minuten bezig was,
ging er een hand omhoog. ‘Voorzitter,
we geloven je. We doen mee’, zei er
eentje. Ze wilden ook vooral dat ik zou

stoppen met de presentatie”, lacht
Ralf. Het plan bestond er uit dat alle
struiken en wilde begroeiing op het
stuk grond tussen de twee percelen
werd weggehaald. “In plaats van een
plek voor oud-prinsen, is het een open
bos geworden waar natuur en cultuur
samenkomen”, aldus oud-prinsen Ralf
en Jan.

Bordjes met
informatie
Voorheen was het zo dat na het
eerste stuk, waar 22 prinsen een
boom hadden, via een pad langs de
wildernis naar het andere perceel
gelopen moest worden waar de rest
van de bomen stond. De afgelopen
twee jaar werd vakkundig afgerekend
met de wildgroei. “We hebben de
struiken en bomen daar weggehaald”,
vertelt Ralf. “Nu kun je het andere
perceel zien liggen.” De aanpassingen
werden mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van Groene Helden en de
Rabobank. “Maar vooral het enthousiasme van de APK-leden was mooi om
te zien. Op een zaterdag stonden er
gewoon vijftien tot twintig man klaar
om te helpen.”
Het bos moet een wandelpad krijgen waar mensen met het hele gezin
naartoe gaan. “Daarom liggen er klauterstammen en klimbomen, hebben
we zelf een knuppelbrug gebouwd
en geplaatst, zijn er zitjes gemaakt
van boomstammen en hebben we
een kikkerpoel aangelegd”, aldus
Ralf en Jan. Ook verrees er een bijenen insectenhotel, werd een speciale
omheining neergezet waar dieren als
muizen in kunnen leven en worden
in het voorjaar grote stukken van het
Prinsenböske ingezaaid met bloemen-

en plantenzaden die goed zijn voor de
bijenpopulatie en biodiversiteit.
Maar niet alleen de natuur is
belangrijk. “Ook de cultuur komt terug
in het bos”, vertelt Jan. “We hebben
namelijk bij elke prinsenboom een
bordje geplaatst met informatie over
de boom.” Op dat bordje wordt op een
humoristische manier een verwijzing
gemaakt naar de prins die hem gepoot
heeft. “Zo wordt het een bos waar het
leuk is om te wandelen en waar je nog
iets te weten komt over de vastela-

ovescultuur van Maasbree”, aldus Jan.
Eén van de bomen was zo hoog
gegroeid dat de rest letterlijk in de
schaduw stond. “Dat was die van Ton
van de Kerkhof. Hij was een keer niet
bij de vergadering van de APK en toen
hebben we hem telefonisch meegedeeld dat we het unaniem erover eens
waren dat zijn boom gekapt moest
worden”, vertelt Ralf. “We hebben er
een ‘s-ton-taofel’ van gemaakt.”
In oktober wordt de boom van
de volgende prins geplant. Die is zelf

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

verantwoordelijk voor het gat waarin
de boom komt te staan. “Er zijn al
wat slimme prinsen geweest die een
minigraver geregeld hadden, maar de
meeste prinsen graven zelf.” Alle oudprinsen kijken dan toe hoe het gat
gegraven wordt. “Daarna gaan we hier
bij de buren altijd iets drinken in de
garage. Die vinden dat zo leuk dat ze
afgelopen jaar een ander feestje hebben uitgesteld om ons feest te kunnen
faciliteren”, vertelt Jan. “Met de oudprinsen is het altijd gezellig.”

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van betonmortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de
grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas. Onze overslaghaven in Venlo vormt hierbij een belangrijke schakel voor de activiteiten
op het land en het water.

Onderhoudsmonteur/constructiebankwerker
(fulltime, m/v)

De functie:
Tot uw takenpakket behoren o.a.:
• verrichten van onderhoudswerkzaamheden op mechanisch gebied
op verschillende (eigen) locaties.
Het mechanisch onderhoud betreft
zowel montage- en laswerk alsmede
plaatwerk en constructiebankwerk;
• verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan meerdere
laadschoppen.

Functie-eisen:
• een technische opleiding bij voorkeur richting
werktuigbouwkunde;
• in bezit zijn van rijbewijs B;
• enkele jaren ervaring als onderhoudsmonteur.
Persoonlijkheid:
• u bent stressbestendig;
• u bent gewend zelfstandig uw werkzaamheden te
verrichten;
• u heeft een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch vermogen.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 20 maart 2019 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: admin@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 077-3821588.

www.terraq.nl
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Wensbus voor
Grashoek, Beringe
en Koningslust
Stichting Dorpsvervoer Grashoek Beringe en
Koningslust (GBK) heeft zaterdag 23 februari haar
nieuwe Wensbus in gebruik genomen.
Bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek
werd de ingebruikname gevierd. De Wensbus is een
vorm van vrijwillig dorpsvervoer voor mensen die
niet zelfstandig kunnen reizen. De bus en exploitatie
zijn tot stand gekomen met financiële hulp van
provincie Limburg, gemeente Peel en Maas, Smeets
Autogroep en Stichting Dorpsvervoer GBK zelf.
In totaal zetten dertig vrijwilligers zich in voor deze
Wensbus. Neem voor meer informatie over de bus
dagelijks tussen 08.00 en 10.30 uur contact op via
06 14 95 61 70.

Spaar nu voor
gratis handpoppen.

Tot 21 jaar

Brons voor Mark van
Dijk op NK judo
Door: Mark van der Linden
Mark van Dijk van Judoclub Helden heeft carnavalszaterdag 2 maart als
eerstejaars deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap tot 21 jaar
in Almere. Hij zat in de klasse tot 81 kilo. Daar wist hij een bronzen
medaille te behalen.

De Fabeltjeskrant® © Rubinstein & De Levita Productions. Licensed by Rubinstein, Amsterdam.

Geldig in week 10 zondag 3 t/m zaterdag 9 maart 2019

Mark van Dijk (rechts) werd
derde op het NK-21 jaar

Dubbelfrisss, Taksi, Appelsientje,
Chocomel, Fristi of Optimel minipakjes
Set 6 of 10 minipakjes à 200 ml, combineren mogelijk
2 sets**
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, 2 sets met
6 pakjes à 200 ml

3.98

1.99

De actieprijzen variëren van 1.92 - 2.66

1+1

GRATIS

10.00

7

2 stuks

PLUS Vers & Makkelijk maaltijden
Alle bakken à 450 gram, combineren mogelijk

50
.

1
Honig Soep

Alle enkelpakken, combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Honig Groentesoep, 2 enkelpakken

2.24

1.12

De actieprijzen variëren van 1.08 - 1.33

1+1

GRATIS

2

Almhof

Alle varianten,
combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Almhof
Roomyoghurt
walnoot-Griekse honing,
2 bekers à 500 gram

2.98

2.23

De actieprijzen variëren van 1.03 - 3.07

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

e

HALVE
PRIJS
plus.nl

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018

De klasse bleek uiteindelijk misschien wel de zwaarste poule van de
dag te zijn. Mark mocht tegen een
stugge judoka starten. Deze judoka
heeft Mark al eerder zware wedstrijden bezorgd. Mark begon zijn partij
rustig. Hoe langer de partij duurde,
des te beter werd hij. Uiteindelijk trok
Mark de partij met een mooie sumigueshi naar zich toe.
De tweede partij moest hij tegen
de finalist uit Gruitrode. Mark zat goed
in zijn pakking en scoorde twee keer
met een mooie uchi-mata. Twee keer
revange ‘in the pocket’. Na deze twee
winstpartijen was het tijd voor de
kwartfinale. Het doel was de arm controleren, maar al snel kwam de arm
toch los. De tegenstander maakte hier
optimaal gebruik van, scoorde en won
de partij met houdgreep.

In de verliezersronde kwam
de eerste tegenstander weer naar
voren. Mark wist te domineren in
zijn pakking en won de partij met
drie shido’s. In de volgende herkansing mocht hij het opnemen tegen
de nummer twee van de Dutch Open,
een sterke en lastige judoka. De partij
ging gelijk op en er kwamen weinig
tot geen scoringskansen. Diep in de
golden score kwam Mark met een
combinatie van uchi-mata en sumigueshi en maakte daarmee het verschil. Hierdoor mocht Mark voor het
brons judoën.
Mark kreeg maar vijf minuten rust.
Dit bleek echter geen probleem te zijn.
Met kramp in allebei de benen scoorde
Mark twee keer binnen 30 seconden
en won hiermee het brons in deze
nieuwe leeftijdsklasse.
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John Coenen wint Jeu-deboules carnavalstoernooi

Jubileum buurtvereniging De Bosrand
Buurtvereniging De Bosrand uit Helden viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Daarom wordt er een activiteitendag georganiseerd voor
de hele buurt en voor oud-buurtbewoners op zondag 7 april.

Door: Herman Stevens, Jeu de Boules Club Baarlo
Voor de leden van de Baarlose jeu-de-boulesclub stond op maandag 25 februari het traditionele carnavalstoernooi op het programma. Deze werd gehouden op de binnenbanen in Boekend. John Coenen kwam na drie
wedstrijden als winnaar uit de bus.

schieten bij schutterij St. Lambertus
en nog meer.” De dag begint zondag 7 april om 10.30 uur bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden
en wordt daar ook afgesloten rond
17.00 uur met een gezamenlijk buffet.
Alle buurtbewoners hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar
ook oud-buurtbewoners zijn welkom
op de activiteitendag. Wie de afgelopen vijftig jaar in de buurt De Bosrand
in Helden heeft gewoond en bij de
jubileumviering wil zijn, kan zich tot
donderdag 14 maart aanmelden via
theoaerdts@hotmail.com of
06 53 27 22 86.

Voor dit toernooi hadden zich
28 leden ingeschreven. Er werd op
zeven banen gespeeld en van tevoren was de afspraak gemaakt dat er
geen finale werd gespeeld. De deelnemer met de meest gewonnen
partijen en de beste score zou de

De opbrengst van de vastenactie van dit jaar gaat naar een project
voor het slaan van een waterput in Niger. Het geld wordt de komende
tijd onder meer opgehaald in speciale offerblokken die achter in de
kerken van Peel en Maas staan.

Gielen, die ook drie wedstrijden had
gespeeld en vijftien punten had.
Als derde eindigde Jan Gielen met
twee gespeelde wedstrijden en zestien punten. Mieke Driessen werd
vierde met zestien punten uit twee
wedstrijden.

geld van de vastenactie een nieuwe
waterput slaan, zodat vrouwen en
meisjes minder tijd kwijt zullen zijn
aan het halen van water en er meer
water beschikbaar komt voor mensen,
vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren.
Meisjes hebben meer tijd voor school
en vrouwen kunnen meer werken.
CADEV zal ook comités oprichten om
de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de waterpunten te handhaven, om verontreiniging van het
water tegen te gaan.

varendonck.nl
varendonck.nl

Niger ligt in de Sahel en is één
van de droogste landen in Afrika.
In het dichtbevolkte dorp Baboursaye
is maar één waterput waar meer dan
duizend gezinnen en hun vee gebruik
van moeten maken. In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt,
komen daar nog groepen nomaden
bij. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen
lopen door water overdraagbare
ziektes op. Caritas Development Niger
(CADEV) gaat met het opgehaalde

winnaar van dit toernooi worden.
Na drie kleurrijke en spannende
wedstrijden kon toernooi-leider Piet
de stand opmaken. Daaruit bleek
John Coenen met een score van dertig punten de grote winnaar. Op de
tweede plaats eindigde Leonoor

varendonck.nl
varendonck.nl

Opbrengst vasten
actie naar Niger

varendonck.nl

Met 1969 als oprichtingsjaar is
buurtvereniging De Bosrand één van
de langst bestaande buurtverenigingen van Helden. De buurt is gelegen in de oude kern van het dorp.
Een groep vrijwilligers heeft een werkgroep gevormd en samen een programma opgesteld voor jong en oud.
“Het belooft een feestelijke dag te
worden met diverse sportieve en creatieve activiteiten op verschillende locaties die onze prachtige buurt rijk is”,
aldus de organisatie. “Denk aan hout
stoken en schilderen bij Blokhut Oos
Hoes, bierproeven bij café De Pool,
beugelen in het Beugelhoës, windbuks

verenigingen 17

Peter Thiede wint
boules-toernooi

AANMELDEN?
AANMELDEN? AANMELDEN?
AANMELDEN?
AANMELDEN?
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesclub Breetanque
Breetanque uit Maasbree speelde dinsdag 26 februari het Winterafsluittoernooi in de bouleshal in Boekend. Peter Thiede was na drie
wedstrijden de winnaar met een score van +25.
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Er namen in totaal 36 leden
met een score van +25, gevolgd
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deel aan dit toernooi. Het toernooi
door Jac Benders (+22) en Burkhard
werd
gespeeld
in
de
mix-vorm,
Bisschofs (+20). De prijswinnaars
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zodat in alle drie de rondes werd
ontvingen een snackpakket en een
anaalstraat
Kanaalstraat
14,
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Someren
Someren
gespeeld met een andere partner.
potje met plantje. “Het was een
Na drie rondes waren er vijf spezeer gezellige middag met in de
pauze koffie met een stukje vlaai”,
lers met elk drie gewonnen wedaldus de organisatie.
strijden. Peter Thiede werd eerste
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas
Foto’s met dank aan fotoclub KiekZe (Jac Willekens,
Frits Kessels, Marion, Peter Gubbels, Lei Gommans,
Marjo Haenraets, Broni Cevat), Gerard Keijsers en
Jordy Strijbos.
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Kiek ze kiekeh

Grashoek

Panningen

Maasbree

Baarlo

Meijel

Beringe

SJOËN

WAUW
Egchel

Kessel

Helden

Koningslust
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Optochten Peel en Maas 2019

Baarlo

Grashoek

Beringe

Maasbree

Egchel

PROOST
Koningslust

Helden

Kessel

Panningen

Meijel
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Optochten Peel en Maas 2019

Maasbree

Helden

Meijel

Kessel

Panningen

PROOST
Baarlo

Koningslust

Egchel

Grashoek

Beringe
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The Story of Simon &
Garfunkel in DOK6
Joost Botman en Niels van der Gulik komen op donderdag 14 maart naar DOK6 Theater om de bezoekers mee te
nemen in een reis door het leven van Simon & Garfunkel. Botman en Van der Gulik zingen in ‘Sound of Silence’
de nummers van het bekende muzikale duo en vertellen anekdotes over de weg naar succes van Paul Simon en
Art Garfunkel.
De anekdotes gaan onder
meer over de botsingen tussen
Simon en Garfunkel, hun
professionele scheiding en het
reünieconcert in Central Park in
1981. “Net als de Amerikaanse
zangers zijn Joost en Niels ook
op zoek naar verbondenheid,

maar in hun muzikale spel vinden
ze elkaar altijd weer terug”, aldus
DOK6. “Sound of Silence is niet
alleen een feelgoodconcert, maar
het werpt ook een nieuw licht op
tijdloze hits als The Boxer, Mrs.
Robinson, The Sound of Silence,
Cecilia en Bridge over Troubled

Bieb helpt bij
belastingaangifte
Bibliotheek Panningen biedt dit jaar ondersteuning bij het invullen van de
belastingaangifte tijdens het belastingspreekuur. Op vijf maandagavonden
kunnen mensen zonder digitale voorzieningen of met taalproblemen hulp
krijgen in de Panningse bieb. De eerste bijeenkomst is op maandag 18 maart.
Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de belastingaangifte vanwege
het ontbreken van een computer of
tablet of omdat diegene taalproblemen heeft, kan naar het belastingspreekuur komen. Van 17.30 tot
19.30 uur helpt een ondersteuner met
aangifte doen. Het belastingspreek-

uur is tot en met maandag 15 april
in de Bibliotheek Panningen in het
Huis van de Gemeente. De dienst is
zowel voor leden van de bieb als voor
niet-leden beschikbaar. Een afspraak
maken is verplicht en kan via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl of
door te bellen naar 077 307 23 82.

Voorjaarsconcert
in Meijel
Het Meijelse mannenkoor Méél Voices houdt op zaterdag 9 maart haar
jaarlijkse voorjaarsconcert in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Er zijn optredens van drie gast-zangkoren en het Meijelse koor laat haar
nieuwe repertoire horen.
Tijdens het voorjaarsconcert zijn het
Astens mannenkoor, het Mergelland
mannenkoor uit Margraten en het
gemengd zangkoor Animato uit Horn
te gast. Dat levert een mix aan muziek
op. Zo is er een wisselend repertoire
van drie -of vierstemmige muziek
in het lichtere genre, Limburgse en
Engelstalige muziek. Na afloop is er
een afterparty met livemuziek van een

zangduo. Méél Voices opent het concert
onder leiding van dirigent Sylvia Berghs
met een veelzijdig luchtig repertoire.
Nieuw ingestuurde werken als Liefs
uit Londen, The Wind of Change en
500 miles van The Proclaimers komen
voorbij met veel solistische optredens
en een combo. Het concert vindt plaats
in de grote zaal van D’n Binger en
begint om 19.30 uur.

Abafazi met Black,
Brave & Beautiful
De tien powervrouwen van Abafazi komen op zaterdag 9 maart naar
DOK6 Theater in Panningen. De dames brengen met hun voorstelling
‘Black, Brave & Beautiful’ een eerbetoon aan iconische zwarte vrouwen
die een lans hebben gebroken voor de vrijheid.
De powervrouwen nemen de
bezoekers mee op een reis door de
muziek en cultuur van Zuid-Afrika.
De Afrikaanse drum, de marimba en
hun stemmen zijn de basisinstrumenten. “Van oudsher is de Afrikaanse
drum een vooral door mannen
bespeeld instrument, maar de
Abafazi zetten dit stereotypebeeld op
zijn kop”, schrijft DOK6. “Zuid-Afrika
kent maar liefst elf officiële talen,
die in hun oorsprong verbonden zijn

met de volkeren die een plek in de
Rainbow Nation hebben gekregen.”
De kostuums van de Abafazi zijn
vormgegeven in de traditie van deze
verschillende volkeren. Zo vertegenwoordigt elk kostuum een specifieke
cultuur, herkenbaar door stijl, kleurgebruik en patronen.
De voorstelling op 9 maart
begint om 20.15 uur. Kijk voor
meer informatie en voor kaarten
op www.dok6.eu

Water.” Het betreft een andere
show dan vorig theaterseizoen
werd gespeeld door de twee
mannen. De voorstelling begint om
20.15 uur.
Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Sanéa Swart)

Dé kennis- en onderzoekspartner op het gebied van teelt en plantgezondheid.
We doen er alles aan om betrouwbare data te leveren en brengen de tuinbouwketen
verder middels nieuwe technologieën. Dat is precies waaraan jij wilt bijdragen.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een:

Teeltchef

m/v

Als teeltchef ben je verantwoordelijk voor
het teeltproces van groenten en bloemen.
Dit omvat de coördinatie en uitvoering van
de teelsturing in proeven. Je maakt daarbij
deel uit van een team en helpt het team
groeien in hun vaardigheden. Daarnaast
beheer je de klimaatregeling, bemesting,
watergift en gewasbescherming.
Tevens zorg je voor de implementatie van
nieuwe technieken en initieert technische
verbeteringen en innovaties.
Een afwisselende baan (fulltime) met als
standplaats: Meterik en Venlo. Daarnaast
kun je rekenen op een marktconform salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen
• Minimaal MBO werk- en denkniveau
(met enkele jaren ervaring);
• Teelttechnische achtergrond met
ervaring in groente- en/of bloementeelt
onder glas;
• Kennis van moderne klimaatregeling en
bemestingssystemen;
• Makkelijk kunnen communiceren en
functioneren binnen een team;
• Bereidheid tot het draaien van weekend
en/of storingsdiensten. Daarom
woonachtig in een straal van 30 kilometer
van Horst (of bereid je daar te vestigen).

Tevens zijn we op zoek naar een:

Allround medewerker

m/v

Als allround medewerker verzorg je
diverse gewassen. Je neemt waar en voert
metingen uit ten behoeve van verschillende
proeven. Gegevens registreer je secuur.
Enige affiniteit met plantenteelt is hiervoor
gewenst.
Het betreft een veelzijdige baan (uren in
overleg) met als standplaats: Meterik.
Daarnaast kun je rekenen op een

marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• Initiatiefrijk en zelfstandig;
• Makkelijk kunnen communiceren en
functioneren binnen een team;
• Flexibiliteit gewenst;
• In het bezit van Rijbewijs B.

Botany B.V.
Je maakt deel uit van een jong, groeiend en dynamisch bedrijf in een prettige
werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en groei. Sinds 2003 test en ontwikkelt
de Botany groep op commerciële basis met veel succes nieuwe producten en teeltwijzen
voor bedrijven in de tuinbouwsector. Dat gebeurt zowel vanuit eigen, moderne
onderzoeksfaciliteiten als op teeltbedrijven. Kijk voor aanvullende informatie op de
website: www.botany.nl
Sollicitaties, inclusief CV, vóór 28 maart sturen naar: administration@botany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Agenda t/m 14 maart 2019
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Workshop over digitale identiteit
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Panningen
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente Panningen

Afsluiting tijdelijke tentoonstelling ‘Peel en Maas in oude kaarten’

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: samenkomst ‘Weikes’ Kwistbeek Helden,
daarna IVN-gebouw Helden

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas gemeenschapshuis
Kerkeböske Helden

wo
13
03

Kienmiddag

Repair café Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Vervolgbijeenkomst
Diervriendelijk Tuinieren

Voorjaarsconcert in Meijel

Boomfeestdag IVN Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Méél Voices
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Muziekvoorstelling Abafazi Black, Brave & Beautiful

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

za
09
03

Afsluiting 40 jaar IVN Helden
met onthulling bank

Natuuronderhoud
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Brandblussercontrole particulieren
Tijd: 09.00-14.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

zo
10
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Oud-ijzeractie
Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

vintage • industrieel • brocante

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: motorclub GTM Maasbree
Locatie: vertrek café De Pool Maasbree

Muziekshow The Story of Simon
& Garfunkel - Sound of Silence
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 12.00-18.00 uur
Organisatie: JLcarphotography
Locatie: Minister Calsstraat Panningen

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

Door ‘t Lank van Bree
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De Hypotheekshop

Taxaties

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Wandelsc PAST schoenen
Kom naar verrassen!
en laat je

Tijd: 14.00-17.00 en 18.00-19.30 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Onofficiële meet ‘Gathering of cars’
seizoensstart 2019

Makelaardij

Bel 0475 440568

do
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Motortoerrit GTM Maasbree

Open dag Dorpsontmoeting
Durnééve

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

De jaarlijkse wandeltocht Door ‘t Lank van Bree vindt dit keer
plaats op zondag 24 maart. De wandelroute loopt door het dal van de
Elsbeek en de Molenbeek op de grens tussen Maasbree en Sevenum.
De organisatie zet drie routes
uit met een lengte van 10, 15 of
20 kilometer. De tocht loopt door het
landschap dat er nog bijna net zo bij
ligt als 100 jaar geleden. De route
van 10 kilometer is te lopen met
een gids. Die vertelt over de kwaliteiten van het gebied en verande-

ringen daarvan. De informatie gaat
onder meer over de Molenbeek
en de Elsbeek die hun meanderende structuur weer terug hebben
gekregen. Bij een bollenteler aan
de Eerselsberg in Maasbree is het
mogelijk een rondleiding te krijgen
over het bedrijf.

Afsluiting tijdelijke
tentoonstelling
De tijdelijke tentoonstelling ‘Peel en Maas in oude kaarten’ wordt
zondag 10 maart feestelijk afgesloten met twee gratis rondleidingen
en koffie en thee van het huis. Dit vindt plaats in Museum Peel en Maas
in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Vanwege de afsluiting van de
tentoonstelling komt Jacques Cuypers,
samensteller van de expositie, langs
om twee rondleidingen te verzorgen.
Om 14.00 en 16.00 uur geeft hij voor
de laatste keer uitleg en achtergrondinformatie over deze tentoonstelling. Het thema van de rondleiding is
‘Het eeuwenoude gevecht om peelgrond is terug te vinden in oude kaarten’. Een kopje koffie of thee zijn deze
middag inbegrepen voor de bezoekers. Het museum en de tentoonstelling zijn die middag ook zonder
rondleiding vrij toegankelijk tussen
13.00 en 17.00 uur. In de tentoonstel-

ling ‘Peel en Maas in oude kaarten:
de wegen die wij gingen’ worden
diverse oude landkaarten uit het Land
van Peel en Maas getoond. Ook zijn
er kaarten te zien die te maken hebben met ruzies tussen de dorpen over
het gebruik van ‘gemene gronden’, de
gemeenschappelijke heide- en turfgebieden. Daarnaast is er aandacht voor
belangrijke wegen in onze omgeving, onder andere de Napoleonsweg
en voor wegen over het water, zoals
een kaartje van het veer bij Kessel uit
1556. Tenslotte toont de expositie hoe
landmeters in de zeventiende eeuw
hun werk deden.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme
Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 10 maart
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 13 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Leonardus
van Knippenberg en Marie van
Knippenberg -Peeters (jaardienst); Sil
Peeters en Door Peeters-Hillen (b.g.v.
hun verj);
Zondag 17 maart
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 maart
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst en
verjaardag Jan Smets en overl.
familie. Sjeng Cox, Frida CoxKessels, zoon Pieter, dochter
Thea en kleinzoon Rob. Overl.
ouders Wiel Lintjens en Mina
Lintjens-Jacobs en kleinzoon

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(jaardienst); Overl. ouders RooijakkersSteeghs; Theo Spreeuwenberg (verj)
(coll)
Zaterdag 16 maart
H. Mis 19.00 uur. In deze H. Mis zullen de communicanten van 2019 zich
voorstellen.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Toos
Gastreich (jaardienst/ verj); Drees
Hermkes (verj); Cor v.d. Wetering
(jaardienst); Cissy van der Horst-Evers
en overl. fam. van der Horst-EversGoldenbeld (b.g.v. verj); Piet Maessen
(jaardienst); Toos Maessen – Nijssen
(verjaardag) voor de overledenen van de

Wilco. Jaardienst Harrie Boots en
overledenen van de familie BootsJanssen.
Mededeling
Overleden: Jeanne Trepels-Peters, 88
jaar, In den Clockenslagh 7,

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Woensdag 6 maart - Aswoensdag
19.15 uur uur. H.Mis.
Zaterdag 9 maart
19.15 uur. Overleden ouders Piet
Hanssen en Lena Janssen.
Woensdag 13 maart
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie..Mis voor de zieken van de
parochie.VoorHhh

familie Maessen en de familie Nijssen;
Zondag 10 maart
Doopviering 11.30 uur: Bowie Heinen
Overleden: An van Bussel-Hendriks,
90 jaar; Harry Cuppens, 89 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 9 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 16 maart
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5 T 077 466 18 50
W 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 7 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 9 maart
H. Mis 19.00 uur – Dameskoor t.i.v.

Zaterdag 16 maart
19.15 uur. Overleden familie EngelenBeeks
Zondag 17 maart
16.00 uur. Doop van Nae Verlaak.
Keverberghof 22.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
familie van den Beuken met het overlijden van Mariet.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 maart
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 10 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

service 23

Pieter Vestjens (jaardienst); Annie
Janssen-Engels (bgv. verj.); Huub
Grommen (coll); Ger Koopmans (coll);
uit dankbaarheid
Zondag 10 maart
Geen H. Mis
Maandag 11 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 12 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 8 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 9 maart
H. Mis 14.30 uur De Groenling t.i.v.
Jo Lijssen (sterfdag) en fam. LijssenStrijbos

Sjeng Peeten vanwege verjaardag.
Jaardienst ouders Antoon Verkoelen en
Anna-Maria Verkoelen-Caris en overleden kinderen; Jaardienst fam. PijpersReyven-Lenders; Joep Smits vanwege
verjaardag; Jaardienst Jan Peeters (de
Weem); Wiel Wijnhoven vanwege
50ste sterfdag.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 14 maart
8.30 uur H. Mis.
Jaardienst Helena Sophia Gorts-Crienen
en voor Teofila Grzyb-Dajezman.
Overleden: Wiel Janssen, 88 jaar,
Grotestraat 25.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 10 maart
9.30 uur Zeereerw. Winandus Janssen

H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes
Zondag 3 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 12 maart
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 13 maart
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vanaf maandag 04 februari zijn
onze openingstijden van het parochiecentrum gewijzigd. De nieuwe
openingstijden zijn: Maandag-,
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur – 11.30 uur.

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

oud deken van Gennep
Zondag 17 maart
9.30 uur Christiaan Janssen en Til
Janssen- Simons

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

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

HEERLEN

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met koelkast, oven, kookplaat, vaatwasser, afzuigkap,
composiet werkblad, spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

245 x 245 cm

compleet met koelkast, oven, kookplaat, afzuigkap, werkblad,
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

Bellmer

185 + 310 cm

Rodez

€ 8499,-

€ 4999,-

