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Zingen met tenor Martin
Het Maasbrees Mannenkoor had op maandag 18 maart een speciale gast. Tenor Martin Hurkens kwam langs om een zangworkshop te geven. De operazanger uit
Schinveld kreeg landelijke bekendheid toen hij in 2010 het derde seizoen van het televisieprogramma Holland’s Got Talent won. Na die overwinning werd het leven van de
werkloze bakker op de kop gezet. Zo heeft hij in de hele wereld opgetreden. Het Maasbreese Mannenkoor besloot hem te vragen voor een workshop en op maandag
kwam Hurkens daadwerkelijk naar Maasbree om zijn kennis te delen met geïnteresseerden. Hij stond voor een goedgevulde zaal in MFC ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
“Het was een zeer geslaagde avond met veel positieve indrukken. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, laat het mannenkoor weten.

Gemeenteraad beslist over extra bijdrage

Beringe Buiten verwacht akkoord op
vernieuwd plan
Het project Beringe Buiten heeft een bijdrage van 125.000 euro van gemeente Peel en Maas nodig om het
initiatief door te kunnen zetten. Vanwege de krapte in de bouw viel het plan veel duurder uit dan oorspronkelijk
gepland. Met het geld van de gemeente en een extra eigen bijdrage van 25.000 euro moet een volledig aangepast plan wel haalbaar zijn. Al is er wel haast geboden. “Hoe langer het duurt, des te onzekerder wordt het.”
De gemeenteraad buigt zich in de
volgende raadscyclus over de extra
bijdrage die stichting Beringe Buiten
vraagt van gemeente Peel en Maas.
De beslissing valt op dinsdag 26 maart
of dinsdag 16 april. John Smedts,
bestuurslid van de stichting, geeft
aan alle vertrouwen te hebben in de
gemeenteraad. “We verwachten dat

de partijen de noodzaak zien. We heb
ben constant goed contact gehouden
met de gemeente en alles in overleg
met hen gedaan.”

Foute calculatie
In het plan Beringe Buiten worden
de complexen van voetbalvereniging
VV BEVO, tennisclub TV BEVO en jon

gerenorganisatie Jeugd Werk Beringe
samengevoegd tot één. Het complex
wordt open voor iedereen en het is
de bedoeling dat er regelmatig acti
viteiten plaatsvinden en bedrijven
zich gaan vestigen in het nieuw te
verschijnen gebouw. Verder zijn er
plannen voor een natuurspeeltuin,
wandelpaden en een jeu-de-boules

baan. Nadat de stichting in 2017 al
de eerste plannen bij de gemeente
neerlegde en een subsidie kreeg van
ruim 633.000 euro, presenteerde zich
in 2018 een groot probleem. De calcu
latie die de stichting had laten maken
door een aannemer, bleek bij lange
na niet in de buurt te komen van de
daadwerkelijke kosten. Het plan kwam
ineens 450.000 euro tekort. Dat kwam
door de aantrekkende economie en
het gebrek aan goed bouwpersoneel
dat nodig was om aan alle vraag te
voldoen. Het gevolg was dat de prijzen

in de bouwsector omhoog vlogen en
Beringe Buiten werd opgezadeld met
een groot probleem.

Kleiner gebouw
en besparing op
materialen
Door een volledig nieuw plan te
maken, werd het tekort verkleind.
In het nieuwe plan is het gebouw dat
op het terrein komt, kleiner.
Lees verder op pagina 02
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Vooral vragen tijdens bijeenkomst

Weinig weerstand tegen zonnepark in
buitengebied Beringe
Er is geen grote weerstand tegen het plan om een zonnepark van
28 hectare neer te leggen in het buitengebied van Beringe. Tijdens een
open bijeenkomst over het plan in gemeenschapshuis De Wieksjlaag op
woensdag 13 maart kwamen er vooral veel vragen vanuit de ongeveer
veertig aanwezigen, echte kritiek bleef uit. Al kwam wel regelmatig de
opmerking voorbij dat de zonnepanelen beter op daken geplaatst kunnen worden.
“Wij snappen dat mensen de
panelen liever op daken willen van
grote bedrijfshallen, maar vaak is
dat niet mogelijk”, vertelt Matthijs
Oppenhuizen van Raedthuys. “Slechts
30 procent van de daken is geschikt
om panelen op te leggen. We zijn
wel eens vier jaar bezig geweest met
een project, maar uiteindelijk bleek
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het niet mogelijk. Daarnaast zijn we
afhankelijk van de eigenaren van
de gebouwen. Grote zonneparken
zijn daarnaast nodig om de energie
doelstellingen van de gemeente en
Nederland te halen. Met alleen pane
len op daken haal je dat niet.”
Raedthuys had oorspronkelijk
windmolens gepland op de grond die
nu dienst moet gaan doen als zon
nepark. Dat ging echter niet door,
omdat de gemeente al koos voor het
plan van windpark Egchelse Heide.
Grondeigenaren Ton Verstegen en Hans
van Rijswijck zagen dat plan stranden
en besloten contact op te nemen met
Raedthuys om een zonnepark te rea
liseren. “Die waren in opkomst en het
leek ons een mooi initiatief”, aldus de
twee grondeigenaren.

Nog geen beleid
in gemeente
Met de bijeenkomst wilde
Raedthuys peilen wat de omge
ving van het plan vindt. Meerdere
keren werd benadrukt dat er nog
geen vergunningen zijn aangevraagd
bij gemeente Peel en Maas, maar
dat over alles nog te praten valt.
De omheining, het gebruik van het
gras onder de panelen, eventuele hou
ten panelen rondom het park, hoe
veel procent van het park als aandeel
verkocht wordt, het opzetten van een

omgevingsfonds, allemaal zaken die
volgens het energiebedrijf nog open
staan voor discussie.
In Peel en Maas is nog geen beleid
over energie-initiatieven, waardoor de
gemeente geen standpunt kan inne
men. “We hebben bij de gemeente
aangegeven dat we het plan hebben,
maar zij zeggen geen ja of nee. Het is
wachten totdat er beleid is opgesteld”,
vertelt Oppenhuizen. “Maar het duurt
nog wel even voordat we een vergun
ning gaan aanvragen. Eerst willen we
draagvlak hebben onder de bevol
king.”

Vanuit de zaal kwamen er veel
technische vragen over het geheel op
de mensen van Raedthuys af. Zware
kritiek, zoals twee jaar geleden bij het
zonnepark-initiatief in Grashoek het
geval was, bleef uit. Mede omdat er
nog niks vast staat. Oppenhuizen: “We
willen graag hier naartoe komen en
een park realiseren, maar we willen
wel zeker weten dat de omgeving het
er mee eens is. We willen een situatie
opzetten waar iedereen het mee eens
is. We peilen met dit soort avonden
wat de wensen en bezwaren zijn.”
Het energiebedrijf wil een klank

bordgroep opzetten waarin alle men
sen die willen, zitting kunnen nemen.
“Nu is het voor ons afwachten of en
hoeveel mensen zich melden”, aldus
Oppenhuizen. “Dan kunnen we daar
mee verder aan de slag. Dan horen we
wat de omgeving en Beringe willen
en kunnen we daarop het plan aan
passen. Het bevindt zich nu allemaal
in een pril stadium. We zijn allang blij
met de opkomst en gaan nu zien wat
de respons gaat zijn.” Als er genoeg
animo is, wil Raedthuys een bus huren
voor een uitstapje naar een bestaand
zonnepark.
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Beringe Buiten verwacht akkoord
op vernieuwd plan
“Daarbij zijn we van een spits
naar een plat dak gegaan en het
gebouw wordt niet achthoekig,
maar een rechthoek. Ook hebben we
bespaard op de bouwmaterialen.”
Het tekort ging terug naar 150.000
euro. Nóg meer uitmelken was niet
mogelijk, vertelt John. “Dan hadden
we bijvoorbeeld moeten bezuinigen
op ruimtes die bedoeld zijn om te
verhuren aan derden. Dan waren we
met de exploitatie in de problemen
gekomen straks.”
Het College van B&W besloot
daarna nog eens 125.000 euro
beschikbaar te stellen, waar de
gemeenteraad nog haar fiat over
moet gaan geven. De overige 25.000
euro wil de stichting onder meer
ophalen door sponsoring en acties.
“We zijn ervan overtuigd dat we op
de aanschaf van de materialen kun
nen besparen op basis van spon
soring van de leveranciers.” Verder

willen de drie verenigingen een
dorpsquiz gaan opzetten waarvan de
opbrengst naar het initiatief gaat.
John vindt het jammer dat het in
de berichtgeving over Beringe Buiten
vaak over het tekort gaat. “Dan gaat
het alleen over het gebouw. Dat is
echter slechts een onderdeel van open
park dat we willen creëren. De rest
van het plan wordt nu vaak vergeten,
terwijl het daar juist om gaat: een
open park voor heel Beringe.”

Bij goedkeuring
beginnen in april
Ook de lange aanlooptijd is jam
mer, aldus John. “De bedoeling was
dat we in het voorjaar van 2018 zou
den beginnen en dat het nu ongeveer
allemaal klaar zou zijn. Nu moeten we
nog beginnen.” Het lange wachten
brengt ook extra risico’s met zich mee.
“We hebben zaken lopen, maar het

kan zijn dat regels en wetten verande
ren. Hoe langer het duurt, des te onze
kerder wordt het allemaal. Daarom

hopen we dat de gemeenteraad de
bijdrage goedkeurt. Dan kunnen we
in april nog beginnen.”

‘Veel contact met
Beringe Buiten’
Gemeente Peel en Maas laat weten gedurende het proces veel
contact te hebben gehad met stichting Beringe Buiten. “Er is zeer
regelmatig overleg geweest met de wethouder en er is intensief
overleg en contact geweest op ambtelijk niveau.” Wethouder
Wim Hermans is ‘zonder twijfel positief over het plan’. In totaal
heeft de gemeente straks 758.300 euro, inclusief de extra aanvraag van 125.000 euro, in het plan geïnvesteerd. Voor de kleedlokalen, jeugdruimte, de aanleg van drie tennisbanen, de
renovatie van een voetbalveld, veld- en baanvoorzieningen en
de sloop van de drie bestaande gebouwen werd 461.000 euro
gereserveerd. De infrastructurele voorzieningen, zoals de sloop
van de oude en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, fietsenstalling en wadi, wordt 172.300 euro betaald. Daarnaast wordt er
75.000 euro uitgegeven voor de uitvoering van een sociaal arrangementenprogramma voor welzijn, zorg, sport en ontmoeting.
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Ouders willen eigen woongroep beginnen

Op zoek naar de
juiste plek voor Isha

De zoon van Jeanne van de Vorst en Wil van der Coelen uit Koningslust woont in Stramproy. De 26-jarige Isha
heeft een visuele, meervoudige beperking en is gebonden aan een rolstoel. Een goede woonplek voor Isha
vinden in de reguliere zorg, is echter bijna niet mogelijk. Jeanne besloot daarom samen met haar man te onderzoeken of ze niet zelf een juiste woongroep kunnen opzetten. Ze zijn nog op zoek naar andere ouders die mee
willen doen aan het project.
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Brand Panningen

Politie onderzoekt
anonieme tip
De politie onderzoekt een anonieme tip over de brand die in
s eptember een Pannings bedrijfspand in de as legde. Eén van de
gedupeerden ontving een anonieme brief en stapte daarmee, samen
met de privédetective die de zaak zelf ook onderzoekt, naar de politie.
Privédetective John Vullers uit
Roermond laat weten dat onlangs
een anonieme brief in de brievenbus
van één van de gedupeerde onder
nemers werd gevonden. In die brief
zou volgens Vullers informatie over de
brand staan die relevant kan zijn voor
het onderzoek naar de oorzaak van
de brand. Daarop werd besloten met
de brief naar de politie te stappen en
de informatie aan haar over te dra
gen. “Ik ken de inhoud van de brief,
maar kan daar verder in het belang
van het onderzoek niets over zeg
gen”, aldus Vullers. Hij zegt de infor
matie in zijn eigen onderzoek mee te
willen nemen. De politie laat weten
inderdaad een kopie van die brief te
hebben ontvangen. “De informatie
daarin is vanzelfsprekend meegeno
men in ons lopende onderzoek”, laat
een woordvoerder weten.

In de nacht van 6 op
7 september legde een grote brand
een bedrijfsverzamelpand op het
industrieterrein in Panningen vol
ledig in de as. De brand in het
gebouw, waar diverse bedrijven
zaten, bleek te zijn aangestoken.
De gedupeerden besloten in febru
ari een beloning van 10.000 euro
uit te loven voor de gouden tip die
ertoe zou leiden dat iemand wordt
opgepakt voor de brand.
De politie zou graag in contact
komen met de anonieme briefschrij
ver of met andere personen die
mogelijk bruikbare informatie heb
ben over de brand. Wie zijn of haar
informatie met de politie wil delen,
kan dit doen bij de wijkagent op het
politiebureau in Panningen, door te
bellen naar 0900 88 44 of anoniem
via 0800 70 00 of via www.politie.nl

Violen in
wandhanger
Isha woont inmiddels al zes jaar bij
een woongroep. “Hij vindt daar geen
echte sociale aansluiting die nodig is
om gelukkig te zijn, waardoor hij in
zijn eenzaamheid dreigt te verpiete
ren”, vertelt moeder Jeanne. “Hij is 26
nu en dan ben je in de kracht van je
leven. Hij is heel sociaal, kan goed pra
ten en is zeer muzikaal. Isha wil graag
contacten leggen, vrienden maken,
genieten. Maar dat is in het huidige
reguliere zorgaanbod lastig. Door een
gebrek aan personeel en de grote
hoeveelheid administratie die gedaan
moet worden, zit Isha vaak alleen op
zijn kamer. De zorg is nu vaak gericht
op het overleven van de organisatie.
Dat moet anders kunnen.”

Vrij voelen en vrij
bewegen
Jeanne en Wil namen het heft
in eigen handen en onderzoeken de
mogelijkheid om zelf iets op te zetten.
“Wij willen een leefgemeenschap voor
mensen met een beperking beginnen.
Een gemeenschap waar een levendig
heid bestaat waarin de bewoners zich
veilig en thuis kunnen voelen en vrij
kunnen bewegen, maar waar wel 24
uur zorg aanwezig is. Ook krijgt deze
gemeenschap een platte organisa
tievorm, zonder tussenlagen. Waar
de administratieve rompslomp zich
beperkt tot het strikt noodzakelijke en

waar dus meer tijd is voor de men
sen.” Waar bij een ‘normale’ woon
groep ongeveer één begeleider per
acht bewoners is, wil Jeanne bij haar
idee drie begeleiders op acht bewo
ners.
“We zien een woongroep voor ons
die bestaat uit mensen met verschil
lende niveaus van beperkingen”, aldus
Jeanne. “Dus niet alleen personen die
rolstoel gebonden zijn, maar ook men
sen met andere beperkingen. Die kun
nen elkaar helpen.” Zo kan iemand
zonder fysieke beperking in de woon
groep bijvoorbeeld meehelpen met
het duwen van een rolstoel van een
andere bewoner. “Zo krijgen ze een
band en ontstaan er sociale contac
ten”, vertelt Jeanne. “De bedoeling
is dat ook bijvoorbeeld ‘s avonds de
bewoners bij elkaar op bezoek kunnen
gaan of dat ze samen muziek gaan
luisteren.”
Tijdens de zoektocht naar
manieren om zelf een woongroep
op te zetten, kwam Jeanne uit bij
het Elzeneindhuis van de stichting
Slowcare-Nederland in Oss. Dat is pre
cies zoals Jeanne haar woongroep voor
zich ziet. “Daar wonen 24 mensen met
een beperking, van wie 8 met een
meervoudige, samen in een klein
schalige woonvorm midden in een
woonwijk. De focus ligt daar op het
kwalitatief samen leven van de bewo
ners en dus niet bij de zorgbehoefte.

Viola cornuta.
Diverse kleuren.
↕ 50 cm.
Per stuk

De bewoners kunnen dingen doen die
ze leuk vinden.”

‘Liefst in
grotere kern’
Isha zit momenteel in Stramproy.
Zowel zijn ouders als hij merken dat
deze afstand te groot is. Jeanne: “Hij
wil dichter bij zijn sociale netwerk zijn
dat hoofdzakelijk nog uit zijn fami
lie en kennissen uit Peel en Maas
bestaat.” Het liefste willen ze de
nieuwe woongroep dan ook in Peel en
Maas realiseren. “Dan is Isha dichter
bij en is het voor ons makkelijker om
langs te gaan. We denken we dat er
in de gemeente veel mensen zijn die
hetzelfde probleem als wij hebben.”
Omdat Jeanne graag wil dat de
woongroep in of bij een woonwijk
ligt, denkt ze dat één van de grotere
kernen van Peel en Maas het beste
geschikt is. “Hier kan aansluiting
gezocht worden met de bewoners
van de wijk en kunnen de bewoners
naar een centrum lopen.” Jeanne en
Wil hebben daarnaast nog veel meer
ideeën voor het concept, maar rich
ten zich nu vooral op het vinden van
medestanders. Mensen die interesse
hebben in het idee van Jeanne en Wil,
kunnen zich melden door te mailen
naar jeannevdvorst@home.nl “Samen
maken we het leven van deze mensen
mooier en waardevoller.”
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Overvallen echtpaar
opgesloten in kast
Het ouder echtpaar dat in september in huis werd overvallen aan de
Baarloseweg in Kessel, werd door de twee overvallers opgesloten in
een kast. De daders wisten dat de bewoners hun bedrijf hadden verkocht en mogelijk geld in huis zouden hebben. Dat meldde de politie
dinsdag 19 maart tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht.
De overval vond plaats in de nacht
van zondag 30 september op maan
dag 1 oktober. Volgens de politie
drongen twee mannen die nacht rond
03.00 uur het huis binnen. Ze bedreig
den de twee bewoners, die in bed
lagen, met een steekwapen en maak
ten de mobiele telefoons van het
echtpaar kapot. Het huis werd door
zocht en de man en vrouw werden
opgesloten in een kast. De overval
lers gingen er met een geldkistje met
spaargeld van het echtpaar vandoor.
Het echtpaar wist zichzelf uiteindelijk
te bevrijden. Omdat er vanwege de
verhuizing nog geen vaste telefoonlijn
was en de mobieltjes kapot waren,
liep de bewoonster naar de achter
buren om 112 te bellen. De twee
overvallers waren volgens de politie
blanke mannen die spraken met een
Zuid-Limburgs accent. Eén overval
ler had een gezet postuur, was tussen
de 25 en 30 jaar oud, had kort blond,
rossig haar en weinig wimpers en
wenkbrauwen. De andere man, met

een slank tot dun postuur, zou ook
25 tot 30 jaar oud zijn en hij had een
opvallend vierkant of bollig gezicht.
Volgens de politie wisten de over
vallers dat het echtpaar het bedrijf
had verkocht en waren ze daarom op
geld uit.

Opsporing Verzocht
Ook wordt vermoed dat er meer
personen betrokken zijn geweest bij
de overval. De overvallers vertrok
ken volgens de politie in een don
kere sedan met een lage instap, die
vermoedelijk op bewakingsbeelden
van het Kesselse tankstation staat.
Die vluchtauto stond volgens een
getuige niet voor het huis gepar
keerd, maar zou in de buurt hebben
rondgereden terwijl de overval bezig
was. De politie vraagt getuigen en
mensen met meer informatie over
de overval, het signalement van
de daders of de vluchtauto zich te
melden via de tiplijn 0800 60 70 of
anoniem via 0800 70 00.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

Gemeenteraadsvergadering over

‘Waar blijven onze
woonwagenvakken?’
Het geduld bij woonwagenbewoners in Peel en Maas raakt op. Na hun acties in november waar ze pleitten
voor meer standplaatsen, bleef het tot hun grote frustratie stil bij gemeente Peel en Maas en de woningcorporaties. De gemeenteraad buigt zich dinsdag 26 maart over de nieuwe plannen van het College van B&W over
wonen in de gemeente en dus ook over de woonwagenstandplaatsen.
Wethouder Rob Wanten presen
teerde onlangs de nieuwe kaderstel
ling Vitaal Wonen. Hierin staan de
wensen en doelen op het gebied van
wonen in Peel en Maas opgenomen.
De gemeente wil meer ruimte voor
wonen en dus ook een betere verhou
ding tussen het aanbod aan woonwa
gens en woonwagenstandplaatsen in
de gemeente en de behoefte daaraan.
Dat is waar onder andere de fami
lie Raaymakers uit Helden haar hoop
op gevestigd heeft. Ze sloeg in novem
ber uit protest een tijdlang een kamp
op bij de Ondersestraat in Helden.
In de tussentijd is er niets veran
derd, laat Lowie Raaymakers weten.
“We worden nog steeds van het kastje
naar de muur gestuurd en weten niks.
Het lijkt wel of we vergeten worden,
terwijl immigranten zomaar een huis
lijken te krijgen. Waar blijven onze
vakken?” De meeste familieleden zijn
geboren en getogen op de Baarlose
en Heldense woonwagenkampen.
Maar sinds het kamp in Baarlo plaats
moest maken voor een school, wonen
veel van hen noodgedwongen in hui
zen. Daar voelen ze zich naar eigen
zeggen niet thuis. “We willen weer
een plek waar we een woonwagen
neer kunnen zetten, maar krijgen die

niet”, aldus Lowie. “Op sommige plek
ken zijn vakken leeg, maar gebeurt er
niks mee. Terwijl er ook mensen zijn
die voor één vak betalen, maar van
twee vakken gebruik maken. Dat is
toch gek?”
Wethouder Rob Wanten gaf in
oktober aan het aantal woonwagen
plaatsen in de gemeente te gaan
onderzoeken. Dan zou bepaald worden
of die er voldoende waren of dat er te
weinig plaatsen zouden zijn. “Destijds
is inderdaad aangegeven dat we gaan
onderzoeken hoe deze behoefte eruit
ziet”, laat de wethouder desgevraagd
via een woordvoerder weten. “Op dit
moment wordt de uitvraag van dat
onderzoek samen met de provincie
opgesteld. Het wordt dan ook provin
ciebreed opgepakt.”

Eerst uitkomsten van
onderzoek nodig
Ook zou de kwestie met de
woningcorporaties, Antares en
Wonen Limburg, worden besproken.
Zij zijn, op één locatie na, eigenaar
van alle woonwagenstandplaat
sen in de gemeente Peel en Maas.
“De gemeente stelt het beleid voor
woonwagens en standplaatsen vast als

onderdeel van het gemeentelijk volks
huisvestingsbeleid”, aldus de wethou
der. Wat er dan precies wordt gedaan
met de vraag van woonwagenbewo
ners en -families om meer woonwa
genstandplaatsen mogelijk te maken,
is daarom nog niet bekend. “Om een
richting te kunnen bepalen en om
besluiten te kunnen nemen over het
woonwagenbeleid, zijn eerst de uit
komsten van dat onderzoek nodig.”
Volgens de wethouder informe
ren de woonwagenbewoners regel
matig bij de gemeente over de stand
van zaken. “Ze zijn dus op de hoogte
van het feit dat er onderzoek wordt
gedaan.” Als uit het onderzoek blijkt
dat er aanleiding is om extra stand
plaatsen te creëren, moeten er eerst
wettelijk verplichte procedures worden
doorlopen. En dat is een traject dat
lang kan duren, zegt de wethouder.
“De gemeenteraad moet daar uitein
delijk weer een keuze over maken.”
De gemeenteraad buigt zich dins
dag 26 maart voor het eerst over de
kaderstelling Vitaal Wonen. In april
moet een besluit worden genomen.
Dan zou meer duidelijk moeten worden
over het onderzoek dat gedaan gaat
worden en wat dat betekent voor de
woonwagenbewoners in Peel en Maas.
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Regenachtige boomplantdag
Helden
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

In de regen plantten 60 leerlingen van basisschool De Pas uit Helden woensdag 13 maart bomen
en diverse struikjes bij de skatebaan langs de Willem van Hornestraat in Helden. Dit werd gedaan
om de nationale Boomfeestdag te vieren. Deze ‘boomplantdag’ werd georganiseerd door de jeugdwerkgroep van natuureducatieorganisatie IVN Helden. “Boomplantdag is een prachtige manier om
aandacht te vragen voor onze groene omgeving en een groene aarde”, aldus IVN. Nadat het harde
werk erop zat, was er voor de aanwezigen iets warms te drinken met een plak cake en een appel.
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School

Lisa Osinga
15 jaar
Panningen
het Bouwens

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Dat weet ik niet. Ik kijk best wel vaak
films, maar ik heb niet zo snel het
gevoel dat ik er eentje echt slecht
vind. Wel vind ik het bij films een
beetje irritant wanneer er veel onge
makkelijke stiltes in zitten. Dit maakt
de film dan een beetje saai voor mij.
Ik kan me alleen niet meer herinneren
bij welke films dit gebeurde.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Het fijnste vind ik, als ik die dag geen
school of andere verplichtingen heb,

om met een warme deken op de bank
te kruipen en tv te kijken. Ik zit dan
ook graag aan de kant van het raam,
zodat ik ook de regen een beetje kan
horen. Ik vind het vaak ook leuk om
een spelletje met mijn familie te doen,
zolang ik maar niet naar buiten hoef.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Ik denk dat mijn favoriete tijd van
het jaar de zomer is. Het is dan
namelijk lekker warm en dan ik hoef
geen jas aan te doen op de fiets.
Het grootste deel van de zomer is
ook nog eens vakantie en mijn ver
jaardag valt daar in, wat natuurlijk
ook weer heel leuk is.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit gehad hebt?
Ik heb eigenlijk geen favoriete vakan
tie als ik er zo over nadenk. Ik ben wel
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al heel vaak op vakantie geweest,
maar al deze vakanties waren alle
maal bijna net zo leuk.
Wat doe je als je nerveus bent?
Meestal ben ik nerveus voor een
proefwerk en dan ga ik met vriendin
nen nog even wat belangrijke din
gen van de leerstof herhalen, zodat
ik weet dat ik dat dan toch nog even
geoefend heb. Als ik nerveus ben voor
een gesprek of iets anders, dan denk
ik van tevoren na over wat ik allemaal
moet zeggen.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Ik weet niet meer precies wat het
eerste was dat ik van mijn eigen geld
kocht. Als ik een beetje nadenk, denk
ik dat het wel iets van snoep of speel
goed geweest zal zijn.

Welke superkracht zou je graag
willen hebben?
Ik zou echt heel erg graag willen kun
nen vliegen. Ik zou het heel handig
vinden, omdat ik dan makkelijk en
snel naar school kan. Ook lijkt het me
heel speciaal, omdat je dan heel veel
van de wereld kan zien in vrij korte
tijd. Ik denk ook dat dat een heel fijn
gevoel is om gewoon om hoog te
kunnen springen en weg te vliegen.
Als ik zou moeten kiezen tussen drie
andere superkrachten en vliegen, zou
ik zekers te weten voor vliegen gaan.
Wie is je favoriete docent?
Ik denk dat ik niet echt een favoriete
leraar heb. Ik heb natuurlijk wel een
paar leraren die ik gezelliger vind dan
andere docenten. Maar als ik die zou
moeten opnoemen, zouden het er al
sowieso meer dan drie zijn.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Ik denk dat het verste dat ik ooit van
huis ben geweest, Kreta is. Ik ging
toen samen met mijn gezin, oom,
tante, opa en oma met het vliegtuig
erheen en we zijn daar ongeveer een
week gebleven. Ik heb er heel erg
van genoten.
Wanneer zing je?
Ik zing echt heel erg vaak. Meestal
onder de douche of als ik muziek op
heb staan. Ook als ik thuis ben en ik
een liedje in mijn hoofd heb, neurie
of ik zing ik met het liedje mee.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen, of je mag overal de
muziek bepalen?
Ik zou kiezen voor onder water ade
men, omdat mij dat heel erg leuk
lijkt. Ik zou dan met een duikbril in
zee allerlei vissen kunnen zien zonder
boven te hoeven komen. Dat lijkt mij
echt heel erg mooi. Daarbij vind ik
alle muziek wel prima om te luiste
ren.
Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is Lipton Ice
Tea. Ik zou het het liefst heel vaak
drinken, maar helaas mag dat niet.
Cola vind ik vaak ook heel erg lekker.
Hoe zou jij je kledingstijl
omschrijven?
Ik zou mij kledingstijl als verschillend
omschrijven. De ene dag heb ik een
spijkerbroek met een
T-shirt aan, de andere dag een rok
met een trui. Ik heb niet echt een
bepaalde kledingstijl waar ik me echt
aan vasthoud.
Op welke manier help jij mensen
het liefst?
Ik help mensen graag met hun huis
werk, maar dan wel iets wat ik al
gehad heb, zodat ik het beter uit kan
leggen. Ik weet niet precies waarom
ik dit eigenlijk leuk vind, omdat ik
normaal niet echt van huiswerk
houdt. Ik denk dat het misschien is
omdat ik wel graag dingen uitleg aan
iemand die iets niet snapt.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefst aan
de keukentafel. Daar is het warm en
kan ik snel wat te drinken of te eten
pakken. Ik heb mijn bureau op mijn
kamer staan en daar zit ik dan ook
wel graag, maar daar is het kouder
dan beneden.

Kunst
Ik hou enorm veel van
kunst. Van graffititekeningen
op de zijkant van gebouwen,
tot in detail uitgewerkte
kleibeeldjes en schilderijen.
Kunst vind ik erg mooi. Ik heb
dan ook gekozen voor het vak
kunst op school. Zelf houd ik
het meest van schilderen.
Het maakt mij niet uit of het
een simpel iets is of een
ingewikkelder iets wat ik
moet gaan schilderen, als ik
een doek,een wast en verf
heb, begin ik het liefst meteen.
Hoogstwaarschijnlijk gaan we
in de derde periode van kunst
ook een groot schilderij maken.
Ik hoop erg dat we dat inderdaad
gaan doen, want ik heb er nu al
enorm veel zin in. Mijn oma
schildert ook heel graag en ik
heb zelfs een paar van haar
schilderijen aan mijn slaapka
mermuur hangen. Ik vind het
altijd heel leuk om naar het huis
van mijn opa en oma te gaan,
om daar gezellig te schilderen.
Mijn oma noemt ook altijd
dingen die ik het beste kan doen.
Ook in de vorige periode hebben
we leuke projecten gehad bij
kunst. Buiten kunst heb ik ook
het vak ckv, dat staat voor cultu
rele en kunstzinnige vorming. Ik
vind het erg leuk dat we dat er
ook bij hebben, hoewel heel veel
anderen uit mijn klas dat niet
vinden. Ik hoop dat ik later
misschien nog wat met kunst kan
gaan doen. Nu blijf ik vooral
doorgaan met bij mijn opa en
oma schilderen. Wie weet word
ik ooit net goed als zij!
Lisa
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Het drukke leven van Kamerlid Amhaouch
Door: Rob Dieleman
Mustafa Amhaouch uit Panningen is sinds 12 januari 2016 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Met 149 anderen is hij verantwoordelijk voor het controleren van het kabinet en indirect het besturen van
Nederland. Hij is het enige Kamerlid uit Peel en Maas en weet na drie jaar wel hoe alles reilt en zeilt binnen het
immense gebouw aan het Binnenhof in Den Haag. Maar wat doet Amhaouch daar nu eigenlijk precies? HALLO
Peel en Maas keek een dagje mee in Den Haag.

De CDA-vertrekken in het gebouw
van de Tweede Kamer liggen in
misschien wel het mooiste gedeelte
van het pand. De fractieleden van het
CDA huizen al sinds jaar en dag in het
oude stuk van het gebouw waar alle
leden van de Tweede Kamer werken.
Na een douane-achtige controle
inclusief een scanner en het passeren
van de marechaussee stap je, na
nogmaals een pasje te scannen, de
hoge gangen van de CDA-vertrekken
binnen. De mozaïekvloer, alle deuren
en het lijstwerk komen (zo lijkt het in
ieder geval) uit de tijd dat het
gebouw, eind 1800, werd gebouwd als
ministerie van Justitie.

Druk
Sinds januari 2016 zit de in
Koningslust geboren Panningnaar met
Marokkaanse roots Amhaouch in een
kantoortje aan de hoge gang. Al zit
hij er niet vaak. Het leven als Tweede
Kamerlid laat zich namelijk het mak
kelijkste omschrijven als druk, heel erg
druk. “Ik loop ontzettend veel op een
dag”, vertelt Mustafa. “Ik heb met een
paar andere Kamerleden een app
groep waarop we bijhouden hoeveel
stappen we gelopen hebben. Ik haal
vaak de 10.000 stappen wel.” Zo heeft
Amhaouch in een week onder meer
fractievergaderingen, commissiever
gaderingen, plenaire vergaderingen,
gesprekken met lobbyisten, andere
Kamerleden en bezorgde burgers en

overleggen met fractiemedewerkers,
commissieleden en met zijn persoon
lijk medewerker Frank.
Het kantoor waar Amhaouch
samen met Frank zit, is een klein
vertrek met twee bureaus met com
puters, één voor Mustafa en één voor
Frank, en een tafel om mensen te
kunnen ontvangen. Verder hangt er
een kaart van Limburg, eentje van het
spoornetwerk van Nederland en staat
er een miniatuur KLM-vliegtuig op
een kast. Amhaouch is voor het CDA
namelijk onder andere behelst met de
onderwerpen spoor en luchtvaart. Zo
is hij de laatste tijd veel bezig geweest
met de problematiek rond de Boeing
737 Max waarvan binnen een halfjaar
twee vliegtuigen neerstortten en de
groeistop die D66 en ChristenUnie wil
len op Eindhoven Airport en Rotterdam
The Hague Airport. Ook dossiers
over de treinverbinding EindhovenDüsseldorf en de spoorverbinding tus
sen Nijmegen en Venlo kwamen op
het bureau van Amhaouch terecht.
Naast het spoor en de lucht
vaart houdt Mustafa zich bezig met
de commissies buitenlandse handel
en economische zaken. “De handels
oorlog van Trump met China heeft
impact op onze bedrijven en komt zo
bij Mustafa terecht”, vertelt Frank. Ook
houdt Amhaouch zich bezig met de
MKB, innovatie, robotisering en digi
talisering. “Dat zijn heel brede zaken
die op veel plekken terugkomen”,

aldus Frank. “Andere CDA-Kamerleden
komen aan Mustafa vragen hoe hij
over zaken denkt als één van die
zaken bij hun onderwerpen opduikt.”
De dinsdag, de dag van het
bezoek, is altijd druk voor Amhaouch.
Na een treinreis op de vroege och
tend vanuit Horst-Sevenum naar Den
Haag en een uitgelopen fractiever
gadering is rond 13.00 uur het eerste
rustmoment van de dag. “Dan ga ik
bijna altijd lunchen in het restaurant
voor Tweede Kamerleden”, vertelt
Amhaouch. “Ook ‘s avonds eet ik hier
vaak. We hebben vaak in de avond
uren nog afspraken, dus er is geen tijd
om uitgebreid te koken in mijn eigen
appartement.” Na het lunchen volgt
dinsdags het vragenuurtje waarna
om 15.00 uur gestemd wordt over
welke onderwerpen volgende week
op de agenda komen. Daarna gaat het
verder met afspraken, overleggen,
commissievergaderingen en bijeen
komsten.
Amhaouch woont nog altijd in
Panningen, maar heeft ook een
appartement in Den Haag. Daar slaapt
hij vanavond, net als op woensdag.
Donderdagavond stapt hij normaal
gesproken weer in de trein naar huis
in Panningen. “Op vrijdagochtend en
maandag plan ik vaak bedrijfsbezoe
ken in”, vertelt Frank. “Vanwege zijn
portefeuille kan dat overal zijn. Soms
gaat Mustafa naar de Rotterdamse
haven of Schiphol en een andere keer
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is het een bedrijf in Panningen. De
weekenden houd ik zo veel mogelijk
vrij voor hem. Dan kan hij zich bezig
houden met zijn gezin en bijvoorbeeld
het voorzitterschap van handbalclub
Bevo.”
De werkbezoeken kan Frank
al weken van tevoren plannen. De
tijd in Den Haag is lastiger indelen.
“Het is net wat er die week op het
programma staat. We krijgen het
vergaderschema ongeveer een week
van tevoren en dan moeten we daar
op inspelen. Maar goed dat het CDA
negentien zetels heeft in de Kamer.
Anders hadden we nog veel meer
onderwerpen per persoon gehad.”
Het voornaamste wat Amhaouch
doordeweeks doet, is input verza
melen. “Als een onderwerp op het
vergaderschema staat waar ik over ga
binnen het CDA, zorg ik dat ik mensen
spreek die mij meer kunnen vertel
len”, vertelt hij. “Bedrijven die betrok
ken zijn, CDA-leden die er meer over
weten, burgers die een mening heb
ben, experts die onderzoek gedaan
hebben. Zo kan ik een mening vormen
over het onderwerp. Dat breng ik in bij
de fractie en zij kunnen dan nog hun
mening erover kwijt. Zo komen we tot
een partijstandpunt. Dat breng ik ver
volgens naar voren in een debat over
dat onderwerp in een commissie of
een plenaire vergadering.”
Amhaouch kreeg mede vanwege
zijn bèta-achtergrond zijn onderwer
pen van het CDA toegewezen. Hij
studeerde meet- en regeltechniek in
Venlo en werkte twintig jaar bij chip

machinefabrikant ASML in Veldhoven,
waarvan verschillende jaren als senior
manager. “Als een CDA-Kamerlid
vragen heeft over een technisch of
MKB-onderwerp, komt hij of zij in
ons kantoor langs om dat even te
checken bij Mustafa”, vertelt Frank.
Verder heeft het CDA verschillende
beleidsmedewerkers die zaken onder
zoeken of de formaliteiten afhandelen
zoals het indienen van vragen bij een
ministerie.

Mening vormen
Heeft Mustafa door alle drukte wel
tijd om zijn eigen mening en onder
werpen naar voren te brengen? “Mijn
mening over een onderwerp vorm ik
door de gesprekken die ik voer”, ver
telt hij. Toch moet hij altijd rekening
houden met het coalitieakkoord en de
CDA-standpunten. “Ik kan altijd mijn
eigen mening geven en ik kan zelf
beslissen welke onderwerpen priori
teit hebben. Zo probeer ik er vaak voor
te zorgen dat Noord-Limburg aandacht
krijgt. Het is soms compromissen slui
ten, maar ik waak ervoor dat ik mijn
standpunten en prioriteiten niet uit
het oog verlies. Die zijn voor mij heel
belangrijk om de band met mijn regio
te behouden.”
Terwijl de trein redacteur Rob
dinsdagmiddag weer naar huis brengt,
wacht Mustafa in de avonduren nog
een bijeenkomst in het kader van
de op handen zijnde Provinciale
Statenverkiezingen. Echt rustig wordt
het zelden in het leven van een
Tweede Kamerlid.

Wat doet de
Tweede Kamer?
De twee belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: samen met de
regering nieuwe wetten maken en controleren of de regering haar werk
goed doet. De 150 leden van de Tweede Kamer worden bij landelijke
verkiezingen direct gekozen door de Nederlandse kiezers. De leden van de
Tweede Kamer hebben het recht om zelf wetsvoorstellen in te dienen en
wijzigingen voor wetsvoorstellen van de regering voor te stellen. Ook kunnen de Kamerleden ministers en staatssecretarissen vragen stellen en ter
verantwoording roepen. Verder kunnen ze moties indienen om een oordeel te geven over gevoerd beleid, de regering te vragen iets te doen of te
laten of om meer in het algemeen een uitspraak te doen over bepaalde
zaken actuele ontwikkelingen. (Bron: www.tweedekamer.nl)
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Dorpsontmoetingspunt in Kessel-Eik
Wie het thuis wel gezien heeft en graag wat uurtjes met dorpsgenoten of oud-dorpsgenoten wil doorbrengen, kan vanaf woensdag 27 maart terecht in Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik. Een groep van negen dames uit
het dorp besloot een ontmoetingspunt op te zetten, waardoor mensen elkaar letterlijk weer kunnen ontmoeten
en samen iets kunnen ondernemen.

De werkgroep Eiks Ontmoetings Punt: Annie Janssen, Jeanne Hesen,
Gerrie Silvrants, Helmie Bongers en Monique Levels
De tien Dorpsdagvoorzieningen
in Peel en Maas kregen een opfris
beurt, gingen met elkaar samen
werken en werden gedoopt tot

Dorpsontmoetingen. Ze verzamelden
zich op de website www.dorpsont
moeting.nl Daar ontbrak echter nog de
ontmoetingsplaats van één kern: die

van Kessel-Eik. Hoewel het dorp sinds
oktober een heel nieuw gemeen
schapshuis heeft, bestond er nog geen
dergelijk ontmoetingsinitiatief. Dat is

•

Oh, zit dat zo!
Met pensioen =
financieel
onafhankelijk zijn
Door: Drs. R.H.A. (Rudie) Martens RB
Leef je pensioendroom, word financieel onafhankelijk. Mijn stelling is:
met pensioen gaan is financieel onafhankelijk zijn. Maar wat is dat
eigenlijk, financieel onafhankelijk? Hoe wordt dit bereikt en waar moet
je op letten als het om pensioen gaat?
Financieel onafhankelijk zijn
Google eens ‘financieel
onafhankelijk’. Het resultaat varieert
van ‘het hebben van voldoende
inkomen uit werk en uitkering’ tot
‘volledig kunnen leven van
opbrengsten uit vermogen’.
Vertaald naar pensionering wordt
het ‘financieel onbezorgd het
gewenste leven kunnen leiden
zonder nog te werken’.

zoals financieel onafhankelijk zijn.
Of het lukt om op de (wettelijke)
pensioenleeftijd, of eerder,
daadwerkelijk financieel onafhankelijk
te zijn, heb je grotendeels zelf in de
hand. Neem de regie, stel doelen en
zorg dat die pensioendroom
werkelijkheid wordt. Laatst had ik een
klant die letterlijk zei: “Fijn dat ik nu
niet meer moét werken en mag
genieten.”

Pensioendroom
Het beeld dat ‘met pensioen
gaan’ oproept, is een ‘oudere
persoon’ die stopt met werken of
zelfs al achter de spreekwoordelijke
geraniums zit. Niet het ideaalplaatje.
Het gevoel dat met pensioen gaan
oproept is beter. Tijd om leuke
dingen te doen en niet meer
moéten werken. Een prettig gevoel,

plan maken en
keuzemomenten benutten
Voor iedereen geldt dat met
financiële onafhankelijkheid veel geld
is gemoeid. Voor de één is dat minder
dan voor een ander. Vergelijk het met
de aanschaf van een huis. De een
woont ‘duurder’ dan een ander.
Een plan helpt om te bepalen om
hoeveel geld het gaat. Daarna begint

het echt. In de uitvoering van het
plan zijn er diverse keuzemomenten,
die in de praktijk vaak niet worden
herkend. Gevolg: de droom wordt
niet gerealiseerd. Vergelijk het met
het onderhoud van een huis.
Zonder onderhoud gaat van alles
kapot en daalt de waarde
aanzienlijk.
Tip: zorg eerst voor een plan en
stuur periodiek bij om de
pensioendroom te realiseren.
Een goede adviseur helpt om de
keuzemomenten te herkennen en in
te vullen.

er nu wel, onder de onofficiële naam
Eiks Ontmoetings Punt.
“Al tijdens de verbouwing vroe
gen wij ons af welke invulling het
gemeenschapshuis precies zou krij
gen”, vertelt Gerrie Silvrants, één van
de initiatiefnemers van de werkgroep
achter het Eiks Ontmoetings Punt.
“Ik heb zelf een moeder van 87 jaar.
Ze heeft contact met een vriendin en
zit bij de KBO, maar ik zie ook dat ze
toch veel alleen thuis zit. Dat vond ik
jammer voor haar.”
Gerrie sprak er met een aantal
bekenden uit het dorp over, waaron
der Jeanne Hesen, Monique Levels,
Helmie Bongers en met Annie Janssen,
beheerder van het gemeenschapshuis.
Ze kwamen samen tot de conclusie dat
er nog een laagdrempelige ontmoe
tingsplaats in het eigen dorp miste.
“Niet alleen voor ouderen, maar bij
voorbeeld ook voor alleenstaanden
die soms wat meer gezelschap willen”,
vertelt Jeanne. “Mensen uit Kessel-Eik
kunnen naar de Dorpsontmoeting in
Kessel gaan. Maar hoewel dat dicht
bij is, is het voor sommigen toch
een drempel om het eigen dorp uit
te gaan. Daarom besloten we een
werkgroepje te vormen en zelf een
ontmoetingspunt te starten. Met de
verbouwing is er een extra ruimte in
het gemeenschapshuis gekomen en
die gaan wij nu ook gebruiken.”
Het doel van het Eiks Ontmoetings
Punt is een huiskamergevoel creëren.
“Mensen moeten hier graag binnen
willen lopen en het gevoel hebben
dat ze thuis zijn”, vertelt Monique.
“Ze kunnen met anderen uit de
omgeving een kopje koffie drinken,
een spelletje doen, de krant lezen
of iets anders ondernemen samen.”
Juist in een klein dorp als Kessel-Eik
is zo’n ontmoetingspunt belangrijk,

Financiële hulp
Met financiële hulp van de
gemeente en de Rabobank kon de
werkgroep de ruimte bij het gemeen
schapshuis huren. “Voor de koffie
vragen we een kleine vergoeding en
verder wordt alles door vrijwilligers
gedaan”, aldus Gerrie. De invulling
van zo’n ontmoetingsmiddag is aan de
bezoekers zelf, aldus Monique. “Het is
net wat ze willen. Sommigen willen
een spelletje spelen met de klein
kinderen, anderen hebben zin in een
potje darts of willen een blokje om.
En als blijkt dat er behoefte is aan bij
voorbeeld live muziek, een workshop
of gezamenlijke activiteit, dan gaan
we kijken of we dat kunnen realiseren.
Niks moet, alles mag. Vrijheid blijheid,
zeggen we dan ook.”
Het Eiks Ontmoetings Punt start
op woensdag 27 maart en duurt van
10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is niet
nodig.

GRANDIOZE DEUR DAGEN
VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

MAAK KANS
OP GRATIS
GARAGEDEUR
(ZIE ONZE WEBSITE)

Kerkveld 2a, Meijel
www.vallura.nl

stellen de dames. Gerrie: “Er is hier al
dertien jaar geen huis meer gebouwd.
De jeugd trekt weg, de ouderen blij
ven en daardoor vergrijst het dorp.
Het wordt steeds belangrijker om iets
te organiseren voor de mensen die
wel in het dorp blijven wonen. Er is
hier verder niet veel.”
Het ontmoetingspunt is niet alleen
een gezelschapsplek. “Het is ook een
stukje sociale controle en een moge
lijkheid om een luisterend oor te bie
den”, aldus Gerrie. De Zonnebloem,
de KBO en ‘Eetpunt Sjuuf aan’ zijn al
in het gemeenschapshuis gevestigd.
“Met hen hebben we overleg gevoerd
over het oprichten van een ontmoe
tingspunt. Want het moet elkaar niet
bijten, maar versterken en ervoor zor
gen dat mensen in contact komen met
elkaar.”

Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL
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‘‘De sjoënste bloome waere ut erst geplökt’’
Verbazingwekkend krachtig.
’t is op. Zo is het goed.

Hay Bouten

Geboren

Annie Verstappen - Thiesen
Egchel, * 8 februari 1961

Roermond, † 14 maart 2019

weduwnaar van

echtgenote van

Nellie Bouten - Smets

Peter Verstappen

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

mam van

Horst: Wies en John
Ilse, Indy
Maasbree: Harrie en Ilse
Isa

Juul
Lex en Ruth

Soof

7 maart 2019
Dochter van
Koen en Lotte
Hendriks-Stappers
Graaf van Kesselstraat 18
5991 CD Baarlo

Corr.adres: Familie Verstappen
Melkweg 12, 5987 NE Egchel

Maasbree: Frank
Oirlo: Anja en Fred
Thies, Guus
Roermond, 18 maart 2019
Westeringlaan 24, 5993 CG Maasbree
Pap is thuis. Gelegenheid om afscheid van hem te nemen
op donderdag 21 maart van 17.00 tot 19.00 uur.
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 22 maart om
19.00 uur in de parochiekerk St. Aldegundis te Maasbree.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 22 maart
om 10:30 uur in gemeenschapshuis ‘t Erf, Kap. Nausstraat 5 te
Egchel. Aansluitend begeleiden wij, het gezin, Annie naar het
crematorium.
In plaats van bloemen stellen we een gift voor KIKA zeer op
prijs. Hiervoor staan donatiebussen op de condoleancetafel.

Bas wordt
vrijdag 30 jaar
Hartelijk gefeliciteerd
van Omi en de hele bubs

Omdat er liefde is, is er geen voorbij.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
23 maart om 10.30 uur in de zaal van restaurant
Boszicht, Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree.

Veel te vroeg, is plotseling van ons heenggegaan, mijn lieve man,
onze broer, zwager en oom

Aansluitend begeleiden wij pap in familiekring
naar zijn laatste rustplaats bij mam op de
R.K. parochie begraafplaats te Maasbree.

echtgenoot van Jolanda Bruijnen-Keiren

Sjaak Bruijnen
* Helden, 22 juni 1957

Gevraagd medewerk(st)er voor het
sorteren van asperges gedurende april
en mei. Engels Asperges, Panningen.
T 077 307 65 34.

† Helden, 17 maart 2019
Jolanda
Familie Bruijnen
Familie Keiren

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van de Thuiszorg en van de Longafdeling van het
Laurentiusziekenhuis.

Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl of
nelvanenckevort@hotmail.com

Molenstraat 133, 5988 NS Helden
De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
De Hypotheekshop

Panningen, maart 2019

Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

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

Vakantiehuis te huur Guardamar del
Segura, Costa Blanca. 4 pers, strand op
300mtr. Vliegveld Alicante op 35km
Info frans.huijs@home.nl
Zwarte markt Venray,
evenementenhal zondag maart. 500
kramen. vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

THANATOPRAXIE

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Fietsenmarkt zat. 23 maart Op de
Pool, Mariaplein Helden. Verkoop
10.00 uur Fietsen aanbieden 09.00 uur.

ds 1979 •
S in
•
VENLO

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

ies

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.

Verzekeringen

M

Marij Joosten-Thijssen
Kinderen en kleinkinderen

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.

Taxaties

•

Peter

Makelaardij

at

Het gemis is niet te omschrijven, maar wij zijn dankbaar voor de
steun in welke vorm dan ook bij het overlijden van

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.

•••

Dankbetuiging

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.

Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Voordelig uw trap bekleden met
tapijt? Bel 06 16 37 45 14 gratis offerte.
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
Te koop wegens verhuizing
oude klokken, radio’s, schilderijen en
veel klein gerei, oud en nieuw. Oude
catechismus 1962, platte JVC tv, oude
pick-up. Tel. 077 307 11 90.
Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Geniet
iedere week
van verse
bloemen
M. 06-15894809 |

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

flowers 4you
BLOEMENCIRKEL

| BOEKETSERVICE

Een fleurig, vers boeket bloemen in huis?
Verwen jezelf of verras iemand anders
met een bloemenabonnement.
Wij bezorgen jouw bestelling gratis in Peel en Maas

www.artiflorabloemsierkunst.nl

en zo 09

21
03

GEPLUKT Albert Delissen
gewerkt moest worden. “We heb
ben jaren een gemengd bedrijf
gehad met een varkensfokkerij en
het verbouwen van diverse soorten
groenten, zoals wortelen. Het was
mijn droombaan: zelfstandig wer
ken, buiten bezig zijn en eigen vee
hebben. Net zoals mijn vader vroe
ger.” De Egchelnaar komt uit een
groot boerengezin van elf kinde
ren. Hij werd geboren in Neer, waar
zijn vader vandaan kwam, maar de
familie verhuisde al snel naar Hub
in Egchel. Mam was een Panningse.
Albert heeft zeven broers, twee zijn
inmiddels overleden, en drie zus
sen. “Ik was de op twee na oud
ste en we sliepen met zes broers
op één kamer. Een lol dat we altijd
hadden.”

Met zes broers op
één kamer

Kaarten, koersballen, gymmen, volleyballen, fietsen, vrijwilligerswerk op het kerkhof of tijd doorbrengen met de kleinkinderen. Er gaat geen dag
voorbij dat Albert Delissen uit Egchel niets te doen heeft en dat vindt hij heerlijk. Albert viert zondag zijn tachtigste verjaardag en daarom wordt hij
deze week geplukt.
Eén avond en twee middagen per
week staat er een potje kaarten op
het programma met de drie kaart
groepjes. “Ik kaart met een kaart
vrienden-groepje, met een paar leden
van de KBO en op vrijdagmiddag
met de gebroeders”, vertelt Albert.
“Dan komen we met vijf broers bij

elkaar om een paar potjes te rikken.
Ondertussen halen we herinneringen
op van vroeger.” Of Albert ook een
beetje goed is in het spel? “Schrijf
maar op dat ik bij de middenmoot
hoor”, antwoordt hij knipogend.
Naast het kaarten staat er twee
keer in de maand koersbal op het

PUZZEL

programma in gemeenschapshuis ‘t
Erf in Egchel. “Een spel waar je ‘fee
ling’ mee moet hebben en waar je
de techniek van onder de knie moet
zien te krijgen. Dat maakt het ook zo
leuk om te doen. En het is ook gezel
lig.” Op dinsdagmiddag gaan Albert en
zijn vrouw Mien (76) op pad met hun
fietsclubje. Vaak is Albert degene die
de route heeft uitgezet. “Ik heb het
vaker gedaan voor de KBO en doe het
ook al jaren voor onze familiedagen.
Dan pak ik de landkaart erbij en zoek
ik een leuke plek met een restaurantje
waar we vanuit kunnen starten. Als
we weer terugkomen kunnen we daar
ook iets eten.”

Sudoku

Dagelijks om
06.30 uur op

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.

Daarnaast hobbyt Albert ook nog
veel buiten. Is het niet in zijn eigen
tuin waar hij zelf gefokte kippen houdt
of in de groentetuin, dan is het wel
op het kerkhof in Egchel. “We zijn met
twaalf vrijwilligers die de begraaf
plaats bijhouden. Werk zoals het groen
netjes houden, maar soms ook kof
fie schenken of helpen bij het delven.
Eigenlijk is het ook wel leuk werk. Je
bent lekker buiten en het geeft vol
doening als je hoort dat alles er mooi
bij ligt.”
Hij mag dan bijna 80 jaar worden,
Albert sport nog steeds twee keer
per week. “Ik heb tot mijn vijftigste
gevoetbald in Egchel. Nu ga ik elke
week gymmen en volleyballen. Het is
niet alleen gezellig met de anderen.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ik doe het ook vooral om fit te blijven.
Elke dag bezig zijn is belangrijk, want
het houdt me gezond. Ik sta ook elke
dag om 06.30 uur op.”
Dat vroege opstaan is Albert
wel gewend. Hij deed het voorheen
al toen hij nog een agrarisch bedrijf
had en er op het land en in de stal

Zo’n groot gezin als waar Albert
in opgroeide, hoefde voor hemzelf
en zijn in Helden geboren vrouw
Mien niet. “Ik heb ‘mien Mien’ in
1962 leren kennen tijdens het uit
gaan met de kermis in Panningen”,
vertelt Albert. “We kenden elkaar
niet en toch was het liefde op het
eerste gezicht. We zijn in 1966
getrouwd in Helden. En daar ben
ik tot op de dag van vandaag nog
gelukkig om.” Het stel ging op Hub
wonen en kocht later het huidige
huis op de Hoekerstraat. Ze kregen
twee kinderen, Ruud (49) en Miriam
(47), en hebben inmiddels drie klein
zonen en twee kleindochters. “Ruud
woont in het huis op Hub waar ik ben
opgegroeid en Miriam woont met
haar gezin op Zelen in Panningen.
Ze wonen dus allemaal dichtbij en
komen dan ook regelmatig even
langs. De oudsten zijn inmiddels al
zestien, maar dat blijft leuk.”

CORRECTIE DE MOENNIK 65
In het artikel over de Stogger in de onlangs verschenen De Moennik is
een vervelende fout geslopen. Het bedrijf ‘Verkoo Tegels en Sanitair’
bestaat nog steeds en is ook nog steeds een bloeiend bedrijf.
De redactie verontschuldigt zich voor deze fout, waarbij de schrijver
van het artikel (Jeu Mertens) geen blaam treft.
Namens de redactie,
Jos Keijmes (eindredacteur De Moennik)

Modefeest
Zin in de lente?
Zaterdag 23 maart

Alleen deze dag 20% KORTING
op de gehele voorjaarscollectie
Boekpresentatie
Ut nae-sjaopke
Markt 15, 5991 AT Baarlo

10

opinie
facebook.com/
hallopeelenmaas
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Column
Sorry

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 10

Als ik een nieuwslezer van
het Journaal sorry of excuus
hoor zeggen vanwege een
eigenaren moeten de uitwerpselen van hun viervoeter opruimen. Wel gaven
kuchje of een verspreking, dan
De poll van twee weken geleden maakte op de Facebook-pagina van
sommigen aan voor meer prullenbakken en uitlaatplaatsen te zijn en het aan
erger ik mij toch een beetje.
HALLO Peel en Maas nogal wat los. Maar liefst 220 personen gaven hun
Waarom moet iemand sorry
te moedigen als er meer op overlast gecontroleerd wordt en er boetes uitge
mening over de stelling ‘Hondenpoep-overlast aanpakken is een taak van de
zeggen als hem zoiets gewoons
gemeente’. De meningen waren echter verdeeld, want 28 procent gaf aan het deeld worden.
overkomt? Is sorry niet een
De familie Segers uit Baarlo liet via de mail weten dat de echte honden
hiermee eens te zijn.
kleurloos stopwoordje geworliefhebber wel weet hoe het hoort en de rest niet de moeite neemt poep op
Volgens Melissa Stappers moet de gemeente strenger zijn en een buiten
den voor al die kleine dingen
te ruimen. “In een brief aan de gemeente hebben wij in september over deze
gewoon opsporings ambtenaar (boa) laten rondlopen en controleren. “Maar
waar we eigenlijk geen spijt
kwestie geklaagd en gevraagd of ze mee wil werken door verbodsbodjes en
het is sowieso schandalig dat de mensen niet eens de kleine moeite nemen
van hebben en ook niet hoeven
meer afvalbakken te plaatsen, of honden-uitlaatstroken te realiseren. Maar de
om de poep op te rapen. Koop dan geen hond als je er niet de verantwoor
hebben? Zoals ik iemand bij het
gemeente liet weten hier geen taak in te hebben. Jammer!”
delijkheid voor neemt!”, stelt ze. Dat was de strekking van veel reacties: de
passeren in de bus of trein per
ongeluk aanraak en dan sorry of
pardon zeg. Wel heel beleefd,
maar sorry voor zo’n aanraking?
Sorry komt eigenlijk uit het
Engels en betekent volgens de
Dikke Van Dale pardon, neem me
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
niet kwalijk, het spijt me, het is
jammer. Ons moderne sorry is
een excuuswoordje geworden,
waarbij we onszelf rechtvaardistad, maar het zou wel ernstig toevallig zijn als er dan net in die minuut, op die
Nederland werd op maandag 18 maart opgeschrikt door wat lijkt op een
gen. Maar als het om iets ernstigs
dag op exact die plek een aanslag plaatsvindt.
gaat, dan is sorry zeggen natuurterroristische aanslag. Een 37-jarige man schoot in een tram in Utrecht drie
mensen dood en verwondde er nog vijf meer. Het is de eerste keer dat een
Dat het jezelf niet overkomt, wil niet zeggen dat je er bij betrokken raakt.
lijk niet genoeg. Dan moet de
dergelijke aanslag plaatsvond in Nederland en de autoriteiten reageerden op
dader wel eerst beseffen wat hij
Er kan familie of vrienden bij betrokken zijn. Daarnaast is het gevoel dat een
of zij gedaan heeft, veroorzaakt.
het incident door het dreigingsniveau in de provincie Utrecht, voor het eerst in
aanslag met zich meebrengt veel erger. Het zorgt voor verdeeldheid in de
De pijn, de schade, de belediging,
Nederland, te verhogen naar 5.
samenleving, misschien wel een verharding. De angst voor een aanslag hoeft
de vernedering. En dan zouden
Zeker in het rustige Peel en Maas hoef je niet bang te zijn voor een aanslag. niet zozeer met je eigen leven te maken hebben, als wel met de staat van
we heel andere woorden moeten
Dat er hier iets gebeurt, lijkt vrijwel uitgesloten. Terroristen kiezen vrijwel altijd ons land.
gebruiken dan het versleten
voor grote steden. Natuurlijk zijn mensen uit Peel en Maas ook wel eens in de
Ik ben bang voor een aanslag. Wat vindt u?
sorry. Ouderwets aandoende
woorden als spijt en berouw zijn
nog altijd actueel. Niet gemakkeUitslag vorige week (week 11) > Ik ruim zwerfafval op > eens 64% oneens 36%
lijk, want je moet je er wel klein
voor maken. Ja, maar bij echte
spijt verlang je naar herstel; bij
echt berouw verlang je naar
vergeving. Maar ook vergeven
gaat niet vanzelf en is vaak
moeilijk als het onrecht iemand
diep gekwetst heeft. Maar het
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vergeving! Vergeving
ontvangen en vergeving
schenken. Een mooie
Goede Week gewenst en
een Zalig Pasen.
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die

Hondenpoep-overlast aanpakken is een taak van de gemeente

Ik ben bang voor een aanslag
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te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Onrust of onzekerheid bij MVC’19?
In Maasbree gonst het van geruchten. Wat is er bij MVC’19 aan de
hand? Uit wedstrijdverslagen kan men lezen dat deze vereniging dit jaar
honderd jaar bestaat, of maakt men zich zorgen om het voortbestaan
van het standaard team van de vereniging in de derde klasse? Gezien de
stand en de uitslagen van de laatste tijd valt dat te begrijpen. Of is men
op zoek naar een nieuwe trainer?
Binnen Maasbree gonst het van
de geruchten en de regelmatige
drukte rond het clublokaal voedt de
twijfel over wat er aan de hand is.

Is men bezig voor een nieuwe
trainer, of zijn het de voorbereidingen
voor de viering van een jubileum?
Volgens de originele naam bestaat

de vereniging volgend jaar 101 jaar.
Zijn dat nu al de voorbereidingen
voor een feest in 2020? Een kleine
kring binnen MVC zal wel weten wat
er speelt of aan de hand is. Voor de
buitenstaanders en oud-leden van de
club is er veel onduidelijkheid.
Wanneer wordt er wat gevierd
en voor wie? Voor de jeugd? Wie
mag of kan er deelnemen? Kun je je
daar voor aanmelden? Vele vragen,

waarop alleen enkele ingewijden
kunnen antwoorden. Mogelijk dat
de digitale wereld antwoorden kan
verschaffen, maar daar zijn met
name de ouderen onder ons niet zo
zeer in thuis.
Afwachten dus maar of er
berichtgeving zal volgen. De toe
komst zal het leren.
J. Wijnen, Maasbree
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Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 26 maart 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende 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
> Opiniërende raadsvergadering > datum 26 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.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Aanvullende subsidie Beringe buiten
(2019-014)

7. Herziening beheersverordening
Klavertje 4 (2019-013)
8. Verordening startersleningen
(2019-017)
9. Intrekken woonvisie en vaststellen
uitwerking kaderstellingen, thema
wonen (2019-016)
10. Huisvesting arbeidsmigranten
(2019-015)
11. Sluiting

Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 10 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan
de raad om per onderwerp vast te stellwen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze opiniërende raadsvergadering op 26 maart 2019 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 16 april 2019.

Textielinzameling
De komende week wordt textiel huis-aan-huis ingezameld.
Textiel wordt ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere
afval komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender
Dinsdag 26 maart Kessel en Kessel-Eik
Donderdag 28 maart Koningslust
Vrijdag 29 maart Grashoek
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.
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.
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.

WhatsApp

Vrijdag 5 april

Geen publieke dienstverlening
Vrijdag 5 april is er vanaf 13:00 uur geen publieke dienstverlening en is het Huis van de
Gemeente gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur. Zaterdag gelden onze normale
openingstijden. Bij twijfel app of mail ons.

KCA

Inzameling
Klein Chemisch Afval
De komende weken staat de Chemokar tussen 17.00-19.00 uur
weer op verschillende dagen in de kernen.
Baarlo 26-3-2019 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Beringe 15-4-2019 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
Egchel 25-4-2019 17.00 - 19.00 uur bij gemeenschapshuis ‘t Erf
Grashoek 10-4-2019 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
Helden 09-04-2019 17.00 - 19.00 uur parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
Kessel 16-4-2019 17.00 - 19.00 uur markt
Kessel-Eik 29-04-2019 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Koningslust 01-04-2019 17.00 - 19.00 uur plein voor de kerk
Maasbree 02-04-2019 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk
Meijel 30-04-2019 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
Panningen 08-04-2019 17.00 - 19.00 uur op de parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020
Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u
maken, maar met u. Daarom organiseren wij weer een
fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen
in de gemeentegids 2020. Foto’s met afbeeldingen van
personen en beleving hebben de voorkeur. De foto’s worden
beoordeeld door een jury bestaande uit de burgemeester,
een communicatieconsulent en de grafische vormgeefster van de gemeente.
Insturen vóór 19 september 2019
Stuur de foto’s (minimaal 1Mb/foto) vóór 19 september 2019 naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats
van de foto(’s). Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van www.wetransfer.com.

Gratis compost
Inwoners van de gemeente Peel en Maas kunnen gratis een aanhangwagen (maximaal
2m3) compost ophalen. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de
groei van gewassen op een milieuvriendelijke manier, het reguleert de waterhuishouding
en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, gemengd met tuinaarde,
geschikt voor alle tuinplanten.
Zaterdag 30 maart 2019 van 8 tot 12 uur
Locatie Industrieterrein Panningen
Eénrichtingsroute
De locatie is alleen vanuit de afslag bij Industrieterrein 34 (Fancom) of de kruising
Industrieterrein/Loosteeg te bereiken, dit is een eenrichtingsroute. Volg de borden COMPOST.
Ben er op tijd bij, want op = op

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

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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19 maart 2019

Een feestelijke raadsvergadering
Zorgen over verkeersveiligheid
In de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 12 maart kwamen twee formele
onderwerpen aan de orde en drie wat minder formele. Het voorstel voor verplaatsing
van de komgrens aan de Roggelseweg werd unaniem aangenomen, terwijl de delegatie
van de verklaring van geen bedenking werd aangehouden. Met het voorstellen van de
burgerraadsleden en de benoeming van Ebie Peeters, als jongste raadslid van Nederland,
kreeg de vergadering een feestelijk tintje.

Benoeming Ebie Peeters

Verkeersveiligheid
De wijziging van de bebouwde komgrens aan de Roggelseweg in Helden was meteen het
volgende agendapunt. De heer Joep Hermans van Lokaal Peel en Maas begon met de mededelin
dat zijn fractie, nu de vragen zijn beantwoord, kan instemmen met het voorstel. Lokaal Peel
en Maas blijft echter van mening dat de fietsoversteekplaats een gevaarlijke optie is. Daarom
stelt de partij een overgangssituatie voor, waarbij het fietspad tijdelijk wordt aangehouden en
een diepgaand onderzoek volgt naar de beste oplossing. Tot slot vroeg de heer Hermans of de
eerder uitgesproken wens van de gemeenteraad om een alternatieve weginrichting krachtig zal
worden uitgesproken naar de provincie.
Zonder uitzondering waren de andere partijen het hiermee eens. Jeanne Heesen (VVD),
Peter Craenmehr (AndersNu), Angela van Roij (CDA) en Frits Berben (PvdA/GroenLinks) gaven
alle aan het eens te zijn met het voorstel om de komgrens te verleggen, maar spraken ook de
wens uit dat voldoende aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid op de provinciale weg,
zowel op de Roggelseweg als op de Molenstraat.
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders kwam met een verrassende mededeling, namelijk
dat het plan inmiddels al is aanbesteed en dat zelfs al is gestart met de voorbereidende
werkzaamheden. Deze moeten nu wel worden stopgezet, vanwege de aanvraag voor een
vergunning van de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen. Hij zegde toe dat de effecten
van de aanpassing zullen worden gemonitord, zoals altijd het geval is.
Dit leidde tot de nodige consternatie bij de verschillende fracties. De heer Sander Janssen van
Lokaal Peel en Maas vroeg naar de gevolgen voor de doorlooptijd van het project. Wethouder
Sanders gaf daarop aan dat het project net voor of net na de vakantie zal starten, omdat een
vergunningsaanvraag nu eenmaal tijd nodig heeft.
De heer Frits Berben van Pvda/GroenLinks zei het een rare gang van zaken te vinden, nu de
aanbesteding al in gang is gezet nog voordat een raadsbesluit is genomen. Ook mevrouw Vivian
Moonen van het CDA drong er bij de portefeuillehouder op aan om niet lijdzaam toe te kijken,
maar een krachtig signaal af te geven aan de provincie dat er voldoende aandacht moet zijn
voor de verkeersveiligheid.
Bij de stemming over dit onderwerp bleek zoals verwacht dat alle fracties ermee konden
instemmen.

Burgemeester Delissen opende de vergadering met de mededeling dat raadslid Roel Boots
afwezig was, met een goede reden: hij was namelijk vader geworden van een gezonde dochter
Norah. Burgemeester Delissen liet weten de kersverse ouders namens het college en de raad
gefeliciteerd te hebben.
Hoogspanning
Het daaropvolgende vragenhalfuurtje werd door het CDA aangegrepen om vragen te
stellen over het dossier hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik. De Rijksoverheid wil
hoogspanningsmasten in woongebieden onder de grond laten leggen, om zo de schadelijke
gevolgen van straling te verminderen. Maar hier is wel de medewerking en een financiële
bijdrage van de gemeente voor nodig. Bij de werkgroep, die zich al geruime tijd inzet voor
‘verkabeling’ van de masten, is onlangs grote verwarring ontstaan over uitspraken van de
portefeuillehouder, aldus fractievoorzitter John Timmermans, wat zou blijken uit een brief van
de werkgroep. Bovendien kan de CDA-fractie niet anders constateren dan dat het proces te lang
duurt.
In een reactie stelde wethouder Paul Sanders dat het college kennis had genomen van de brief,
maar nog niet in de gelegenheid was om te reageren. Hij herhaalde het collegestandpunt,
namelijk dat het welwillend staat tegenover het plan om de kabels onder de grond te brengen.
Tegelijkertijd moet de uitkomst afgewacht gewacht worden van een onderzoek van het
ministerie, en ook wacht het college nog op een antwoord van netbeheerder TenneT over
de kosten. Want, zo stelde wethouder Sanders, het vergt een forse investering en daarom
moet goed worden afgewogen of dat goed besteed wordt. Over de duur van het proces liet de
portefeuillehouder weten dat een dergelijk traject nu eenmaal heel lang duurt, ook al omdat er
veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Hij sloot af door te zeggen dat hij de verwarring
betreurt. De les die hij hieruit leerde is dat een gezamenlijk verslag beter zou zijn geweest.
Insprekers over komremmer Roggelseweg
Nadat burgemeester Delissen de agenda had vastgesteld, gaf ze het woord aan de heer
Maarten Bruijnen, de eerste van twee insprekers over het verleggen van de komgrens op de
Roggelseweg in Helden. De heer Bruijnen gaf aan geen bezwaar te hebben tegen het verleggen
op zichzelf, maar wel tegen de manier waarop de provincie dit wil doen. Het gevolg is namelijk
dat fietsers drie keer de Roggelseweg moeten oversteken. Zo wordt volgens de heer Bruinen
de situatie niet beter maar onveiliger, juist voor de zwakste weggebruikers: schoolkinderen en
leerlingen BBC. Want behalve auto’s die eerder harder dan 80 kilometer per uur rijden, mogen
landbouwvoertuigen dankzij een ontheffing van de gemeente tot 3,5 meter breed zijn. De heer
Bruinen besloot zijn betoog met de dringende vraag om het fietspad te behouden.
De tweede inspreker was de heer Theo Geurts, die ook tijdens de vorige opiniërende
vergadering had ingesproken over dit onderwerp. Hij herhaalde nog maar eens dat niemand het
oneens zou kunnen zijn met het beoogde effect, namelijk meer verkeersveiligheid. Hij liet weten
enigszins verbaasd te zijn dat het voorstel was aangehouden, omdat het voorstel in zijn ogen
het hoogst haalbare was in de onderhandeling met de provincie. Tot slot sloot de heer Geurts
zich aan bij de oproep van de heer Bruijnen om het fietspad te behouden.

Komremmer Roggelseweg

Delegatie verklaring van geen bedenking
Het volgende agendapunt betrof het verlengen van de bestaande delegatie van de verklaring
van geen bedenking bij uitgebreide omgevingsvergunningen onder de Wabo. Opzet van het
voorstel is dat het mogelijk blijft om klanten die een aanvraag indienen sneller te helpen.
De heer Henk Boots van Lokaal Peel en Maas las een verklaring voor namens alle vijf partijen,
die erop neerkwam dat de raad in bepaalde gevallen via een raadsbreedoverleg betrokken blijft
bij zogenoemde buitenplanse activiteiten.
Peter Craenmehr van AndersNu gaf aan het eens te zijn met het voorstel zoals uitgesproken
door Henk Boots. John Timmermans van het CDA gaf echter aan dat zijn fractie het voorstel
en de reactie van de portefeuillehouder eerst nog wil bespreken. Namens de VVD gaf
fractievoorzitter de heer Geert Seegers dat zijn fractie het idee van harte wil overnemen.
Frits Berben van PvdA/GroenLinks benadrukte dat zijn partij wil dat de raad voldoende
zeggenschap wil behouden.
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten reageerde door te stellen dat het voorstel een
voorzetting van het huidige beleid is en dat hij zich gedeeltelijk kan vinden in het idee dat
Henk Boots namens de vijf partijen opperde. De positie van de raad blijft behouden, want
de raad zal ook onder het voorstel op tijd worden betrokken bij ruimtelijke plannen met
impact. Daarop gaven alle partijen aan alleen te kunnen instemmen met het voorstel als
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Burgerraadsleden voorgesteld

de portefeuillehouder het idee volledig omarmt. Hij gaf aan niet de juridische gevolgen te
kunnen overzien en dat het zou kunnen betekenen dat procedures moeten worden aangepast.
Daarnaast gaf hij aan de consequenties van het door de Tweede kamer aangenomen
amendement dat door het CDA was ingediend bij de behandeling van de Invoeringswet
omgevingswet eerst goed te willen bekijken. Hij vroeg de raad om in goed vertrouwen te
beginnen met het ROM-overleg en niet te vervallen in protocollen en afvinklijstjes.
Al met al bleek dat het voorstel nog te veel vragen opriep om erover te kunnen beslissen,
zodat het werd aangehouden tot de volgende vergadering.

Benoeming Ebie Peeters
Afsluitend was het tijd voor de benoeming van Ebie Peeters, het jongste raadslid van Nederland.
Burgemeester Delissen was dan ook erg trots, en gaf aan het heel bijzonder te vinden dat zij
Ebie Peeters formeel welkom mocht heten. Ze wenste haar veel succes en werkplezier toe en
raadde haar aan om vooral gebruik te maken van de expertise van haar collega-raadsleden.
Ze sprak ten slotte de wens uit dat Ebie Peeters als voorbeeld mag dienen voor andere jonge
inwoners van onze gemeente, zodat die gaan inzien dat politiek bedrijven leuk is. Na de belofte
van Ebie was het dan zo ver, en maakt zij officieel deel uit van de gemeenteraad van Peel en Maas.

Burgerraadsleden voorgesteld
Wat volgde waren drie minder formele agendapunten. Als eerste werden de burgerraadsleden
in het zonnetje gezet. In het najaar van 2018 is de gemeenteraad gestart met een experiment
commissie nieuwe stijl. Burgerraadsleden nemen, afhankelijk van het onderwerp, in wisselende
samenstelling deel aan deze vergaderingen. Dit is aanleiding om hen voor te stellen aan onze
inwoners en de raad.

De eerstvolgende vergadering is de beeldvormende/commissie nieuwe stijl op dinsdag 19 maart
om 19.00 uur in de raadszaal van het Huis van de Gemeente. De stukken staan op internet

Afscheid Hans Vaessen
Vervolgens werd afscheid genomen van raadslid de heer Hans Vaessen. Vanaf maart 2018 heeft
hij de honneurs waargenomen voor Ebie Peeters, die toen nog niet de leeftijd had bereikt om
te worden benoemd. Burgemeester Delissen haalde enkele hoogtepunten en bijzonderheden
uit politieke carrière van Hans Vaessen aan. Zo heeft hij zich ingezet voor de ouderenzorg
in Maasbree en heeft hij ook veel werk verzet in voorbereiding op de fusie die leidde tot de
gemeente Peel en Maas.
In een kort dankwoord kon Hans Vaessen het niet laten om een oproep te doen aan de
raadsleden: ondersteun de mantelzorgers en kijk goed naar de veiligheid van de fietspaden in
de gemeente.

Overzicht burgerraadsleden
CDA
Filipe Duijf
Liset Joosten
Michel van Lieshout
Jac Willekens
Sem Wanten
Jip Huijs
Sem Wanten
Yvonne Joppen
AndersNu
Adelbert Bosker
Edward Wezenberg

VVD
Joost Blokland
Saskia Vintges
Jolanda Janssen
Thea Huys
Hans van Mullekom
Nicole Koopmans
José Dings
PvdA/GroenLinks
Marie-José Kleinen
Alex Janssen
Ellen Hoogenboom

PvdA/GroenLinks
Melad Kohistani
Fred Peeters
Lokaal Peel & Maas
Rob van de Acker
Tijs van Lierop
Jeroen Volkers
Sanne Hermkens
Piet Rooijackers

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.

Worden we beter van meer en groter?
Steeds meer varkens en kippen. Steeds grotere oppervlakten met
plastic. Steeds meer en steeds groter. Dat motto beheerst al jarenlang de
agrarische sector en de logistiek. Onlangs opende De Limburger de voorpagina met ‘De honger van de logistieke sector naar vierkante meters in
Noord-Limburg is nauwelijks te stillen.’ Steeds meer, steeds groter.
Ons denken en doen zijn door
trokken van groei. We kunnen
haast niet meer anders denken dan
in groeitermen. Als de economie
terugloopt, spreken we van nega
tieve groei. Worden we beter van
die dwangmatige groei? Een aantal

mensen wel, maar lang niet alle
maal. Op de terreinen van inkomen,
bezit, arbeid, onderwijs en gezond
heid ontstaan steeds grotere kloven
in de samenleving. In plaats van groei
kritiekloos toejuichen, doen we er
verstandiger aan eerst te vragen wie

daar beter van wordt. De gemeen
ten zouden die vraag moeten stellen.
Dat doen ze niet. Ze helpen agro en
logistiek om meer te groeien. Er zijn
nu al te weinig mensen voor de aanwe
zige banen. De steeds-maar-doorgroei
ers creëren meer banen en de mensen
trekken ze aan uit het buitenland.
De overheid zet beleid en regels aan
de kant om te zorgen voor huisvesting.
Liefst bij de baas op het terrein, vlak
bij het werk en ver van de bewoonde
wereld. Het college van Peel en Maas

zingt het hoogste lied over integrale
aanpak en integratie. Dat zou inhou
den dat arbeidsmigranten behandeld
worden als mensen van vlees en bloed
en niet als ‘handjes’ om het groei-werk
op te pakken. Dat zou betekenen dat
arbeidsmigranten in kleine aantallen
gehuisvest worden in de kernen en niet
weggestopt in afgelegen kazerneach
tige wooncomplexen. Dat ze niet mis
bruikt worden om het minimumloon
laag houden en om huisvesters flink te
laten verdienen. De vraag of de natuur

en de bevolking van Noord-Limburg
ook beter worden van dat gegroei,
zou door iedere gemeenteraad
besproken moeten worden. Dan zou
het toejuichen van steeds meer en
steeds groter mogelijk afzwakken en
het inzicht ontstaan dat het goede
leven hier in Peel en Maas meer
gebaat is met een beleid van ‘lang
zamer, minder, beter, mooier’.
Annigje Primowees,
Frits Berben, Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks
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Komt er een Sportakkoord Peel en Maas?
In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord
gesloten met sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. De komende drie jaar wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd om het
Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. Iedere
gemeente kan 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen,
die lokale partijen bij elkaar aan tafel brengt om tot een lokaal sportakkoord
te komen. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere
Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.
Ik vind sporten en bewegen van
grote waarde voor de inwoners van

onze gemeente. Een lokaal sportak
koord is mijns inziens een kans die

kan bijdragen aan toekomstbesten
dige verenigingen en een bijdrage
aan de gezondheid van onze inwo
ners en leefbaarheid in onze ker
nen. Daarbij kan investeren in sport
mogelijk zorgen voor afvlakking
van de stijgende kosten in het soci
ale domein. Sporten is namelijk niet
alleen lichamelijk, maar ook sociaal
en maatschappelijk gezond. Daarom
heb ik aan het college gevraagd of

onze gemeente van plan is om met
een lokaal sportakkoord aan de slag
te gaan. In het coalitieakkoord is uit
gesproken dat we sport en bewegen
waardevol vinden voor de vitaliteit
van een gemeenschap. Ik hoop dan
ook dat onze gemeente deze kans
pakt. Ik hou u op de hoogte.
Suzan Hermans,
raadslid VVD Peel en Maas

Raadslid Ebie Peeters
Graag wil ik mij voorstellen aan de inwoners van Peel en Maas.
Ik ben Ebie Peeters woonachtig in Maasbree en in het dagelijks leven
student international business aan de Fontys.
Lang heb ik in de startblok
ken gestaan, maar 12 maart was
het dan zover: mijn beëdiging
als raadslid voor het CDA in onze

gemeente Peel en Maas. Ik heb het
als een zeer bijzonder moment erva
ren. Door middel van mijn raadswerk
wil ik graag jongeren bij de politiek

brengen en politiek bij de jongeren.
Ik vind het belangrijk dat besluiten
vanuit meerdere oogpunten bekeken
worden. Bij de politieke besluitvor
ming wordt het geluid van jongeren
nu nog te weinig gehoord. Hier wil ik
binnen onze gemeente verandering
in brengen.

Ebie Peeters,
raadslid CDA Peel en Maas

SAMEN BELEVEN

Ben jij op zoek naar
de tofste bijbaan
van Nederland?
Check: werkenbijdeleistert.nl

Welke afdeling past bij jou?
Horeca (bediening of keuken)
Zwembad
Receptie
Recreatie
Technische dienst en
Groenvoorziening

Waarom de Leistert?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gratis zwemmen
Gave werkomgeving
Beroemde personeels-BBQ
Reiskostenvergoeding > 10 km
Geen minimumloon,
je verdient meer...
50% korting op je eigen
vakantie @Leistert
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VV Tupos

Baarlose volleybalsters
winnen van Grashoek
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VC Grashoek
Voor de dames van VV Tupos uit Baarlo stond op zaterdag 16 maart de thuiswedstrijd tegen VC Grashoek op
het programma. De nummers 6 en 8 op de ranglijst. Uit had Tupos een zwaarbevochten 1-3 overwinning
geboekt. Dat kunstje wilden de dames van Tupos graag nog een keer overdoen. Het werd een zwaarbevochten
3-2 zege voor Tupos.
Tupos begon dramatisch aan
de wedstrijd. Veel serveerfouten,
slordige passing en geen aanvalsdruk.
Grashoek hoefde eigenlijk alleen
de bal over het net te spelen, Tupos
verprutste het wel, 20-25. Set 2
verliep iets beter voor Tupos. Af en
toe kon Grashoek met wat servicedruk
verrast worden. In de aanval vielen
verschillende tactische ballen net
goed. Verdedigend bleef Tupos onder
het normale niveau, maar de set werd
toch binnengehaald, 25-20.

In Set 3 opnieuw veel
slordigheden en prutswerk aan de
kant van Tupos. Grashoek drong niet
echt aan met mooi volleybal, maar
toch wist Tupos zichzelf met veel eigen
fouten in de problemen te werken,
21-25. Set 4 begon goed. Tupos pakte
5 punten voorsprong en wist die tot
15-10 te behouden. Grashoek liep
echter in tot 15-15. Een donderspeech
van aanvoerster Nicole Jochijms was
nodig om de scherpte in het team
terug te brengen en de set te pakken

met 25-18. 2-2 in sets.
De eindsprint in set 4 was een
goede aanzet voor het vertrouwen
in de vijfde set. De Baarlose meiden
schoten uit de startblokken en
behielden de hele set een voorsprong,
15-7. In de competitie kunnen de
dames van Tupos vrij volleyballen.
Zowel promotie als degradatie is niet
meer mogelijk. Volgende week gaan
de dames op bezoek bij Olympia uit
Panningen voor weer een Peel en
Maas-derby

Kwalificatietoernooi NK

Vier Limburgse
kampioenen JC Helden
Door: Ron van der Linden
Judoclub Helden deed zondag 17 maart mee aan het Limburgs kampioenschap tot 15 jaar (-15). Dit toernooi
geldt als kwalificatietoernooi voor het Nederlands kampioenschap. Vier leden van JC Helden wisten de titel
Limburgs kampioen in de wacht te slepen.
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Limburgs kampioenschap jazzdance
Door: Mandy Teeuwen, turnvereniging SC Pareja
SC Pareja nam op zondag 17 maart met negen teams deel aan het
Limburgs kampioenschap jazzdance. Het LK vond plaats op bekend gebied
van de Pareja-turnsters. Het was namelijk in sporthal Piushof in Panningen.
In totaal streden 41 teams om de titel in de diverse c ategorieën.
Het was nog niet overal in
Limburg bekend dat SC Pareja ont
staan is uit een fusie tussen gym
nastiekvereniging SSS Helden en
Concordia Panningen, maar daar is
na zondag verandering in gekomen.
Veel teams van Pareja kunnen met
vertrouwen kijken naar de voorronde
van het Nederlands kampioenschap
jazzdance op 14 april in Waalwijk.
In de categorie D tot en met 9 jaar

werden de tweede en vierde plaats
ingenomen door Pareja. Bij de C tot
en met 13 jaar werd een tweede plek
behaald en bij de C tot en met 16 jaar
werd eveneens een zilveren medaille
gepakt. Tweede werd ook het Parejateam in de B tot en met 16 jaar.
Limburgse titels waren er voor de B
tot en met 19 jaar, B 20 jaar en ouder
en de A tot en met 16 jaar. De A tot
en met 20 jaar werd tweede.

Podium halve
marathon
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Ter voorbereiding op de halve marathon van de Venloop op zondag
31 maart deden vier leden van Atletiek Helden op zaterdag 16 maart
mee aan de halve marathon in het Brabantse Sint Anthonis. Daar werden een tweede en derde plaats behaald.
Wim Janssen is de laatste tijd in
goede doen en ook nu weer wist hij
een tweede plaats op zijn naam te
schrijven bij de M55. Daar haalde hij
een tijd van 1.28.11. Judith de Bruin
deed het uitstekend bij de V45 met
een derde plaats en een tijd van
1.44.48, op de voet gevolgd door
Leonie Peeters met 1.45.28 die als
vierde over de streep kwam. Wim
Ebisch zit nog in de opbouwfase en
werd twaalfde bij de M60 in een tijd

van 1.43.02. Rinie Ebisch deed mee bij
de 5 kilometer en werd zevende bij
de V50 in een tijd van 26.36 minuten.

Schuitenwatertrail
Een dag later, op zondag
17 maart, was de 19 kilome
ter lange Schuitenwatertrail in
Broekhuizenvorst. Chantal Wilms,
Anouk Joosten en Soon Woo voltooi
den deze trail door de bossen samen
in 1.56 uur.

CMS Energiesystemen is de regionale partner op het gebied van
zonnepanelen, energiemanagement en -opslag. Er is meer dan
10 jaar internationale kennis en ervaring met het plaatsen van
zonnepanelen.
De medewerkers hebben jarenlange ervaring met projecten bij
zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en stichtingen
en zijn hierdoor echte experts. In verband met groei in het
aantal opdrachten groeit het bedrijf mee.
Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een fulltime:
Joris Verstappen zette zijn goede
ontwikkeling door en was na vijf par
tijen de sterkste in zijn klasse. Bij de
meiden werd Marlouk Colbers als eer
stejaars in de -15 kampioen in haar
klasse. Ze versloeg alle judoka’s die
samen met haar op het podium ston
den, waarvan één met een knallende
linkse heupworp in de halve finale.
Isis van Dril won in de finale van
haar clubgenootje Bo van den Brand
en pakte zo de titel. Bo pakte het
zilver, erg knap als eerstejaars -15.
Noa Janssen pakte, in een voor haar
nieuwe categorie, weer overtuigend
de titel na drie keer ippon en kan weer
een Limburgse titel bijschrijven.
Lucas Colbers haalde met een

paar prachtige worpen de finale. De
finale kon hij niet winnen, maar voor
hem wel een zilveren plak. Ook Nova
Peeters pakte een zilveren medaille,
waardoor ook zij naar het Nederlands
kampioenschap (NK) mag. Bart
Verstappen en Rens Legué wonnen na
vier partijen een bronzen medaille.
Samen met Meike Timmermans, die
ook brons pakte, mogen zij naar het
NK.

Groot Beuningen
Judo Toernooi
Milou Verlaek, Niels van den Berg,
Viggo Wilms, Siem Lacroix en Guus
Smits vielen net buiten het podium,

maar kunnen zich volgend jaar nog
plaatsen in deze leeftijdsklasse. In de
B-categorie haalden Luuk Vestjens,
Jens de Kroon en Demi Zegers alle drie
een bronzen medaille.
Judoclub Helden deed zondag
17 maart ook mee aan het Groot
Beuningen Judo Toernooi. In de poule
tot 55 kilogram wist Aron Theunissen
een tweede plaats te behalen. Owen
van Dijk en Thomas Kuijt haalden net
niet het podium. Mark van Dijk hield
zich aan zijn strijdplan en wist een eer
ste plaats te bemachtigen. Umberto en
Diego Coopmans wisten een derde en
vijfde plek te bemachtigen. Lennard
van de Hogen wist helaas geen partij
naar zijn zijde te trekken.

LEIDINGGEVEND MONTEUR
ZONNEPANELEN
(M/V)

WERKZAAMHEDEN:
• Montage zonnepanelen
en toebehoren
• Leiding geven aan
montageteam

FUNCTIE-EISEN:
• Technische opleiding
• Zelfstandig, proactief,
zorgvuldig
• Dakdekkerservaring is een pre

INTERESSE?
Neem contact op met:
CMS Energiesystemen BV, t.a.v. de heer J. Wismans
Expeditiestraat 2a, 5961 PX HORST
T: 077 – 308 13 50 E: info@cms-energiesystemen.nl

WWW.CMS-ENERGIESYSTEMEN.NL
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Karakter getoond

MVC’19 ontsnapt aan n
 ederlaag
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 17 maart karakter getoond in Laar. Tot de 92e
minuut knokte het team voor een punt. Door een briljant genomen vrije trap verschalkte Daan Peters de goede
Laar-doelman Dino Julicher en werd het 1-1.
MVC’19 begon voortvarend aan de
wedstrijd. De beginfase was voor de
Maasbreese ploeg. De jeugdige spits
Mike Peeters zag zijn kopbal gestopt
door keeper Dino Julicher, terwijl de
sterk spelende middenvelder Joost
Hesen tegen de paal knalde. Door een
foutje op het middenveld verloor
Maasbree even de grip op de wed
strijd. Luc Seerden lanceerde Glenn
Sonnerville, die in de 30e minuut
koelbloedig afrondde. Laar kreeg nog
wat kansen voor rust, maar de sterk

keepende Stan Caris hield MVC’19 in
de wedstrijd. De rust ging in met een
1-0 voorsprong voor Laar.
De thuisclub schoot in de tweede
helft uit de startblokken. Laar kreeg
dotten van kansen, maar die waren
niet besteed aan deze weinig sco
rende ploeg. Een attent keepende
doelman Stan Caris hield Maasbree op
de been. Omdat Laar de kansen niet
benutte, bleef MVC’19 in de wedstrijd.
Maar ook Maasbree liet het afwe
ten als het op afronden aankwam.

Het zou tot de 91e minuut duren
voordat MVC’19 langszij kon komen.
Na een grove charge op Daan Peters
mocht Daan zelf op 35 meter van het
doel een vrije trap nemen. Keeper
Dino Julicher was kansloos op het
fraaie schot, 1-1. Dolle vreugde bij
Maasbree.
Een fortuinlijk punt, maar derge
lijke punten tellen ook bij de eindaf
rekening. De Maasbreese ploeg wacht
echter nog steeds op de eerste over
winning in 2019.

Duur puntverlies voor
VV Koningslust
Fleur Coppers naar
halve finale NK
Fleur Coppers turnde op zaterdag 16 maart haar tweede NK
plaatsingswedstrijd in de categorie pupil 2 N1 in Harlingen.
Fleur liet een prachtige wedstrijd zien. Op de balk behaalde ze
de beste score met een dubbele flikflak. Bij sprong haalde ze de
tweede score. Ook de vloeroefening ging goed met mooie elementen. De kans op een podiumplek was groot. Bij het laatste
toestel, de brug, moest Fleur echter een val incasseren. Ze werd
uiteindelijk vijfde en plaatste zich daarmee voor de NK halve
finale in Rotterdam.

Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust was op zondag 17 maart te gast in Leeuwen, de nummer laatst van
de vierde klasse D. Voor Koningslust was het een uitgelezen kans om afstand te nemen van de laatste posities en
aansluiting te zoeken bij de brede middenmoot. Het liep echter anders. Door een late gelijkmaker vertrok
Koningslust met slechts één punt huiswaarts, 2-2.
In de 4e minuut van de wed
strijd is er nog niks aan de hand voor
Koningslust als Jeffrey Daniëls voorzet
op Roel Ghielen, die de opgelegde kans
gelijk verzilverde. De vreugde duurde
echter maar één minuut, want een
vrije trap voor SC Leeuwen op 20 meter
van het Koningsluster doel betekende
in de 5e minuut van de wedstrijd de
1-1. Deze stand bleef lang op het sco

rebord staan. In de 40e minuut deed
Jurgen Verbong een goede poging om
hier verandering in te brengen met
een schot op de paal. Met 1-1 werd er
thee gedronken en werden er plannen
gesmeed voor de tweede helft.
Het duurde uiteindelijk tot de 67e
minuut voor er weer gejuicht mocht
worden. Het was dit keer Roel Ghielen
die Bram Rongen wist te vinden.

Laatstgenoemde tekende voor de 1-2,
de stand die Koningslust 3 punten zou
opleveren. Tot de 90e minuut leek dat
ook het verhaal van de wedstrijd te
worden, maar in de extra tijd kreeg
SC Leeuwen nog een vrije trap. Uit die
vrije trap werd gescoord, waardoor
Koningslust met 2-2 naar huis werd
gestuurd en dure punten morste tegen
SC Leeuwen.

Winst en verlies Olympia-heren
Door: volleybalclub Olympia
Het eerste herenvolleybalteam van VC Olympia uit Panningen speelde in het weekend van zaterdag 16 en
zondag 17 maart twee wedstrijden. Tegen Flamingo’s ‘56 in Gennep werd er gewonnen met 2-3. Van Civitas uit
Venlo werd thuis verloren met 0-3.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Haammakerstraat € 8,00
Baarlo rondom Hert € 10,00
Beringe rondom Kanaalstraat € 9,00
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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tegen directe concurrent Flamingo’s den de heren van Olympia geheel aan
zichzelf te danken. De vele kansen die
in Gennep moest zaterdag gestre
ze kregen, werden niet benut of lever
den worden voor een plekje in het
den zelfs punten op voor de tegen
linkerrijtje. Zonder libero traden de
Panningenaren aan. Het gemis werd in stander. Echter, de wedstrijd kantelden
het begin pijnlijk duidelijk. De organisa in de derde set. De Panningenaren
maakten hun kansen af en dwongen de
tie en communicatie in de verdediging
thuisploeg tot het maken van fouten.
was weg. De Flamingo’s profiteerden
Olympia had de zaakjes weer op orde
en liepen uit naar 10-2. Olympia bleef
en liet zien dat zij beduidend beter
de hele set achter de feiten aan lopen,
waren dan de Gennepenaren. Met dui
maar kwam op het eind nog akelig
delijke setstanden (25-17 en 25-16)
dicht bij de setwinst. De thuisploeg
werd er een vijfde set afgedwongen.
pakte de set met 25-23.
Het verlies van de tweede set had Daarin ging het lang gelijk op, maar

Olympia was op de cruciale moment
scherper. Zo werd na een ruime ach
terstand alsnog een overwinning uit
het vuur gesleept. Op zondag werd
er gespeeld tegen Civitas in de halve
finale van de beker. Door beide teams
werd één keer gewonnen, dus het had
een spannende wedstrijd kunnen wor
den. Dat werd het niet. De Venlonaren
waren scherp en gretiger dan de heren
van Olympia. Zij gingen met de over
winning aan de haal (0-3) en dat bete
kende voor Olympia een einde aan het
bekeravontuur.

Nederlaag volleybalsters Kessel
Door: Anouk Peters, volleybalvereniging VC Kessel
Hovoc dames 1 kwam op zaterdag 16 maart op bezoek in Kessel om te volleyen tegen het eerste damesteam
van VC Kessel. Hovoc is een sterke ploeg die bovenaan in de poule meedraait. In de wedstrijdbespreking werd
dan ook snel duidelijk dat de dames van Kessel moesten blijven zorgen voor een constante druk op Horst.
Dat lukte niet en de gasten vertrokken met een 4-0 winst uit Kessel.
Waar de dames tijdens de start
van de eerste set dichtbij bleven, was
dit aan het einde van de set minder
het geval. Een sterke aanval vanuit
Horst zorgde ervoor dat de eerste set
verloren ging met 18-25. In de tweede
set was het Kessel, dat niet genoeg
druk kon zetten tegen de dames van
Horst. Een vroege achterstand zorgde

ervoor dat Horst kon uitbouwen en
Kessel niet meer terug kwam in het
goed lopende spel. De tweede set
werd verloren met 14-25.
Nieuwe kansen voor de derde set,
die aan beide kanten van het veld dan
ook benut werden. Kessel wist meer
druk te zetten en dit langer vol te hou
den in de set. Horst wist dat echter ook

te doen en zo de set binnen te halen
met 20-25. Kessel wist in de vierde set
een kleine voorsprong op te bouwen
tot het midden van de set. Horst verde
digde sterk en wist zo de druk terug te
leggen bij Kessel. Een wederom sterk
spelend Horst wist ook de vierde set
binnen te halen met 20-25 en ging zo
met de volledige 0-4 terug naar Horst.
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NDO-toernooi

Veel bekers voor Baarlose
danseressen
Door: Lisanne de Wit, dans- en showgroep DSG Expression
Alleen de peuters van DSG Expression uit Baarlo waren op zondag 17 maart niet aanwezig in Venray bij het
NDO-toernooi van DV Peel Dancers. Het lukte de Baarlose danseressen om verschillende bekers mee naar huis
te nemen.
De Engeltjes wervelden over het
podium tijdens hun showdans in de
miniorenklasse, maar werden net
vierde en bleven dus zonder ereme
taal. De danseressen van de juni
orengardegroep lukte het met de
derde plek wel om een beker mee
naar huis te nemen. De schoolreisjeshowdans werd beloond met een
tweede plaats. Gardesolo-danseres

Danée Timmermans danste wel
goed, maar viel niet in de prijzen.
Unique, de nieuwe naam voor
de G-groep, wist een score van 300
punten te behalen. Hiervoor kre
gen de danseressen een beker
voor de eerste plaats. Bij de jeugd
ging het ook prima. Gardesolodanseres Indy Roeven behaalde een
tweede plaats en de gardegroep

wist eveneens tweede te worden.
Ook met de ‘Stronger Togethershowdans’ gingen de jeugddanse
ressen diverse groepen voorbij om
op de tweede plaats te eindigen.
De senioren (hoofdklasse) waren
blij dat ze met hun ‘My next victimshowdans’ hun puntentotaal van de
vorige keer verbeterden, en werden
tweede.
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PSV Caprilli

Amber Huskens
Limburgs kampioen
Door: paardensportverenigingen De Cavaliers, Caprilli en De Maasruiters
In Velden werden op zondag 17 maart de Bixie Limburgse kampioenschappen gereden. Amber Huskens van PSV Caprilli uit Panningen
wist met Just For Fun bij het dressuur B1 de Limburgse titel te pakken.
Bij het springen werd Huskens vijfde. Van De Maasruiters waren ook
verschillende leden aanwezig in Velden.

Geen Final Four voor
Herpertz Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste handbalteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft de Final Four in de BENE-league niet
gehaald. De Panningse ploeg moest zaterdag 16 maart winnen van Green Park Aalsmeer, maar kwam niet verder
dan een 24-24 gelijkspel tegen de Noord-Hollanders. Die gaan nu samen met OCI Lions, Achilles Bocholt en Visé
in Antwerpen spelen om de titel van de BENE-league in Antwerpen.
In een met 1.200 toeschouwers
uitverkochte hal streden Bevo Hc en
Aalsmeer een heroïsche strijd. Van de
eerste tot de laatste minuut gaven
beide ploegen elkaar geen duimbreed
toe. Een wedstrijd vol passie, dra
matiek, uitblinkende keepers, fraaie
doelpunten, onbegrijpelijk missers,
tijdstraffen en veel emotie.
Bevo Hc startte voortvarend
en leidde na vier minuten met 3-1.
Het slimme Aalsmeer kwam terug

en zette de achterstand om in een
7-3 voorsprong. Bevo knokte zich terug
tot 11-11. Direct na rust nam Bevo
weer de leiding en tot 18-18 bleef het
gelijk. Toen nam Aalsmeer een voor
sprong van twee doelpunten.

Punt tekort
Pas in de slotminuut kon Bevo
terugkomen tot 24-24. In de slotse
conden kon de Panningse ploeg de
winnende treffer niet meer scoren.

Door het 24-24 gelijkspel kwam Bevo
een punt tekort om zich te plaatsen
voor de Final Four.
Teveel spelers aan Pannningse
zijde bleven onder de maat in dit duel.
De ploeg ging ten onder aan ‘fina
lestress’. Voor Bevo rest nu alleen de
strijd om de nationale titel. In een vier
kamp met Green Park Aalsmeer, Kras
Volendam en OCI Lions. De eerste wed
strijd speelt Herpertz Bevo Hc zaterdag
23 maart thuis tegen Kras Voledam.

Heilloze missie van Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Het is het eerste herenvoetbalteam uit Baarlo niet gelukt zondag 17 maart de opgaande lijn van de laatste
weken door te trekken bij suptopper Liessel. Al na enkele minuten liep de ploeg achter de feiten aan en wist ze
in het verdere verloop geen potten te breken tegen de niet hoogstaand, maar wel degelijk en effectief voetballende, thuisclub.
De wedstrijd was koud begon
nen en Baarlo was nog niet geheel bij
de les en Liessel profiteerde meteen.
Vanaf de linkerkant werd de eerste de
beste voorzet door de geheel vrijge
laten Liessel-speler Tijn Joosten bij
de eerste paal binnen gekopt, 1-0.
Dus moest Baarlo al direct vol aan de
bak, maar slaagde er in het verloop
van het duel nauwelijks in de Liesseldefensie te verontrusten. Tegen het half
uur spelen ging diezelfde Roel Bouten
in de fout binnen het zestienmeterge
bied en ging de bal op de stip. Liessel-

speler Luc Engels liet dit buitenkansje
niet onbenut, 2-0. Beide ploegen wis
ten in de tweede helft de toeschou
wers nauwelijks nog te boeien. Baarlo
deed nog pogingen om wat aan de
achterstand te doen, maar slaagde er
opnieuw niet in om het Liessel defen
sief lastig te maken. De thuisclub
loerde op haar beurt op een succesvolle
counter om de wedstrijd definitief in
het slot te gooien. Daar slaagden de
Brabanders al een minuut of zeven na
de rust in. Een inzet op doel na een
snelle uitval werd in eerste instantie

nog afgeweerd in de Baarlo-defensie.
In de rebound schoot Liessel-speler
Jurre van de Mortel met een hard en
diagonaal schot de bal alsnog in de
touwen, 3-0. Baarlo kwam in het ver
dere verloop van de tweede helft niet
verder dan een gevaarlijk schot van
Matthijs de Vogel, dat het doel rake
lings miste. Het duel kwakkelde voor
het overige zonder echte hoogtepun
ten naar een voor Baarlo roemloos en
puntloos einde. De nederlaag betekent
voor Baarlo dat de ploeg weer in de
degradatiezone is belandt.

Flatsers wint derby tegen Kessel
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Een verdiende overwinning voor De Flatsers uit Baarlo was het resultaat van een avondje beugelen tegen de
beugelaars van OVU uit Kessel. Baarlo moest op het laatste moment nog een invaller regelen en de opstelling
aanpassen. Dat pakte goed uit voor De Flatsers.
Roy speelde een sterke wedstrijd
tegen Bas. Bij die laatste mislukte een
slag, waardoor hij twee punten ach
terstand opliep die hij niet meer goed
kon maken. Roy liet zich niet meer van
zijn stuk brengen en won verdiend.
Op twee speelde Esther tegen Erik

een zeer sterke wedstrijd en de dame
pakte met slim en vooral goed beugel
spel het tweede punt voor De Flatsers.
Piet moest het daarna opnemen
tegen Roy Dorsers en hij kwam moei
lijk op gang. Hij herstelde zich na twee
punten achterstand en liep makke

lijk uit naar een ruime voorsprong die
niet meer in gevaar kwam. Invaller
Frans beugelde naar behoren, maar
Hay Jacobs was te sterk voor Frans en
zodoende won Hay verdiend. In de
slotpartij kon Marc geen potten meer
breken en ging de winst naar Kessel.

Loys Bergs van De Maasruiters uit
Kessel stond met Fleur aan de start
van het klasse A springen in Velden
en reed een foutloos rondje. Ze wer
den tweede. Cheyenne Heymans
wist in de klasse AA springen de
derde plek te behalen.
De Cavaliers Helden had in het
weekend van zaterdag 16 en zondag
17 maart een springwedstrijd voor
pony’s op eigen bodem. Op zaterdag
behaalde Saskia Drissen een zevende
prijs in de klasse L met Gradarina en
op zondag behaalde Isa Snijkers een

tweede prijs in de klasse C-L met
Quebec.
Julia Zelen nam met It’s
Florencio’s Joy deel aan een dres
suurwedstrijd in Boekend in de
klasse M2 en mocht de eerste en
tweede prijs in ontvangst nemen.
In Boxtel werd er marathon gere
den en hier behaalde Eric Steijvers
een derde prijs met Bo en Tess in de
klasse tweespan pony’s. Aankomend
weekend staat Jessica Maassen
aan de start van het NK springen in
Ermelo.

De Zonnebloem organiseert een

TweeDehanDs
fieTsenmarkT
Zaterdag
23 maart
vanaf 10.00 uur

mariaplein helden
Op de Pool

aanbieden fietsen is mogelijk vanaf 9.00 uur.

18

verenigingen

21
03

Eucharistieviering

Herdenking Indië
gangers Maasbree
Meer dan zeventig jaar geleden vertrokken uit Nederland vele
jongemannen naar Nederlands-Indië. De kolonie van Nederland streed
voor onafhankelijkheid, maar de Nederlandse regering wilde daar niet
in mee gaan. Tussen 1946 en 1949 werden jongemannen uit het hele
land naar de kolonie gestuurd. Ook uit Maasbree. Om de herinneringen
aan die tijd levend te houden, wordt op zondag 24 maart een eucharistieviering in de kerk van Maasbree aan hen gewijd.

NLdoet in het Vlakbroek
De landelijke vrijwilligersdagen van NLdoet stonden op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart op het
programma. In Koningslust werden in natuurpark Vlakbroek de handen uit de mouwen gestoken op
de zaterdag van NLdoet. Er werd gesnoeid. gerepareerd, gepoetst, een picknickset vervangen, takken en bomen uit de vijver en van de wandelpaden gehaald en met de hogedrukspuit werden de
steiger en picknickplaats schoon gespoten. Regenbuien bleven uit, waardoor alle beoogde werkzaamheden afgewerkt konden worden. “Vrijwilligers bedankt. Dankzij jullie inzet is de klus weer
geklaard”, aldus Stichting Natuurpark Vlakbroek.

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
Met een voorlichtingsavond wil stichting Hart voor Peel en Maas burgerhulpverleners voorbereiden op situaties waarin men terecht kan komen. Ook kan er bij de avond antwoord gegeven worden op vragen die leven.
De voorlichtingsavond vindt plaats op donderdag 28 maart in het Huis van de Gemeente in Panningen.
De bijeenkomst duurt ongeveer
anderhalf uur en bestaat uit een
presentatie waarin onder meer wordt
uitgelegd hoe het oproepsysteem
HartslagNu werkt en wat het betekent
om ingeschreven te staan in het
oproepsysteem. Ook wordt het aantal
aangemelde burgerhulpverleners en
AED’s in de gemeente besproken en is
er ruimte voor vragen. Deze avond is
vrij te bezoeken, opgave is niet ver
plicht.
Het project Hart voor Peel en Maas
is opgezet door betrokken vereni

gingen en stichting samen met de
Regionale Ambulance Voorziening
Limburg Noord. “Het doel van het
project is te komen tot een dekkend
netwerk van burgerhulpverleners die
kunnen reanimeren en/of een AED
(Automatische Externe Defibrillator)
kunnen gebruiken”, aldus de organisa
tie. “Daarnaast dient er een netwerk
te komen van AED’s in de gemeente
Peel en Maas die gebruikt kunnen
worden door de burgerhulpverleners.
Ook bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
die zich voor de buurt willen inzetten,

kunnen in het systeem worden opge
nomen.”
Bij een melding van een reanima
tie wordt naast de ambulance ook het
netwerk van vrijwilligers die aange
sloten zijn bij HartslagNu gealarmeerd.
Die kunnen beginnen met de reanima
tie en de AED snel ter plekke bren
gen. Zo gaat er minder tijd verloren en
kan er sneller gestart worden met de
reanimatie.
Kijk voor meer informatie en aan
melding voor de voorlichtingsavond op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl

Uit Maasbree vertrokken in de
naoorlogse jaren 46, van wie 9 vrij
willigers en 37 dienstplichtigen, jon
gemannen richting Nederlands-Indië.
In oktober 1946 vertrokken de eerste
dienstplichtigen, in maart 1951 kwa
men de laatsten terug. De meesten
zijn behouden in Maasbree terug
gekeerd, vier van hen zijn naar een
ander land vertrokken en één van
hen, Piet Peters, verloor het leven in
Nederlands-Indië.

Vier nog
in leven
Vier van de Indiëgangers zijn nog
in leven: Jan van Diepe, Jo Trepels,
Ton Vaessen en Sraar Walraven.
De vier houden de herinneringen

aan de oorlogshandelingen, hun
overleden collega’s en hun eigen
ervaringen levend. Samen met de
Historische Werkgroep de Brede
houden zij op zondag 24 maart
een bijeenkomst die begint met
een eucharistieviering in de kerk
van Maasbree. De mis begint om
11.00 uur. Tijdens de dienst zingt het
kerkkoor krontjongliederen, begeleid
door Rita Voesten op accordeon en
Wiet Hermans op gitaar. Ter herden
king van de oud-Indiëgangers wor
den hun namen voorgelezen.
Na de mis is er in de huiskamer
van Den Clockenslagh een bijeen
komst voor de oud-Indiëgangers met
hun echtgenoten, de weduwen van
de Indiëgangers en leden van de his
torische werkgroep.

Solistenconcours Belfeld

Muziekvereniging
Kessel in de prijzen
Vier leden van Muziekvereniging Kessel zijn zaterdag 16 maart in
de prijzen gevallen op het solistenconcours Muzikaal JeugdTreffen
in Belfeld. Er werden twee bekers en de titel Concourswinnaar in de
wacht gesleept.
Tim Gielen van de jeugdafde
ling trad op het concours op met het
liedje Full Colour op de snaredrum.
Hij behaalde 48,5 punten met een
gemiddelde van 8,1. Tygo van de
Pas won met Jumping for Joy op de
snaredrum de afdelingsbeker van
Jeugdafdeling Slagwerk met een
gemiddelde van 8,3 en 50 punten.
Altsaxofonist van de derde afde

ling Milou Ottenheijm behaalde met
Au Fil du Vent 49 punten en een 8,2.
Sopraansaxofonist van de derde afde
ling Elke van Kessel won met 2me
Légende Hébraïque de afdelingsbe
ker van de afdeling Blazers met een 9
gemiddeld en werd concourswinnaar.
De solisten staan op zondag
7 april op het Open Peel en maas
Solistenconcours in Helden.

Kinderen met een beperking

Bij Lozeman kunt u terecht voor een compleet aanbod
machines voor tuin- en gazononderhoud. Met een
grasmaaier van de merken Cub Cadet, Jonsered,
Grasshopper, Gianni Ferrari of Ambrogio kiest u voor
kwaliteit en een geweldig eindresultaat.
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Nieuwe BSO-vorm
in Baarlo
Kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige
beperking kunnen sinds december in Baarlo terecht voor buitenschoolse opvang (BSO). Basisschool De Diamant, Hoera Kindercentra en
UniK zijn hier een samenwerking voor aangegaan. Dit wordt op donderdag 28 maart gevierd met een officiële opening.
UniK is een organisatie die
mensen met een beperking onder
steuning biedt. Op basisschool De
Diamant in Baarlo wordt al volgens
het Integraal Kindcentrum-concept
kinderopvang voor kinderen van nul
tot en met twaalf jaar aangeboden.
Daar is nu één groep buitenschoolse
opvang bij gekomen voor kinderen
met een beperking, zowel lichame
lijk als verstandelijk of op het gebied

van gedrag. Dit wordt aangeboden
op de onderbouwlocatie aan de
Sprunklaan. “Kinderen uit de omge
ving van Baarlo kunnen hierdoor in
hun eigen vertrouwde omgeving
ondersteuning, opvang en begelei
ding krijgen”, aldus de drie partijen.
De officiële opening van de BSO
van UniK is op donderdag 28 maart
van 15.30 tot 18.00 uur bij de basis
school op de Sprunklaan in Baarlo.
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KBO Kessel

Kesselse informatiemiddag dementie
KBO Kessel houdt op dinsdag 26 maart een informatiebijeenkomst
met gastsprekers over het onderwerp dementie. Tijdens de presentatie
wordt uitgelegd wat dementie is, hoe er het beste mee omgegaan kan
worden en wat de financiële gevolgen kunnen zijn.
De gastsprekers op de middag
zijn Lisette Dickhoff, ketenmana
ger van de Alzheimerstichting, en
Noortje Rutten van Consendo. Rutten
geeft een presentatie over wat de
gevolgen kunnen zijn als één van de
partners, die samen een huis heb
ben, dementie heeft, wat voor aan
passingen gedaan moeten worden

in het testament en wat de eigen
bijdrage kan zijn bij opname in een
verpleeghuis. De bijeenkomst, geor
ganiseerd door Cor Roelofs en Chris
van Huffelen van KBO Kessel, vindt
plaats in gemeenschapshuis De Paort
in Kessel. De zaal is geopend vanaf
13.00 uur en de presentatie begint
om 13.30 uur.

Basistechnieken
racefietsen leren
Toer Club (TC) Everlo start op zaterdag 6 april weer met een cursus
Start2bike op het Thyascomplex in Panningen. In vier lessen wordt
deelnemers de basistechnieken van het racefietsen bijgebracht.
Start2bike is het kennismakings
programma van wielersportbond
NTFU voor de beginnende fietser. In
vier trainingen werken deelnemers,
onder begeleiding van instructeurs
van TC Everlo, aan verschillende
basisvaardigheden en -technieken
van het fietsen. De cursus is geschikt
voor mensen zonder racefietserva
ring of goede conditie.
Tijdens Start2bike komt onder
andere aan bod hoe een goede

Jubilaris Meijels vrouwenkoor
Jeanne Janssen werd tijdens de jaarvergadering van het Meijelse vrouwenkoor Femmes Vocales
gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap. Ze bezoekt al sinds jaar en dag de repetities en zet zich
samen met haar man Huub al sinds 1994 in voor het koor. “Jeanne is een echte steunpilaar voor het
koor”, aldus de vereniging. Uit handen van voorzitter Rian Snijkers kreeg de jubilaris een oorkonde
en een bos bloemen overhandigd en werd ze bedankt voor haar lidmaatschap en inzet.

bocht gemaakt kan worden, wordt
er uitleg gegeven over veilig klim
men en dalen, balans houden en hoe
het beste in een groep gefietst kan
worden. Daarnaast wordt er aan
dacht besteed aan het gebruik van
verschillende materialen. De cursus
start op zaterdag 6 april en duurt van
10.00 tot 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie en om aan te melden op
www.start2bike.nl en kies voor loca
tie Panningen, Thyas complex.

Nick de Kuyper
terug naar Bevo
Handballer Nick de Kuyper keert volgend seizoen terug naar handbalvereniging Herpertz Bevo Hc in Panningen. De opbouwer speelt
momenteel bij de Belgische club Callant Tongeren.
De Kuyper doorliep een groot
deel van zijn handbalopleiding
bij Bevo Hc, haalde meerdere
keren de Nederlandse selectie en
behaalde met de club in het seizoen
2013/2014 de landstitel. De opbou
wer vertrok in 2017 naar Tongeren,

maar keert voor het nieuwe seizoen
terug naar de Panningse club.
Bevo laat weten bezig te zijn
met meer teamversterkingen. Nick
de Kuyper is de eerste die bekend
wordt gemaakt voor het seizoen
2019/2020.

Tweede keer
Nacht van het Dorp
Na de eerste editie in 2016 volgt in oktober van dit jaar de tweede
editie van de Nacht van het Dorp. Het gemeenschapsproject, georganiseerd door Blauw Blood onder de vlag van het Dörper Overleg, houdt in
april een informatieavond over het evenement.
De tweede editie van de Nacht
van het Dorp vindt plaats op zaterdag
26 oktober. Net als de vorige keer is
het de bedoeling dat verenigingen,
bedrijven en particulieren hun deu
ren open zetten, zodat belangstellen
den een kijkje kunnen nemen. Blauw
Blood is organisator van het evene
ment samen met JongNL, de initiatief
nemer en bedenker van het concept
dat in dertig Limburgse dorpen plaats

vindt. Het is voor bedrijven, parti
culieren en verenigingen inmiddels
mogelijk om zich op te geven voor
de Nacht van het Dorp. Opgeven of
iemand anders aanmelden kan door
te mailen naar info@blauwblood.nl of
door te bellen naar 06 40 93 70 24.
Op woensdag 10 april volgt een infor
matieavond in gemeenschapshuis
Kerkeböske. Die avond begint om
20.00 uur, aanmelden is gewenst.

Jubilarissen bij jarig TWC Olympia
Wielerclub TWC Olympia bestaat 60 jaar. Er komen nog verschillende festiviteiten aan gedurende
het jaar en er volgen nog twee boeken. De aftrap van het jubileumjaar werd gegeven op zaterdag
16 maart met het huldigen van de jubilarissen. Jos Lamber (50 jaar lid), Ger Hermans (50),
Jeu Peeten (50), Daan van Dijk (60) en Fiel Lambers (50) werden in het zonnetje gezet vanwege hun
lange lidmaatschap van de wielerclub.

Scholieren opgelet
Wij zoeken handige medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel, die bereid zijn om bij ons in Kessel,
de handen uit de mouwen te steken (tijdstip in nader overleg).
Dit betreffen afwisselende werkzaamheden en bestaan voornamelijk uit:
• het assembleren / monteren van producten;
• het reinigen van voertuigen;
• incidenteel laden/lossen van materialen.
Heb je interesse of ken je iemand uit jouw kennissenkring die werkzoekende is, laat deze dan reageren.
De sollicitatie, voorzien van cv (met foto) kun je mailen naar vacature@kesselrental.com of sturen naar
Kessel Rental B.V., Karreweg Noord 26, 5995 ME Kessel.

Voor nadere informatie kun je onze website bezoeken: www.kesselrental.com
Acquisitie n.a.v. dit bericht wordt niet op prijs gesteld.
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‘Ut naèh-sjäöpke’

Baarlose Karin brengt
eerste prentenboek uit
Het verhaal was negen jaar geleden eigenlijk al klaar, maar daarna bleef het liggen. Tot afgelopen november
alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Het verhaal werd geïllustreerd, in boekvorm gegoten en gedrukt. De Baarlose
Karin Raeijmaeckers-Lemmen (45) presenteert zaterdag 23 maart officieel haar eerste, eigen prentenboek:
‘Ut naèh-sjäöpke’.

Britse tanks op weg van Helden naar Maasbree
(Foto: ‘Waar blijven de bevrijders?’, Hugo Levels en Eric Munnicks)

25 oorlogsplekken

Buscollege over WO2
in Peel en Maas
Een week na de nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag is
het in Peel en Maas mogelijk mee te gaan op een bustour langs 25
markante oorlogsplekken in de gemeente. Het buscollege wordt georganiseerd door Historische Reisgenootschap Cliotravel, Streekmuseum
Peel en Maas en lokale historicus Hugo Levels. Die laatste geeft tijdens
de tour toelichting op de markante plekken.
De regio Peel en Maas heeft een
eigen verhaal dat op vele punten
afwijkt van de nationale oorlogs
geschiedenis, zo schrijft de orga
nisatie van de bustour. “Bij de
bevrijding is deze streek van sep
tember 1944 tot maart 1945 front
gebied geweest. Bijna een half
jaar lang stokte de opmars van de
Geallieerden in de Peel.

Excursie door
de elf kernen
Hugo Levels, bekend van de vele
boeken die hij over de oorlog heeft
geschreven (zo was hij onder andere
co-auteur van de boekenreeks ‘Waar
blijven de bevrijders?’), begeleidt de
deelnemers op deze excursie langs

de oorlogsplekken.” Het buscollege
start om 09.00 uur vanaf gemeen
schapshuis Kerkeböske in Helden.
De deelnemers rijden met de touring
car door alle kernen van gemeente
Peel en Maas. Lokale zaken als de
Kerkrazzia, de kazematten in Meijel,
het onderduikerskamp Bovensbos in
Helden, de neergestorte Lancaster
in Grashoek, de bospartizanen in
Baarlo en de Cameronbridge over
het Afwateringskanaal tussen de
gemeentes Peel en Maas en Leudal
worden behandeld. De rit is rond
17.30 uur afgelopen. Opgeven voor
de mail kan door een mail te sturen
naar leonardomoonen@gmail.com of
te bellen met telefoonnummer 06 19
67 53 94. Kijk voor meer informatie
en tickets op www.cliotravel.nl

vintage • industrieel • brocante

2
2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Schrijven doet Karin graag.
Naast haar maandelijkse column in
HALLO, schrijft ze ook al jaren af en
toe gewoon voor zichzelf. “Het is een
manier van ventileren, mijn gedach
ten te ordenen en mijn emoties een
plek te geven”, vertelt ze. Zo kwam
ze ook op het verhaal over ‘ut naèhsjäöpke’, of ‘het nee-schaapje’.
Haar inmiddels twaalfjarige
dochter Anouk was de inspiratiebron
voor de hoofdpersoon van het boek.
“Toen Anouk drie was, sliep ze heel
erg slecht”, vertelt Karin. “Daardoor
hadden we regelmatig onderzoeken
en therapie. Het was een eigenwijze
peuter die overal ‘nee’ op zei. Toen ik
in die periode veel in wachtkamers
zat, besloot ik wat te schrijven.”
Zo ontstond een rijmend verhaaltje
voor jonge kinderen over een eigen
wijs en wollig schaapje dat overal
‘nee’ op zegt. Daardoor durven de
andere schaapjes haar niet meer te
vragen om iets leuks te doen en is ze
veel alleen. Dat is alleen niet wat ze
wilde. “Ik schreef het verhaal in het
Venloos dialect, waar ik mee opge
groeid ben. Het dialect is de taal van
mijn hart. Al heb ik wel een beetje
met het Venloos ‘gefoeteld’. ‘Sjäöpke’
is in het Venloos eigenlijk ‘schäöpke’,
dus er zit ook een beetje Baarloos
dialect in.”

‘Een dag zou
het lukken’
Het verhaal over ‘ut naèhsjäöpke’ bleef daarna negen jaar
liggen. “Wat nog miste, waren de
illustraties voor het prentenboek”,

vertelt Karin. “Maar ik kan zelf niet
tekenen. Daarom ging ik op zoek
naar illustrators. Ik vond er die met
me wilden samenwerken, maar uit
eindelijk kwam het er toch niet van.
Toen heb ik het maar laten rusten
in de hoop dat het een dag wel zou
lukken.”
Vriendin Willeke zorgde er in
2017 voor dat Karins droom om haar
eigen boek uit te brengen, alsnog
uitkwam. Tijdens de Wensboomactie van serviceclub Rotary Venlo
Maas en Peel wenste Willeke dat er
tekeningen bij het verhaal gemaakt
zouden worden. Die wens ging vorig
jaar in vervulling. Karin: “De Rotaryclub bracht mij in contact met
illustrator Mieke Driessen. Ze is
geboren in Baarlo, maar woont in
Breda. Afgelopen november kwam
ze bij me langs en bespraken we de
illustraties die bij het boek zouden
moeten komen. Ik had maar twee
wensen: ze moesten kleurrijk en
grappig zijn.”

Donatie aan de
Hartstichting
Het bleek een match. “Je hebt
iets in je hoofd en dat wordt dan
door iemand anders in beeld
gebracht. Maar toen ik na een
maand de eerste tekeningen ont
ving, werd ik er meteen blij van.”
Eigenlijk wilde Karin enkel een pren
tenboek voor zichzelf maken, maar
algauw kwamen zij en Mieke tot
de conclusie dat meer mensen het
mogelijk leuk zouden vinden. Zo gin
gen ze op zoek naar een uitgever,

drukker en verkooppunten waar het
boek verkocht zou gaan worden.
“Ik ben overal langsgegaan met
mijn verhaal en een paar illustraties
op papier. Ik kreeg ontzettend veel
enthousiaste reacties van mensen
die me wilden helpen”, aldus Karin.
“Ineens ging alles heel snel en dat
is vreemd als je eerst zo lang hebt
gewacht. Ik vond het geweldig.”

Gepresenteerd in
Baarlo en Panningen
Karins dochter Anouk is trots dat
het boek waar zij de inspiratie voor
was, er nu ook echt is. “Ze wil het
graag op school gaan voorlezen”,
aldus Karin. “Het boek heeft voor
haar een dubbele betekenis gekre
gen, omdat we er ook een goed
doel aan verbonden. Van elk ver
kocht boek doneren we 1 euro aan
de Hartstichting. Anouk is namelijk
hartpatiënt. Ze heeft een hartafwij
king waardoor ze eerder vermoeid
raakt. Dat maakt dat ze ook nu soms
een ‘naeh-sjäöpke’ is, want we moe
ten eerder ‘nee’ tegen haar zeggen.
De Hartstichting zet zich in voor de
best mogelijke kwaliteit van leven,
en dat gunnen we de andere ‘har
tesjäöpkes’ ook.”
Het prentenboek ‘Ut naèhsjäöpke’ wordt zaterdag 23 maart
tussen 13.30 en 14.30 uur gepre
senteerd bij Bazus in Baarlo en op
woensdag 27 maart van 14.30 tot
15.30 uur bij Blz. Boekhandel
Panningen. Kijk voor meer infor
matie op de Facebook-pagina van
‘Ut naèh-sjäöpke’.
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Jarig museum richt blik op toekomst

Op weg naar een dynamischer streekmuseum
Het is inmiddels tien jaar geleden dat in de toen nog niet bestaande gemeente Peel en Maas een streekmuseum werd opgericht. De bezoekersaantallen van streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas waren prima, maar
lopen de laatste jaren terug. Daarom zette het museumbestuur een aantal veranderingen op touw. Het begin
werd gemaakt met een nieuw logo, een nieuwe website en een nieuwe folder. “Nu is het tijd om het museum
dynamischer te gaan maken.”

aangetrokken om vernieuwingen door
te voeren. “Mijn onderzoek leverde
een heel rapport aan zaken op”, ver
telt Guus. Hij begon samen met ont
werper Frans Korsten meteen met
het vernieuwen van de naam van het
museum (van streekmuseum ‘t Land
van Peel en Maas naar Streekuseum
Peel en Maas), het logo, de website
en de folder die op allerlei toeristische
plekken ligt en vorige week met de
HALLO werd verspreid.

Canon als rode draad
In de toekomt moet er volgens
Guus nog kritischer gekeken worden
naar de bestaande speurtocht en een
audiotour voor zowel volwassenen als
jongeren zou een prima aanvulling
zijn. Ook moeten er meer deelten
toonstellingen in het museum komen.
“Dat heeft ook met die dynamiek te
maken. Het museum moet steeds ver
anderen, want nieuwe dingen trekken
nieuwe mensen”, aldus Guus. “We wil
len zorgen dat het museum voor de
jeugd aantrekkelijker wordt, maar dat
ouderen ook nog steeds de weg hier
naartoe weten te vinden.”
De rode draad die straks door het
museum loopt, is de canon van Peel
en Maas die momenteel geschreven

In het museum zelf veranderde de
afgelopen tien jaar maar weinig, ver
telt bestuurslid Math Ghielen. Sinds de
opening op 8 december 2008 bleef het
originele idee onaangetast. Maar daar
komt nu verandering in. “We hebben
bijvoorbeeld altijd nog de vier dorps
kamers waar we de geschiedenis van
kernen uit Peel en Maas laten zien.
Die kamers zijn door de jaren heen
eigenlijk amper veranderd. Er blijven

straks maar twee dorpskamers over
om zo meer plaats te maken voor
andere zaken en wisselende tentoon
stellingen.”
Een andere puntje dat een opknap
beurt verdient, is de uitstraling van het
fysieke museum. “Het is allemaal heel
statisch”, vertelt Math. “De bedoeling
toen we begonnen, was bijvoorbeeld
om steeds een grote wisseltentoon
stelling van een jaar te hebben, maar

wordt. Vrijdag 22 maart wordt een
nieuw deel officieel gepresenteerd,
‘Van ploeg naar ploegendienst’ van
Patrick van ‘t Hooft. Na ‘De Spaanse
Tijd 1555-1713’ het tweede deel van
de canon. “We willen er uiteindelijk
een boekwerk van maken en daarop
het museum baseren”, aldus Math.
Het nieuwe boek wordt dan ook het
onderwerp van de nieuwe wissel
tentoonstelling die het komende jaar
te zien is in het museum. Met onder
meer speciale panelen en een replica
van een kunstwerk dat in Panningen
staat, wordt de expositie aangekleed.
De presentatie van het tweede
deel van de canon kan dan ook als
startsein gezien worden van de veran
deringen die het museum wil door
voeren. Een streefdatum waarop alles
klaar moet zijn, is er niet. “We moeten
niet vergeten dat het museum gerund
wordt door vrijwilligers”, vertelt Math.
“Een dergelijke operatie kost veel tijd,
geld en mankracht. We hebben maar
beperkte middelen tot onze beschik
king, dus we gaan het op ons eigen
tempo bewerkstelligen. We vieren dit
jaar het tiende bestaansjaar, maar of
we alles voor de elfde verjaardag af
gaan hebben, weet ik niet. We zijn er
in ieder geval volop mee bezig.”

de vorige tentoonstelling is hier straks
twee jaar te zien geweest. Verder is
het nu nog veel een potje of gereed
schap met een bordje erbij waar op
staat wat het is. Het is niet dynamisch
of levendig, maar statisch.”
Om het imago aan te passen, werd
via de provincie een museumconsu
lent opgetrommeld. Guus Hovens uit
Roermond, vorig jaar afgestudeerd als
master in Art, Media and Society, werd

35UPPARTY

Nieuw evenement voor
de oudere jeugd
In plaats van een avond organiseren voor de jeugd die regelmatig in de kroeg of discotheek te vinden
is, besloot Martijn Horsten van café Dotje in Panningen de ‘oudere jeugd’ een avondje uit te bezorgen.
Op zaterdag 6 april vindt de eerste editie van de 35UPPARTY plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden, exclusief bedoeld voor mensen ouder dan 35 jaar. Met een showorkest en dansvloer om het gevoel
van ‘vroeger’ terug te halen.
“Een ouderwetse avondje
stappen met alleen maar
leeftijdsgenoten”, zo wordt het
evenement beschreven op de
website. Het is dan ook écht alleen
bedoeld voor mensen ouder dan
35 jaar. “De jeugd van nu heeft al
genoeg plekken om heen te gaan”,
aldus Horsten. “Voor de oudere
jeugd is er eigenlijk alleen de
mogelijkheid om rustig in een café
te zitten. Op stap gaan zoals vroeger
is er niet meer bij. Daarom wilde ik
iets organiseren voor hen. Zodat de
35-plussers weer los kunnen gaan op
de dansvloer.”
Om het gevoel van het stappen
in vervlogen tijden helemaal
terug te laten komen, staat er een

showorkest, 10 Feet Up, op het podium
van Kerkeböske. “Zij spelen hits die
voorbij kwamen toen de dames en
heren die nu 35 jaar of ouder zijn op
stap gingen”, vertelt Horsten.

‘Oppas kan alvast
geregeld worden’
“Natuurlijk komt er ook
hedendaagse muziek voorbij, maar
het is de bedoeling dat het gevoel van
vroeger opgeroepen wordt. Je staat er
immers ook met allerlei mensen die
je tegenkwam met op stap gaan 10,
20 of zelfs 30 jaar geleden.” Naast het
showorkest verzorgen dj Basje en dj
Mitch de muziek.
Kijk voor meer informatie en

kaarten op www.35upparty.nl
of de Facebook-pagina van het
evenement. “We snappen dat het
voor deze leeftijdsgroep moeilijker
is om zomaar op stap te gaan om
meerdere redenen”, lacht Horsten.
“Dus de oppas kan al geregeld
worden, de aspirientjes kunnen
ingeslagen worden en het contact
met de oude ‘stapkameraden’
kan weer opgepakt worden. Maar
misschien het allerbelangrijkste is
toch wel een fit gestel, want het
wordt swingen op de dansvloer”,
aldus de organisator.
De 35UPPARTY vindt
plaats op zaterdag 6 april in
gemeenschapshuis Kerkeböske en
begint om 20.00 uur.
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Expositie kunstschilder
Jacques Luijten
Tijd: tijdens openingstijden (dagelijks t/m 8 april)
Organisatie: Stichting Leergeld Peel en Maas en DOK6
Locatie: foyer DOK6 Panningen

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

vr
22
03

Mééls mini-OLS

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

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: clubgebouw schutterij Nederweerterdijk
Meijel

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Helden

Open dag AspergeGilde

Cabaretvoorstelling
Stefano Keizers - Erg Heel

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Kessel-Eik

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en JN Kessel-Eik
Locatie: start Mariaplein Kessel-Eik

Potgrondactie

Fietsenverkoop ten bate van
De Zonnebloem

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: huis-aan-huis buitengebied Kessel

Toneelstuk ‘Ut Wônjer van Kessel’

Openstelling archief
bidprentjescollectie
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Historische Werkgroep De Borcht
Locatie: documentatiecentrum bij Sjiwa Baarlo

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Egchel
Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en JN Egchel
Locatie: start Blokhut Jong Nederland Egchel

Disco-avond X-factory

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Presentatie prentenboek
‘Ut naeh sjäöpke’

Cabaretvoorstelling
Arie en Sylvester - WIE?!

Tijd: 13.30-14.30 uur
Locatie: Bazus Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Herdenking Indiëgangers met mis
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Historische Werkgroep de Brede
Locatie: kerk Maasbree

de show. “Alsof het nooit anders is
geweest. Kortom: oude wijn door
oude zakken.” De voorstelling begint
om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu

Lezing Joop van de Ven
‘Weet jij wat tbs is?’
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Reis- en fotopresentatie Nepal en
Kirgizië door Pierre Franssen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0 en De Zonnebloem
Locatie: zaal Biej Ton en Marij Kessel

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Tijd: 15.30-18.00 uur
Organisatie: basisschool De Diamant,
Hoera Kindercentra en UniK
Locatie: basisschool De Diamant Sprunklaan 1, Baarlo

Tijd: start vanaf 08.30-11.00 of 09.30-10.30 uur
Locatie: start Eerselsberg 3, Maasbree

Cabaretiers Arie en Silvester stoffen in hun Best of-show acts die ze door de
jaren heen op het podium lieten zien af. Op zaterdag 23 maart staat het duo op
de planken van het Panningse DOK6 Theater met hun voorstelling ‘WIE?!’.
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Opening BSO UniK

Wandeling ‘Door ‘t Lank van Bree’

Arie en Sylvester
in DOK6
De twee heren gaan flink tekeer
in de voorstelling. “‘Inhoud’ wordt
vakkundig platgestampt, ‘theaterwet
ten’ worden met vuile voeten getre
den en ‘nuance’ wordt keihard de
grond in getrapt”, schrijf DOK6 over

Informatie en presentatie over
Dementie

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Toneelstuk ‘Ut Wônjer van Kessel’
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Vertoning film Thuisland

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Spektakel Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon,
Dorpsoverleg Meijel en Oppe Koffie
Locatie: start Oppe Koffie Meijel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: huis-aan-huis kern Kessel

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en Baarlo Leeft!
Locatie: start Ingweg 7 Baarlo

Cabaret en kleinkunst
The Jeroen Leenders Experience

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Meijel

Vertoning film Thuisland

Potgrondactie

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Baarlo

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: start natuurpark Vlakbroek Koningslust

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Spektakel Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: De Zonnebloem
Locatie: Mariaplein Helden

Tijd: 16.00-21.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging RKMSV
Locatie:

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Koningslust

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: AspergeGilde Peel en Maas
Locatie: teeltbedrijf Linders Groeze 11, Beringe

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en Heldense Jagers
Locatie: start gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Vriendinnendag met sport en disco
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Repair café Baarlo

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Hart voor Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

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

Toneelvereniging Spektakel

Toneelstuk over Kessels wonder
Toneelvereniging Spektakel uit Kessel staat eind maart met een nieuw stuk op de planken. Het stuk ‘Ut
Wônjer van Kessel’ staat onder regie van Marinho Peters. De komische, volkse voorstelling wordt gespeeld in
het Kesselse gemeenschapshuis De Paort.
Het toneelstuk ‘Ut Wônjer van
Kessel’ is een bewerking van de
productie ‘De Mirakelmakers’ van
Roger Pieters. De speeldata van
Toneelvereniging Spektakel zijn

de zaterdag 23 en 30 maart en
de zondagen 24 en 31 maart.
De voorverkoop van het nieuwe
toneelstuk is op vrijdag 1 maart
begonnen.

Kijk voor meer informatie over
de speeltijden van het toneelstuk,
de toneelvereniging en de
kaartverkoop op de Facebookpagina van Spektakel Kessel.
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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 24 maart
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Piet van
Knippenberg (zeswekendienst)
Woensdag 27 maart
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling beringe
Op maandag 8 april is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels. De dichtgebonden zakken
kunt u afgeven op het kerkplein van
13.30 tot 14.30 uur en van 17.00 tot
18.00 uur. Ons team staat klaar om u
te helpen bij het uitladen. Ook kunt u
de zakken iedere dag, wanneer het u
uitkomt, voor de garagedeur achter
de pastorie (Aan de Muele) plaatsen.
Kunt u het niet zelf brengen: bel
dan 3076521 en alles wordt bij u
opgehaald. B.V.D.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530

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 24 maart
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Els Hanrats –
Mevr. Elly Gooren
Zang: Herenkoor (Krontjong-liederen
met begeleiding van accordeon)
Intenties: Tina Gielen (verjaardag),
overl. ouders, Narda en Sraar.
Jaardienst Riek PeetersNijssen. Wiel Kempen en overl.
familie. Jaardienst Jo Hermans.
Zeswekendienst Sjef Fortier.
Overleden Indië-gangers: Piet
Peeters, Antoon Brants, Toon Cox,

Kerkdiensten
Zondag 24 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hay Manders
(b.g.v. verj); Truus Vanmaris –
Wijnen (jaardienst); overl. ouders
Nijssen-Schroén. Voorstellingsmis
communicanten 1ste H. Communie
Zondag 31 maart
Geen H. Mis

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 24 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Rien HunnekensGielens (jaardienst)
Zaterdag 30 maart
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
onze parochianen

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 24 maart
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag
40dagentijd – herenkoor t.i.v.
Mien Engels (zeswekendienst b.g.v.
verj); Frans van den Nieuwboer
(zeswekendienst en b.g.v. de

Wiel Cox, Jac Draeken, Piet Grubben,
Ton Grubben, Wiel Hendriks, Jac
Hermans, Jac Hermans (Schoorveld),
Theo Janssen, Wiel Jacobs, Frans
Manders, Harrie Martens, Jeu
Peeters, Chris Smits, Lei Tielen,
Wiel Vaessen, Jo Wijnands, Wiel
Wijnen, Harrie van de Beuken, Toon
van Gaal, Wiet Vaessen, Handrie
Geurts, Pauw Vaessen, Huub Peeters,
Pierre Hermans (Sevenumsedijk),
Thei Leyssen, Sjeng Coopmans, Piet
Grubben (Tongerlo), Jan Peeters
(Lange Hei), Frits Kurvers, Jèr Nooijen,
Harrie Boots, Maan Hermans, Hans
Vaessen, Toon Jacobs, Jan Vaessen,
Jeu van Diepe, Frans Haenen, Herman
Nijssen, Eugène Hendriks.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

overbrenging van de urn naar
kerkhof Heel) en voor Magda van den
Nieuwboer-Wibier en dochter Nicole
van den Nieuwboer; echtg. Piet en
Jacoba Verschaeren-Janssen; Lucie
en Drees Hermkes-Kartner; overl.
ouders Dré en Toos Peeters-Berkers
en overl. fam. Peeters en fam. Berkers
(jaardienst); Pierre Lijssen (jaardienst/
b.g.v verj.)

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 23 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 30 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 06 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jac Berkers en
voor Corrie en Timo (jaardienst)

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
Zaterdag 23 maart
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Woensdag 27 maart
9.00 uur H.Mis voor de zieken van
de parochie.
Zaterdag 30 maart
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Mededelingen
Ons oprecht medeleven met de
familie Giesbertz – Verboeket met
het overlijden van jullie
Moeder en Oma Marieke.
Proficiat aan de familie Verlaak met de
doop van jullie kind.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

service 23

Kerkdiensten
Donderdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 23 maart
H. Mis 3de zondag 40dagentijd met
dameskoor t.i.v. Riek Adriaans-v.d.
Vondervoort (coll); Overleden Ouders
Strijbos-Lommen en overige fam.;
Sjeng Vissers (b.g.v. verj) en Leen
Vissers-Mestrom (1ste jaardienst);
uit dankbaarheid
Maandag 25 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 26 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aasluitend koffiedrinken.
Donderdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

t.i.v. Joke Goes; Leo Dorssers en
Anna Dorssers-Janssen; Cor Haenen
en Dien Haenen-Engels (bgv
verjaardag)
Zondag 24 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 26 maart
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 27 maart
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Meldingen
Vanaf maandag 04 februari zijn
onze openingstijden van het
parochiecentrum gewijzigd.
De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van
8.30 uur - 11.30 uur.

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

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 21 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 23 maart
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor

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

Kerkdiensten
Zaterdag 23 maart
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 24 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Harry Lormans en
Johanna Lormans-Zeetsen en
kinderen Berry en Wim.
Jaardienst Annie V. Wijlick-Fleuren.
Donderdag 28 maart
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 24 maart
9.30 uur
Jaardienst Tonie Teeuwen en
Nella Teeuwen- Bongers.
Zondag 31 Maart
9.30 uur Voor de parochie.

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
De H. Mis van zondag 19 mei ,
word verplaatst naar zaterdagavond
18 mei om 19.15 uur

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

Baakman & Baakman

Nieuwe voorstelling Miks & Metsj
Theatergroep Miks & Metsj staat de komende tijd vier keer op de planken met hun voorstelling Baakman &
Baakman. De groep speelt de voorstelling drie keer in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe en één keer
in DOK6 Theater in Panningen.
De cast van de theatergroep is
gedeeltelijk nieuw en staat onder
leiding van regisseur Rob van der
Veeke. Het driedelige stuk Baakman
& Baakman speelt zich af in de schuur
van de zuinige gebroeders Baakman.
Ze krijgen veel aanloop van mensen

in hun schuur. Die personen denken
niet altijd in dezelfde lijn, wat grap
pige situaties oplevert. De voorstel
lingen in Beringe beginnen op vrijdag
29 en zaterdag 30 maart om 20.00 uur.
Op zondag 31 maart gaat het om
19.00 uur van start. De uitvoering in

DOK6 Theater op zondag 7 april begint
de voorstelling om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie en
de kaartverkoop op
www.miksenmetsj.net of bel
naar Sjraar via 06 50 50 11 12 of
Nelly 06 47 96 20 15.
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649,-

GRATIS
BEZORGD!

120,-

499,-
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* Na €50,- cashback via Siemens

Wasmachine / WM16O5C2

Wasdroger / DV70M5020IW

• A+++-30% • 9 KG • 1600 t/pm
• Anti-vlekken systeem • speedPerfect
• iQdrive motor met 10 jaar garantie

• Warmtepomp • A++ • 7 KG
• OptimalDry-technologie
• ProSteam zorgt voor minder kreukels in uw was

UW OUDE APPARAAT IS NU TOT WEL

€200,- WAARD!

Wist u dat de hoogste energiekosten in een huishouden zijn toe te wijden aan wasmachines en wasdrogers? Deze apparaten zijn verantwoordelijk voor ca. 20% van het totale energieverbruik! Door over te stappen op een moderner, energiezuiniger apparaat kunt u dus ﬂink
besparen op uw energierekening. EP:Tummers heeft de komende weken een unieke en spectaculaire inruilactie. Wanneer u uw oude,
energievretende apparaat inlevert ontvangt u inruilkorting op een nieuw apparaat. Deze korting kan oplopen tot maar liefst €200! U
ontvangt zelfs inruilkorting bij inlevering van niet-werkende apparaten. Daarnaast staan de specialisten van EP:Tummers voor u klaar
met deskundig advies over welk apparaat het beste in uw huishouden past en hoe u nog meer op uw energiekosten kunt besparen.
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NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

