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Middeleeuws Baarlo
Ridders waren op Paasmaandag 22 april de baas in kastelendorp Baarlo. Boogschieten, zwaardvechten, lans werpen, ringsteken. Allerlei typische middeleeuwse
bezigheden konden bekeken of zelf opgepakt worden tijdens de Kastelendag die dit jaar in het teken van 800 jaar Baarlo stond. Op de weide bij kasteel d’Erp werd zelfs
de bestorming van het kasteel nagespeeld net zoals het eraan toe ging toen Karel de Stoute in 1473 hetzelfde deed. Al vielen er dit keer beduidend minder slachtoffers
te noteren. Het was volgens de organisatie, mede dankzij het stralende weer, een zeer geslaagde Kastelendag. “We gaan na dit succes vol energie door naar de volgende
activiteiten die plaats gaan vinden in het kader van Baarlo 800 jaar”, aldus stichting Baarlo Leeft!. (Foto: Jan Fleuren)

Toekomst Kessels gemeenschapshuis

De Paort verbouwen en
sporthal uitbreiden
Gemeenschapshuis De Paort verbouwen, de sporthal uitbreiden en geen nieuwbouw realiseren.
Dat is volgens de werkgroep MFA Kessel van Dorpsoverleg Kessel (DOK) de beste toekomstoptie voor het
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verouderde gemeenschapshuis.
De werkgroep onderzocht drie
scenario’s. De andere twee opties,
waaronder nieuwbouw, bleken C
echter te duur te zijn, waarna voor
M
het scenario met het behoud van
Y
beide g
 ebouwen werd gekozen.

Nieuw in Venlo!

CM

De werkgroep MFA Kessel werd MY
opgericht nadat drie jaar geleden uitCY
een dorpsenquête naar voren kwam
CMY
dat De Paort volgens de Kesselse
inwoners niet meer van deze tijd is. K
Lees verder op pagina 02
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Kinderraad na de zomer van start
Peel en Maas krijgt na de zomervakantie een kinderraad. Het plan van
VVD-gemeenteraadsleden Karin Jacobs en Suzan Hermans heeft de goedkeuring vanuit de gemeente binnen. Scholen in Peel en Maas die mee
willen doen aan het initiatief kunnen zich tot vrijdag 17 mei melden bij de
gemeente. Na de zomer, rond september, moet de eerste echte vergadering gaan plaatsvinden.
Naast de twee raadsleden dien
den ook Sam Bovenkamp, leerling op
de Nieuweschool in Panningen, en
zijn leraar Pascal Ueberbach eenzelfde
plan in voor een kinderraad. De vier
initiatiefnemers bundelden hun krach
ten en gingen samen aan de slag. De
raad moet worden gevormd uit leer
lingen die in groep 7 en 8 zitten van
zoveel mogelijk basisscholen in de
gemeente.
Volgens de initiatiefnemers onder
streept en onderkent de burgemees
ter hoe belangrijk het is om de jeugd
te betrekken bij wat een gemeente
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en bestuur doet. Ze beloofde mede
werking vanuit de gemeente aan de
kinderraad. Hoe de kinderraad pre
cies vorm gegeven gaat worden, is
nog niet bekend. “Daarvoor hebben
we nog brainstormsessies en overleg
gen gepland”, aldus VVD-raadslid Karin
Jacobs.
Scholen die interesse hebben
om deel te nemen aan het project,
kunnen zich tot vrijdag 17 mei
melden bij de gemeente. “Wij als
initiatiefnemers en de gemeente zelf
hebben alle scholen benaderd”, vertelt
Jacobs. “We hebben naar aanleiding
van eerdere mediaberichten al veel
enthousiaste reacties van zowel
scholen als leerlingen ontvangen.
Daarom vertrouwen we erop dat een
groot gedeelte van de scholen mee
gaat doen en dat we vanaf volgend
schooljaar écht van start kunnen
gaan.”
Na 17 mei wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd
en worden de scholen begeleid om
het initiatief binnen hun school te
introduceren. In principe is het de
bedoeling om van iedere school
twee leerlingen uit groep 7 of 8 in de

De kinderraad-initiatiefnemers
Pascal Ueberbach, Karin Jacobs, Sam Bovenkamp en Suzan Hermans
kinderraad te krijgen, vertelt Jacobs.
“We weten niet of alle scholen mee
gaan doen, dus we weten ook niet
hoe groot de kinderraad wordt straks.
Er wordt wel zo snel mogelijk een
klankbordgroep opgericht waar we
mee gaan brainstormen om zo in te
vullen hoe het geheel er precies uit
komt te zien. Ook met betrekking tot
de financiële ondersteuning vanuit de
gemeente”
Volgens Jacobs is wel duidelijk dat

na de zomervakantie de leerlingen
in principe gekozen zijn en een raad
gaat vormen die rond september de
eerste vergadering gaat krijgen. In die
vergadering gaan de leerlingen zich
richten op zaken die voor hen interes
sant zijn. Zo hopen de initiatiefnemers
een frisse blik op zaken te krijgen en
de jeugd meer te betrekken bij de
politiek. Ook de andere functies in de
raadszaal moeten ingevuld worden
door kinderen, vindt Jacobs. “Het zou

mooi zijn als we straks in 2020, tien
jaar na het begin van gemeente Peel
en Maas, een kinderburgemeester
kunnen installeren. Ook bijvoorbeeld
een griffier en journalist zouden door
kinderen kunnen worden ingevuld. Dat
soort zaken gaan we de komende tijd
allemaal bekijken.”
Kijk voor meer informatie naar de
vlogs van de initiatiefnemers op hun
YouTube-kanaal Kinderraad Peel en
Maas.

De Paort verbouwen en sporthal
uitbreiden
Een klankbordgroep bestaande uit 35
Kesselnaren werd opgezet en architect
Wim Silvrants onderzocht mogelijke
locaties voor een nieuwe multifunctio
nele accommodatie. De acht potentiële
plekken werden door de werkgroep
teruggebracht naar de drie meest haal
bare en gewenste scenario’s.

Geschatte kosten
2.415.000 euro
De drie scenario’s werden al eer
der bekendgemaakt en op donder
dag 18 april liet de werkgroep tijdens
een bijeenkomst van DOK bij monde
van Peter van de Pas, voorzitter van
de werkgroep, weten een voorkeurs
scenario te hebben gekozen. Het idee
dat samen met de klankbordgroep
werd gekozen, bestaat eruit dat De
Paort verbouwd wordt, zodat het
gemeenschapshuis weer aan de eisen
van de huidige tijd voldoet. Verder
wordt sporthal Achter de Häöf uitge
breid, zodat daar meer sportverenigin
gen geconcentreerd kunnen worden.
De geschatte kosten voor het plan zijn
2.415.000 euro.
De andere twee scenario’s waren
nog een flink stuk duurder. Scenario
twee bestond eruit dat er een nieuw
MFA werd gebouwd op het terrein van
de tennisclub. Twee tennisbanen zou
den daarbij verdwijnen. De kosten van
dit scenario kwamen uit op 2.735.000
euro. Scenario drie hield in dat de hele
tennisclub zou verhuizen richting de
voetbalvelden en dat er een nieuw

MFA en eventueel seniorenwoningen
zouden verrijzen op de huidige plek
van de tennisclub. Het kostenplaatje
van deze optie bedroeg 3.825.000
euro. Bij beide scenario’s zou de sport
hal ook uitgebreid worden.
Scenario 2 en 3 bleken nogal duur
en vooral lastig om in de toekomst
rendabel te maken. De exploitatie
zou volgens de werkgroep in ernstig
in gevaar komen. Daarom adviseert
de werkgroep De Paort te verbou
wen én de exploitatie in handen van
de Kesselse gemeenschap te leggen
in combinatie met een beheerder.
“Financiële modellen die we opgesteld
hebben, laten zien dat op die manier
de exploitatie van De Paort toekomst
bestendig is”, aldus Van de Pas.
Verder wil de werkgroep zaken
als de Dorpsontmoeting en de biblio
theek in het pand gaan vestigen, om
zo inkomsten te genereren. “We willen
vooral dat het een ontmoetingsplaats
wordt tussen jong en oud”, aldus Van
de Pas. “Dus absoluut geen bejaarden
tehuis, maar een plek waar ook jonge
ren komen. We zijn nog op zoek naar
Kesselse jeugd die mee wil denken,
maar die zijn helaas lastig te vinden.”

Rekening houden met
parkeerprobleem
De volgende stap van de werk
groep is om een pakket van eisen
op te stellen en daarna drie of vier
architecten een ontwerp te laten
maken hoe De Paort er uit moeten

komen te zien. Ook is parkeren een
groot aandachtspunt binnen het plan.
In Kessel is parkeren al langer een
probleem. Een andere werkgroep,
Verkeerscirculatieplan, is bezig die
problematiek in kaart te brengen. “Het
is belangrijk dat we samen op moe
ten trekken in dit verhaal”, vertelt Van
de Pas.
Het ontwerp van de architecten
verwacht de werkgroep in het vierde

kwartaal van 2019 binnen te heb
ben. Daarna zal een definitief ontwerp
gekozen worden in het eerste kwartaal
van 2020. Vervolgens worden offertes
aangevraagd bij aannemers. Een aan
vraag indienen bij de gemeente moe
ten in het derde kwartaal van 2020
gebeuren. In de hele planvorming
wil de werkgroep direct betrokkenen
(klankbordgroep en de omwonenden)
betrekken bij de volgende stappen.

Helden en Panningen

Bisschop Smeets
op bezoek
Bisschop Harrie Smeets brengt vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag
5 mei een bezoek aan het dekenaat Horst-Helden en doet daarbij
Helden en Panningen aan.
Het officiële volledige pro
gramma is nog niet bekendgemaakt,
laat pastoor Peter van der Horst van
het Sint Vincentiuscluster weten. Wel
zeker is dat de bisschop op zaterdag
4 mei ‘s avonds bij de dodenher
denking bij het monument Everlo in
Panningen is. Op zondag 5 mei doet
Smeets de Heilige Mis om 10.00 uur
in de Sint Lambertuskerk in Helden.
Beide gelegenheden zijn publieke
lijk toegankelijk. Naast beide bezoe
ken in Helden en Panningen heeft

de bisschop een ontmoeting met
vrijwilligers van het parochiecluster
Sint Vincentius, woont hij een bijeen
komst bij met emeriti-priesters en
brengt hij een bezoek aan hospice
het Plattelandshoés in Panningen.
Het bezoek van de bisschop
maakt deel uit van de reeks ken
nismakingsbezoeken, waarbij alle
dertien dekenaten in het bisdom
Roermond worden aangedaan.
Daarbij hoort ook het dekenaat
Horst-Helden.
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Heldense kermis met ‘donker randje’
De Heldense kermis die duurde van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 april werd vanwege het mooie weer
drukbezocht. Een incident op de zaterdagavond zorgde er echter voor dat het een editie werd met een donker
randje. Een jongen van vijf jaar raakte gewond toen hij uit de rups viel. Hij werd met een traumahelikopter naar
het ziekenhuis vervoerd, maar uiteindelijk viel het mee. De jongen hield er een hersenschudding aan over.

vervoeren. Het jongetje is inmiddels
weer thuis. “Natuurlijk had het wel
een grote impact op iedereen”,
vertelt kermismeester Piet Ebisch.
“De schrik zat er goed in, zeker omdat
het om zo’n jong mannetje ging.”
Ebisch ging een aantal dagen
later nog op bezoek bij de jongen.
“Hij rende alweer rond in de tuin.
Het is dus gelukkig goed afgelopen
allemaal. Maar toch is het een kermis

met een donker randje. Iedereen is
flink geschrokken.” De kermis ging
door na het ongeval met de jongen.
“Behalve het incident op zaterdag is
het allemaal goed verlopen”, aldus
Ebisch. “Het was enorm druk. Mede
dankzij het weer.”
De rups werd na het incident
onderzocht door de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA).

Gemeente handhaaft in voormalig
Meijel raadhuis
De gemeente is een handhavingstraject gestart vanwege arbeidsmigranten die in het voormalig Meijelse raadhuis gehuisvest waren.
De gemeente controleerde het pand nadat politieke partij Lokaal
Peel&Maas vragen stelde over het onderwerp en er klachten waren
binnengekomen van omwonenden.

De jongen zou naar verluidt
zijn gaan staan in de attractie, zijn
evenwicht hebben verloren en uit

het karretje zijn gevallen. Daardoor
kwam hij met zijn hoofd op de stoep
naast de attractie terecht. Het zorgde

voor paniek bij omstanders en een
traumahelikopter werd ingeschakeld
om de jongen naar het ziekenhuis te

Recordopbrengst
Goede Doelen Week
De Goede Doelen Week, die drie weken geleden week overal in Peel en Maas plaatsvond, heeft ruim
147.500 euro opgeleverd. Het opgehaalde bedrag was de hoogste opbrengst sinds de start van de gezamenlijke
Goede Doelen Week in de hele gemeente, in 2016.

In vrijwel alle dorpen gaven de
mensen dit jaar méér dan bij de drie
vorige edities. Alleen in Kessel lag
het bedrag lager dan afgelopen jaar.
Opvallend was het succes van de
automatische incasso’s in Maasbree.
Die brachten maar liefst 10.270 euro
op, bijna 42 procent van de totaal
opbrengst in het dorp. In Panningen
was de grootste groei te noteren
ten opzichte van 2018. Er werd met
24.300 euro 15,5 procent meer opge
haald dan een jaar eerder. Alleen

in Maasbree werd met 24.712 euro
(+8 procent) meer geld opgehaald
dan in Panningen. Daarachter volgen
Helden met 23.665 euro (+5 procent),
Meijel met 20.090 euro (+4 procent),
Baarlo met 17.775 euro (+4,5 procent),
Kessel met 12.355 euro (-9 procent),
Beringe met 8.595 euro (+7,5 procent),
Grashoek met 6.555 euro (+5 procent),
Koningslust met 4.795 euro (+5 pro
cent) en Egchel met 4.670 euro (+5
procent). Elk dorp heeft inmiddels ook
uitgerekend hoeveel geld ieder fonds

of iedere stichting krijgt. Die bedra
gen hangen af van wat de mensen
hebben aangegeven op hun formu
lier. Veel mensen doneren volgens
de organisatie van de Goede Doelen
Week (GDW) een geldbedrag zonder
het specifiek toe te kennen aan één
of meerdere fondsen. Die donaties
worden over alle deelnemende goede
doelen verdeeld. Elk jaar zijn er in de
hele gemeente zo’n duizend mensen
betrokken bij de collectes en het tellen
van de GDW.

In het voormalig raadhuis in
Meijel is bistro Gossimijne gevestigd
op de plek waar voorheen gastro
bar D’n Burgemèster zat. Verder
zitten er onder meer een groeps
accommodatie en hotelkamers in het
pand. De arbeidsmigranten waren
naar verluidt gehuisvest in die ruim
tes. De gemeente geeft aan dat het
illegale huisvesting betreft. “Op dit
moment is het in strijd met de wet
en regelgeving. Daarom is een hand
havingstraject opgestart”, aldus de
gemeente.
De gemeente kwam in actie
nadat omwonenden klachten had
den en een handhavingsverzoek
indienden bij de gemeente. Lokaal
Peel&Maas besloot vragen te stel
len aan het College van B&W waarin
melding werd gemaakt van de
arbeidsmigranten. “Dat signaal was
voor ons nieuw”, aldus de gemeente.
Op 28 maart bracht de gemeente
een bezoek aan het pand en consta
teerde dat er inderdaad arbeidsmi
granten gevestigd waren. Daarom is
een handhavingstraject opgestart en
worden de komende tijd herbezoe

Gazania

Gazania rigens ‘Gelbe Jupiter’.
Oranje-geel. Ø 27 cm. Per stuk

ken afgelegd, zo laat de gemeente
weten.
Lokaal Peel&Maas kaartte in
de vragen nog meer zaken aan
die volgens de partij voor klach
ten in de buurt zorgden. Zo waren
de zeven parkeerplaatsen die de
ondernemer moest realiseren niet
aanwezig. Dat is opgelost volgens
de gemeente. “De parkeerplekken
waren niet altijd bereikbaar (...).
De ondernemer is hierop aange
sproken”, aldus de gemeente. Een
gezamenlijke groenstrook realiseren
met de eigenaar van het pand lukte
volgens de gemeente niet. Daarom
werd het gedeelte van de gemeente
op dinsdag 2 april aangeplant,
zodat parkeren daarop onmogelijk is
geworden.
Verder is de gemeente een
procedure opgestart om te
zorgen dat de pandeigenaar een
geluidsbegrenzer plaatst in de
feestzaal. De gemeente heeft
momenteel een zienswijze in
behandeling die was ingediend
tegen de maatwerkvoorschriften die
de gemeente heeft opgesteld.

Actie
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Koningsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 april. Hieronder kunt u zien wat er voor de kinderen in de verschillende dorpen georganiseerd wordt. Foto’s van de
optochten, spellen en demonstraties mogen gestuurd worden naar redactie@hallopeelenmaas.nl met vermelding van dorp en eventueel fotograaf. De foto’s kunnen
worden gebruikt in de editie van donderdag 4 mei.

Koningsdag 2019
Kessel

Baarlo

In Kessel vindt de Koningsdag-activiteit niet op Koningsdag zelf, maar al de avond
ervoor plaats. Op vrijdag 26 april kunnen Kesselse kinderen tot en met 16 jaar deel
nemen aan een speciale tocht door Kessel. Starten kan tussen 19.00 en 19.30 uur en de
tocht is rond 21.30 uur afgelopen.

De Markt en de Kasteelweide in Baarlo staan op 27 april weer in het teken van
Koningsdag. Vanaf 10.15 uur begint de kinderfietsjes-optocht met daarna een
minibellenconcert en de prijsuitreiking. Vervolgens zijn er diverse demonstraties en
activiteiten in het centrum van Baarlo.

De groepjes vertrekken vanaf het clubgebouw van OJC De Hobbits. Het verhaal van de
tocht is dat koning Willem-Alexander op weg naar Amersfoort belangrijke items is vergeten.
Aan de groepjes in Kessel de taak ze bij de koning te bezorgen. Door het dorp lopen echter
verzamelaars die de items graag willen bemachtigen.

De organisatie van de Koningsdag, Stichting Kinderfeesten Baarlo, heeft vanaf 11.30 uur
een kinderkleedjesmarkt gepland op de Markt en Baron van Erplaan. Op de Kasteelweide zijn
Oud-Hollandse kinderspelen te doen. Volleybalvereniging VV Tupos is ook op de weide te vin
den met een spel. Om 14.30 uur is de afsluiting van de dag. Opgeven voor de markt kan via
kinderkleedjesmarktbaarlo@gmail.com

Maasbree

Beringe

Het Kennedyplein in Maasbree is op Koningsdag het middelpunt van de oranje-festiviteiten in het dorp. De dag wordt om 12.30 uur geopend met de pasapas die de
kinderen bij de Koningsspelen al geleerd hebben. Op het plein zijn vervolgens allerlei
spelletjes en activiteiten te doen.

Koningsdag in Beringe begint om 10.15 uur met een Oranje-optocht door het dorp.
De versierde fietsen, skelters en bolderwagens zijn rond 10.45 uur weer terug bij het
beginpunt op school. Na de prijsuitreiking gaat het programma verder met Mastersjef
Beringe.

Het is mogelijk de fiets te versieren, geschminkt te worden en er zijn optredens. Ook is er
een ballonnenclown. Op de kindermarkt is het mogelijk spulletjes te verkopen. Aanmelden
voor de markt kan via stichtingkinderfeestenmaasbree@gmail.com De versierde fietsen kun
nen om 15.30 uur meedoen aan de fietstocht. Aansluitend is de prijsuitreiking, waarna om
16.00 uur de dag wordt afgesloten.

Bij Mastersjef Beringe maken de kinderen in groepjes gerechtjes die worden beoordeeld.
Na 13.00 uur neemt comité Berings Gezellig de activiteiten over. Op het kerkplein wordt een
terras ingericht en in de Wieksjlaag kan een film gekeken worden. Om 15.00 uur start het
allereerste Open Peel en Maas Kampioenschap Stef Stuntpiloot XXL. Vanaf 19.00 uur is er
muziek van het akoestische duo Bryan en Gijs.

Helden

Panningen

In Helden is op Koningsdag een vrijmarkt. De deelnemers kunnen om 09.30 uur
opbouwen en vanaf 10.00 uur worden de spullen verkocht. Daarnaast is het onder
meer mogelijk Oud-Hollandse spellen te doen, cakejes te versieren of te knutselen.
Naast de rustige activiteiten kan er ook gesprongen worden op het aanwezige spring
kussen. De Koningsdag-activiteiten vinden plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske. Bij goed
weer zijn de activiteiten buiten en bij slecht weer binnen. Om 14.00 uur zijn de activiteiten
afgelopen. Het geheel wordt georganiseerd door Kingerfiëste Helje Dörp. Aanmelden voor de
vrijmarkt kan door een berichtje te sturen naar kinderfeestenhelden@outlook.com

Stichting KinderACtiviteiten Kepèl (KacK) organiseert Koningsdag met een grote
kindermarkt in het centrum van Panningen. Naast de markt zijn diverse workshops,
demonstraties en activiteiten. Ook is er een lasergame-arena waar teams het tegen
elkaar opnemen.
Verder is er een workshop kickboxen, is er outdoorcooking en komen de brandweer
en sportclub Pareja langs. Voor de allerkleinsten is er een springkussen en een schmink
stand. Naast alle activiteiten zijn de winkels in Panningen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Opgeven voor de markt kan door te mailen naar stichtingkack@gmail.com of te bellen naar
Martijn Lacroix via 06 47 42 87 03.

Egchel

Koningslust

Kindervakantiewerk Egchel regelt ieder jaar de activiteiten die in het dorp plaatsvinden rondom Koningsdag. Op zaterdag 27 april begint het oranjefeest om 10.00 uur
bij gemeenschapshuis ‘t Erf. De opening wordt verzorgd door muziekvereniging Egchel
.
Na de muzikale opening wordt er gestart met de spellenochtend. Daarna volgt nog
een verkiezing wie zijn of haar fiets, skelter, step of bolderkar het mooiste heeft versierd.
De creaties worden door een professionele jury beoordeelt die ook een winnaar uitroept.
Als laatste volgt nog de traditionele ballonnenwedstrijd. De Koningsdag-activiteit in Egchel
duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Oranje Comité Koningslust heeft ook dit jaar weer de organisatie van de
Koningsdag in het dorp opgepakt. Het festijn op zaterdag 27 april begint om 13.30 uur
met Oud-Hollandse spellen en een voetbaltoernooi in en rondom dorpshuis De Sprunk.

Meijel

Grashoek

De Meijelse Koningsdag begint om 15.00 uur op het Alexanderplein en in gemeenschapshuis D’n Binger. Het is op de zaterdagmiddag mogelijk te kijken naar optredens
die verzorgd worden door diverse verenigingen. Kinderen kunnen verder los gaan op
een springkussen en een stormbaan.

Koningsdag in Grashoek krijgt dit jaar een speciaal tintje vanwege het honderdjarig bestaan van het dorp. Daarom bestaat de spellenmorgen op zaterdag 27 april uit
speciale, gevarieerde spellen voor de jeugd. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen
van de basisschool.
Oranje Comité Grashoek tekent voor de organisatie van de Koningsdag-activiteiten die
dit jaar plaatsvinden op de voetbalvelden van SV Grashoek. De speciale spellenmorgen vindt
plaats van 10.00 tot 12.00 uur, waarna er nog een traktatie volgt voor alle kinderen. Ook
worden dan de prijzen uitgereikt aan de winnaar van de spellenmorgen en de mooist ver
klede deelnemer.

Naast het springen zijn er ook rustige activiteiten als schminken en knutselen. Ook wordt
er gezorgd voor eten en drinken. Vanaf 17.30 uur treden The Deejays als afsluiter van de fes
tiviteiten op de Meijelse Koningsdag. De organisatie van Koningsdag in Meijel ligt in de han
den van Stichting Oranje Comité Meijel.

Rond de klok van 16.00 uur komt er een ballonnenclown allerlei figuren maken van
ballonnen en op de dag is het mogelijk een stoere glittertatoeage te laten zetten. Voor de
jongere kinderen is er een springkussen aanwezig en de jeugd wordt verder getrakteerd op
verschillende traktaties. Om 16.30 uur wordt Koningsdag in Koningslust weer afgesloten en
kunnen de kinderen huiswaarts keren.
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Strijden voor een Iraanse mensenrechtenactivist
Een gevangenisstraf van 38 jaar en 148 zweepslagen. Dat kreeg de Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin
Sotoudeh opgelegd. Niet vanwege een moord of diefstal, maar voornamelijk omdat ze vrouwen verdedigde die
protesteerden tegen de verplichting van het dragen van een hoofddoek. De advocaten Agnes Burhenne uit
Helden en Eefje van der Woning uit Kessel steunen hun Iraanse collega en sloten zich aan bij een protest van
Amnesty International.

Zelfs bij Amnesty International,
toch al vele jaren actief in de strijd
tegen de schending van mensenrech
ten, schrokken ze van het vonnis dat
de Iraanse advocate Nasrin Sotoudeh
afgelopen jaar kreeg opgelegd. Liefst
38 jaar moet ze de gevangenis in en

daarnaast krijgt ze 148 zweepslagen.
Het is de ‘wreedste straf’ die Amnesty
heeft gedocumenteerd tegen een
mensenrechtenverdediger in Iran.
De reden van het hoge vonnis is niet
het verwonden of vermoorden van
iemand. Sotoudeh verdedigde de rech

begon een campagne en petitie om
druk te zetten op de Iraanse regering
om de straf te verminderen of kwijt
te schelden. Er zijn regelmatig peti
ties tegen dergelijke wanpraktijken,
maar dit specifieke geval werd opge
pakt door advocate Jolanda Houben
uit Thorn. Zij benaderde alle advocaten
uit haar netwerk om het initiatief te
steunen.
De oproep kwam zo bij Agnes
Burhenne uit Helden, met een kantoor
in Weert, en Eefje van der Woning uit
Kessel, met een kantoor in Panningen,
terecht. De beide dames beslo
ten samen met zo’n dertien andere
regionale advocaten het initiatief te
omarmen. “We zien Sotoudeh als een
collega”, vertelt Agnes. “Ze doet het
zelfde werk als ons, maar dan in Iran.
Het voelt als onze taak om haar te
steunen en te zorgen dat zij haar werk
kan doen op dezelfde manier als dat
wij dat kunnen.”
Het is volgens Eefje en Agnes
belangrijk dat advocaten over de hele
wereld hun werk kunnen doen zonder
dat ze bang moeten zijn om vervolgd
te worden door de overheid. Daarom
proberen ze zoveel mogelijk het geval

van Sotoudeh onder de aandacht
te krijgen. Dat doen ze door met de
regionale groep advocaten actief op
Facebook en andere sociale media
handtekeningen te werven voor de
petitie. “Een aantal van ons, de ren
ners, doet mee aan de City Run in
Roermond op zondag 28 april. De rest
werft mensen online en in de eigen
omgeving.”
Het is volgens de twee belangrijk
om zoveel mogelijk handtekeningen
te verzamelen. “Hoe meer mensen
ondertekenen, des te groter wordt
de druk die Amnesty kan zetten op
de regering van Iran”, aldus Eefje en
Agnes. “Het uiteindelijke doel is om
Sotoudeh uit de gevangenis te krijgen
of in ieder geval de straf naar beneden
te krijgen”, vertelt Eefje. “Wij kunnen
dat zelf niet bewerkstelligen, maar
omdat we ons verbonden voelen met
haar willen we graag op deze manier
ons steentje bijdragen.”
De petitie is te tekenen via
www.amnesty.nl en dan bij de
lopende acties te kijken. Daar staat het
verhaal over de Iraanse vrouwenrech
tenactiviste Sotoudeh bij waar de peti
tie ondertekend kan worden.

ten van vrouwen die geen hoofddoek
meer wilden dragen.
Ze werd dus afgerekend voor haar
rol als advocate. Sotoudeh kreeg zelfs
méér dan de maximale straf die de
rechter kan opleggen. Onacceptabel,
zo vond Amnesty en de organisatie

Jubileumfeest Maasbreese
voetbalclub
Voetbalclub MVC’19 uit Maasbree bestaat 100 jaar. Om dat te vieren stond het Paasweekend
volledig in het teken van het jubileum. Zo vond op zaterdagmiddag een activiteit voor de jeugd
plaats en in de avonduren was het tijd voor de De Vrienden van MVC’19 Live. Op Paasmaandag stond
nog de familiedag op het programma met onder meer een paasbrunch, een historische terugblik en
optredens van diverse artiesten. Het werd een weekend waarbij alle leeftijden zich uitstekend
vermaakten tijdens de verschillende jubileumactiviteiten. (Foto: Math Geurts)

ADVERTENTIE W E E K
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Wae wiste det ut eine moeilijke stried ging waere.
Dich hees alles gegeave en gedoan um baeter te waere.
Laeve Sies, wae zien dich veur altied dankbaar.
Desse det wits, veur dien onvoorwaardelijke leefde.
Un deep respect wie desse dees ziekte hees weite te drage.
Veul te vreug motte wae dich los loate,
mer weit dich laefs verder in dien kinger en in ôs hert.
Wae haoije van dich.

Op 16 april is mijn vader en
onze (schoon) broer rustig ingeslapen.

Jeu Dorssers
* 12 april 1938

Panningen
weduwnaar van

Elly Dorssers- van Knippenbergh

Theo Beeker

Kaldenkerken (DE):

lieve echtgenoot van

zorgzame pap van

Correspondentieadres:

Max & Casper
† Helden, 21 april 2019

Helden: Ilona
Max, Casper
Pebbles Hope

Abby

Ron Dorssers en Galina Afonina
Familie Dorssers
Familie Van Knippenbergh

Ilona Beeker - Peeters

* Grubbenvorst, 28 mei 1967

† 16 april 2019
De verbouwing en studie
lekker klaar, nu is het moment
dan toch echt daar:

ons Suus
wordt 30 jaar!
Van harte gefeliciteerd!
Dikke kus van de meiden

Ron Dorssers
Knorrstrasse 14
41334 Kaldenkerken (DE)

Naar wens van vader hebben we in kleine kring afscheid
genomen op zaterdag 20 april in het Yardenhuis van Venlo.
We bedanken iedereen die een steun en toeverlaat is geweest
in het leven van mijn vader na het overlijden van mijn moeder.

Joy

Grubbenvorst: Pap † en Mam Beeker

Kelsey wird 18

Panningen: Pap en Mam † Peeters
Wij danken u hartelijk voor
uw medeleven bij het overlijden
van mijn zus, schoonzus en onze tante

Broers, zussen
Zwagers, schoonzussen
Neven en nichten
Familie Beeker
Familie Peeters

Mariet van den Beuken
Familie van den Beuken

Familie Beeker
Baarloseweg 3B, 5988 NL Helden

De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 27 april om 19:15 uur in de
parochiekerk van Kessel.

De crematiedienst zal in besloten kring plaatsvinden.

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

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
www.vooraltijdbijzonder.nl

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

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.

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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.

nu

uw gordijnen weer
schoon en fris

10%

korting
*

Geef krimp
geen kans!

*deze actie is geldig t/m 30 april met kortingcode DDL10

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Yoga Workshops in Helden!
4 mei en 15 juni Aerial én op de mat.
Iedereen is welkom! lekkerlaeve.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Hulp nodig bij wis- of scheikunde?
Ik leg moeilijke onderwerpen op een
begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Te huur prachtig gemeubileerd
appartement 2 pers. op tijdelijke
basis, buitengebied Maasbree.
Huur € 950,00 all in, excl. gas en
elektriciteit. Reacties: info@intniet.nl

Te koop zeer mooie racefiets,
merk Xtrail Sora. Is in goede staat.
60 inch en meer dan 20 versnellingen.
Telefoon 077 307 43 13.

Cadeautip 60 min. huiskameroptreden
met livemuziek en zang. Ton Geurts
mail geurtsmuziek@home.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.

proficiat
opa, oma en de bubs

Moederdagtip! Geef eens een massage
cadeau! Ontspannings-, zwangerschap-,
hotstone-, sportmassage.
www.wellnesspraktijksanne.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

TE KOOP
WITTE HORTENSIA'S
voor tuin terras of balkon.
Verkoopdagen
27 april, 4 en 11 mei
van 10.00 tot 13.00
3 stuks
voor €10,Nijssen, Schafelt 16 Baarlo
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Eerste schetsen herinrichting gebied
Kwistbeek
De Kwistbeek herstellen, wateroverlast beperken én meer natuur langs de beekranden in Helden en Baarlo
creëren zodat het er ook fijn wandelen is. Het zijn de eerste ideeën om het Gebied Kwistbeek aan te pakken.
Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas presenteerden donderdag 18 april de eerste schetsontwerpen.

gen. De schetsontwerpen zijn gemaakt
door de betrokken werkgroepen,
gemeente Peel en Maas, Waterschap
Limburg en een adviesbureau, op basis
van alle ideeën die sinds de start van
het project vorig jaar zijn ingediend.

Wateroverlast
beperken
Naast nodige beekherstel- en
beekverstevigingswerkzaamheden,
zijn er plannen om wateroverlast te
beperken. Dit willen de gemeente en
het waterschap doen door nevengeu
len te graven én door stukken natuur
gebied bij de Kwistbeek in te richten
als water-opvanggebied. Hierbij wor
den stukken grond in de omgeving
van de beek zo bewerkt en ingericht
met beplanting, dat het water goed
kan opnemen wanneer de Kwistbeek
buiten haar oevers treedt. De
gemeente heeft hiervoor al enkele
stukken landbouwgrond in Helden
gekocht of geruild met particulieren.

Natuurlijker en
kronkeliger

Een schets van hoe de Kwistbeek
er straks uit zou kunnen komen te zien. (Impressie: Antea Group/Croonen Buro 5)

‘Optreden tegen
hondenpoep geen
gemeentetaak’
Gemeente Peel en Maas heeft geen specifiek hondenbeleid en
treedt dan ook niet handhavend op als het gaat om overlast door
bijvoorbeeld hondenpoep. Dat liet het College van B&W van Peel en
Maas onlangs weten aan VVD-raadslid Teun Heldens, die vragen had
gesteld over het onderwerp. Die vindt het merkwaardig dat de
gemeente niets doet.
In de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van gemeente
Peel en Maas staat dat honden in
de gemeente moeten zijn aange
lijnd en dat hondeneigenaren zelf de
poep van hun viervoeter op moeten
ruimen. Maar er is geen specifiek
hondenbeleid waarin voorzienin
gen, toezicht en handhaving zijn
opgenomen, aldus het college.
Hondenbezitters betalen in Peel en
Maas namelijk geen hondenbelasting
en dus zorgt de gemeente niet voor
voorzieningen zoals uitlaatplaatsen,
poepbakken en borden.
Daar gaat het volgens VVDraadslid Heldens mis, zo stelde hij
eerder. “We krijgen uit de samen
leving telkens weer signalen dat dit
in de praktijk niet werkt en dat er
niet op gehandhaafd zou worden.”
Ook de politie verzocht de gemeente
op te treden en voorzieningen te
treffen. Maar dat is volgens het
beleid helemaal niet de taak van de
gemeente en die bemoeit zich er
dan ook zo min mogelijk mee, aldus
het college. Hondeneigenaren zijn
zelf verantwoordelijk. “Wij monito
ren voortdurend wat er gebeurt.”
Vorig jaar kreeg de gemeente
26 klachten binnen, waarvan 20
over hondenpoep en 6 over niet-

aangelijnde honden. In geen enkel
geval is handhavend opgetreden,
aldus het college. De melders van
de klacht werd eerst gevraagd
de veroorzaker van de overlast
zelf aan te spreken. In één geval
is de politie ingeschakeld en als
het om gevaarlijke honden gaat,
kan een muilkorf verplicht worden
gesteld. Daarbij laat de gemeente
weten dat als de hondeneigenaar
de uitwerpselen meteen opruimt,
handhavend optreden ook niet altijd
meer nodig is.
Heldens vindt de werkwijze
‘merkwaardig’, liet hij op het soci
ale mediaplatform Twitter weten.
“Met andere woorden, we hebben in
Peel en Maas wel een bepaling in de
APV staan dat je honden aan moet
lijnen en de rotzooi van je hond op
moet ruimen. Maar als je dat niet
doet, zeggen we hooguit ‘niet meer
doen’. Handhaven doen we nooit.
Merkwaardig...”
Het college stelde Heldens
voor om samen hondenbezitters
op te gaan roepen hun
verantwoordelijkheid te nemen.
“Uiteraard willen wij (groepen)
bewoners graag ondersteunen in
burgerinitiatieven. Daar is al een
aantal succesvolle voorbeelden van.”

De Kwistbeek loopt door het beek
dal tussen de Stogger in Helden en
de Maas in Baarlo. Omdat de beek de
afgelopen jaren regelmatig waterover
last veroorzaakte bij langdurige en
hevige buien, besloot het waterschap
dat het gebied moet worden aange
pakt. De beek moet onder andere wor
den hersteld en verstevigd, maar er
moet ook meer ruimte worden gecre
ëerd om overtollig water op te van

Ook zijn er wensen om de
beek vanaf de Midden-Peelweg tot
aan de Maas in Baarlo meer laten
‘meanderen’, ofwel natuurlijker en
kronkeliger door het landschap te
laten lopen. Dat is lastiger in de
Baarlose kern, waar de Kwistbeek
dwars doorheen loopt. Dat komt
omdat daar geen speelruimte is,
aldus het waterschap. “Vanuit het
bebouwde gebied ontstaat er een
vloedgolf in de Kwistbeek die voor de

nodige overlast zorgt. Met name rond
het gebied Soeterbeek en Pratwinkel
is na hevige regenval regelmatig
overlast ontstaan. We hebben echter
ontdekt dat we de problemen daar
ook op een andere plek buiten de
kern kunnen oplossen waar we
wel de ruimte hebben. Daar willen
we verder mee aan de slag”, aldus
omgevingsmanager Anouk Dewitte
van Waterschap Limburg.
Naast praktische oplossingen om
de wateroverlast te voorkomen of
te beperken, waren er ook wensen
om het gebied aantrekkelijker
in te richten. “Zo zijn we op het
idee gekomen om het gebied ook
aantrekkelijker te maken om er
te wandelen”, aldus Carla Duijf,
projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling
gemeente Peel en Maas bij het project
Gebied Kwistbeek. “Op de schetsen is
uitgewerkt dat er meer natuur langs
de Kwistbeek-oever mag komen
met veel groen en bomen. Ook zijn
er ideeën om korte wandelroutes,
‘ommetjes’ genaamd, te maken langs
mooie of interessante locaties in het
gebied.”
Het waterschap en de gemeente
verwachten na de zomer de plannen
compleet in beeld te hebben.
Een extern adviesbureau buigt zich
dan over de schetsen en bekijkt of
de ideeën haalbaar en te realiseren
zijn. In het najaar zouden de eerste
tekeningen klaar moeten zijn.
Het waterschap wil de plannen in 2020
uit gaan werken.
Kijk voor meer informatie
over Gebied Kwistbeek op
www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

Ter versterking van ons team in Neer

Proefveldmedewerker (m/v) gezocht
Als proefveldmedeweker ondersteun je het veredelingsonderzoek en zaadproductie op
technisch en teelt technisch gebied binnen Joordens research te Neer. De uitvoerende
werkzaamheden vinden plaats in open veldproducties en verwerking ervan na de oogst
binnen de faciliteiten van de afdeling research. Je staat in contact met leveranciers en je
verricht een aantal administratieve werkzaamheden. Je werkt mee in het onderhoud van het
machinepark, neemt initiatief, functioneert zelfstandig, individueel of in een klein team. In
overleg met de kwekers zorg je voor de realisatie en uitvoering van de opgestelde proeven
en bouwplan.
Jouw profiel:
Je hebt affiniteit met de land- of tuinbouw. Je hebt een MBO-agrarische opleiding genoten,
ervaring in het omgaan met landbouwmachines en affiniteit met computergestuurde
apparatuur. Je bezit een rijbewijs BE/T en een gewasbeschermingslicentie 1 (of bent bereid
deze te behalen). Je beschikt over een gezonde dosis eigen initiatief en een flexibele
instelling als het gaat om verschillende werkzaamheden, werkplekken en werktijden. Vaak
seizoensgebonden.
Wij bieden jou een afwisselende baan met veel vrijheid in een groeiende sector.
Interesse? Stuur dan je CV met motivatie, voor 1 juni 2019, per e-mail naar:
info@joordens.com ter attentie van dhr. D. van Putten.
Voor meer informatie neem eens een kijkje op onze website www.joordens.com
Joordens Zaden B.V., met vestigingen in Kessel en Neer, is een
bedrijf dat al meer dan 95 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd
in het ontwikkelen van nieuwe rassen van landbouwgewassen.
Daarnaast houden wij ons bezig met de mondiale productie en
commercialisering van zaden.
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Cittaslow-keurmerk
uitgedeeld
Zeven ondernemingen uit Peel en Maas hebben donderdag
18 april een Cittaslow-keurmerk gekregen en zijn officieel benoemd
tot partner van Cittaslow Peel en Maas. Uit handen van burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo kregen de bedrijven het bijbehorende
certificaat, waarmee ze worden geprezen om hun betrokkenheid bij
de maatschappij.
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DOK6 Theater in Panningen

Samenwerking regionale
theaters
Het DOK6 Theater in Panningen, De Maaspoort in Venlo, Schouwburg Venray, TheaterHotel De Oranjerie in
Roermond en het Munttheater in Weert gaan gezamenlijk een theaterprogramma samenstellen en aanbieden
voor het seizoen 2019-2020. Voor de samenwerking krijgen ze 210.000 euro subsidie van Provincie Limburg.

De directeuren van de theaters
met rechts Dries Floris van DOK6 (Foto: Rob Nijpels)
Met de samenwerking, waarbij
ze zich als één theatermerk presente
ren, hopen ze ‘een toegankelijker en
aantrekkelijker theateraanbod voor de
regio Noord- en Midden-Limburg’ te
kunnen maken. De vijf theaters gaan

subsidie van in totaal 210.000 euro.
Naar verwachting duurt het nog
enkele jaren voordat de samenwer
king geheel compleet en draaiende is,
maar de nieuwe gezamenlijke website
moet in de loop van 2020 online zijn.

•

Rendiz krijgt het keurmerk uitgereikt
De zeven ondernemingen die
het keurmerk kregen, zijn aange
sloten bij het Cittaslow-netwerk
van Peel en Maas en hebben ieder
de opdracht de Cittaslow-gedachte
actief uit te dragen. “We streven er
samen naar om het goede leven in
Peel en Maas naar een hoger niveau
te tillen”, aldus de gemeente.
People’s Farm in Maasbree,
Fruitboerderij Görtz in Baarlo,
Zorgwijngaard Vinea Cura in
Beringe, Raspberry Maxx in Meijel,
BoeBaDoe Farm in Beringe en
Huisartsenpraktijk Verstraten Medico
in Beringe en sociale onderneming
Rendiz uit Panningen kregen bezoek

voorstellingen straks samen produ
ceren, de programmering op elkaar
afstemmen, kennis delen en samen
werken op het gebied van marketing
en techniek. De provincie ondersteunt
de samenwerking met een meerjarige

van de burgemeester, die het cer
tificaat uitdeelde en een Cittaslowtegel.
Gemeente Peel en Maas
trad in 2018 officieel toe tot het
Cittaslow-netwerk, waarin meer
dere Nederlandse gemeenten zitten.
Cittaslow, letterlijk vertaald ‘lang
zame stad’, is een internationaal
keurmerk voor gemeenten die goed
scoren op het gebied van leefom
geving, landschap, streekproducten,
gastvrijheid, milieu, infrastructuur,
cultuurhistorie en behoud van iden
titeit. Alle betrokkenen dragen op
hun eigen manier bij aan ‘een goede
kwaliteit van leven’.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante
Koningsdag g
e

opend

Oh, zit dat zo!
Zelf verkopen of
NVM-makelaar inschakelen?
Door: Nick Bouten, makelaar Bouten Groep Makelaardij
De huizenmarkt loopt op volle toeren. Huizen verkopen zichzelf, lijkt het. Dus waarom zou je een makelaar
inschakelen? Kan ik dat geld besparen, of krijg ik er via de makelaar juist meer voor? Er zijn verschillende
redenen om voor een professionele NVM-makelaar te kiezen.
Een makelaar inschakelen kost geld.
Is dit ook daadwerkelijk een
kostenpost, of levert een NVMmakelaar uiteindelijk juist geld op?
Het zelf verkopen van een huis
brengt risico’s en werk met zich
mee. Die worden door de NVMmakelaar weggenomen. Moet je
bijvoorbeeld die kijker die alleen
komt bezichtigen melden dat je
vorig jaar een lekkage had aan het
platte dak? Tot waar gaan jouw
verplichtingen als verkoper?
Voldoe je als verkoper altijd aan
de mededelingsplicht of krijg je
achteraf een claim?
Indien je een NVM-makelaar
inschakelt, haal je een expert in
huis die zowel bouwkundige- als
juridische onzekerheden
wegneemt. Zo kunnen er achteraf

geen discussies of onzekerheden
ontstaan.
Zelf verkopen
Wanneer je zelf gaat verkopen,
zal je veel tijd en aandacht moeten
geven aan de voorbereidingen.
Wat komt er allemaal bij kijken, hoe
gaat het traject, maak ik zelf foto’s of
laat ik dit doen, wat is een reële
vraagprijs, wat voor tekst schrijf ik,
welke strategie gebruik ik en wat als
ik meerdere geïnteresseerden heb?
Ook zal je moeten afvragen wat je
doet als er een goede bekende zich
meldt, geef je die voorrang of juist
niet?
Er wordt al gauw geroepen ‘zet maar
op Facebook, je bent hem zo kwijt’.
Of je zo ook de beste koper met de
hoogste verkoopprijs uit de markt

haalt, weet je niet. Facebook is
leuk, maar kortstondig en lokaal.
Een NVM-makelaar haalt alles uit
de kast en behaalt een veel groter
bereik. Dat betekent meer
potentiële kopers en een betere
prijs voor jouw woning. Daarnaast
heeft een NVM-makelaar de kennis
en expertise om het onderste uit
de kan te halen bij een
onderhandeling en de juiste prijs én
voorwaarden uit het vuur te slepen.
De investeringen van een NVMmakelaar zijn bij notaris achteraf te
verwaarlozen. Zeker wanneer je op
één van de vorige punten zelf niet
goed hebt gehandeld. Overweeg jij
om jouw huis te verkopen?
Informeer dan, juist in deze tijd, bij
een NVM-makelaar uit Peel en
Maas.
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.aelmans.com

www.boutenmakelaardij.nl

www.hoeijmakersmakelaardij.nl
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Adver torial

‘Mathieu Rutten is na dotterbehandeling zijn hart weer de baas’
Op 15 februari dit jaar stapt Mathieu Rutten (69) uit Broekhuizenvorst op zijn racefiets om, zoals zo vaak, een pittige fietstocht te maken.
Na circa 45 kilometer, in het dorp Velden voelt hij zich niet lekker worden. Hij stapt af en gaat langs de kant van de weg zitten, tegen een
boom aan. Mathieu transpireert hevig, ziet grauw en moet overgeven. Al snel stoppen er een paar voorbijgangers, onder wie een
automobilist. Deze schat de situatie goed in en belt direct 112. Tien minuten later is de ambulance ter plekke en start de behandeling.
Mathieu heeft zojuist een hartinfarct gehad.
Dat hij ruim twee maanden later thuis aan de
keukentafel rustig kan vertellen wat hem die
dag en de weken daarna is overkomen, is te
danken aan de snelle en deskundige inzet van
de ambulancebroeders en de afdeling
Cardiologie van VieCuri. En niet te vergeten aan
die alerte autobestuurder.
Mathieu, tot zijn pensionering ambtenaar
bij de gemeente Venray, over wat hem die dag
overkwam: ‘Je hebt het zelf maar half in de
gaten. Toen de ambulance arriveerde, werd ik
op een brancard gelegd. Ik kreeg een pilletje
en een spuitje om mijn bloed te verdunnen en
rustig te blijven. Er werd direct een hartfilmpje
gemaakt dat werd doorgezet naar het
ziekenhuis, zodat ze daar weten wat ze kunnen
verwachten. Een kwartier later waren we bij
VieCuri in Venlo. Daar stond al een team klaar
dat meteen met je aan de slag gaat. Ze wisten
precies waar ze moesten zijn: de kransslagader
aan de rechteronderkant van mijn hart was
verstopt en in slechte conditie. Behandelend
cardioloog dokter Remkes gaf aan dat ze me
gingen dotteren: bij je pols wordt je slagader
geprikt. Eerst krijg je dan contrastvloeistof
ingespoten zodat ze op de monitors exact
kunnen zien waar de vernauwing precies zit.
Daarna volgt een stent met een ballonnetje
die snel op weg gaat naar de verstopte
hoofdslagader bij je hart. Je voelt daar allemaal
niets van, heel wonderlijk. Dokter Remkes
besloot al snel er nog een tweede stent naast
te zetten, omdat de kransslagader te zeer
verzwakt en vernauwd was. Vervolgens kreeg
ik last van hartritmestoornissen, maar dat
is niet ongebruikelijk. Ze plaatsen dan een

VieCuri beschikt sinds 2011 in Venlo
over een goed toegerust dottercentrum
waar vijf gespecialiseerde cardiologen vorig
jaar 1.500 patiënten uit Noord- Limburg
behandelden. Dit jaar worden het
er mogelijk zelfs meer dan 1.600.
Veel mensenlevens worden zo gered en
ernstige schade aan het hart voorkomen.
Wouter Remkes is één van die
interventiecardiologen: ‘Ongeveer twee
derde van al onze dotteringrepen is
gepland. Vaak gaat het om mensen die met
pijn op de borst hun huisarts bezoeken en
worden doorverwezen naar onze polikliniek
in Venlo, Venray of Panningen. Na een
gesprek met de patiënt kan het noodzakelijk
zijn om een hartkatheterisatie te verrichten.
We checken daarbij of en in welke mate de
kransslagaders vernauwd zijn. Is dat het
geval, dan kan een dotterbehandeling
volgen.

defibrillator op je borst en geven je enkele
stroomstoten. Ook daar heb ik allemaal niets
van gevoeld.
Na de ingreep werd ik naar de afdeling
Hartbewaking gebracht, waar ik rustig kon
bijkomen. Voortdurend wordt er dan van alles
bij je gecheckt om te zien of het herstel goed
gaat. Bij mij verliep dit voorspoedig, na vijf
dagen mocht ik naar huis. Dan dringt pas echt

tot je door wat er gebeurd is. En dat het ook
heel anders had kunnen aflopen. Ik sta nu
onder regelmatige controle. Inmiddels is
duidelijk dat ook mijn linker kransslagader
vernauwd is. Er wordt nu onderzocht hoe
ernstig dit is. Mogelijk dat ook hier een
dotterbehandeling noodzakelijk is. Dat wordt
binnenkort duidelijk. En daarna begint dan pas
het echte revalidatietraject.’

Bart van Dijk, verpleegkundige
Hartkathetersatie kamer

‘Je bent levensreddend
bezig, dat geeft
veel voldoening’
Bart van Dijk werkt sinds 2017 als
gespecialiseerd verpleegkundige met veel
plezier op de zogenaamde
Hartkatheterisatiekamer (HCK), waar
VieCuri er in Venlo twee van heeft:
‘Wat wij doen, levert voor patiënten direct
resultaat op. Dat maakt dit werk zo mooi.’
Op de Hartkatheterisatiekamers wordt
telkens één patiënt tegelijk behandeld.
Ze worden intensief gebruikt: jaarlijks ruim
1.500 dotteringrepen (gemiddelde duur
1,5 uur), maar ook 1.000 hartkatheterisaties,
waarbij de bloedvaten worden onderzocht
(gemiddeld drie kwartier per katheterisatie)
en ruim 200 pacemakers (een plaatsing duurt
circa twee uur).
Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

‘Dottercentrum
VieCuri goed
voor 1.500
behandelingen
per jaar’

Wat doet een HCKverpleegkundige zoal?
Bart: ‘Per patiënt is er een voorbespreking
waarbij we de behandeling, behandelstrategie

Bij zo’n 500 dotterbehandelingen is er
sprake van acute nood. Mensen krijgen dan
een hartinfarct en moeten zo snel mogelijk
naar het ziekenhuis. Meneer Rutten is daar
een voorbeeld van. Elke minuut telt hier en
wij zijn daar als dotterteam helemaal op
ingespeeld. Kort nadat de ambulance bij de
patiënt arriveert, krijgen wij al bericht en
zorgen we dat alles klaarstaat om direct een
dotterbehandeling te starten. Onze norm is
om 90% van de patiënten binnen
90 minuten te helpen en dat lukt eigenlijk
altijd.’
VieCuri werkt ook nauwgezet samen
met de cardiologen en hartchirurgen uit
Maastricht, Eindhoven en Roermond.
Patiënten worden in teamverband
besproken en zo nodig verwezen als zij aan
hun hart geopereerd moeten worden.

en bijzonderheden bespreken zoals allergieën
en risicofactoren. Vervolgens halen we de
patiënt op bij de Short stay, waar mensen
zich eerder die dag hebben gemeld. We doen
dan een aantal checks o.a. op bloeddruk, en
of de match tussen patiënt en de geplande
behandeling klopt, daar mag je je nooit in
vergissen!
De dotteringrepen worden altijd uitgevoerd
door een interventiecardioloog en twee of
drie HCKverpleegkundigen. Een groot deel van
de patiënten komt gewoon op afspraak, die
plannen we keurig in. Maar er zijn ook vaak
acute situaties, waarbij iemand een hartinfarct
krijgt en er direct moet worden gehandeld.
Daarvoor hebben we interventieteams.
Binnen een half uur na een melding door de
ambulance zijn we operationeel, ook ‘s nachts.
Je bent dan echt levensreddend bezig en dat
geeft veel voldoening.’

Teksten: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele
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GEPLUKT Wim Sitsen
als stokken en messen. Een mooie en
lichamelijk uitdagende sport.”

‘Moest ik lachen of
huilen?’

De schutterij waar hij kanonnier is, de vechtkunst pentjak silat die hij beoefent en de jachtcursus die hij aan het doen is, hebben allemaal één ding
gemeen: er komen wapens bij kijken. Toch is Baarlonaar Wim Sitsen (50) alles behalve gevaarlijk te noemen. Deze week wordt ‘de zoon van Lei en
Annie van de frietkraom’ geplukt.
Een frietje met huisgemaakt
zuurvlees, zoete mayonaise en een
gepaneerde hamburger uit de frituur
was jarenlang de dagelijkse favoriete
avondkost van Wim. “Je gelooft het
niet, maar ik was toen smaller dan
nu”, vertelt hij grinnikend. De in Baarlo
geboren Wim is de oudste zoon van

Lei (79) en Annie (82) en heeft nog
een jongere broer, Peter (49). “Mijn
ouders hebben bijna veertig jaar,
tot 1997, friture Restaria Napoléon
in Baarlo gehad. Eerst in een hou
ten kraam aan de Napoleonsbaan in
Baarlo en van 1975 tot 1997 aan de
Wilhelminastraat.”

PUZZEL

Elke dag friet
zuurvlees

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Frietbakker werd Wim niet. Nadat
hij niet door de selectie was gekomen
als beroepsmilitair, kreeg Wim in de
jaren 80 een baan en opleiding bij de
bank. Later werd hij verkoper bij Venlo
Sanitair en sinds 2000 is hij verkoper
buitendienst bij De Twee Snoeken in
Den Bosch, een bedrijf dat software
ontwerpt en ontwikkelt voor de bouw.
“Ik spreek veel klanten in binnen- en
buitenland en ga veel naar beurzen.
Het is een afwisselende baan en ik
ben veel onderweg, maar ‘s avonds
ben ik thuis.”
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Thuis is in Baarlo, waar Wim
samen met zijn vrouw Nanja (50) en
zoons Niels (17) en Noud (16) woont.
Nanja leerde hij in 1995 kennen tij
dens de ‘vastelaovend’ in Venlo. Het
feest vieren doen ze ook nog steeds
voornamelijk in Venlo. “Ik houd enorm
van cultureel erfgoed, het dialect en
‘vastelaovestradities’. Dat laatste zie je
in Venlo meer terug dan in ons eigen
dorp, zoals de boerenbruiloft.”
Met zijn zoons deelt Wim de liefde
voor de Indonesische vechtkunst pent
jak silat onder leiding van de geboe
ders Proosten. “Vroeger werden de
lessen gegeven in de voormalige gym
zaal bij het huidige gemeenschapshuis
hier”, vertelt hij. “Ik vond het enorm
interessant om te zien en ben vanaf
mijn 12e elke vrijdagavond gaan kij
ken. Pas toen ik 16 jaar was, mocht ik
meedoen.” Pentjak silat is een bewe

gingskunst voor zelfverdediging waar
bij lenigheid, snelheid en bepaalde
bewegingen kenmerkend zijn. Het is
een oude en traditionele Indonesische
krijgskunst. “Het is een heel fysieke en
zware sport, waarbij je goed zelfver
dedigingstechnieken leert. Bij demon
straties gebruiken we ook wapens

Wim heeft altijd beroepsmilitair
willen worden. Hij kwam niet door de
selectie en koos in de jaren 80 uit
eindelijk voor een baan bij de bank.
Een uniform dragen doet Wim sinds
2005 wel, en wel één van schutterij
Sint Antonius en Sint Petrus in Baarlo
waar hij kanonnier en bestuurslid is.
“Samen met een goede vriend deed
ik voor de lol mee met het koning
schieten. Die vriend hield het op een
gegeven moment voor gezien, maar ik
schoot de vogel eruit en werd koning.
Ik wist niet of ik moest lachen of hui
len.” Maar wie a zegt, moet ook b zeg
gen vond Wim. “Ik doe het met veel
plezier en het schieten is ontzettend
leuk. De precisie, techniek en onder
linge competitie. Wel is het reglement
na mijn koningschap aangepast. Als
je geen lid bent, mag je niet met het
koningschieten meedoen.” Momenteel
volgt Wim een jachtcursus bij Stichting
Jachtopleidingen Nederland, om straks
hopelijk deel uit te mogen maken van
de Wildbeheereenheid in de regio.
“Door de cursus heb ik een heel andere
kijk op de natuur en het werk van
jagers gekregen. Ze hebben enorm veel
respect voor de natuur en de dieren.
Ze ruimen bossen op, voeren snoei
werk uit en beheren de bermen, maar
zijn er ook om de boeren en tuinders
te helpen wildschade aan gewassen en
weilanden te beperken en ze probe
ren weidevogels terug te laten keren.
Je bent ecoloog, bioloog en observator
in één en niet alleen bezig met afknal
len wat voor je loop komt. Het lijkt me
bijzonder om deel uit te mogen maken
van het wildbeheer, dus ik hoop dat ik
deze zomer mijn akte haal.”
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KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!
Ruim 40 vacatures

Wij zoeken:
(allround) Verkoopmedewerkers
Medewerkers drogist
Vulploegmedewerkers
Kassamedewerkers
Weekendhulpen / vakantiekrachten
Horeca medewerkers zelfbediening

Wij bieden o.a.:
Unieke supermarkt in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding OV

Solliciteer via www.2bruder.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 15

Peel en Maas moet een beroepsbrandweer krijgen
Peel en Maas zou meer beroepspersoneel moeten krijgen bij de brand
weerkorpsen. Die conclusie kunnen we trekken uit de uitslagen van de poll
van twee weken geleden. Een enorme meerderheid van 90 procent van
de stemmers zou ook graag meer betaalde lieden bij de brandweer in de
gemeente zien. Een overduidelijke voorkeur dus.
We hadden deze stelling omdat Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
een persbericht naar buiten bracht waarin ze de gemeentes van NoordLimburg vroegen meer geld te investeren in de brandweerkorpsen. Die heb
ben het namelijk steeds moeilijker met het vinden van genoeg vrijwilligers.

Om dat probleem op te lossen, zouden er meer betaalde brandweerlieden bij
moeten komen, zo wil de VRLN. De beroepskrachten kunnen dan het vrijwil
lige deel van de organisatie ondersteunen.
De VRLN gaf onder meer aan dat er regelmatig korpsen buiten dienst
zien met momenten omdat er bijvoorbeeld overdag te weinig vrijwilligers
in de regio werkzaam zijn. Die kunnen dan niet op tijd op de kazerne zijn.
Binnenkort zijn er bijeenkomsten voor de gemeenteraden waarbij informa
tie wordt gegeven over de situatie en wat er zou moeten veranderen. De
gemeenteraden beslissen uiteindelijk over de bijdrage aan de VRLN.

Het oorlogsmonument Everlo moet naar
het Wilhelminapark
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Op het oorlogsmonument Everlo in Panningen staat een lijst van Heldense
mensen en personen die in Helden zijn omgekomen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het monument is al oud en krijgt een opknapbeurt. Tevens
worden er nieuwe namen aan toegevoegd die de twee amateurhistorici
Jos Keijmes en Piet Gommans tijdens een zoektocht naar ‘vergeten doden’
vonden. Zij zouden graag zien dat het monument verplaatst wordt naar het
Wilhelminapark in Panningen. Ook HALLO-redacteur Rob pleit in zijn column
voor een verplaatsing.
Het park én het monument worden nu aangepast, dus nu is het juiste

moment. Zeker omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd
bevrijd. Een mooi symbolisch jubileum. Het park is veel rustiger en een veel
mooiere omgeving dan een pleintje aan de Steenstraat dat ingesloten is door
allemaal wegen.
Aan de andere kant is het zo dat het monument al sinds 1950 op dezelfde
locatie ligt. Het is traditie geworden dat op die plek de doden herdacht
worden. Niet alles hoeft naar het centrum van Panningen te verhuizen bij het
gemeentehuis in de buurt. Het huidige pleintje voldoet prima.
Het oorlogsmonument Everlo moet naar het Wilhelminapark. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Sportclubs in Peel en Maas moeten fuseren > eens 58% oneens 42%
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70%
KORTING
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 26 april
Zaterdag 27 april
Zondag 28 april

10.00 - 21.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

SPRANKELENDE
MODE!
Koningsdag open
van 12.00 tot 17.00 uur
Koopzondag open
van 13.00 tot 17.00 uur
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

Oorlogsmonument
Voor een verhaal over
oorlogsdoden had ik onlangs
een interview met twee amateurhistorici. Zij maakten er mij
attent op dat het oorlogsmonument van de voormalige
gemeente Helden eigenlijk op
een locatie ligt die niet bijzonder mooi te noemen is. Met het
opknappen van het monument
én het park bij het Huis van de
Gemeente ligt er een mooie
kans om wel een fraaie plek te
reserveren voor het belangrijke
monument.
Naast de drukke Steenstraat
ligt tussen drie wegen opgesloten het herdenkingspleintje van
oud-gemeente Helden. Daar ligt
het oorlogsmonument Everlo met
daarop de namen van Heldense
mensen en personen die in
Helden omgekomen zijn in de
Tweede Wereldoorlog. Dankzij
het uitzoekwerk van de twee
amateurhistorici moet het monument aangepast worden. Er zijn
namelijk nogal wat namen
bijgekomen die een plekje erop
verdienen. Het monument stamt
uit 1950 en moet sowieso hersteld worden. Een mooi moment
om de ‘vergeten doden’ toe te
voegen. Maar het is misschien
ook tijd om na te denken over
een nieuwe locatie. Niet meer
langs een drukke weg, maar op
een mooie plek in het
Wilhelminapark bijvoorbeeld. Dat
wordt momenteel volledig aangepast. Misschien dat het nieuwe
oorlogsmonument daar neergezet kan worden. Het is toch iets
fijner herdenken in stilte in een
groene omgeving dan dat er ik
weet niet hoeveel auto’s per
minuut voorbij razen langs een
klein stukje groen ingeklemd
tussen drie wegen. De andere
voormalige gemeentes kunnen
gewoon hun eigen monument
houden. Mocht de bevolking het
willen, dan kan er altijd nog een
soort van replica geplaatst worden in Panningen. Dan kunnen
ook nog alle doden uit Peel en
Maas op dezelfde plek herdacht
worden. Volgend jaar is het 75
jaar geleden dat heel Nederland
bevrijd werd van de Duitsers.
Laten we dat moment aangrijpen
om een belangrijk monument de
juiste locatie te geven.

12

4 MEI DODENHERDENKING

Peel en Maas 2019

Baarlo

Locatie: St. Petrus Kerk
Programma
19.00 uur

19.45 uur

Aanvang
Saxofoonensemble van Fanfare Eendracht Baarlo en
zangeres Anita Keunen
Openingswoord door mevr. M. Vullings-Welles
Muzikale bijdrage
Toespraak door wethouder Rob Wanten
Muzikale bijdrage
Toespraak kapelaan Te Boekhorst
Officiële herdenking van de slachtoffers
met medewerking van jongeren
Muzikale bijdrage
Overweging door dhr. P. Kegel
Muzikale bijdrage
Kranslegging bij monument en twee minuten stilte
Last Post door mevr. G. Nelissen-Van Megen
Wilhelmus en hijsen van de vlag
Dankwoord door mevr. M. Vullings-Welles
Limburgs Volkslied

Maasbree

Locatie: Kennedyplein (lage gedeelte)
Programma
19.43 uur
19.53 uur
19.55 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.02 uur
20.05 uur
20.10 uur
20.15 uur
20.20 uur
20.25 uur
20.30 uur

Vertrek vanaf Kennedyplein (lage gedeelte)
Woord van welkom
Zang Maasbrees Mannenkoor
Taptoesignaal fanfare
Twee minuten stilte
Fanfare, Wilhelmus ( 2 coupletten)
Toespraak wethouder Wim Hermans
Zang Maasbrees Mannenkoor
Kinderen Jong Nederland
Kranslegging door gemeente en oud-Indiëstrijders
Muziek fanfare
Dankwoord en afsluiting
uitnodiging voor koffie in ‘t Hoës van Bree

Kessel

Locatie: Oorlogsmonument Donk aan de Bevrijdingsweg
(Keizersbaan-Middenpeelweg)
Programma
19.27 uur
19.30 uur

Militairen van de Nationale Reserve staan bij het kruis.
Leden van “Black Watch” zullen aanwezig zijn met oude voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog.

Meijel

Locatie: Alexanderplein
Programma
19.45 uur
19.47 uur
19.50 uur
19.55 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.05 uur

Panningen

20.10 uur

Locatie: Monument Everlo
Programma
19.30 uur
19.45 uur
19.56 uur
19.58 uur
20.00 uur

20.15 uur
Ontmoeting op het plein
Welkom door Henk Thiesen
muziek door Fanfare St. Jozef uit Beringe
De atletiekclub Helden brengt het vredesvuur
Taptoe door Mevr. Mertens
Twee minuten stilte
Wilhelmus door Fanfare St. Jozef
Toespraak burgemeester Delissen-van Tongerlo
Muziek door Piper-groep Caledonius
Een verhaal door Lucas Colbers over
“in vrijheid kiezen”
Muziek door Fanfare St. Jozef
Dodenappèl en ondertussen kranslegging.
Gebed door Bisschop van Roermond
Mgr. Harry Smeets
Aansluitend defilé langs de monumenten en
uitnodiging voor koffie en thee op het plein

Luiden klok
Welkom door Johan van Knippenberg
Zangvereniging Aodemnoët “Calon Lan“
Koperensemble fanfare Maasoever “Jupiter hymne“
Woord pastoor Verhaag
Gedicht
Wapenbroeder
Koperensemble fanfare Maasoever “Arioso”
Pastoor Verhaag gaat voor in gebed voor de vruchten
der aarde.
Zangvereniging Aodemnoët “Baba Yetu“
Toespraak wethouder Anget Mestrom
Taptoe
Twee minuten stilte
Wilhelmus (2 coupletten)
Volkslied Kessel “Mien dörp”
Kranslegging door gemeente en kinderen
Zangvereniging Aodemnoët “Anthem “
Koperensemble fanfare Maasoever “Eventide”
Slotwoord door Johan van Knippenberg

20.20 uur

Welkomstwoord en muziek van Harmonie Eendracht
Het Meijels mannenkoor vervolgt met: Vaânachnu
Bijdrage door kinderen van basisschool den Doelhof
Femmes Vocales met het nummer Amazing Grace
Solo trompet, Nederlands Taptoesignaal
Twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers
Vervolgens samenzang van het Wilhelmus
onder begeleiding van Harmonie Eendracht
Toespraak door wethouder Paul Sanders
Kranslegging en gelegenheid voor het leggen van
bloemen
Het Meijels mannenkoor vervolgt met Steal away
Janine Jegers leest uit dagboek van haar opa,
oud-Indië strijder
Femme Vocales met het nummer Cantilena van
Karl Jenkins
Harmonie Eendracht met st. Clement
(The day thou gavest is ended)
Slotwoord
Afsluiting: ”Morgen zal het vrede zijn”
van Marco Borsato door Froukje Simons en
Pieter Verhaegh

13

gemeente

nieuws

week 17 / 25 april 2019 / Informatie van en over de gemeente

Gewijzigde openingstijden

Fakkeltocht bevrijdingsvuur 5 mei

Bibliotheek
Koningsdag zaterdag 27 april gesloten

Op 4 mei vertrekt een delegatie uit de gemeente Peel en
Maas naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op
te halen. Estafettelopers uit de dorpen van Peel en Maas
brengen het bevrijdingsvuur lopend van Wageningen naar
Panningen.

Milieupark
Koningsdag zaterdag 27 april gesloten

De estafettelopers worden op 5 mei om ongeveer 11.00 uur
verwacht bij het ‘Everlo-monument’.

Gewijzigde openingstijden Gemeente
Koningsdag zaterdag 27 april gesloten

Verkiezingen Europees Parlement

Verkiezingen 2019

Daarna ontsteken zij de fakkels bij het bevrijdingsvuur en
lopen onder muzikale begeleiding van Caledonius van het
‘Everlo-monument’ naar het Huis van de Gemeente.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de
ontvangst van de estafettelopers bij het ‘Everlo-monument’
en mee te lopen in de fakkeltocht.

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Wie mag stemmen?
• u bent op 9 april 2019 ingeschreven (lees: woonachtig) in de Basisregistratie Personen (BRP) van
de gemeente Peel en Maas;
• u bent op 23 mei 2019 achttien jaar of ouder;
• u heeft de Nederlandse nationaliteit;
• u heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en u hebt zich uiterlijk
9 april 2019 bij de gemeente geregistreerd als kiezer voor de Europese Parlementsverkiezingen;
• u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in de lidstaat waarvan u onderdaan
bent.
Stempas en kandidatenlijst
Uiterlijk zaterdag 27 april worden alle stempassen in de gemeente Peel en Maas bezorgd.
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op donderdag 9 mei bezorgd.
Stemmen bij volmacht
U kunt bij deze verkiezingen ook bij volmacht stemmen. Daarbij geldt het volgende:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente haalt u kosteloos het formulier op om
bij volmacht te stemmen; u kunt dit formulier ook downloaden via onze
website www.peelenmaas.nl;
• lever als kiezer het verzoekschrift uiterlijk maandag 20 mei 2019 in bij gemeente waar
u op 9 april 2019 als kiezer staat geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas
is verstrekt;
• degene die als gemachtigde optreedt, moet op 9 april als kiezer zijn geregistreerd;
• bij goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs en
een volmachtgever kan de volmacht niet intrekken of zelf zijn stem uitbrengen.
Aanvragen kiezerspas
Inwoners van Peel en Maas kunnen stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas.
Voor het stemmen in een andere gemeente in Nederland, moet u een kiezerspas aanvragen.
• Bij het KCC, cluster Burgerzaken van de gemeente haalt u kosteloos het formulier op voor het
verzoekschrift om in een willekeurig stembureau uw stem uit te brengen. U kunt het formulier
ook downloaden via de website www.peelenmaas.nl;
• lever als kiezer het verzoekschrift en de stempas uiterlijk op maandag 20 mei 2019 in.
Mondeling kan dit tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. U moet dan uw stempas overleggen.
• Een eenmaal verstrekte kiezerspas wordt bij verlies niet vervangen. Neem als u gaat stemmen
uw kiezerspas en een geldig identiteitsbewijs mee. Als u zich niet kunt identificeren…
mag u niet stemmen.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken, neem contact op met de medewerkers van het
KCC, cluster Burgerzaken of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Start bestrijding
eikenprocessierupsen
Donderdag 25 april start de bestrijding van de eikenprocessierups in Peel en Maas. De rups
moet bestreden worden voordat deze zijn brandhaartjes krijgt. Herman Vaessen uit
Maasbree gaat in deelgebieden aan de slag met de bestrijding.
Wat is een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes in de toppen van
eikenbomen legt. Daar overwinteren de eitjes en eind april of begin mei komt de rups langzaam
te voorschijn. Tussen mei en juni krijgt de rups zijn brandharen. Juist deze brandharen zorgen
voor overlast zoals pijnlijke jeuk, huiduitslag, pijnlijke ogen of geïrriteerde luchtwegen.
Wanneer en waar?
De bestrijding is verdeeld in gebieden. In parken, bossen en op onverharde wegen bestrijden we
niet. Omdat er een groot gebied in korte tijd moet worden gedaan werkt Herman Vaessen ook in
de avonden en weekenden. Op www.peelenmaas.nl staat een overzicht met de deelgebieden
en de planning.
Hoe bestrijden we de processierups?
Bij de bestrijding wordt het biologisch middel XenTari gebruikt. Dit middel vormt geen risico
voor mens en dier. Een spuitkanon spuit het middel in de bomen. Als ze bij u in de buurt bezig
zijn met de bestrijding adviseren wij om de ramen dicht te doen.
Eigen bomen met processierupsen?
Eikenbomen in uw eigen tuin kunt u voor eigen rekening laten bestrijden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Herman Vaessen Hoveniersbedrijf via 077 465 17 08
of via e- mail processierups@hermanvaessen.nl.

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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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.

Verleiden
Afgelopen week kwam tijdens de raadsvergadering het huisvesten
van nog eens meer dan duizend arbeidsmigranten in Peel en Maas aan
de orde. Men wil niet alleen huisvesten, maar ook de Bulgaren,
Roemenen en Polen ‘verleiden’ om zich hier permanent te vestigen.
AndersNu vraagt zich af of wij de
veelal laagopgeleiden en met een
taalachterstand wel moeten verlei
den. Wij komen woningen tekort
voor de verschillende eigen doel
groepen. Daar moeten niet nog meer

woningzoekenden bij. Ook zorgen de
arbeidsmigranten voor verdringing op
de arbeidsmarkt, zeker als die straks
inzakt. Wij maken ons zorgen wat
dit voor ons gaat betekenen, hierbij
gedacht aan de export van uitkerin

gen. Peel en Maas geeft naast bijstand
nu al meer dan 200.000 euro per jaar
uit aan arbeidsmigranten. AndersNu
vindt dit niet reëel en wil dat de markt
die er goed garen bij spint en daar
aan meebetaalt. Wij onderschrijven de
noodzaak van het vele werk wat hier
gedaan moet worden, maar willen ook
dat onze eigen kaartenbak met werk
zoekenden wordt aangepakt. En dan
niet met alleen gesubsidieerde banen.

Dus echt werk maken van werk. Als
laatste vroegen wij aandacht voor het
feit dat de helft van de politiecapa
citeit in Noord-Limburg op gaat aan
arbeidsmigranten (strafbare feiten).
Helaas kon de portefeuillehouder, bur
gemeester Delissen-van Tongerlo, ons
niet bijpraten over deze cijfers. Ook
niet over de opmerking van de poli
tie zelf dat het geen vijf vóór maar vijf
óver twaalf is met betrekking tot deze

problematiek.
Binnenkort wordt de burge
meester bijgepraat en krijgen ook
wij inzicht in deze cijfers. Daar
komen wij dan bij u op terug, zodat
een objectief beeld wordt gegeven
van de werkelijkheid. Voor ons van
essentieel belang bij de keuzes die
wij voor u, de inwoners van Peel en
Maas maken.
AndersNu

Hulp in de huishouding
Vorige week in de raadsvergadering heb ik, uiteraard ook namens onze
fractie VVD, artikel 39-vragen gesteld over de hulp in de huishouding.
Een onderwerp waar we de laat
ste maanden al veel over gesproken
hebben. Aanleiding voor dit langlo
pende agendapunt was het besluit
van het kabinet om een abonne
mentstarief in te voeren binnen de
maatwerkvoorzieningen. Dit is een
wettelijk gemaximeerde bijdrage van
17,50 euro per maand, voor de hulp

in de huishouding volgens de Wmo.
Uiteindelijk is in de besluitvormende
vergadering van dinsdag 5 februari
het raadsvoorstel aangenomen. Hierin
staat dat de bestaande regeling, beta
ling naar draagkracht, wordt gehand
haafd in de kernen die binnen de pilot
vallen. De kernen Baarlo en Panningen
hebben zich nog niet aangesloten bij

deze pilot en vallen onder de maat
werkvoorzieningen. Zij gaan dus wel
mee in het abonnementstarief van
maximaal 17,50 euro eigen bijdrage
per vier weken. Onze fractie VVD heeft
vanaf het begin hiervoor gepleit. Wij
zien niets in inkomensafhankelijke
regelingen. Niemand vraagt graag
om hulp, waarom zou je hier onder
scheid in moeten maken? En er is een
groot verschil tussen de verschillende
kernen. Inmiddels heeft de actualiteit

ons ingehaald. De Tweede Kamer heeft
op dinsdag 9 april unaniem besloten
om het abonnementstarief vanaf 2020
ook te laten gelden voor de algemene
voorziening. Voor iedereen is het dus
vanaf 2020 19 euro per maand voor
het gebruik van een Wmo-voorziening.
Dit is een besluit waarbij wij ons als
VVD Peel en Maas helemaal in kunnen
vinden. Wordt vervolgd.
Karin Jacobs,
raadslid VVD Peel en Maas

Ouderen en (financiële) kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid van ouderen. Je hoort en ziet het steeds meer. Op
financieel gebied, maar ook andere vormen van kwetsbaarheid en zelfs
vergaand misbruik van ouderen komen voor. Het heeft gemeentelijk de
aandacht en dat is maar goed ook.
Gelukkig zijn er genoeg situa
ties waar, soms met hulp, het goede
leven nog volop door ouderen wordt
beleefd. Maar wat is dat goede leven?
Wij vinden iedere dag een gezonde
warme maaltijd vanzelfsprekend,
maar toch zit dat er voor een aantal

ouderen (ook in onze gemeente) niet
in. Soms door geldgebrek, maar ook
doordat het praktisch gewoon lastig is.
Met name de financieel kwetsbare situ
atie wilde het CDA graag beter in kaart
brengen. We zijn daartoe in alle ker
nen in overleg gegaan met een aantal

ouderenadviseurs, KBO’ers en andere
betrokken vrijwilligers. Vorige week
hebben we, onder leiding van Peter
van Horen, in een goed bezochte bij
eenkomst in De Sprunk in Koningslust
terugkoppeling gegeven. We hebben
geconcludeerd dat er veel verborgen
armoede en kwetsbaarheid is. Ook zie
je vaak dat de extra mogelijkheden die
er zijn, niet altijd worden benut. Het
feit dat bijna alles voortaan digitaal
moet, maakt het voor veel ouderen las

tig en moeilijker om het zelf te doen.
Gelukkig zijn er in iedere kern ouderen
adviseurs die daar behulpzaam bij kun
nen zijn. Maar ook bij de gemeente ligt
een taak om meer in samenwerking
en samenhang ‘de papierwinkel’ wat
makkelijker te maken. Naar aanleiding
van onze bevindingen zet het CDA de
komende tijd nog acties uit.
Marlou Absil, Statenlid CDA
Lon Caelers, raadslid CDA
Peel en Maas

Samenleven met arbeidsmigranten
De laatste jaren wordt het aantal buitenlandse werknemers in Peel
en Maas steeds groter. Ze komen hier naar toe om kortdurend en ook
langdurig te werken in de land- en tuinbouw, in de logistieke sector en
ook in de maakindustrie.
Werkgevers hebben hen hard
nodig om het vele werk gedaan te
krijgen. En ze willen ze graag elk sei
zoen terug, want het is heel effici
ënt werken met ervaren personeel.
Dinsdag 16 april stond het raadsvoor
stel ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’
op de agenda. Lokaal Peel&Maas

heeft een motie ingediend om elk
voorstel voor huisvesting arbeidsmi
granten vanaf tachig personen door
de raad te laten goedkeuren. Met dit
raadsvoorstel is het namelijk mogelijk
ook locaties voor 200 en 400 perso
nen te realiseren. Een grote impact
voor de omgeving en ook voor de

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

arbeidsmigranten. Want het gaat over
Nederlandse en buitenlandse men
sen met elk hun cultuur en normen
en gebruiken. Lokaal Peel&Maas vindt
dat er zorgvuldig mee moet worden
omgegaan om prettig met elkaar te
kunnen samenleven. Buitenlandse
mensen leren over de Nederlandse cul
tuur en Nederlanders nodigen buiten
landse mensen uit om deel te nemen
aan de samenleving. Om te zorgen dat
het samen leven zo soepel mogelijk
verloopt, moeten huisvesters zorgen

voor een ‘maatschappelijke bijdrage’.
Daarmee wordt onder andere bedoeld
het verenigingsleven inschakelen,
sportvoorzieningen realiseren en fiet
sen beschikbaar stellen. Per locatie is
sprake van maatwerk en dit is niet vrij
blijvend. Deze huisvesting is bedoeld
voor zogenaamde ‘short stay’ (maxi
maal 18 maanden). Wilt u ons hier
over benaderen, reageer dan via onze
Facebook-pagina.
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

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

Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

GR

Iedere woensdag

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Isa Grijmans
12 jaar
Meijel
Hub van Doornecollege

Wat is jouw favoriete dag van de
week?
Ik denk dat mijn favoriete dag in de
week zaterdag zou zijn. Ik kan dan
namelijk ‘s middags iets met vriendin
nen afspreken en ‘s avonds kan ik lek
ker niks doen terwijl ik tv kijk. Ook kan
ik op zaterdag lekker laat naar bed,

wat natuurlijk ook niet verkeerd is.
Wie is je favoriete docent?
Mijn favoriete leraar bij mij op school
is mijn mentor, Joost Loomans. Hij
geeft techniek en wiskunde aan mij en
hij kan alles altijd heel goed uitleggen.
Hij is ook erg aardig.
Wat is jouw favoriete toetje?
Als ik een favoriete toetje zou moeten
kiezen, zou ik de chocolademousse
van mijn tante Tiny kiezen. Ik vind dit
toetje echt heel erg lekker. Mijn tante
maakt dit toetje altijd wanneer wij

Garagebedrijf
W. Aarts

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties

NOG VOLDOENDE
PROFIEL?

Bel of app: 06 20 41 45 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

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

jongeren 15

aan
Isa Grijmans

met Kerstmis bij haar komen eten.
Waar ben jij het meest trots op?
Iets waar ik het meest trots op ben,
is dat ik dit jaar met carnaval prinses
ben geweest van de jeugdcarnavals
vereniging in mijn dorp Meijel, De
Vengneuze. Ik vond het in het begin
heel erg spannend, maar het was ook
heel erg leuk.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor in je leven?
Ik ben het meest dankbaar voor
bepaalde mensen in mijn leven. Tot
deze mensen behoren mijn ouders,
want zij staan altijd voor mij klaar, wat
er ook aan de hand is. Ik ben ook heel
erg dankbaar dat ik zo’n lieve zus heb.
Waar dagdroom jij het meeste over?
Wanneer ik aan het dagdromen ben,
denk ik waarschijnlijk het meeste aan
het hebben van een puppy. Ik zou er
heel graag een klein hondje voor mij
zelf bij hebben, maar helaas mag ik
dit niet.
Wat is jouw favoriete geurtje?
Ik zou qua parfum niet echt een favo
riete geurtje kunnen kiezen. Maar in
het dagelijkse leven is mijn favoriete

geur toch echt wel de geur van vers
gebakken koekjes of cake. Er is niets
heerlijker dan ’s middags een keer
thuiskomen en deze geur ruiken als je
binnenkomt.
Wat doe je wanneer jij ’s avonds
niet kan slapen?
Wanneer ik ’s avonds niet kan slapen,
ga ik vaak een boek lezen, zodat ik
iets sneller moe word. Iets anders dat
ik doe wanneer ik niet kan slapen, is
nadenken over wat ik de volgende dag
ga doen. Ga ik die dag naar school?
Zo niet, wat kan ik verder doen? Hier
denk ik dan onder andere over na.
Hoe zou jij je kledingstijl het beste
kunnen omschrijven?
Je zou mijn kledingstijl het beste kun
nen omschrijven als mooie, gemak
kelijke kleding waar iemand zich
gewoon prettig in zou kunnen voelen.
Het bestaat dus vooral uit een normale
broek met een leuk T-shirtje of truitje.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Er is niet echt een specifiek verhaal
dat vrienden altijd over mij vertellen.
Als ze mij zouden moeten omschrijven
aan iemand, zouden ze zeggen dat ik
een gezellig, sociaal en eerlijk iemand
ben waar je heel erg fijn mee kunt
praten.
Hoe zou jij jezelf aan iemand
omschrijven?
Als ik mijzelf aan iemand zou moeten
omschrijven, zou ik zeggen dat ik een
rustige, maar toch wel gezellige meid
ben die snel tevreden is met iets en
ook geniet van alles dat haar tege
moet komt.
Wat doe jij op een regenachtige
dag?
Op een regenachtige dag speel ik
het liefst de hele dag lang het spel
Fortnite met mijn vriendinnen. Verder
zou ik misschien op de bank televisie
kijken, maar ik zou niet heel erg veel
doen. Naar buiten gaan zou ik in ieder
geval zeker niet doen.
Wat doe je, wanneer je nerveus
bent?
Wanneer ik nerveus ben, bijvoorbeeld
voor een toets of een presentatie,
word ik vaak best stil en sluit ik mij
een beetje af van anderen. Ook krijg ik
het vaak heel erg warm en krijg ik ook
zweethanden.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of je mag overal de muziek
bepalen?
Als ik tussen deze twee dingen zou
moeten kiezen, zou ik voor onder
water ademen kiezen. Ik kan dan
namelijk heel erg lang onder water
blijven tijdens het zwemmen of ik zou
lekker lang in de zee naar alle mooie
dieren die daar leven kunnen kijken.
Overal de muziek mogen bepalen
maakt voor mij ook best weinig uit,
omdat ik eigenlijk alle soorten muziek
wel leuk vind.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste dat ik ooit weg van huis
ben geweest, was toen we naar
Turkije gingen. We zijn hier heen
gegaan samen met mijn opa, mijn
oma, mijn oom Fred, mijn tante
Angela en mijn twee nichtjes Kris en
Anne. Het was er echt heel erg leuk.

Langzaam
Misschien kennen sommige mensen het volgende
probleem wel. Je bent ergens
naartoe aan het lopen, bijvoorbeeld naar een schoollokaal, en je komt achter een
groepje mensen te lopen dat
om de één of andere reden
gewoon helemaal niet door
wil lopen.
Natuurlijk kan het groepje
hier eigenlijk niks aan doen,
omdat ze misschien niet harder
kunnen lopen of omdat ze niet
echt doorhebben dat er iemand
achter hen loopt. Maar soms
kunnen ze toch wel echt proberen om maar een beetje sneller
te lopen. Het is niet alsof iedereen bijvoorbeeld een leraar
heeft die jou niet te laat meldt
als je eigenlijk toch wel te laat
bent.
Dit probleem doet zich
natuurlijk niet alleen voor op
school. Ook als ik met onze
hond aan het wandelen ben
kom ik soms achter iemand te
lopen die niet zo heel erg snel
loopt. Op sommige dagen vind
ik dit geen probleem, maar er
zijn ook dagen waarop ik om
een bepaalde tijd thuis moet
zijn en dus iets meer haast heb.
Ik probeer deze mensen in te
halen door sneller te lopen,
maar vaak besluiten die mensen op hetzelfde moment ook
ineens dat zij sneller willen
gaan lopen. Hierdoor kan ik ze
dan toch niet meer inhalen.
Zelf denk ik eigenlijk dat het
probleem ook wel eens bij mij
zou kunnen liggen. Ik heb
namelijk al vaker te horen
gekregen dat ik eigenlijk best
snel loop. Soms kunnen mijn
vriendinnen mij niet echt bijhouden. Loop ik dan misschien
te snel? Of loopt iedereen toch
te langzaam?
Lieke

16

sport

25
04

Beringse
wint Chinese
halve marathon
Door: Ine Janssen
De van oorsprong Beringse Marlieke Janssen heeft op zondag
21 april de halve marathon op de Chinese Muur in het Aziatische land
gewonnen. De Beringse woont inmiddels in Cambodja en besloot mee
te doen aan de loodzware race in China. In totaal deden er tweeduizend
hardlopers uit 47 landen mee.

De route door het bergachtige
landschap was zwaar, maar
leverde wel prachtige uitzichten
op. Na 4 kilometer begonnen de
trappen die de lopers naar een
hoogte van 1.000 meter leidden.
Eenmaal op de muur hield het niet
op. Het bleef op neer gaan met
trappen, ditmaal met treden van
60 centimeter hoog. Na weer vier
lange kilometers volgde er een glad

en uitdagend stuk off-road parcours.
Die bracht de lopers uiteindelijk
weer terug op de muur voor de
terugweg. “Een surrealistische
ervaring”, laat Marlieke weten.
“Het uitzicht vanaf de muur is
onbeschrijfelijk mooi. De zwaarste
race die ik ooit heb gerend, maar wel
de allermooiste. En dat ik die dan
ook nog mag winnen, is natuurlijk
helemaal fantastisch.”
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Baarlo en Ysselsteyn delen
punten in ‘Paasdubbel’
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo speelde in het paasweekeinde een dubbel tegen Ysselsteyn die in het
teken stond van de strijd om lijfsbehoud. Op paaszaterdag was Baarlo nog de gelukkige winnaar in de eerste
onderlinge confrontatie. Twee dagen later, op paasmaandag, waren de rollen omgekeerd en trok Ysselsteyn als
meest gelukkige ploeg aan het langste eind.

Na een op en neergaand
begin opende Baarlo op zaterdag
halverwege de eerste helft de score.
Dennis van de Vinne knalde van
afstand de bal op aangeven van
Matthijs Hanssen fraai binnen, 1-0.
Ysselsteyn kwam echter na een snelle
counter weer gauw langszij. Maar
weer was het Dennis van de Vinne
die Baarlo nog voor rust opnieuw aan
de leiding bracht. Wegdraaiend van
een tegenstander schoot hij de bal
met een verwoestend schot vol in de
kruising, 2-1.
Na rust verzuimde Baarlo ondanks
enkele goede kansen de voorsprong
verder uit te breiden en kreeg
daarvoor de rekening gepresenteerd

Beter lopen
begint bij

toen Ysselsteyn vanuit een hoekschop
met een rake kopbal langszij kwam.
In de slotfase viel alsnog de beslissing
in het voordeel van Baarlo uit, nadat
Arman Melkonjan op weg naar het
Ysselsteyn-doel gevloerd werd en de
bal op de stip ging. De ingevallen Tayo
Janssen voltrok het vonnis, 3-2.
Vol goede moed ging Baarlo
op paasmaandag opnieuw de
confrontatie aan met Ysselsteyn.
De return had alle kenmerken van
degradatievoetbal. Veel fysieke
inzet, weinig vernuft en veel foutieve
passes. Wat mede ook het gevolg
was van de sterke wind die over
het veld blies. De Baarlo-defensie
werd door Ysselsteyn in de beginfase

onder druk gezet met hoge ballen
die voor de pot werden geslingerd
en waarbij Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg letterlijk de handen
vol had om echte doelkansen te
voorkomen.
Twintig minuten voor rust
kwam Ysselsteyn uit een counter op
1-0. In de tweede helft parkeerde
Ysselsteyn ‘de bus’ en gokte de
thuisclub op counterkansjes.
Het veldoverwicht van Baarlo leverde
nauwelijks echte doelkansen op. Tot in
de slotfase, toen werd Matthijs de
Vogel door Rik Schotman gelanceerd.
Vrij voor doel schoot de boomlange
Baarlose aanvaller de bal echter wild
over het doel. (Foto: Len Gielen)
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Teleurstellende marathon-reeks SV Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft de marathonreeks van vier wedstrijden in negen dagen tijd teleurstellend afgesloten. Na een overwinning op RESIA (3-2) en twee nederlagen tegen Kwiek Venlo (4-2 en 1-2)
volgde als laatste op maandag 22 april wederom een verliespartij, in en tegen RKSVN Neer (2-1).
Na een zwakke eerste helft
en een 2-0 achterstand volgde op
paasmaandag een sterke tweede
helft met kansen te over. Verder dan
de aansluitingstreffer (2-1) kwam
Egchel echter niet meer. Al in de 5e
minuut scoorde Sem Nijssen de 1-0
voor de thuisclub na onvoldoende
ingrijpen van de gasten. Vervolgens

ging de partij redelijk gelijk op met
een optisch overwicht voor RKSVN.
De eerste echte mogelijkheid voor
Egchel voor rust viel zo’n 5 minuten
voor de thee te noteren. Frank Gielen
schoot uit een vrije trap de bal tegen
de lat. Na weer een goede kans voor
de gasten verdubbelde Neer op slag
van rust aan de andere kant de score.

Brian Peeters haalde de trekker over,
2-0.
Egchel begon beter aan de tweede
helft. Colin Bruisten schoot tegen de
lat en Luc Crommentuijn zag een hard
schot via een Neer-speler net tot cor
ner verwerkt worden. Na een dikke
kans voor Egchel over diverse schijven
kwam het in de 63e minuut terug tot

Openingstoernooi Baarlose
jeu de boulers

2-1. Frank Gielen krulde de bal uit een
vrije trap keurig in de rechterhoek.
Egchel geloofde er weer in en er kwa
men kansen genoeg op de gelijkma
ker, met name via Paul Ververgaert.
Neer moest terug, maar kwam er af
en toe toch gevaarlijk uit.
In de laatste 10 minuten waren
er nog Egchelse kansen voor Sami

Amhaouch, Tom Timmermans, Paul
Ververgaert en Colin Bruisten. Het
mocht niet baten. Het bleef bij een
gelukkige 2-1 zege voor de thuis
club, daar waar minstens een gelijk
spel beter op zijn plaats was geweest.
De volgende (inhaal-)wedstrijd voor
Egchel is pas op donderdag 2 mei, in
en tegen Kronenberg.

BEZORGERS
GEZOCHT!

Na een halfjaar in de overdekte hal in Boekend gespeeld te hebben, is Jeu de Boules Club Baarlo vanaf
woensdag 17 april weer actief op de eigen accommodatie aan de Kasteellaan. Op de woensdag vond het eerste
toernooi plaats. Winnaar werd Wiel van Lier.

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00
bedragen per week

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
Alle 32 deelnemers speelden drie
wedstrijden, waarna de speler met de
meeste winstpartijen en de hoogste
score tot winnaar werd uitgeroepen.

Wiel van Lier werd met drie zeges
en 21 punten de winnaar. Cor van
Wijlick werd tweede met zestien
punnten en Leny van Erp eindigde

op de derde plek met veertien punten.
Leonoor Gielen haalde evenveel
punten als Leny, maar won één
wedstrijd minder.

We zijn van 27 april t/m 5 mei alle dagen open

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen

Peelpush dames 5 kampioen
De volleybalsters van Peelpush dames 5 zijn onlangs kampioen geworden in de derde klasse.
In de laatste wedstrijd van het seizoen versloegen de dames de nummer 1, Bach SV Dames 2.
Peelpush had drie gewonnen sets nodig om kampioen te worden, terwijl Bach bij twee gewonnen
sets de titel zou opeisen. Bij 2-1 in sets voor Peelpush hadden beide ploegen nog maar één set
nodig. In de beslissende set waren de Meijelse dames echter oppermachtig met 4-25 en zodoende
werd het kampioenschap binnengehaald.

Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift
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Gelijkspel
Koningslust na
‘gevecht’ in Tegelen
Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
De vorige wedstrijd van het eerste herenteam van VV Koninglust
tegen TSC uit Tegelen, toen nog de koploper, eindigde in een onverwachte overwinning voor Koningslust. De terugwedstrijd op paasmaandag 22 april eindigde na liefst drie rode kaarten voor TSC in een 1-1
gelijkspel. Het ‘gevecht’ werd nog voor het einde van de speeltijd
afgefloten door de scheidsrechter.
Het eerste wapenfeit kwam van
Koningslust: Roel Ghielen veroverde
de bal op de achterlijn en speelde
af op Jeffrey Daniëls. Het schot van
Jeffrey ging over. Even later was het
Bram Rongen die met een goeie rush
Roel Ghielen de mogelijkheid bood
tot schieten. Het schot van Roel ging
voorlangs. Daarna was het TSC dat
tot twee keer toe op doel schoot.
Beide pogingen waren vruchteloos.
Kort daarop was het Roel Ghielen die
een bal wist te onderscheppen en op
doel schoot. Zijn schot werd gestopt.
Een steekpass van TSC werd door hun
spits omgezet in een schot dat door
Mick Berkers werd gepareerd. Het
laatste wapenfeit voor rust was van
Koningslust dat middels een mooie
opzet weer tot een schot kwam.
Dat schot werd geblokt. Zo werd
er met 0-0 thee gedronken.
Gelijk na rust sloeg TSC toe toen

Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek is in het paasweekend op alle concurrenten uit de top 5 van de 5e
klasse D drie punten ingelopen of zelfs uitgelopen. Paasmaandag werd er met 5-3 gewonnen van Resia, nadat op
zaterdag Sporting ST met 6-2 aan de kant werd gezet. Man van de wedstrijd maandag was zeker Chris Hunnekens
met drie doelpunten en een assist.

Koningslust de bal niet wist te rui
men, 1-0. Koningslust toonde veer
kracht en schiep diverse kansen,
waarbij Bram Rongen eerst Roel
Ghielen en daarna Ivo Schers in
stelling bracht. Beide kansen wer
den niet benut. De strijd werd fel
ler. Koningslust gaf niet op en TSC
streed voor de drie punten. In de
80e minuut leidde de strijd tot een
opstootje, waarbij twee spelers
van TSC rood kregen. Gelijk daarna
tekende Roel Ghielen voor de gelijk
maker. TSC bleef vechten en incas
seerde een derde rode kaart na
twee keer geel. Uiteindelijk maakte
de scheidsrechter nog voor het
einde van de reguliere speeltijd een
einde aan het ‘gevecht’. Hoewel er
mogelijk meer in had gezeten voor
Koningslust, weerspiegelde de 1-1
de krachtsverhoudingen binnen de
lijnen.

Winst voor amazone
Anne Pouwels
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Anne Pouwels en Jessica Maassen van PSV De Cavaliers uit
Panningen deden vrijdag 19 en zondag 21 april mee met een dressuuren springwedstrijd in Someren en Asten. Daar werden een eerste en
een tweede plaats behaald.
Anne Pouwels kwam aan
de start met Don Johnson bij de
Molenhorst in Someren. Ze wist
hier de overwinning binnen te
halen in de dressuur klasse ZZL.

Grashoek scoort elf keer
in paasweekend

Jessica Maassen nam op zondag
deel aan een springwedstrijd in
Asten, waar ze een tweede prijs
in de klasse D-L behaalde met
Bockmann’s Punto.

Grashoek speelde op maandag
een sublieme eerste helft waarin
de gasten uit Wellerlooi geen schijn
van kans hadden. Erwin Pijnenburg
scoorde de 1-0 na een pass van Chris
Hunnekens. De bal leek via de lat het
veld te verlaten na een vlammend
schot van Erwin. De bal stuiterde
terug het veld in en belandde met
ietwat hulp van de wind toch in het
doel. Daarna kreeg Chris het op zijn
heupen. Drie doelpunten zorgden
voor een 4-0 voorsprong bij de rust.
In de tweede helft deed Grashoek
het iets rustiger aan, waardoor
Resia een paar keer gevaarlijk

werd en Koen Clephas Grashoek
redde. Toch was het Grashoek dat
scoorde, Bas kopte een voorzet
van Burak Oosterveen in het Resiadoel. Een smet op de overwinning
waren de laatste 10 minuten van de
wedstrijd. Tim Michiels wist drie keer
te scoren.
Paaszaterdag startte Grashoek
moeizaam tegen de nummer 13
Sporting ST. Na 4 minuten scoorde
Marco Cornelissen voor de gasten 0-1.
Ondanks het matige spel lukte het
Grashoek snel om langszij te komen.
Erwin Pijnenburg werd met een hakje
mooi aangespeeld door Bas en liet

met een strak schot het net bollen. In
de blessuretijd wist Bas twee keer te
scoren met het hoofd.
De tweede helft was hiermee een
formaliteit, zeker toen de gasten door
twee keer geel snel met tien man
kwamen te staan. Harmen Schilder
scoorde in de 58e minuut de 4-1 na
een assist van Bas. Heel even deed
Sporting iets terug door een goal van
Erwin Smits. Net als in de eerste helft
lieten de krachten Sporting in het
laatste kwartier in de steek en kon
Grashoek nog twee keer scoren via
Jordi Luijten en Joeri Rijs, 6-2.
(Foto: Jac Haenraets)

Gelijkspel in laatste minuut

Gezocht

Zaterdag-/vakantiehulp

Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?
Help jij ons mee een nieuw product de markt op te zetten?
Dan zit je bij ons aan het goede adres!
Neem contact met ons op:
Wil Thijssen - 06 53 65 22 08
info@hartjesboom.nl

Panningen geeft punten
weg tegen Horn
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op tweede paasdag maandag 22 april zou het gebeuren voor het eerste herenteam van SV Panningen.
De groenwitten kregen de kans om op beide fronten goede zaken te doen tegen Horn. Het lukte net niet.
Het gelijkspel in de laatste minuut liet een wrange nasmaak achter, 2-2.
Horn schoot uit de startblokken en
forceerde meteen na het beginsignaal
een hoekschop. Die leverde niets
op, maar in de 2e minuut moest
Panningen-doelman Jordy Nelissen
tot tweemaal toe redden. In de 5e
minuut was het raak. Van een meter
of 20 schoot Timo Peeters raak, 0-1.
Meteen na dit openingsdoelpunt
kwam Panningen op gelijke hoogte.
Idris Pakasa scoorde de gelijkmaker
na slordig verdedigen van Horn.
Langzaam kreeg Panningen iets meer
greep op de wedstrijden. De beste
kans was voor Remco Litjens, die in
de 20e minuut de paal trof na pover

uitverdedigen van Horn. De rebound
was voor Frank van Oijen, maar ook
die leverde niets op. Horn kreeg nog
enkele goede kansen, maar het bleef
1-1.
Na rust zette Panningen Horn
onder druk. In de 55e minuut een
schitterende pass van Joey Bodde
op Remco Litjens, die bereikte de
voor het doel vrijgelopen Robin Van
Osch. Die had geen moeite om de 2-1
binnen te tikken. Panningen kreeg
kansen, maar wist zelfs voor open
doel niet te scoren. Zoals zo vaak was
de afwerking voor het doel het grote
manco bij de groenwitten.

Toch leek het kat in het bakkie
voor Panningen. De tweede plek op
de ranglijst en de eerste plek achter
kampioen SVC 2000 leken binnen.
In de allerlaatste minuut van de
wedstrijd scoorde Luca Ciaramella
de gelijkmaker en bleef Panningen
achter met een forse kater.
Panningen heeft de kans op de
tweede plek, die deelname aan de
nacompetitie garandeerde, en de
kans op een toppositie in de derde
periode laten liggen. Maar door de
nederlaag van concurrent Kessel en
het gelijke spel van TSC’04 is alles nog
mogelijk.
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Moreau Gymnastics Tour

Inge Janssen winnares turntoernooi Zeeland
Door: Heidi Janssen-Verhaeg
De Heldense Inge Janssen heeft tweede paasdag maandag 22 april het turntoernooi de Moreau Gymnastics
Tour in Vlissingen gewonnen.

Op dit sterk bezette toernooi liet
Inge op alle vier de toestellen zeer
mooie oefeningen zien. Ze haalde
vooral op balk het allerbeste naar
boven. De oefeningen op vloer en

sprong gingen uitstekend en op brug
werd ook een prima oefening neer
gezet. Daarmee behaalde ze in totaal
46.350 punten en mocht ze de gouden
medaille in ontvangst nemen.

Helden figurant
in Astens voetbalfeestje
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Voor VV Helden stond op zaterdag 21 april een zware uitwedstrijd
tegen de kersverse kampioen NWC uit Asten op het programma. Helden
trof een gemotiveerde tegenstander, die na de wedstrijd haar kampioensfeest had gepland, en maakte geen schijn van kans. Het werd
liefst 8-0 voor de gastheren.
Op een drukbezocht sportpark
liet de thuisploeg zien dat het de
terechte kampioen is in de derde
klasse C. Helden kwam er geen
moment aan te pas en had met
name in de openingsfase moeite om
de scoringsdrang van Asten een halt
toe te roepen. Na een half uur stond
er al een 5-0 stand op het scorebord.

Na de rust bouwde NWC deze
score nog uit tot 8-0. Ton Peeters
liet het nog na om Helden alsnog op
het scorebord te krijgen door een
strafschop te missen. In Nederweert
tegen Merefeldia krijgt Helden de
kans zich te revancheren van de
nederlaag en te zien of de weg naar
boven weer gevonden kan worden.

Koningsdag alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Eerste uitreiking restauratiecompliment

Hospice geprezen om restauratie
Hospice het Plattelandshoés in Panningen heeft donderdag 18 april het eerste restauratiecompliment uitgereikt gekregen. De onderscheiding werd overhandigd als dank voor het restaureren van de muurschildering uit
1956 die tijdens de verbouwing van het hospice werd ontdekt.

Koningspaar
Sint Nicolaas
De leden van schutterij Sint Nicolaas in Meijel schoten op
zondag 14 april weer om het koningschap van de vereniging. Bij
de dames wist Mia Timmermans na een spannende strijd de vogel
naar beneden te halen. Bij de heren ging Theo van Buggenum er
met de titel van koning 2019 vandoor.

De schildersgroep bij de gerestaureerde muurschildering
Het was voor het eerst dat de
Adviescommissie Kunst en Cultuur van
gemeente Peel en Maas het restaura
tiecompliment uitdeelde, een bronzen
schildje in de vorm van de gemeente
Peel en Maas. Met het uitreiken ervan

wil de adviescommissie kleine initia
tieven ten behoeve van gemeentelijk
erfgoed prijzen. Tijdens de verbouwing
van de voormalige school PanningenNoord, waarin het Plattelandshoés
gevestigd is, werd een muurschilde

ring uit 1956 ontdekt. Het kunstwerk
werd door de vrijwillige schildersgroep
volledig gerestaureerd. Wim Daniëls
van het hospice nam namens de
schildersgroep het fysieke compliment
in ontvangst.

Klassiek galaconcert in Kessel
Voor het eerst wordt bij Kasteel De Keverberg in Kessel een klassiek concert georganiseerd. Op vrijdag 3 mei
staan Julia Coulmas, James Martin, Meghan Behiel, Anna Tsartsidze en Linus Weber op het podium.

IVN bezoekt
Stichting Carnivora
Natuureducatieorganisatie IVN Helden brengt donderdag 2 mei een
bezoek aan de reptielen en nachtdieren bij Stichting Carnivora in
Beringe.
Stichting Carnivora bestaat sinds
2000 en is een opvangcentrum voor
exotische schemer- en nachtdieren
en doet in samenwerking met de
dierenambulance dienst als noodop
vang voor inheemse egels en vleer
muizen.
Er wordt een bezoek gebracht
aan de dieren in de opvang.

De avond staat geheel in het
teken van klassieke muziek, waar
bij het repertoire afkomstig is van
beroemde opera’s, musicals en ope
rettes. Meghan Behiel speelt piano,
Julia Coulmas is sopraanzangeres, net

als Anna Tsartsidze. Daarnaast tre
den cellist Linus Weber en baritonist
James Martin op.
De artiesten hebben al opgetre
den in grote concertzalen wereld
wijd, waaronder de Tonhalle in Zürich,

Casino Bern, Deutsche Oper am Rhein
en het Koninklijk Concertgebouw in
Amsterdam.
Het concert begint om 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.dlopera.com

Daarnaast geven vrijwilligers van
de stichting uitleg over de diverse
diersoorten die ze onder haar hoede
heeft. Wie wil, mag sommige dieren
ook aanraken en ermee op de foto
gaan.
Vertrek is om 19.00 uur vanuit
het IVN-gebouw op Kloosterstraat 12
in Helden.

Tweede editie ‘Koffie
met’ in Baarlo
De bibliotheek in Baarlo organiseert op maandag 20 mei de tweede
editie van de bijeenkomst ‘Koffie met...’ in MFC De Engelbewaarder in
Baarlo. Dit keer is Guido Hoogervorst te gast, teamleider bij SGLactiviteitencentrum De Maashorst in Baarlo.
‘Koffie met...’ is een laagdrempe
lige bijeenkomst waarbij de biblio
theek haar klanten uitnodigt om
samen aan tafel te gaan en onder
het genot van een kopje koffie in
gesprek te gaan met een gast. De
eerste editie, met Jan Wijnhoven
van Historische Werkgroep De Borcht
Baarlo, vond plaats op maandag 15
april. Deze tweede editie vertelt
gast Hoogervorst iets over SGL, een

organisatie die specialistische zorg
en ondersteuning geeft aan mensen
met hersenletsel, met een (zware)
fysieke handicap en mensen die
afhankelijk zijn van ademhalingson
dersteuning.
De bijeenkomst in bibliotheek
in MFC De Engelbewaarder in Baarlo
duurt van 10.30 tot 11.30 uur.
Aanmelden is niet nodig en deel
name is gratis.

Jubilerende kleindierliefhebbers
Zes leden van kleindierenvereniging Onder Ons Helden zijn onlangs onderscheiden vanwege hun
lidmaatschapsjubileum. Ze werden tijdens de jaarvergadering van de club in het zonnetje gezet.
Jan Schaareman uit Egchel is 40 jaar lid. Martinus Spreeuwenberg uit Grashoek vierde zijn 25 jariglidmaatschap, net als Panningnaar Peter Reinders. Johan Cuijpers uit Grashoek, Nick Linders uit
Venlo en Paul Spreeuwenberg uit Grashoek zijn 12,5 jaar lid van Onder Ons Helden. Voorzitter van de
Limburgse kleindiervereniging-afdeling Henry Okkersen speldde de leden hun versierselen op en
overhandigde ze een bloemetje. (Foto: Wim Meijer)
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Thomas a Kempis-avonden in Baarlo
151

Filosofisch illusionist Lezing van theoloog
in DOK6 Panningen Krijn Pantsers
150

148
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Niels Houtepen speelt vrijdag 10 mei met het brein van het publiek
tijdens zijn voorstelling Choice. De filosofisch illusionist staat in het
DOK6 Theater in Panningen.

143

Theoloog en historicus Krijn Pantsers is de volgende spreker in de serie Thomas a Kempis-avonden in Baarlo.
Hij gaat spreken over de heilige Clara van Assisi. Die leefde
in de 13e eeuw en besloot als 18-jarige adellijke
142
jongedame de leer van Franciscus te volgen.
141

Clara van Assisi sloot zich in 1211
aan bij de beweging van Franciscus
die in het begin van die eeuw afscheid
nam van al zijn bezittingen en als
arme monnik verder ging. Spoedig
na de komst van Clara voegden een
aantal jonge vrouwen zich bij haar
in San Damiano, een klein klooster
dat Franciscus met zijn broeders voor
haar in gereedheid had gebracht. Haar
beslissing om als arme zuster door het

140 op weerstand
leven te gaan, stuitte
van de kerkelijke instanties.
139
Krijn Pansters is historicus
en theoloog op het gebied
van
138
de Middeleeuwen. Hij studeerde
geschiedenis, theologie 137
en educatie
136
geschiedenis en promoveerde
aan
135
de Radboud Universiteit Nijmegen 134
op een onderzoek naar de kardinale
deugden in de late middeleeuwen en
aan de Katholieke Universiteit Leuven

133

op een onderzoek naar deugd in de
geschriften van de laatmiddeleeuwse
religieuze orden. Hij is
stafmedewerker van het Franciscaans
Studiecentrum aan Tilburg University
en docent franciscaanse spiritualiteit
en middeleeuwse geschiedenis aan
deze universiteit.
131
begint om 20.00 uur,
132 De lezing
duurt tot ongeveer 21.30 uur en vindt
plaats op de130Markt 2 in Baarlo.
129

Limburgse Jagers en Böhmische Klänge

128
127

Reünie-Orkest in DOK6

126
125

124
Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) en gelegenheidsorkest Böhmische Klänge treden op Koningsdag
zaterdag 27 april op met een avondvullend concert. Dit wordt georganiseerd door Stichting Bevordering
123
Blaasmuziek (SBB) en vindt plaats bij het DOK6 Theater in Panningen.
122

De voorstelling Choice gaat over
illusies, ofwel onware waarheden
die mensen koesteren omdat ze zich
niets anders kunnen voorstellen.
Houtepen laat de bezoekers aan

names over zichzelf en hun eigen
levens onder de loep nemen door
middel van interactieve gedachteexperimenten.
Choice begint om 20.15 uur.

Het reünie-orkest maakt muziek
die kenmerkend was voor het
Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse
Jagers, zoals ze ooit begon bij de
oprichting in 1951. Böhmische Klänge
bestaat uit diverse muzikanten uit

leiding van Theo Verhaegh. Sindsdien
121
heeft dirigent Jos van de Rijt uit
Deurne de leiding.
120
Het orkestentreffen begint om
19.00 uur in het DOK6 Theater in 119
Panningen.
118

de regio en is in 2012 opgericht
om het seizoensprogramma van
Muziek onder de Toren in Panningen
invulling te geven. Sinds 2013 geeft
de groep elk jaar een concert. Het
orkest stond tot april 2017 onder

117

116

115

114

113
112

111

110

Herinrichting Maasoever Kessel en monding Tasbeek

109

108

Aannemer Martens en Van Oord is in
opdracht van Rijkswaterstaat gestart met
het natuurvriendelijk inrichten van in
totaal 10 km Maasoever tussen Kessel en
Alphen in Gelderland. Twee werklocaties
liggen in de buurt van Kessel. Ook wordt
een aantal beekmondingen ecologisch
verbeterd, waaronder de Tasbeek. Uiterlijk
november 2019 zijn de werkzaamheden
klaar.
Bij traject Kessel 1 stroomt de Tasbeek de
Maas in. Bij zowel de monding van de beek
als een stuk aangrenzende Maasoever wordt
de bestorting verwijderd. Verder komt in de
monding een keienconstructie als drempeltje
te liggen. Dit moet er voor zorgen dat de
Maas minder ver de beek in stroomt,waardoor de ‘verdronken’ beekmonding
ecologisch kan herstellen.
Rivierstrandjes
Ook op traject Kessel 2 ter hoogte van Hout
verwijderen we de oeververdediging tot 1
meter onder de waterlijn, over een lengte van
1 km. Daardoor ontstaat er gaandeweg weer
een oever met rivierstrandjes en ondiep
water. Dat is een aantrekkelijkere leefomgeving voor planten, vissen en kleine waterbeestjes die horen in de Maas.

Uitvoering
Wanneer een locatie aan de beurt is, hangt af
van de planning van Martens en Van Oord.
De werkzaamheden duren meestal enkele
dagen, vinden direct aan de waterkant plaats
en brengen naar verwachting niet of
nauwelijks hinder met zich mee. Wel kan de
oever voor de veiligheid tijdelijk worden
afgesloten. Transport van vrijgekomen
bestortingsmateriaal gebeurt hoofdzakelijk
over water. Kleinere hoeveelheden worden
eventueel over de weg afgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat het verwijderde materiaal
tijdelijk opgehoopt in de oeverzone blijft
liggen. Dit voert de aannemer dan later per
schip af om het aantal transporten beperkt te
houden.
Europese afspraken
De herinrichting van de Maasoevers
en -beekmondingen volgt uit de Europese
Kaderrichtlijn Water ter verbetering
van de
Leudal
ecologische waterkwaliteit. Dit loopt nog
door tot en met 2027.
Meer weten?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers
of bel 0800-8002 (gratis).
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Natuurlijke oevertrajecten:
op deze locaties mogen natuurlijke
processen als
86
afkalving en aanzanding de oever weer zoveel mogelijk
85
vorm geven

Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
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Nog te realiseren
Herstelde beekmonding
Te herstellen beekmonding 2018-2019

Venlo
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Themamiddag over slecht horen

Koningsdag Panningen

Open dag Keramiek

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Stichting KacK
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Maakplaats de Steenuil Panningen

Koningsdag-tocht Kessel

Koningsdag Maasbree

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: start clubgebouw OJC De Hobbits Kessel

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Vertoning film Thuisland

Open dag Keramiek

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.00-18.00 uur
Locatie: Maakplaats de Steenuil Panningen

Oud-ijzerinzameling

Koningsdag Koningslust

Rond de Bijbelse Lezingen

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

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Oranje Comité Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Koningsdag Grashoek

Koningsdag Meijel

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Oranje Comité Grashoek
Locatie: voetbalvelden SV Grashoek

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Stichting Oranje Comité Meijel
Locatie: Alexanderplein en gemeenschapshuis
D’n Binger Meijel

Koningsdag Helden

Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Kingerfiëste Helje Dörp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

treft Böhmische Klänge
Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Koningsdag Baarlo

Kampioensreceptie De Treffers 5

Tijd: 10.15-14.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 20.00-21.00 uur
Organisatie: beugelclub De Treffers
Locatie: clubgebouw Breetse Peelweg 1D, Maasbree

Koningsdag Beringe
Tijd: 10.15 uur
Org: Jeugd Werk Beringe comité Berings Gezellig
Locatie: centrum Beringe

zo
28
04

IVN-wandeling Huurvaarderspad
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek Kloosterstraat 12, Helden

ma
29
04
wo
01
05

do
02
05

Breincafé Baarlo
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: SGL Zorg
Locatie: SGL Pastoor Geenenstraat 64, Baarlo

Tocht en knutselen met koning
Walram
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Bezoek aan Stichting Carnivora
Tijd: vertrek om 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek Kloosterstraat 12, Helden

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

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord bestaat in totaal uit zes leden
waaronder een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk. De leden
verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacatiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar een

lid commissie van toezicht m/v en
lid commissie van toezicht: medicus m/v
Eén keer per maand wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie,
die de commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.
Taken van de commissie van toezicht
• toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
• de vragen of klachten van de gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen of
• de klachten behandelen via de beklagcommissie en
• zo nodig de Minister van Justitie en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en
adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden bejegend.
Belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden.
Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2019 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl

Beste beentje voor
Elf dansduo’s zetten hun beste beentje voor tijdens de eerste
aflevering van het televisieprogramma Dancing Peel en Maas die
Omroep P&M op vrijdag 19 april uitzond. De danskoppels bestaan uit
een bekend ‘dorpsgezicht’ uit één van de elf kernen, zoals Sjaan van
Horen uit Beringe (foto), en een professioneel danser. Binnen enkele
weken moeten de duo’s een dans leren, die door het publiek en de
vierkoppige jury wordt beoordeeld. De beste koppels zijn uiteindelijk te zien in de finale, die op vrijdag 31 mei wordt uitgezonden.
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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 28 april
H. Mis Beloken Pasen 09.30 uur
-koor- t.i.v. Ves Jacobs (zesweken
dienst); Jan Teeuwen en Lies
Teeuwen-Evers.
Woensdag 1 mei
H. Mis 09.00 uur in de sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 april
H. Mis 11.00 uur
Zondag 5 mei 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.

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 28 april – Beloken Pasen
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden –
Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Overl. ouders Jozef en
Wilhelmina Duijf-van der Schoot.
Graad Linssen (verjaardag) en An
Linssen-Peeters. Sjeng en Grada
Driessen-Nijssen. Jan en Doky Peeters.
Mededelingen
Gedoopt worden – zondag 28 april
Lars Kouters; Sylvano en Alyssia
Martins Dias; Mees van Pol
Overleden: Piet Boots, Pastoor
Leursstraat 19, 80 jaar

Kerkdiensten
Zondag 28 april
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie t.i.v. Jeanne Steeghs-Lormans
(jaardienst)
Zaterdag 4 mei
H.Mis 19.00 uur t.i.v. alle slachtoffers
van oorlog en geweld.

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 28 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Piet Steeghs (coll); Jacobus
Manders, Johanna Manders-Maessen
en Sjaak Manders; Gerrit van
Nisselroij (vw de trouwdag); overl.
ouders Absil-Sillen en kinderen en
aangetrouwden;Mart Verhaegh en
overl. fam. Verhaegh-Jacobs; Extra col
lecte vw de weekboekjes. Doopviering
13.00 uur: Isa van Es
Donderdag 2 mei
Huwelijksviering 14.00 uur:
Bruidspaar Henk Gommans en Rosalie
Knippenbergh

Vastenactie
Tot en met zondag 28 april staat een
grote offerblok achter in de kerk,
waarmee het Missiecomité ons vraagt
om een beetje van onze rijkdom af te
staan aan hen die zoveel minder heb
ben.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 april
19.15 uur. Zes weken dienst voor
Mevr. Mariet van den Beuken. Zes
wekendienst voor Marieke GiesbertzVerboeket. Jaardienst voor Sjra
Houtappels en dochter Mia.
Voor de Familie Peeters-Vervoort
Woensdag 1 mei.
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

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 27 april
Geen H. Mis
Zaterdag 4 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. degenen die hun
leven gaven voor onze vrijheid en voor
alle slachtoffers van oorlogsgeweld.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 25 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 27 april
H. Mis Beloken Pasen 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Lei Lemmen en Marie
Lemmen-Spee (gest.jaard); Miranda
Berben-Jans (jaard); uit dankbaarheid.

Zaterdag 4 mei
19.25 dodenherdenking in de Donk.
Geen H.Mis.
Zondag 5 mei
9.30 uur. Hoogmis in Kessel.
Mededelingen
Graag wil ik u allen vragen om geen
afval te werpen achter de muur van
het collumbarium. Mijn dank.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 april
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 28 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Zeswekendienst Gerda Mertens-Tercken.
Jaardienst Cor Hoeben en Drina
Hoeben-Rongen.

service 23

Zondag 28 april
H. Mis Eerste H. Communie 10.00 uur;
26 communicanten basisschool Den
Doelhof.
Maandag 29 april
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 30 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 2 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Zondag 28 april
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 30 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 01 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel Rond de
Bijbelse Lezingen: 19.30 uur in de
ontmoetingsruimte van de kerk
Donderdag 02 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 25 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 26 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 27 april
H. Mis 19.00 uur Beloken Pasen –
gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Fien
Schmitz-Giesen (bgv. verj.); Herm
Peeters en opa en oma Peeters-v. Lier
Extra collecte misboekjes

Donderdag 2 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 3 mei
18.30 uur Rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Zaterdag 4 mei
9.00 uur Dodenherdenking
Overleden: Sjer Hermans, 82 jaar.
Mededelingen
In de meimaand is er iedere vrijdag
om 18.30 uur Rozenkransgebed in de
St. Annakapel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 28 april - Beloken Pasen
9.30 uur voor de parochie.
Zondag 5 mei
is er GEEN H. Mis.
Zondag 12 mei - Moederdag
9.30 uur Voor de Parochie.

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

De H. Mis van zondag 19 mei, is ver
plaats naar ZATERDAG 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

TE KOOP
Geraniums, surfinia,
bacopa, knolbegonia
en vele andere
soorten perkplanten

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

M. Verhees
Egchelseweg 18, Panningen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

186 + 252 x 97 cm

8.999,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

•
•
•
•

•
•
•
•

Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT GA JE ZOAL DOEN?

WWW.SUPERKEUKENS.NL

werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

koelkast, oven, vaatwasser, spoelbak

interieur. Inclusief gaskookplaat, afzuigkap,

Een prachtige, tijdloze keuken die past in ieder

Sorrento Plus

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

