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Raadsleden nemen
afscheid
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft tijdens de afscheidsvergadering van de raad 2018-2022 op dinsdag 29 maart vier Koninklijke onderscheidingen uitgedeeld.
De raadsleden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zijn minimaal twaalf jaar raadslid geweest zijn en afscheid nemen. De personen die 29 maart een onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau hebben ontvangen zijn: Rob Willems uit Meijel, Peter Craenmehr uit Panningen, Vivian Moonen uit Egchel en Peter Nouwen uit Grashoek.
Naast het raadslidmaatschap dragen deze raadsleden ook op een andere manier hun steentje bij aan de gemeenschap. Willems is Bestuurslid Alzheimer Nederland afdeling LimburgNoord en vrijwilliger bij voetbalclub R.K.M.S.V. Peter Craenmehr begeleidt dementerende ouderen en Peter Nouwen is lid van het kerkplatform Grashoek. Op dinsdag 29 maart is er
naast deze gedecoreerden ook afscheid van Roger Gielen, Robert Hermans, Karin Jacobs-Opstals, Ellis Kempeners, Ebie Peeters, Angela van Roij, Geert Segers en Hans Vaessen.
Op woensdag 30 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd met daarin twaalf nieuwe raadsleden. / Beeld: Stefan Koopmans

Duurzaamheidsproject Grashoek wint eerste prijs
in interprovinciale subsidieaanvraag
De inwoners van Grashoek, enkele bedrijven en onderwijsinstellingen willen samen een uniek project in
Grashoek gaan vormgeven waarbij lokaal energie wordt opgewekt in combinatie met het zuiveren van
mest. Agroproject Grashoek ‘Revitaliseren van het platteland door zelfsturing Grashoek’ heeft deze week
subsidie gekregen van het Interbestuurlijk programma (IBP) Zuidoostelijke zandgronden van de provincies Limburg en Noord-Brabant om het plan verder te ontwikkelen.
Vier jaar geleden is een enthousiaste groep plattelandsverbeteraars
aan de slag gegaan om de leefbaarheid in het dorp een impuls te geven.
Met ondersteuning van de provincie Limburg, de Rabobank en de
gemeente Peel en Maas resulteerde
dit in een plan dat energiecoöperatie Duurzame Energie Grashoek en
commissie Duurzaamheid Grashoek
van het dorpsoverleg samen met

adviesbureau Enter Next Level verder heeft uitgewerkt. In het project
gaat energiecoöperatie Duurzame
energie Grashoek met verschillende
partners aan de slag met het lokaal
organiseren van opwekking van hernieuwbare energie door én voor de
gemeenschap. Daarnaast wil zij met
circa elf intensieve veehouderijen
een uitstootreductie van 80 procent op ammoniak gaan realiseren.

Deze reductie wordt bereikt door het
zuiveren van mest. “In feite staan
koeien en varkens dagenlang op een
bak met mest. Die mest gaat na een
tijd gisten, waardoor ammoniak ontstaat. Daar heeft het dorp weer last
van, zij kan bijvoorbeeld de was niet
buiten hangen. De boeren zitten met
hun handen in het haar, omdat de
huidige luchtwassers niet afdoende
werken en het veel geld kost om

goede systemen aan te schaffen”,
aldus Frits Verlinden van commissie
Duurzaamheid Grashoek.

Minizuivering
Daarom is het idee ontstaan om bij
de bedrijven rioolsysteem aan te leggen, met een minizuivering aan het
eind dat het water uit de mest trekt.
Volgens Verlinden is het te vergelijken
met een wc. Door het water uit de
mest te zuiveren, ontstaat droge compost, dat weer gebruikt kan worden
voor andere doeleinden. Het water
wordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie en kan bijvoorbeeld terug in
het gebied gebracht worden.

Omdat het zuiveringssysteem veel
energie kost en de energietransitie voor Grashoek ook kansen biedt,
wil de coöperatie de energie lokaal
gaan opwekken via zonne-energie.
“We willen als coöperatie een eigen
zonnepark aanleggen, waarvan
ons streven is om de dorpsbewoners 100 procent eigenaar te maken.
De opbrengsten van de zonne-energie wordt onderling verdeeld, omdat
we allemaal eigenaar zijn en niet
bijvoorbeeld obligatiehouder”, aldus
Eddy Thewis van energiecoöperatie
Duurzame Energie Grashoek.
Lees verder op pagina 05
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Minibieb gemaakt van afval in voortuin van
zieke Maasbreese Narinda
De 52-jarige Narinda Verbeek uit Maasbree is ziek en kan daardoor niet vaak het huis uit. Hierdoor zit ze vaak
vanuit het raam naar buiten te kijken. Om ervoor te zorgen dat ze wat meer aanspraak krijgt, heeft Dirk, de
schoonvader van haar dochter, een minibieb voor haar gemaakt en in haar tuin geplaatst. Deze minibieb is
gemaakt van afval.

Vier jaar geleden voelde Narinda zich
erg moe en daar kwam geen vooruitgang in. Ze werd opgenomen in
het ziekenhuis in Venlo. “Ik was niet
goed geworden in de auto. In eerste
instantie dachten de artsen dat ik een

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

tia had gehad, maar ik knapte maar
niet op”, zegt Narinda. Ze werd naar
de cardioloog doorgestuurd voor verdere onderzoeken. Het bleek dat er
vier aders dichtzaten rondom het hart.
“Ik was 48, veel te jong.” Narinda

moest een openhartoperatie ondergaan. Ze was nét hersteld van haar
enkeloperatie, die ze vlak daarvoor
was ondergaan omdat ze in een konijnenhol was gestapt. Op haar 26e heeft
ze al chemo en bestraling gekregen.

“Daar heb ik broze botten aan overgehouden. Die zorgen voor verkalking en
dat is ook in mijn botten terechtgekomen.” Dit zorgt sneller voor complicaties waardoor ze in de afgelopen vier
jaar vaker geopereerd moest worden.
Naast dat ze drie keer gedotterd werd,
volgden er ook nog eens vier voetoperaties. Narinda heeft deze jaren
nauwelijks kunnen lopen en veel in
de stoel voor het raam gezeten om te
haken, lezen en uit het raam te staren.
Werken kan ze niet meer, ze is volledig afgekeurd. Veel mensen kwamen op bezoek en vroegen of ze iets
mee konden nemen, zoals bloemen.
De Maasbreese had liever dat ze een
leesboek meenamen. “Lezen doe ik
graag, met name romans en thrillers.
Zodoende heb ik in vier jaar tijd best
wat leesboeken verzameld. Die staan
ook maar in de kast te verfstoffen als
ze zijn uitgelezen. Ik wist niet goed
wat ik ermee moest doen.” Totdat de
vriend van haar dochter met het idee
van een minibieb aan kwam zetten.
“Hij stelde voor om van hout een minibieb te maken en deze in mijn voortuin te plaatsen. Dan zou ik kunnen
zien dat er mensen langskomen en zo
kan ik een praatje met ze maken, of ik
kan zien dat andere mensen nog plezier van de boeken zouden hebben.”
Dirk is een afgekeurde bouwvakker.
Hij heeft het niet breed, maar wilde de
minibieb graag voor Narinda maken.

“Hij zei dat hij mijn pijn niet kon wegnemen, maar wel iets voor mij terug
kon doen. Een minibieb van hout is
best een prijzig plaatje, daarom is hij
op zoek gegaan naar afval op deze
te verwezenlijken. Dirk heeft zelf een
ontwerp gemaakt, dubbele beglazing bij de woningbouwvereniging
opgehaald, hout bij elkaar geraapt
en afval voor het dakleer verkregen.
Daarnaast heeft hij van meerdere
mensen materialen gekregen, waarmee hij het project is gestart.” Sinds
zaterdag 19 maart staat het kastje in
haar voortuin aan de Erckelentsgoed
13 in Maasbree. Narinda is dolblij met
het resultaat. “Ik vind het zo’n mooi
gebaar. Dirk woont in Harmelen, bij
Zeist en hij is het kastje zelf komen
brengen. Als ik de minibieb ‘s ochtends openmaak, dan haal ik er energie uit en ben ik blij dat een nieuwe
dag is aangebroken. Er zijn al veel
mensen geweest om een boek mee
te nemen of te ruilen. Ik heb al praatjes gemaakt met mensen die het een
mooie minibieb vinden, omdat het
niet zomaar een kastje is, maar eentje
van gerecycled hout gemaakt die op
palen is gezet. De boeken worden niet
nat als het regent. Mooier had ik het
niet kunnen hebben, ik ben er heel
trots op.”

Tekst: Roosje Delsing

Uitleg beter overbrengen

Bouwens gebruikt digitale schermen tijdens
gymlessen ter verbetering van leerlingenprestaties
Stichting Sporthallen Helden heeft in samenwerking met het Bouwens van der Boijecollege 15.000 euro
geïnvesteerd in zes digitale smartschermen, die in de twee sporthallen van de school zijn opgehangen.
Deze tonen instructievideo’s van de sportlessen en hebben als doel om de uitleg beter over te brengen op
leerlingen én om hun sportprestaties te verbeteren. “We moeten dichter bij de belevingswereld van
leerlingen komen”, aldus Ad Cornelissen, docent Lichamelijke Opvoeding bij het Bouwens.
De sporthallen van het Bouwens
van der Boijecollege zijn volgens
Romald Heuvelmans, vrijwilliger
bij Stichting Sporthallen Helden,
én docent Ad Cornelissen, één van
de eerste in Nederland die met de
digitale sportschermen werken.
In de Panningse schoolgymzalen
hangen ze sinds november.
De smartschermen moeten niet
de docent gaan vervangen.
Integendeel zelfs. Maar volgens
Cornelissen is het een handige
manier om informatie aan jongeren
over te brengen. “Uitleg geven
mét beeldmateriaal erbij werkt
beter voor deze doelgroep”, zegt
hij. Dat komt doordat ze zelf
constant bezig zijn met filmpjes
kijken op platforms zoals YouTube.
Daarom moeten we bij de
instructievideo’s gebruikmaken van
bewegend beeld, om dichter bij de
belevingswereld van de leerlingen
te komen.”

Vernieuwing
Romald Heuvelmans van Stichting
Sporthallen Helden vertelt dat de
stichting eerst één scherm kocht

en doneerde aan het Bouwens.
Dat beviel zo goed, dat hij met het
Bouwens in gesprek ging over de
kansen die de schermen bieden.
Ze besloten samen om 15.000 euro
te investeren in zes nieuwe
schermen. Volgens Heuvelmans is
het belangrijk dat er vernieuwingen
in de sporthallen komen. Niet alleen
voor leerlingen, maar ook voor
de verenigingen die hier sporten
en er gebruik van mogen maken.
“Hoe een sporthal eruitziet draagt
bij aan het ledenaantal. Er zijn
sporthallen die er hetzelfde uitzien
als veertig jaar geleden. Dat kan
echt niet.” Heuvelmans ging onder
meer met docent Cornelissen in
gesprek over hoe deze schermen
van toepassing zouden zijn voor
leerlingen. Er bestaan namelijk nog
geen kant-en-klare lesprogramma’s.
“Gelukkig is Ad een digitale freak”,
aldus Heuvelmans. “Ik vind het
leuk om programma’s ervoor uit te
werken”, voegt docent Cornelissen
toe. “Omdat dit iets nieuws is in
Nederland, ben ik het zelf gaan
uitzoeken. Inmiddels heb ik video’s
opgenomen en deze gebruikt ik in

mijn lessen.” Zo ging hij onlangs
frisbeeën in de gymles. “Dankzij
de instructievideo’s kunnen de
leerlingen goed de technieken zien.
We hebben al positieve reacties van
de studenten mogen ontvangen.”
Cornelissen is van plan om de
programma’s zo te ontwikkelen,
dat er verschillende instructievideo’s
klaarstaan voor de les en leerlingen
zelf op de volgende video kunnen
klikken wanneer ze er klaar voor
zijn. “Zo hoeven ze niet te wachten
tot de leraar klaar is met uitleggen,
maar kunnen ze hun eigen tempo
bepalen.”

Opnemen
Volgens docent Cornelissen is het
belangrijk dat de smartschermen
met name worden gebruikt voor
de instructievideo’s, niet om hele
lessen af te spelen die de kinderen
na moeten doen. “Ze moeten niet
constant naar een scherm kijken,
dat doen ze al genoeg.” Wel is de
docent van plan om in de toekomst
het scherm op andere fronten te
gebruiken. “Er is een app die iets
opneemt en het 10 seconden later

pas afspeelt. Zo kun je bijvoorbeeld
met een iPad leerlingen filmen
wanneer ze een salto doen. Als ze
dan vervolgens teruglopen langs
het scherm, kunnen ze zelf zien wat
ze goed of fout gedaan hebben.
Dat is anders dan wanneer een
leraar het alleen met woorden
uitlegt. Zo gaat het er bij topsporters
ook aan toe.” Volgens Heuvelmans
is de komst van de schermen een
win-win-situatie voor zowel de
school als alle verenigingen die er
gebruik van kunnen maken. “Het is
bij dit soort dingen belangrijk
om samen te werken en ik denk
dat we dit in deze situatie heel
goed hebben gedaan. Door onze
samenwerking versterken we elkaar
en krijgen we nieuwe impulsen.
Hierdoor zorg je ervoor dat je een
aantrekkelijke sportaccommodatie
blijft aanbieden, die in de toekomst
nog altijd graag gebruik wordt.”

Er is een app die
iets opneemt en het
10 seconden later
pas afspeelt

Tekst: Roosje Delsing
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Plan van aanpak scholing

‘Oekraïense kinderen hebben recht op
onderwijs in Peel en Maas’
Lokaal Peel en Maas is van mening dat Oekraïense kinderen die momenteel onderdak krijgen in Peel en
Maas ook naar school moeten kunnen gaan. De partij wil van het college weten of zij deze mening deelt.
Volgens Lokaal Peel en Maas hebben kinderen die gevlucht zijn en een
periode in Peel en Maas verblijven,
recht op onderwijs in de gemeente.
“De organisatie daarvan vergt de
nodige aandacht kunnen wij ons
voorstellen. Daarbij komt nog dat
in onze gemeente diverse scholen
huisvestingsproblemen hebben en

ook is er krapte onder leerkrachten.
Is het college van mening dat deze
kinderen, zodra kind en ouder eraan
toe zijn, met goede begeleiding naar
school moeten kunnen gaan”, vraagt
de partij aan het college.
Lokaal Peel en Maas is ook benieuwd
of het college gaat samenwerken met
de stichtingen voor het basisonder-
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‘Kei Tof’ inzamelingsactie
voor Oekraïne
Met de actie ‘Kei Tof’ is er op zaterdag 26 maart in Grashoek 450 euro
opgehaald met de verkoop van de vrolijke gekleurde stenen. Dit bedrag
wordt rechtstreeks gedoneerd aan ‘Grashoek voor Oekraïne’.

wijs in Peel en Maas, Stichting Agora
en het Bouwens van der Boijecollege
om een plan van aanpak op te stellen
voor de juiste scholing, begeleiding
en ondersteuning van deze kinderen
(en hun ouders). De partij verzoekt
het college binnen twee tot drie
weken met een plan van aanpak te
komen.

Basisschool de Pas uit Helden
zamelt flessen in voor Oekraïne
Op basisschool de Pas in Helden hebben alle kinderen flessen ingezameld voor Oekraïne. Iedereen heeft van
10 tot en met 17 maart flessen kunnen inleveren. De kinderen van groep 8 hebben posters gemaakt en in
alle groepen verteld wat de bedoeling was. De posters kregen een plek in de school, zodat iedereen eraan
herinnerd werd. Aan het einde van deze inzamelweek bleek dat de school het bedrag van 270 euro had
opgehaald. Dit bedrag gaat naar Giro555.

Het initiatief kwam van de Grashoekse
Esther Steeghs en van Lindy Bos,
lid van het comité Laeve Grashook.
Zij beschilderen vaker stenen en verstoppen deze ergens op straat of in de
natuur, zodat wandelaars ze kunnen
vinden. “We hebben al vaker de vraag
gekregen of we stenen verkopen”,
zegt Esther. “Maar dat doen we niet”,
vervolgt ze. “Alleen nu leek het ons
een goed idee om een uitzondering te
maken, om zo geld in te zamelen voor
‘Grashoek voor Oekraïne’.” Esther en
Lindy trommelden nog vier andere
inwoonsters op die ook zulke stenen
hebben en op zaterdag 26 maart stal-

den zij deze uit in het dorp. Er bleek
veel interesse te zijn voor de stenen
en voor het goede doel dat met de
verkoop wordt gesteund. De stenen
werden voor 2 euro per stuk verkocht. “We hadden het niet verwacht,
maar het was enorm druk. Het zonnetje scheen en de bezoekers waren
enthousiast. Binnen een halfuur was
de helft van de stenen verkocht.”
In totaal werd er een bedrag van
450 euro opgehaald. Dit doneren de
dames aan de stichting voor Oekraïnse
oorlogsvluchtelingen. Esther is meer
dan tevreden met het resultaat.
“Het was ‘Kei Tof’ om te doen.”

Speciale ‘ghost-striping’auto voor politie Horst/
Peel en Maas
Het politiebasisteam Horst/ Peel en Maas start per vrijdag 1 april
met een pilot waarbij er getest wordt met een ‘ghost striping’voertuig. Deze ‘undercover’ auto vergroot de pakkans van
criminelen, omdat er overdag geen kenmerk van de politie
zichtbaar is. Dit komt pas in de avond, als er licht op schijnt.
Met deze pilot is het team Horst/ Peel en Maas het eerste
politieteam in Nederland dat zo’n voertuig gaat testen.

4.000 euro opgehaald
door sponsorloop Grashoek
De basisschoolleerlingen van De Horizon in Grashoek hebben met de sponsorloop van vorige week
4.095 euro opgehaald voor Oekraïne. Van dat bedrag gaat 1.000 euro naar Giro555 en 3.095 euro naar
Laeve Grashook en hun actiegroep voor de Oekraïense vluchtelingen. “We hebben de cheque voor
Laeve Grashook persoonlijk met de hele school overhandigd. De sponsorloop is een supergroot succes
geweest. Wij zijn enorm trots op de kinderen van basisschool de Horizon en in het bijzonder de kinderen
van de leerlingenraad”, aldus de teamleidster van de school.

Het ‘ghost striping’-voertuig is een
reguliere Mercedes B-klasse. De
normaal gesproken felgekleurde
‘striping’ op politieauto’s is van dit
voertuig verwijderd. De Mercedes
ziet er overdag geheel wit uit,
echter in de avond als er licht
op schijnt, worden de bekende
(reflecterende) politieopschriften
zichtbaar. Door deze ‘ghost
striping’ is het voertuig, ondanks
de zwaailichten, gedurende de
dag, minder herkenbaar. Dit komt
de pakkans van criminelen en
verkeersovertreders ten goede.
“We zien namelijk dagelijks dat
mensen hun gedrag aanpassen
wanneer ze een opvallende
politieauto zien”, schrijft de het

team Horst, Peel en Maas op
Facebook. “Omdat het voertuig
over de reguliere zwaailichten
beschikt, is het evengoed
inzetbaar voor spoedmelding.
Op deze manier kunnen we
het leveren van wijkzorg en
noodhulp op een effectieve manier
combineren met het opsporen
van verkeersovertreders en
criminelen.”

Verenigde Staten
Het idee voor deze auto komt uit
de Verenigde Staten. “Hier werkt
men al langere tijd, met veel
succes, met zulke voertuigen.” Eind
mei wordt de pilot geëvalueerd”.
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In Liefde losgelaten en aan De Liefde toevertrouwd...
onze geliefde moeder, schoonmoeder, oma en opoe

“Gesundheit ist das Grösste Glück auf Erden”

Nellie Karis - Trines

Thuis in haar eigen vertrouwde omgeving is rustig
ingeslapen mijn zorgzame, dierbare echtgenote
en onze mam en schoonmoeder

weduwe van

Sjeng Karis

Trees Linders - Janssen
* Sevenum, 9 april 1944

5 25 januari 1923 Meijel

† Maasbree, 23 maart 2022

a 27 maart 2022

Haar bedroefde, maar zeer dankbare kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Molenstraat 53, 5768 EB Meijel
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Jan Linders
Hetty en Peter

In alle rust is van ons heengegaan

Thijs Coumans
* Meijel, 2 september 1948

Speciaal woord van dank aan dr. Aendekerk en Groene Kruis
team Maasbree voor de fijne zorg die Trees van hen mocht
ontvangen.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

† Roermond, 26 maart 2022

Broers, Zussen en Partners
Correspondentieadres:
Familie Coumans, Hoek 6, 5768 VP Meijel
Het afscheid zal in familiekring plaatsvinden.

Dankbetuiging

Uw blijken van medeleven rond het overlijden
van mam en oma

Lies Theeuwen - van den Goor
Zijn ons tot grote steun geweest.
Hiervoor willen wij u bedanken.

As ens de daag kumt
Det ik der neet mier bin
As ik aafschied heb genome
Wilse den vergaete det ik dich vergoot?
En mich herinnere zoe as ik waas
Vurdet demensie mien geheuge opvroot

Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel.
Voor meer info bel 06 11 34 41 78
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Te Koop gevraagd
2 onder een kap woning
Eigenaar kan blijven wonen
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Maasbree, 23 maart 2022
Baarlosestraat 15a
5993 AV Maasbree
Wij hebben op dinsdag 29 maart in besloten kring afscheid
genomen van Trees.

Enige en algemene kennisgeving

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

Te Koop: Gekookte en Gekleurde
Paaseieren. Natuurlijk ook verse
Tafeleieren - Bong 50 Baarlo
06 86 86 20 58 Iedere werkdag
geopend van 13.00 tot 18.00 uur.
voor het schuren,lakkenof een
andere kleur van tafels of stoelen
j.derikx 06 10 95 42 20
t.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 5
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Schoonmaakster gezocht
voor een gezinswoning in Panningen,
1x per 2 weken 3 uur.
Tel: 06 41 49 94 87.
TUINMAN gezocht voor nieuwe tuin
in Maasbree. Groot onderhoud wordt
gedaan. Tel. 06 12 41 40 37

Gekome tot de laeftied der sterke hebbe weej aafschied
genome van ôzze pap, opa en euvergroëtvader

Toën Smits
(Toën van Tieske)
5 Maasbree, 25 juni 1931

c Helden, 25 maart 2022

echtgenoot van

Toos Smits-Gielen c
Joke & Joost
Niels & Effi
Aya
Sten
Thijs & Josien
Rik & Mandy
Xepp
Minthe
Jill & Niels
Lucie c
Peter & Gerda
Dylano & Pauline
Levi
Marcel & Rani
Correspondentieadres: Rutgerstraat 34, 5993 EG Maasbree
D’r is gelegeheid tot aafschied neeme op donderdig 31 maart
um 18:30 oor in rouwcentrum & afscheidshuis Panningen,
Schout van Merwijckstraat te Panningen.
De ôëtvaart is vriedig 1 april um 11:00 oor beej
“de Boswachter”, Provincialeweg 2 5993 RG Maasbree.
Ein speciaal woord van dank aan de medewerkers van de
Zorggroep aan de Ruijstraat te Helden, veur de fijne en
leefdevolle verzörging die pap beej ug haet moge ontvangen.

Nieuwe brugreling over het
afwateringskanaal van Kessel-Eik
Uit de gelden van het Omgevingsfonds van Windmolenpark Kookepan is onlangs een nieuwe brugreling
over het afwateringskanaal van Kessel-Eik naar Neer toe, ter hoogte van de Keizersbaan, geplaatst.
Dat idee is ontstaan nadat enkele leden van de Raad van Omwonende vonden dat de gelden uit het
Omgevingsfonds Kookepan besteed moesten worden aan projecten waar normaal geen subsidies of andere
gelden voor zijn. Een buurtbewoner opperde het idee om een leuning langs de brug over het afwaterings
kanaal te plaatsen. De leuning is gerealiseerd door een plaatselijke ondernemer.
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Wensambulance brengt Meijelse Mia
voor de laatste keer naar haar geliefde
voetbalclub
Mia Gielen-Verheijen (85) is ziek en wilde nog één keer naar haar geliefde club R.K.M.S.V. Meijel. Op zondag
27 maart was het dan zover, haar laatste wens ging in vervulling. Dit werd mogelijk gemaakt door de Wens
ambulance.

Nog één keer een voetbalwedstrijd
van het eerste elftal kijken van ‘haar’
club R.K.M.S.V. Meijel, dat is wat Mia
Gielen als laatste levenswens had. Mia
heeft een paar keren een herseninfarct gehad waardoor ze zowel links en
rechtszijdig verlamd is geraakt. Ook zit
ze aan de zuurstof, waardoor praten
heel moeilijk gaat. Dit samen maakt
dat Mia in haar laatste levensfase zit.
Om haar laatste wens in vervulling te
laten gaan, werd de wensambulance
ingeschakeld, omdat de voetbalclub
veel voor haar betekent. Mia en haar

inmiddels overleden man Jan hebben meer dan vijftig jaar lief en leed
gedeeld bij de voetbalclub. In april 1967
zijn ze gevraagd om onder andere de
kleedlokalen te poetsen en de lijnen
te trekken. Daarna kwam er ook nog
onder meer de bar en keuken bij waar
ze vele uren in de week actief waren.
In het jubileumboek van 100 jaar
R.K.M.S.V. Meijel staan beide prominent
beschreven: ‘Jan en Mia: 50 jaar lang
het hart van de kantine’. Afgelopen
zondag werd Mia door de wensambulance opgehaald.

In het bijzijn van haar kinderen Sjaak,
Liesbeth en Sandra, kleinkinderen en
verdere familieleden heeft Mia enorm
genoten en is een laatste wens in
vervulling gegaan. Onder luid applaus
werd ze zondag door tientallen fans,
spelers en familie warm onthaald door
een erehaag bij voetbalclub R.K.M.S.V.
Meijel. “Het was een dag met een lach
en traan, maar om nooit meer te vergeten”, aldus Mia’s schoonzoon Erwin
van den Beuken.
Beeld: Meijel24

Weer in Peel en Maas
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MFC de Engelbewaarder
vaker geopend
MFC de Engelbewaarder/Dorpsontmoeting in Baarlo is vanaf
zaterdag 2 april ook op zaterdagochtend geopend. De openingstijden zijn van 10.00 tot 13.00 uur.

Op deze zaterdagochtenden vinden
verschillende activiteiten plaats.
De bibliotheek is weer terug op de
zaterdagmorgen en hier kunnen
leden weer terecht voor het terugbrengen en halen van boeken (zelfservice). Na twee jaar afwezigheid
is de Historische Werkgroep weer
actief met het Historisch Informatie
Punt. Vrijwilligers zijn elke zaterdagochtend aanwezig om alle vragen
op het gebied van Baarloos Erfgoed
te beantwoorden of aan te nemen
en aan deskundigen voor te leggen.
Ook is het mogelijk om de Baarlose
Sprokkelingen (het jaarlijks boek
uitgegeven door de HWG) in te zien.
Inmiddels is het 52e boek in de reeks
uitgegeven. Ook kunnen boeken,
foto’s, akten, dagboeken en andere
zaken uit de historie van Baarlo aan
de HWG worden overgedragen.

Dorpsontmoeting
Ook de Dorpsontmoeting breidt uit
met de zaterdagmorgen. Iedereen
is welkom voor een kop koffie of
thee, om de krant te lezen, een

kaartje te leggen, te biljarten of
een gesprek te voeren met vrijwilligers van de Historische Werkgroep
of andere aanwezigen.

Repair Café
Elke vierde zaterdag van de maand
van 10.00 uur tot 12.00 uur kunnen
mensen het Repair Café bezoeken.
Vrijwilligers staan dan klaar om
gratis te helpen bij alle mogelijke
kleine reparaties. Gereedschap en
materialen zijn aanwezig.

Wmo
Nieuw in de Engelbewaarder is
ook de aanwezigheid van Esther
Hendriks, wet maatschappelijke
ondersteuning consulente (wmo)
van de gemeente Peel en Maas.
Bij haar kun je terecht voor vragen
op het gebied van wonen, sociale
participatie, huishouden en mobiliteit. Bel naar MFC de Engelbewaarder
voor informatie over haar aanwezigheid: 077 720 17 20.
Beeld: Susan Janssen

Vervolg voorpagina

Duurzaamheidsproject
Grashoek wint eerste
prijs in interprovinciale
subsidieaanvraag

Het weer gaat uit een ander vaatje tappen
Door een lagedrukgebied in de buurt van Italië worden vanuit Scandinavië koude luchtmassa’s aangezogen. De wind draait tijdelijk naar het noordoosten en het is, zeker qua gevoelstemperatuur, erg koud met
overdag hooguit 8 of 9 graden. In deze stroming zie je verder een heldere luchtsoort, waarbij felblauwe
momenten met hagelwitte stapelwolken afgewisseld worden. Er is kans op een paar buien met hagel, maar
meestal is het droog en vooral zaterdag is de zon vaak te zien. In de nacht kan het onder een heldere sterrenhemel 4 graden vriezen. Vanaf zondag loopt de temperatuur langzaam op en draait de stroming naar
een meer westelijke richting. Er trekken dan geregeld regenstoringen mee. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Het plan van een zonnepark is
tijdens het openstellen van de
tender van gemeente Peel en
Maas al eens ingediend. Destijds
werd het idee afgewezen door
de gemeente omdat volgens de
beoordelaar het eigenaarschap niet
duidelijk genoeg was. De partijen
hebben nu de hoop op een goede
afloop, omdat het plan nu breder
wordt getrokken. “We zijn door de
gemeente uitgedaagd om het plan
nog beter te onderbouwen, omdat
het een doel heeft in de gebiedsontwikkeling. Ons doel is om het
plan nogmaals in te dienen.”
Om dit initiatief te bekostigen, is

er een aanvraag gedaan bij het
Interbestuurlijk programma (IBP)
Zuidoostelijke zandgronden van
de provincies Limburg en Noord
Brabant. Het plan kwam in de
beoordeling stipt op één te staan.
De initiatiefnemers krijgen twee
jaar de tijd om het plan verder uit te werken. De commissie
Duurzaamheid Grashoek overweegt om binnenkort een folder
met informatie huis-aan-huis te
verspreiden. Ook staat er een informatiebijeenkomst op de planning.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Wij zijn weer open !!!
Linders asperges & rabarber,
Groeze 11, Beringe
www.lindersasperges.nl”
Hortensia’s heel veel soorten.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv.
Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na
afspraak via 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl

Waarom vechten
waarom pijn
je wilde niet weg
maar bij ons zijn
de strijd was oneerlijk
je wilde nog verder
maar verloor het gevecht
volkomen onterecht.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen gratis bij u thuis.
Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53

Verdrietig maar met een gevoel van trots om wie ze was,
hebben we op zondag 27 maart afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante

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

Corrie Schaareman - Jegers

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Fuuk

Bedank det ze ozze kameraod waas. We zulle dig misse.
Laot ut dig good gaon dao baove, now kinse weer
klasjenere met Hay.
Marso en Pascalle
Matje en Susan
Hay †, Lian en Wim
P.s. asse Phil en Gary zuus den doot ze de groete

echtgenote van

Jeu Schaareman
* Meijel, 17 september 1953

Henk Geurts
“Fuuk”

† Panningen, 27 maart 2022

Meijel: Jeu Schaareman
Familie Jegers
Familie Schaareman

06 38 43 79 56

Henk

Jeu Schaareman
Van der Steenstraat 30
5768 AK Meijel

Voorgoed uit ons midden,
maar niet uit ons hart.
Helmie en Juul heel veel sterkte.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 1 april om 19.00 uur
in de St. Nicolaaskerk te Meijel.
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Sef, Henk en Marian †, Lou en Nelly
Jan en Leonne †, Mat en Leny
Theo en Marian †, Johan en Carla
Herbert en Will, Jan, Hans en Lydia

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Wasse in dien hart bewaars rakse noeit mier kwiet!
Os lieve mam, omaatje wat goan we ug misse! ♡

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Egchel, * 10 januari 1934
Panningen, † 27 maart 2022
echtgenote van

Martin Sijben †
Kato en Ves
Bob en Ruth, Liz, Saar
Raph en Fabian, Dodo, Reid
Wil en Truus
Bas en Lindy
Lieke en Bjorn, Loïs
Fons en Willemien
Steffie en Corné, Mats, Otis
Maud en Ralph
Conny en Roel
Rick
Tom en Basia♥

Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen omdat je van hem houdt
Maar eens komt de dag dat je hem moet laten gaan
Mijn verstand zegt dat het goed is,
maar in mijn ogen blinkt een traan
Mijn (schoon)vader, onze opa

Ghiel Steeghs
* 22 januari 1935

Grashoek

† 28 maart 2022

echtgenoot van

Jeanne Steeghs-Lormans †
Helenaveen:

Carla en Wietze
Siebe, Anna, Hielke
Familie Steeghs
Familie Lormans

Correspondentieadres:
Helenaveenseweg 48, 5985 NM Grashoek
Op vrijdag 1 april om 19:00 uur zal de avondwake
plaatsvinden in de kerk van Heilig Hart van Jezus
te Grashoek.

Correspondentieadres: Familie Sijben
Muldersweg 5, 5987 AD Egchel

We nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
2 april om 9:30 uur in crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

Naar wens van Toos nemen we in besloten kring afscheid
op vrijdag 1 april.

U kunt de afscheidsdienst ook volgen via de livestream met
de volgende link: https://media.plechtigheidonline.nl/login/
code/7CEE-EL7L

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle zorg die mam heeft
gekregen tijdens haar verblijf in Vincent Depaul.

Liever geen bloemen, maar een donatie aan het K.W.F.
stellen we zeer op prijs.

3103 \ nieuws
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Gegronde reden voor afwijzing

Sander Janssen
Twee kandidaten van Lokaal
van Lokaal Peel en Maas
Peel en Maas zien af van raadszetel
over zijn rol
als informateur
Bij de gemeenteraadverkiezingen 2022 is Lokaal Peel en Maas de
grootste partij geworden. Het is gebruikelijk dat de grootste partij
het voortouw neemt in de coalitieonderhandelingen. Sander
Janssen is lijsttrekker en tevens informateur. Hij vertelt over wat
er de komende tijd gaat gebeuren.

Conform de kieswet wordt zetelverdeling bepaald op basis van de kandidaten met de meeste voorkeur
stemmen. Uit de verkiezingsuitslag bleek dat er twaalf kandidaten op de kieslijst van Lokaal Peel en Maas
stonden die op grond van voorkeursstemmen in aanmerking zouden komen voor een raadszetel.
Aangezien de partij tien zetels mag innemen, worden tien kandidaten met de meeste voorkeurstemmen
uitgenodigd. Van deze tien hebben twee kandidaten, Piet van der Haas en Salvatore Cunsolo, aangegeven
de raadszetel niet in te zullen nemen.
Bieden heren zijn afkomstig uit Baarlo.
Salvatore Cunsolo heeft om persoonlijke redenen besloten deze beslissing te nemen. Piet van de Haas geeft
daarentegen aan dat hij de voorkeur geeft aan de diverse functies
die hij verricht voor van de Baarlose
gemeenschap. Hier wil hij zich volledig voor blijven inzetten. “De 464
stemmen die ik heb gekregen, ervaar
ik als oprechte waardering voor alles
wat ik lokaal en met name voor Baarlo
doe. Naast de vele positieve reacties,
heb ik ook enkele minder positieve
reacties gekregen. Ik ben op de lijst
van Lokaal Peel en Maas gaan staan,
omdat ik de ideeën dichtbij de mensen steun. Door mijn vele activiteiten heb ik niet voldoende tijd om het
raadslidmaatschap goed in te vullen
en daarbij zijn er regelmatig strijdige
belangen. Diverse activiteiten, rollen
en functies zijn moeilijk of niet verenigbaar met het raadslidmaatschap

en die zou ik dan ook moeten neerleggen. Iets waarmee er in de uitvoering van Baarlose projecten direct
een gat zou vallen. Daarom heb ik
bewust gekozen voor plaats 25, om als
lijstduwer stemmen te trekken voor
onze partij, maar geen raadszetel in
te vullen. Als ik dat wel gewild had,
had ik me wel hoog op de lijst laten
plaatsen. Ik heb daarbij vooraf ook
altijd duidelijk aangegeven dat ik niet
in de raad zou gaan zitten”, legt Piet
van der Haas uit. De Baarlonaar geeft
aan meer een doener te zijn dan een
‘debater’. “Van vele uren in het ‘pluche’ word ik niet gelukkig en gezien
mijn instelling anderen waarschijnlijk
ook niet. Ik vind resultaat belangrijker dan het proces, terwijl de meeste
raadsleden het proces omarmen.”

Respect
Sander Janssen, lijsttrekker van Lokaal
Peel en Maas waardeert de keuze van

zowel Piet als Salvatore. “Piet levert
een grote bijdrage voor de gemeenschap van Baarlo en staat liever in
de spreekwoordelijke klei in plaats
van zich inzetten voor de samenleving vanuit een stoel in de raadszaal.
Voor de keuze van Salvatore kan ik
louter respect opbrengen. Het raadslidmaatschap is geen sinecure en
daar moet je je honderd procent voor
kunnen inzetten. Op dit moment is
dit voor Salvatore niet mogelijk, maar
wellicht komt hij in de toekomst
aan de beurt wanneer er eventueel verschuivingen plaats vinden de
komende vier jaar.” Door de keuzes
van de Baarlonaren komen daarmee de volgende twee kandidaten
met voldoende voorkeurstemmen in
aanmerking voor een raadszetel: Piet
Rooijakkers als Lincy Bruynen-Rutten.
Zowel Piet als Lincy hebben de zetel
aangenomen en maken daarmee het
tiental compleet.

Limburg breed platform
De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd met CDA, VVD,
PvdA/GroenLinks en D66. Vanuit
Lokaal Peel en Maas wordt Sander
Janssen bij de gesprekken ondersteund door Tijs van Lierop (voorzitter partijbestuur) en Erik Janssen
(bestuurslid). Het is de eerste keer
voor Sander Janssen dat hij deze
rol vervult. Daarvóór is hij niet
gevraagd. “Het is een ongeschreven regel dat de lijsttrekker van
de grootste partij de verkennende
gesprekken start”, zegt Janssen.
“De vorm hiervoor is niet voorgeschreven. Er zijn gemeenten
waar men een informateur van
buiten invliegt, maar wij denken,
ook gezien de samenstelling van
de raad, dat een verkennende
fase ook door onszelf gedaan kan
worden. Informateur is dan ook
een groot woord in dit geval.” Het
is zijn taak om samen met een
aantal leden van de partij verkennende gesprekken te voeren met
de overige partijen in de gemeenteraad van Peel en Maas. “In deze
gesprekken ga je polsen hoe iedereen in de wedstrijd zit en hoe ze
de bestuurlijke toekomst van de
gemeente Peel en Maas voor ogen
zien. Je vraagt wat in hun ogen een
mooie coalitie is. Ook ga je, waar
dit kan, al inhoudelijk aftasten hoe
de partijen aankijken tegen eventuele inhoudelijke verschillen.”
Janssen zijn specifieke taken zijn
het voeren van gesprekken met de
overige partijen en hierover een
advies opstellen. “In dit advies
staat wat in onze ogen een goede
coalitie zou zijn voor de komende

vier jaar. Dit rapport leidt uiteindelijk tot een formatiefase waarin je
op inhoud gaat vastleggen wat je
wilt bereiken. Ook ga je dan kijken
welke wethouders op welke portefeuilles zouden kunnen komen.”
Omdat Janssen nog nooit de rol van
informateur heeft vervuld, is hij
zich gaan voorbereiden. “Als lijsttrekker heb ik me al voorbereid op
alle debatten door de programma’s uitvoerig te lezen. Dit heb ik
nogmaals gedaan toen duidelijk
werd dat wij de gesprekken om
te komen tot een nieuwe coalitie
mochten starten. Ook hebben we
een inhoudelijke doorkijk gemaakt
op alle verkiezingsprogramma’s om
te kijken waar de grote inhoudelijke verschillen zaten. Dat maakt
het voeren van de gesprekken wel
wat eenvoudiger.” Wat de verschillen in partijen en gesprekken zijn
in vergelijking tot 2018, daarover
kan Janssen nog niks loslaten.
“Hier kan ik in deze fase nog niets
over zeggen. Er zijn overeenkomsten en verschillen. Dit maak je
bespreekbaar en je vraagt aan de
partijen hoe zij hier tegenaan kijken. Dit met het uiteindelijke doel
om een zo goed mogelijk beeld
te krijgen van de (on)mogelijkheden.” De tijd die Janssen krijgt om
zijn taken uit te voeren, daaraan
is geen maximum verbonden, zo
legt hij uit. “Normaal gesproken
duurt dit maximaal enkele weken.
Ik denk ook dat dit haalbaar moet
zijn. We willen dit graag voortvarend oppakken, tegelijkertijd
staan kwaliteit en zorgvuldigheid
voorop.”

Aspergegilde Peel en Maas schaalt
op naar Aspergegilde Limburg
Het AspergeGilde Peel en Maas is opgeschaald naar Aspergegilde Limburg. Het initiatief dat in 2007 in de
voormalige gemeente Helden is opgericht, heeft met het vizier op de toekomst besloten om op te schalen naar
een Limburg breed platform. Op donderdag 24 maart vond de aftrap plaats van Aspergegilde Limburg.

Deze nieuwe vereniging vertegenwoordigt de gehele aspergesector,
van telers en toeleveranciers tot adviseurs en blijft samen werken aan een
duurzame toekomst voor de gehele
aspergesector. Limburg is van oudsher bekend met de teelt van asperges. De lichte en droge zandgronden
zijn zeer geschikt voor het telen van
deze groente. De afgelopen jaren hebben met name de regio Noord- en
Midden-Limburg zich ontwikkeld tot
hét aspergegebied van Nederland.
In 2007 leidde dit tot de oprichting

van het Aspergegilde Peel en Maas.
Dit samenwerkingsverband organiseerde jarenlang diverse activiteiten
vanuit de gedachte dat lokale samenwerking bijdraagt aan een optimale
profilering van asperges en de regio.
Met het vizier op de toekomst werd
afgelopen jaar besloten om op te
schalen van Peel en Maas naar een
Limburg breed platform. Het resultaat was de aftrap van Aspergegilde
Limburg op donderdag 24 maart bij
Kasteel Limbricht. Door krachten te
bundelen en kennis te delen, blijft

het Aspergegilde Limburg werken
aan een duurzame toekomst voor
de gehele aspergesector. De vereniging heeft zich drie doelen gesteld:
belangenbehartiging voor de aspergesector, kennisdeling en het ontwikkelen van een netwerkomgeving
en het stimuleren van generieke
aspergepromotie. Aspergegilde
Limburg is van start gegaan met ruim
35 leden, van aspergetelers en plantenkwekers tot toeleveranciers en
adviseurs. Voor meer informatie zie
www.aspergegildelimburg.nl
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15-vragen aan

Jimmie Vanlier Panningen
Waar kun je het meest van genieten?
Mijn ultiem genietmomentje is wanneer we ‘s avonds laat met vrienden touren met de auto. Ik heb
zelf pas in januari mijn rijbewijs
gehaald. Als we gaan touren zet ik
graag muziek op, op de achtergrond.
Dan kan ik ondertussen nog met
vrienden praten.

Wat is je favoriete film?
Mijn favoriete feelgood film is
‘Someone Great’. Maar mijn echte
nummer 1 is ‘Grown Ups’. De film
gaat over een Amerikaans high
school basketbalteam dat na dertig jaar een reünie houdt, omdat
hun vroegere coach was overleden.
Tijdens de reünie hebben ze besloten
om een weekendje weg te gaan met
de families. En daar voeren ze activiteiten uit.

Wat is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag in de week is de
zaterdag. Dat is de leukste dag in de
week voor mij. Het is altijd een dag
om naar uit te kijken. Als ik dan ook
een dagdeel uit mag kiezen, dan zou
het de zaterdagavond zijn.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij de Jumbo Harald en Ilse
van Beek in Panningen. Bij de Jumbo
werkte ik eerst als kassamedewerkster. Nu werk ik als verkoopmedewerker. Ik werk ongeveer tussen de
één en twee dagen per week.

Wat is je talent?
Mijn talent is dat ik heel snel kan
zien of iemand tegen mij liegt, ook
al is mijn vermoeden niet altijd 100
procent accuraat of te onderbouwen.
Ik heb zoiets altijd door.

Welke opleiding volg je?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jimmie Vanlier
18 Jaar
Panningen
SintLucas

Wat doe je het liefst in het
weekend?
In het weekend spendeer ik het
liefste tijd met vriendinnen. Dan ga
ik graag met vriendinnen naar een
keet in de buurt. Ik ga daar graag
met vriendinnen naartoe, omdat
de muziek altijd leuk is en ik veel
bekenden tegenkom. Dan is het
altijd leuk om even bij te kletsen
met oude bekenden.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin oorspronkelijk op de middelbare ontmoet via
een andere vriendin, maar er was
toen nog geen connectie. Sinds we
bij elkaar in de klas geplaatst werden
op onze opleiding, waren we meteen
beste vriendinnen. Dat is sinds het
begin van dit schooljaar. Maar het
voelt wel alsof we al langer vriendinnen zijn. Nu doen we alles samen.

Wat is het leukste dat je tot nu toe
dit jaar mee hebt gemaakt?
Het leukste aan dit jaar was zonder

Wij zijn op zoek naar:
Allround Supermarktmedewerk(st)ers
Ben jij bereid om in het weekend of in jouw vakanties te werken?
Ben jij minimaal 13 jaar?
Wil jij graag wat bijverdienen?
Werk jij graag met mensen?
Dan zoeken wij jou!!!!!
Solliciteren kan via:
supermarktvandenberg@hotmail.com
De Heldens Bossen 6A
5988NH Helden

twijfel het ontmoeten van mijn beste
vriendin, Jaden. En met haar afspreken buiten school.

Wat is het lekkerste eten dat je
ooit hebt geproefd?
Het lekkerste wat ik ooit heb
geproefd, was een lamsspies. Deze
heb ik met een vriendin geprobeerd
tijdens de meivakantie een aantal
jaren geleden. We waren toen op
vakantie in Turkije. Ik heb nog nooit
ergens zo’n lekkere lam gegeten.

Wat is de beste les die je ooit hebt
geleerd en van wie heb je die
geleerd?
Sinds ik bevriend ben met Jaden, ben
ik er persoonlijk erg op vooruitgegaan. Wanneer ik het ergens moeilijk
mee heb, kan ze me altijd helpen.
Ze heeft me geleerd dat ik even alles
op een rijtje moet zetten en afstand
moet nemen van de situatie. Dan kan
ik er daarna beter naar kijken.

Wat is je favoriete plek?
De douche is sowieso mijn favoriete plek. Ik neem graag een hete
douche. Ik douche dan lang en
uitgebreid en ook zeker met mijn
favoriete muziek aan. Dat maakt het
helemaal af.

Ik volg de opleiding digital design en
motion op SintLucas in Eindhoven.
Digital design en motion heeft alles
te maken met game art en animatie:
video’s en filmpjes animeren, games
illustreren zoals level design, characterdesign en zelfs cover art.

Wat is je grootste nachtmerrie?
Mijn grootste nachtmerrie is denk
ik dat ik helemaal alleen op de
wereld ben. Ik vind het een erg enge
gedachte om met niemand anders
meer op de aarde te zijn.

Wat is je favoriete decoratie die je
in huis hebt?
Mijn favoriete stukje decoratie thuis
zijn de lampionlichtjes. Ik vind de
lampionlichtjes heel mooi en ze
brengen veel sfeer met zich mee.

Welke leerkracht van het
Bouwens blijft je altijd bij?
Mijn favoriete docent op het
Bouwens was meneer Koningsveld.
Hij gaf mij geschiedenis toen ik de
havo volgde. Hij zal mij altijd bijblijven door zijn leuke humor.

Hoi

Column

Wat een
wedstrijd
Een spannende wedstrijd.
Een leuke wedstrijd.
Een waardevolle wedstrijd.
Veel kansen en doelpunten
voor zowel Nederland als
Denemarken. Maar ook een
wedstrijd waarbij eindelijk
de stoelen gevuld mochten
worden met enthousiaste,
in oranje geklede mensen.
Ik was erbij.
Het begon allemaal een aantal maanden geleden toen
ik (voor een zoveelste keer)
meedeed met een winactie van Coca-Cola. Ik heb al
vaker dingen met hun winacties gewonnen, dus om nog
eens mee te doen was een
makkelijke keuze. Nog geen
twee weken later kreeg ik een
bericht: u heeft vier tickets
gewonnen.
De wedstrijd werd toen vlak
van tevoren gecanceld door de
coronamaatregelen. Publiek
was niet meer toegestaan bij
grote wedstrijden. De tickets waren niet meer geldig.
Toch deels teleurgesteld ben
ik de tickets totaal vergeten.
Wel werd er nog gezegd dat
ze voor een andere wedstrijd
tickets zouden regelen, maar
hoe of wanneer was toen nog
niet duidelijk. Ik wachtte af.
Totdat er afgelopen week weer
een mailtje verscheen met
het bericht dat ik welkom was
bij de wedstrijd NederlandDenemarken op 26 maart.
En of ik ging.
Ik vond het een geweldige
wedstrijd om naar te kijken
en om live de sfeer te beleven
was nog veel leuker. Er vielen in totaal zes doelpunten.
Ook was er goed spel tussen de
partijen te zien. Ze waren aan
elkaar gewaagd. Verder vond
ik het moment van het opkomen van Eriksen en zijn doelpunt daarna erg mooi. Hoeveel
je van een sport kunt houden,
om ondanks je gezondheid
toch door te kunnen én durven
gaan. Dat vind ik erg inspirerend. De avond sloot ik af met
een lange terugreis naar het
mooie Limburg. Maar vooral
met een lach op m’n gezicht,
want ik was erbij.
Marin Driessen

Tekst: Mirthe

3103 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Er moet meer focus komen op goede landbouwgrond,
minder op veebedrijven
De oorlog in Oekraïne raakt iedereen. Niet alleen persoonlijk, maar langzamerhand zijn de gevolgen ook op economische schaal te zien en zijn er
al heel wat ondernemers die er zichtbaar last van hebben. Oekraïne is een grootmacht in graanproductie en dit heeft gevolgen voor het voer
van het vee in Nederland. Moet er niet meer focus komen op goede landbouwgrond om vleesvervangende producten te produceren?

Pastoraaltje

Column

Uit Oekraïne
Het was in die spannende eerste coronagolf. Ook kerken sloten voor publieke vieringen.
Priesters baden in hun eentje
voor de mensen. Natuurlijk deed
ik de kerkdeur niet op slot.
Op een dag zag ik een onbekende man. Na de mis sprak ik
hem aan.
Het was Stefan, seizoenarbeider
uit Oekraïne, tijdelijk verblijvend
op Bovensbos. Maar vanwege de
gesloten grenzen zat hij nu vast.
Hij bleef komen. Op een dag
kwam hij voor de mis naar mij
toe en vroeg om speciaal gebed
voor zijn moeder, die ernstig
ziek was. Een week later vertelde hij, met tranen in de ogen,
dat zij was overleden. Maar hij
kon niet naar haar toe. In tranen baden we samen voor haar.
Na een tijd werden de coronabeperkingen soepeler, gingen
de grenzen open en Stefan kon
weer naar huis, naar zijn familie.
Een tijd geleden zat hij onverwacht weer in de kerk. Op zijn
vertrouwde plaats. Hij was weer
in Limburg aan het werk en verbleef nu in Sittard. Ik begon over
de spanningen tussen Rusland
en Oekraïne, maar hij wuifde die
weg. Twee weken later kwamen de Russen toch. Maar Stefan
was niet bang, zoals zovele
Oekraïners. Het zou wel tot de
Donbasregio beperkt blijven, zei
hij. Maar een week later was hij
toch heel bezorgd. Zoveel vernielingen, zoveel doden. Zoveel
mensen op de vlucht. De week
daarop vertelde hij, met tranen in de ogen, dat er raketten waren neergekomen bij het
dorp waar zijn vrouw en dochter
wonen. Ik zag dat hij bang was.
Afgelopen zondag was hij weer
in de kerk en ik was verbaasd en
ontroerd toen hij zijn vrouw en
dochter aan mij voorstelde. Ze
hadden veilig het land uit kunnen vluchten. Hij straalde, zo
samen met zijn gezin. Veilig, ja
maar hoe vreselijk moet het zijn
om je land, je huis, je bezit en
verdere familie zomaar achter te
moeten laten? In de ogen van de
vrouw zag ik nog de angst en het
verdriet. Het deed me goed dat
ik deze mensen mocht verwelkomen. En we blijven maar bidden
om vrede.

pastoor Peter van der Horst

Het is nu duidelijk hoe afhankelijk we zijn van
andere landen. Een crisis duizenden kilometers
verderop heeft indirect en direct gevolgen voor
ons. Oekraïne is de graanschuur van de wereld,
zeggen ze wel vaker. Nederland importeert veel
Oekraïens graan. Het graan wordt weer gebruikt
om voer te maken voor het vee in ons land. Een
gevolg daarvan is dat er moeilijker aan voer te
komen is en uiteindelijk het vlees en zuivel duurder wordt. Dit is nu al dagelijks te zien in de winkels. De prijzen stijgen nog steeds.

Is het dan niet slimmer om ons meer te richten op
vleesvervangende producten? Dit hoeft niet te betekenen dat er geen vlees gegeten meer mag worden, maar minder is niet slecht voor de mens en
natuur. Het heeft zelfs veel voordelen. Door het eten
van plantaardig voedsel heb je minder kans op ziektes, er is minder overbevissing, minder dierenleed,
goed voor het milieu en uiteindelijk worden er minder bossen gekapt. Meer focus op landbouwgrond,
waarop we allerlei gewassen verbouwen, is een
voordeel. Aan de andere kant is het lastig om een,

voor veel mensen, dagelijks patroon door te breken
van minder vlees en vis eten. Een lekkere biefstuk
op z’n tijd is niet verkeerd, toch? Daarnaast staat
vlees in de Schijf van Vijf en bevat het veel eiwitten zoals B1, B2, B6 en B12. Het is ook gewoon goed
voor je. Wat weegt er dan zwaarder?

Er moet meer focus komen op goede landbouwgrond, minder op veebedrijven. Wat vindt u?

Ingezonden brief

Sloop Veersepad 13
Wat een opmerking over Veersepad 13 Kessel van gemeente Peel en Maas. Voorstanders minder zichtbaar dan bezwaarmakers? En de vele
tegenstanders die niet zichtbaar zijn?
Hoe hebt u die voorstanders gehoord
en gezien? Lijkt me sterk, u luistert
ook niet naar alle tegenstanders.
En dan nog eens de tegenstanders
die zich niet eens durven laten te
zien of horen. Waarom spreekt u
daar niet over? Na het oneerlijke
voortraject hebben gemeente Peel
en Maas en het College van B&W

met Wanten en Mestrom zich volledig achter gesetteld. Zeker duizend
pagina’s bestaan volgens een raadslid al over dit dossier. Hoeveel pagina’s zijn er al voor de verkoop van
het pand samen met SOT gemaakt?
Openheid met data graag en verantwoording naar de burger. Ze hebben
andere geïnteresseerden de deur

gewezen. Er kon geen wijziging met
het pand plaatsvinden. Een pand
is toch één huisnummer, maar SOT
mag een flat met dertien huisnummers bouwen. Er hebben zich geen
voorstanders gemeld. Dat zegt toch
al genoeg. Er zijn amper voorstanders. Gemeente meent het plan juist
in te vullen, precies zo in te vullen

zoals het in het plaatje van de verantwoordelijke wethouders Wanten
en Mestrom past. Wat is hier aan de
hand? Hoe is dit mogelijk? Kessel
kom alsnog in het verweer. En alle
mensen die er tegen zijn, laat het de
gemeente weten.
Marij Thomassen, Kessel-Eik

Ingezonden brief

Bestuur van St. Heemkundekring Kessels Eigen reageert op
kwestie Veersepad 13
De moeizame controverse tussen voor- en tegenstanders van Veersepad 13 heeft een dieptepunt bereikt nu, zowel middels Facebookberichten
en ingezonden brieven, het spel niet meer op de bal maar op de man wordt gespeeld.
Op onbetamelijke en niet gefundeerde wijze wordt de voorzitter
van de Stichting Heemkundekring
Kessels Eigen in een kwaad daglicht
gezet met de bewering dat er sprake
zou zijn van belangenverstrengeling. Dit omdat hij tevens toekomstig
bewoner is. Die beschuldiging treft
dus óók het hele stichtingsbestuur,
omdat zij die belangenverstrengeling dan mogelijk zou heeft gemaakt.
Vanaf het begin is zowel dhr. H.
Lenders áls het hele bestuur zich
bewust geweest van de ‘schijn van’.
En vanaf het begin is Lenders dus juist
daarom niet betrokken geweest bij
enige mening- en of besluitvorming
ten aanzien van de kwestie.

Al kort na oprichting van de Stichting
Heemkundekring Kessels Eigen is er
gesproken over de opvatting inzake
Veersepad 13. Na zorgvuldige oriëntatie heeft het stichtingsbestuur
toen al vastgesteld dat het zinvol zou
zijn als bepaalde elementen van het
betreffende gebouw in een eventuele
nieuwbouw een plek zouden krijgen.
Niet verder dan dat. Bij deze afweging is rekening gehouden met het
feit dat het pand Veersepad 13 niet op
de gemeentelijke monumentenlijst
was geplaatst en die plaatsing bij c.q.
door de gemeente op korte termijn
ook niet aan de orde zou (kunnen)
zijn.
Kritiek op dat standpunt mag. Maar

komt nu als mosterd na de maaltijd
en wordt zonder overleg, onzorgvuldig en volledig uit verband gerukt
en gebruikt. Deze kritiek komt als
verrassend. Verrassend, omdat géén
van al die betrokkenen in de voorbije
jaren de moeite heeft genomen om
de Stichting Heemkundekring Kessels
Eigen te bevragen op haar motivatie.
Uitgezonderd één privépersoon die
dan ook keurig antwoord heeft gekregen op zijn schriftelijke vraagstelling.
Het stichtingsbestuur wil en kan geen
rol hebben in het ontstane conflict.
De Stichting Heemkundekring Kessels
Eigen heeft een veel bredere doelstelling dan alléén Veersepad 13.
Maar in de huidige sfeer waarin

emoties de boventoon voeren boven
ratio en distantie is het lastig die te
realiseren. Daarom heeft het bestuur
besloten voorlopig alle activiteiten tot nader datum op te schorten.
Alle lopende verplichtingen worden voorlopig waargenomen door
de secretaris. De werkgroep verantwoordelijk voor de uitgave van
het kwartaalblad draagt daarvoor
onverminderd zorg. Belangstellenden
kunnen terecht op de website van
Stichting Heemkundekring Kessels
Eigen.

Bestuur St. Heemkundekring
Kessels Eigen

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

OVERLAST
DOOR
SPINNEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

Mooi
Natuurlijk

Eerste maand gratis!

Lekker sporten?
Kom badmintonnen!

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

Senioren: Woensdag 19.30u-22u
Jeugd:

Vrijdag 17u-19u

Sporthal: D’n Adelaer
bcm80.nl

10

gemeente

nieuws

week 13 / 31 maart 2022 / Informatie van en over de gemeente

Afvalstromen apart van elkaar opgehaald

Afvalinzameling vrijdag 1 april
Wordt op vrijdag uw GFT- en restafval normaal gesproken opgehaald?
Aanstaande vrijdag 1 april rijden we met een ander voertuig dan normaal
en halen we de afvalstromen apart van elkaar op. Dit betekent dat uw
afval niet tegelijkertijd opgehaald wordt, maar wel gewoon op vrijdag.

Energietoeslag: 800 euro voor
minima Peel en Maas
Door de fors gestegen energieprijzen komen veel mensen met een laag inkomen in
financiële problemen. Het college van Peel en Maas heeft besloten eenmalig een
energietoeslag van 800 euro per huishouden uit te betalen aan minima in Peel en Maas.
De eenmalige energietoeslag wordt begin april uitbetaald aan de groep minima die bij de
gemeente Peel en Maas bekend is.
De behoefte aan compensatie is groot
Op 10 december 2021 heeft de Rijksoverheid besloten huishoudens met een laag inkomen
te compenseren voor de hoge energiekosten met een energietoeslag van 200 euro per
huishouden. Voorwaarden vanuit de Rijksoverheid lieten lang op zich wachten. Omdat de
behoefte aan compensatie groot is, had het college van Peel en Maas vooruitlopende op de
landelijke wet- en regelgeving besloten een voorschot van 200 euro per huishouden uit te
betalen aan de groep minima die bij de gemeente Peel en Maas bekend is. Uiteindelijk meldde
de minister 15 maart dat de uitvoering van de eenmalige energietoeslag niet kan wachten op
formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal gezien de huidige energiecrisis.
Ook is besloten het (landelijke) budget voor deze regeling te verhogen om een eenmalige
toeslag van 800 euro per huishouden mogelijk te maken. Het voorschot van 200 euro per
huishouden wordt daarmee omgezet naar een eenmalige energietoeslag van 800 euro per
huishouden voor minima in Peel en Maas.
Voor inwoners met 120 procent van de geldende bijstandsnorm
Inwoners die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag behoren tot de groep
minima. Dit zijn inwoners met een inkomen tot 120 procent van de geldende bijstandsnorm. Het
gaat dan specifiek om inwoners die op 1 maart 2022 behoren tot één van de volgende doelgroepen:
• uitkeringsgerechtigden P-wet, IOAW, IOAZ, Bbz, Bbz-light en periodiek bijzondere bijstand,
inclusief de collectief verzekerden met een gemeentepakket 2022 bij zorgverzekeraar VGZ
• cliënten die toegelaten zijn tot de Wgs (gemeentelijke schuldhulpverlening) én een
schuldenregeling hebben
• inwoners met een AIO-uitkering van de SVB (aanvullende uitkering op AOW-uitkering).
De gegevens van deze groep inwoners is bij de gemeente bekend. De eenmalige energietoeslag
van 800 euro wordt automatisch begin april aan hen uitbetaald.
Overige doelgroep
De groep inwoners met 120 procent van de geldende bijstandsnorm is natuurlijk groter dan de
groep die bij de gemeente bekend is. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen met een AOW. Inwoners
die denken tot deze groep de behoren kunnen begin april via de website www.peelenmaas.nl
de eenmalige energietoeslag voor hun huishouden aanvragen. Aanvragen is mogelijk tot en met
31 oktober 2022. Het aanvragen of uitbetalen van de energietoeslag voor deze groep is nu helaas
nog niet mogelijk.

29 maart afscheid genomen van twaalf raadsleden die zich de afgelopen jaren ingezet hebben voor
Peel en Maas. Vier daarvan zijn voor hun verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

WEET
WATER
SPEELT
WANT HET KOMT UIT
DE LUCHT VALLEN.

Check de afkoppelsubsidie
van jouw gemeente op
www.waterklaar.nl/subsidie-hallo-peelenmaas

Is uw tuin al Waterklaar?
Hiermee verkleint u de kans op wateroverlast en verdroging van de bodem. Goed voor
uw tuin en beter voor het milieu. Bent u eigenaar van een koopwoning in Peel en
Maas? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling ‘Afkoppelen hemelwater’.
Meer lezen over deze subsidieregeling kan op www.waterklaar.nl/subsidie. Weten hoe
u uw tuin meer waterklaar kunt maken? Bekijk dan de website www.waterklaar.nl
voor tips en informatie.

Aanpak kruispunt Kesselseweg
- Kloosterstraat in Helden
De voormalige Odaschool aan de Kloosterstraat in Helden wordt gerenoveerd en uitgebreid
tot een nieuw kindcentrum. Het gebied rond dit kindcentrum krijgt een andere inrichting.
De Kloosterstraat wordt aangepakt en hetzelfde geldt voor de kruising Kesselseweg –
Kloosterstraat. Op dinsdag 8 maart vond een inloopavond plaats voor inwoners van Helden
waar de plannen zijn toegelicht. Tijdens de inloopavond zijn er vragen gesteld en ideeën
geopperd voor de inrichting van de kruising en de verkeersveiligheid op de Kesselseweg.
Op www.peelenmaas.nl leest u een bericht waarin de gemeente antwoord geeft op gestelde vragen
en uitleg geeft over de nieuwe inrichting van het kruispunt. Kijk hiervoor onder de knop Nieuws.

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Pastoor Geurtsstraat 3
Molenheg 10
Marisbaan 15
Roomweg 91
De Heldense Bossen 6D
Loo 23
t Höltje 5A
van Hövellstraat 12
Lanterdweg 23
Dorpstraat 6, perceel K 1469
Olivier van Noortweg 9
Katsberg 2
Langstraat 18
Raadhuisplein 1
Haagveld 15A
John F. Kennedylaan 12A
Kerkstraat 56
Schout de Collartstraat
Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en
vrijwilligersorganisaties 2022 e.v.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Informatie opvang Oekraïense
vluchtelingen

Dinsdag 5 april, 19.30 uur.

Commissievergadering
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op? Dan zijn wij u daarvoor zeer dankbaar. Op de
website vindt u veel informatie over de opvang van Oekraïense mensen. Zoals handige
telefoonnummers en websites, de uitbetaling van leefgeld aan de vluchtelingen en
huisartsenzorg. Kijk op www.peelenmaas.nl onder de knop Oekraïne.

• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen
op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering digitaal volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag
4 april, 19.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).

Handreiking met tips en adviezen
Op de website vindt u een handreiking particuliere opvang Oekraïners. In deze handreiking staat
informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen
voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en
onderwijs.
Test sirenes op maandag 4 april
Op maandag 4 april om 12.00 uur worden in Nederland de sirenes getest. Dit gebeurt elke eerste
maandag van de maand. Bij de Oekraïense mensen, die zijn gevlucht uit een oorlogsgebied, kan dit
mogelijk een reactie geven. De onderstaande Oekraïense tekst kunt u gebruiken om de mensen die
bij u verblijven hier op voor te bereiden. U kunt ook een folder met uitleg in het Nederlands, Engels,
Oekraïens en Russisch afhalen in het Huis van de Gemeente.
В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги
Каждый первый понедельник каждого месяца в Нидерландах проводится проверка работы
воздушной тревоги. Такой тест произойдет и в начале следующего месяца, 4 апреля. Сигнал
воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только тест, ничего делать не надо.
Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, значит тревога настоящая.
Надо немедленно идти в ближайшее помещение и закрыть окна и двери.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Aanpassen klanttarief Omnibuzz (Wmo) Gemeente Peel en Maas
• Uitbreiding Industrieterrein Panningen
• Vaststellen bestemmingsplan “Zandberg 14b Helden” (bedrijfsontwikkeling Teboza B.V.)
• Vaststellen bestemmingsplan “Uitbreiding Johannes-Hoeve“ in Baarlo
• Vaststellen bestemmingsplan “Eerselsberg 3 in Maasbree“
• Vaststellen bestemmingsplan “Haagweg 58, Kessel”
• Vaststellen bestemmingsplan Laagheide 1 Panningen
• Vaststellen bestemmingsplan realisatie woon-zorgcomplex Kapelkeshof te Meijel

4 ogen zien meer dan 2. Ook jij komt vast wel eens iets tegen dat je graag
aan ons wilt doorgeven omdat het snel opgelost moet worden. Bijvoorbeeld
een omgewaaide boom, een lantaarnpaal die het niet doet, een onveilige
verkeerssituatie die direct opgelost moet worden of afval dat gedumpt is.

Meld het in de MijnGemeente app

Onze medewerkers in de buitendienst zien veel maar niet alles. Daarom hebben wij
jouw hulp nodig. Om eenvoudig iets te melden, gebruik je de MijnGemeente app.
Hiermee kun je gemakkelijk, 24/7 en snel een melding doen. De telefoon bepaalt
meteen de juiste locatie en je kunt een foto meesturen. Handig toch?
Jouw melding komt rechtstreeks binnen bij de planner van de Buitendienst of bij een
medewerker van Toezicht en Handhaving. Zij gaan meteen aan de slag. En ook ﬁjn:
we laten je weten wat we gaan doen en wanneer het is opgelost. Bij een anonieme
melding ontvang je natuurlijk geen bevestiging en updates over je melding.

Afval dat is
gedumpt

Download de MijnGemeente app in
de Apple Store (iOS) of in de Play
Store (Android).
Je kunt ook altijd gebruik maken van het
formulier op www.peelenmaas.nl/melding
of contact opnemen met het Klant Contact
Centrum via 077 - 306 66 66.

Een
lantaarnpaal
die niet
brandt

Een
omgewaaide
boom

WIJ ZIJN BLIJ
MET JOUW TIP
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Kinderraad

Voorbereidingen van de voorstellen
Er was weer een bijeenkomst van de kinderraad in het Huis van de Gemeente. Deze vond plaats
op woensdag 23 maart.
Eerst was er een presentatie
over het klimaat bij het gemeentehuis. Dit is met een opslagplaats met ijs onder de grond.
Toen was er een rondleiding
door het Huis van de Gemeente.
Daarna gingen de kinderraadsleden werken aan hun voorstellen met hun buddy’s. Wij gingen
overal rondkijken en vragen hoe

ver ze zijn met de voorstellen. Hier
zijn ook weer opnames gemaakt
door Omroep P&M. De kinderen
hadden hele verschillende ideeën.
Er werd hard gewerkt en iedereen had er veel zin in. Nu gaat
iedereen het nog afmaken en
op 20 april worden alle voorstellen gepresenteerd in de kinderraadsvergadering. We zijn heel

benieuwd en we blijven alles
volgen.

Liss en Madeleine

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Adver torial

Nieuwe en grotere Durlinger winkel in Panningen
De teams van Durlinger en Shoetime Panningen hebben de afgelopen tĳd samen gebouwd aan 1 nieuwe winkel. De Durlinger winkel is
verbouwd, vernieuwd en met 90 vierkante meter winkelruimte uitgebreid. De Shoetime winkel zal vanaf eind maart gesloten worden.
De vertrouwde gezichten van Shoetime, de collectie en de aantrekkelĳke acties verhuizen mee naar Durlinger. Zaterdag 12 maart
opende de vernieuwde Durlinger winkel de deuren. Wĳ vroegen Hans Duĳf, filiaalmanager van Durlinger Panningen naar het proces
en de veranderingen in de winkel.

winkels in het centrum met veel overeenkomsten in collectie. Nu hebben we samen
een grote, overzichtelijke winkel waar de
merken en collecties goed worden getoond.
Ook is de collectie uitgebreider dan eerst.
Zo hebben we een shop-in shop van de
merken Xsensible, Waldlaufer, Wolky,
Skechers, Rieker, Ara en Gabor. Dit betekent dat deze we een uitgebreider aanbod in
deze merken hebben gekregen. Deze merkpresentaties zorgen er mede voor dat de
winkel georganiseerd is en klanten weten
waar ze hun favoriete merk of model kunnen
vinden.”

Wat hebben jullie Panningen te bieden?
“Op dit moment krijgen we veel positieve
opmerkingen van klanten over hoe ruim
de winkel is geworden. Daarnaast krijgen
we complimenten over hoe fris en licht de
winkel is geworden en hoe mooi de kassa
staat in het midden. Kindjes die binnenkomen zijn vooral enthousiast over onze
nieuwe lachspiegel. De kidsafdeling is verbouwd tot speciale Schoenmaatjes-afdeling.
Naast een uitgebreide kindercollectie zijn
er leuke speelse elementen toegevoegd die
kinderschoenen kopen nog leuker maken.
Schoenmaatje helpt je bij het vinden van een
paar schoenen. Als grootste Durlinger winkel
van Noord- en Midden-Limburg zijn wij een
winkel voor het hele gezin.

Hoe blik jĳ terug op de verbouwing?
“De verbouwing is goed verlopen. Er is veel
hulp geweest en de verbouwing zelf heeft
relatief weinig werk gekost. De meeste tijd
zat in het ombouwen van het magazijn.
Een groot gedeelte van het magazijn is bij de
winkel betrokken, dus alles moest opnieuw
worden ingericht. De verbouwing was goed

voorbereid en gepland en doordat we alles overzichtelijk hebben gehouden, heb ik eigenlijk
geen stress ervaren.”

Wat is er veranderd en waar ben je het
meest trots op?
“We wisten al een tijd dat er plannen waren om
de filialen samen te voegen en samen door te

gaan als één Durlinger winkel. Het meest trots
ben ik op het feit dat de teams goed samenwerken. Van tevoren was natuurlijk spannend
hoe dit zou verlopen, maar iedereen kan goed
met elkaar overweg.
Daarnaast ben ik trots op de winkel die we
samen hebben opgebouwd. Het is een dijk van
een winkel geworden. Eerst waren er twee

Markt 39 Panningen
durlinger.com

Wij zijn weer open !!!
Linders asperges & rabarber,
Groeze 11, Beringe
www.lindersasperges.nl”
Hortensia’s heel veel soorten.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv.
Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na
afspraak via 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen gratis bij u thuis.
Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
TUINMAN gezocht voor nieuwe tuin
in Maasbree. Groot onderhoud wordt
gedaan. Tel. 06 12 41 40 37

VERHUISBERICHT
Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
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Geplukt

Mia Cuijpers Grashoek
Deze dame werd geboren in Grashoek. Het dorp is haar zo goed bevallen, dat ze er altijd is blijven wonen.
Deze week wordt Mia Cuijpers-Vercoulen (80) geplukt.

ander huis in Grashoek. “Eén jaar later
overleed hij aan een hartstilstand.
Dat was heel plotseling. Inmiddels
ben ik al elf jaar alleen”, zegt Mia.
“Het is verdrietig, maar uiteindelijk
vind je je draai weer. Je moet wel
verder gaan. Koken, een van mijn
grote hobby’s, heeft mij er doorheen
geholpen. Ik heb jarenlang gekookt
bij het Eetpunt en later ook bij de
Dorpsontmoeting. Na het plotseling
overlijden van Lei heb ik het koken
tamelijk snel weer opgepakt. Dit heeft
me wel door een moeilijke tijd heen
geholpen. Ook heb ik veel steun
gehad van mijn schoonzussen. Lei had
zes zussen en één stiefzusje, waar ik
nog altijd een goede band mee heb.”
De rest van haar familie woont, gelukkig voor Mia, allemaal redelijk in de
buurt. Eén van haar broers is overleden, twee broers wonen in Grashoek,
één in Beringe en haar zus in
Sevenum. “Dat is lekker dichtbij”, zegt
Mia. Mijn broers helpen mij met het
bijhouden van mijn tuin. Het is heel
fijn dat zij mij kunnen helpen. Voor de
rest doe ik alles in huis nog zelf.”

Artikelen over Grashoek

Mia is geboren ‘oppe Spiesberg’ in
Grashoek. Daar groeide ze op met
vier broers en één zusje. Zelf was
ze het tweede kind. Ze heeft goede
herinneringen aan haar kindertijd
in Grashoek. “Ik heb mij altijd prettig gevoeld hier in Grashoek.” Rond
haar 16e verhuisde ze met het
gezin naar de Vliegert in Grashoek.
“We woonden op een boerderij
waar mijn ouders een gemengd
bedrijf hadden, met onder meer
koeien en kippen. Ik moest mijn
ouders meehelpen in het bedrijf.
Zo melkte ik de koeien, dat ging
toen nog met de hand”, lacht Mia.
Ze ging naar de huishoudschool,
maar deed geen vervolgstudie.
Mia bleef werken in het bedrijf
aan huis. “Ik heb ook nog van
alles ernaast gedaan”, zegt ze.
“Zo heb ik als hulp in het huishouden gewerkt, dus bij mensen

thuis gepoetst. Ook heb ik bij andere
boeren op het veld asperges gestoken
en aardbeien geplukt.” Haar man Lei,
tevens Grashoekenaar, leerde ze kennen tijdens de kermis of Fancy Fair in
het dorp, dat weet ze niet meer zeker.
“Vroeger gingen ik vaker dansen met
mijn vriendengroep. Dan kwamen
die mannen er ook allemaal heen. In
Grashoek viel er weinig te dansen,
dus gingen we vaak naar ‘Helje-Dörp’.
Daar fietsten ze dan met zijn allen
naartoe. Dat was heel gezellig.”

Zo’n twee a drie jaar nadat Mia Lei
leerde kennen, trouwde het stel.
Mia was nog maar 21 jaar en trok in
het voormalige huis van haar schoonfamilie in. De familie Cuijpers had
een pluimveebedrijf en kuikenbroederij aan huis. Vanaf toen werkte
Mia daar mee. “Dat was vaak hard

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Tekst en beeld: Roosje Delsing

Familie

Puzzel

5

werken, we maakten lange dagen.
Dat werk hebben we verschillende
jaren samen gedaan.” Samen kregen
ze twee kinderen: Nellie en Louis, die
tegenwoordig beiden in Gelderland
wonen. Ook heeft Mia twee kleinkinderen. “Die komen af en toe bij oma
op bezoek. Maar ik kan ook met hen
spreken via videobellen en WhatsApp
op de telefoon. Dat is erg handig, al
heb ik een oud ding.” Mia en Lei verhuisden twaalf jaar geleden naar een

Grashoek zit diep in Mia’s hart. Ze
heeft zich in alle jaren veelvuldig
ingezet in het belang van het dorp.
“Vroeger werd er nog vaker gecollecteerd, dat heb ik verschillende keren
gedaan. Daar is het vrijwilligerswerk
mee begonnen. Ik weet niet hoe het
kan, maar als je aan vrijwilligerswerk begint, dan weten ze je ook
direct te vinden voor andere activiteiten. Zo wordt het steeds meer”, lacht
ze. Mia was ook jarenlang lid van de
Limburgse Vrouwen Beweging, zat in
het bestuur van het gemeenschapshuis en heeft voor vele mensen hun

avondwake verzorgd. Daarnaast heeft
ze ook tien jaar lang alle artikelen
over Grashoek uitgeknipt en in mappen gedaan, voor het archief van
gemeenschapshuis De Ankerplaats.
op aanvraag van de KBO. “In een bijeenkomst van de KBO werd gevraagd
wie deze taak over wilde nemen van
mevrouw Koopmans. Ik heb mijzelf aangeboden.” Alle artikelen die
ze heeft opgespaard en verzameld
in mappen, heeft ze moeten inleveren. “Nu denk ik dat het ook leuk
was geweest als ik ze zelf had mogen
houden”, lacht Mia. “Maar ik wist op
voorhand dat dit de bedoeling niet
was.” Tegenwoordig vult Mia haar
vrije tijd door te fietsen, kaarten in
de Ankerplaats op woensdagmiddag en het volgen van yogalessen op
deze zelfde locatie. Ze is een tevreden
mens en hoeft niet weg uit Grashoek.
“Vakanties, daar heb ik nooit veel om
gegeven. Daar was vroeger ook geen
tijd voor toen we het eigen bedrijf
hadden met levende beesten. Ik vind
het heerlijk hier in het dorp en het is
fijn dat er nu weer activiteiten worden georganiseerd. Eén keer per jaar
ga ik met mijn kinderen een weekend
weg in de Benelux, dat vind ik prima.”
Mia hoopt dat ze nog lang in haar
eigen huis kan blijven wonen. “Ik heb
hele gezellig buren namelijk. Aan de
ene kant woont een stel van mijn
leeftijd, aan de andere kant een lekker jong stel. Ze zijn echt heel leuk.”
Geluk haalt Mia uit de kleine dingen.
“Ik word er blij van als het goed gaat
met mijn kinderen, kleinkinderen en
familie. Dat vind ik het belangrijkste
dat er is.”
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Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert
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Beringe wint verdiend van
hardwerkend Koningslust
Voor een zestigtal toeschouwers werd de derby Koningslust - BEVO gespeeld
op een doordeweekse donderdagavond. Koningslust wist het team met 4-0
te verslaan.

EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo met 30 vaste
medewerkers en 15 oproepkrachten. Op 80
ha vollegrond, 4 ha kas en 5 ha containerveld
kweken wij met dit hechte team een breed
sortiment sierplanten. Om onze groeiambities
te realiseren, en ons team nog gezelliger te
maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste
medewerkers voor onze containerteelt.

Ben je bekend met de boomkwekerij en/of heb je leidinggevende ervaring of ambities?
Bekijk dan eens onze vacature voor:

Meewerkend voorman containerteelt
Ben jij de boomkweker die wij zoeken met:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een aanpakkersmentaliteit en gezellige
persoonlijkheid;
• hoog verantwoordelijkheidsgevoel met
een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten en -machines;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te
geven aan circa 10-20 gemotiveerde
medewerkers.

m/v

Over de functie:
• planning van operationele
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbreng en uitvoering van optimalisatie in
de containerteelt;
• implementatie van mechanisatie en
automatisering;
• middels meewerken doorgroeien naar de
uiteindelijke functie.

Word jij enthousiast van werken met planten en heb je ervaring met werken in de
boomkwekerij, of wil jij jezelf graag ontwikkelen binnen een modern bedrijf met stevige
groeiambities? Wij hebben een nieuwe vacature voor:

Allround medewerker containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een sociaal karakter en gevoel
voor humor;
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau;
• een gedrevenheid om zaken van A tot Z
op te pakken en af te ronden;
• aﬀiniteit met boomkwekerijproducten in
een breed assortiment is een pre.

m/v

In de eerste minuten hadden de gasten
uit Beringe een licht overwicht dat echter niet werd vertaald in echte kansen.
De eerste echte kans deed zich aan de
overkant van het veld voor. In de 11e
minuut had BEVO-keeper Nick Steeghs
moeite met een kopbal van Koningslust
spits Roy Bos, maar ook in de rebound
wist Roy niet te scoren. In de minuten
die volgden voerde BEVO de druk op de
Koningslust verdediging verder op. Met
een aantal afstandsschoten probeerde
de rood-witten Koningslust-keeper
Mick Berkers in de goal te verschalken. Na enkele afzwaaiers was het Kris
Hermans die in de 23e minuut vanaf de
rand van het strafschopgebied met het
linkerbeen uithaalde met een schot dat
Mick Berkers te machtig was: 0-1.
In de fase die volgde bleef BEVO de
bovenliggende ploeg. De thuisploeg
werd voortdurend onder druk gezet
en kwam er voetballend niet echt aan
te pas. In de 30e minuut veerden de
toeschouwers op voor het hoogtepunt
van de avond. Een hoogtepunt waarvoor BEVO-spits Sam van Rijt verantwoordelijk was. Zijn magistrale omhaal
knalde op de onderkant van de lat en
stuiterde terug het veld in. Een minuut

later was het dan wel weer raak. Weer
was het Kris Hermans die tekende voor
het doelpunt. Deze keer schoof hij uit
een counter de bal beheerst in het
doel: 0-2.
De tweede helft kende eenzelfde
spelbeeld. BEVO had het betere van
het spel en met name Guus Dielissen
was in deze fase een waren plaag
voor de verdedigers van Koningslust.
Dribbelend op snelheid was hij was hij
zijn tegenstanders voortduren de baas.
Hij was het dan ook die voor de 0-3
verantwoordelijk was. Een schot vanaf
de rand van de 16 vloog in het doel van
de thuisploeg. Koningslust wist daar
ook in de tweede helft niet veel tegenover te stellen. Voortdurend moest
het reageren op de aanvallen van de
snellere gasten. Nadat Mick Berkers
in de 70e minuut nog de 0-4 wist te
voorkomen na een snelle doorbraak
van opnieuw Kris Hermans, moest hij
3 minuten later toch buigen voor weer
een snelle aanval van BEVO. Guus
Dielissen scoorde weer en was daarmee verantwoordelijk voor het bereiken van de einduitslag 0-4.
Tekst: Karst Janssen, VV Koningslust

Niek Jordens verlengt
zijn contract bij Herpertz
Bevo Hc
Bestuur en Technische staf van Herpertz Bevo Hc kunnen melden dat
aanvoerder Niek Jordens zijn contract bij Herpertz Bevo Hc met één
jaar heeft verlengd. De 28-jarige cirkelspeler is al jaren een vaste kracht
in het team van de Noord-Limburgse BENE-Leagueploeg.

Over de functie:
•
•
•
•

afwisselende teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:
• uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en
groeiend bedrijf;
• een baan met vaste werktijden waarbij overwerken uitzonderlijk is;
• een prettige werksfeer en veel gezelligheid die je het beste ervaart door er zelf bij te zijn.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens (06 22 44 32 78).

Ook in het volgende seizoen 2022-2023
komt hij uit voor het team uit Panningen
dat volgende week gaat beginnen aan
de play-offs voor het Nederlands kampioenschap. In de eigen sporthal de
Heuf is dan Volendam de eerste tegenstander. Niek verheugt zich hierop:
“Deze play-off wedstrijden worden
allemaal finales met hopelijk weer een
ouderwets volle Heuf met veel sfeer
en strijd”. Voordat Jordens in 2011 naar
Bevo kwam, speelde hij bij MHV’81 uit
Mill. Na twee seizoenen voornamelijk in
de opleidingsploeg te hebben gespeeld,
gaat Jordens volgend jaar zijn tiende

aaneengesloten seizoen in als vast lid
van de heren 1 selectie. Niek geniet niet
alleen van het spel, maar zeker ook van
zijn steeds grotere rol in de begeleiding
van getalenteerde, jonge handballers
uit de eigen jeugdopleiding die doorstromen naar het eerste herenteam van
Herpertz Bevo Hc. “Ik vind het mooi om
de jongens te helpen met hun ontwikkeling binnen en buiten het veld. Er zit
veel talent binnen Bevo en hopelijk
kunnen er snel een aantal talenten
doorstoten naar een vaste plek binnen
de BENE-Leagueploeg.”
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Afgetekende overwinning van Panningen op BEVO
De vierdeklasse E van SV Panningen heeft de voetbalwedstrijd tegen
Bevo uit Beringe gewonnen met 3-0. Deze wedstrijd werd gespeeld op
zondag 27 maart.
In de eerste minuten was het aftasten,
met vooral veel duels op het middenveld. Er waren wat halve kansen
over en weer. Zo kopte Roy Cuppen
over in vrije positie, na een corner
van Nick Wilmer. Maar ook BEVO liet
zich niet onbetuigd. Een doorgeschoten bal kwam voor de voeten van
Kris Hermans en hij ging op de rech-

terflank vandoor. Echter zijn schot
miste kracht en was een prooi voor
Panningse keeper. De wedstrijd kwam
op stoom en er ontstonden felle
duels om de bal. In 20e minuut was
Tom Wilmer iets te laat bij de bal en
haakte Guus Dielissen in het strafschopgebied. Scheidsrechter Verhaegh
wees onmiddellijk naar de stip. Een

penalty voor BEVO. Stan Spee ging
achter de bal staan, maar de goed
genomen strafschop werd uitstekend
gestopt door keeper Jordy Nelissen.
Enkele minuten later scoorde Nick
Wilmer uit een vrije trap. Zijn schot
werd door niemand aangeraakt en
verdween in het doel. De gasten
herpakten zich en togen ten aanval. Maar dit was een kolfje naar de
hand van de snelle vleugelspits van
Panningen. Robin van Osch gebruikte
zijn snelheid en voetballend vermo-

gen, omspeelde enkele verdedigers,
liet keeper Nick Steeghs kansloos
en scoorde de 2-0 voor Panningen.
Panningen kreeg nog enkele goede
kansen, maar BEVO haalde de rust
zonder nog een tegentreffer te moeten incasseren. Wie dacht dat na de
thee de gasten uit Beringe uit een
ander vaatje zouden tappen, kwam
bedrogen uit. Panningen was heer en
meester en creëerde tal van kansen,
maar de Kepelse voorwaartsen wisten
geen doel te treffen. BEVO wist ook

geen vuist maken en bleef met kunst
en vliegwerk overeind. In de 65e
minuut sneed Nick Wilmer wederom
door de verdediging, echter werd
hij in het strafschopgebied onreglementair gestopt. Ook nu wees de
goede leidende scheidsrechter naar
de stip. Ramon Sijben wist wel raad
met dit buitenkansje en scoorde de
3-0. Een verdiende overwinning voor
SV Panningen in de derby tegen BEVO.
Tekst: Gé Nelissen

MVC’19 doet goede zaken
in Sevenum
MVC’19 speelde op zondag 27 maart tegen Sparta’18 in Sevenum.
MVC’19 kwam door de eigen winst en de nederlagen van naaste
concurrenten Baarlo en SC Irene weer alleen aan de leiding in de
derdeklasse C.
Onder toeziend oog van assistent-trainer Pepijn Lijnders van
Liverpool was MVC’19 in de eerste helft de betere voetballende
ploeg. De Maasbreese ploeg moest
alleen de gevaarlijke counters
van de thuisclub ontrafelen. Na 7
minuten kwam MVC’19 op een 1-0
voorsprong. Ron van den Kerkhof
werd gevloerd in het Sevenumse
strafschopgebied. De toegekende
penalty werd door Ron van der
Kerkhof koelbloedig benut. MVC’19
kreeg in de 33e minuut een kans
op 2-0, maar Yannick Muysenberg
kopte uit een corner van Daan Peters
keihard tegen de onderkant van
de lat. Voor de rust werd nog aan
beide kanten een doelpunt wegens
buitenspel afgekeurd. Na de pauze
begon MVC’19 niet sterk, want in de
47e minuut scoorde Sparta’18 onverwacht de gelijkmaker. MVC’19 bleek
gelukkig niet aangeslagen. Bart
Crienen en Marco Daniëls kregen
kansen op de 2-1, maar ontbeerden

helaas het geluk. De Sevenumse
keeper was een sta-in-de-weg bij de
daaropvolgende kansen van Yannick
Muysenberg en Marco Daniëls.
In de 69e minuut viel de definitieve beslissing. Daan Peters werd
gevloerd in het strafschopgebied en
ook nu werd de toegekende strafschop feilloos benut door Ron van
den Kerkhof. In het slotkwartier was
er een negatieve hoofdrol weggelegd voor de ongelukkig vlaggende
Sevenumse grensrechter, die mooie
Maasbreese aanvallen afvlagde voor
buitenspel. In de 92e minuut kreeg
de thuisclub nog een grote kans op
de gelijkmaker, maar gelukkig werd
die kans gemist. Op basis van de
uitgespeelde kansen een terechte
Maasbreese overwinning. Komende
zondag 3 april komt FCV Venlo op
bezoek bij MVC’19 en hopelijk kunnen we dan ook na 90 minuten
weer drie punten bijschrijven.
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Tekst: Mat Nellen

SV Grashoek behaalt punt in
bloedstollende slotfase
SV Grashoek speelde op zondag 27 maart op een zonovergoten
sportpark De Starte in Meijel de derby tegen R.K.M.S.V. Deze
wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Onze drukkerij zoekt
versterking. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
In onze drukkerij is niets zo belangrijk als de afwerking.

De klok staat op 87 minuten toen
Jimmy Flipsen met een kopbal
de stand op 2-0 bracht. Wedstrijd
gelopen dacht iedereen. Al mocht
men zich afvragen of scheidsrechter Theo Smits niet had mogen
fluiten voor een overtreding tegen
de doelman. Dat deed de leidsman
uit Liessel een paar minuten later
wel na enig licht duw- en trekwerk
in het Meijelse 16-meter-gebied.
Hij legde de bal op de stip. Coen
Gommans, de 17-jarige ‘youngster’
nam de verantwoording en liet zich
in de ontstane hectiek niet van de
wijs brengen en scoorde met een
rake trap. Het leidde tot een bloedstollende slotfase. Met een handvol
naspeelminuten voelde Grashoek
dat er nog meer inzat. Men haalde
nog eens alles uit de kast. In
een alles of niets offensief dron-

gen de geelzwarten naar voren.
Aanvoerder Burak Oosterveen
speelde zich vrij uit een kluwen
van spelers. Zijn pas vond bij Chris
Hunnekens een gretige afnemer.
De geelzwarte nummer 12 ramde
de bal onhoudbaar voor doelman
Björn van Nienhuijs in het Meijelse
net: 2-2. Grashoek hield stand en
vierde weer een belangrijk punt.
Over het geheel was het geen
hoogstaande partij. De roodwitten
waren sterker en hadden in de eerste helft ook meer spelaandelen.
De 1-0 voorsprong in de 22e minuut
was dan ook verdiend. Lars Joosten
scoorde van dichtbij na een voorzet
van Jimmy Plipsen. Dit spelbeeld
zette zich in de tweede helft voort
tot de omschreven slotfase.
Tekst: Piet Spee, SV Grashoek

In deze functie ga je onder andere aan de slag met het sealen,
aftellen en inpakken van ons drukwerk. Jij maakt onze opdrachten
netjes verzendklaar, zodat onze klanten kunnen genieten
van mooie producten.
Wie ben je?
Jij wordt blij van grafische producties. Oog voor detail ontbreekt
jou niet. Je komt ons team versterken als oproepkracht en je bent
van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tijdens kantooruren.
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar
je cv en motivatie bij. Heb je vragen over deze vacature?
Bel met Eric via 077 396 13 50, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Zaalvoetbalteam De Blauwbloezen bestaat
veertig jaar
Zaalvoetbalteam De Blauwbloezen is al veertig jaar een begrip in
Baarlo. De mannen van de vereniging worden door de meeste dorpsgenoten wel herkend. Niet alleen omdat ze in blauwe tenues sporten, maar
ook omdat ze wel van een feestje houden. Volgens Leo van den Eertwegh,
Edwin Peeters en Rik Schotman behoren die tot de hoogtepunten van de
afgelopen veertig jaar.
Op 1 april 1982 was het moment daar:
De Blauwbloezen werd opgericht door
vier Baarlose heren. Ze verzamelde
nog vier personen en vormden een
zaalvoetbalteam. Voorheen speelden en trainden deze heren bij Sjiwa,
op het veld, in de gymzaal en later in
sporthal De Kazing. “Ons logo en onze
naam zijn afkomstig van een stripboekje genaamd de Blauwbloezen.
Ook konden we in de uitverkoop een
blauw tenue scoren bij de Sporthuis
Olympia in Venlo”, vertelt Leo van den
Eertwegh.
Het team bestond destijds uit 25-jarigen die zich niet meer bij de jongere
zaalvoetballers van Sjiwa thuis voelden en graag recreatief wilden gaan
zaalvoetballen. Ze vormden een eigen
groep, die vanaf dag één voetbal op
de eerste plaats zette. Nieuwe leden
moesten eerst door een stemmingsronde komen voordat ze daadwerkelijk
in het team mochten spelen. Die regel
is er tot op de dag van vandaag nog

steeds. “Leden moeten in de groep
liggen, kunnen voetballen en natuurlijk kunnen drinken. Als een speler
tijdens de jaarvergadering genoeg
stemmen heeft gekregen, start er een
proefperiode van een half jaar”, legt
Rik Schotman uit.

Ons logo en onze naam
zijn afkomstig van een
stripboekje

Feestavonden
De tweede belangrijke eis van een
speler is dat hij houdt van een biertje. Dit omdat er na elke wedstrijd
een derde ronde plaatsvindt en elk
jaar rond 1 april de verjaardag wordt
gevierd en in het eerste weekend van
juli een feestweekend wordt georganiseerd. De hoogtepunten uit veertig

Voor een bedrĳf in Panningen zoeken we ter versterking
van ons huidige team een

schoonmaak professional
Ben jĳ op zoek naar een baan voor langere tĳd? Een baan
waar jĳ de verantwoordelĳkheid draagt voor een optimaal
resultaat? Dan is dit iets voor jou!

Je komt te werken in een nette werkomgeving waar vriendelĳkheid hand in hand gaat met professionele schoonmaak.
Als schoonmaak professional ga jĳ samen met je collega,
dagelĳks op deze locatie zorgen voor een schone
werkomgeving. Denk hierbĳ aan de ontvangstruimten,
kantoren, toiletten en vloeren. Deze maken jullie dagelĳks spik
en span zodat jĳ met een voldaan gevoel naar huis gaat.
•
•
•
•
•

Werktĳden: ma t/m vr 16.00-19.00 uur
Salariëring conform CAO Schoonmaak, vanaf € 11,83
Pensioenregeling
Eindejaarsuitkering
Verlofdag op je verjaardag of op 1 mei

Als medewerker van Wilms schoonmaakbedrĳf maak jĳ deel
uit van een enthousiast team van professionele schoonmakers
die dagelĳks zorgen voor een schone werkomgeving bĳ
bedrĳven in de gehele regio.
Wil je meer weten?
Check onze site en/of bel ons gerust en vraag naar Deanne of
Judith: 077 366 29 11
P.s. jouw collega bĳ dit bedrĳf gaat al 21 jaar dagelĳks met
plezier naar deze werkplek!

jaar geschiedenis zijn veelal te linken aan deze feestavonden, geven de
mannen aan. Vanaf het begin organiseerden de mannen namelijk elk jaar
een barbecue. Toen ze in 1992 het
10-jarig jubileum vierden, hebben ze
er een heel weekend van gemaakt.
Een groep van vijf verzint op toerbeurt
een thema. “In 2009 hadden we het
Astrix en Obelix thema. Op de zaterdag spelen we spellen met het motto
‘eet, drink en speel, na de dood is er
geen genot meer.’ De winnaar krijgt
een vermelding op een grote wisselbeker en een foto voor het archief”, legt
Edwin Peeters uit. Volgens Leo was het
elk jaar afwachten waar de leden mee
kwamen aanzetten. “We zijn een fanatieke en creatieve groep. Die bewuste
avond vond er een voorzitterswissel
plaats en werd een hoge stoel, in het
thema van Astrix en Obelix, gebruikt
om de voorzittersoverdracht te doen.
Dat was heel komisch.”

Reünie

www.schoonmaakbedrĳfwilms.nl

Een ander hoogtepunt van de vereniging was het 25-jarig jubileum.
“Toen deden we allerlei optredens die

over het jubileum gingen. Zo is er een
tribune van De Kazing nagebouwd.
We hebben achteraf een film gemaakt
van alle acts. Ook werden we tijdens
de jubileumwedstrijd verrast door acht
cheerleaders. Ze kwamen spontaan
binnen”, vertelt Leo.
Ook dit jaar staat er weer een jubileumweekend op de planning en wel op
zaterdag 2 en zondag 3 april. Rik: “Het
thema dit jaar is de jaren 80. Iedereen
wordt ingezet om het jubileum te vieren, we hebben ook een groter budget. Ook vind er een wedstrijd plaats
tegen Neer en is er een reünie georganiseerd in De Kazing.”
Volgens Leo is er wel één dieptepunt
te noemen sinds het ontstaan van
het zaalvoetbalteam: het grote verlies
tegen het team van Horn. “’t Kelderke
uit Horn won met 21-1. Dat was de
grootste nederlaag ooit en een dieptepunt te noemen.”

Toekomst
De mannen vinden het een mooi
doel om in de toekomst het 50-jarig
bestaan van het team te vieren. Rik:
“We hebben geen problemen om zelf

een team te behouden, we zullen niet
gauw stoppen. Het is daarentegen
veel moeilijker om een tegenstander te vinden. Het animo voor recreatief zaalvoetbal is weg. We proberen
ongeveer dertien wedstrijden per seizoen te spelen, maar het is wel eens
voorgekomen dat we geen tegenstander konden vinden en we maar
zijn gaan pingpongen. Je merkt dat
zaalvoetballen in de jaren 90 populairder was dan nu.” Omdat nu de jonge
garde aan zet is, wordt het bestuur
ook verjongd. “We zetten de oude stijl
voort op onze eigen manier. Ons team
heeft zeker toekomst, jongeren vinden het leuk om samen te voetballen.
We hebben een hecht team.”

We hebben geen
problemen om zelf een
team te behouden

Tekst: Jeanine Hendriks
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‘Historische’ winst voor
VC Kessel
Het einde van de competitie 2021-2022 nadert en de dames van VC
Kessel zijn aan een goede slotronde bezig. Voor het eerst in de reeds
10-jarige carrière van coach Nico Maessen werd er gewonnen van
Hovoc uit Horst op zaterdag 26 maart.

h
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De Kesselse dames verzorgden een
goede servicedruk, varieerden in
de aanval en wisten menig tactisch
balletje te voorzien. Dit eindigde
in een winst van 3-1 (25-21, 25-22,
24-26 en 25-17). Op zaterdag 2 april
reizen de Kesselse dames naar De

Slaterthal in Beugen om het daar
om 17.00 uur op te nemen tegen
Vocala. Eerder in de week staat er
een inhaalwedstrijd tegen Nuvoc
dames 1 op het programma.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Flatsers verliezen van Kuiters
met beugelen
Een kleine onnodige nederlaag was het resultaat voor de Flatsers
van een avond beugelen tegen de mannen uit Tegelen. De Flatsers
verloor met 2-3 van beugelclub de Kuiters.
Piet Geurts speelde een goede
wedstrijd tegen Rene Ververgaard
en verloor met het kleinst mogelijk verschil, omdat een bol voor
de ring net iets te ver liep en Rene
hier een Lucky slag aan overhield.
In de tweede partij trok Esther de
stand weer recht tegen Jan Klerken.
De derde partij onder zeer hoge druk
gebeugeld door Patrick Holthuijsen
en Tom Klerken. Patrick kon een
vier punten voorsprong helaas niet
vasthouden en moest de winst als-

nog aan Tom laten. Mark van de
Korput bleek in de vierde partij een
maatje te klein voor de topspeler
Patrick Bovee, die een klasse partij
speelde en verdiend de winst pakte.
De slotpartij tussen Roy Geurts en
Ben Vissers leek na een zes punten
voorsprong voor Roy een makkelijke
prooi te worden voor Roy, maar door
slordig spelen moest hij nog alle zeilen bijzetten om de winst te pakken.
Tekst: Piet Geurts

Wij zoeken versterking op
onze redactie. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
Je verzorgt de inhoud van onze nieuwsbladen. Dat betekent
dat je nieuwsartikelen en verhalen schrijft, personen interviewt,
mensen fotografeert en evenementen en activiteiten in de regio
bezoekt. Daarbij werk je nauw samen met de andere redacteuren
Jeanine, Floor en Niels. En natuurlijk met onze vormgevers
en commercieel medewerkers.
Wie ben je?
Je hebt hbo werk- of denkniveau. Daarnaast heb je een
goede taalvaardigheid en werk je nauwkeurig. Maar belangrijker:

S.V. Egchel wint van Leveroy
S.V. Egchel heeft op de eerste zondag in de zomertijd een verdiende
overwinning behaald op Leveroy. De wedstrijd, die op zondag
27 maart werd gespeeld op Sportpark De Wietel in Panningen,
werd met 1-0 gewonnen.
De 1-0 werd gemaakt door Sami
Amhaouch. De enige treffer viel pas
tien minuten voor tijd. De thuisploeg
had de wedstrijd al veel eerder in
haar voordeel kunnen beslissen.
Scheidsrechter van dienst was vandaag Piotr Ptak uit Helmond, die een
prima indruk achterliet. Van meet af
aan was Egchel de meest aanvallende
ploeg met de beste kansen. Alleen de
afwerking was nog een minpuntje.
De rust ging dan ook in met de
bekende brilstand. Na de thee eenzelfde spelbeeld. Omdat Egchel maar
niet tot scoren wist te komen, bleef
Leveroy geloven in minimaal een
remise. De trainers van beide ploegen pasten gedurende de wedstrijd
verschillende wissels toe. In de 81e

minuut werd dan toch de ban gebroken. Sami Amhaouch zorgde vanaf de
linkerkant met een afstandsschot in
de verre hoek voor de 1-0, een verdiende voorsprong op dat moment.
Het was nu zaak om deze marge over
de streep te trekken. Leveroy kopte
vervolgens uit een gevaarlijke corner
nog over en Egchel kreeg nog mogelijkheden om de score verder uit te
bouwen. Uiteindelijk bleef het bij
een achteraf gezien zwaar bevochten maar verdiende 1-0 overwinning
voor de oranjehemden. Donderdag
24 maart speelt Egchel thuis de
inhaalwedstrijd tegen het Brabantse
Sterksel en reist op zondag 3 april
af naar het Eindhovense Nieuwe
Woensel.

je bent gemotiveerd, je vindt het leuk om met ons samen te
werken en je loopt in de pauze mee met ons rondje
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl
en voeg daar je cv en motivatiebrief bij. Heb je vragen?
Bel dan even met Ingrid, via 077 208 32 00.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 15 april.
Tot snel!
Over Kempen
HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn uitgaven van Kempen. Wekelijks worden
de gratis nieuwsbladen in vier gemeentes verspreid.
In totaal zijn dat ruim 150.000 lezers per week.

#kempencreëert
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Allereerste exemplaren van nieuw project

Zonnebloem introduceert twee
rolstoelfietsen in Peel en Maas
De Zonnebloem heeft twee nieuwe elektrische rolfietsen aangeschaft. Deze kunnen inwoners van Peel en
Maas reserveren en gebruiken. Op woensdag 6 april vindt er in zorgcentrum Het Poelsplein in Panningen een
presentatie van de fietsen plaats.

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Productiemedewerker ijsfabriek
(fulltime, t/m augustus)
Regio Horst | Vac. Nr. P053405

Zorg jij voor verkoeling deze zomer? Voor een gezellig
familiebedrijf zoeken we mensen die helpen in het
productieproces van bekende icesticks.

Verkoopmedewerker (parttime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P051928
Wil jij werken bij één van de bekendste marktkramen van kaas
in de omgeving? Dit is je kans! Wij zoeken verkoopmedewerkers
voor woensdagen en vrijdagen.

Operator (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P052168
Voor een innovatief bedrijf dat mengvoeders produceert en
verkoopt aan veehouders zijn wij op zoek naar een operator. Wil
jij werken in een gedreven organisatie met passie voor dieren?

Groenvoorziener of (startend) hovenier (fulltime)

Regio Horst | Vac. Nr. P052775

Ben jij een buitenmens met groene vingers? Ga lekker
buiten aan de slag met aanleg/onderhoud van tuinen of
algemeen onderhoud. Minder ervaren? Geen probleem!

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
Inloopdag donderdag 7 april: 10-16 uur
Maak kennis met onze nieuwe recruiter
Lian, én bespreek vacatures!
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

De twee rolstoelfietsen zijn besteld en
worden beheerd door de Zonnebloemafdelingen Helden en Grashoek.
Het zijn de allereerste exemplaren
vanuit het project ‘De deur uit met
de Zonnebloemfiets’, zoals Nationale
Vereniging de Zonnebloem die met
ingang van 2022 heeft opgestart.
De Zonnebloemfiets is er voor
iedereen met een lichamelijke
beperking. Men hoeft dus niet
geregistreerd te zijn als Zonnebloemdeelnemer. Je kunt de fiets reserveren
voor een dagdeel of hele dag.
De Zonnebloem streeft ernaar om in
drie jaar landelijk 150 Zonnebloemrolstoelfietsen op de straat te zetten.
Inclusief verzekeringen en ANWB-

pech-hulp is hiervoor 1 miljoen euro
uitgetrokken.

Financiering
Een Zonnebloem-rolstoelfiets kost
inclusief accessoires ruim 10.000 euro.
Nationale Vereniging de Zonnebloem
neemt hiervan 5.000 euro voor haar
rekening en ook de kosten voor de
verzekering voor schade en letsel en
ANWB pechhulp. De provincie Limburg
en Zonnebloem Limburg dragen
ook een bedrag van 2.500 euro per
fiets bij. Het laatste zetje komt van
Zonnebloem Regio Peel en Maas met
een reservering van 4.500 euro, te
verdelen over al haar afdelingen die
een fiets bestellen in 2022.

Reserveren
De Zonnebloem rolstoelfietsen krijgen beiden een afzonderlijke vaste
standplaats alwaar ze worden verzorgd en de accu’s worden geladen.
Eén fiets gaat naar Gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek. Deze fiets
is alleen voor een hele dag te reserveren via Stichting Dorpsvervoer
Grashoek Beringe Koningslust.
Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en
10.00 uur via 06 14 95 61 70 of dorpsvervoergbk@gmail.com. De andere
fiets krijgt Zorgcentrum Het Poelsplein
in Panningen als vaste standplaats.
Deze fiets is per dagdeel te reserveren
via Hay Berden, 06 20 11 85 52 of
hay.berden@kpnmail.nl

Opbrengst potgrondactie Semper Avanti
voor Oekraïne
De leden van Fanfare en drumband Semper Avanti hebben vorige week hun jaarlijkse potgrondactie
gehouden. Dankzij de goede verkoop van de potgrond en een gift van een gulle sponsor is de netto
opbrengst 1.781,45 euro geworden. Dit geld gaat naar Stichting BWIG, ter behoeve van de mensen uit
Oekraïne worden opgevangen in Grashoek.
Tijdens de algemene ledenvergadering van Fanfare en drumband
Semper Avanti hebben zij gekeken
naar welk goed doel ze het geld

willen overmaken. Door de leden is
besloten om de opbrengst van deze
actie dit jaar over te maken naar
Stichting BWIG. Zo willen zij steun

bieden aan de mensen uit Oekraïne
die tijdelijk in Grashoek worden
opgevangen.

Ruilbeurs in Kessel-Eik
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag 4 april een ruilbeurs. Deze vindt plaats
in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik aan de Lindelaan 4.
Behalve postzegels en munten
zijn er ook nog andere ruilobjecten te vinden op deze beurs zoals
kaarten, suikerzakjes en bidprentjes. Op deze beurs is rekening

gehouden met iedereen die objecten heeft om te ruilen. Hiervoor
zijn voldoende vrij te gebruiken
plaatsen beschikbaar. De beurs is
geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

De organisatie vraagt u om bij
klachten thuis te blijven.
Voor informatie over tafelhuur bel
077 46 52 623.

3103 \ service

19

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Vastenactie

De vastenactie 2022 staat in het
motto van: ‘Je land is je leven’.
Dit motto drukt uit de diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land. Bijvoorbeeld
de Maya’s in Guatemala. De vastenactie steunt daar ter plekke
drie Maya-gemeenschappen die
opkomen voor hun rechten. In
alle parochies van onze Federatie
staan in de kerken collectebussen
of wordt er extra gecollecteerd.
Ook kunt u rechtstreeks uw bijdrage overmaken op banknummer: NL 39 RABO 0141974664 t.n.v.
Vastenactie Dekenaat Helden.
Meer informatie vindt u op de landelijke Website: www.vastenactie.
nl Laten wij de arme medemensen
bij staan met een gift.

Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 3 april
H. Mis 9.30 uur – 5-de zondag
Veertigdagentijd

Woensdag 6 april
H. Mis 9.00 uur
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 4 april a.s. is de volgende
inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein.
Ons team staat klaar om te helpen
met het uitladen en zijn aanwezig
van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00
uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan
3076521 en alles wordt bij u opgehaald. Sinds kort staat er op de parkeerplaats bij de dorpsontmoeting ook
een kledingcontainer ook hier kunt
u kleding inleveren en verder, zoals
voorheen, voor de garagedeur van de
pastorie. (Aan de Meule)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 april
geen H. Mis
Zondag 10 april
H. Mis 11.00 uur – Palmzondag

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE

Mededelingen
Gedoopt worden zondag 3 april
12.00 uur: Lucas en Sem Janssen.
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 Overleden
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19 Door Smets-Kurvers, Iepenstraat 24,
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl 90 jaar.
Adreswijziging
www.parochiemaasbree.nl
Het secretariaat van de parochie H.
Kerkdiensten
Aldegundis is verhuisd naar Dorpstraat
Zondag 3 april
31, 5993 AL Maasbree ingang sacristie
- 5e Zondag van de vastentijd
van de kerk.
H. Mis: 11.00 uur
Openstelling Aldegundiskapel
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Petronella Vaessen.
De Aldegundiskapel in onze
An Linssen-Peeters (verjaarparochiekerk is dagelijks geopend
dag) en Graad Linssen. Jaardienst
voor het opsteken van een kaarsje,
Sjaak Roeven en dochter Bernie.
een gebed of een moment van
Jaardienst overleden ouders Wiel
bezinning. De H. Aldegundis is
Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs en beschermheilige tegen ernstige
kleinzoon Wilco.
ziekten en voor troost en hoop.

Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
H. Mis 19.00 uur - t.i.v. uit dankbaarheid;
Zondag 10 april
H.Mis 11.00 uur - Palmzondag

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 april
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 3 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. oud. Handrie Oomen en Door
Oomen-Simons (jaardienst); Felix
Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Gijs Gerris
(jaardienst);
Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur voor
stil gebed en aanbidding

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
19.15 H. Mis.
Pastoor Verhaag.
Mededeling
Woensdag 6 april is de rondleiding
in de kerk met de communiekantjes
te voorbereiding op de eerste
H. Communie
Zaterdag 9 april vieren wij PalmPasen en worden de palmtakken
gezegend.

Dorpscommissie Laeve Grashook

Activiteitenkalender van Grashoek
geïntroduceerd
Dorpscommissie Laeve Grashook introduceert een gezamenlijke activiteitenkalender op
www.laevegrashook.nl/agenda. Het doel van de gezamenlijke agenda is om beter van elkaar te weten
wanneer er wat georganiseerd wordt.
Tijdens de kick-off van de dorpscommissie kwam André Rijs met het
idee om een gezamenlijke dorpsagenda te gaan gebruiken. Dat idee
werd enthousiast ontvangen en dus
is de dorpscommissie samen met
André hiermee aan de slag gegaan.
Inmiddels is de gezamenlijke agenda
live. Het doel van de agenda is om
iedereen op de hoogte te houden van

wat er speelt en om dubbele planningen te voorkomen, zodat bezoekers
geen keuze moeten maken tussen
meerdere activiteiten.

Doel
De agenda is bedoeld voor evenementen, activiteiten, bijeenkomsten, jubilea
of bijzondere data van plaatselijke
verenigingen, stichtingen, o
 rganisaties

en/of bedrijven. Voorwaarde is dat de
gebeurtenis interessant is voor het
hele dorp of een groot deel ervan.
Verjaardagen of persoonlijke gebeurtenissen/activiteiten en c ommerciële
activiteiten worden hierin niet
opgenomen. Een activiteit aanmelden
kan door de volledige informatie te
mailen naar agenda@laevegrashook.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
H. Mis 17.30 uur - 5de zondag
40dagentijd
Zaterdag 9 april
Doopviering 14.00 uur: Guusje Smets
H. Mis 17.30 uur Palmpasen

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 3 april
H. Mis 11.00 uur - met Herenkoor t.i.v.
Chris Segers en Drine Segers-Cuijpers
(gest.jaardienst); Jac. Geraets (jaardienst) en Nellie Geraets-Corsten (verjaardag)
Maandag 4 april
18.30 uur H. Aanbidding 19.00 uur H.
Rozenkrans (dagkapel)
Dinsdag 5 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 7 april
H. Mis 09.00 uur. Aansl. H. Aanbidding
(dagkapel)

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 april
9.30 uur H. Mis.- 5e zondag van de
vasten.
Voor het welzijn van onze parochie en
voor alle parochianen
Donderdag 7 april
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13

info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
ochtendmis om 9.00 uur in de
dagkapel.
Vrijdag 1 april
‘s-ochtends ziekencommunie
Zaterdag 2 april
H. Mis 19.00 uur 5-de zondag
Veertigdagentijd. M.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar;

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
18.00 uur H. Mis; Voor Piet Geraets
en Gertruda Geraets- Timmermans
en zoon Jac Geraets

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

Lentewandeling van het IVN
Het IVN Helden e.o. organiseert een lentewandeling op zondag
3 april. Er wordt gewandeld door natuurgebied de Asbroekerheide.
“Het is een grotendeels vlakke
wandeling waarvan het venijn
in de staart zit: een heuvelachtig einde”, aldus een vrijwilliger van het IVN Helden e.o.
De Asbroekerheide is een bosgebied ten noordwesten van Roggel.
Het is een oud heideontginningsgebied. Het bestaat voornamelijk
uit naaldbos dat werd aangeplant
op dit voormalig heide- en stuifzandgebied. Levend stuifzand is
nog te vinden nabij de Kirkelsberg.

Dit is een zogenaamd ‘stiltegebied’. Deze gebieden worden zo
stil mogelijk gehouden zodat de
heersende geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. Men mag
hier wel wandelen en genieten van
de rust. Vertrek en carpoolen is om
08.40 uur vanuit de Averbodestraat
19 in Helden, bij de ingang gelegen
aan de speelplaats. De wandeling
start om 09.00 uur. Voor routebeschrijving en startplaats zie
www.ivnhelden.nl
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Een ‘gelukswandeling’ door Peel en Maas
Bibliotheek Maas en Peel organiseert een ‘Wandeling voor geluk’.
Liefhebbers kunnen op zaterdag 2 april meelopen met de wandeling
door Panningen. Deze activiteit vindt plaats in het kader van het
jaarthema ‘geluk’ van de bibliotheek.
Ontdek allerlei soorten geluk tijdens
deze wandeling. Je kunt bijvoorbeeld
‘dakpan-staren, of ‘turen naar luchtige wolken’, je verwonderen over
die statige beukenboom bij je oude
school, of dat kunstwerk waar je altijd
aan voorbij loopt, eens écht bekijken.
Je gaat de omgeving met andere ogen
bekijken en wellicht heb je al lopend

eindigt bij de bibliotheek. Hier kun je
je ervaringen delen met de andere
wandelaars. De uitgezette route krijg

je op papier mee, zodat je hem nog
eens kunt lopen, of delen met andere
wandelaars. Deze activiteit duurt van

09.30 tot 11.30 uur. Deelname is gratis,
aanmelden is verplicht via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

een gelukspraatje met andere wandelaars. Er wordt gestart bij de Bibliotheek
Panningen, Wilhelminaplein 1 (aan
de achterzijde van het Huis van de
Gemeente). Hier vertelt Ine Jacobs over
natuurbeleving, wandelen en buiten
zijn. Daarna sluit je je aan bij één van
de gidsen en volg je een route van
5 kilometer door Panningen, die weer

Zanggroep In Between
bij Kasteel De Keverberg
Na ruim twee jaar staat Zanggroep In Between te popelen om weer
van zich te laten horen. De leden treden op zondag 10 april in
Kasteel Kafee 950 op, de horecagelegenheid van Kasteel de
Keverberg in Kessel. Zangroep In Between is te horen tussen
14.30 uur en 16.30 uur.
In Between is een zanggroep uit
Peel en Maas, bestaande uit een
30-tal dames en enkele heren variërend in de leeftijd van 21 tot 65+
met één ding gemeen: het plezier
in zingen. In Between bestaat dit
jaar twintig jaar en staat sinds sep-

tember 2012 onder leiding van Wim
Hamans. Ze worden muzikaal begeleid door toetsenist Roger Dings.
Door het coronavirus zijn verschillende optredens niet door kunnen
gaan, daarom is de zanggroep blij
dat ze weer mag optreden.

Fanfares in de bres voor Oekraïne
Fanfare Eendracht uit Baarlo gaf zondag 20 maart na ruim twee jaar weer een concert. Het eerste werk
dat de fanfare bracht, was het Oekraïense volkslied. Hiermee werd de oorlog in Oekraïne onder de aandacht gebracht. De opbrengst van het concert, 500 euro, was dan ook voor de Oekraïne actie van de stichting Maasbree Wolsztyn. Inmiddels heeft de stichting al 8.000 euro opgehaald aan chirurgische
instrumenten voor het noodhospitaal in Lityn. Het Maasbrees mannenkoor geeft op zondagmiddag
10 april haar lenteconcert in het Hoës van Bree. Het Maasbrees Mannenkoor zal ook de opbrengst van haar
concert doneren aan de Stichting Maasbree Wolstyn ten behoeve van de Oekraïne actie.
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