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Winnaars Sportgala
Het Sportgala Peel en Maas 2020 en 2021 werd vrijdag 8 april gehouden in het DOK6-theater in Panningen. Door corona is het Sportgala van 2020 en 2021 samengevoegd. Omdat er in
deze jaren door het coronavirus bijna geen teamwedstrijden plaatsvonden, werd de prijs voor de ploegen van deze editie van het Sportgala niet uitgereikt. De gemeentelijke sport
trofee werd gewonnen door Ine Jacobs, die ook al eerder op de avond één van de drie Bijzondere waarderingsprijzen won. De mystery guest was Hans van Kuijk, sportarts en
oprichter van GezondDorp. Talent van het jaar 2020/2021 werd gewonnen door voetballer Thomas Janssen uit Maasbree. Sporter van het jaar 2020/2021 werd ruiter Henrik von
Eckermann uit Kessel. De Bijzondere waarderingsprijs van het jaar 2020/2021 ging tijdens dit Sportgala naar drie personen: karter Kengy van Heugten uit Beringe, atleet Nico
Verstraten uit Koningslust en lifestyle coach Ine Jacobs uit Panningen. De Iedereen-Kan-Sporten-prijs van het jaar 2020/2021 voor Noord-Limburg ging naar Stichting Bes uit
Meerlo, rolstoeldansen en dansen voor ouderen. / Beeld: Jac Willekens

Maatregelen voor lagere snelheid en voorkomen ongelukken

Bliksemschichten en plateau op de
Sevenumsedijk/ Breetse Peelweg

Gemeente Peel en Maas wil in juni werkzaamheden gaan uitvoeren op de Sevenumsedijk/ Breetse
Peelweg in Maasbree. Dit omdat uit een analyse van verkeersongevallen de afgelopen jaren blijkt dat ze
allen te maken hadden met het verlenen van voorrang. De gemeente is voornemens een plateau aan te
leggen om de snelheid op het kruisingsvlak omlaag te brengen, zodat ongelukken worden voorkomen.
In een brief aan het college
uitte Hay Janssen, bewoner
van de Tongerveldweg in
Maasbree zijn zorgen over de
huidige verkeerssituatie op de
Sevenumsedijk/Breetse Peelweg
en de ongelukken die regelmatig
gebeuren. Volgens de bewoner
speelt de kwestie al veertig jaar
en is de situatie niet veranderd. In
1994 bracht de gemeente belijning

in de vorm van bliksemschichten
aan op de weg, intussen is deze
belijning niet meer zichtbaar.
De gemeente heeft laten weten
de bliksemschichten opnieuw
aan te gaan brengen. Dit gebeurt
op korte termijn, wanneer de
weersomstandigheden het toestaan.

zorgen dat de voorrangssituatie
nog duidelijker wordt. Daarom
is een plateau nodig op de
kruising die ervoor gaat zorgen
dat de snelheid afneemt op het
kruisingsvlak. Volgens de planning
worden deze werkzaamheden
in juni uitgevoerd.

Plateau
Daarnaast wil de gemeente ervoor

Lees verder op pagina 07

Gewijzigde aanlevertijden

KONINGSDAG

Vanwege Koningsdag,
27 april 2022, hebben wij
gewijzigde aanlevertijden
voor de uitgave van
donderdag 28 april.

Persberichten
Persberichten graag aanleveren
vóór maandag 25 april 12.00 uur via
redactie@hallopeelenmaas.nl
Advertenties
Advertenties graag aanleveren
vóór maandag 16.00 uur via
adverteren@kempencreeert.nl
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Taboe rondom verslaving doorbreken

Baarlose en Horster ouders van verslaafde kinderen
starten praatgroep voor naasten
Drie dames, twee uit Horst en één uit Baarlo, hebben een wekelijkse praatgroep opgestart waar naasten van
verslaafden samen kunnen komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er troost, begrip en steun gegeven aan de
naaste van de verslaafde, omdat hier volgens de initiatiefneemsters vaak te weinig aandacht aan wordt
besteed. De eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 5 april in Horst.
Eén van de initiatiefneemsters kwam
op het idee voor een naastengroep in
Horst toen ze zelf op zoek was naar
zo’n dergelijke groep in haar omgeving.
“Mijn zoon is alcohol- en drugsverslaafd
en is momenteel in herstel”, vertelt ze.
“Nadat hij uit de kliniek kwam, werden
er online, vanwege corona, familiemeetings georganiseerd. Hier haalde
ik steun uit, maar na een tijdje viel dit
weg. Na een half jaar stopte dit voor de
ouders en ging mijn zoon alleen door
met zijn eigen meetings met lotgenoten. Ik was toen best bang om in een
gat te vallen en wilde ook graag praten
met lotgenoten.” Na wat onderzoek
kwam ze uit bij een organisatie die bijeenkomsten voor naasten organiseert.
“Ik kwam erachter dat de dichtstbijzijnde bijeenkomst in Helmond plaatsvond”, vertelt ze. “Ik schrok ervan dat
er niets in de buurt werd georganiseerd
en wist direct dat ik hier iets mee wilde
doen. De drempel is voor veel mensen
een stuk hoger als ze zo ver moeten
reizen.” De initiatiefneemster besloot
deel te nemen aan de bijeenkomst in
Helmond en gaf direct aan wat haar
idee was: een praatgroep starten dich-

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

ter bij huis. Daar leerde ze de andere
twee initiatiefneemsters kennen, die
in Horst en Baarlo wonen, en samen
besloten ze dit idee verder op te pakken.

Aandacht voor naasten
Om de naastengroep in Horst in het
leven te roepen, vormden de drie
moeders samen een bestuur met
voorzitter, woordvoerder en penningmeester. “We hebben ons bij
de overkoepelende organisatie voor
naastengroepen aangemeld en kregen vanuit daar een handleiding. Er
wordt namelijk een vast programma
gehanteerd tijdens de meetings”,
vertelt één van de dames, die al voor
langere periode de bijeenkomsten in
Helmond bijwoont en dus de nodige
ervaring heeft. “Je loopt een bepaald
12-stappenplan door dat het gericht
is op je eigen herstel. Mensen onderschatten vaak wat voor impact verslaving heeft op een gezin. Het is fijn om
tijdens deze bijeenkomsten aan jezelf

Vrijdag 15 april om 16.00 uur is er
een feestelijk openingsmoment,

Tekst: Floor Velthuizen

waarbij de skateplek officieel
geopend en uitgeprobeerd wordt.

Het gaat om vijf losse skatetoestellen, die bijvoorbeeld bij evenemen-

ten eventueel verplaatst kunnen
worden. De skatetoestellen worden
‘naar binnen’ geplaatst zodat skaters,
steppers en skeeleraars op het plein
blijven, om zo een veilige verkeerssituatie te creëren.

Oh, zit dat zo!

Belastingontwijking
Belastingontwĳking is op zich legaal en moet worden onderscheiden van belastingontduiking (illegaal).
Maar hoewel legaal, wordt steeds vaker de vraag gesteld of belastingontwĳking moreel en ethisch wel
door de beugel kan.
constructies zal vrijwel iedereen
verwerpelijk vinden.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

De dames hopen tijdens de bijeenkomst een luisterend oor te bieden
aan mensen uit de regio die iemand
in hun directe omgeving hebben die
verslaafd of in herstel is. “We hopen
dat er mensen steun uit kunnen
halen”, vertelt een initiatiefneemster. “Wij zijn zelf ouders van kinderen
die in herstel zijn, maar zouden graag
mensen helpen die nog helemaal aan
het ‘begin’ zitten van dit traject. Je
kunt mensen laten zien dat het beter
wordt. Ik heb zelf heel erg in de put
gezeten, maar de zelfhulpgroep heeft
me echt geleerd dat ik niet alleen ben
en er mensen zijn die me begrijpen
en willen luisteren naar je verhaal.

Ongeveer 1,5 jaar geleden ontstond bij een groepje jongeren uit Grashoek het idee om een skateplek te
realiseren op dorpsplein ‘Onder de Linden’, in Grashoek. Luuk, Lucas en Tren zijn zelf aan de slag gegaan
om dit initiatief uit te werken. Nu is het zover: vrijdag 15 april worden de skatetoestellen gebracht en
geplaatst op het dorpsplein.

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

Doel

De verslaving blijft voor ons namelijk altijd in beeld, ook al is iemand
‘in herstel’. Vanuit je kennissenkring
is er soms veel onbegrip en dit merken we ook bij hulpverleners. Er wordt
gewoon niet genoeg gesproken over
het onderwerp en er is te weinig kennis.” De dames hopen dan ook het
taboe te doorbreken dat er heerst op
verslaving. “Ik ben in het dorp nog
nooit aangesproken door mensen
die me vertellen hetzelfde meegemaakt te hebben, terwijl ik weet dat
ik niet de enige ben”, vertelt één van
de vrouwen. “Mensen durven er vaak
niet mee naar buiten te komen. Ik heb
zelf ook heel lang meegewerkt aan dit
taboe en praatte er niet over. Het is
toch een bepaalde schaamte, mensen oordelen heel snel. Dit is echt niet
goed voor je, want je kropt heel veel
op hierdoor.”
De naastengroep komt iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur samen
op Jacob Merlostraat 11 in Horst. Inloop
is vanaf 19.00 uur. Aanmelden van
tevoren is niet nodig. Voor meer informatie, mail dan naar horst@al-anon.nl
of bel naar 06 31 69 19 08.

Officiële opening skatetoestellen in Grashoek

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

te denken, omdat je jezelf een lange
periode weggecijferd hebt. Je kunt
een ander niet redden en je leert hier
echt om jezelf niet mee te laten trekken in alle ellende. Door te praten met
mensen die je begrijpen en hetzelfde
mee hebben gemaakt, voel je je heel
erg gesteund. Het begrip is er heel erg
groot.”
Nadat het bestuur gevormd werd en
de eerste stappen genomen werden,
legden de initiatiefnemers hun plannen voor bij de gemeente. “Mijn zoon
heeft een tijd geleden een gesprek
gehad met Roy Bouten, wethouder
van gemeente Horst aan de Maas,
en aan de hand daarvan zijn er heel
veel reacties gekomen. Mijn zoon
vertelde namelijk over de naastengroep en er kwam veel respons van
andere naasten die hier ook behoefte
aan hadden. Ik heb toen Roy Bouten
een mailtje gestuurd en ben vervolgens op gesprek gevraagd bij hem en
burgemeester Ryan Palmen.” Tijdens
dit gesprek legde de initiatiefneem-

ster haar plan uit en kreeg ze een hele
positieve reactie van de twee heren.
“De nood is schijnbaar enorm hier in
Horst aan de Maas, dus het idee werd
omarmd en er werd direct voor ons
naar een locatie gezocht.” De locatie werd snel gevonden, namelijk op
de Jacob Merlostraat 11 in Horst, waar
eerst de Rabobank zat. Hier mag de
groep gratis gebruik van maken. “Het
is heel fijn dat de gemeente ons zo
steunt”, geeft de groep aan.

Bij belastingontwijking denken
we al snel aan schimmige constructies waarbij inkomsten en
vermogen via bekende belastingparadijzen als de Caymaneilanden
of de Seychellen lopen, om zo
effectieve belasting heffing te
ontlopen of in elk geval aanzienlijk te verminderen. Dit soort

Maar de term belastingontwijking
omvat meer. Dichter bij huis zien we
dat half Nederland inmiddels gaat
tanken in België of Duitsland, omdat
de benzine daar euro’s goedkoper is.
Strikt genomen is dit ook een vorm
van belastingontwijking. Immers de
enige reden waarom er in het buitenland getankt wordt is dat de belastingheffing op de brandstof daar
veel lager is. De hogere Nederlandse
heffing wordt zo effectief ontdoken.
Toch vindt bijna niemand dit moreel
of ethisch verwerpelijk.
Tussen deze twee uitersten zit een
groot grijs gebied, waarvan sommigen eerder van mening zijn dat
een bepaalde vorm van belastingontwijking moreel of ethisch verwerpelijk is dan anderen. Soms

stimuleert de belastingwetgever bewust belastingontwijking.
Denk bijvoorbeeld aan de fiscale
bevoordeling van elektrische auto’s.
Bedoeld om meer mensen aan het
elektrisch rijden te krijgen, maar
toen bleek dat vooral bezitters van
dure auto’s (Tesla) hiervan profiteerden, schreeuwden dezelfde politici
moord en brand.
Dat schetst het probleem met een
open norm, zoals de belastingontwijking. Wie bepaalt immers wat
ethisch of moreel verwerpelijk is?
Dat begint met een fundamentele discussie over wat een eerlijke
belastingheffing is. Die behoort volgens mij bij de politiek thuis. De politiek kan wetgeving maken waarmee
verwerpelijk geachte belastingontwijking effectief kan worden bestreden. De politiek stelt de norm en de
grenzen.

Alleen dan kan er een einde komen
aan de discussie over belastingontwijking. Als immers de politiek
vaststelt wat een eerlijke belastingheffing is en de wetgeving overeenkomstig inricht blijft iedereen die
zich aan de we houdt ook binnen de
morele kaders. Dat moet dan wel
internationaal worden aangepakt.
Als ieder land blijft vasthouden aan
zijn eigen gelijk en zijn eigen belastingwetten zullen de belastingplichtigen blijven tanken waar de belasting
het laagst is en de constructies met
belastingparadijzen blijven bestaan.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Materialen voor hennep
productie ontdekt bij integrale
controle ACT! Interventieteam
in Peel en Maas
Het ACT! Interventieteam is op dinsdag 12 april tijdens een integrale
controle op een locatie in het buitengebied bij Egchel gestuit op materialen die gebruikt kunnen worden voor de productie van hennep. De
materialen zijn in beslag genomen. Mogelijk was er ook sprake van
diefstal van elektriciteit. Netbeheerder Enexis heeft de elektriciteit
afgesloten en neemt dit verder in onderzoek. De gemeente bekijkt welke
vervolgacties nodig zijn.
De controle is uitgevoerd door het
ACT! Interventieteam. Dit is een interventieteam van de acht gemeenten in Noord-Limburg. Bij de actie is
samengewerkt met het politiebasisteam Horst-Peel en Maas, brandweer Limburg-Noord, netbeheerder
Enexis en WML. Onder regie van het
ACT! Interventieteam zijn er regelmatig controles bij panden en locaties
waarvan sterk het vermoeden bestaat
dat er sprake is van misstanden of
niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Het team kijkt naar zaken als brandveiligheid, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie
Personen (BRP) en signalen die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit, oftewel vermenging van
boven- en onderwereld. Controles
worden uitgevoerd in samenwerking
met de politie en met andere partners,
zoals de Belastingdienst en Douane.
Ook kunnen andere partners aansluiten, zoals Enexis en WML.
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Blauwe fietsen, gras
maaiers en nestkastjes
in Helden gespot
Op wisselende locaties zijn de afgelopen tijd blauwe fietsen, grasmaaiers
en nestkastjes geplaatst. Dit is een actie ter voorbereiding op de tweede
editie van Dorp Kwis´t op zaterdag 14 mei in Helden.

Wij zoeken versterking binnen ons
communicatieteam. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
Als commercieel orderbelegeider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding,
invoering en begeleiding van onze opdrachten. Je maakt calculaties voor offset
en digitaal drukwerk. Verder bestaat je takenpakket uit adviseren, bewaken van
orders en ben je de spil tussen klant, verkoop en productie.
Je bent als een van de eerste aanspreekpunten hét gezicht van Kempen en je
houdt grip op de gestelde levertijden, zowel intern als extern. Tot slot ben je
verantwoordelijk voor onze inkoop van materialen en onderhoud je contacten
met leveranciers.
Zoals je misschien al merkt, is dit een veelzijdige functie, maar: dat is voor jou
geen probleem.
Wie ben je?
Jij wordt gelukkig van controle en afwisselend werk. Je zoekt graag alles tot in
de puntjes uit en meerdere ballen in de lucht houden is voor jou geen probleem.
Verder heb je enkele jaren werkervaring in onze grafische wereld en heb je een
commerciële, enthousiaste en klantgerichte instelling. Je kunt prima zelfstandig
werken, maar je bent ook een echte teamplayer. Administratieve programma’s
zoals MS Office en Gripp kennen geen geheimen voor jou. Kun je ook nog
aangeleverde bestanden checken en in positie zetten? Dan zijn we helemaal blij.

Veertig teams (circa vijfhonderd deelnemers) gaan die avond tegen elkaar
quizen. Het team met de meeste punten krijgt de hoogste eer en mag voor
twee jaar de grote wisselbeker thuis
op de kast zetten. “Ter voorbereiding
op deze quiz zijn wij met de werkgroep Blauw Blood al ruim 1,5 jaar
bezig met het samenstellen van de
vragen en opdrachten. Negentig vragen of opdrachten kunnen die avond
door de teams thuis ingevuld/gedaan
worden. Het zijn opdrachten voor jong
en oud. Voor een aantal vragen en
opdrachten zullen de deelnemers die
avond ook in Helden op zoek moeten
gaan. Ook de geheime proef is een
opdracht waarvoor de teamcaptains
een extra inspanning moeten gaan
leveren”, aldus Marco Hermans.

Als trigger voor de Dorp Kwis´t zijn
recent blauwe nestkastjes opgehangen. Dat is ook meteen een onderdeel van een vraag die 14 mei aan bod
komt. Ook duikt er elke week ergens
de blauwe fiets en een blauwe grasmaaier op. Hermans: “Op social media
lichten we ook regelmatig een tipje
van een sluier op. In maart hebben
we de captains van de deelnemende
teams de stoepkrijtopdracht uitgedeeld en konden de teamcaptains het
gewicht raden van een unieke steen.”
De quiz begint om 18.00 uur zaterdag 14 mei. Op zondagmiddag 12 juni
worden de uitslagen bekendgemaakt
in gemeenschapshuis ‘Kérkeböske’.
Voor nadere info kunt u terecht op
www.blauwblood.nl

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 Eric, via 077 396 13 50.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 29 april.
Tot snel!
Over Kempen Creëert
Wij zijn een communicatiebureau en wij bedenken, maken en delen doeltreffende
communicatieboodschappen. Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches.
De vraagstukken die bij jou terecht komen zijn dan ook iedere dag anders. We kijken
altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig en komen zo tot het
beste resultaat. Dat doen we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit
vormgevers, communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.

#kempencreëert
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Groot gedeelte particulier opgevangen

Gemeente Peel en Maas telt ruim honderd
vluchtelingen in de basisregistratie
Momenteel staan 116 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in de gemeente Peel en Maas. Dit aantal neemt
de komende periode verder toe. Van dit aantal verblijft het grootste deel bij particulieren. Deze gezinnen
stonden volgens de gemeente direct na het uitbreken van de oorlog al open voor de komst van vluchtelingen.
Die trend houdt aan en langzaamaan stijgt het aantal.
Iedere veiligheidsregio in Nederland
heeft de opdracht gekregen om
2.000 opvangplekken te realiseren
voor Oekraïense vluchtelingen.
Gemeente Peel en Maas is daarna een
inventarisatie gestart naar locaties
waar deze vluchtelingen opgevangen
konden worden. Uiteindelijk is
gekozen om in Maasbree twee
huizen, die voorheen door cliënten
van Daelzicht werden bewoond, in
te richten voor langdurige opvang.
“Daelzicht heeft de gemeente
proactief benaderd”, legt een
woordvoerder van de gemeente uit.
Dat geldt niet voor de tweede locatie:
camping de Nieuwe Hof in Meijel.
“Na onze inventarisatie zijn we tot de
conclusie gekomen dat de voormalige
camping een geschikte plek is voor de
opvang van vluchtelingen. Dit omdat
het park gereed wordt gemaakt voor
de komst van arbeidsmigranten.
Omdat deze nog niet op de locatie
verblijven en pas eind dit jaar

komen, is er plaats tot die tijd voor
de vluchtelingen. Ook de eigenaar
ging hiermee akkoord en heeft de
handen uit de mouwen gestoken om
alles gereed te maken. Wat mooi is
om te zien dat op deze plek ook de
omwonenden te hulp schieten om
vluchtelingen te verwelkomen op de
voormalige camping.”

Locatie
Voordat een locatie geschikt is om er
vluchtelingen te huisvesten, wordt
er een uitgebreide check uitgevoerd.
“Meerdere partijen hebben ons
proactief benaderd, maar we kijken
eerst naar de omstandigheden waarin
de vluchtelingen moeten gaan wonen.
Het moet een plek zijn die langer dan
vier weken beschikbaar is. Daarnaast
eisen we dat de locatie aan een aantal
maatstaven voldoet en wordt de plek
eerst gecontroleerd door de GGD.
We willen dat de mensen wel in een
schone en brandveilige omgeving

wonen. Ook is het fijn als het contact
met de buurt goed zit.”
Momenteel bekijkt de gemeente of
er nieuwe locaties gereedgemaakt
kunnen worden voor de opvang van
Oekraïners. Dat is volgens de woordvoerder een lastige taak. “Daarvoor is
afstemming nodig met de veiligheidsregio. Het is lastig inschatten wat je
als gemeente nodig hebt, omdat de
toestroom van vluchtelingen moeilijk
te voorspellen is.”

Screening
In totaal staan 116 Oekraïense
vluchtelingen ingeschreven in de
basisregistratie van gemeente Peel
en Maas. Er verblijven in de praktijk
meer vluchtelingen in de gemeente,
omdat de registratie wat achterloopt.
“We gunnen de mensen eerst wat
rust, voordat de registratie wordt
geregeld. Momenteel hebben we
ruim 150 personen aanmeldingen
in totaal. Het merendeel verblijft

particulier in diverse kernen. Omdat
het dorpsoverleg van Grashoek
een actie heeft opgezet is daar
veel particuliere opvang. Het hoge
aantal mensen die hulp aanbiedt,
is in lijn met onze verwachtingen.
We merkten dat er na carnaval al
vanuit verschillende kanten hulp
werd geboden”, legt de gemeente
uit. Toch is het niet voor iedereen
weggelegd om een vluchteling in
huis te nemen. TakeCareBNB, de
instantie die vraag en aanbod voor
logeerplekken regelt, vraagt alle
particulieren om een verklaring van
goed gedrag. Na registratie bij de
gemeente volgt er een gesprek met
een consulent en wordt er gekeken of
het gaat om een gezin met kinderen.
“De dorpscommissie van Grashoek
heeft het ook goed opgepakt. Zij heeft
van tevoren een screening gedaan en
gesprekken gevoerd met de mensen
die opvang wilden bieden. In dit
gesprek werd er gesproken over de
duur van opvang en wat er allemaal
bij komt kijken. Zij hebben voor
vluchtelingen, waarbij na aankomst
bleek dat die extra zorg nodig hebben,
contact gezocht met de gemeente.
Daarop zijn deze vluchtelingen in de
gemeentelijke opvang geplaatst.”

Leefgeld

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Commercieel Technisch
Medewerker
met auto technische achtergrond (fulltime)
Ben je op zoek naar en veelzijdige baan met doorgroeimogelijkheden?
Of heb je net de opleiding Eerste Autotechnicus afgerond, is de hele dag
sleutelen toch niet wat je wilt en heb jij meer in je mars?
Kijk dan snel op onze website www.poulsbaarlo.nl of scan de QR-code.

Pouls Autotechniek BV | Bong 6a, 5991 EB Baarlo
T 077 477 33 55 | www.poulsbaarlo.nl | personeel@poulsbaarlo.nl

Nadat een Oekraïense vluchteling
staat ingeschreven krijgt hij
leefgeld. Dat is 260 euro per maand.
Daarnaast krijgen vluchtelingen die
bij gastgezinnen verblijven een extra
maandelijks bedrag van 215 euro per
volwassene en 55 euro per kind. Met
dit bedrag kunnen vluchtelingen een
bijdrage leveren aan de kosten die het
gastgezin maakt. De vluchteling en
het gastgezin kunnen hierover samen
afspraken maken. Gastgezinnen
ontvangen zelf geen vergoeding.
“Het leefgeld dat wordt berekend is
vergelijkbaar met een vluchteling die
verblijft in een asielzoekerscentrum.
Omdat mensen uit Oekraïne geen
asiel hoeven aan te vragen, loopt de
procedure bij de gemeente in plaats

van het COA. Dat is het verschil met
bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen,
waar een asielaanvraag wel van wordt
verlangd.”

Werk
Oekraïense vluchtelingen ontvangen
maandelijks leefgeld tot het moment
dat zij werk hebben gevonden. Vanaf
vrijdag 1 april mogen Oekraïense
vluchtelingen aan de slag zonder
tewerkstellingsvergunning. “Daarmee
is de drempel voor werkgevers flink
verlaagd. We merken ook dat er vanuit
de vluchtelingen vraag is naar werk.
Vanuit het kabinet is aangegeven
dat het werk van vluchtelingen geen
invloed heeft op uitkeringen en
toeslagen van gezinnen waarbij zij
verblijven.”

Onderwijs
De Oekraïense kinderen hebben
recht op onderwijs. Momenteel
verblijven er in totaal ongeveer dertig
Oekraïense kinderen in de gemeente.
Wanneer zij naar school gaan, is nog
niet bekend, geeft de gemeente
aan. “Wij zijn in nauw contact met
de onderwijsinstellingen over hoe
zij daar invulling aan willen geven.
Het uitgangspunt is dat de kinderen
zo dicht mogelijk bij de plek waar zij
verblijven onderwijs krijgen. Dit is
afgesproken in overleg met de scholen
en kinderopvang. Oekraïense ouders
kunnen hun kinderen inschrijven bij
de school of kinderopvang in het dorp
waar zij verblijven. De school bekijkt
vervolgens hoe deze kinderen les
krijgen.”

Het hoge aantal mensen
die hulp aanbiedt,
is in lijn met onze
verwachtingen

Tekst: Jeanine Hendriks

Openbaar Ministerie Limburg
vervolgt vier agenten politieeenheid Horst/Peel en Maas
Het Openbaar Ministerie (OM) Limburg heeft besloten vier agenten van de politie Horst/Peel en Maas (Noord-Limburg) te vervolgen voor strafbare feiten, gepleegd in de periode tussen 2015 en
2019. Deze vervolgingsbeslissing is genomen op basis van een
onderzoek door de Rijksrecherche.
Het OM beoordeelde het einddossier en heeft de beslissing genomen over te gaan tot vervolging
van vier verdachten, waaronder
drie mannen en een vrouw. Het
OM verdenkt hen van misbruik van
gezag en bevoegdheden, computervredebreuk en het vals opmaken
van processen-verbaal. Zij moeten
zich verantwoorden voor de rechter.

Sepot
In een eerder stadium is besloten
één van de, aanvankelijk vijf verdachte, agenten niet strafrechtelijk
te vervolgen. Uit dit dossier blijkt
onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een succesvolle
strafrechtelijke vervolging. Dit
leidde tot een sepot. De datum
voor de inhoudelijke behandeling
van de zaken is nog niet bekend.
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Van kerkhof naar kerkhofpark

Begraafplaats Baarlo opgeknapt door vrijwilligers
Stichting Begraafplaats Baarlo heeft samen met de vrijwilligers van de groenploeg van Baarlo Leeft! de
afgelopen maanden het kerkhof in het dorp opgeknapt. Momenteel leggen de vrijwilligers de laatste hand aan
de opknapbeurt, waarna het gebied alleen nog twee keer per maand een onderhoudsbeurt nodig heeft.

bekijken waar er nog bomen bij kunnen of vervangen moeten worden,
want voor een aantal begint de jaren
te tellen. “Ook gaan we nog diverse
kale/dode takken afzagen, want waar
die boven een graf hangen zitten er
vaak vogels op, die de graven bevuilen. Sommige graven worden heel
vaak ondergepoept.”

Veraangenamen
Twee keer per maand, de tweede
zaterdag en elke vierde donderdag
van de maand, werken de
vrijwilligers aan het onderhoud van
de begraafplaats. Volgens Van der
Haas kunnen de vrijwilligers nog hulp
gebruiken. Ook zijn tips om de plek
verder te veraangenamen welkom.
“Doordat wij aandacht geven aan
de stukken rondom de graven en
zelfs af en toe de graven herstellen
en opschonen, stimuleren we de

mensen om de graven bij te houden.
Deze begraafplaats, met haar unieke
graven en monumenten, hebben we
voorgedragen als erfgoed, in een
poging om die te kunnen behouden.
Met tevens veel groenvariatie is het
een rustgevende locatie waar ook
toeristen best mogen komen kijken.
Door onze aanpak willen we het
kerkhof zogezegd opwaarderen tot
kerkhofpark, zodat het verblijf hier
veraangenaamt.”

Sommige graven
worden heel vaak
ondergepoept

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

70-jarig bestaan
Volgens Piet van der Haas, die namens
Baarlo Leeft! de GroenGroep aanstuurt, was er achterstallig onderhoud toen ze het werk overnam van
de fanfare. Vanwege de hoge leeftijd
van haar vrijwilligers, kon de fanfare het werk niet meer opbrengen.
“Augustus vorig jaar werd de groenploeg met tien vrijwilligers gevraagd.
Tegen een kleine extra vergoeding
hebben we toen besloten om niet
alleen de werkzaamheden van de

fanfare over te nemen, maar ook de
hele begraafplaats een facelift te
geven. Mede omdat het veel unieke
graven bevat, er diverse monumenten staan en het een grote groenvariatie bevat van bomen en struiken. Er
waren namelijk best veel kale plekken ontstaan doordat er meer graven
geruimd werden dan erbij kwamen. Zo
hebben we in december ruim duizend
bloembollen gepoot, in het voorjaar
bijna vijfhonderd vaste planten toege-

voegd en op twee grote open plekken een meerjarig bloemenmengsel
gezaaid. Verder hebben we de paden
onkruidvrij gemaakt en veel bandjes
gelicht, zodat de nieuwe laag split, die
onlangs is aangebracht, ook zijn functie heeft en op de paden blijft.”

Bomen planten
Binnenkort wordt ook een aantal Sakura (sierkers)bomen geplant.
Voor komend najaar wil de groenploeg

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

Tentoonstelling en nieuwe
naam basisschool Kessel-Eik
Naar aanleiding van het 70-jarige bestaan van basisschool Dr.
Poels in Kessel-Eik, wordt er een tentoonstelling opgericht over de
historie van de school. Daarnaast vraagt de school om een nieuwe
naam te bedenken.
In eerste instantie kregen de
leerlingen van groep 6/7/8 een
schoolopdracht waarbij ze de
geschiedenis van het dorp KesselEik in beeld moesten brengen.
Samen met leerkracht Danny van
den Berghe speelden ze met het
idee om alle foto’s en informatie
die ze verzamelen in een boek te
verwerken. “Op het moment dat
we het idee kregen om een boek
te maken en we inmiddels ook
al veel informatie en materialen
hadden verzameld, ontstond met
het team het plan om een feest
te organiseren om het 70-jarig
bestaan te vieren. Daarbij kwam
dan ook het idee om dit op te
luisteren met een nieuwe naam.
Omdat we tijdens de feestdag ook
een reünie organiseren voor oudleerkrachten en oud-leerlingen,
willen we met de kinderen een
tentoonstelling houden over zeventig jaar Dr. Poels. Het idee van het
boek is dus uiteindelijk uitgemond
in een tentoonstelling, waarop
allerlei foto’s, verhalen, anekdotes
en materialen zullen worden tentoongesteld”, vertelt Danny.

Ideeën inzenden

Recordpoging draaiende molens
geslaagd
De Sint Anthoniusmolen in Kessel en de Watermolen van Baarlo droegen zaterdag 9 april bij aan een
recordpoging draaiende molens. Het record is geslaagd, waarbij 841 molens gelijktijdig draaiden. Tussen
11.00 en 12.00 uur draaiden 809 Nederlandse en 32 buitenlandse molens. Op zaterdag 9 april startte officieel een nieuw vrijwilligersteam bij de Sint Anthoniusmolen in Kessel. De vrijwilligers gaan de komende tijd
aan de slag met de organisatie van hun inzet voor de windmolen. Zij bekijken hoe vaak de molen opengaat
en hoe je je kunt aanmelden voor een rondleiding. De verwachting is dat zij rond de zomerperiode hier
meer duidelijkheid over geven. / Beeld: Jac Willekens

Eén van de feitjes die de kinderen
van groep 6-7-8 in hun project over
de geschiedenis van de school ontdekten, is dat de school in eerste
instantie naamloos was en pas in
1969 de naam Dr. Poels kreeg. “Een
naam die uiteraard welbekend is
in en om het dorp Kessel-Eik, maar
die ook wel eens tot verwarring
leidt en in eerste instantie niet aan
een basisschool, of aan de ontwikkeling van kinderen doet denken.
Daar mag in dit jubileumjaar veran-

dering in komen”, aldus het team
van Dr. Poels. Tijdens de viering
van het jubileum zal de nieuwe
naam onthuld worden. Kinderen,
ouders, dorpsgenoten: eenieder is
uitgenodigd ideeën in te zenden.
De werkgroep, bestaande uit teamleden en ouders, hoopt dat er een
naam komt die past bij de school.
De naam mag symbool staan voor
wat voor zowel de school als voor
het dorp voorop staat: een goede
basis leggen in de ontwikkeling
van de kinderen in Kessel-Eik.
Het team kijkt samen met de
medezeggenschapsraad positief
naar de toekomst. Een daling van
het leerlingenaantal en/of landelijk beleid zou het bestaansrecht
van de school kunnen bedreigen,
maar in het dorp wordt al jaren
hard geknokt voor woningbouw.
Nieuwe woningen, waar verwijdering van de hoogspanningsmasten
voor nodig is, zouden tot instroom
van meer kinderen kunnen leiden.
“Hopelijk gaat dit snel gebeuren,
want dat zou een enorme positieve
impuls geven aan het dorp en aan
onze school. Bewoners, maar zeker
de kinderen van Kessel-Eik verdienen dit. Zo lang de school echter
in staat blijft goed onderwijs te
bieden en kinderen uit het dorp
met plezier naar onze school blijven komen, is er toekomst voor de
school. We halen dan vast ook ons
100-jarig bestaan”, aldus het team.

De kinderen
van Kessel-Eik
verdienen dit
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Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,
hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten
nemen van ós mam, oma en levenspartner

Ria Crienen - Wilms
* Helden, 26 april 1947

† Baarlo, 4 april 2022

echtgenote van

Jan Crienen †

Meijel in actie voor Oekraïne

Van kippenstal tot popupwinkel in Meijel
Een groep Meijelnaren heeft de handen ineen geslagen en is een pop-upwinkel begonnen in het dorp.
Zij hebben een kippenstal omgetoverd tot kledingwinkel die voor de Oekraïense vluchtelingen, die worden
gehuisvest op de voormalige camping Nieuwe Hof, is bedoeld.

levenspartner van

Piet Amendt

Baarlo: León en Claudia
Niels
Baarlo: Yvonne en Marc
Stan en Maaike
Mike
Jill
Eindhoven: Bianca en Remco
Scott
Janne
Sepp
Schijndel: Diana en Danny
Lars
Sven
De uitvaartdienst heeft op maandag 11 april plaatsgevonden in de
parochiekerk van de H. Petrus te Baarlo, waarna wij haar in kleine
kring te ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.
Wij danken u voor uw medeleven en steun.
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Kartrekker Maarten Pijnenborgh geeft
aan dat het een flinke klus is geweest
om de kippenstal, die aan de achterkant van Heufkesweg 33 ligt, om te
bouwen tot kledingzaak. Voordat een
locatie werd gevonden, stond het huis
van Pijnenborgh vol met kleren die
gulle mensen hadden geschonken.
“Het idee van een pop-upwinkel is in
Venlo ontstaan en wetende dat Meijel
ook tientallen vluchtelingen ontvangt,
zijn we gestart om ook hier kleren
in te zamelen. Onlangs heeft er ook
een kledingbeurs in Meijel plaatsgevonden, waarvan de kleren, die niet

werden verkocht, zijn gedoneerd. Dat
waren tien zakken vol. De kleding
die de mensen hebben geschonken,
ligt inmiddels in de kippenstal, die
momenteel voorzien is van schappen
en tafels.”
Ongeveer tien vrijwilligers hebben
geholpen met de actie voor Oekraïne.
Daarvan is zelfs één vluchteling die
momenteel onderdak krijgt in Nieuwe
Hof. Pijnenborgh: “Hij kwam bij ons
aan met slippers, hij vond het ontzettend gaaf dat wij hem schoenen
aanboden. Hij geeft aan graag mee te
helpen. Hij gaat echt te keer en werkt

hard. Het is een leuke samenwerking.”
De vrijwilligers streven ernaar om
binnenkort de winkel te openen. De
aankomende weken/maanden zullen er wekelijks kleren of speelgoed
ingeleverd kunnen worden, goederen
gesorteerd moeten worden en de winkel bezet gehouden worden tijdens
openingstijden. “Ook kunnen vluchtelingen bij ons terecht voor hulpvragen. Iedereen die ons wil helpen is
welkom.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Voetbalverenigingen uit Egchel
en Panningen komen niet tot nieuwe
fusielocatie
Ghielen Touringcarbedrijf BV is een familiebedrijf, dat inmiddels meer dan
100 jaar bestaat. Afgelopen jaar kregen wij het predicaat “Hofleverancier bij
Koninklijke Beschikking” uitgereikt! Naast het verhuren van onze touringcars
hebben wij een uitgebreid aanbod aan zelf samengestelde vakantiereizen
en dagtochten voor onze klanten. Kijk voor meer informatie over
GHIELEN Touringcarbedrijf op onze website www.ghielen.nl

Ben jij onze nieuwe collega? Door de oplopende drukte zoeken wij ter
uitbreiding van ons team diverse medewerkers:

Touringcarchauffeurs
(parttime / fulltime)
Vind je het leuk om werkzaam te zijn in de toerismebranche, om onze
klanten een onbezorgde vakantie te bezorgen in een “eigen” touringcar?
Reageer dan op de bovenstaande functie.

Monteur of leerling monteur
(parttime / fulltime)
Vind je het leuk om afwisselend werk te hebben aan luxe touringcars. Wil jij
er mede voor zorgen dat ons DAF- Volvo- en Iveco wagenpark helemaal
op orde is, in een klein team? Reageer dan op de bovenstaande functie.
Mocht je eerst meer info willen over een van bovenstaande functies,
neem dan contact op via telefoonnummer 077 307 19 88.
Spreekt bovenstaande je meteen al aan, reageer dan naar info@ghielen.nl
onder vermelding van Vacature en de betreffende functie.
We zien je reactie graag tegemoet!

WWW.GHIELEN.NL

De voetbalverenigingen van Egchel en Panningen gaan fuseren. Dat staat vast zeggen beide clubs. Waar
ze geen overeenstemming in vinden is de locatie. Moet de fusieclub op de huidige locatie van SV Egchel
gehuisvest worden of toch richting sportpark Panningen-Noord gaan? De gemeente moet hierover een
beslissing nemen.
Het zal niet lang duren voordat SV
Egchel en SV Panningen fuseren.
De besturen zijn het er samen over
eens dat een fusie de stip op de
horizon is waar ze naartoe werken. Momenteel werken de clubs al
samen: de jeugdteams zijn al gefuseerd. Om tot één club te komen,
moet één van de twee voetbalverenigingen afscheid nemen van haar
thuisbasis. Over dat punt komen de
verenigingen niet uit. SV Egchel wil
in Egchel blijven en SV Panningen
in Panningen. Uiteindelijk moet de
gemeente hierover gaan beslissen.
Daarom bieden de clubs binnenkort
een bidbook aan de gemeente aan
waarin hun gezamenlijke fusieplan
is uitgewerkt en de beide verenigingen de voordelen van hun eigen
locatie hebben onderbouwd.

Kostentechnisch
Van ruzie is zeker geen sprake,
vertelt Davy Litjens, penningmeester SV Panningen. “Sterker nog, we
werken ontzettend veel samen en

dat gaat heel goed. We komen er
gewoon niet uit waar het sportpark
komt te liggen en dat begrijp ik.
Want als je sportlocatie verdwijnt en
je naar een ander dorp moet, is dat
nooit fijn.” Eén van de voornaamste
redenen waarom SV Panningen op
haar eigen locatie wilt blijven is een
kostentechnische reden. “We hebben onlangs onze kantine volledig
vernieuwd na een heftige brand”,
zegt Litjens. “Dat heeft veel geld
gekost en nu verhuizen zou zonde
zijn. Met het oog op de toekomst is
ons sportpark de ideale locatie om
ooit uit te breiden.”

Verlies leefbaarheid
SV Egchel ziet het niet zitten om te
verhuizen richting Panningen. “Ons
sportpark ligt veel meer centraal:
tussen beide dorpen in”, zegt Fons
Sijben, secretaris SV Egchel. Het
meest vreest Sijben voor de leefbaarheid van het dorp. “Veel verenigingen maken nu ook gebruik van
ons sportcomplex. Het zou jam-

mer zijn als zij een nieuwe locatie
moeten zoeken of naar Panningen
zouden gaan. Na elke wedstrijd
wordt er een biertje gedronken in
de kantine, waarna de meesten
richting Café Bej Manders vetrekken.
Dit dorpscafé heeft haar bestaansrecht onder andere te danken aan
onze supporters. Een verhuizing
naar Panningen zou niet goed zijn
voor dit café. Natuurlijk heeft het
ook sentiment om je pand te behouden, maar hetzelfde geldt voor SV
Panningen.”
Mogelijk is er nog een derde optie,
legt Litjens uit. “Dan bouwen we
een nieuw sportpark voor beide
clubs”, zegt hij. “Maar dat kost
natuurlijk heel veel geld en dat wil
de gemeente liever ook niet.” Beide
verenigingen bieden binnenkort hun
bidbook aan bij de gemeente en zij
wordt dan gevraagd om de knoop
door te hakken.

Tekst: Niels van Rens
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Terug naar de middeleeuwen in openluchttheater

Panningnaar en Meijelnaar spelen in theater
productie van beroemde kinderboekenschrijver
René Thijssen uit Panningen en Jeroen Biemans uit Meijel zijn beiden al jarenlang fanatiek toneelspelers.
Samen spelen zij dit jaar in meer dan twintig voorstellingen van ‘Strijd om de Kathedraal’, een theaterproductie van Stichting De Theatermakers waar kinderboekenschrijver Jacques Vriens deel van uitmaakt.

achtergrond en moet je het ‘stille spel’
spelen. Dat is juist wat moeilijk is aan
toneelspelen. Toch is het ook juist een
hele mooie uitdaging.” De heren doen
het toneelspelen met liefde. “Het is
ontspanning door inspanning”, zegt
René. “Je moet er veel voor laten,
maar je krijgt er ook veel voor terug.
De saamhorigheid met mensen die
dezelfde passie en ambitie hebben
om iets moois neer te zetten, dat is
fantastisch. Het is een productie van
100 à 150 man en die mensen gaan
echt als familie voelen. Je krijgt er
zo’n enorme kick van, juist ook omdat
het zo groots is. Ernst Jansz van Doe
Maar heeft ook nog eens hele mooie
muziek gemaakt voor het stuk. Het
is geen musical, maar er komen wél

mooie en ontroerende liedjes in
het stuk voor en het verhaal eindigt
fantastisch. Kippenvel gegarandeerd.”
Kijk voor meer informatie op www.
strijdomdekathedraal.nl

De saamhorigheid
met mensen die
dezelfde passie en
ambitie hebben om iets
moois neer te zetten,
dat is fantastisch

Tekst: Roosje Delsing

Vervolg voorpagina

Bliksemschichten en plateau
op de Sevenumsedijk/
Breetse Peelweg
De Theatermakers is een stichting
die de theaterproducties maakt
waaraan René Thijssen en Jeroen
Biemans dit jaar meedoen. “Het is
geen toneelvereniging, maar een
samenwerking tussen de Jacques
Vriens, zijn zoon Casper die een
theatertechnisch bedrijf heeft en
producent Bas Leenders”, zegt Jeroen
Biemans. Zij maken voor de tweede
keer een grote toneelversie van een
boek van Vriens. Zowel Jeroen als René
speelden eerder mee hun productie
‘Weg uit de Peel’ in 2018 en 2019. “Het
bijzondere is dat de toneelstukken
altijd buiten, in de openlucht worden
gespeeld”, zegt Jeroen. “Deze
productie hebben we dan ook midden
in de Peel uitgevoerd, dus de natuur
was ons decor. Dat is heel bijzonder.”

”Als je goed oplet, zie je dat ik in de
rol als bedelaar de ene keer op rechts
en dan op links strompel. Mijn personage spant namelijk samen met een
geestelijke. Wat dat precies betekent,
dat ga ik niet verklappen. Maar het is
een hele leuke rol. Het heeft er in elk
geval mee te maken hoe omkoopbaar
mensen in die tijd waren.”

Diverse rollen

Meer dan twintig keer staan ze in de
maanden mei, juni en september op
de planken, of beter gezegd: in de
natuur. Dat is anders dan wanneer
je in een zaal optreedt, vinden beide
heren. “Omdat het openluchttheater is, moet je groots kunnen denken
en het groot kunnen uitvoeren”, zegt
René. “Het kan voorkomen dat er
ineens een vliegtuig overvliegt, daar
moet je wel mee om kunnen gaan”,
Auditie
voegt Jeroen eraan toe. “Of zoals met
Voor rollen van ‘Strijd om de
de uitvoering in de zomer in de Peel,
Kathedraal’ kon iedereen auditie
doen. De mensen die meedoen komen daar stikte het van de muggen”, zegt
René. “Ik speelde een priester en
uit heel Limburg en Brabant. De uitmoest lang stilzitten en bidden, tervoeringen zijn in De Mortel (Gemertwijl ik ondertussen helemaal lek werd
Bakel), Venlo en Den Bosch. Volgens
geprikt. Dat was wel een uitdaging”,
Jeroen is het speciale aan ‘Strijd om
lacht hij.
de Kathedraal’ dat de spelers terug
Het spelen in een theater is iets wat
in de tijd gaan naar de middeleeude heren graag doen. Niet alleen bij
wen. “Het gaat om de strijd om de
de Theatermakers, maar ook al jaar
kathedraal die gebouwd gaat woren dag bij toneelvereniging Culturele
den. We laten voor- en tegenstanders
Ontspanning Meijel (C.O.M.) in Meijel.
hiervan zien en maken er een cliff“We zijn nu dus met twee stukken
hanger van. Zal hij afkomen of niet?
Ook is er een blind meisje, de dochter tegelijk bezig”, zegt René. “Ik vind het
leuk om voor de afwisseling met het
van een arbeider, die bevriend raakt
project van de Theatermakers mee te
met de zoon van de bouwmeester uit
doen. Je leert er hele andere mensen
de rijke klasse. Hoe de mensen toen
kennen.” Het toneelspelen met alle
dachten en leefden, dat brengen wij
repetities en optredens erbij neemt
op het toneel.” De heren deden het
veel tijd in beslag van de mannen.
afgelopen jaar auditie voor het stuk
“Een partner die daarin meedenkt is
en hebben ieder een rol toegewezen
dan erg gewenst”, zegt René. “Maar ik
gekregen. René Thijssen speelt die
denk soms weleens ‘waar ben ik mee
van een dubieuze wijnhandelaar en
bezig’, want naast tekst moet je ook
Jeroen heeft een dubbelrol als stadsomroeper en als een manke bedelaar. veel andere dingen onthouden. Het

kost veel energie. Maar als het leuk is,
en dat is het meestal, krijg je er heel
veel voor terug. Het voelt eigenlijk
als een wedstrijd die je wint.” Daar is
Jeroen het mee eens. “Het is zelfs een
soort van topsport. Je bent ook fysiek
heel intensief bezig. Na een voorstelling of repetitie ben ik vaak ook echt
moe.”
Beide mannen vinden het leuk om
zich volop in hun personages in te
leven. René weet wat voor rollen hij
het liefste speelt. “Humoristische
stukken zijn leuk, maar ik ontroer en
shockeer mensen liever”, zegt René.
“Ik hou ervan als ik de tranen van
het publiek kan voelen, zoals die ene
keer toen ik een eenzame man met
dementie speelde, een herkenbaar
onderwerp voor velen.” Van humor
tot ernstige personages, Jeroen
probeert zoveel mogelijke rollen te
spelen. “Ik vind het mooi om alles
te mogen laten zien.” Strijd om de
Kathedraal is in zijn algemeenheid
een humoristisch stuk, maar met
een traan, zo stellen de mannen.
“De hoofdrollen worden door jonge
acteurs gespeeld”, zegt René. “Ik
heb met veel respect naar die jeugd
zitten kijken. Als ze het stuk met
de repetitie al zó op mij kunnen
overbrengen, dan weet ik zeker dat
het publiek dit ook gaat voelen.”

Talent
Dat de mannen met een beroemde
kinderboekenschrijver mogen werken,
daarover zijn ze heel enthousiast. “Het
is fantastisch, meer kan ik er niet over
zeggen”, roept René. Jeroen: “Jacques
heeft een beeld van de personages
in zijn hoofd, maar toch laat hij je
vrij en mag je er een eigen draai aan
geven. Je mag het personage lekker
uitdiepen. Dat wil niet zeggen dat je
hele tijd aan het woord bent, want
als personage sta je ook veel op de

Hay Janssen geeft aan blij te zijn
met aanpassingen op de weg.
“Dat er nu snelheidsremmende
maatregelen komen en daardoor
meer overzicht op deze kruising is
te danken aan de inspanningen van
buurtvereniging Schoorveld die zich
in het verleden bij de gemeente
Maasbree sterk heeft gemaakt
voor een betere verkeersveiligheid. Daar kun je als oud-voorzitter
alleen maar trots op zijn. In onder

andere de voetbalsport is hier een
geliefde en sportieve uitdrukking
voor: ‘tijdens het spel altijd oog
blijven houden voor de bal’. Voor
de nog uit te voeren werkzaamheden wil ik gemeente Peel en Maas
bij voorbaat bedanken. Het is een
verkeersveilige oplossing voor de
huidige en toekomstige inwoners
van Schoorveld/Maasbree alsmede
voor alle andere weggebruikers.”

Adver torial

Zaterdag 23 april 2022

Zoek jij een nieuwe uitdaging?
Welkom op de open banendag!
Kekkilä-BVB locatie Grubbenvorst houdt zaterdag 23 april 2022
van 09.00-11.00 uur een open banendag voor mensen die wellicht
bij het bedrijf willen werken.
Kekkilä-BVB is één van Europa’s grootste leveranciers en producent van
substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij
expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor
alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan honderd jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan tachtig landen. We werken met
meer dan vijfhonderd mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Voor onze locatie in Grubbenvorst en onze nieuw te openen
productielocatie in Wanssum komen wij graag in contact met
nieuwe medewerkers voor de functie:
• Productieplanner;
• Backoffice medewerker
expeditie;
• Operator verpakking en menglijn;
• Shovelmachinist;
• Heftruckchauffeur;
• Technisch onderhoudsmonteur;
• Vrachtwagenchauffeur (C, CE);
• BBL werken en leren (Techniek
en logistiek).

De locatie: Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B,
5971 NV Grubbenvorst
Voor vragen kun je mailen naar:
werving@ontwikkelwijzer.nl of bel
met Hugo Buitelaar 06 14 79 70 00.
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Op 21 april 2022 zijn onze
ouders, schoonouders,
opa en oma

Ger & Anny
Lenders - Haenraets

‘Havik vrij...’

Hoije lieve,
weej zulle dich noëit vergaete

50 jaar getrouwd!

Kessel, 24 juli 1956

Venlo, 9 april 2022

Om jou te omschrijven kom je woorden tekort
Herinneringen blijven waar je blij van wordt
En al zijn die gedachten nog zo fijn
Jouw heengaan doet ongelooflijk veel pijn

echtgenoot van

Van harte gefeliciteerd!
Eddy & Josette, Isa & Jasper
René & Martine, Sjuul & Niels
Guido

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Ferdie Boll - van den Beuken

Danke, veur alles

lieve pap en opa van

Ans en Hans, Tamara, Erwin, Cheyenne
Gerda en Johan, Jane, Pascal, Jersey, Jamie
Peter en Marie-Louise
Sandra en Marco, Isa, Cas

Britt en Ruud, Zara
Fleur en Erik
De herdenkingsdienst van Yey, waar iedereen welkom is, zal op
donderdag 14 april om 19.00 uur plaatsvinden in Onze Lieve
Vrouw Geboorte Kerk in Kessel.
In plaats van bloemen zouden wij een donatie aan de
Nierstichting waarderen. Hiervoor staat een collectebus bij
de herdenkingsdienst.
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging van der Laan t.a.v. Familie Boll
Grote Blerickse Bergenweg 24, 5927 PB Venlo-Blerick

Yey
Graag hadden we samen nog ‘n potje gevoetbald
Het heeft niet zo mogen zijn.
Je Tafelvoetbal vrienden,
Sjreer, de kweker, Royke, John, Nek, Tom, Delgado, Stien

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Wij zijn er stil van.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Yey
Wat zullen wij jouw vriendschap, humor, gezelligheid
en optimisme missen.

Yey Boll

Fer, wij zijn er voor jou!

Wij wensen de familie veel sterkte
In deze droevige en moeilijke tijd.

www.janssenuitvaart.nl

Jan en Nel, Sjuul en Jose

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

Achter elke traan van verdriet
Schuilt een glimlach van herinneringen
Lieve mensen,
Wees niet verdrietig.
Ik heb een mooi en lang leven gehad.

Mia Janssen - Kessels
met 24-uurs kamers

Helden, * 15 januari 1927
Panningen, † 6 april 2022

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

echtgenote van

Jan Janssen †

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Almere:
Amsterdam:
Halfweg:

Rino Janssen en Anneke de Vries
Fons Janssen †
Hans Janssen

Correspondentieadres:
Markiezenhofstraat 11, 1333 TL Almere
‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

WBE Graafschap Kessel-Baarlo

Langzaam vervagen herinneringen
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons
Nu nemen we afscheid van jou

Mia Verdellen - Verheijden

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra

Ons bereikte het droevige bericht
Van het plotseling overlijden van onze jachtvriend

* Kessel, 6 april 1940

† Panningen, 8 april 2022
echtgenote van

Jac Verdellen †
Marlie en Lei
Nick
Lianne♥ en Luuk
Gertie
Monique en René
Sean
Gerard en Marly
Janou en Tom
Stan

We hebben donderdag 14 april in kleine kring afscheid
genomen in het Yardenhuis van Venlo.

Correspondentieadres:
Weversweg 4, 5988 AN Helden

Wij willen onze dank uitspreken aan team 2 van de Groenling
voor de goede zorg aan onze moeder.

We nemen in besloten kring afscheid van mam, oma op
vrijdag 15 april.

1404 \ enzo
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Geplukt

Obada Maatouk Kessel
Jaren geleden vluchtte Obada met zijn vader vanuit Syrië richting Nederland en nu voelt hij zich volledig thuis in Kessel. In zijn vrije tijd doet hij
aan freerunnen en werkt hij veel om uiteindelijk zijn rijbewijs te halen. Deze week wordt Obada Maatouk uit Kessel geplukt.

len hadden dit niet. Omdat ik toen nog
niet zo goed Nederlands kon spreken,
kreeg ik een plekje binnen het team
geluid en catering.” Daarna volgde
de middelbare school, waar Obada
nog steeds naar toe gaat. “Ik zit op
het Grescollege in Reuver en heb het
enorm naar mijn zin. School is voor
mij best pittig, ik ben er geen fan van.
Ik doe wel enorm mijn best, want ik
vind mijn toekomst belangrijk.”

Werken
Na het Grescollege wil Obada graag
via de opleiding Beveiliging naar
Business Managment. “Ook wil ik
graag in het buitenland studeren of
werken, misschien in Amerika. Dat
lijkt me echt een uitdaging.” Nu werkt
hij veel in zijn vrije tijd om zo geld te
sparen om zijn rijbewijs te betalen. “Ik
breng krantjes rond, werk bij een café
en bij restaurant Wok Palace in Kessel.
Leuker werk is er niet te vinden, mijn
baas is echt een schatje.” Obada kijkt
ernaar uit als hij zijn rijbewijs heeft.
“Het lijkt mij heerlijk om in een auto
te rijden, fantastisch die vrijheid. Dan
hoef je niet iedere keer te fietsen of
met de bus of trein te gaan. Als ik
genoeg geld heb, koop ik een RollsRoyce”, lacht hij.

Freerunnen

in Nederland die het niet erg vond
om elkaar niet te kussen tijdens de
coronaperiode”, grapt hij.

Dat Obada helemaal tevreden
is in Nederland, is wel aan hem
te merken. Deze positieve kerel
geniet van zijn leven met een
portie humor. Na veel moeilijke
jaren in zijn jeugd, kijkt hij nu
met een positieve blik naar
de toekomst. Nederland is
helemaal zijn land geworden, al
moet hij soms nog wel wennen
aan een aantal tradities. “Ik
blijf het gek vinden dat hier
iedereen elkaar kust op de
wang”, zegt hij. “In Syrië is dat
niet normaal. Dan kussen we
de vrouw niet op de wang.
Volgens mij ben ik niet de enige

Vluchten
Eind 2015 kwamen Obada en zijn
vader aan in Nederland na een zware
en heftige reis vanuit Syrië. “Het was
in mijn woonplaats in Syrië extreem
gevaarlijk”, vertelt Obada. “Ik ben
een aantal jaar naar de basisschool
geweest, maar na een tijdje was het
te gevaarlijk. Op een dag besloot mijn
moeder dat ik niet meer naar school
mocht. Die dag viel er een bom op het
klaslokaal waar ik eigenlijk had moeten zitten. Ik heb enorm veel geluk

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

5

gehad. Vanaf toen ben ik ook niet
meer naar school gegaan.” De periode daarna was niet leuk voor Obada.
“Je ziet continu thuis”, zegt hij. “Dat
betekent dat je niet naar buiten mag
of met vrienden kon afspreken. Buiten
was het te gevaarlijk.” Daarom besloten Obada en zijn vader te vluchten.
Zijn moeder en broertjes liet hij achter. “Dat was niet gemakkelijk, maar
we deden dit ook voor hen. Want
als we eenmaal veilig waren, wilden
we hen ook richting Nederland laten
komen.”

Met een rubber bootje
staken we de
Egïsche zee over
richting Griekenland
Rubber bootje
Obada en zijn vader namen de bus
vanuit Syrië naar Libanon. Daarna
reisden ze met een boot richting
Turkije. Daarna kwam het gevaarlijkste gedeelte. “Met een rubber bootje
staken we de Egïsche zee over richting
Griekenland. Gelukkig is alles goed
gegaan. Toen we in Europa waren
kwamen we na vier dagen in een
vrachtwagen aan in Duitsland. Het
was de bedoeling om daar te blijven, maar mijn vader vond dat er in
Duitsland te veel racisme heerste. We
reisden daarom door naar Nederland.”
Obada en zijn vader kwamen terecht
in een azc in Weert. Ze hebben daar
achttien maanden gezeten. “Het was
heel moeilijk om je daar aan te pas-

sen”, vertelt hij. “Er zijn zoveel verschillende nationaliteiten en culturen
bij elkaar, dat zorgt soms voor onbedoelde botsingen. Met hand- en voetwerk moesten we ons uitten.”

Musical
Na deze periode kregen ze een
woning aangeboden in Kessel, waar
ze nu ook wonen. “We wonen er nu
vijf jaar en we zijn nog steeds superblij”, zegt Obada. “Mijn moeder en
broertjes zijn maanden later ook hier
naartoe gevlogen, we vonden het fijn
om hen weer te zien.” Obada is erg
tevreden over zijn wijk. “Het is hier
heel gezellig”, zegt hij. “Onze buren
zijn fantastisch.” Het normale leven
ging door en zo kwam Obada in groep
7 van Kindcentrum Leef in Kessel
terecht. “Groep 8 was fantastisch”,
zegt hij. “We moesten ook een musical
doen, iets wat ik nooit had gedaan. In
Syrië hebben we ook musicals, alleen
dan met echte acteurs. De basisscho-

Als Obada dan nog vrije tijd over
heeft, gaat hij graag naar buiten.
“Ik hou ervan om te freerunnen”,
zegt hij. “Vaak doe ik dit op het
schoolplein een straat verderop. Een
tijdje heb ik bij de freerunvereniging
gezeten, maar door drukte met werk
ben ik gestopt. Nu doe ik het voor
mezelf in de vrije uurtjes.” Tijdens
het freerunnen of zijn krantenwijk
luistert Obada graag naar muziek.
“Ik heb een grote speaker, maar
dat vindt mijn moeder niet altijd
leuk”, zegt hij met een glimlach. “Of
ik luister met oortjes in. Het liefst
luister ik naar rapmuziek. Eminem
vind ik wel goed. Geen Nederlandse
rap in ieder geval, dat gaat echt
nergens over.”

Het lijkt mij heerlijk
om in een auto te rijden,
fantastisch die vrijheid

Tekst en beeld: Niels van Rens

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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“ ’t is good zoë”
Voorgoed uit ons midden
maar voor altijd in ons hart...

Harry Huijs
Vorige week hebben we met intens verdriet afscheid moeten
nemen van 'ozze Harry'.
Hij speelde ruim 25 jaar met veel verve de schuiftrombone.
Ook zette hij zich in voor onze Kapel als bestuurslid, slagwerker,
geluidsman, initiatiefnemer en gangmaker. Met Harry in ons
midden was er altijd iets te beleven en we zijn dankbaar dat we
al die jaren hebben mogen genieten van zijn humor, joeks en
kwats. Wat hebben we samen veel meegemaakt en wat zullen
we hem gaan missen.

Dankbaar dat ze zolang in ons midden mocht zijn,
nemen wij afscheid van ôs mam, trotse oma en omi

Nelly van Deursen - van de Riet
* Blerick, 23 september 1930

Aad van Deursen †
Mathijs en Monique †
Inge
en Tommy
Tommy
Thijs en Angela
Guus † en Carin
Janny en Bjorn, Maeve
Stijn

Wij wensen Puck, Freek & Mike, familie en vrienden heel veel
sterkte toe met dit grote verlies
De jonges en maedjes van
FanfareKapel Baarlo

† Heythuysen, 7 april 2022

Aad en Ank
Jules
Daan
Heythuysen, 7 april 2022
Correspondentieadres:
Fam. van Deursen, Molenstraat 31, 5993 CJ Maasbree
Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
Speciaal woord van dank aan het personeel van Proteion
Zorgcentrum “De Kreppel” afdeling Heliante, voor de
liefdevolle zorgen die mam van hen mocht ontvangen.

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik
voor je te fluiten.
En de zon stuurt je
haar warme stralen.
Hoije mam en oma

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

José Drissen - Steegs
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven,
de kaarten en bloemen. Zoveel betrokkenheid
geeft mij de kracht om door te gaan.

Toos Sonnemans

Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.

Zij overleed na een liefdevolle verzoring in Zorgcentrum de
Wietel afdeling Bloemenhof in de leeftijd van 85 jaar.
We hopen dat ze nu haar rust gevonden heeft.

Jan Drissen
Molenveldweg 69
5975 AJ Sevenum

Karin en Noud
Pip i

Dankbetuiging

Suus en Math
Robin
Panningen, 7 april 2022
Correspondentieadres:
Kanaalstraat 89 A, 5986 AE Beringe
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

De belangstelling en vele condoleances hebben ons diep
ontroerd. Een mooier afscheid van mijn lieve man, papa,
schoonvader en onze opa en opi

Pierre Bouten
hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De vele blijken van
medeleven na het overlijden en bij de uitvaart waren voor ons
hartverwarmend. Wij hebben hierin troost gevonden en willen
u allen héél hartelijk danken voor uw medeleven.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van de
groepswoning Piushof voor de fijne verzorging.
Gerda Bouten-Gommans
Miriam en Perry
Indra
Esmée en Jan-Willem, Nathan, Daniël
Mike
Tim

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
die wij ontvingen na het overlijden van oos mam, schoonmoeder,
oma en superoma

Lien Mestrom-Delissen
Truus en Lou
Sanne en Matthijs,
Anke en Perry, Yvan, Skay, Jaidy
Ton en Annelies
Lizzy en Kevin
John en Helen
Zoë
Panningen, april 2022

Panningen, april 2022

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Jong en oud

Pleinfeest
Kessel en
Kessel-Eik

Verenigingen, stichtingen,
bedrijven en bewoners
organiseren 3 september
een feest voor alle
bewoners van Kessel en
Kessel-Eik. Op woensdag
20 april zijn alle inwoners
uitgenodigd in MFA
De Paort om ideeën uit te
wisselen over het feest.
Twee jaar na corona is er weer
licht aan het einde van de
tunnel en hebben een achttal
afgevaardigden van diverse
verenigingen uit beide dorpen
de handen ineen geslagen om
samen iets voor de dorpen
te organiseren. Het moet een
feest worden voor jong en oud
met sport en spel, muziek,
workshops en een hapje en
een drankje. Voor de exacte
invulling is iedereen uit Kessel
en Kessel-Eik welkom om naar
MFA de Paort te komen op
woensdag 20 april om 20.00 uur
waar samen ideeën gedeeld
kunnen worden. Het Plein
Festijn zal plaatsvinden op
zaterdag 3 september op de
Markt in Kessel.

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.
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
VAN ROY KASSEIEN Grashoek:
Antieke Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen!
Tel: 06 18 92 50 99
Schoonmaker m/v gezocht
camping Egchel
Seizoen april t/m september
Werkdagen bespreekbaar. Contacteer
06 38 04 36 13/info@vossenveld.nl
Zaterdag 16 april van 9-12uur
Oud IJzer Actie van VC Olympia
085 301 29 04
activiteiten@vcolympia.nl”
Te koop gevraagd: Nerts- en
bontjassen, juwelen, polshorloges
en zakhorloges 0049 176 40 43 57 15
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64 Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Voor uw schilder- en texwerk,
bel Huub. 06 14 11 59 49. Vrijblijvend
advies en prijsopgave.
PLUIMHORTENSIA AANBIEDING!! 3
voor €12.95 / 10 voor €37.50 Enkele
srt. (groot en kleinbl.) Info zie www.
veld-tuinplanten.nl. Hortensia, rhodo,
azalea, taxus, vaste pl. e.a. Open za.
9.30-16.30 uur, do/vrij. na afspr. via
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
WONING TE KOOP
Pastoor Esserstraat 11 te Beringe
Open dag 23-04-2022 van 12.00-15.00u
Info 06 45 16 65 30
Wij zoeken poetshulp Baarlo-Kessel
ca. 4 uur per week (meer uren zijn
mogelijk). Tel. 06 20 95 54 51
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Bezitters van tweede huis moeten deze verplicht
toewijzen aan Oekraïense vluchtelingen
In korte tijd zijn er door het hele land al duizenden opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Mensen nemen Oekraïners in
huis om deze mensen een woonplek te bieden. Toch zijn er nog meer plekken nodig. In Nederland zijn er 80.000 tot 100.000 tweede woningen,
waarom worden eigenaren hiervan niet verplicht om deze toe te wijzen aan Oekraïense vluchtelingen?
Bezitters van een tweede huis zouden middels een verordening verplicht kunnen worden
hun huis beschikbaar te stellen voor Oekraïense
vluchtelingen. Deze manier van opvang werd
ook gebruikt na de oorlog. Het is eigenlijk te
gek voor woorden dat vluchtelingen momenteel
opgevangen worden in sporthallen en evenementenlocaties, terwijl er veel tweede woningen

van mensen leegstaan. Voor het toewijzen hiervan
kan de overheid een wet instellen. Zo kunnen er
meer Oekraïense vluchtelingen aan een fatsoenlijke
woning geholpen worden.
Aan de andere kant weten we niet hoelang
Oekraïense vluchtelingen hier blijven. Wat gebeurt
er dan als een groot deel van de Oekraïners die
nu naar Nederland komen niet meer terug kun-

nen gaan? Er is natuurlijk al een woningnood in
Nederland, veel mensen kunnen geen woning vinden. Zij moeten op deze manier nog langer wachten
op een woning. Wat weegt zwaarder?
Bezitters van tweede huis moeten deze verplicht
toewijzen aan Oekraïense vluchtelingen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

Ik zie een coalitie met D66 zitten
Lokaal Peel en Maas heeft na gesprekken te hebben gevoerd met alle partijen, besloten om de samenwerking aan te gaan met het CDA en de
nieuwe partij D66. Daarmee toont de partij volgens informateur Sander Janssen lef. De partij kiest ervoor om D66 al in de collegebanken te
zetten, terwijl ze ook ervoor hadden kunnen kiezen om ze eerst te laten landen in de raad.
Theo Geurts vindt dat het helemaal niet gaat om
wat Lokaal Peel en Maas wilt. “Het gaat erom
wat de kiezer wil, dat was duidelijk geen CDA
Peel en Maas. Dan ligt een coalitie van Lokaal
Peel en Maas, VVD Peel en Maas en D66 duidelijk meer voor de hand. Op deze manier werk je
niet aan vertrouwen in de politiek helaas. Van
Lokaal Peel en Maas zou je verwachten dat de

positief kritische bijdragen van de VVD juist gewaardeerd en gerespecteerd werd. Ja knikken kunnen
we allemaal.”
Sjaak-Angèle van Laer denkt dat Lokaal Peel en
Maas bang is voor het CDA. “Lokaal Peel en Maas
durft volgens mij niet van het CDA af (de dik verliezende partij). Coalitie met VVD en D66 was beter
geweest gezien wat de kiezer beslist heeft. De tijd

zal het leren. VVD succes in de oppositie.”
Ruud Holthuis vindt de samenwerking ook jammer. “De kiezer heeft anders beslist in deze, maar
ook hier minachting van de burger. In de nieuwe
voorgestelde coalitie toont men lef door D66 erbij
te vragen. Zij, D66, heeft geen idee waar ze mee
instemt. Ik wens ze veel succes en hoop dat een en
ander toch goed afloopt.”

Chauffeurs gezocht

Wegens uitbreiding bij P.Daemen bv zoeken wij
chauffeurs met CE rijbewijs:

Chauffeur dagritten
Internationaal chauffeur
Chauffeur glastransport
Voor het volledige vacatureoverzicht
kijk op onze website: www.pdaemen.com
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op: hr@pdaemen.com
077-465 1740 (optie 3)

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR ROUTES IN
PANNINGEN
BAARLO
MAASBREE

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Wat dunkt dich?

Column

Strijd

Als positief denkend mens volg
ik het zinloze conflict in
Oekraïne. De puinhopen,
geweld en ellende zijn immers
dagelijks te volgen op tv. Het
8 uur nieuws op de radio tijdens
de rit naar het fitnesscentrum
verpest bruut mijn geloof in de
mensheid. Dit kan niet waar
zijn in 2022.
Na 45 jaren te hebben gewerkt
aan en voor de toekomst van onze
samenleving ben ik als programmamaker gaan geloven en vertrouwen in de sprookjes van het
nu. Zoals altijd probeer ik ook de
Oost-Europese strijd te vertalen
naar mijn leven en eigen omgeving. Wat als wij... Strijd blijft een
moeilijk te bevatten eeuwenoud
raadsel. Is de mens toch de vechtmachine die ik uit de Tweede
Wereldoorlogverhalen verafschuw?
Waat dunkt dich? Ergernis... door
een links rijdende automobilist
inclusief opgestoken middelvinger.
Gelukkig geeft de vrolijk
zwaaiende schoolgaande toekomst
mijn gemoed een hoopvolle
boost. Goedemorgen, bij het
fitnesscentrum houdt een jonge
gastvrouw de deur voor me open.
Dankjewel. Mijn hoop krijgt nog
een boost. De krachttraining in het
centrum en het dagelijkse parcours
ter verbetering van mijn conditie is
een prettige gewoonte. Bewegen
en de daarbij horende gezelligheid
in de vroege ochtend is een
aanrader.
Rond negen uur arriveren ook
sportieve leeftijdsgenoten voor
de groepsles. De meeste leden
ken ik en mijn vraag: ‘alles goed?’
wordt lachend beantwoord met:
‘zeker, we zijn weer paraat voor de
strijd.’ Ik realiseer me dat met het
woordje strijd misschien wel een
middel tegen het ouder worden of
overgewicht wordt bedoeld. Met
betrekking tot uiterlijke opsmuk
beginnen 55-plussers soms te laat
met bewegen.
De tijd leert dat ieder mens de
strijd tegen ouderdom zal verliezen. Zelfs camouflerende uiterlijkheden als faceliften, uitdeuken en
opspuiten blijken vergankelijk en
strijdbijlen kun je begraven. Mijn
voornemen was om optimistisch
te eindigen en doe dat met een
vrolijke tip van mijn vriend Jippe
uit de KinjerKraom: “Mit unne
smiley oppe sjnoët, zuuse der
baeter oët.”
Peter Joosten
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Gemeente Peel en Maas feliciteert
Ine Jacobs met het behalen van de
gemeentelijke Sporttrofee 2020-2021
Ook felicitaties voor de overige winnaars
Talent: Thomas Janssen - Voetbal
Sporter: Henrik von Eckermann - Springruiter
Bijzondere waarderingsprijs: Kengy van Heugten Karting, Nico Verstraten - Atletiek en Ine Jacobs - Atletiek/
life style coach
IKS-prijs Noord-Limburg: Stichting Bes - G-ﬁt/rolstoel
dansen/dansen voor ouderen

Afvalinzameling met Pasen
De inzameling van maandag 18 april (Tweede Paasdag) verschuift naar
zaterdag 16 april. Kijk voor de online afvalkalender op onze website:
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/

Milieupark gesloten

Maandag 18 april (Tweede Paasdag) is het milieupark gesloten

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.

Foto: Jac Willekens

Oplichters maken ook
gebruik van het internet
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en

legOplichters
het naast
uwook
computer,
tablet
of telefoon.
Dan
heeft
het
maken
gebruik van het
internet.
Knip dit uit en
leg het
naastuuw
computer,
tablet
of
telefoon.
Dan
heeft
u
het
altijd
bij
de
hand,
en
weet
u
wat
u
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.
moet doen.

1. Maak nooit zomaar geld over.
1. Maak nooit zomaar geld over.

Wordt
ergevraagd
gevraagd
Denkgoed
eerst
goed
naklopt.
of dat
wel u?
klopt.
Twijfelt
Wordt er
om om
geld?geld?
Denk eerst
na of
dat wel
Twijfelt
Als u gebeld
u?
Als hang
u gebeld
hang
op. Als
u verwijder
een e-mail
of niet
berichtje
krijgt,
wordt,
op. Als uwordt,
een e-mail
of berichtje
krijgt,
het. Klik
op de link.
verwijder het. Klik niet op de link.

Krijgt uuopeens
een berichtje
via WhatsApp
met de vraagmet
om geld?
Krijgt
opeens
een berichtje
via WhatsApp
de Bijvoorbeeld
vraag om van
geld?
uw
kind
of
een
vriend.
Zorg
dat
u
zeker
weet
dat
het
berichtje
van
uw
(klein)kind
of het
Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker
weet dat
vriend(in) van
komt!
Bijvoorbeeld
door
te bellen. Niet
gebeld
= geen geld. door te bellen.
berichtje
uw
(klein)kind
of vriend(in)
komt!
Bijvoorbeeld
Niet gebeld = geen geld.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen

Grotestraat 14
Marktstraat - Maasstraat
Napoleonsbaan Noord 8
Napoleonsbaan Noord 12
Perceel N 531
Jacobusstraat 81
Roomweg kavel 3 en 4
Venweg ongenummerd
Maasbreeseweg 55
Op de Lundert 14
Petrus Vossenstraat 17
Ruijsstraat / Haammaekerstraat
Schrames 11
van Hövellstraat 28
van Hövellstraat 69
Maasboulevard Sectie E nr.362
Rectificatie BP Veersepad 13,
Schijfweg-Zuid 2
Rect. Isidorusstraat 1
Zandstraat 9A
Breestraat 24
Zonneveld 11
De Bemde 42
Eerenbeemd 2
Heldensedijk
Roggelsedijk 9
Vissersweg 2
Beatrixstraat 1A
Heibloemseweg perceel H
John F. Kennedylaan 139
Kerkstraat 56
Laagheide 1
Prins Mauritsstraat 7
Stox 21

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode.

2. Geef
uw
inloggegevens
af, zijn en
zoals
Oplichters nooit
doen net of ze
een bank,
computerbedrijf, of gemeente
vragen omeen
uw
inloggegevens,
zoals
uw
wachtwoord
of
pincode.
Geef
niemand
uw
inloggegevens.
wachtwoord of pincode.

Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp.
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef
Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per
in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een probleem op uw
e-mail, SMS of WhatsApp.
computer, door mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat.
Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes,
3. ofZorg
uw basisbeveiliging
op orde is
om dat
ergens
in te loggen. Computerbedrijven
bellen u niet om u te ‘helpen’
• Gebruik
verschillende,
wachtwoorden.
Bijvoorbeeld
een wachtzin:
met
een probleem
opsterke
uw computer,
door
mee te kijken
op uw scherm.
Alleen
oplichters
doen van
dat.4 letters is al erg sterk.
een zin
met 4 woorden
• Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of tablet in
3. Zorg
dateen
uw
basisbeveiliging op orde is
• Installeer
virusscanner
- • Maak
Gebruik
verschillende,
regelmatig back-ups sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:
een
zin
met 4
woorden
vannooit
4 letters
isop
al een
erglink
sterk.
• Eerst checken,
dan
klikken. Klik
zomaar
- Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of
in
Wilt u tablet
meer informatie?
- Installeer een virusscanner
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn
- Maak regelmatig back-ups
0800 - 1508, maandag tot vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur.
- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link
Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Wilt u meer informatie?
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 17:00 uur.

Gebruik aanplakborden

De aanplakborden worden gereinigd in week 16. Alle posters worden dan verwijderd.
Als u in deze periode een poster wil opplakken, hou hier dan rekening mee.
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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

Huis van de Gemeente
Gemeente Peel en Maas
• Paasmaandag 18 april: gesloten
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten
Bibliotheek
• Paasmaandag 18 april: gesloten
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten

WegWIJZer Vorkmeer
• Paasmaandag 18 april: gesloten
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten
• Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag:
gesloten

www.peelenmaas.nl

Informatie opvang Oekraïense
vluchtelingen
Op de website vindt u veel informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen
in Peel en Maas. Bijvoorbeeld over de opvanglocaties, wat u kunt betekenen voor de
vluchtelingen, werk en inkomen, gezondheidszorg en onderwijs.
Kijk op www.peelenmaas.nl onder de knop Oekraïne.
Wordt uw vraag niet beantwoord op de website, neemt u dan contact op met de gemeente op
telefoonnummer 077 – 306 66 66 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.

Dinsdag 19 april 2022

Raadsvergadering
Kermis Helden 15 t/m 19 april
Vrijdag 15 april 16.00 uur
Opening kermis door wethouder Rob Wanten
Na de opening 15 minuten gratis draaien voor de kinderen
Vrijdag 15 april 16.00 uur
Maandag
18 april
én dinsdag
19 april
Opening kermis
door
wethouder
Rob Wanten
Verrassing
op
het
kermisterrein
tussen
14.00
uur
Na de opening 15 minuten gratis draaien
voorende18.00
kinderen

Kermis Helden 15 t/m 19 april

Vrijdag
is de kermis
geopend
van 16.00 uur
24.00 uur.
Maandag
18 april
én dinsdag
19tot
april
Overige
dagen
van
14.00
uur
tot
24.00
uur.
Verrassing op het kermisterrein tussen 14.00 en 18.00 uur

Wij
wensen
u fijne
kermisdagen!
Zaterdag
kermis geopend
van 16.00
uur tot 24.00 uur.
Overige van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Wij wensen u fijne kermisdagen!
Een
lantaarnpaal
die niet
brandt

Zie jij een onveilige
verkeerssituatie,
afval dat is gedumpt,
een omgewaaide boom?

Meld het via de app en de
medewerkers van de gemeente
gaan ermee aan de slag.
Download de MijnGemeente app
in de Apple Store (iOS) of in
de Play Store (Android).

Zonnige dagen
We hebben de komende tijd te maken met
een samenstelling van hogedrukgebieden
die meestal de kern ten noorden van ons
hebben. Dit betekent dat er aan de grond
een zwakke oostelijke stroming zal staan.
Soms is de stroming zelfs zo zwak dat de
wind uit een veranderlijke richting komt.
Dit is een gunstige setting voor de paasdagen waarbij de zon dan vaak te zien zal
zijn en veel activiteiten buiten plaats
kunnen vinden. De neerslagkans is verder
zeer klein en de temperatuur ligt zo
tussen de 14 en 17 graden de komende tijd.
Er zijn volgende week enkele signalen die
laten zien dat het iets wisselvalliger
wordt, maar overtuigend zijn die niet.
Foto is gemaakt op de Vossenberg in
Meijel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

De raadsvergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis
van de Gemeente. Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over
het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op
de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering 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 18
april, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op https://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:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijsten van:
- Besloten raadsvergadering van 25 januari 2022
- Raadsvergadering van 22 februari 2022
- Buitengewone raadsvergadering van 29 maart 2022
- Buitengewone raadsvergadering van 30 maart 2022
• Ingekomen stukken
• 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
• Aanpassen klanttarief Omnibuzz (Wmo) Gemeente Peel en Maas
• Uitbreiding Industrieterrein Panningen
• Vaststellen bestemmingsplan “Zandberg 14b Helden” (bedrijfsontwikkeling Teboza B.V.)
• Benoeming commissieleden
• Benoeming raadsleden Audit Committee gemeente Peel en Maas
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Discussie over verhoging Omnibuzz-tarief

Uitbreidingsplan Teboza is ‘totaal-landbouw’;
raad wil uitleg
Een primeur tijdens de Commissievergadering van vorige week. Daar lanceerde het
college een volledig nieuw begrip bij het uitbreidingsplan van aspergebedrijf Teboza:
‘totaal-landbouw’. De raad voelde zich overvallen: had dit niet eerst met de raad
besproken moeten worden? Kritische vragen waren er ook over de voorgestelde
verhoging van het Omnibuzz-tarief. Met alle prijsstijgingen tegenwoordig, is dit dan wel
het juiste moment voor zo’n tariefverhoging?

De Commissievergadering gaat altijd vooraf aan de besluitvormende raadsvergadering die
meestal twee weken later plaatsvindt. Vorige week dinsdag was de eerste Commissievergadering
van de nieuwe raad, met voor het eerst ook D66 aan tafel.
Tarief Omnibuzz
De meeste agendapunten betroffen politiek weinig gevoelige, bestemmingsplannen.
Enkele onderwerpen zorgden evenwel wél voor discussie. Het eerste ging over het aanpassen
van het tarief voor klanten die gebruik maken van Wmo-vervoer van Omnibuzz. Dat is de naam
van een zgn. ‘gemeenschappelijke regeling’ waarin alle Limburgse gemeenten deelnemen.
Het college stelt voor om het Omnibuzz-tarief te verhogen van € 0,73 per zone naar €0,85. Dat is
gelijk aan het OV-tarief en ook gelijk aan wat ándere gemeenten al langer vragen. Het college
vindt het niet meer dan redelijk om de prijs gelijk te trekken. Voor een gemiddelde gebruiker zou
de stijging neerkomen op € 13,- extra per jaar.
‘Niet het moment’
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vond dat geen goed idee. Volgens hem is het, gezien alle ándere
stijgende kosten, nu niet het moment voor zo’n tariefstijging. Ook andere commissieleden
hadden moeite met het voorstel. Natasja Vaassen (CDA) had eveneens twijfels en vroeg om,
als het toch doorgaat, goed na te gaan of de stijging leidt tot minder gebruik. Haar fractiegenoot
Lon Caelers wilde weten of de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein in het voorstel was
gekend. Dat bleek niet het geval. Paul Sanders (VVD, gedurende de formatie raadslid én
demissionair wethouder) opperde om het Algemeen Bestuur van Omnibuzz schriftelijk te
vragen het tarief juist naar benéden bij te stellen, tot Peel en Maasniveau.
Dat leek Lokaal Peel en Maas, CDA en ook D66 een kansloze missie, net als portefeuillehouder
Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas). Mocht blijken dat de tariefstijging inderdaad tot minder
gebruik leidt, dan zou een brief misschien wél kans maken, meende Mestrom.
Piet Rooijakkers (Lokaal Peel en Maas) suggereerde om de € 11.000 die het raadsvoorstel (mits
aangenomen) oplevert, te bestemmen voor het vrijwilligersvervoer of anderszins voor mensen
met een Wmo-indicatie.
Raf Janssen wilde nog weten of het Algemeen Bestuur van Omnibuzz een besluit van de
raad om níet tot verhoging over te gaan, kan ‘overrulen’. Wethouder Mestrom dacht van niet,
maar beloofde dit nog even goed uit te zoeken.
De discussie wordt volgende week dinsdag voorgezet. Dan zal de raad ook een besluit nemen
over het raadsvoorstel.
Uitbreiding Industrieterrein Panningen
Omdat het Industrieterrein in Panningen vol is, wil het college de in 2016 gekochte locatie van
Van Happen, aan de overzijde van de Maasbreeseweg, tot bedrijventerrein ontwikkelen. Er is
echter behoefte aan meer ruimte (15 kandidaten hebben zich al gemeld), en de gemeente kan
het aangrenzende agrarische perceel ook kopen. Het college vraagt de raad nu om akkoord
te gaan met die aankoop. De nieuwe 3,2 hectare industrieterrein moet een kleinschalig en
duurzaam karakter krijgen. Dat kan door de activiteiten van de bedrijven zélf en/of door de
inrichting van de openbare ruimte.
Alle fracties staan achter de voorgenomen aankoop. Diverse fracties en met name Frits Berben
(PvdA/GroenLinks) vonden wel dat het duurzame en kleinschalige karakter duidelijker in regels
moet worden vastgelegd. Joep Hermans (Lokaal Peel en Maas) vroeg of bedrijven niet verplicht
kunnen worden tot zonnepanelen op het dak, of anderszins ‘groene’ daken. Fractiegenoot Henk
Boots wilde weten of voor bedrijven, net als voor burgers, ook geldt dat nieuwbouw ‘gasloos’
is. Sandy Janssen (CDA) pleitte voor aanleg van een groene overgangszone aan de achterzijde.
Dat voorkomt dat de achterkant van het nieuwe stuk Industrieterrein lelijk ‘grijs’ wordt.
Portefeuillehouder wethouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie dat de precieze invulling
in dialoog met de omgeving zal plaatsvinden. Of de nieuwe bedrijven gasloos zijn wist
hij niet maar beloofde hij na te gaan. Hij zegde verder toe nog vóór de besluitvormende
raadsvergadering van volgende week schriftelijk toe te lichten hoe de voorgenomen
duurzaamheid in regels verankerd zal worden.
Uitbreiding Teboza
Ook de uitbreiding van aspergebedrijf Teboza aan de Zandberg in Helden lijkt de steun van de
raad te krijgen. Maar de uitbreiding was ook aanleiding voor allerlei vragen.
De hoofdactiviteit van Teboza is zoals bekend het kweken van aspergeplanten, en de teelt
en het verwerken van verse asperges. Maar inmiddels heeft het bedrijf de hele keten in huis
die samenhangt met de aspergeteelt: van zaadveredeling tot plantontwikkeling en van de

teelt tot verkoop van asperges rechtstreeks aan supermarkten. Daarnaast vinden er nog wat
aanverwante activiteiten plaats.
Teboza groeit en wil daarom uitbreiden richting Midden-Peelweg. Er komt al een aangepaste
ontsluiting naar de Midden-Peelweg, om verkeershinder van en naar Teboza op de Zandberg
zoveel mogelijk te beperken.
De voorgenomen uitbreiding maakt een nieuw bestemmingsplan nodig, dat het college nu
aan de raad voorlegt. Het college introduceert daarin een gehele nieuwe gebruikscategorie in
bestemmingsplannen, te weten ‘totaallandbouw’. Dat staat voor een bundeling van functies die
een volledige agrarische productieketen vormen.
Totaallandbouw
Voor de commissie kwam deze nieuwe categorie als een volkomen verrassing, en dat zinde
de commissie niet. Hoewel alle partijen zich wel iets bij ‘totaallandbouw’ kunnen voorstellen,
wilden ze meer uitleg. Heeft dit gevolgen voor de rest van het buitengebied? Welke regels gaan
hiervoor gelden? Frits Berben (PvdA/GroenLinks) was nog het meest uitgesproken: ‘Eigenlijk
kán dit niet. Dit had van te voren met de raad besproken moeten worden. Beleid is aan de raad.
Ik vind dit een kwalijke zaak.’
Portefeuillehouder Paul Sanders beloofde om vóór de besluitvormende vergadering op 19 april
een schriftelijke toelichting te geven op deze nieuwe categorie ‘totaallandbouw’.
Milieuwinst door ‘warme sanering’
Verder kwamen in de commissievergadering nog vijf andere bestemmingsplannen voorbij die
volgende week zonder verdere discussie als hamerstuk goedgekeurd worden.
Het betreft onder meer de uitbreiding van de Johanneshoeve aan de Napoleonsbaan in Baarlo.
Daar is nu een bed & breakfast, een edelsmidatelier en grond met een agrarische bestemming.
De eigenaren gaan uitbreiden met vijf vakantiebungalows, een beeldentuin, een galerie voor
workshops en exposities, en een restaurant met terras voor de eigen gasten. Ook wordt de bed &
breakfast verbouwd, zodat deze ook kan dienen als groepsaccommodatie.
Een ander voorstel gaat over de locatie Laagheide 1 in het buitengebied van Panningen. Daar mag
een voormalige veehouderij / akkerbouwbedrijf (na een ‘warme sanering’) worden omgezet
in akkerbouw in combinatie met een meer bedrijfsmatige paardenhouderij. Voor Frits Berben
was dit voorstel aanleiding te vragen hoeveel milieuwinst een dergelijke sanering oplevert.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) zegde toe om bij een volgende informatiebijeenkomst over
de intensieve veehouderij, de raad bij te praten over de berekening van dergelijke milieuwinst.

Impressie woon-zorgcomplex
Woon-zorgcomplex Kapelkeshof, Meijel
Ook het laatste bestemmingsplan kreeg meteen brede steun. Het betreft het woonzorgcomplex Kapelkeshof (van zorgorganisatie PSW) op de locatie Beckers in Meijel. Hier komen
23 jongeren met een verstandelijke beperking begeleid te wonen. De eerst schop is al de grond
in na een extra snelle procedure.
Suzan Hermans (VVD) zei dat het plan tegemoet komt aan de wens van ouders om hun
kinderen in de buurt te houden. De jongeren kunnen zo ook blijven deelnemen aan de lokale
samenleving. Sandy Janssen sprak over een grote aanwinst voor Meijel. Hij complimenteerde
alle betrokken partijen: de adviesgroep Begeleid Wonen Meijel, Dorpsoverleg en PSW, die na
zeven jaar dit plan nu gerealiseerd zien worden.

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
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Woon-zorgcomplex Kapelkeshof
In de commissievergadering van
5 april is het bestemmingsplan
‘Woon-zorgcomplex Kapelkes
hof’ in Meijel besproken. Eigen
lijk een eenvoudige procedure
van het omzetten van woonbestemming naar de bestemming
maatschappelijk. Het plan
erachter is des te mooier.
Onze complimenten gaan dan ook
uit naar de initiatiefgroep Begeleid
Wonen Meijel die met haar vast-

PvdA/GroenLinks

houdendheid samen met het dorpsoverleg en zorgorganisatie PSW dit
plan na zeven jaar gerealiseerd ziet
worden. De droom om hun kinderen
zelfstandig met 24-uurszorg begeleid te laten wonen in een veilige en
hun vertrouwde omgeving komt uit.
Afgelopen week hebben dan ook de
nieuwe bewoners letterlijk de schop
in de grond gezet. Dat de behoefte
groot is voor deze maatschappelijke
woonvorm is wel duidelijk, aangezien de 23 appartementen nagenoeg

gevuld zijn. Het initiatief is een mooi
voorbeeld van de kernwaarde zelfsturing van Peel en Maas. De kracht van
de gemeenschap komt hier sterk naar
voren. Het draagt bij aan een gezinsvriendelijke gemeente van jong tot
oud en met zorg voor elkaar. Voor de
aankomende raadsvergadering is het
plan voor de gehele raad dan ook een
hamerstuk. We wensen de toekomstige bewoners veel woonplezier toe.
Fractie

Volop zelfsturing in Beringe en Meijel

Onlangs is de nieuwe gemeenteraad gestart met een rondreis door de
gemeente. Dit om als raad van mensen zelf te horen hoeveel werk in de
kernen door mensen wordt gedaan om te zorgen dat het goed samen
leven is in Peel en Maas. Een feest van herkenning en bevestiging. En
een gelegenheid om de kracht van zelfsturing te ervaren.
De leertocht startte in Beringe.
Enthousiaste initiatiefnemers vertelden hoe met vereende krachten en
jarenlang doorzetten Beringe Buiten
is gerealiseerd. Een open park waar
mensen kunnen sporten, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten.

Als raad leren we hier nogmaals
dat veel kennis, kunde, inventiviteit, zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen aanwezig zijn in
gemeenschappen. En we leren dat
de gemeente het lef en vertrouwen moet hebben om kernen – met

afweging van alle belangen – middelen en ruimte te geven om dergelijke positieve eigenschappen van
gemeenschappen tot bloei te laten
komen. Verenigingen hebben een
bindende werking in gemeenschappen. Beringe Buiten laat zien dat die
werking toekomstperspectief houdt
als verenigingen samenwerken en
een brede visie ontwikkelen op hun
eigen doelstelling. Die brede benadering naar de eigen gemeenschap
is ook het kenmerk van de tweede

kern die de gemeenteraad bezocht,
namelijk Meijel. Sinds de start van
Peel en Maas in 2010 is daar een
dorpsoverleg actief dat met tal van
projecten bij mensen het besef
laat ontstaan en opbloeien dat ze
samen een gemeenschap vormen.
Dat doet het dorpsoverleg niet door
zelf allerlei projecten op te zetten
voor de inwoners, maar door mensen in de gemeenschap zo enthousiast te maken voor het goed samen
leven in hun eigen dorp, dat overal

in de gemeenschap groepjes mensen opstaan die zelf initiatieven
ontplooien. De komende jaren wil
het dorpsoverleg die aanpak van
zelfsturing nog verder doorzetten
naar buurtniveau, opdat iedereen in
Meijel bijdraagt en deelneemt aan
het goede leven en het geluk in dit
peeldorp. Chapeau.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Paasdag
alle vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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15-vragen aan

Mara Wilms Helden
Ik vind het contact met de klanten
erg leuk en het Jumbo-team is erg
gezellig. Met mijn verdiende salaris
doe ik heel veel dingen. Ik vind het
leuk om uit te gaan of nieuwe kleren
te kopen, maar een groot deel spaar
ik uiteraard voor mijn studie.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond moet ik vaak werken en anders drink ik vaak even
een drankje met wat vriendinnen.
Op zaterdagavond vind ik het leuk
om tot in de late uurtjes op stap te
gaan. De laatste tijd zijn er weer veel
grote feesten in de buurt, dan vind
ik het leuk om daarheen te gaan met
de hele vriendinnengroep. Mijn ideale weekendavond begint met alle
vriendinnen bij elkaar, van tevoren
even een drankje doen en dan naar
een club gaan waar veel bekenden
zijn en een leuke artiest is.

Wat is je favoriete dag?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Mara Wilms
18 jaar
Het Bouwens van der
Boijecollege
Helden

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een verre reis naar
Amerika willen maken. Om in dit
land de mooie natuurparken te bekijken, maar ook de grote steden zoals
New York en Los Angeles. Deze combinatie spreekt mij daarom erg aan.
Ik zou in de grote steden een hotel
boeken, maar in de natuur lijkt het
mij erg vet om te kamperen of op
een camping te zitten. Ik zou deze
reis met een goede vriendin willen
maken of alleen. In ieder geval met
iemand die net zo op zoek is naar
avontuur en verre reizen wil maken
voor langere tijd.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog willen leren opruimen en op tijd komen. Ik ben namelijk altijd overal te laat en is alles
wat ik achterlaat in huis een zooitje,
waardoor ik om de paar dagen mijn
kamer moet opruimen, omdat ik
anders niks meer kan vinden. Verder
wil ik graag leren om mooie foto’s te
maken, ik vind het namelijk leuk om
te fotograferen, maar weet vaak niet
op welke manier dit het mooist kan.

Da Kepèllo koffie drinken en op de
terugweg gingen we langs de speeltuintjes of over de bruggetjes in
het park in Panningen. Opa en oma
lopen nog steeds heel vaak naar
Panningen en als we met de neven
en nichten uit de buurt de kans hebben, lopen we altijd mee.

Wat is je favoriete herinnering
aan de winter?
In de winter hou ik ervan om met
vriendinnen en familie te gaan
schaatsen in bijvoorbeeld Grefrath.
Dat heb ik dit jaar ook een aantal
keer gedaan. Ook vind ik Oud en
Nieuw altijd een hele leuke avond.
Dit heb ik ervaren als supergezellig en leuk om het nieuwe jaar in te
gaan met vrienden.

Wat is je grootste talent?
Volgens de mensen om mij heen ben
ik goed in koken. Als ik er genoeg
tijd voor heb, vind ik het erg leuk om
lekkere gerechten in de keuken te
maken.

Wat is je favoriete restaurant?
Ik heb meerdere favoriete restaurants. Maar tapasrestaurants over
het algemeen zijn mijn favoriet.
Ik hou ervan met familie of vrienden
lang te tafelen en uit verschillende
gerechten te kunnen kiezen in plaats
van één keuze te moeten maken.

Wat deed je als kind het liefst?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Elke dinsdag en vrijdag liepen we
altijd met alle neefjes en nichtjes
met opa en oma naar Panningen.
Dan gingen we in Panningen bij

Ik heb deze foto met mijn telefoon
gemaakt op het feestje van een
goede vriendin. Het is een selfie
met mijn twee hele goede vriendin-

nen. We gingen toen high-teaen. Het
feestje was op een zondag. De dag
nadat wij met de vriendinnengroep
in feestcafé Dotje waren geweest,
dus ik was erg moe op deze foto.
Maar het feestje was erg gezellig.
Ik heb deze foto als profielfoto voor
WhatsApp gebruikt, maar naar niemand anders gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin is Roos Joosten.
Zij denkt vaak precies hetzelfde
over dingen als mij, waardoor wij
samen goed over dingen kunnen
praten, maar ook heel hard kunnen lachen. Ik ken Roos al heel lang,
vanaf de basisschool zaten we vaak
bij elkaar in de klas. Maar vanaf het
schoolkamp in groep 8 zijn we hele
goede vriendinnen geworden. We
gaan vaak samen even wat drinken
in Panningen en gaan samen naar
feestjes.

Heb je een huisdier, en zo nee wat
voor huisdier zou je graag willen?
Ik heb geen huisdier meer. Ik had
voor hele lange tijd twee konijnen,
maar die heb ik nu niet meer. Ik zou
laten graag een hond willen, nu heb
ik het hier veel te druk voor. Een
hond lijkt mij een erg goede toevoeging voor een gezin.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij de Jumbo achter de kassa.
Ik werk vaak alleen in de avond.
Dan moet ik als counter de kassaafdeling sluiten. Verder poets ik de
gehele afdeling en geef ik leiding
aan andere kassamedewerkers.

Zaterdag is mijn favoriete dag. Op
deze dag heb ik meestal tijd om uit
te slapen en rustig het weekend op
te starten. Op zaterdag heb ik ook
altijd een volleybalwedstrijd, wat ik
ook nog altijd erg leuk vind om te
doen. Daarna is het vaak al laat en
ga ik meteen uit met vriendinnen.
Deze dag beleef ik daarom met vele
verschillende mensen zoals het volleybalteam en mijn vriendinnen. Op
de zaterdag kan ik ten opzichte van
andere dagen echt doen wat ik leuk
vind, in plaats van de hele dag op
school zitten en leren.

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je kamer/huis?
Ik heb in mijn kamer een wand van
fotolijstjes gemaakt met foto’s van
vrienden familie en foto’s van vroeger. Dit is mijn favoriete decoratie,
omdat familie en vrienden voor mij
erg belangrijk zijn en ik dat op deze
manier ’s avonds altijd iedereen
even kan bekijken.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
Ik heb als laatste de serie Bridgerton
uitgekeken. Dit is een serie die gaat
over Groot-Brittannië in het regententijdperk. Verschillende bekende
families komen bij elkaar voor het
huwelijksseizoen, waarin vrouwen
beschikbaar worden gesteld om te
trouwen. De mannen zoeken dan
een vrouw die hen het meest aanspreekt met alle drama die hierbij
komt kijken.

Wat is je favoriete herinnering
aan dit jaar?
Aan het begin van het jaar ben ik
18 geworden. Hier hoorde uiteraard
een leuk feestje bij met vriendinnen en met familie en vrienden,
dit is één van de leukste herinneringen van dit jaar. Ook konden we
weer carnaval vieren wat ook erg
geslaagde dagen waren.

Hoi

Column

De treinreis
Waar je ook naartoe gaat, je
kunt altijd gebruikmaken van
het openbaar vervoer. Soms
besef ik me niet hoe luxe de
infrastructuur in Nederland
eigenlijk is. Alle steden en vele
dorpjes zijn nauw met elkaar
verbonden. Zelf reis ik ook
meerdere keren per week met
het openbaar vervoer en dat is
een luxe.
Iedere week reis ik een paar keer
op en neer naar mijn school in
Eindhoven. Half uurtje met de trein,
kwartiertje bus. Onderweg zie ik
steeds hetzelfde landschap, herkenningspunten. Maar zelfs al is
het steeds hetzelfde, toch heeft
het iedere keer iets speciaals. De
ene keer ligt er een laagje sneeuw
waarin de voetsporen van wat
vogels gedrukt staan, de andere
keer staan de koeien vrolijk in de
wei te grazen of zie ik mensen buiten een praatje maken in de eerste
lente zonnestralen. Ieder momentje
in de trein, is een momentje voor
mezelf. Soms zie ik studenten
de laatste deadlines voor de dag
afwerken, andere studenten halen
wat slaap in en ook vriendinnen
die elkaar even bijpraten over het
weekend. Zelf luister ik het liefste muziek en staar ik oneindig
het mooie landschap in. Even geen
school, even geen moeilijke dilemma’s, gewoon even rust. Daarom
dat ik dit nu ook heerlijk aan het
schrijven ben tijdens mijn treinritje.
Het is voor mij weekend en redelijk rustig. Het ultieme moment
om dit rustmomentje even voor
mezelf te nemen. Ik vind treinreizen daarom echt totaal niet erg om
te doen, integendeel, ik vind het
leuk. Ik kan lekker zitten en ik zie
wel hoe en wat. En rijdt de trein
een keer niet? Dan is er altijd een
oplossing. Komende zomer ga ik via
een Interrailpas op stedentrip door
Europa met de trein. Het worden
lange treinritten, maar ik kan niet
wachten op de mooie uitzichten die
mij te wachten staan. Wat een luxe.
Marin Driessen

Mooi
Natuurlijk

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

Tekst: Mirthe
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Versterking

Baarlo doet goede zaken
met nipte zege bij IVO

Herpertz Bevo Hc per direct
aangevuld door Versteijnen

Voetbalvereniging VV Baarlo heeft zondag 10 april een belangrijke uitzege geboekt. In Velden werd het 0-1
voor de gasten uit Baarlo. Door de zege komt Baarlo dichterbij koploper MVC’19, want die ploeg moest bij
SV Blerick genoegen nemen met een gelijkspel.

Doelman Arjan Versteijnen komt tussentijds over van Bocholt om
het handbalteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen te versterken vanaf de start van de HandbalNL League. Zaterdag 2 april was
de eerste wedstrijd thuis tegen Volendam. Toen was de 22-jarige
Versteijnen meteen al in het shirt van Herpertz Bevo Hc te zien zijn
voor het publiek in de Heuf.
De goalie was eerder actief voor
Bevo Hc, doorliep alle jeugdselecties van Oranje en gaat bij de club
uit Panningen nu werken met keeperstrainer Herman Breuer en het
intensieve fysieke topsport programma onder leiding van Perrin
Hendrix.

Meestrijden
Met hoofdmacht van Bevo Hc gaat
de Oranje-international volop
meestrijden in de HandbalNL
League. “Het wordt een hele reeks
‘finales’ in deze Play-Offs voor het
Nederlands kampioenschap, dat

zijn fantastische wedstrijden om te
spelen als team”, zegt Versteijnen.
Bevo Hc is zeer verheugd dat Arjan
Panningen weer aandoet, de club
is blij met de versterking die hij
brengt in de HandbalNL League
en in de BENE-League komend
seizoen. Voor de nog jonge
Versteijnen past deze overstap naar
Bevo goed bij zijn ontwikkeling als
handbaldoelman richting de sterke
buitenlandse competities in de verdere toekomst. Herpertz Bevo Hc
is al vaak voor spelers en keepers
de springplank geweest naar de
Duitse Handbal Bundesliga.

Zeven gouden medailles

Judoka’s van Judoclub Helden
met prijzen naar huis
Judoclub Helden deed zondag 10 april mee aan het judotoernooi in
Brunssum. Na een lange periode zonder toernooien was het voor
sommigen de eerste keer op een groot toernooi. Joris Verstappen,
Djow Joris, Frits Hermans, Xenia en Lianne van Megen, Daisy van
Os en Isis van Dril wonnen overtuigend al hun wedstrijden met
gevarieerd en technisch goed judo. Zij wonnen het goud.
Voor aanvang van het duel was er
één minuut stilte voor het overlijden
van Baarlo-kaderlid én vaste supporter Harry Huijs. Zonder de geschorste
Frank Peeters en met Michiel Hanssen
op de bank begon Baarlo met een
vroege openingstreffer hoopvol aan
het duel. Na eerst een dot van een
kans gemist te hebben, maakte
Sander Gulev dit enkele minuten
later goed. Hij maakte gebruik van
een slippertje van IVO-doelman Job
Heijligers die de bal knullig aan hem
inleverde, waarna Gulev kon scoren
in een leeg doel: 0-1. Na die treffer

ging het duel gelijk op. Halverwege
de eerste helft ontsnapte Baarlo aan
de gelijkmaker, toen IVO- routinier
Bas Broekaart vrij mocht aanleggen,
maar hij schoot ongecontroleerd over.
Dennis van de Vinne kwam daarna
nog dichtbij een tweede Baarlose
treffer met een fraai indraaiend
afstandsschot dat rakelings over de
kruising zeilde. In de tweede helft
werd het vooral werkvoetbal aan
beide kanten. IVO maakte jacht op
de gelijkmaker, maar de Baarlose
defensie gaf nauwelijks iets weg.
Op de counter was Baarlo te slordig

en onnauwkeurig. Dat bleek zonder
gevolgen, want de ploeg sleepte de
nipte voorsprong wel over de eindstreep. De volgende tegenstander
is Sparta’18 uit Sevenum. De wedstrijd op Sportpark De Meeren stond
gepland voor Paasmaandag 18 april,
maar is verschoven naar dinsdagavond 19 april 20.00 uur.

Tekst: Len Gielen

Moeilijke uitwedstrijd

Goed herstel Herpertz Bevo Hc
tegen Quintus
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft zaterdag 9 april een moeilijke uitwedstrijd
tegen Quintus uit Kwintsheul met 30-28 gewonnen. De thuisclub bood goed tegenstand. Herpertz Bevo Hc
domineerde na een stroeve start gedurende de hele wedstrijd. Na een ruststand van 14-12 in Pannings voordeel werd er met 30-28 gewonnen.
Quintus trok zich als hele ploeg op
aan het goede keepen van hun jonge
keeper, die met goede reddingen
de thuisclub in de wedstrijd hield.
Herpertz Bevo Hc had halverwege de
eerste helft de 3-1 achterstand omgezet in een 9-5 voorsprong. Vervolgens
slaagde Herpertz Bevo Hc er niet in
om de voorsprong verder uit te bouwen. De ploeg was nogal slordig in de
afwerking. Quintus kon zelfs terugkomen tot 12-14. Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Herpertz Bevo Hc
behield een voorsprong van een of

meer doelpunten, maar Quintus bleef
in het spoor van de Panningse ploeg.
De zege kwam nooit in gevaar. Jeroen
van den Beucken was met zeven treffers de topscorer van Herpertz Bevo
Hc. Door het gelijkspel tussen Liosn
en Hurry Up en de nederlaag van Kras
Volendam tegen Green Park Aalsmeer
is opgeklommen tot een gedeelde
derde plaats in de kampioensgroep.
Komend paasweekend is Herpertz
Bevo Hc vrij wegens interlands van
het nationale team en het jeugdteam.
Woensdag 20 april staat in sporthal de

Heuf in Panningen de Limburgse derby
tegen Lions op het programma, terwijl
zaterdag 23 april Hurry Up de tegenstander is. Twee cruciale wedstrijden,
die gewonnen moeten worden, want
dan komen de best of three wedstrijden in zicht, die over het landskampioenschap beslissen. Herpertz Bevo Hc
gaat de komende dagen wijden aan
het voorkomen van de slordigheden in
het spel uit te bannen.

Tekst: Mat Nellen

Guusje van Sundert moest als
6-jarige in de categorie tot 10 jaar
meedoen. Toch won ze twee van
haar drie partijen door aanvallend judo en pakte daarmee zilver.
Ook haar zus Fleur, Lindsay van
Os, Nova Peeters, Guus Donkers,
Vian van Dril, Thyke Versteegen
en Kyara van den Nieuwenhuijzen
veroverden het zilver met goed
aanvallend judo. Teun Schaareman
zat in een grote poule en won
drie van zijn vijf wedstrijden en
pakte daarmee brons. Ook Kep
Verkoeijen, Pleun Janssen en Nina
Donkers wonnen een mooie bronzen plak. Neal Hesen en Senn van

Zwienen lieten als jonkies goed
judo zien, maar konden helaas net
het podium niet halen. De andere
judoka’s knokten ook allemaal erg
goed, maar wisten dit keer het
podium niet te halen. De laatste
partij van de dag was (bijna traditiegetrouw) ook voor Judoclub
Helden, waarin Nayden Bos na een
sterk toernooi met een knallende
ippon zijn tegenstander versloeg
en daarmee zilver pakte.

Tekst: Judoclub Helden
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Start aan zijn zesde seizoen

Niels Poot en Sybren Stijweg
verlengen bij Herpertz Bevo Hc
Niels Poot en Bevo Hc gaan met elkaar door. De 26-jarige rechterhoekspeler uit Maassluis verlengt zijn
aflopende contract met twee jaar en gaat daarmee starten aan zijn zesde seizoen in dienst van Bevo Hc.
Ook de 22-jarige linkerhoekspeler Sybren Stijweg is in het nieuwe seizoen weer te bewonderen in het
shirt van Herpertz Bevo Hc. Hij besloot om de Panningse club trouw te blijven en heeft met één jaar
verlengd.
Poot: “De combinatie tussen topsport en mijn werk direct in de
buurt in Panningen heeft voor mij
de doorslag gegeven, ondanks dat
er interesse was van andere clubs
uit de Bene-League. Het getuigt van
vertrouwen van beide kanten dat
we twee jaar met elkaar door willen.” De snelle linkshander kwam
in 2017 over van het Zuid-Limburgse

Lions en won in 2018 voor het eerst
in de geschiedenis van Bevo Hc de
Nationale beker met zijn team.
Stijweg begon z’n handbalcarrière in Etten-Leur bij Internos
en is op z’n 15e naar Bevo gekomen, toen in combinatie met de
Handbalacademie. Hij doorliep als
jeugdinternational alle selecties
voor Nederland U17, U19 en U21.

ODE AAN

Stijweg rondt deze zomer zijn hbo
studie sportkunde af en gaat de
topsport dan combineren met een
maatschappelijke carrière in sport
marketing en management. “Ik kijk
ernaar uit om volgend seizoen stappen te gaan zetten op persoonlijk
vlak en met het team, liefst in een
ouderwets volle Heuf.”

Een gebroken stoel, een
handvat dat niet meer
uitschuift, een lekkend
koffieapparaat, een
winkelhaak of een kapot
scherm; het zijn van die
mankementen waar we
geregeld mee te maken
hebben.
Ergernis of uitdaging?
De gezamenlijke Repair
Cafés in Peel en Maas
nodigen inwoners uit te
ervaren dat het repareren
van kapotte spullen niet
alleen leuk is om te doen,
maar ook leerzaam én
duurzaam.

BEVO pakt verdiend punt
in Neerkant
Voetbalvereniging BEVO pakte zondag 10 april een verdiend punt
tegen het hooggeklasseerde Neerkandia. In Neerkant werd het 1-1.
Het veldspel van Neerkandia was beter, maar met inzet en teamspirit kon BEVO het gelijkspel over de streep trekken.
De eerste helft was het BEVO dat
fanatiek verdedigde en uiteindelijk via Stan Spee de beste kans
kreeg. Stan was ongelukkig in de
afwerking en miste het doel. In de
tweede helft was er meer gevaar
voor beide doelen. Na een ongelukkig opgelopen achterstand
was het Nick Steeghs die met
een snelle spelhervatting Guus
Dielissen in stelling bracht. Guus
wist vanaf de rechterkant vakkundig de lange hoek te vinden.

Hij tekende zo voor de verdiende
gelijkmaker. In de laatste fase van
de wedstrijd was er veel strijd op
het middenveld, maar dat leidde
niet tot grote kansen. In het paasweekend staat op maandag 18 april
de thuiswedstrijd tegen Reuver
op het programma. Als BEVO dan
dezelfde instelling op de mat legt,
moeten de punten in Beringe kunnen blijven.
Tekst: Joost van den Beucken

ASUZ kampioenschap

Paascross in Kessel
Na de verplichte coronastop van twee seizoenen mag er weer gecrosst
worden. Zondag 17 april organiseert ACC The Blue Birds haar traditionele Paascross in Kessel. Er zal gestreden worden in verschillende
klassen voor het ASUZ kampioenschap 2022.
Nieuw bij de ASUZ zijn de MiniBuggy’s, een klasse voor de
allerjongste crossers, je mag hier al
vanaf je 6e jaar instappen. Ook zijn
de plaatselijke favorieten te bekijken.
Bij de junioren zijn dit Niels Vossen,
Maik Hendriks en Willem Zelen.
Bij de jeugdklasse Anne Zelen, en
Tijn Croonenbroek. Ook in de andere
klassen kunnen er clubfavorieten

gezien worden: Jarno Geurts en Jurre
Croonenbroek bij de specials 1400,
Leroy Sevriens bij de sportklasse,
Robert Sevriens bij de toerwagens,
Bryan Bol bij de standaardklasse
en Tim Maas bij de sprinters.
Vanaf 11.00 uur gaat de wedstrijd
van start op het crossterrein aan de
Keizersbaan in Kessel.

19 APRIL TOT 15 MEI
DE REPARATIE
TE ZIEN IN HET HUIS VAN
DE GEMEENTE
Tijdens de normale openingstijden

Activiteiten voor kinderen

Activiteit: Samen repareren
Zaterdag 23 en 30 april, 7 en 14 mei
Tijdstip: 10 - 12 uur
Locatie: Huis van de Gemeente
Activiteit: OntdekkingsLab
(voor 8 - 14 jaar)
Dinsdag 26 april 10 - 12 uur
Woensdag 4 mei 14 - 16 uur
Locatie: Huis van de Gemeente
Deelname is gratis, aanmelden niet
nodig. Meer weten? Ga naar
‘Activiteiten’ op de website van de
Bibliotheek Maas en Peel.

Kampioenen bij VC Kessel
Eén van de meest ervaren teams bij VC Kessel is het gelukt om het
kampioenschap binnen te halen. Ondanks de onderbreking van de competitie om de welbekende virusreden, waren de ervaren mannen van
VC Kessel Heren Recreanten 1 niet uit hun ritme te krijgen en werden
de tegenstanders één voor één op een nederlaag getrakteerd. Met een
ruime selectie, die ook nodig bleek te zijn vanwege blessures en andere
zaken die op deze leeftijd een rol spelen, werd na jaren van strijd om de
punten, veel tactisch overleg en noeste trainingsarbeid dan nu de
kroon op het werk gezet. Het kampioenschap werd definitief binnen
gehaald en bekrachtigd met een fraaie 1-3 zege in Hout-Blerick.
/ Tekst: VC Kessel

1404 \ sport

Zilver op het NK voor het A-team van MD Meijel
De majorettes van het A-team van MD Meijel hebben op de Nederlandse kampioenschappen zilver behaald.
De Nederlandse kampioenschappen werden gehouden in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april in het
Topsportcentrum in Almere.
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Kansen schaars

Slechts een gelijkspel
voor MVC’19
Koploper MVC’19 heeft zondag 10 april genoegen moeten nemen
met een 1-1 gelijkspel. Beide voetbalploegen konden op basis van
het aantal schaarse kansen vrede hebben met deze eindstand.

Op zondag was het A-team aan de
beurt. Het was vroeg uit de veren voor
de meiden. Om 09.00 uur begon het
blok waar MD in uitkwam. Vol goede
moed, nog niet helemaal wakker
en ook een beetje onzeker, werd er
zondag vertrokken naar Almere. Het
A-team bracht haar show in Artistiek

Programma Team Junior en had nog
vijf tegenstanders. De show werd netjes gebracht, maar niet zonder enkele
foutjes. Het werd behoorlijk spannend.
Zeker omdat de uitslagen pas tegen
16.30 uur bekend werden gemaakt.
De jury bleek onder de indruk van
Meijel en bekroonde de show met

zilver. Door het verlate NK staat het
nieuwe seizoen alweer snel voor de
deur. De eerste wedstrijd wordt namelijk al gehouden op 24 april. Het A-team
doet dan ook mee en komt dan uit in
Team Senior, in plaats van Team Junior.

werden deze toch gemist. Het geloof op
een goed resultaat ebde ook langzaam
weg bij Grashoek. De groen-witten verdediging stond als een huis en gaf geen
kans weg. En diep in de tweede helft
wist Robin van Osch, door goed samenspel, het beslissende tikje te geven
en de bevrijdende 3-0 te scoren. Een
meer dan verdiende overwinning van
SV Panningen en doordat Neerkandia
tegen Bevo niet verder kwam dan een
gelijkspel, veroverde Panningen de
tweede periodetitel in de vierde klasse
E en is verzekerd van een toetje in de
vorm van de nacompetitie.
Tekst: Gé Nelissen

Pijnlijke nederlaag voor Egchel
Voetbalvereniging S.V. Egchel heeft zondag 10 april de thuiswedstrijd tegen Rood-Wit’67 uit Budel-Dorplein
met 2-6 verloren. Het ging voor de thuisploeg helemaal mis in de slotfase, want 20 minuten voor het laatste
fluitsignaal stond het 2-2.
Op de overwinning van de gasten viel
weinig af te dingen. Rood-Wit was de
betere ploeg, ondanks inzet en hard
werken van Egchelnaren. Maar eenvoudige doelpunten tegen deden de
thuisploeg de das om. Egchel was nog
niet in het doelgebied van Rood-Wit
geweest, maar nam na een kwartier
toch een voorsprong. Frank Gielen
rondde na een solo af: 1-0. 10 m
 inuten
later legde de arbiter de bal op de stip
voor de bezoekers na een vermeende
overtreding. De pingel werd in eerste instantie door Eghel-keeper Jeroen
van Knippenberg gekeerd, maar moest
worden overgenomen. De tweede
keer was het wel raak. Tom Roost

maakte 1-1. Even later verving Gido
van Lier de licht geblesseerde Gielen.
Ondanks dat het meeste gevaar kwam
van Rood-Wit nam Egchel vlak voor
rust wederom een voorsprong. Uit
een vrije trap van Luc Crommentuijn
zorgde Lex Verstappen voor de 2-1.
5 minuten na de rust was het duel qua
score weer in evenwicht. Balverlies
van Egchel stelde Jordi van Leeuwen
in staat de 2-2 op het bord te brengen. Egchel wisselde: Dave Schroijen
verving Luuk Timmermans, Nordin
Sadaki zou later nog Paul Ververgaert
aflossen. Wederom een fout in de
defensie van de thuisclub betekende
20 minuten voor tijd de 2-3 door Tom

Tekst: Mat Nellen

Volle winst dames VC Kessel
in laatste thuiswedstrijd

De belangen waren groot voor de groen-witten in de thuiswedstrijd tegen Grashoekop zondag 10 april. Bij een
overwinning zou, eventueel, de tweede periodetitel veroverd worden. Maar hiervoor waren nog meer kapers
op de kust. Zoals Neerkandia, die in punten gelijk stond met Panningen. Echter een overwinning voor de
Kepelsen was een eerste vereiste voor deze titel.
rechtte de rug en met veel inzet wisten ze de tegenstander in bedwang te
houden en men kwam ook in de buurt
van het vijandelijk strafschotgebied.
Maar echt gevaarlijk werden de gasten
niet, behoudens een strakke voorzet
die nipt werd gemist door twee aanvallers van Grashoek. Panningen loerde op
de counter maar wist ook niet meer te
scoren voor de thee. Na rust hetzelfde
beeld. De gasten uit Grashoek hadden veel moeite om de bal in de ploeg
te houden en bij balverlies loerden de
snelle spitsen van de thuisploeg op hun
kans. Hierdoor kreeg Panningen enkele
niet te missen kansen maar tot verbijstering van de Panningen-aanhangers

kansen op de vingers van één hand
te tellen. De Blerickse ploeg stond
erg compact en daar had MVC’19
het moeilijk mee. De twee kansen
van Blerick werden niet benut en
MVC’19 creëerde na rust nauwelijks
uitgespeelde kansen. Ook de drie
ingebrachte wissels Juul Albers,
Lano Engels en Mike Peeters kwamen niet tot scoren.
Het was een wedstrijd om snel te
vergeten. MVC’19 blijft koploper
en zal op Tweede Paasdag 18 april
in Maasbree voor de drie punten moeten gaan tegen RKSVO uit
Ospel. Deze thuiswedstrijd begint
om 14.30 uur op sportpark de
3-Sprong in Maasbree.

Tekst: Engela Snijders, MD Meijel

Panningen wint van Grashoek en pakt
de tweede periodetitel

Panningen liet er geen gras over
groeien en scoorde al na een paar
minuten de openingstreffer. Ramon
Sijben gebruikte zijn snelheid en
leverde vanaf de linkerflank een perfecte voorzet af die Patrick Joosten
eenvoudig bij de tweede paal kon
intikken. Grashoek was even van slag
en Panningen drong fel aan. En in de
9e minuut was het weer raak voor
Panningen. Nick Wilmer legde de bal
terug op Youri van den Hurk en met een
prachtige curve schoot hij van 25 meter
de bal in rechterkruising. Panningen
zat op rozen en even leek het er op
dat de thuisploeg op een grote overwinning afstevende. Maar Grashoek

Bij de rust stond de einduitslag al
op het scorebord. De eerste kans
was voor de thuisclub in de 18e
minuut. Die was meteen raak.
MVC’19 kreeg pas de eerste kans in
de 21e minuut, maar Daan Peters
stuitte op de Blerickse goalie. Na
31 minuten zette het trio Marco
Daniëls, Rob Custers en Daan Peters
een mooie aanval op, maar de
bekroning bleef uit. De verdiende
Maasbreese gelijkmaker viel in de
44e minuut. Een goed genomen
vrije trap van Daniëls werd door
Ron van den Kerkhof bij de eerste
paal in de kluts binnengetikt. Met
deze stand gingen beide ploegen
rusten.
Na een helft was al duidelijk dat
doelpunten schaars zouden zijn.
Na de pauze waren de spaarzame

Ras. In de laatste 10 minuten was
Egchel helemaal van slag en moest
het nog drie tegentreffers incasseren.
Achtereenvolgens Robin van Vuurden,
Nick Lucassen en Nick Verheggen
brachten de score op 2-6. In minuut
84 moest Rood-Wit nog met tien man
verder na een rode kaart voor Youri
van Gils. Egchel bleef na 90 minuten
wederom met lege handen achter.
Op paaszondag speelt Egchel de uitwedstrijd in en tegen Sterksel. Wellicht
dat Egchel zich dan kan herstellen van
de forse nederlagen in de laatste twee
wedstrijden.
Tekst: Thijs Joosten

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen heeft het eerste damesteam
van volleybalvereniging VC Kessel met 4-0 gewonnen. Op zaterdag
9 april bleek de ploeg in Kessel te sterk voor Avance uit Sambeek.
Er werd sterk gestart met meerdere
servicereeksen en gestructureerd
spel. Dat leidde tot setwinst: 25-8.
In de tweede set werd het spel een
stuk rommeliger, wat Avance de
ruimte gaf om de druk op te voeren. Kessel profiteerde op het einde
van kleine fouten aan de kant van
Avance, waardoor de winst toch
naar Kessel ging: 25-22.
De derde set trok Kessel weer snel
naar zich toe met 25-10, maar in de
vierde set moest toch weer gestre-

den worden om de volle vijf punten
binnen te halen, maar ook deze set
ging naar Kessel: 25-22.
Aan het einde van de set vond
een publiekswissel plaats voor
Maud van den Beuken. Zij verlaat
na tien jaar VC Kessel Dames 1. Er
staat nog één inhaalwedstrijd op
het programma. Op vrijdag 29 april
word de uitwedstrijd tegen Somas/
Activia uit Sint Anthonis gespeeld.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Helden thuis de baas
Na de 2-0 overwinning van de vorige week wist Helden dat er nog
een overwinning bij moest komen, om enigszins afstand te kunnen
nemen van de onderste regionen. Zondag 10 april kregen de blauwen
daartoe een uitgelezen kans in de thuiswedstrijd tegen Haelen, de
rode lantaarndrager in deze competitie. Vanaf het beginsignaal af
tot aan de 90e minuut, wist Haelen dat er niets te halen viel in
Helden. De gehele wedstrijd is de thuisploeg de bovenliggende partij.
In de 5e minuut was het Stan
Versleeuwen die een prima voorzet
van Freek Kessels verzilverde met
het hoofd. De bal verdween in de
kruising. Diverse goede kansen op
de score te verdubbelen volgden,
maar toch had Helden de hulp nodig
van één van de Haelen verdedigers,
die één van de vele corners van
Helden achter de eigen keeper verwerkte. Met 2-0 ging Helden rusten.
Deed Haelen dan niets terug? Niet
echt. Met twee vrije trappen kwamen ze het dichtst bij de goal, maar
beiden gingen over. In de tweede
helft bleef Helden de veel betere
ploeg. Weer was het de mee naar
voren gekomen Stan Versleeuwen

die de bal van dichtbij binnen
schoot. Helden bleef kansen krijgen.
De 4-0 was voor de (thuis) debutant en eerstejaars A-junior Ties van
Breukelen. Koud in het veld verzilverde hij een op maat geven voorzet van Freek Kessels. Een minuut of
7 voor het eindsignaal scoorde ook
Koen Maessen nog een doelpunt na
een prima aanval. Helden tankte dus
het nodige zelfvertrouwen en kan de
volgende thuiswedstrijd op tweede
paasdag met vertrouwen tegemoet
zien. Dan komt IVO op bezoek en
daar heeft de club uit Dörp nog een
appeltje mee te schillen.
Tekst: VV Helden
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Muziek Jong Voor Oud
start weer
Sociëteit ’t Hofje organiseert in Maasbree concerten in het kader
van ‘Muziek Jong Voor Oud’. Het eerste concert is gepland op zaterdag 30 april in ’t Hoës van Bree. De eerste uitvoering betreft het
duo Pettersson & Banni, een Zweeds-Italiaans duo, waarbij Anders
Pettersson zang en fluit voor zijn rekening neemt en Flavio Banni
het geheel begeleidt op de gitaar.
In hun programma zijn liederen
van Schubert, Mozart, Vivaldi,
Telemann en Villa-Lobos te horen.

Het concert begint om 20.00 uur.
De zaal gaat open om 19.30 uur.

La Storia tijdens de
koopzondag in Meijel
Tijdens de koopzondag zondag 10 april is een kunstobject La Storia
die kreative Kiste geopend.

Tim Verstegen nieuwe dirigent slagwerkgroepen Helden en Panningen
De samenwerking tussen de slagwerkgroepen Helden en Panningen heeft meer vorm gekregen.
Voorafgaand aan de repetitie heeft de nieuwe dirigent Tim Verstegen een overeenkomst getekend. Tim
Verstegen (31), woonachtig in Velden, is op 6-jarige leeftijd begonnen als slagwerker in Tegelen. Hij is
afgestudeerd aan het conservatorium in Maastricht. Daarnaast heeft hij als professioneel muzikant bij
diverse orkesten in binnen en buitenland mee gespeeld, is hij verschillende jaren als dirigent en muziekleraar werkzaam en ontwikkelt hij zich de laatste jaren in componeren van tv en filmmuziek. “Ik heb superveel zin in deze uitdaging. We gaan er iets moois van maken met deze nieuwe slagwerkgroep.”

La Storia is een kunstproject van
de kunst- en cultuurvereniging
Martin-Luthter-Viertel uit Hamm
(Duitsland). Het object is een
90-delig innovatie en presentatie
van overtallige fototoestellen van
kunstenaars uit Crotone, Wenen
en Münsterland, verwekt in ruime
wijnkisten. Elk kunstwerk heeft zijn
eigen verhaal, vandaar de naam La
Storia die kreative Kiste. Dit 5 meter
breed kunstobject is in een etalage

van Coolen-Pluijm vanaf zondag
tentoongesteld en blijft een aantal
maanden daar staan. Veel kunstenaars uit Meijel waren uitgenodigd
om de opening bij te wonen en
kennis te maken met onder andere
de voorzitter van deze kunst- en cultuurvereniging Werner Reumke. De
opening werd opgeluisterd door een
pianist en gitarist uit Hamm en een
deel van het vrouwenkoor Femme
Vocal uit Meijel.

Paaspop bij Sjiwa gevierd met Janse Bagge Bend
Vanwege het 50-jarig bestaan van Sjiwa in Baarlo wordt zondag 17 april tijdens Paaspop uitgepakt met
artiesten. Onder andere staat de Janse Bagge Bend op het programma. Deze band is de afsluiter van de
avond.
In 2012 stond de Best Dutch Blues
Band op het programma en in 2016
The Juke Joints. Daarom is nu besloten
deze bands ook uit te nodigen voor de

jubileumeditie. Daarnaast heeft Sjiwa
Fever of life uitgenodigd. Het bestuur
heeft ook aandacht voor regionaal
talent en daarom staan op aanraden

van Popplaza Peel en Maas de mannen van SIR BASH als openingsact om
14.00 uur op het programma. Kijk voor
meer informatie op www.sjiwa.nl

Dit waar d`n Baum in Maasbree
Het evenement Dit waar d’n Baum, ook wel bekend als ‘De Zonnigmorge’ keert op zondag 17 april terug in het
MFA in Maasbree. Normaal gesproken vindt het jaarlijks evenement van C.V. D’n Hab plaats op carnavalszondag maar door corona heeft het evenement al twee jaar niet plaats kunnen vinden.
Het evenement zit vol met
humor, satire een eigen kijk
op het Britse nieuws. De zaal

gaat open om 12.33 uur en het
programma start rond 13.44 uur.
Na het programma staat

DJ Keezus Christus op de bühne
voor een disco afterparty.

Paaseieren zoeken in het museum
In samenwerking met de Bibliotheek Maas en Peel organiseert Museum Peel en Maas op vrijdagmiddag
15 april een speciale activiteit in het kader van Pasen. Kinderen tot en met 6 jaar gaan eerst met een voorlezer
op ontdekkingsreis aan de hand van een paasverhaal. Vervolgens gaan de kinderen in het museum én daarbuiten, in het ‘böske’ naast het museum, op zoek naar verstopte paaseieren om een raadsel op te lossen.

Suzan Hermans erelid
GV Alcides Baarlo
Tijdens de algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging
Alcides Baarlo trad Suzan Hermans af als voorzitter en werd zij
benoemd tot erelid. Suzan heeft zich jarenlang ingezet voor Alcides
Baarlo. Haar betrokkenheid bij de vereniging begon al toen zij in 1988
als turnster lid werd. Na jaren zelf te hebben geturnd in de selectie
van Baarlo, volgde zij een opleiding tot trainster. Suzan was daarnaast ook zeer actief binnen het bestuur. Later werd zij voorzitter
van de vereniging. Met het aftreden van Suzan als voorzitter, is het
stokje overgedragen aan Anouk Driessen.

Speciaal in het kader van Pasen
slaan de bibliotheek en het museum
de handen in elkaar om de jongste
kinderen een leuke middag te

bezorgen. Kinderen van alle leeftijden
zijn welkom. De eieren zijn allemaal
genummerd en vormen samen
de oplossing van een raadseltje.

Deze gratis activiteit vindt plaats om
15.00 uur. Opgeven kan via
info@museumpeelenmaas.nl

Ruilbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert zondag 17 april weer haar maandelijkse ruilbeurs. Het evenement vindt plaats in het gemeenschapshuis D’n Binger.
Het is een gelegenheid voor verzamelaars om hun collectie uit te breiden
of aan te vullen. Op verzamelgebied is

van alles te vinden zoals postzegels,
munten, pennen, bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljet-

ten, suikerzakjes of voetbalplaatjes.
De openingstijd van de ruilbeurs is van
09.00 tot 12.30 uur.
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Jubilarissen bij
De Zonnebloem Helden
Bij De Zonnebloem Helden werden tijdens de jaarvergadering vier
jubilarissen gehuldigd. Zij werden bedankt voor hun inzet.

Zes jubilarissen bij Schutterij S t. Nicolaas
Zes jubilarissen bij schutterij St. Nicolaas in Meijel zijn onlangs in het zonnetje gezet. Al jaren draaien zij
mee binnen de vereniging en hun inzet wordt dan ook zeer gewaardeerd. Vandaar dat zij hiervoor een
onderscheiding mochten ontvangen. In het bijzonder uitgereikt door eigen jeugdleden.
Mevrouw Gert Huys heeft twaalf
jaar een bestuursfunctie gehad en
is werkzaam geweest als functionaris, deed bezoekwerk en was
vertrouwenspersoon. Zij werd
bedankt voor haar inzet in al deze
jaren en ontving het waarderingsbeeldje voor haar vele werk. Drie
dames, Truus Martens, Franny

Korsten en Annie Peters, waren
tien jaar als vrijwilligers werkzaam
binnen de afdeling en hebben in
deze periode meerdere gasten
bezocht en activiteiten georganiseerd. Ze ontvingen alle drie de
zilveren speld en een oorkonde van
De Zonnebloem.

Jubilarissen Beugelclub
HBC Helden
Onlangs op de algemene ledenvergadering heeft beugelclub
HBC Helden hun 25-jarige jubilarissen de zilveren NBB speld
opgespeld.

Kienmiddag Zonnebloem Baarlo
Voor de gasten organiseerde Zonnebloem Baarlo op donderdag 7 april een middag kienen. Het woord ‘kien’
werd veelvuldig in de woord genomen. Voor degenen die wat minder gelukkig waren in het spel was er na
afloop ook een verrassing, zodat iedereen met een cadeautje de deur uitging.

Sjeng Peeters, Eric Hendriks, Geert
Teeuwen, Paul Reijnders en Johan
Verest, op foto ontbreken: Piet

Jubilarissen Reddingsbrigade Peel en Maas
Tijdens de algemene ledenvergadering van Reddingsbrigade Peel en Maas werden jubilarissen in het
zonnetje gezet. Lisanne Schroën, Peter Kranen, Renee Janssen-Stammen en Luna Leenders zijn 12,5 jaar
lid, Ria Vossen-Dorssers, Stefan Maessen en Joni Driessen 25 jaar en Paul Berkvens en Jeu Janssen al 50.
Ook werd één van de medeoprichters van de vereniging, Hay Rossel, benoemd tot erelid van de vereniging.
Hay ondersteunt de club al bijna 53 jaar. De laatste jaren niet meer actief op de voorgrond, maar de vereniging kan altijd bij hem terecht voor wijze raad.

Absil en Jac Jacobs. De club feliciteert hen met dit jubileum en de
club dankt hen voor de steun.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Beringe

Misintenties
Jezus Christus is als de opgaande NL21RABO 0141939583. Een H. Mis opgeven kan tijdens het parochiespreekuur
zon in het oosten. Door zijn
op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
verrijzenis is Hij een levende
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of per
persoon, is Hij het licht van de
email roger.maenen@ziggo.nl.
wereld. In ons leven hebben wij
Spreekuur
‘oriëntatie’ nodig om te weten
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
wat echt belangrijk is en waar
wij op mogen hopen. Deze oriën- in de sacristie.
Kerkdiensten
tatie vinden wij bij de levende
Zondag 17 april 1-ste Paasdag
Heer. Het woord ‘oriëntatie’
H. Mis 09.30 uur
stamt van oriens, dat opgaande
Woensdag 20 april
zon betekent. Laten wij daarom
H. Mis 09.00 uur
het licht van de verrezen

Christus opzoeken en het
beschouwen als de opgaande zon
in ons leven. Laten wij op onze
levensweg het licht van de Heer
schijnen. Komt u naar één van de
paasvieringen? U bent welkom!
Gezamenlijke vieringen van de
Vincentiusparochies
WITTE DONDERDAG
donderdag 14 april
Viering in de kerk van Helden
om 19.00 uur.
GOEDE VRIJDAG vrijdag 15 april
Goede Vrijdagavondviering in de
kerk van Meijel om 19.00 uur.
PAASZATERDAG zaterdag 16 april
Plechtige Paasviering in de kerk
van Panningen om 19.00 uur.

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12,
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 17 april 1-ste Paasdag
11.00 uur H. Mis - met medewerking
van muziekvereniging Egchel .
Zondag 24 april
11.00 uur H .Mis

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

Kerkdiensten
Zondag 17 april 1-ste Paasdag
H.Mis 10.00 uur. 1e Paasdag. Uit dankbaarheid
Zondag 24 april
H.Mis 11.00 uur t.i.v. vrede in de wereld

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 15 april
H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 17 april
H. Mis 11.00 uur (afwijkende tijd!)
Hoogfeest van Pasen – herenkoor t.i.v.
een volwassene die gedoopt gaat
worden; Mart Verhaegh en overl. fam.
Verhaegh-Jacobs;
Maandag 18 april
H. Mis 2de Paasdag – 10.00 uur

Parochie Koningslust

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

Kerkdiensten
Zondag 17 april 1-ste Paasdag
H. Mis 9.30 uur - Paaszondag
Zaterdag 30 april Geen H. Mis

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 17 april 1-ste Paasdag
11.00 uur Hoogmis Eerste Paasdag,
met Herenkoor t.i.v. Rien v. Bree-Op
den Drink (verjaardag); Niek van Lier
(jaard) en verdere familieleden; Thea
Schriks-Dieker;
Maandag 18 april
H. Mis Tweede Paasdag 10.00 uur
Dinsdag 19 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. koffiedrinken
Donderdag 21 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14, 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Open maandag- en woensdag-ochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 april
H. Mis 19.00 uur – plechtige paaswake m.m.v. uitvaartkoor – t.i.v.
Piet Bouten (verjaardag) en Ria
Bouten-de Bruijn; Jeu Janssen en
Mia Janssen-Burhenne (jaardienst);
Zondag 17 april 1-ste Paasdag
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Maandag 18 april
H. Mis 10.00 uur – tweede paasdag
(in de dagkapel)
dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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

Al vele sponsoren en (media)partners uit
Peel en Maas hebben zich aangemeld!

DINSDAG
28 JUNI

Word ook partner van
ZONDAG
3 JULI

OLSTIVAL
èktaakel
Pieëlsp

VRIJDAG
1 JULI

Kijk voor meer informatie over
het programma op:
www.ols2022.eu/programmaa

Check:
www.ols2022.eu/sponsor-worden

Dè rakt òw
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Kerkberichten
Cluster MKBE

Zaterdag 16 april
Geen H. Mis
Zondag 17 april –
Diensten Goede Week
Hoogfeest van Pasen
voor het MKBE cluster.
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr. Toos
Witte Donderdag 14 april
Leijsten. Zang: Gemengd koor St.
19.00 uur in Maasbree.
Jan uit Venlo. Intenties: Jan Grubben
Goede Vrijdag 15 april
en Nelly Grubben-Verheijen. Louisa
15.00 uur Kruisweg in Baarlo en
en Anna Verhijen. Anna Grubben,
Maasbree.
Gonda en Sjeng in ’t Zandt-Grubben
19.00 uur dienst in Kessel.
en overl. ouders Grubben-van der
Paaszaterdag 16 april
16.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Schoot. Pastoor J. Vleeshouwers en
overl. familieleden. Cornelia Blonk.
ter Borcht.
Jaardienst John Hanrats en Jan Hanrats.
20.00 uur Paaswake in Baarlo.
Jaer Peeters (v.w. verjaardag).
Paaszondag 17 april
Maandag 18 april
9.30 uur H. Mis in Baarlo.
Geen H. Mis.
11.00 uur in Maasbree
Zondag 24 april – Beloken Pasen
Paasmaandag 18 april
H. Mis: 11.00 uur
9.30 uur in Kessel-Eik.
Lector: Dhr. Jacques Bouten
11.00 in Kessel.
Intenties: Overleden ouders Jozef en
Wilhelmina Duijf-van der Schoot.
Parochie Maasbree
Voor de intenties van de
Misintenties
Aldegundiskapel en de Mariakapel op
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19 het kerkhof.
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Mededelingen
Vastenactie
www.parochiemaasbree.nl
Tot en met Beloken Pasen (zondag na
Kerkdiensten
Pasen) staat een grote offerblok achDonderdag 14 april
19.00 uur: Viering van Witte Donder ter in de kerk, waarmee uw bijdrage
wordt gevraagd voor de vastenactie.
dag. Lector: Dhr. Jacques Bouten
Deze heeft dit jaar als motto: “Je land
Vrijdag 15 april - Goede Vrijdag
is je leven”. Alvast hartelijk dank voor
15.00 uur: Kruisweg. Lector:
uw hulp.
Mevr. Marlies Steijvers

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Vrijdag 15 april
19.00 uur de Goede Vrijdagviering.
Maandag 18 april
11.00 uur H. Mis. Tweede Paasdag.
Voor overledenen van de KBO.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 april
16.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht
Zaterdag 16 april
20.00 uur Paaswake.
Zondag 17 april
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van Pasen.
Albert Verhofstad. Jaardienst gezusters

Lamberdina, Regina en Gertrudis van
de Pasch. Jaardienst Herman van de
Pasch en Maria van de Pasch-Reynen.
Frits Wiel en An Peeters ’t Sittert)
Donderdag 21 april
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Piet Geraedts, 90 jaar,
Grotestraat; Ria Crienen-Wilms,
74 jaar, Veldstraat

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Maandag 18 april
9.30 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie.

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
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Pop-up tentoonstelling ‘Mooi Stuk! Ode aan de reparatie’
In Het Huis van de Gemeente vindt van dinsdag 19 april tot zondag 15
mei de pop-up tentoonstelling ‘Mooi stuk! Ode aan de reparatie’ plaats.
De gezamenlijke Repair Cafés in Peel en Maas nodigen inwoners uit te
ervaren dat het repareren van kapotte spullen niet alleen leuk is om te
doen, maar ook leerzaam én duurzaam. De tentoonstelling heeft als
doel meer aandacht krijgen voor het terugdringen van de afvalberg.
Voor het 10-jarig bestaan van Repair
Café is de tentoonstelling ‘Mooi
Stuk! Ode aan de reparatie’ ontwikkeld. Deze toert door het land
en komt nu in gemeente Peel en
Maas. De tentoonstelling is een
samenwerking tussen de vier geza-

menlijke Repair Cafés in Peel en
Maas, de Bibliotheek Maas en Peel
en de gemeente. Voor kinderen
van 8 tot 14 jaar vindt op dinsdag
26 april tussen 10.00 en 12.00 uur
en woensdag 4 mei tussen 14.00
en 16.00 uur het OntdekkingsLab

plaats. Op de zaterdagen 23 april,
30 april, 7 en 14 mei kunnen kinderen tussen 10.00 en 12.00 uur in het
Huis van de Gemeente terecht om
kapot speelgoed samen te repareren. Vrijwilligers van de Repair
Cafés begeleiden de activiteiten.
Deelname is gratis, je hoeft hiervoor
geen lid van de Bibliotheek te zijn.
Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de activiteiten lees je op
de website van de bibliotheek Maas
en Peel onder ‘Activiteiten’.
Tijdens de normale openingstijden

van het Huis van de Gemeente kan
de tentoonstelling bezocht worden.
Bezoekers horen met een geluidsfragment de analyse en inzichten
van de reparateur bij de tentoongestelde gerepareerde voorwerpen.
Jaarlijks worden vele apparaten weggegooid die nog makkelijk te repareren zijn. De tentoonstelling wil
aanzetten tot meer bewustwording
en kennisdeling. Bezoekers worden
aangespoord een liefdes- of excuusbrief te schrijven aan hun gerepareerde of weggegooide voorwerp.

Schilderkunst expositie in De Sprunk in Koningslust
Nu corona weer voorbij is, hangt er weer kunst aan de muren van De
Sprunk in Koningslust. Schilderes Nel Nijssen uit Maasbree exposeert
in enkele zalen van het gemeenschapshuis. Nel is opgeleid aan de
vrije academie in Maasmechelen en in Horst.

Er zijn stillevens te bewonderen en
portretten in diverse technieken. Het
betreft abstracte en figuratieve schilderwerken. De expositie is toegan-

kelijk tijdens de openingsuren van
de Sprunk en duurt tot augustus.

VERHUISBERICHT
Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128
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Salonavond
in Hotel Nieuw
Antiek over
herinneringen
Hotel Nieuw Antiek organiseert
iedere maand een Salonavond.
Tijdens deze gratis avonden wordt
er een gevarieerd programma
gepresenteerd, waar deze keer
‘herinneringen’ centraal staan. Op
zaterdag 16 april zijn kunstenaar
en dichter Dorien de Wit, kunsthistoricus Caro Verbeek en onderzoeker naar de Gouden Peelhelm Huub
Kluijtmans uitgenodigd.
Dorien de Wit, kunstenaar en dichter, presenteert haar audioproject
‘Kamer, Knikker, Maan’ dat ze speciaal maakte voor de salon van Hotel
Nieuw Antiek. Tijdens de avond kan
men dit audioproject ervaren, waarin
je mee wordt genomen in de poëtische
herinneringen van een personage in
de salon. Caro Verbeek, kunsthistoricus en geurexpert, zal op deze avond
over haar nieuwe boek ‘Een Kleine
Cultuurgeschiedenis van de (grote)
Neus’ vertellen. Ze vertelt over de verloren gegane betekenis van de vorm
van de neus in historische portretten.
Zo was de weergave van Cleopatra’s
neus een politieke strategie en zullen we nooit weten hoe haar echte
neus er uitzag. Darwin mocht bijna
niet mee op de Baegle vanwege de
vorm van de zijne. En waarom werd
gedacht dat Napoleons neus scherp
was, in de dubbele betekenis van het
woord? Huub Kluijtmans komt vertellen over zijn onderzoek naar één van
de grootste archeologische vondsten in
Peel en Maas: de Gouden Peelhelm. Hij
volgde in zijn vaders voetsporen met
zijn onderzoek naar het waarom deze
Romeinse helm in deze regio belandde.
Hierover zijn verschillende theorieën
en in zijn zoektocht deed hij een bijzondere ontdekking. De Salonavonden
zijn informele, gezellige avonden om
samen bij bepaalde onderwerpen stil
te staan. De avonden zijn altijd gratis te
bezoeken. Aanmelden kan via
info@hotelnieuwantiek.nl

Het Alzheimer
Café opent haar
deuren
Het Alzheimer Café opent zijn
deuren op 19 april in ’t Erf in
Egchel. Het thema van die avond is
verlies en rouw als mantelzorger.
Gastspreker die avond is Margriet van
Glabbeek. Zij is trainer communicatie
in de palliatieve zorg.
De avonden van het Alzheimer Café
zijn bedoeld voor mensen met dementie, familielieden, mensen die werken
met en voor mensen met dementie
en iedereen die raakvlakken heeft of
meer informatie wil rondom dementie. Zij kunnen elkaar ontmoeten in
een ongedwongen sfeer en openhartig over dementie en aanverwante
thema’s praten. De inloop is om
19.00 uur. Aanvang is om 19.30 uur.
Uitloop is om 21.30 uur. De toegang is
gratis, aanmelden is niet nodig.
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799,-

SAMSUNG QLED TV
QE43Q67A

599,-

• 4K Ultra HD • QLED • HDR • Quantum Dot •
AirSlim design • Object Tracking Sound Lite

499,-

SAMSUNG
SOUNDBAR
HW-Q800A

• 330W • 3.1.2Ch met Dolby Atmos en DTS:X
• Q-Symphony & SpaceFit sound

299,-

€50 CASHBACK

• Anti kalk • 3 Koffiesterkte • Touchpaneel
• Red Dot Award 2020
* Prijs na cashback, geldig t/m 30 juni 2022

FRITEL HETELUCHTFRITEUSE
SNACKTASTIC 6902XXL

159,-

• 4K Ultra HD • QLED • HDR • Quantum Dot •
AirSlim design • Object Tracking Sound Lite

219,-

199,MELITTA KOFFIEZETAPPARAAT
EPOS

399,-

199,-

189,LENOVO TABLET
TAB M10+

GRATIS SLEEVE

• 10,3 inch • 64 GB geheugen
• Full HD scherm

349,-

SAMSUNG COMBIMAGNETRON
MC457TGRCSR/EN

279,-

• 45 Liter • 900 W
• Keramische binnenwanden

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN TIJDENS PASEN!
Goede vrijdag Alle winkels open tot 17.00u
1e paasdag Roermond open van 11.00u tot 17.00u
2e paasdag Roermond, Weert & Sittard-Geleen open van 11.00u tot 17.00u

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

