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De ‘vastelaovend’
zit er weer op
Het waren weer vijf dagen vol creativiteit, plezier en traditie waar zo ongeveer de hele gemeente zich in stortte van vrijdag 9 tot en met woensdag 14 februari.
Het begon op vrijdagochtend al met de Boetegewoene Bouwenszitting op middelbare school het Bouwens en de Sleuteloverdracht ’s avonds in evenementenhal De Heuf.
Zaterdags stond voor de tweede keer de Bonte Boete Belaeving op het programma in Panningen en in Helden vond de Straotzitting plaats. De dagen erna waren gevuld
met optochten in tien van de elf dorpen. Zo ook in Grashoek waar weer vele mensen zich creatief hadden uitgeleefd en lieten zien waar de ‘vastelaovend’ om draait:
saamhorigheid, een feestje bouwen en het vergeten van de dagelijkse sleur. (Foto: Carla Wijhers, fotoclub KiekZe)

Niet alleen snelheid probleem op Molenstraat
Niet alleen de snelheid zorgt voor problemen op de Molenstraat in Helden. Ook de mogelijkheden om te
parkeren en het aanzien van de straat zijn erg slecht, zo stellen een aantal bewoners van de straat. Ans van der
Jagt woont aan de Molenstraat en zegt het probleem al jaren aan te kaarten bij gemeente en politie. Voor Nicole
Titulaer zijn de problemen inmiddels zo groot dat ze besloot met haar bedrijf te verhuizen, weg van de
Molenstraat.
Twee weken geleden plaatste
HALLO al een stuk over de snelheid
op de Molenstraat, maar daarna
kwamen klachten binnen over
meer dan alleen het te hard rijden.
Nicole Titulaer is samen met haar
man Sjaak eigenaar van Lekker Laeve
Yoga en Personal Training aan de
Molenstraat. Ze zegt dat ze mede
door de problemen besloten heeft te
verhuizen met haar bedrijf. “Klanten
van ons hebben gewoon geen plek
om te parkeren. Ze rijden de hele

buurt door op zoek naar een plekje.
We hebben onze klanten gevraagd
wat ze graag beter zouden zien bij een
verhuizing en het parkeren stond op de
eerste plek.”
“We gaan regelmatig met klanten
een stuk door het bos hardlopen. In de
avonduren staat het hier echter helemaal vol met auto’s. Twee banden op
de stoep, helemaal op de weg, inritten
geblokkeerd, we hebben het allemaal
meegemaakt. Het ergste is dan dat je
met die loopgroep niet over de stoep

kunt en over de straat moet lopen.
En dan komt het snelheidsprobleem
weer naar voren. Het is niet meer veilig hier.”
Ans van der Jagt heeft een gezinshuis aan de Molenstraat waar ze
kinderen opvangt en woont. Ze is al
meer dan acht jaar bezig om de snelheid aan te pakken op de Molenstraat.
De laatste tijd kwamen daar ook het
parkeren en de verpaupering van de
buurt bij. “De snelheid staat nu al op
de agenda, nu is het tijd om ook die

andere zaken te belichten. We h
 ebben
hier een aantal succesvolle bedrijven
op de straat zitten en dat vind ik
geweldig, echt waar. Dat is heel goed
voor de leefbaarheid en het maakt de
weg levendig, maar qua parkeren is
de Molenstraat daar niet op berekend.
We komen plekken tekort.”
Volgens Ans valt of staat een eventuele aanpak met Palladio. De voormalige discotheek staat inmiddels bijna
een jaar leeg en het onkruid begint
hoger te groeien. In combinatie met de
dichtgetimmerde ruiten van de naastliggende panden die ook bij de discotheek horen, zorgt dat voor een matige
aanblik. “Ideaal zou zijn als de naastliggende gebouwen gesloopt zouden
worden en dat daar dan parkeerplaat-

sen komen te liggen. Maar de bank
die nu eigenaar is van die gebouwen
wil het voor zoveel mogelijk geld verkopen aan een projectontwikkelaar,
wat overigens wel te begrijpen is.“
Een directe oplossing voor de
problemen is lastig, weten ook Nicole
en Ans. De Molenstraat is een provinciale weg en Palladio is particulier
bezit. Ans heeft wel al gesprekken gepland met politieke partijen
en ook het Dörper Overleg heeft
aangegeven de Molenstraat op de
agenda te zetten bij vergaderingen.
Er lijkt dus schot in de zaak te zitten. Ans: “Eerst maar eens zien of er
echt iets gebeurt, maar het gaat de
goede kant op nu er meer aandacht
voor komt.”
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TIP-groep blijft voor duurste plan

‘Het zou jammer zijn als niet alles
wordt aangepakt’
De TIP-groep die betrokken was bij het ontwerpen van de plannen
voor de herinrichting van het gebied rond het Huis van de Gemeente, is
teleurgesteld. De gemeenteraad heeft een beslissing uitgesteld en een
alternatief laten maken voor het plan dat de TIP-groep had ontworpen.
De TIP-groep bestaat uit omwonenden, ondernemers en organisaties
uit Panningen en werd samengesteld
om advies te kunnen geven over de
herinrichting en uiteindelijk tot een
plan te komen dat gedragen zou

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 19.275 exemplaren

worden door de gemeenschap.
Er kwamen drie ontwerpen op tafel,
die de namen A, B en C kregen.
Plan A, het meest uitgebreide en
duurste plan, had de voorkeur van de
TIP-groep. “We hebben een opdracht
gekregen van de gemeenteraad en
zijn daarmee aan de slag gegaan”,
blikt centrummanager Jan Bouten
terug. Hij maakt zelf al sinds het begin
deel uit van de TIP-groep.
Er is te weinig aandacht geweest
voor het plan zelf, aldus Bouten.
“Wat ons erg tegen is gevallen, is dat
er sinds de presentatie van de drie
plannen vrijwel niet inhoudelijk over
ons plan gesproken is. Er werd alleen

gediscussieerd over het kostenplaatje
van plan A, terwijl er ook gesproken
had kunnen worden over manieren
om kosten te besparen. Bijvoorbeeld
door andere materialen te gebruiken.
Dat stoot ons tegen de borst.”
Zeker nu de gemeente de unieke kans
heeft om iets toekomstbestendigs
te creëren, moet daar gebruik van
worden gemaakt, vindt de centrummanager. Bouten: “Elke euro die hierin
wordt gestoken, is een euro voor de
gemeente Peel en Maas.”
De groep is ook niet blij met het
feit dat de afwatering van het Huis
van de Gemeente en de parkeerplaats bij de voormalige uitgeverij de
Gouden Leeuw bij het plan betrokken
is. Bouten: “Die werkzaamheden zijn
in het herinrichtingsproject geduwd,
waardoor er minder budget overblijft
voor de daadwerkelijke herinrich-

ting. De onverharde parkeerplaats is
al twaalf jaar in deze staat; dat had
de gemeente eigenlijk al veel eerder
kunnen doen.”

Raad verdeeld over
burgemeesterswoning
Een andere wens van de groep
is dat de voormalige burgemeesters
woning wordt gesloopt, zodat het
park groter kan worden, en dat er
drie bouwkavels op een alternatieve
locatie worden gezocht. Op die manier
kan het tekort van 565.000 euro
worden aangevuld en plan A alsnog
worden uitgevoerd. De raad is verdeeld
over het slopen of behouden van de
burgemeesterswoning. AndersNu,
PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel&Maas
willen de woning laten staan. VVD,
CDA en Ton Hanssen geven de

voorkeur aan sloop. De gemeenteraad
besloot tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 30 januari het nemen
van een besluit uit te stellen.
De herinrichting van de omgeving
van het Huis van de Gemeente staat
nu voor dinsdag 20 februari op de
planning. Het alternatieve plan D,
dat op aandringen van de raad
werd ontworpen, wordt dan ook
meegenomen. Het is een afgeslankte,
goedkopere versie van plan A dat
de voorkeur heeft van de TIP-groep.
Een compromis, aldus Bouten. “We
zouden het liefst zien dat plan A
gekozen wordt. Als het D wordt, dan
zou dat toch wel een teleurstelling
zijn omdat niet alle werkzaamheden
uitgevoerd gaan worden”, vertelt hij.
“Wat wel fijn is, is dat die eventueel
een andere keer aangepakt zouden
kunnen worden.”
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Peel en Maas wil extra ruimte voor initiatieven

Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts

Provincie onderzoekt
knelpunten woningmarkt

Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens

Provincie Limburg gaat onderzoeken welke knelpunten er zijn op de woningmarkt van verschillende gemeenten in de provincie, waaronder
gemeente Peel en Maas. Wethouder Roland van Kessel heeft bij de provincie aangegeven meer ruimte te willen voor het invullen van leegstaande
panden en geeft aan dat er grote behoefte is aan kleine woningen.
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In december diende provinciale
staten een motie in. Daarin riepen de
volksvertegenwoordigers in de
provincie het dagelijkse bestuur bij
Gedeputeerde Staten op te onderzoeken hoe het in de regio’s staat
met de knelpunten op de woningmarkt. De Provincie Limburg wil het
beleid versoepelen als het gaat om
de plancapaciteit of het aanbod van
woningen. Maar daarvoor wil zij
eerst onderzoek doen. Aan alle
gemeenten werd de vraag gesteld
hoe het gesteld is met de woningbouwplannen, waar knelpunten
liggen en welke behoeften er zijn.
Die werden in een rapport opgeno-

men en onlangs aan Gedeputeerde
Staten gepresenteerd.
Wethouder Roland van Kessel, die
de portefeuille wonen op zich heeft
genomen, liet aan de provincie weten
dat het moet gaan lukken om het aantal woningbouwplannen terug te brengen. “Maar ook Peel en Maas zit met
een verborgen plancapaciteit, waardoor de werkelijke vermindering veel
hoger ligt”, aldus de provincie in haar
rapport. Verder schrijft de provincie
dat er ook in Peel en Maas initiatieven
zijn voor leegstaande panden en het
opnieuw invullen van andere locaties.
“Het zou welkom zijn als hiervoor
extra ruimte kan worden verkregen”,

Boete
gewoene
Bouwens
zitting
Traditiegetrouw komen de leerlingen
van middelbare school het Bouwens
in Panningen verkleed en te voet naar
school op de vrijdag voor de
vastelaovend. Na de lessen konden de
jongeren genieten van de Boetegewoene
Bouwenszitting in de aula van de school.
La Bamba, De Breurkes, Miesjke en
Vleisboeket verzorgden het muzikale
programma.

aldus de wethouder.
Ook ligt volgens Van Kessel de
behoefte aan kleinere woningen voor
één en tweepersoonshuishoudens
veel hoger dan gedacht. Echter worden
hier geen of weinig mogelijkheden
voor aangeboden door ontwikkelaars,
investeerders en beleggers, aldus het
rapport. De gemeente worstelt met
het feit dat niet zomaar initiatieven
toe kunnen worden gestaan, ondanks
dat er een dringende behoefte aan
woningen voor die doelgroep is.
De gemeenteraad van Peel en
Maas heeft enkele weken geleden
twee moties vastgesteld, waarin zij
het college wil aanzetten tot actie.

De bestaande mogelijkheden die
binnen het beleid vallen en ook voor
tijdelijke woningen gelden, moet het
college meteen oppakken. Daarnaast
wil de raad dat het college zo snel
mogelijk met Gedeputeerde Staten
van de provincie op zoek gaat naar
oplossingen voor de stagnatie in
de woningmarkt en bijvoorbeeld
pilots bedenkt. Aan de andere kant
wil de raad een lijst ontvangen met
daarop de locaties die verpauperd
zijn of verpauperen en dat het college mogelijke oplossingen daarvoor
bedenkt. Gedeputeerde Staten heeft
het rapport op 31 januari ontvangen
en gaat zich hierover beraden.
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Flitspalen goed
voor 4.602 boetes
De drie flitspalen die naast de Napoleonsbaan staan in Baarlo en
Kessel hebben in 2017 in totaal 4.602 keer geflitst voor te hard of door
rood rijden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau
woensdag 7 februari bekendmaakte.
De twee digitale flitspalen bij de
kruising tussen de Napoleonsbaan en
de Lanterdweg en Maasstraat bij
Kessel-Eik flitsten samen 519 keer.
Allebei zorgden ze voor 86 boetes
voor te hard rijden. De overige 347
boetes gingen naar bestuurders van
voertuigen die door rood reden op
het kruispunt bij café De
Pleisterplaats.

Kessel-Eikse leerlingen
winnen innovatieprijs
In navolging van het winnen van de regiofinale in Helmond, kregen leerlingen van basisschool
Dr. Poels uit Kessel-Eik onlangs een innovatieprijs tijdens de Benelux-finale. De scholieren doen mee
aan de First Lego League, een wedstrijd waarbij de deelnemende teams robots moeten ontwerpen,
programmeren en bouwen. Nadat ze de regiofinale al wonnen, mochten ze nu de Global Innovation
Award in ontvangst nemen. Ze zijn bij de laatste 300 deelnemers geëindigd en horen in april of ze
naar de wereldfinale mogen die in het Amerikaanse Silicon Valley plaatsvindt.

Repareren of opnieuw maken

Vragen over
Tajiri-kunstwerk Baarlo

De flitspaal die tussen
Kessel en Baarlo in staat naast
de Napoleonsbaan zorgde voor
4.083 bekeuringen op de mat
van iets te haastige bestuurders.
Die boetes waren allemaal
voor te hard rijden. Dat zijn
gemiddeld zo’n elf voertuigen
per dag die te hard voorbij
reden bij de paal.

Diefstal in familie
kapelletje Baarlo
Al twee keer was het kapelletje van de Heilige Familie in Baarlo het
doelwit van vandalen. Dit keer wisten dieven het heilige huisje te
vinden. Op zondag 11 februari zijn diverse spullen, waaronder kaarsen
en schilderijtjes, gestolen.
In de ochtend of middag van
zondag 11 februari is alles uit de
kapel aan de Napoleonsbaan in
Baarlo meegenomen. Het schilderij
van het Heilig Hart, het schilderij van
pater Pio, noveenkaarsen die met
initialen gemerkt zijn, waxinelichten
en rozenkransen zijn verdwenen. Het
Baarlose echtpaar Mertens dat het
kapelletje onderhoudt begrijpt er
niets van. “Het is weer raak, alles is

weg”, laat zij weten. “Wij zijn weer
teleurgesteld. Misschien heeft
iemand ze wel te koop aangeboden.
We weten het niet. Wie kan ons
helpen?” Wie denkt iets gezien te
hebben in de buurt van het kapelletje of een andere tip heeft, wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie Peel en Maas via 0900 88 44
of de dochter van het gedupeerde
echtpaar via 06 23 48 85 67.

Raadslid Fred Peeters heeft namens zijn partij PvdA/GroenLinks vragen aan het College van B&W van Peel en
Maas gesteld over het gietijzeren kunstwerk van Tajiri in Baarlo. Het kunstwerk werd vorig jaar beschadigd en de
restanten zijn inmiddels verwijderd. Het raadslid wil graag weten wat de stand van zaken is.
Het raadslid heeft in totaal zeven
vragen aan het college gesteld.
Peeters wil weten of het mogelijk is
of het kunstwerk gerepareerd wordt,
of dat het opnieuw kan worden
gemaakt met de bestaande mal.
“Is er inmiddels duidelijkheid of de
kosten kunnen worden verhaald
op de vernieler?”, vraagt Peeters in
zijn brief aan het college. “Zo niet,
wat is de stand van zaken op dit
moment? En is het college bereid om
in overleg te gaan met de betrokken
partijen om het kunstwerk opnieuw
te vervaardigen?” Ook wil het
raadslid weten of een ander, nieuw,

kunstwerk op dezelfde plek op de
dijk teruggeplaatst kan worden of dat
het nieuwe kunstwerk op een andere
plek in het dorp geplaatst wordt.
De PvdA/GroenLinks-fractie
stelde de vragen aan het college,
omdat zij wil dat het kunstwerk
weer in ere wordt hersteld.
“De kunstwerken van Tajiri zijn
beeldbepalend voor Baarlo en passen
uitstekend bij het profileren van
Baarlo als kunstdorp”, aldus de partij.
De gietijzeren poortknoop
van kunstenaar Shinkichi Tajiri
werd in 1997 op de dijk bij de
coupure (dijkgat) op Vergelt in

Baarlo geplaatst. Het was een
geschenk van de kunstenaar aan de
Baarlose gemeenschap en kwam
tot stand met medewerking van
ijzergieterij Geraedts uit Baarlo,
gemeente Maasbree, provincie
Limburg, Maribelle Knitwear en
woningstichting Maasbree. In oktober
beschadigde een kraanwagen het
kunstwerk, waarna het kunstwerk
een tijd ‘knooploos’ was. Enkele
weken geleden verwijderde de
gemeente de restanten van het
werk en sloeg ze op. Het college van
Peel en Maas heeft de vragen in
behandeling genomen.

Op heterdaad betrapt

Dief opgesloten in
winkel Meijel
Het personeel van een winkel in Meijel heeft donderdag 8 februari een winkeldief opgesloten, zodat deze
niet kon vluchten. Het personeel wist de man uiteindelijk, met hulp van een klant, in bedwang te houden totdat
de politie arriveerde.
Volgens de politie wilde de
verdachte vluchten nadat hij was
betrapt op diefstal. Het personeel van
de winkel deden daarom de
toegangsdeuren op slot. De verdachte
was het daar niet mee eens en ging
fysiek de confrontatie met hen aan.

Een klant zag dit en besloot de
winkelmedewerkers te hulp te
schieten, zo zegt de politie. De
verdachte kon zo in bedwang worden
gehouden totdat de politie arriveerde
en de man aanhield.
Op Facebook laat politie Peel en

Maas weten de klant een bloemetje
te hebben aangeboden, om hem te
bedanken voor zijn hulp. Wie getuige
is geweest van het incident in Meijel,
kan zich nog bij de politie melden door
te bellen naar 0900 88 44 of anoniem
via 0800 70 00.

Brand in schuur
Beringe
Bij een brand op de Pastoor Geurtsstraat in Beringe is in de nacht van
donderdag 8 op vrijdag 9 februari een schuur in vlammen opgegaan.
De brandweerkorpsen van Panningen, Meijel en Venlo kwamen ter
plaatse om te blussen. Vermoedelijk kwam er asbest vrij bij de brand.
Er raakte niemand gewond.
Wel stonden er enkele auto’s in de
schuur. De wagens werden volledig
verwoest door de brand. De melding
van de brand kwam net na 00.30 uur
binnen bij de brandweer.
Rond 01.45 uur meldde de

brandweer het vuur onder controle
te hebben. Even later kwam de
melding dat er vermoedelijk asbest
vrij kwam bij de schuurbrand.
De betrokken omwonenden zijn
daarover geïnformeerd.
(Foto: Johan Bloemers Fotografie)
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nooit klagend...
nooit vragend...
alles in stilte dragend!

Ton Gielens
* 20 mei 1949

Meijel

† 12 februari 2018

Ger en Els
Richard en Hanneke
Lotte, Sanne, Jochem
Hoek 19, 5768 VN Meijel
Correspondentieadres: Ger Gielens
Den Hoogenbeemd 35
5768 HJ Meijel.
Wij nemen afscheid van Ton op zaterdag 17 februari om
14.00 uur in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel.
Hierna leggen we Ton te rusten op het kerkhof.
Ton is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1 te Meijel.
Hier kunt u afscheid van hem nemen op
donderdag 15 februari van 19.00 - 20.00 uur,
of in overleg met de familie.
Wij willen iedereen, die Ton de laatste tijd met liefde en
zorg omringd heeft, hier heel hartelijk voor bedanken.
Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.
Wij hadden ons geen mooier en “warmer” afscheid kunnen wensen
van mijn maatje, lieve pap en trotse opa

Ruud van der Elsen

Een speciaal woord van dank aan de Thuiszorggroep
en medewerkers van Sint Jozef Wonen en Zorg,
de vrijwilligers van VPTZ en zijn huisarts R. Elens.
Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Dankbaar zijn wij voor ieders steun en medeleven,
in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en overlijden.
Uw belangstelling, lieve reacties, vele kaarten, bloemen
en de gift aan de CliniClowns, heeft ons goed gedaan!
Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd
en willen u daarvoor hartelijk danken!
Carolien van der Elsen-Schijven
Nicole & Jeroen, Giel, Janske, Willem, Toon
Bart & Iris
Luuk & Chewenne

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Tk gevraagd landbouwmachines o.a
wentelploegen/frees/kopeg/kipper/
mesttank/weisleep/weilbloter/
schudder/hark/maaier/tractors enz
alles aanbieden. V Dijk 06 19 07 69 59.
Meditatie op zondag.
Meer rust in je hoofd, balans in jezelf.
18 Februari starten we met 7 nieuwe
meditatielessen. Plaats: “Lekker Laeve!”
Helden. Door gecertificeerd meditatiecoach. info:mjccbultman@live.nl
06 17 15 97 43.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor 4
pers. aan de Costa Blanca, zee/strand
op 300mtr afstand, in Guardamar del
Segura, 35 km zuidelijk van vliegveld
Alicante. Meer info: frans.huijs@home.nl

Indoor rommelmarkt
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk.
Div. houtsoorten. Ook schuren van
stoelen/veranderen van kasten.
Jan Derikx, Hoek 10, Meijel.
Tel. 077 466 22 83 of 06 10 95 42 20.

Bijzondere garageverkoop.
Interieurartikelen zoals stoelen, lampen,
tafels, bedden, leuke woonaccessoires werkplaatsgereedschappen - speelgoed
en heel veel meer. Zaterdag 17 februari
10.00 - 16.00 uur Poorterweg 85,
Koningslust.

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude en
andere stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle computer. Karel Heines
Baarlo. Verdere tips & info: karelheines.nl
06 50 96 29 15.

Workshop begrijpend lezen
voor VO 3 lessen a 1,5 u € 94,50.
Workshop begrijpend lezen voor groep
7/8 3 lessen a 1 u € 64,50.
Informatie en opgeven: 06 50 27 19 73
of info@reachup.nl www.reachup.nl

Heldens Markten houdt op zondag 25 februari
aanstaande een gezellige indoor rommelmarkt
in de sporthallen van S.S.H.
Adres: Piushof 137, 5981 VW Panningen

De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 15.30 uur
De entree is tot 12 jaar gratis.Vanaf 12 jaar € 2,Info standhouders bel:
06-24452810 of 06-51890760

www.heldensmarkten.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Rommelmarkt bij SSH sporthal.
Op 25 feb organiseren wij een
gezellige indoor rommelmarkt in
de sporthallen van SSH Piushof 137
5981VW Helden-panningen.
Voor info of boeken tel. 06 24 45 28 10
of 06 51 89 07 60 of via
www.heldensmarkten.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

en zo 05

15
02

GEPLUKT Lambert van Berlo

Niet minder dan 20 uur per week is Lambert van Berlo (51) uit Beringe bezig met zijn grootste hobby: handbalclub Bevo in Panningen. Ook bij het werk bij de buitendienst van de gemeente Peel en Maas is Lambert een
gedreven man. “Als ik iets doe, ga ik er ook volledig voor.” Deze week wordt hij geplukt.
Bij een gesprek met Lambert van
Berlo gaat het op een gegeven
moment over de grootste hobby van
de Beringnaar. Hoewel zijn vrouw
Mariëlla en kinderen, familie en
vrienden natuurlijk het allerbelangrijkste zijn, komt meteen daarna Herpertz

Bevo Hc. Al 44 jaar is de Beringnaar lid
van de vereniging. “Het is echt mijn
club. Bevo zit in mijn hart, daar doe je
alles voor. Ik kan wel eens een week
slechte zin hebben als we verloren
hebben”, vertelt de assistent-trainer
van het eerste herenteam. “Maar toen

PUZZEL

Sudoku

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

1

4

we landskampioen werden in 2014
heb ik ook een paar weken gefeest, ja.
Het is een uitlaatklep voor mij.”

“Dat houdt in dat ik de planning
verzorg voor achttien man personeel.
Als er ergens gesnoeid moet worden of er zijn bestratings- of rioolwerkzaamheden, dan zorg ik ervoor
dat deze klus wordt uitgevoerd.”
Ook houdt hij toezicht op de eigen
buitendienst. “Het is heerlijk werken
hier en er wordt enorm veel werk
verzet in de gemeente. We zorgen er
bijvoorbeeld voor dat het zwerfafval
in de openbare ruimte wordt opgeruimd en als je kijkt naar omliggende
gemeentes, mogen we hier heel
tevreden over zijn.” Het werk bij de
gemeente is een baan die helemaal bij
Lambert past. Voorheen was hij namelijk 22 jaar lang hovenier. “Ik weet
veel over planten en bestratingen, dus
ik snap en weet hoe alles werkt. Dat is
handig.” Ook bij Bevo komt die kennis
regelmatig van pas. “Naast het trainen
doe ik ook regelmatig vrijwilligerswerk. Dat zijn dan vaak zaken als het
opnieuw leggen van straatwerk, het
groen bijhouden of zaken opbouwen.”
Wat Lambert het belangrijkste
vindt bij alle zaken die hij doet, is er
met de volle honderd procent voor
gaan. “Ik kan niet ergens een beetje
bij zitten. Ik ben een gedreven mens
die alles met passie moet kunnen
doen. Zo ben ik in 1999 prins geweest
van de Beringse Kuus en ik heb ook
heel wat jaren bij de raad gezeten,
maar op een gegeven moment werd
het in combinatie met handbal te
druk. Dan moet ik bij allebei minder
mijn best doen of een keuze maken.
Ik heb toen de keuze gemaakt om te
stoppen bij de Kuus, ondanks dat ik
het heel erg leuk vond. Hierdoor kon ik
me met volle gedrevenheid en passie
op andere dingen richten.”

Zeven Van Berlo’s in
eerste team
Lambert kwam bij de handbalclub
terecht door toedoen van zijn familie. “We waren met veertien kinderen
thuis vroeger. Mijn oudste zus ging
bij het handballen en daarna volgden
we eigenlijk bijna allemaal. Volgens
mij handbalden er op een gegeven
moment elf van ons bij Bevo. In het
eerste team speelden we toen wel
eens met zeven Van Berlo’s. Dat was
wel grappig als we uit moesten en de
speaker ons om moest roepen”, lacht
Lambert wiens eigen dochter en zoon,
Laury en Jordin, ook allebei bij Bevo
handballen.
Op zijn 29e stopte Lambert
met handballen vanwege fysieke
problemen, maar weggaan bij
Bevo was geen optie. “Toen ben ik
begonnen als trainer van het tweede
herenteam. Daarmee zijn we in vijf
jaar tijd van het laagste niveau in
Nederland opgeklommen de eerste
divisie. Daarna ben ik overgestapt
naar de A–jeugd waarmee we
landskampioen werden.” Sinds
2012 is Lambert assistent-trainer
van het eerste team en verzorgt hij
regiotrainingen op zaterdagmorgen.
“Ik ben ook wel eens interim
hoofdtrainer geweest toen de trainer/
coach wegging, maar dat was niet te

T/M FEBRUARI BIJ AANKOOP VAN
ROLLUIKEN EEN GRATIS MOTOR*
* STANDAARD MOTOR BIJ DE KLEUREN WIT, IVOOR, CREME, BEIGE EN ANTRACIET

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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Kijk voor meer foto’s op
www.peelenmaas.nl
De foto’s zijn afkomstig van Fotoclub Kiek-Ze:
Henk Steeghs, Broni Cevat, Jac Willekens en Carla Wijhers.
Ook zijn foto’s van carnavalsvereniging De Kieveloeët, Henny Roosen,
Jordy Strijbos, Tim Wijnands en Lei Dobek.
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Optochten Peel en Maas 2018
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Kijk voor meer foto’s op
www.peelenmaas.nl

Optochten Peel en Maas 2018
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Bespreking Poll week 05

Helden moet een 30-kilometerzone krijgen
Kroegeigenaar Frank van Meegen zou graag een 30-kilometerzone
zien in Helden. Volgens hem racen de auto’s nu op een snelweg door
het dorp heen en dat zou moeten veranderen door een zone in te
stellen. De stemmers op de poll waren verdeeld over of Van Meegen
gelijk heeft. Een krappe meerderheid van 52 procent van de stemmers
was het namelijk niet eens met het idee van een 30-kilometerzone.
Har Hanssen reageerde op de poll. “Een 30 kilometer-limiet lost
niets op als het toch niet gehandhaafd kan worden. Als de bestaande
50 kilometer-limiet gehandhaafd wordt, is er naar mijn mening ook

niets aan de hand. Doorgaande wegen zijn nu eenmaal noodzakelijk.
Plaats enkele permanente flitsers. Dat werkt het beste.”
Ook Roef H. uit Helden ziet niks in een speciale zone.
“Een 30-kilometerzone gaat niets oplossen. Ik woon al veertig jaar
aan de Molenstraat en er wordt over het algemeen helemaal niet
hard gereden. Het is gewoon van de zotte dat een café als De Zoes
een vergunning gekregen heeft voor een terras zo dicht naast een
provinciale weg. De Molenstraat is nu eenmaal een belangrijke
verkeersader.”

De Baarlose knoop van Tajiri moet
terugkomen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Het kunstwerk van Tajiri dat boven de dijk op Vergelt stond, werd in oktober
vorig jaar ontdaan van de knoop. Die werd er afgereden en daarna in zijn
geheel opgeslagen bij de gemeente. Nu, vier maanden later, is niet duidelijk
of de knoop nog terugkomt op zijn oude plek. Opnieuw maken is kostbaar,
alhoewel niet duidelijk is hoeveel het precies gaat kosten.
Het opnieuw maken is waarschijnlijk erg duur en lastig, maar er zijn
meerdere opties. Er zou ook een ander kunstwerk geplaatst kunnen worden.
Een nieuwe die minder duur is of eentje die al in het bezit is van de gemeente.

Het hoeft niet per se dezelfde knoop te zijn. Soms is verandering goed, zeker als
dat een besparing van gemeentelijk geld kan betekenen.
Aan de andere kant is het zo dat de knoop van Tajiri op die plek hoort.
Het zou de nagedachtenis aan misschien wel de bekendste kunstenaar van Peel
en Maas schaden als zijn werk niet meer terugkomt op de plek waar hij wilde
dat het zou komen. Baarlo profileert zich als kunstdorp, maar zonder de knoop
van Tajiri is dat een farce.
De Baarlose knoop van Tajiri moet terugkomen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > De politieke partijen in Peel en Maas lijken te veel op elkaar > eens 92% oneens 8%

TRAINING WEERBAARHEID EN
ASSERTIVITEIT VOOR VOLWASSENEN
In de Training Weerbaarheid en assertiviteit voor volwassenen
leert u voor zichzelf op te komen, om voor een groep te praten
en om negatieve gedachten om te buigen. U leert belangrijke
vaardigheden én vindt herkenning bij elkaar.
De Training Weerbaarheid en assertiviteit voor volwassenen
is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar. Een groep
bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. De training is
opgebouwd uit zes tot acht bijeenkomsten van één tot
anderhalf uur. Bij voldoende deelname starten wij op korte
termijn. Voor meer informatie of u aanmelden kunt u mailen
naar veerkracht@vorkmeer.nl.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

NR.
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Hans Wijers
Meedoen moet lonen, of je nu oud of
jong bent of een beperking hebt.
ADVERTENTIE W E E K 0 7

Ik wil een gemeente die kiest voor mensen.
Wil jij dit ook: dan heb ik jouw steun nodig.

opinie 09
Een tijd
van vasten
De tijd voor Pasen wordt
ook wel de veertigdagentijd
genoemd of de vastentijd.
Het gebruik om te vasten
stamt uit de Bijbel. Ook Jezus
deed het. Jezus was niet de
enige die vastte. Maar er
waren er die erg fanatiek
waren in het vasten.
Zo fanatiek dat ze graag aan
anderen lieten zien dat ze
goed bezig waren. Maar Jezus
ging daar tegenin. Hij zei
“Als je vast, trek dan geen
somber gezicht, maar was je
gezicht en zalf je hoofd met
olie zodat niemand ziet dat je
aan het vasten bent. Alleen
God je Vader, die in het verborgene is. En je Vader, die in
het verborgene ziet, zal je er
voor belonen”.
Vasten hoort dus niet
prestatiegericht te zijn. Alsof we
op God indruk zouden kunnen
maken door ons vasten. En op
medemensen. Zie je wel hoe
goed ik bezig ben? Moslims
weten er alles van. Vasten moet
ook niet ik-gericht zijn.
Het vasten in de geest van Jezus
heeft altijd met medemensen te
maken. Vasten is sober leven
om te voelen wat mensen
voelen die arm zijn. Vasten
heeft dus niets te maken met
aan-de-lijn doen of met
besparen. Het heeft juist alles
te maken met delend in het
leven staan. Van delen word je
beter. Van delen word je rijker.
Niet alleen geld delen, maar
ook aandacht, tijd, liefde en
zorg. Bewust leven,
rekeninghoudend met
medemens en milieu.
De vastentijd is dus een
tijd van zorgvuldig
leven. In alle
bescheidenheid ruimte
in je leven maken, in je
hart, voor wat werkelijk
belangrijk is.
Uitgangspunt is en blijft
de liefde, in de geest
van Jezus, op weg naar
Pasen.
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Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering

Beperkte dienstverlening

• In verband met ICT werkzaamheden zijn wij op donderdag 22 februari tot 13:00 uur
geopend. De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.

Op dinsdag 20 februari 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
opiniërende raadsvergadering > datum 20 februari 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de
link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Restauratie kerken Meijel, Panningen en Helden (2018-007)
7. Sociale Raad (2017-089)
8. Project waterrecreatie Kessel (2018-008).
9. Renovatie gemeenschapshuis Kessel Eik (2018-010)
10. Omgeving Huis van de Gemeente (2018-003)
11. Kaderstelling bestuur (2018-012)
12. Bestemmingsplan uitbreiding Peelweg 40 Meijel (2017- 001)
13. Marktverordening (2018-012)
14. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is
aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze opiniërende raadsvergadering op 20 februari 2018 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 13 maart 2018.

Een beekdal met nog
meer kansen!

De Kwistbeek
De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger
in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente en waterschap
pakken samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen de
wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied.
Hoe kijk jij naar jouw omgeving?
Wij nodigen jou van harte uit om mee te denken over de toekomst van
het Gebied Kwistbeek. Hierbij kijken we verder dan alleen de beek en de wateroverlast. Wat
speelt er allemaal en wat zijn de trends en ontwikkelingen? Waar kunnen en moeten we meteen
mee aan de slag? Hoe ziet het ideaalplaatje op langere termijn er voor jou uit? Hierover gaan we
met elkaar in gesprek. Met alle wensen en ideeën maken wij samen een plan met toekomst.
Je kunt meepraten over de thema’s:
• Water en Klimaat
• Recreatie en Cultuur
• Ondernemen
• Natuur en Landschap
• Suggestie... uit de zaal

Wanneer en waar?
• Woensdag 28 februari bij zaal Unitas,
Wilhelminastraat 11a in Baarlo.
• Inloop vanaf 19.00 uur.
• Start programma om 19.30 uur en rond
21.30 uur sluiten we de avond af.

Meepraten? Meld je dan nu aan!
Gebied Kwistbeek is een groot gebied. Om de avond zo goed mogelijk te laten verlopen willen
wij graag weten hoeveel bezoekers we mogen verwelkomen.
Stuur vóór 21 februari een e-mail naar jo.timmermans@peelenmaas.nl of telefonisch via
(077) 306 66 66. Vermeld hierbij je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres.
Graag tot ziens bij zaal Unitas in Baarlo!

Lijsttrekkersdebat
‘Ondernemen in Peel
en Maas’

WhatsApp

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Ondernemen in de breedste zin van het woord moet
hoog op de politieke agenda staan voor een gezond
ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Dit is tevens de
basis voor de leefbaarheid binnen alle kernen van Peel en Maas.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Daarom organiseert de Industriële Kring Peel en Maas, kortweg de iKP samen met de
gemeente Peel en Maas een ‘lijsttrekkersdebat’ om over bovenstaande onderwerpen te
discussiëren.
Alle lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen zullen aan dit debat deelnemen.
Aan bod komen o.a. onderwerpen zoals de vraag naar arbeidskrachten, lokale inkoop en de
toekomst van bedrijventerreinen.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Start debat:

Woensdag 21 februari 2018
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen
Ontvangst vanaf 19.00 uur
Om 19.30 uur

Dhr. Huub Narinx, directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging zal een inleiding
houden over actuele ondernemersvraagstukken in de provinciale politiek. Het debat is
onder leiding van gespreksleider Robert Janssen.
U bent van harte welkom!

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u
niet weet wie de eigenaar is? Meld het dan via
www.verlorenofgevonden.nl of via www.peelenmaas.nl,
waar een directe link staat naar gevonden en verloren
voorwerpen in Peel en Maas. Als digitaal melden van een
voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen.
U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren of inleveren op
het gemeentehuis. Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Kesselnaren laten van zich horen tijdens beeldvormende vergadering

‘Geen kermis op de Kesselse loswal!’
Het project Maasboulevard leeft onder de Kesselse bevolking! Dat bleek tijdens de
beeldvormende vergadering van vorige week over dit onderwerp, waar de Kesselnaren in
groten getale aanwezig waren. De reacties op het plan, dat inhoudt een herinrichting van
de loswal van Kessel, bedoeld om het toerisme en de waterrecreatie in Kessel te versterken,
waren niet louter positief. Omwonenden vrezen dat het té druk wordt in Kessel en maken
zich onder meer zorgen over hun privacy en de veiligheidssituatie. De inwoners krijgen
echter een centrale rol in de verdere uitwerking van de plannen.

van de loswal, ligt er nu een voorstel om nog 350.000 euro bij te dragen aan het project. De
gemeenteraad van Peel en Maas neemt binnenkort een besluit over dit krediet, zodat ook
de financiering bij de provincie kan worden aangevraagd. Het resterende bedrag zal worden
vergaard via sponsoring.
Kermisachtige taferelen
Na de uitleg over de plannen en het financiële plaatje gingen de aanwezigen aan drie
verschillende tafels in gesprek met de aanwezige raadsleden. Van diverse kanten werd
waardering uitgesproken voor de plannen. De voorzitter van het Toeristisch Platform Peel en
Maas gaf het DOK bijvoorbeeld een schouderklopje, aangezien de kans groot is dat het hen
gaat lukken om van de oorspronkelijke twee ton ruim één miljoen te maken. “En dit is niet
alleen een project voor Kessel, maar heeft ook een spin-off voor de rest van Peel en Maas. De
aantrekkingskracht van onze gemeente groeit en ook andere dorpen zullen hiervan profiteren;
bijvoorbeeld omdat toeristen een bezoek brengen aan de horeca in deze kernen. Wat ons
betreft kan de spade snel de grond in!”
Er werden echter ook zorgen geuit, met name door aanwonenden van het Veersepad en de
loswal. Zij voelen zich niet gehoord. “Hoewel het DOK aangeeft dat er keukentafelgesprekken
zijn geweest en zij ons benaderd hebben, zijn wij tot nu toe niet uitgenodigd om mee te denken
over de plannen”, zo zei één van de aanwonenden.
Aanwonenden gaven aan bang te zijn dat Kessel wordt overspoeld door toeristen en dat sprake
zal zijn van ‘kermisachtige taferelen’. “Als je nu op zondagmiddag over het Veersepad rijdt,
schrik je al van de hoeveelheid toeristen. Daar kan niet veel meer bijkomen. Het is belangrijk dat
Kessel niet inzet op massatoerisme, maar op duurzame recreatie. De rust moet gehandhaafd
blijven; we willen geen kermis op de loswal!”, zo zei een aanwonende.

Waar anders kan een beeldvormende vergadering over het project Maasboulevard beter
plaatsvinden dan in De Paort in Kessel? Het gemeenschapshuis stroomde vorige week vol
met Kesselnaren die meer wilden weten over de plannen, of hun mening hierover wilden
geven. De avond werd afgetrapt met een toelichting op het project, door Gabor Kovacs van
het Dorpsoverleg Kessel (DOK). Het dorpsoverleg heeft een sleutelrol in de ontwikkeling van
de plannen. “Het project Maasboulevard is eigenlijk ontstaan vanuit het potje dat de vroegere
gemeente Kessel had gereserveerd voor het opknappen van de loswal”, zei Kovacs. “Dit potje
is er nog steeds en in december 2016 ontstond het idee om dit breder te trekken, hier meer
zaken in mee te nemen. Misschien waren er op andere plekken immers ook nog wel financiële
middelen te verkrijgen.”
Dit leidde er uiteindelijk toe dat het DOK drie deelprojecten uitwerkte, die deel uitmaken van
het overkoepelende ‘Maasboulevard-project’. Het eerste deelproject omvat de realisatie van
een zittribune vanaf Kasteel de Keverberg tot in de Maas. Daarnaast moet er daadwerkelijk een
Maasboulevard komen: een wandelverbinding met uitkijkpunt tussen de zittribune en de loswal.
Tenslotte maakt ook het renoveren en verfraaien van de loswal onderdeel uit van het project.
Kovacs benadrukte dat de spin-off van al deze zaken, die volgens het DOK tussen maart en juni
2019 gerealiseerd zullen moeten worden, groot zal zijn. “Het project Maasboulevard draagt onder
meer bij aan de verfraaiing van de dorpskern van Kessel en is een uithangbord voor Peel en Maas.
Ook wordt de toeristische beleving van Kessel versterkt. Daarnaast is dit een perfect voorbeeld
van ‘burgerparticipatie’; de samenwerking tussen gemeente en inwoners wordt verstevigd.”
Kostenplaatje
Aan dit alles hangt vanzelfsprekend ook een prijskaartje. “De totale kosten voor realisatie van
het Maasboulevard-project komen uit op 1,2 miljoen”, vertelde Kovacs.
De Provincie Limburg heeft al toegezegd 500.000 euro te willen bijdragen. Voorwaarde is wel
dat de gemeente Peel en Maas minimaal eenzelfde bedrag inlegt. Omdat vanuit de voormalige
gemeente Kessel nog altijd een bedrag van 200.000 euro is gereserveerd voor het opknappen

Anderen gaven aan dat Kessel geen ‘tweede Arcen’ moet worden en te vrezen voor aantasting
van hun privacy. “Waterrecreatie is een belangrijk speerpunt in de plannen; ik heb gehoord
dat er onder meer waterscooters en kano’s zullen komen. Dat is een inbreuk op onze privacy
wanneer we op een zondagmiddag buiten zitten! Andere belangrijke issues zijn de hoeveelheid
verkeer, de parkeersituatie en veiligheid. Kan er nog wel een ambulance op de loswal komen,
als het zo druk wordt?”
Sommige aanwezigen uitten hun zorgen over de schetsen die al zijn gemaakt. “Ik zie hier weinig
groen in terug, terwijl dit wel cruciaal en beeldbepalend is voor Kessel. Ons dorp moet geen
‘betonnen aanblik’ krijgen vanaf de overkant van de Maas.”
Dorp aan zet
De leden van het DOK gaven in hun reactie op de geuite zorgen vooral dat de plannen die nu er
liggen zich nog slechts in de conceptfase bevinden. “Het gaat om ruwe schetsen. Eerst moet het
benodigde geld worden binnengehaald, vervolgens kan de exacte invulling worden bepaald”,
zei Sanders. “En hierbij is het dorp zelf aan zet; de inwoners kunnen zitting nemen in diverse op
te richten commissies. Zodat het plan uiteindelijk ook gedragen wordt door de gemeenschap.”
De raadsleden hebben twee weken de tijd om de verkregen informatie te laten bezinken;
tijdens de opiniërende raadsvergadering van 20 februari gaan zij in debat over dit project en het
voorliggende voorstel. Kortom: wordt vervolgd!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

12

politiek

15
02

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.

Met de voeten in de (lokale) klei
Het doet ons genoegen u de kandidaten van dé lokale partij
AndersNu te presenteren.
Op de eerste plaats
Peter Craenmehr, gevolgd door
Edward Wezenberg, Jos Wilms, Marij
Peeters-Gommans, Adelbert Bosker
en Twan Verschaeren. In totaal zes
kandidaten met de voeten in de klei

van Peel en Maas. Kandidaten die
de komende vier jaar hun stinkende
best voor u gaan doen. De komende
weken stellen de kandidaten van lijst
5 AndersNu zich verder aan u voor.
AndersNu

CDA-programma: Samen voor elkaar!
Het CDA is van oudsher een partij met mensen die stevig geworteld
zijn in de samenleving. Alle dorpen tellen voor het CDA mee. We weten
daarom goed wat er leeft bij de mensen en dat vinden wij belangrijk.
Het CDA hecht veel waarde aan
respect hebben voor en solidair
zijn met elkaar, gezamenlijke
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en een duurzame samenleving
die wij door willen geven aan
volgende generaties. De gemeentelijke k ernwaarden zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit hebben wij

hoog in het vaandel, evenals het
bieden van ruimte voor ontwikkelingen met kwaliteit.  
In de afgelopen vier jaar hebben
we met vele verenigingen, bedrijven
en inwoners gesproken over waar we
trots op zijn in Peel en Maas, wat goed
gaat, maar ook wat nog beter moet in
onze gemeente. Meer dan 130 werk-

bezoeken en onlangs aparte gesprekken met meer dan 100 inwoners uit
alle dorpen van onze gemeente
hebben geleid tot ons verkiezings
programma met de titel ‘Samen
voor elkaar’. Een programma voor
en door inwoners van Peel en Maas.
Een programma met veel draagvlak
onder alle lagen van de bevolking,
daar zijn we trots op. Al deze gesprekken en werkbezoeken hebben ons
veel informatie gegeven over hoe
mensen in het leven staan en wat

mensen direct raakt. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot onze politieke koers voor
de komende vier jaar. Deze wordt
onze inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  
Nieuwsgierig naar wat het CDA
wil realiseren voor Peel en Maas
en voor uw eigen dorp? Lees dan de
korte of uitgebreide versie op onze
website of Facebook-pagina.
Wim Hermans, fractievoorzitter
en lijsttrekker CDA Peel en Maas

Het gaat om de praat van de straat!
Komende zaterdag 17 februari luidt Lokaal Peel&Maas de
 erkiezingscampagne in. Heel de gemeente kleurt daarbij ‘hartenblauw’.
v
Hart voor je dorp, hart voor je omgeving, hart voor Peel en Maas. Het is
de opmaat naar de raadsverkiezingen op 21 maart.
Volgende week valt de stemkaart in de brievenbus. Stemmen is
een groot goed. Ga dus stemmen.

Elke stem is er één! Met uw stem
geeft u het vertrouwen aan onze
33 enthousiaste kandidaten en aan

Lokaal Puur. Lokaal is ‘Puur’ en staat
dicht bij u. Wij focussen ons op wat er
leeft in onze elf kernen. Begaan zijn
met uw wensen, behoeften, zorgen en
ergernissen, daar gaan we voor.
Een stem op Lokaal Peel&Maas is
een stem op het eigene, op daar waar
we allemaal trots op zijn. Het is de

partij die alles in zich heeft, van rechts
tot links. Lokaal Peel&Maas staat
los van Den Haag. Kortom: de praat
van de straat, wordt een daad in de
gemeenteraad.
Joep Hermans, kandidaat
en fractie-ondersteuner
Lokaal Peel&Maas

Ton Hanssen verder met twee kandidaten
Vier jaar geleden ben ik de politiek ingegaan omdat ik mij, door de
ervaringen in de actiegroep met het gemeentehuis, wilde afzetten tegen
de gevestigde, in zichzelf gekeerde partijpolitiek en machtsvorming.
De afgelopen raadsperiode heb
ik laten zien dat je helemaal geen
partij nodig hebt om je taak als
raadslid goed te kunnen vervullen.
Zonder partijbelangen kun je echt
onafhankelijk zijn en de burgers
beter vertegenwoordigen. Er moet

nog veel veranderen in de politiek en
daarom heb ik besloten om door te
gaan.
Mijn neef Lars Hanssen (29 jaar,
Helden) is de tweede kandidaat op
de verkiezingslijst. We hebben beiden niets met uitgebreide partij

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

programma’s, dus we houden het bij
de volgende twee programmapunten:
als eerste het creëren van een duurzame samenleving en als tweede
geen partijpolitiek bedrijven, gewoon
naar de burgers luisteren.
Terwijl ik mij steeds meer op
duurzaamheid ben gaan richten,
zal de aandacht van Lars meer uitgaan naar het democratische proces:
hoe betrek je de bevolking zo breed

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

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

mogelijk bij de politiek en de besluitvorming. Dan gaat het met name over
het bereiken van jongeren door het
inzetten van onder andere internet
en sociale media. Immers doordat
de samenleving nog verre van duurzaam is, leggen de huidige politieke
bestuurders een grote claim op hun
toekomst.
Ton Hanssen,
Blanco lijst

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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aan
Anne Nijssen

Vrienden met
iedereen?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Anne Nijssen
13 jaar
Blariacumcollege
Maasbree

Wat is je hobby?
Mijn hobby’s zijn dansen en trompet
spelen. Dansen doe ik elke donderdag
bij dansgroep D’n Hab in Maasbree.
Trompet speel ik twee keer in de
week. Op woensdag heb ik les en op
vrijdag heb ik repetitie bij fanfare Sint
Aldegondis in Maasbree.
Wie is jouw idool?
Ik heb niet echt een idool, maar wel
een voorbeeld. Dat is mijn moeder,
want ze werkt heel hard en krijgt veel
voor elkaar. In dat laatste lijk ik wel
op haar. Ook vind ik het werk dat mijn
moeder doet een heel mooi, maar
heftig beroep. Ze werkt als verzorgende in een hospice. Dit is een plek
waar mensen verblijven die meestal
nog korter dan drie maanden te leven
hebben. Daarom vind ik het ook
iets makkelijker om over de dood te
praten.
Wat is iets wat je nog graag wilt
leren?
Echt iets wat ik nog graag zou willen leren is een ander instrument
bespelen. Bijvoorbeeld piano of gitaar
lijkt me wel leuk. Ik heb thuis een keyboard, maar het is nou niet dat ik daar

heel veel op kan. Ik probeer het wel.
Heb je een bijbaantje?
Ja, die heb ik. Ik breng elke donderdag de HALLO rond. Het fijne is dat het
bij mij in de buurt is en ik dus niet ver
hoef te gaan lopen om het nieuwsblad
rond te brengen.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Ik denk dat ik het liefst gewoon in
Limburg blijf wonen. Of dat nou
Maasbree is dat weet ik niet, maar ik
denk het eerlijk gezegd niet. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met waar ik
later ga studeren.
Welke app gebruik je het meest?
De apps die ik het meest gebruik dat
zijn er drie: WhatsApp, Instagram en
Snapchat. Van deze drie gebruik ik
toch denk ik WhatsApp het meeste,
want het is fijn om met vriendinnen te
kunnen appen als je bijvoorbeeld op
vakantie bent.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Ik denk dat ik het liefst toch gewoon
13 jaar ben. Nu ben ik gewend aan de
middelbare school. Ik kan leuke dingen doen en ook dingen alleen doen.
En ik kan ook steeds zelfstandiger
worden.
Wat is jouw leukste schoolvak?
Mijn leukste schoolvak vind ik b
 iologie

en aardrijkskunde. Dit spreekt mij
namelijk erg aan. Ik ben namelijk heel
erg geïnteresseerd in wat er allemaal
te ontdekken valt in de wereld en de
culturen die daarin leven. En ik weet
al van jongs af aan wat ik later wil
gaan doen. En dat is iets in de verpleegkunde. Daarom spreekt het vak
biologie mij ook erg aan.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Ik ben meestal te vroeg, want ik kan
er niet tegen als ik bijna te laat ben.
Dan raak ik namelijk helemaal in de
stress. Maar ik kan soms ook heel erg
treuzelen. En dan kom ik soms toch
nog te laat.
Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Een wereldreis maken naar landen die
ik nog niet heb gezien. Ik heb namelijk
het geluk dat ik al veel van de wereld
heb mogen zien door de vakanties
met mijn ouders en broer. Maar er zijn
toch nog wel landen die ik wel eens
zou willen zien. En als er dan nog geld
over is zou ik dit schenken aan een
goed doel.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
De fidgetspinner trend. Ik was vorig
jaar helemaal dol op de fidgetspinner.
Ik heb er toen ook zelf een gekocht.
Maar ik zou nu niet meer weten waar

ik dat ding heb gelaten. Ik denk dat hij
ergens in huis ligt.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik veel te doen.
Dan heb ik eerst een uur repetitie
bij de jeugdfanfare in Maasbree en
daarna nog twee uur repetitie bij de
gewone fanfare. Maar op een zaterdagavond lig ik toch het liefst in mijn
pyjama op de bank.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomervakantie, want dan ben je
even van die dagelijkse sleur af en
heb je even tijd om tot rust te komen.
Dat vind ik soms heel fijn. Maar ook
vind ik de kerst erg leuk. Want dan zit
je lekker als gezin bij elkaar.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
New York. Daar ben ik in 2014 twee
weken met mijn familie naartoe
geweest. Daar wonen vrienden van
ons. Dus we hoefden ook niet in een
hotel te slapen. Dit was echt een top
ervaring. En met deze kerst heb ik ook
te horen gekregen dat ik dit jaar weer
ga. Maar nu ga ik samen met mijn
tante.
Wat is je favoriete geur?
Ik heb niet echt een specifieke
lievelingsgeur. Ik vind geuren die niet
te zoet zijn wel lekker, maar het moet
ook niet te sterk zijn.

Ik geloof dat iedereen
vrienden kan zijn met iedereen. Als je geen rekening houdt
met het feit dat taalproblemen
en grote leeftijdsverschillen
gaten maken in mijn theorie,
denk ik dat er zeker een kern
van waarheid in zit.
Vroeger zat er een meisje in
mijn klas, waar ik altijd ruzie
mee had. Soms was het over het
feit dat ze mijn fruit had gestolen
(of andersom natuurlijk) en
andere keren wilden we beiden
op dezelfde dag met hetzelfde
meisje gaan ‘spelen’. Kortom, we
waren het nooit met elkaar eens.
Ongeveer een jaar later was de
situatie tussen mij en het andere
meisje volledig veranderd.
We waren goede vriendinnen
geworden en gingen zelfs naar
elkaars kinderfeestjes. Die waren
voor kinderen altijd erg belangrijk, zoals je wel kunt begrijpen.
Ongeveer een jaar konden we
goed met elkaar overweg, maar
ook dit veranderde weer. We zijn
uiteindelijk geen vrienden gebleven, maar dat we voor een tijdje
vriendinnen zijn geweest, bewijst
wel dat je ook met je ergste
vijanden vrienden kunt zijn.
Ik denk dat het binnen een
vriendschap vooral belangrijk is
dat je iets te bespreken hebt. Of
jullie gesprek nou gaat over
welke soort bomen er in de
koninklijke tuin staan of over wat
je gisteravond hebt gegeten
maakt niets uit, zolang het
gesprek maar doorgaat.
En niemand houdt van ongemakkelijke stiltes. Waar mensen ook
vaak de fout in gaan, is dat ze
vertrouwen belangrijk vinden.
Natuurlijk kan vertrouwen
belangrijk zijn, maar ik denk dat
je niet al je vrienden altijd hoeft
te vertrouwen. Er zijn namelijk
verschillende soorten vriendschappen. Sommige waarbij je
elkaar alles vertelt en anderen
waarbij je liever niets aan elkaar
vertelt. En dat is helemaal oké!
Onthoud dus, nieuwe vrienden
maken is niet moeilijk, je moet
alleen een goed gespreksonderwerp vinden. Renee
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Afscheidsweekend eigenaren café Manders

Het laatste pilsje van Thej en Nel
Nog één weekend staan Theo (Thej) Gommans (65) en Nel Manders (61) achter de bar bij café Manders in
Egchel. Na het weekend van vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 februari nemen de twee afscheid van hun
kroeg. Nieuwe eigenaren Guus en Vera nemen dan het stokje over. “We nemen zonder poeha afscheid, maar we
gaan het zeker missen”, aldus het vertrekkende echtpaar.

Op Facebook namen de twee al
afscheid met een zelfgemaakt gedicht.
Gebaseerd op de tekst van ‘Egchels
Geveul’, overigens geschreven door
hun eigen zoon, kondigden Thej en
Nel hun laatste weekend als kasteleins
aan. “Want wat weh met uch heije,
det is neet oet legge. Wat weh met
uch belaevde, blieft in oos hert ut
ganse laeve”, schreven de twee onder
meer recht uit hun hart.

Huiskamer
voor veel mensen
Ze gaan hun eigen kroegje wel
ontzettend missen. “Vooral het contact
met de jongeren”, vertelt Nel. “Maar
het is goed dat er nu twee nieuwe,
jonge eigenaren komen met een eigen
visie. Dat is goed voor het café en het
dorp.” Want volgens Thej en Nel is een
kroeg in een kleine kern als Egchel
onmisbaar. “Het is een huiskamer voor
veel mensen, een trefpunt.”

Geen man van 65
op de bar
In het gedicht stellen Thej en
Nel nog een vraag aan Egchel.
“Weh zien blej det we ut hebben
kinne overdrage. Zorgt geh det ut

vur Vera en Guus geit slage?”, eindigt
het gedicht. Nel: “Jarenlang hebben
mensen gezegd dat het eeuwig
jammer zou zijn als de kroeg weg
zou gaan en nu is het tijd om te laten
zien dat Egchel inderdaad de kroeg
wil behouden. Als we allemaal samen
een café willen in Egchel, dan moeten
we ook samen zorgen dat het blijft
bestaan.”

Begrip in het dorp
De twee zijn heel blij dat Guus
en Vera de naam (Bej) Manders
blijven gebruiken. “Het is een begrip
in het dorp”, vertelt Thej. “Nel is hier
opgegroeid toen de kroeg nog van
haar ouders was en dan is het fijn als
die nostalgie blijft.” Ze organiseren
wel een laatste weekend, maar
verwacht niet te veel poeha van
Thej en Nel. “Die toeters en bellen
moeten Guus en Vera maar doen
bij hun opening”, vindt Thej. “Je
kunt een oude man van 65 jaar
toch niet meer op de bar zetten.
Daarbij moeten we dat weekend
gewoon nog werken in de kroeg en
het cafetaria. En zondags wordt er
gewoon gevoetbald, dus dan moet
er ook gewoon iemand staan. Nee,
geen hoempapa, maar hopelijk wel
een mooi laatste weekend.”

Ad vertorial

Fiscale behandeling van de
eigen woning
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ooit heel lang geleden was de gedachte dat het bezit van een eigen woning moest worden gezien als een
fiscale inkomensbron. Het gevolg hiervan of wellicht juist het doel, was dat alle kosten die verband hielden met
de woning fiscaal aftrekbaar werden.
De wetgever begon eigenlijk meteen
maatregelen te nemen om de fiscale voordelen in
te perken. Zo zijn onderhoudskosten (anders dan
de specifieke aftrek voor monumentenwoningen)
allang niet meer aftrekbaar en is ook aan de
grootste aftrekpost, de aftrek van rente van
de eigenwoninglening (in de volksmond:
hypotheekrenteaftrek) flink gemorreld.
Om maar een paar dingen te noemen:
alleen rente van leningen waarmee een eigen
woning is aangekocht of verbouwd is aftrekbaar.
Bij verhuizing moet de overwaarde van de oude
woning worden geïnvesteerd in de nieuwe woning.
De rente van de eigen woning mag maximaal
30 jaar fiscaal worden afgetrokken en de lening
moet inmiddels ook in 30 jaar worden afgelost,
zodat de renteaftrek elk jaar minder wordt.
Het vorige kabinet besloot de aftrek tegen
het toptarief van 52 procent in 20 jaar terug te
brengen naar een aftrek tegen 42 procent, een
half procentpunt per jaar minder dus. Het huidige
kabinet versnelt deze afbouw: vanaf 2020 gaat
de aftrek in de hoogste schijf jaarlijks met
3 procentpunt naar beneden in plaats van een half
procentpunt. Zodoende komt de maximale aftrek
aanmerkelijk sneller op 42 procent.
Tevens heeft het kabinet besloten de Wet
Hillen (genoemd naar het CDA-Tweede Kamerlid
Hillen), terug te draaien. Op basis daarvan hoefden
huiseigenaren die geen hypotheekrente hadden
om af te trekken ook geen bijtelling te doen op
basis van het huurwaardeforfait. Door de nieuwe

maatregel van het kabinet komt deze bijtelling
weer terug. Het kabinet doet dit in stapjes in
30 jaar. Maar dat zou zomaar in de toekomst
kunnen worden versneld.

Gouden IJsspatel 2018

IJssalon Meijel
wint prijs
IJssalon ’t IJshofje in Meijel heeft tijdens het landelijke IJsVak-Event
in Veghel de eerste prijs gewonnen voor haar bosbessenijs. De Gouden
IJsspatel werd uitgereikt aan Mariëlle Meulendijks van de zaak.

Er worden echter weer geen principiële keuze
gemaakt. Het blijft aanmodderen met steeds
ingewikkeldere wetgeving, die ook nog eens niet
eenvoudig en rechtvaardig kan worden genoemd.
Fiscalisten pleiten er al vanaf de invoering van
de Wet Inkomstenbelasting 2001 voor Eigen Woning
niet langer te zien als fiscaal inkomen, maar als
vermogen en dus in box 3. Uiteraard moeten ook
dan maatregelen genomen worden om het volledig
wegvallen van de renteaftrek ineens te voorkomen,
maar er wordt dan in elk geval een structurele
oplossing gekozen, in plaats van het doolhof aan
regelingen en uitzonderingen die er nu in de eigenwoning regeling zitten.

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

De Gouden IJsspatel wordt elk
jaar uitgereikt aan een ijssmaak die
als beste wordt beoordeeld en op de
juiste manier is bereid. Het was voor
ijsbereidster Mariëlle Meulendijks uit
Meijel de eerste keer dat ze meedeed aan de wedstrijd. Ze kreeg de

prijs voor haar bosbessenijs. “Meteen
de eerste prijs halen, ik ben er trots
op”, laat ze weten. “Na de titel
gespecialiseerd ijsbereidster is het
een eer om deze prijs binnen te
halen. Het beste bosbessenijs van
Nederland, gewoon in Meijel!”
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verenigingen 15
Verzamelbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel houdt op zondag
18 februari weer een ruilbeurs. In de Rabozaal van gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel zijn allerlei soorten spullen te vinden die voor
verzamelaars interessant kunnen zijn.
Op verzamelgebied is van alles
te vinden bij de ruilbeurs in Meijel.
Zaken als postzegels, munten,
pennen, bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten,
suikerzakjes en voetbalplaatjes

kunnen worden aangetroffen in het
gemeenschapshuis.
De openingstijd van de ruilbeurs is van 10.00 tot 13.00 uur.
Verschillende tafels zijn zoals gebruikelijk gereserveerd voor ruilers.

Vogelmarkt in Helden

Jubilarissen bij RKMSV Meijel
Tijdens de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel werden de zes
aanwezige jubilerende leden in het zonnetje gezet. Jan Basten is vijftig jaar lid, Jan Janssen en Joep
Bots zijn zelfs zestig jaar lid. Wiel Hoebergen kreeg een onderscheiding vanwege zijn vijftigjarig
lidmaatcshap, Ger van Haren is 40 jaar lid en Jon Engels tenslotte vierde zijn 25-jarige jubileum.
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, krijgen hun attentie op een later moment.

Nieuwe cursus Powerwalking

Vogelvrienden Helden houdt op zondag 18 februari een vogelmarkt
in het clublokaal in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De markt
begint om 09.30 uur en duurt tot 12.00 uur. De zaal is geopend zodra de
vogelmarkt begint.
“Iedereen, zowel leden als
bezoekers, is weer welkom om
zijn of haar vogels te koop of te
ruil aan te bieden”, laat
Vogelvrienden Helden weten. De
vereniging hoopt een ruime
sortering aan vogels te kunnen
aanbieden, waaronder kleurkanaries, tropische vogels en parkie-

ten. “Naast de vogels mogen er
ook andere artikelen die voor het
uitoefenen van deze hobby nodig
zijn worden aangeboden. Denk
hierbij aan nestkastjes, boeken en
voerbakjes.”
Neem voor meer informatie
contact op met Vogelvrienden
Helden via 077 307 53 88

Atletiek Helden start op donderdag 1 maart met een nieuwe cursus Powerwalken. De lessen staan onder
leiding van Annemie Saes en vinden plaats op het Thyascomplex in Panningen.
Bij de lessen op woensdagavond
wordt de techniek aangeleerd.
Na vijf lessen is het voor de
deelnemers mogelijk aan te sluiten
bij de groep wandelaars die al eerder
de Powerwalking-cursus volgden.

Eén van de deelnemers aan
de eerste groep vertelt over haar
ervaring. “Ik loop rechter op met de
schouders omlaag en met power en
ik heb een nieuwe wandeltechniek.
Ik heb weinig blessures en toch ben

ik conditioneel bezig zonder uitgeput
te zijn na de les.”
Neem voor meer informatie
over de cursus contact op met
Atletiek Helden via info@
atletiekhelden.nl

IVN houdt
4 seizoenen-wandeltochten
IVN Helden introduceert de 4 seizoenen-wandeltochten. Bij de tochten kunnen deelnemers in de
verschillende seizoenen kennismaken met een specifiek natuurgebied.
De tochten vinden dit jaar plaats in
de Waterbloem in Heibloem.
De Waterbloem is van oudsher een
moerassig gebied en een heel gevarieerd gebied qua natuur. De tochten
worden gelopen op zondagmorgen

18 februari, 20 mei, 26 augustus en
25 november en duren anderhalf tot
twee uur. Peter Maessen, IVNlandschapsgids, geeft tijdens de tocht
uitleg over de natuur. De tocht van
zondag 18 februari begint om

08.30 uur bij het clubgebouw van IVN
Helden op de Kloosterstraat in Helden.
Neem voor meer informatie
contact op met IVN door een mailtje te sturen naar Jos Joosten via
js.jstn@hotmail.com

Diabetescafé in Panningen
Diabetesvereniging Nederland houdt op vrijdag 16 februari weer een Diabetescafé. In de dagbestedingsruimte van Daelzicht in De Groenling in Panningen kunnen belangstellenden ideeën, informatie en ervaringen
uitwisselen over diabetes.
Het Diabetescafé is een informatieve bijeenkomst voor en door mensen
die iets met diabetes te maken hebben.
Het doel van de middag is om bezoe-

kers meer inzicht te geven over diabetes en hoe je ermee kunt leren omgaan.
Het Diabetescafé duurt van 14.00 tot
16.30 uur. De zaal is open vanaf 13.30

uur. Aanmelden vooraf is gewenst.
Dat kan door een mailtje te sturen naar
ansdriessen23@hotmail.com
of te bellen naar 06 42 10 46 70.

Lezing Parkieten Sociëteit
Panningen
Parkieten Sociëteit Noord- en Midden-Limburg houdt op dinsdag 20 februari een lezing over vogels in het
Midden-Amerikaanse land Costa Rica. Piet Rozendaal, vogelfotograaf en –filmer uit Zwijndrecht, verzorgt de
lezing in partyrestaurant De Houbereij in Panningen.
De lezing van Piet Rozendaal heeft
als titel ‘Birding Costa Rica’ en gaat
over het spotten van vogels in het
Midden-Amerikaanse land waar veel

verschillende soorten vogels voorkomen. Rozendaal maakt vaak filmpjes
over vogels in exotische oorden en
voorziet ze zelf van geluid en com-

mentaar. Hij verzorgt regelmatig
filmavonden bij vogel- en natuur
verenigingen. De avond van de Par
kieten Sociëteit begint om 19.45 uur.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Een overlijden en de langstlevende
regeling: wat houdt dat in?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Bert en Truus zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk
zijn twee kinderen geboren, Stan en Tom. Zij wonen in een eigen huis, welke
nog is belast met een kleine hypotheek. Daarnaast hebben ze nog wat spaargelden. Een testament hebben ze nooit gemaakt. Geheel onverwachts komt
Bert te overlijden.
Vraag: wie is er erfgenaam van Bert?
Omdat Bert geen testament heeft gemaakt en Truus en twee kinderen achterlaat, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling
houdt in dat Truus alle goederen krijgt toebedeeld onder de verplichting om
alle schulden te betalen. Stan en Tom zullen een vordering op Truus krijgen
ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen dat erfdeel pas opeisen bij overlijden,
faillissement of schuldsanering van Truus. Kortom, Truus en de twee kinderen
zijn de erfgenamen van Bert, ieder voor het 1/3 gedeelte.
Wettelijke verdeling: niet meer dan een basisregeling
De wettelijke verdeling is niet meer dan een goede basisregeling, welke in
een testament gewijzigd c.q. aangevuld kan worden. Een eerste reden om
een testament te maken is om vast te leggen dat de kinderen hun erfdeel
ook kunnen opeisen als de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling of als de langstlevende een nieuwe partner trouwt.
Een andere reden om een testament te maken, is het vastleggen dat de erfdelen van de eigen kinderen zijn en niet van de “koude kant”. Hiermee bereik
je dat het erfdeel van het eigen kind blijft, indien het mocht gaan scheiden.
Ook is het mogelijk om in het testament faciliteiten op te nemen, welke de
verschuldigde erfbelasting kan beïnvloeden. Denk hierbij aan een renteclausule, afvullegaat en een legaat ten behoeve van de kleinkinderen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over over overlijden en testamenten? Bezoek onze gratis
informatieavonden op diverse locaties in de regio.
Zie onze website: www.consendo.nl
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Bevo verliest derby
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft de Limburgse derby tegen OCI Lions in
Sittard zaterdag 10 februari verloren. In Sittard werd het 29-24.
In de eerste helft hielden beide
ploegen elkaar goed in evenwicht.
Het wisselend scoreverloop gaf de
verhoudingen goed weer.
De ruststand was 16-16. Ook in de
beginfase van de tweede helft leek
er nog een goed eindresultaat in te
zitten voor de Panningse ploeg,
al wist OCI Lions een kleine
voorsprong op te bouwen. Op een
gegeven moment ging Herpertz
Bevo Hc fouten maken. Aanvallend

ging de Panningse ploeg te slordig
spelen. Vele opgelegde kansen
werden gemist. OCI Lions profiteerde
koelbloedig.
Tien minuten voor tijd leidde de
Sittardse ploeg met 26-20. Uiteindelijk
won OCI Lions met 29-24. Door deze
nederlaag zakte Herpertz Bevo Hc
naar de vijfde plaats in de stand.
Wil Herpertz Bevo Hc de kansen
voor plaatsing in de Final Four in
eigen hand houden, dan moeten de

mannen de laatste vier wedstrijden
van het seizoen winnen. Komende
zaterdag moet in Kwintsheul van
hekkensluiter Wematrans Quintus
gewonnen worden en dan volgen
nog drie finales tegen HC Visé, Initia
Hasselt en Achilles Bocholt.
Doelpuntenmakers waren deze
week Pim Augustinus en Jeroen van
den Beucken (ieder 7), Niels Poot
en Niek Jordens (ieder 4) en Quinten
Colman en Dario Polman (ieder 1).

Samenwerking beëindigd

Hoofdtrainer
Bevo Hc stopt
Aan het einde van dit handbalseizoen gaan handbalvereniging
Herpertz Bevo Hc uit Panningen en hoofdtrainer van de dames 1 Maurice
Janssen uit elkaar. Dat maakte de club onlangs bekend.

Podiumplaats Rinie Ebisch

Atletiek Helden
op Groet uit Schoorl-run
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Voor enkele fanatieke Atletiek Helden-atleten was er even geen carnaval in het weekend van zaterdag
10 en zondag 11 februari. Zij hadden gekozen voor de Groet uit Schoorl-run, een wedstrijd van diverse
afstanden door het duingebied van Schoorl. De wedstrijd was dit jaar het toneel van het Nederlands
kampioenschap 10 kilometer.
Voor Jan Vaessen en Ellen
Heujermans was deze run een goede
test als voorbereiding op de marathon van Rotterdam. Voor Jac was het
een opwarmertje voor de marathon
van Tokio die binnenkort van start

gaat. Rinie Ebisch wist zich zelfs een
mooie eerste plaats te veroveren op de
halve marathon. Op het Nederlands
kampioenschap 10 kilometer zette Wim
Ebisch een tijd neer van 46.56 minuten.
Rinie Ebisch rende de 21,1 kilometer

(halve marathon) en werd eerste met
een tijd van 1.51,05. Op de 30 kilometer zette Jan Vaessen een tijd neer
van 2.40,29, Jac Beumers 2.53,32 en
Ellen Heujermans kwam na 2 uur en
55.23 minuten over de finish.

Het beëindigen van de samenwerking is gedaan na gezamenlijk overleg. “Beide partijen hebben
aangegeven geen vervolg te geven
aan een verder samenwerking”, aldus

de handbalclub. Het huidige seizoen
bij het eerste handbaldamesteam
maakt de hoofdtrainer nog af.
Wie Janssen gaat opvolgen als hoofdtrainer, is nog niet bekend.

Jeu de boules
in carnavalssferen
Het traditionele carnavalstoernooi van Jeu de Boulesclub Baarlo stond op maandag 5 februari op het
programma. In de Boulodrôme in Boekend deden 32 leden
mee met het toernooi. Ze speelden verspreid over acht
banen. Na drie voorrondes waren nog drie heren en één
dame ongeslagen. Henri Holtus en Mia Geurts speelden in
de finale tegen Jan van Soest en Theo Brugman.
Uiteindelijk kwam Henri, net als een jaar eerder,
als winnaar uit de bus.
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Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Taalcafé op uitstapje
De bezoekers van het Taalcafé in Kessel vroegen de organisatie of ze naast de muzikale lessen in de bibliotheek ook af en toe een uitstapje konden maken met z’n allen. Zo willen ze Nederlandse cultuur beter leren
kennen. De werkgroep Statushouders pakte het op en één keer per maand wordt er nu een uitstapje gemaakt.

Bij het eerste uitstapje dat
onlangs plaatsvond, bleven de deelnemers in eigen dorp. “We bezochten
Kasteel De Keverberg in de eigen

woonplaats Kessel”, laat de werkgroep weten. “De meeste mensen
waren hier nog nooit binnen
geweest.” De taalcafé-deelnemers

kregen een rondleiding van Ton
Hendricks. “Daarna werd nog nagepraat en genoten van een stukje
Limburgse vlaai.”

Vastenactie voor Zambia
De vastenactie van dit jaar startte op woensdag 14 februari. De samenwerkende Missie-Ontwikkeling-Vredegroepen (MOV-groepen) in Peel en Maas richten zich dit jaar op het Afrikaanse continent en dan speciaal op het
land Zambia. Het geld van de vastenactie wat wordt opgehaald gaat naar de sloppenwijken in de stad en het
district Mbala in het noorden van Zambia.
“Veel mensen van het platteland
komen naar Mbala in de hoop werk
te vinden”, laten de samenwerkende
missionaire groepen van Peel en
Maas weten. “Meestal lukt dat niet.
Ze bouwen huisjes aan de rand van
de stad waar zich sloppenwijken
hebben gevormd. Dit geheel van
sloppenwijken noemt men Zambia
Compound. De wegen zijn onverhard
en zo slecht dat ze met een auto bijna
onberijdbaar zijn. Er is geen schoon
drinkwater en geen elektriciteit in
grote delen van deze sloppenwijk.
Water haalt men uit de rivier. Er zijn

geen toiletten en geen riolering.
De hygiëne is er slecht.”
De omstandigheden zijn dus
slecht voor de mensen. Mbala is dan
ook één van de armste districten van
Zambia. Het gemiddelde inkomen ligt
er tussen de 0 en 6,90 euro per week.
“Dertig jaar geleden brak er een
enorme hiv- en aids-epidemie uit”,
aldus de organisaties. “Veel mensen
zijn ziek en te zwak om te werken.
Stigmatisering en schaamte en ook
veel bijgeloof staan hulp in de weg.
Met het Households in Distressprogramma proberen de zusters

van de heilige Harten van Jezus en
Maria de impact van hiv en aids te
verminderen via voorlichting, goede
gezondheidszorg, armoedebestrijding
en opleiding en opvang van kinderen
en volwassenen.”
Het geld van de vastenactie gaat
naar het project van de zusters, die
daarbij geholpen worden door vele
vrijwilligers. In alle kerken van Peel
en Maas besteden de MOV-groepen
en de pastoors in de weken van de
vastentijd aandacht besteden aan dit
project en elk op hun eigen manier
collecteren voor dit project.

Solistenconcours in Meijel
In Meijel werd op zondag 4 februari voor de dertigste keer het solistenconcours gehouden.
Jurylid was Jacq Sanders. Winnaar van de Mart Pluijm-wisselbeker werd Lotte Thijssen op klarinet
met een uitmuntend optreden. De winnaar van de Jeugdwisselbeker werd Guus Verheijen, die op
trompet een optreden verzorgde in de vijfde afdeling. De grots-prisj ging dit jaar naar Daan van
Mierlo. (Foto: Yvonne van Mierlo)
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Samen haken voor Baarlose laven
delzakjes

Vogelmarkt

Lezing over vogels uit Costa Rica

Tijd: 14.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Avond met verhalenverteller

Verzamelbeurs

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Overleg en bekendmaking thema
Belaef Kessel

vr
16
02

Diabetescafé

Bekendmaking naam en logo
fusie SSS Helden en GV Concordia

za
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Toneelvoorstelling Oma is jarig

zo
18
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Vier seizoenen-wandeltocht

Kienmiddag

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij clubgebouw IVN op Kloosterstraat
Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: dagbesteding Daelzicht in De Groenling
Panningen

Tijd: zaal open vanaf 19.15 uur
Organisatie: toneelgroep Het Scherm Open
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Tijd: 13.00-14.00 uur
Organisatie: SSS Helden en GV Concordia
Locatie: sporthal Piushof Panningen

di
20
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Workshop LinkedIn

wo
21
02

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Poppenkastvoorstelling De koning
en het circus

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente
Panningen

Wij zijn op zoek naar versterking

Tijd: 20.00 uur
Locatie: zorgboerderij en camping Oda Hoeve Kessel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Knarf&Koo
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

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

Poppenkastvoorstelling
in De Paort
In gemeenschapshuis De Paort in Kessel vindt op woensdag 21 februari
een poppenkastvoorstelling plaats. Frank Peters uit Mill speelt dan zijn
show ‘De koning en het circus’ onder zijn pseudoniem Knarf & Koo.
De voorstelling die bol staat van
de avonturen is geschikt voor kinderen
in de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar
en iedereen die poppenkast leuk
vindt. Een kaartje bestellen kan door

te bellen naar 06 12 30 20 95 of door
een mailtje te sturen naar poppenkastmill@gmail.com De voorstelling in het
Kesselse gemeenschapshuis begint om
14.30 uur.

Toneelvoorstelling
‘Oma is jarig’
Toneelgroep Het Scherm Open staat op zaterdag 17 februari op de
planken van gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. De leden van
de vereniging spelen de voorstelling ‘Oma is jarig’.
‘Oma is jarig’ gaat over mevrouw
Van Dam die in een verpleeghuis
woont dat vijftig jaar bestaat.
De kantine wordt verbouwd, dus de
kamer van mevrouw Van Dam wordt
de feestzaal. Zij zit daar echter niet op
te wachten. Ze probeert iedereen

Allround Monteur
VACATURE

Je verricht alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan het
gehele machine- en autopark van Herman Vaessen.
De werkzaamheden zijn afwisselend, geen dag is hetzelfde!

Kijk ook op www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl

buiten de deur te houden. Als dat niet
lukt, probeert ze het met een list.
Een plekje reserveren is niet
mogelijk. De kassa gaat op 17 februari
om 19.15 uur open. De voorstelling
begint om 20.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.hetschermopen.nl

Workshop LinkedIn in
Panningse bieb
Bibliotheek Maas en Peel houdt op dinsdag 20 februari een workshop
LinkedIn. De workshop vindt plaats in de bibliotheek in Panningen die
gevestigd is in het Huis van de Gemeente.
“LinkedIn is hét digitale netwerk
voor werkzoekenden”, zo schrijft de
bibliotheek. “Je kunt er vacatures
vinden, maar je kunt door het gebruik
van LinkedIn ook door potentiële
werkgevers gevonden worden.
Daarvoor heb je wel een goed profiel
nodig. Kortom: een sterk LinkedInprofiel vergroot je kansen op de

arbeidsmarkt.” De workshop duurt van
09.30 tot 11.30 uur. Deelnemers
kunnen een eigen laptop meebrengen
of gebruik maken van de publiekscomputers van de bibliotheek.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.debibliotheek
maasenpeel.nl of stuur een mail naar
info@debibliotheekmaasenpeel.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 18 februari
H. Mis 09.30 uur – Koor t.i.v. Mathieu
Peeters namens broer en zussen;
Henk Schrijnwerkers (jaardienst);
Jan Peeters en Led Peeters-Geerarts
(jaardienst)
Woensdag 21 februari
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 februari
Geen H. Mis
Zondag 25 februari
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 februari
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Maria Nabben –
Mevr. Riky Jans
Zang: Herenkoor
Intenties: Jaardienst Handrie Hendrix
en Netje Hendrix-Peeters. Sjeng
Cox en Frieda Cox-Kessels, zoon
Pieter, dochter Thea en kleinzoon
Rob. Jaardienst Leo Winthaegen.
Jaardienst Toën van de Kerkhof
en overl. familie. Jaardienst overl.
ouders Sjeng en Tiny Huts-Jeurissen.
Mededelingen
Overleden

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (jaardienst),
Theodora Schoeber (bgv. verj) en Wiel
Spreeuwenberg; Wiel Driessen (zeswekendienst) die 1 januari j.l. is overleden

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 februari
H. Mis 1ste zondag 40 dagentijd 10.00
uur – herenkoor t.i.v. Cissy van der
Horst-Evers en overl. fam. van der HorstEvers-Goldenbeld (jaardienst); Jeanne
Janssen-van Rijt (verj); Jan Opstals
(vdBoyenstraat/ jaardienst); Nel en Piet
Wilms-Hendriks, kleinzoon Dennis en
overleden fam. Wilms-Hendriks (van-

Riek Coopmans-Wijnen, Pallandtplein
11, 92 jaar
Antoon Grubben, Heezestraat 2, 92 jaar

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 februari
19.15 uur. Jaardienst voor Sjaak
Timmermans
en overleden familie. Jaardienst voor
Jac Giesbertz en overleden familie.
Zondag 18 februari
- 1e zondag van de vasten
14.00 uur. Doop van Raf Peeten.
Diepenbroeklaan 8 in Baarlo.
Woensdag 21 februari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 24 februari
- 2e zondag van de vasten

Drukke tweede
editie Bonte
Boete Belaeving
Zo’n drieduizend bezoekers kwamen op
zaterdag 10 februari op de Bonte Boete
Belaeving af. Het evenement bij het Huis van de
Gemeente in Panningen beleefde de tweede
editie en het bezoekersaantal werd meer dan
verdubbeld. De Schoolstraat was dit keer afgesloten, waardoor er meer mensen op het feestterrein terecht konden. De muziek was
afkomstig van onder meer De Breurkes,
Hoondervel en Beppie Kraft.

wege 100ste verjaardag) Hand Kessels,
Lies Kessels-van Soest en zoon Theo
Doopviering 11.30 uur: Zoë Thijssen

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 17 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jos Snijkers (coll/
jaardienst); Jac Berkers en voor Corrie
en Timo (jaardienst)
Zaterdag 24 februari
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 15 februari

H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding
Zaterdag 17 februari
Doopsel 16.00 uur: Robin Laileu
Geen avondmis in de parochiekerk
Zondag 18 februari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Antoon Janssen, Drika Janssen-Schreurs,
Jan Janssen en Annie van Lee-Janssen
(gest. jaardienst), Piet Janssen, Danée
Janssen; Uit dankbaarheid
Maandag 19 februari
18.30 uur stille aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 20 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 22 febrauri
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 15 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

19.15 uur Zes wekendienst voor Dhr.
Jac Willems. Jaardienst voor
Sjeng en Truus Heldens / Vestjens en
vanwege de verjaardag.
Mededeling
Graag wens ik iedereen een goede
vastentijd toe.

Donderdag 22 februari
8.30 uur H. Mis
Overleden: Helmi Janssen-Tournoij 44
jaar, Vijverdalseweg 10 in Maastricht
en Riet Hutjens-Buschman, 89 jaar,
Broekstraat 65 in Maasbree

Parochie Baarlo

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Woensdag 14 februari
19.00 uur Afsluiting carnaval.
Tevens uitreiken van het askruisje.
Zondag 18 februari
9.30 uur Gertruda GeraetsTimmermans en Piet Gereats
Zondag 25 februari
9.30 uur Zes weken dienst Lies
Leenders-Geraets.
Wiel Teeuwen en Lies Teeuwen
Salmans.
Tevens uit dankbaarheid.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 februari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 18 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Frits Bruynen en Maria
Schobbers en Gerarda Smulders.
An Peeters v.w. verjaardag.
Pierre Hilkens en overl fam. HilkensGevers.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Vrijdag 16 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 17 februari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Lies Weekers
Zondag 18 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 20 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 21 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 22 februari
H. Mis 09.00 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
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 4 maart
9.30 uur Jaardienst Tonie Teeuwen en
Nella Teeuwen – Bongers.

Parochie Kessel-Eik
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5299,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

Chávez
198 x 285 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbakken en 5 jaar apparatuurgarantie.

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOE AA
N
IETS
NIEUWS
?

