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Schaatsbaan verbindt
bevolking Baarlo
De Olympische Winterspelen zijn voorbij, maar dat betekent niet dat er niet meer geschaatst kan worden. Dankzij de ijzige temperaturen in ons land, konden
ook hier weer eens de ijzers onder. Bijvoorbeeld in Baarlo. Vrijwilligersorganisatie BaarloBattert had daar naast basisschool De Diamant een ijsbaan opgezet. Op dinsdag
27 februari ging de baan open. Lees verder op pagina 05

Gemeenteraad blijft tegen nieuwe varkensstal
De gemeenteraad heeft zich tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 februari weer uitgesproken
tegen de nieuwe stal die varkenshouder John Verhoijsen wil bouwen aan het Platveld Meijel. Eerder werd het
plan al afgewezen, waarna Verhoijsen naar de Raad van State stapte. Die gaf de varkenshouder gelijk,
waardoor het plan opnieuw naar de gemeenteraad moest. Op dinsdag 13 maart beslist de gemeenteraad
wederom over het plan.
Frits Berben van PvdA/
GroenLinks is fel tegenstander van
het plan van Verhoijsen om een
nieuwe varkensstal neer te leggen
naast de huidige, verouderde stal.
Die moet plaats gaan bieden aan
drieduizend varkens. “Het is geen
vorm van boertje pesten”, wil
Berben duidelijk maken. “We hebben
in het beleidsplan als gemeenteraad
uitgesproken dat we geen
intensieve veehouderij willen in
kastuinbouwgebied. Het probleem is

dat dat niet goed vertaald is naar het
bestemmingsplan van het Platveld.
We kunnen nu een statement maken.”
Ook de partijen AndersNu, VVD en
Lokaal Peel&Maas zien de stal liever
niet verschijnen, zo gaven ze aan.
Verhoijsen diende in 2013 een
plan in bij de gemeente voor een
nieuwe varkensstal op het veld naast
de stal die er al ligt. Het College van
B&W stemde in met het plan, maar
de eigenaars van omliggende tuinbouwbedrijven waren fel tegen het

plan. Volgens hen zouden hun producten, onder andere tomaten en aardbeien, minder waard worden door
de stank en de fijnstofuitstoot van de
nieuwe stal. De gemeenteraadspartijen schaarden zich met uitzondering
van het CDA achter de tuinbouwers en
wezen het plan af.
Verhoijsen stapte vervolgens naar
de Raad van State, omdat hij volgens
hemzelf aan alle wettelijke regels voldoet in zijn plannen. De rechter gaf de
varkenshouder gelijk en vernietigde

het besluit van de gemeenteraad.
Zodoende wordt het plan nu opnieuw
behandeld in de raad. Op dinsdag
13 maart beslist de gemeenteraad
of ze nog een keer tegenstemt of dat
ze wél akkoord gaat met de nieuwe
stal.

‘Opmerkelijke ervaring’
“Wij hebben altijd alles in goed
overleg gedaan met de wethouder en
het college, dus het blijft een opmerkelijke ervaring”, vertelt Verhoijsen.
“Wij hebben op een eerlijke manier
de aanvraag ingediend en we hebben alles volgens de beleidsregels van
de gemeente gedaan. Het begint een
beetje op een soap te lijken, maar er
zal toch een keer een einde aan moe-

ten komen en een knoop doorgehakt
moeten worden.”
Volgens Berben ligt er nu een
unieke kans voor de gemeenteraad
om een statement te maken.
“We kunnen nu laten zien, ook
naar toekomstige zaken, dat wij
als gemeenteraad intensieve
veehouderij niet zomaar goed
keuren. Het is een maatschappelijk
probleem en we moeten nu zorgen
dat we geen precedenten scheppen
voor andere boeren.”
De tegenstanders van de
nieuwe stal lijken wederom een
meerderheid te hebben in de
gemeenteraad. Een nieuwe gang
naar de rechter lijkt dus in de lijn der
verwachting te liggen.
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Egchelse Linda wil aandacht voor dementie

Zonder diagnose geen hulp voor
dementerende moeder
Alzheimer Nederland verwacht dat het aantal dementiepatiënten in
ons land in 2040 verdubbeld is ten opzichte van 2015. Dat maakte de
organisatie onlangs bekend. De ziekte kan voor enorm veel problemen
zorgen, zo merkte Linda Leijssen uit Egchel. Haar moeder kreeg al op haar
58e symptomen van de ongeneeslijke ziekte. De dokters stelden echter
niet de diagnose, waardoor alle hulp voor haar moeder bij Linda en haar
vader kwam te liggen.
“Het is heel belangrijk dat snel
de juiste diagnose wordt gesteld”,
vertelt Linda die uit eigen ervaring
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kan putten. “Anders komt dus alle
zorg en alle kosten bij de familie en
vrienden te liggen.” De verzekering
betaalt namelijk niks en alle deuren
van de zorginstellingen en –bedrijven
blijven dicht zolang de geriater (dokter
gespecialiseerd in ouderenzorg) geen
diagnose stelt. “Dan moet je dus alles
zelf regelen en er ondertussen 24 uur
per dag zijn voor je moeder. Bij een
groot gezin gaat dat nog, maar ik heb
alleen een broer en die is niet in staat
ons mam te verzorgen. Alles kwam
dus bij pap en mij terecht.”

Bij diagnose gaan de
deuren open
Haar moeder is al lange tijd
niet meer dezelfde persoon, maar
toch werd de diagnose niet gesteld.
Linda: “Het lukte mam elke keer om
bij verschillende geheugentesten
en gesprekken goed te presteren
en thuiskomend was ze dan erg
vermoeid. Het zijn momentopnames
en daar baseren ze heel veel op.
Pas bij een diagnose kun je een
trajectbegeleider voor dementie
krijgen die je overal bij helpt. Ik heb
al van verschillende andere mensen
gehoord dat zij in hetzelfde schuitje
zitten. Ik snap dat bijvoorbeeld kanker
makkelijker te diagnosticeren is,
maar het is zo duidelijk bij ons mam.
Ik ben een moeder kwijtgeraakt
en heb er een kind voor terug
gekregen. De impact is groot voor de
thuissituatie, want je raakt iemand
kwijt. Je krijgt geen handvaten
toegereikt, maar je probeert er het

beste van te maken.” Inmiddels
zit er schot in de zaak en is er een
voordiagnose gesteld. “Mam kan
nu twee dagen per week naar de
dagbehandeling, we krijgen drie
keer per week ondersteuning van
de thuiszorg en we hebben een
trajectbegeleider. Er moet nog een
officiële diagnose komen van het
CIZ, maar we krijgen wel al hulp. Dat
geeft pap en mij al wat rust.” Want
Linda zat regelmatig met de handen
in het haar. Ze werkt namelijk ook nog
gewoon en wil haar pap niet alleen
laten staan. Vader Chris ziet hoeveel
Linda moet doen om alles te regelen.
“Ik zou niet weten wat ik zonder haar
zou moeten. Ze heeft al zo veel gebeld
en geprobeerd. Ze heeft gewoon haar
eigen gezin met twee dochters en
daar moet ze er ook voor zijn. Zonder
haar stond ik nergens.” Linda: “Het is

mijn moeder, dus niet helpen is geen
optie. Maar je komt tijd tekort. ”

‘Niet bij iedereen
goed geregeld’
Linda wil absoluut niet zielig overkomen met haar verhaal, maar ze wil
wel duidelijk maken dat het niet voor
iedereen even goed geregeld is bij
dementie en Alzheimer. “De gezinnen
zijn niet meer zo groot als vroeger.
Er komt een generatie aan met maar
twee of drie kinderen waarbij zowel
de man als de vrouw werkt. Dan komt
er dus heel veel druk op die paar mensen te liggen. Die hebben behoefte
aan hulp en sturing. Ik ben nog vrij
jong en ik weet hoe ik met een computer om moet gaan en waar ik moet
zoeken. Er zijn ook veel oudere mensen met een partner die lijdt aan

dementie die dat niet snappen. Die
weten al helemaal niet wat ze moeten doen.” Wat Linda dus vooral wil
bereiken, is meer duidelijkheid en zorg
voor mensen met dementie en mantelzorgers. “De diagnose moet sneller
gesteld worden. De huisarts moet de
signalen van mensen serieus nemen
en niet te snel wegzetten als burn-out
of ouderdom. Mantelzorgers zouden
niet alles zelf moeten hoeven uitzoeken, maar ergens terecht kunnen als
ze net buiten de normale procedures vallen. Als familie zit je al in een
emotionele achtbaan. Meer ondersteuning en iemand die je echt bij de hand
pakt en zegt wat je kunt doen en waar
je terecht kunt. Dat bereik je door
sneller een diagnose te stellen. Dat
zou alles een heel stuk fijner maken
voor de mensen die in hetzelfde
schuitje komen te zitten als wij.“

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

Gemeente Peel en Maas en dementie

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Kennis overdragen over dementie, dat is waar gemeente Peel en Maas zich momenteel op focust, zo laat zij weten. “Er is geen uniforme
oplossing bij deze kwestie”, aldus een beleidsmedewerkster. “Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen en worden ouder. Daarom is het
belangrijk dat men hier van tevoren over nadenkt. Wat gebeurt er als ik het straks zelf niet meer weet? Kan ik thuis blijven wonen met wat
aanpassingen of moet ik naar een verzorgingshuis? We willen mensen een soort handleiding geven over hoe ze om moeten gaan met dementie.”

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

De gemeente zegt concreet
bezig te zijn met verenigingen
zoals de KBO-afdelingen om
informatiebijeenkomsten te
organiseren met dementie

als thema. Daarnaast werkt
het college aan beleid rondom
mantelzorgondersteuning, dat
ook raakvlakken met dementie
heeft. Hoeveel m
 ensen in Peel

en Maas lijden aan dementie, is
niet bekend. Alzheimer Nederland
maakte in januari bekend dat zij
een verdubbeling van het aantal
dementiepatiënten verwacht. In

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.
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Peel en Maas zou dit aantal tussen
2015 en 2040 verdubbelen van
680 gevallen naar 1.600 gevallen,
zowel mensen met als zonder
diagnose.
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Gezamenlijke toezichthouder

Samenwerking Wmo tussen gemeenten blijft
Gemeente Peel en Maas blijft samenwerken met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Beesel, Bergen,
Venlo en Gennep bij het toezichthouden op de uitvoering van de Wmo. De in 2015 aangestelde ambtenaar uit
Venlo die controleert of de gemeentes de wet op een kwalitatief goede manier naleven, mag blijven.
De uitvoering van de
Wmo (wet maatschappelijke
ondersteuning) werd in 2015 een

taak van de gemeentes in plaats
van de landelijke regering. Destijds
hebben de zeven gemeenten een

regionaal convenant afgesloten en
één gezamenlijke toezichthouder
aangesteld, die werkzaam is vanuit

gemeente Venlo. Deze controleert
of alle gemeentes ervoor zorgen
dat haar inwoners goede zorg en
ondersteuning krijgen. Ook als
er sprake is van fraude kan de
toezichthouder dit vroegtijdig
opsporen. Nu het tijdelijke contract

van de ambtenaar afloopt, wil
gemeente Venlo de toezichthouder
in vaste dienst nemen. Er wordt
daarom een nieuw convenant
getekend door de samenwerkende
gemeenten, dat over twee jaar wordt
geëvalueerd.

200.000 euro subsidie

Kerken nog niet zeker van
restauratiesubsidie
De gemeenteraad besprak op dinsdag 20 februari het voorstel van het College van B&W om 200.000 euro
subsidie te verstrekken aan de kerken van Meijel, Helden en Panningen voor restauratie. Alleen VVD en
AndersNu zijn in principe tegen subsidie aan religieuze gebouwen. De beslissing werd doorgeschoven naar de
volgende raadsvergadering.
In totaal is er 1.3 miljoen euro
gemoeid met de restauratie van de
drie kerken. De provincie, het bisdom
en de parochies zelf leggen samen het
overige bedrag van 1,1 miljoen euro
bij. “We hebben nu de unieke mogelijkheid om voor weinig geld de kerken
voor meer dan een miljoen euro te
restaureren”, liet Ton Hanssen weten.
“Als je die gebouwen nu niet bijhoudt en je krijgt ze ooit zelf in bezit,
moet je dan alsnog betalen. En dan
betaal je als gemeente alles.” Lokaal
Peel&Maas en CDA vinden dat kerken
beeldbepalend zijn voor de dorpen en
deel uitmaken van het cultureel historisch erfgoed in Peel en Maas. Wel

lieten ze weten dat er meer neven
activiteiten moeten plaatsvinden in de
gebedshuizen. Ook PvdA/GroenLinks is
voor de subsidie. “Het zijn drie kerken
met monumentale waarde, dus hier
hebben we geen bezwaar tegen. Als
er andere kerken komen zonder die
monumentale waarde, moeten we er
als gemeenteraad nog eens goed over
nadenken.”

AndersNu en VVD
tegen subsidie
Uitgesproken tegenstanders
waren AndersNu en de VVD.
“De kerken moeten hun eigen broek

ophouden”, liet VVD-fractievoorzitter
Geert Segers weten. “De parochies
hebben genoeg grond in bezit die
verkocht kan worden om geld te
genereren. We kunnen overigens wel
instemmen met het voorstel als de
gebouwen volledig overgedragen
worden aan de dorpen.” Marij Peeters
van AndersNu haalde de verlichting
aan. “Er is in het verleden dus voor
75.000 euro aan verlichting in de
kerktoren geplaatst, terwijl het dak
lekt. Waarom is dat geld toen niet
naar het dak gegaan?”
De gemeenteraad beslist op
dinsdag 13 maart of de subsidie
inderdaad wordt verstrekt.

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

Uw timmerwerk op maat!
Overkappingen • Dakkapellen • Hekwerken

Timmerbedrijf Peter Peeters | 06 22 23 47 64 | Maasbree

ZWEMBAD • WHIRLPOOL • SAUNA • STOOMBAD
CHEMICALIËN • ONDERHOUD • RENOVATIE

1988 - 2018
AQUAFUN WELLNESS
BESTAAT 30 JAAR
OM DIT HEUGLIJKE FEIT TE VIEREN
HOUDEN WIJ OP ZATERDAG 3 MAART 2018
VAN 10.00 - 17.00 UUR EEN OPEN DAG.
Onze leveranciers presenteren hun
nieuwste zwembadmaterialen

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
GRAAG TOT ZATERDAG,
TEAM AQUA FUN B.V.
GROESWEG 43 | 5993 NN MAASBREE | 077-4652678
WWW.AQUAFUN-WELLNESS.NL

Italiaanse
kruiden

Diverse soorten.
Italiaanse kruiden
Ø 14 cm.
Diverse soorten. Ø 14 cm.
stuks
7.47D
33stuks
7.47

Husky’s door de Heldense Bossen
In de Heldense Bossen vond op zaterdag 24 en zondag 25 februari voor de tiende keer de
sledehondenrace Peel en Maas Challenge (PMC) plaats. Honderden husky’s en andere renhonden
draafden door het zand van de bossen met achter hen hun baasjes op sleeën met wieltjes. De start
en finish waren bij camping Bovensbos. Daar bivakkeerden de rijders ook gedurende het weekend.
“Het is perfect verlopen”, vertelt Piet Bom van de organisatie. “Zo’n mooi weer als dit jaar hebben
we nog nooit gehad. En hoe kouder het is, des te fijner vinden de honden het. Die lopen zelfs
harder als het koud is.”

5.-

3 VOOR

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 9. GELDIG VAN 01-03 T/M 07-03. OP=OP
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Geboren

Ties

14 februari 2018
Zoon van
Roy Vercoulen
en Karen Joppen
Muldersweg 19
5987 AD Egchel
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Volg je hart, want dat klopt!
Een gratis sessie van 45 minuten,
Volg je hart, ontdek jezelf (opnieuw),
wat wil ik (niet). Lenie Smit, Coach
bij Lijf-Stijl Coaching. Bel voor een
afspraak: 06 47 83 03 31.
Potgrondactie VC Olympia.
Zaterdag 10 maart grote potgrondactie
van VC Olympia! Van 10.30-14.00 uur
komen wij langs de deur in Panningen
en Egchel. Steun VC Olympia en koop
nu uw potgrond.
27 maart: Mindfulness Training.
Gerichte aandacht, in het hier en nu,
zonder (ver)oordelen. Dinsdagavond
27 mrt start weer ‘n mindfulness
training om 19.30 in Panningen.
Nog n paar plaatsen beschikbaar.
www.sensus-pvs.nl of T 06 13 74 75 29.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
De nieuwe verkooplocatie van Obelisk
is vanaf maart 2018 Rozenobel 12
Beringe. Geopend vrij 9.00- 17.00 en
za 9.00- 16.00 uur of na tel. afspraak
06 14 04 02 72.
Beautycase verloren. Wie heeft
donderdagmorgen 22 februari een
zwarte beautycase met inhoud
gevonden voor Raadhuisstraat 1C
in Panningen? Tegen beloning.
Neem contact op met 06 12 40 93 76.
Nieuw: Cassandra Creatief is verhuisd
naar Grubbenvorst. Geopend dinsdag
t/m zaterdag. Verkoop van stoffen,
tricots, naai- en quiltbenodigdheden.
Kloosterstr.64a tel. 077 400 81 96.
Peel Energie Loket.
Open a.s. zaterdag 10-12 uur
Ninnesweg 50 Panningen.
Wollies Atelier brengt kleding
tot leven! Verstel-, verander- en
maatwerk.
Mirjam Paulissen, Ondernemershotel
`BOESZT` Hagelkruisweg 2, 5993 SC
Maasbree. Tel. 06 12 10 67 87
wolliesatelier@gmail.com
Te koop kleine pakjes hooi, goede
kwaliteit. 06 53 94 67 77.
Potgrondactie VC Olympia.
Steun VC Olympia en koop potgrond
tijdens de grote potgrondactie op
zaterdag 10 maart van 10.30-14.00
uur in Panningen en Egchel!

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

Dankbetuiging

Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.
Een woord, een hand, een bloemetje, een kaart of jullie
aanwezigheid voor tijdens of na de uitvaart waren voor
ons een grote steun na het overlijden van mien menneke,
ôzze pap en opa

Geert van Wijlick
*Belfeld, 1 april 1935

† Baarlo, 16 januari 2018

echtgenoot van

Mariet van Wijlick-Smits
weduwnaar van

Nellie van Wijlick-Hilkens

Een warmer en mooier afscheid van
mijn lieve man, onze pap en super-opa

WIEL PETERS
hadden wij niet kunnen wensen.

Bedankt.
Mariet, kinderen en kleinkinderen
Voorste Horst 70, 5991 DM Baarlo
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 maart 2018
om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus te Baarlo.

Meijel, maart 2018
Hartverwarmend was het dat zo velen ons
bij het afscheid van onze mam en oma

An Vestjens - van Lier
terzijde stonden.
De vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten,
bloemen, telefoontjes en bezoeken hebben ons diep ontroerd.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen Vestjens
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje,
zee op 300mtr afstand in Guardamar
del Segura 35km zuidelijk van
vliegveld Alicante. Meer info;
frans.huijs@home.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
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.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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.
Mindful bewegen & meditatieles.
V.a. donderdagavond 29 mrt. wekelijks
mindful bewegen en meditatie les.
Voor beginners of om je mindfulness
skills te onderhouden. Tijdstip
19.30-20.30. Voor aanmelden zie
www.sensus-pvs.nl of 06 13 74 75 29.
Te huur gevraagd. Echtpaar, 65 jaar
zoekt vrijstaande of halfvrijstaande
huurwoning met garage aan de rand
van Panningen. Tel. 06 30 77 19 09.

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

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

Dankbetuiging

Zij zorgde voor ons, wij zorgden voor haar
Nu laten wij los, zodat ze de rust krijgt die ze verdient

An Schijven-Jacobs
Hartverwarmend was het dat jullie er voor ons waren.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
familie Schijven
Houtworm of boktor? Gratis
inspectie, houtworm of boktor. 06 39
02 22 51 Constant Plaagdier Preventie.
Paard-instructieset gevonden
aan Provincialeweg in Maasbree.
Zat in koffertje; afhalen bij
redactie HALLO. Bel 077 208 32 21.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
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.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Kitty en Twan: 077-3512798

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Nieuwe puppycursus Kessel-Eik.
Op zaterdag 10 maart a.s. start
De Hondenschool Kessel-Eik weer
met `n leuke leerzame puppycursus
voor baasje en hond. Wees er snel bij!
Voor info: johnstoffels@ziggo.nl

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl
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Na een leven vol werklust en onuitputtelijke energie,
zijn wij trots op wat hij bereikt heeft.
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van

Frits Palmen
echtgenoot van

Miem Kömhoff
* Ell, 4 juni 1934

† Weert, 25 februari 2018
Meijel: Miem Palmen - Kömhoff

Stramproy: Rick en Petra
Sem
Meijel: Marcel en Ankie
Niels, Senna
Maasbree: Peter en Sandra
Femke
Stramproy: Thijs †
Familie Palmen
Familie Kömhoff
Familie Palmen
Dopheide 7, 5768 GC Meijel
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 2 maart om
19.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Meijel.
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 3 maart
om 11.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Pap is opgebaard bij Marcel en Ankie op de Keulse Kar 11
te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op
donderdag van 19.00 - 21.00 uur en vrijdag na de avondwake.
In plaats van bloemen liever een donatie voor het longfonds
COPD waartoe gelegenheid is in de collectebussen bij de
condoleanceregisters.

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.

HALLO in Straelen
Drum- en brassband Voorwaarts Baarlo deed op zondag 4 februari mee aan de carnavalsoptocht
in het Duitse Straelen. “Bij café Centraal stond al een grote schminkploeg klaar om alle 45 leden te
schminken”, laat de muziekgroep weten. Rond 12.30 uur vertrokken de Baarlose muzikanten in de
optocht met hun nieuwe carnavalspakken. “Na afloop van de optocht zijn we met z’n allen nog
‘pommes mit currywurst’ gaan eten en daarna nog wat gaan drinken.” Om 18.30 uur vertrokken
de Baarlonaren weer naar hun eigen dorpje.

Organisatie BaarloBattert maakt ijsbaan

Schaatsbaan verbindt
bevolking Baarlo
Een van de initiatiefnemers van de
baan is Koen Hendriks. De 34-jarige
Baarlonaar is trots op de ijsbaan.
Via een WhatsAppgroep van lokale
ondernemers kwam het plan om een
ijsbaan te bouwen tot stand. “Sporten
en bewegen is belangrijk in een
samenleving”, zegt Koen. “Het bindt
mensen, zorgt dat ze samenkomen.”
BaarloBattert organiseert verder ook
nog een stormloop in Baarlo tijdens de
Volksfeesten in juni. Het doel van de
ijsbaan is ook om de gemeenschap te
laten ziet dat BaarloBattert er voor ze
is. De grootste vijand van de ijsbaan
was de zon. Op zondag 25 en maandag 26 februari werd het schaatsen
uitgesteld. Met behulp van een zeil

op het ijs werd geprobeerd het smelten tegen te gaan, maar dat mocht
de eerste twee dagen niet baten. Het
ijs moet ongeveer 3 centimeter dik
zijn voordat er geschaatst kan worden. Dinsdagavond was het wel zover.
Tientallen kinderen en volwassenen
kwamen naar de parkeerplaats om
hun schaats-skills weer eens uit te
proberen.

Koffie en vlaai van
omwonenden
Het idee van een schaatsbaan
leeft wel onder de bevolking van
Baarlo, laat Koen weten. “De vrijwilligers krijgen koffie en vlaai van

omwonenden, omdat die het een leuk
initiatief vinden.” Verder werd er door
zo’n tien lokale bedrijven hooi, hout
en ander materiaal geleverd voor de
ijsbaan. Ook kregen de vrijwilligers de
sleutel van de school en mochten ze
daar gebruik van maken.
De ijsbaan werd opgezet door
zo’n dertig vrijwilligers. Koen is er
trots op dat de baan in zo’n korte tijd
gerealiseerd kon worden. “Zoiets doe
je samen. Het evenement brengt het
dorp bijeen. De verantwoordelijkheid
en betrokkenheid bij de vrijwilligers is
enorm.” Bij een volgende vorstperiode
is de kans groot dat BaarloBattert
wederom een plek voor schaatspret
creëert.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

Jan van Deurssen
vriend van

Annie Crooijmans
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar
Thorn, 23 februari 2018
Correspondentieadres:
Parallelweg 14
5961 GS Horst
We zullen Jan voor het laatst in ons midden hebben tijdens de
uitvaartdienst op maandag 5 maart a.s. om 11.00 uur in de aula
van het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4, te Horst.
Jan is opgebaard in het Uitvaarthuis waar u zondag van 14.00 uur
tot 15.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid het
condoleanceregister te tekenen.

Vier generaties
Griet Geraeds-Vullers uit Panningen vierde eerder deze maand haar 86e verjaardag. Maar er
was meer te vieren. Ze werd ook nog overgrootoma van Tess van Teeffelen uit Deurne, waarmee er
weer vier generaties compleet zijn. Op de foto oma Marie-Louise Berkers-Geraeds uit Liessel,
overgrootoma Griet Geraeds-Vullers met baby Tess en rechts de kersverse moeder Marjo Berkersvan Teeffelen uit Deurne.
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Kerkbestuur Vincentius Cluster
is ter vervanging van een huidige medewerkster op zoek naar een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
in het parochiecentrum te Panningen
voor acht uur per week op meerdere ochtenden.
DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN
UIT HET VERZORGEN VAN
• de financiële administratie;
• debiteuren- en
crediteurenadministratie;
• het mede opstellen van begrotingen
en jaarrekeningen;
• de salarisadministratie.

WIJ VRAGEN
• minimaal MBO werk- en
denkniveau;
• goede beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift;
• zelfstandig en in teamverband
kunnen werken;
• goede kennis van Word en Excel;
• beheersing van een
administratieprogramma bijv. Exact;
• affiniteit met de doelstelling van de
rk parochiegemeenschap.

Peel en
Maas

Gerard
Cuijpers

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de
rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan
is. De 69-jarige Gerard Cuijpers werd geboren in Grashoek en vertrok na zijn vervroegde pensioen in 2004
naar Hui in Roemenië, waar hij zijn huidige vrouw leerde kennen. Nederland missen doet hij niet,
al ‘wandelt’ hij af en toe door zijn geboortedorp via Google Streetview.

Uw reactie kunt u voor 10 maart
sturen naar het kerkbestuur
Vincentius Cluster,
Rochusplein 3, 5988 CG Helden
of mailen naar
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

nummer

2

STEM PUUR LOKAAL
•
•
•
•

mijn zorg is de zorg
iedereen doet mee!
voor een natuur in evenwicht
samen met u wonen, leven,
recreëren èn ondernemen
in Peel en Maas
• meer vrouwen in de politiek

Saskia Vervoort
van den Heuvel
LIJST

GEVRAAGD
Medewerksters
(huisvrouwen) voor in
de kasaardbeienteelt
Aardbeien op werkhoogte. Werktijden in overleg.
Voor verdere inlichtingen:
Kessels Aardbeien B.V. Steegstraat 29, Meijel, Tel. 06-27586006

ZATERDAG 10 MAART

KICKBOX HEROES

WEGING VAN 14.00 T/M 15.00 UUR | AANVANG GALA 16.00 UUR
B/C/N/J KLASSE | ENTREE € 20,00 | 5 T/M 12 JAAR € 15,00
SPORTHALLEN HELDEN | PIUSHOF 137 | 5981 VW PANNINGEN

Gerard met zijn vrouw (links) en een goede vriendin (midden)
in traditionele, Roemeense blouse
Gerard werd op 24 maart 1949 geboren als zoon van
Jan en To van Pauke, die jaren een café op de Pastoor
Vullinghsstraat in Grashoek hadden. “Ik heb drie broers
die nog in Grashoek en Panningen wonen en een zus in
Meterik.” Op zijn twaalfde ging Gerard studeren aan het
seminarie in Kerkrade en daarna op het kleinseminarie
in Merkelbeek en Zenderen. In Sittard ging hij aan het
werk bij huize Watersley in de gehandicaptenzorg tot aan
zijn vervroegde pensioen in 2004.

Met Rode Kruis naar Roemenië
Door zijn werk kwam Gerard in Roemenië terecht.
“Na de dood van dictator Ceauescu in 1989 ging
het Rode Kruis naar Roemenië om de bevolking te
helpen”, aldus Gerard. Vanuit Sittard hielp hij mee met
het verzamelen, sorteren en opslaan van de spullen
die naar het Oost-Europese land werden gestuurd,
zoals elektra, bouwmaterialen en kleding. “In 1995
ben ik voor het eerst zelf meegegaan”, aldus Gerard.
“Een echte cultuurshock. Je gaat dertig of veertig jaar
terug in de tijd. Maar er was ook prachtige natuur.
Zoveel mooie bloemenvelden dat je niet wist waar je
moest kijken.”
Toen Gerard in 2004 met vervroegd pensioen kon,
besloot hij naar Roemenië te emigreren. “Het leven in
Nederland vond ik te gehaast en ik was niet gelukkig
met mijn toenmalige echtgenote. Ik wilde in Roemenië
gaan genieten van mijn pensioen.” Zijn huidige vrouw
Mihaela had Gerard al twee jaar voor zijn emigratie
leren kennen. “In Nederland ben ik drie keer getrouwd
en gescheiden en ik heb twee dochters. Mihaela werkt
als verpleegster in de gehandicaptenzorg en heb ik
leren kennen toen ik me wilde settelen in Roemenië.
Daarvoor moest ik heel veel papierwerk regelen.
Toen stelde zij voor om ‘gewoon’ te gaan trouwen en

was het veel sneller geregeld. Ze is 24 jaar jonger dan
ik en we zijn al jaren gelukkig getrouwd.”
Een groot verschil met Nederland is volgens Gerard
het verkeer. “Het is hier levensgevaarlijk. De wegen
zijn slecht, zitten vol gaten en iedereen rijdt elkaar
voorbij. Ik heb zelfs meegemaakt dat vrachtwagens
ambulances inhaalden. Ook bouwen ze al jaren aan drie
autowegen die nooit af gaan komen en ligt het hele
verkeer in de knoop als er vijf centimeter sneeuw valt,
terwijl de overheid elk jaar trots de sneeuwruimers
presenteert.” Aan de andere kant kan het contrast
tussen het ouderwetse Roemenië met het moderne
Nederland niet groot genoeg zijn. “Voor het stoplicht
staan met een paard en wagen naast je of een grazende
koe naast de weg in een miljoenenstad zijn aparte
gewaarwordingen.”
Gerard mist Nederland niet. “Als mijn gezondheid
het zou toelaten, zou ik graag teruggaan om familie
te bezoeken. Maar na een zware hartoperatie in
2005 en mijn chronische longziekte is dat haast niet
mogelijk. Daarom ‘loop’ ik soms rond in Grashoek via
Google Streetview en kan ik toch zien hoe het dorp er
nu uitziet.” Als het gaat om de Roemeense keuken,
is Gerard niet onder de indruk. “Ik ben een echte
soepliefhebber. Hier kennen ze het wel, maar ze eten het
niet. Bor komt in de buurt. Dat is een vieze, vette, zure
soep met room. De Roemenen vinden het een lekkernij,
maar ik vergelijk het met een bord warme, zure melk
met klonten vet erin. Sarmale vind ik dan weer wel
lekker. Dat zijn met rijst, gehakt en groenten gevulde
wijnbladeren die moeten sudderen.” Het enige dat
Gerard écht mist is een goede Nederlandse hap. “Frietjes
met Zaanse mayonaise, want die bakken ze hier niet
heet genoeg. Of een frikadel speciaal. Die is hier nergens
te krijgen. Bezorg mij maar een hele doos!”
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aan
Noortje Cox

Beslissingen
nemen
Vraagt u zich ooit af ‘wat
als’? Wat als ik toen een
andere opleiding gekozen
had? Wat als ik op de eerste
schooldag iemand anders had
aangesproken en daar
vrienden mee was geworden?
Beslissingen hebben
gevolgen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Ik ben groot fan van een Amerikaanse
tweeling die YouTube video’s maakt.
Ze noemen zich de Dolan Twins.
Mijn zus heeft me ongeveer een half
jaar geleden een video van ze laten
zien en ik zou ze heel graag een keerHeb je een bijbaantje?
tje willen ontmoeten.
Nee, ik ben nog te jong om ergens te
Wat is je favoriete dag van de
werken. Daarnaast wil ik eerst een
week?
aantal maanden op de middelbare
Woensdag! Dan ben ik namelijk om
school hebben gezeten voor ik een
kwart over twaalf klaar met school,
baantje neem. Zo is er een kleinere
in plaats van kwart over drie. Daardoor
kans dat ik veel stress heb bij zo’n
heb ik dan meer tijd om iets met mijn
grote stap.
Wat verwacht je van de middelbare vriendinnen te doen of huiswerk te
maken.
school?
Waarom zou je de wereld wel/niet
Ik verwacht, door verhalen van mijn
broer en zus, dat ik samen met andere rond willen reizen?
brugklassers de kleinste van de school Van de ene kant zou ik de wereld
ben. Ik denk ook dat het een grote
wel rond willen reizen, omdat
stap is. Ik hoop dat ik nieuwe vrienik het altijd erg leuk vind om
den en vriendinnen maak, maar dat ik andere landen te bezoeken en
mijn oude vriendinnen niet uit het oog mooie bezienswaardigheden te
verlies.
bekijken. Aan de andere kant hou
Als er een vak op school was, dat je ik absoluut niet van het gedeelte
niet meer zou hoeven volgen, welke waar je daadwerkelijk moet reizen.
zou dat dan zijn?
Ik verveel me al snel als ik lang
Ik denk dat ik dan voor spelling zou
in een auto, trein, vliegtuig of bus
kiezen, want ik vind dat best makkelijk moet zitten.
en ik ben er ook goed in. Ik heb op dit Houd je van achtbanen?
moment ook extra werk voor spelling, Ja, heel erg. Ik vind het meestal
dus de meeste lessen hoef ik al niet
spannend, maar wel heel leuk. Het is
meer te volgen.
eerder weleens gebeurd dat ik eerst
Waar zou je wensen als je maar één niet in de achtbaan durfde, maar als ik
wens had, maar je wist dat die zou
er dan uiteindelijk tóch in ging, wou ik
uitkomen?
nog een keer.
Noortje Cox
12 jaar
De Pas
Helden

Wat doe je het liefst met je
vrienden of vriendinnen?
Ik vind het leuk om naar mijn kamer,
of naar die van de vriendin waar ik op
dat moment bij ben, te gaan. Maar als
ik met diegene een grappig gesprek
kan voeren op de bank in de huiskamer, vind ik dat net zo leuk. Als
we niet echt iets hebben om over te
praten, spelen we vaak spelletjes op
de computer of kijken we video’s op
YouTube.
Als je de kans had om ervoor te
kiezen nooit dood te gaan, zou je
die dan nemen?
Dat ligt aan de omstandigheden. Als
ik voor altijd 12 jaar bleef, zou me dat
niet leuk lijken, omdat je dan heel
veel dingen nooit kunt meemaken.
Zoals de middelbare school, een baan
hebben en trouwen. Als ik voor altijd
rond de 20 jaar zou blijven kon ik er
nog eens over nadenken, maar als
iemand er op dit moment voor kon
zorgen dat ik voor altijd blijf leven, zou
ik nee zeggen.
Wat is iets waar je echt een hekel
aan hebt, maar wat toch nodig is?
Sommige mensen vinden dit misschien raar, maar ik vind het niet zo
leuk om te douchen. Ik weet niet echt
waarom, maar ik vind het gewoon niet
leuk om te doen. De laatste tijd zet ik
steeds muziek op, dat maakt het toch
wel wat leuker.

Heb je een ongewone angst
voor iets?
Deze angst is niet héél ongewoon,
maar ik heb wel eens het gevoel dat
er iemand achter me aan zit. Dat is
meestal als ik op de fiets naar school
ga, dan kijk ik de hele tijd om me
heen. Ik ben dus bang voor vreemden
die me zouden kunnen achtervolgen.
Wat is je favoriete plek op de
wereld?
Ik ben een aantal keer op vakantie
geweest naar Italië en daar vond ik
het telkens erg mooi. Maar na een
keer naar Parijs te zijn geweest, weet
ik dat Parijs toch wel mijn favoriete
plek in de wereld is.
Wie is/zijn je favoriete bekende(n)?
De Dolan Twins! Al hun video’s zijn
grappig en ze lijken twee van de
weinige YouTubers te zijn, die eerlijk
en als het ware ‘echt’ zijn.
Waar ben je het meest dankbaar
voor?
Mijn familie, vrienden en vriendinnen.
Ze betekenen allemaal heel veel voor
mij en ik kan ook altijd bij ze terecht.
Kun je makkelijk beslissingen
maken?
Meestal wel, maar soms weet ik echt
niet wat ik moet kiezen, maar dat
gebeurt meestal bij kleine dingen.
Bijvoorbeeld als ik nieuwe kleren heb.
Dan weet ik niet wat ik eerst aan moet
doen.

Wanneer je een beslissing
maakt, ben je je niet bewust
van de gevolgen die dit op de
lange termijn kan hebben.
Zo zijn er koppels die elkaar niet
hadden ontmoet als één van
hen een andere vervolgopleiding had gekozen. De keuzes
die je maakt kunnen positieve
of negatieve gevolgen hebben,
maar er is geen manier waarop
je kunt bedenken wat er was
gebeurd als je een andere keuze
had gemaakt. Toch zijn veel
mensen, inclusief ikzelf, vaak
geïntrigeerd door de gedachte
van wat er was gebeurd als jij
of iemand anders een andere
keuze had gemaakt. Zo had mijn
opa vroeger de keuze uit een
baan in Heerlen en Lochem.
De keuze was voor hem vrij
gemakkelijk om te maken.
Hij koos voor Heerlen, maar
toch. Als hij voor Lochem had
gekozenhad hij samen met
mijn oma daar naartoe moeten
verhuizen. Dan had mijn moeder mijn vader helemaal niet
ontmoet, of was de kans groter
geweest dat ik hier niet was
opgegroeid. De basis van mijn
leven is neergezet door mijn
ouders en voorouders en de
keuzes die zij hebben gemaakt.
Er is niets dat ik daaraan kan
veranderen, maar vanaf een
bepaalde leeftijd maak ik zelf
keuzes die een bepaald pad
voor mij vrijmaken en op die
manier stippel ik mijn eigen
leven uit. Ik hoop dat ik de
goede keuzes maak en dat ik
succesvol zal worden in het
leven, maar er is geen manier
waarop ik kan voorspellen hoe
de keuzes die ik maak mijn
leven zullen veranderen.
Renée
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Helft opbrengst voor vereniging

Jantje Beton-collecte
in Baarlo en Maasbree
Jeugdverenigingen Jong Nederland Baarlo en Jong Nederland
Maasbree komen van maandag 5 tot en met donderdag 8 maart langs de
deuren voor de jaarlijkse Jantje Beton-collecte. De helft van de opbrengst
mogen de verenigingen zelf houden en gebruiken voor onder andere de
aanschaf van nieuwe materialen.

Vijftien nieuwe bhv’ers na infoavond
Het doel van Jantje Beton is
het mogelijk maken dat kinderen
kunnen spelen. Dit doet zij
door bijvoorbeeld speeltuintjes
te bouwen of te renoveren en
speelactiviteiten te organiseren.
Van al het geld dat collectanten

ophalen, mogen de Jong Nederlandafdelingen de helft houden om te
besteden aan het vergroten van
het speelplezier van hun leden.
De andere helft gaat naar het
Nationaal Jeugdfonds, waarmee
andere projecten worden gesteund.

Het Rode Kruis en EHBO Helden-Panningen hielden op dinsdag 20 februari op middelbare school
het Bouwens een gezamenlijke informatieavond over burgerhulpverlening. Cardioloog dr. Hazeleger,
twee ambulancebroeder en een meisje dat al op haar negentiende een succesvolle reanimatie
onderging vertelden over de protocollen en hun ervaringen over reanimatie. Daarna sprak Theo
Schrijnemaekers van HartslagNu over het belang van burgerhulpverleners. Aan het einde van de
avond meldden vijftien mensen zich spontaan aan als burgerhulpverlener.

Meezingrepetitie Méél Voices
Het Meijels Mannenkoor, dat tegenwoordig Méél Voices heet, houdt op woensdag 7 maart een meezing
repetitie. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Het veertigjarige koor wil de
passie voor zingen en gezelligheid
met anderen delen en houdt daarom
een meezingrepetitie. Mannen uit

Meijel en omgeving die van zingen
houden, kunnen hieraan deelnemen.
Het koor hoopt op die manier anderen
enthousiast te maken en nieuwe

leden te trekken. De meezingrepetitie begint om 19.45 uur en duurt tot
22.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.meijelsmannenkoor.nl

Seniorenmiddag bij Ringoven
Ontmoetingsplaats De Ringoven in Panningen houdt op woensdag 7 maart een seniorenmiddag voor
60-plussers. Het doel van de middag is het gezellig samenzijn met leeftijdsgenoten. De seniorenmiddag duurt
van 15.00 tot 17.00 uur.
De Ringoven is een project van
maatschappelijk ondernemer Rendiz
en biedt mensen met een ondersteuningsvraag of achterstand tot de
arbeidsmarkt de mogelijkheid om

Rotaryclub vervult
eerste wens
De eerste wens van de wensboom van Rotaryclub Venlo-Maas en Peel
is op dinsdag 20 februari vervuld. Petra Verrijt-Vullings werd opgegeven
door haar schoonzus Esther vanwege haar inzet voor de medemens en
haar mantelzorgwerk. De schoonzussen kregen een high tea aangeboden
door de serviceclub.
Eind vorig jaar konden wensen
worden ingediend bij Rotaryclub
Venlo-Maas en Peel bij de Wensbomen
in Panningen en Blerick en via
internet. De serviceclub kreeg ruim
150 wensen binnen. Esther was de
eerste die haar wens vervuld zag
worden. “De komende weken zal
met iedere wensaanvrager contact
zijn opgenomen om de verdere
uitwerkingen invulling van de wens

te bespreken. We maken ons sterk om
zoveel mogelijk wensen te vervullen
de komende maanden” vertelt Theo
Geurts van de Rotaryclub. Rotaryclub
Venlo Maas en Peel is onderdeel van
Rotary International, ‘s werelds oudste
organisatie van serviceclubs met
ruim 1,2 miljoen leden, verdeeld over
34.000 clubs in meer dan 200 landen.
Rotary in Nederland telt 19.000 leden
verenigd in 450 clubs.

hun talenten te tonen en te ontwikkelen.
Aanmelden voor de seniorenmiddag of meer informatie ontvangen, kan door een mail te sturen naar

info@deringoven.nl of te bellen
naar 077 303 15 30. Kijk voor meer
informatie op www.deringoven.
nl of op de Facebook-pagina van
De Ringoven.

Sporters met beperking

X-triathlon promotietour door
Peel en Maas
Zeven sporters met een beperking uit Noord-Limburgse gemeenten komen woensdag 7 maart langs bij
diverse gemeentehuizen in Noord-Limburg, waaronder het Huis van de Gemeente in Panningen. Met deze
promotietour vragen ze aandacht voor de X-triathlon die deze zomer plaatsvindt in Venray.
De sporters beginnen de promotietour in het zwembad in Gennep,
waar ze starten met zwemmen.
Daarna gaan ze fietsend en lopend
langs de gemeentehuizen in Bergen,
Venray, Horst aan de Maas, Venlo,
Beesel en ten slotte Peel en Maas.
Daar komen de deelnemers aan de
triathlon aan rond 16.00 uur, waar ze
door een wethouder van gemeente

Peel en Maas worden ontvangen.
Daarna tekenen ze een convenant
waarmee de gemeente zich aan de
X-triathlon verbindt. De X-triathlon is
een aangepaste triathlon voor mensen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking waarbij rekening wordt
rekening gehouden met die beperking.
De onderdelen bestaan uit de sporten
fietsen, zwemmen en hardlopen. De X

staat voor extra ondersteuning, zorg
en aanpassing. Deelnemers kunnen
alleen of met een buddy meedoen
en hebben de keuze uit een recreantenparcours of wedstrijdparcours. Op
17 juni vindt het evenement plaats
in Venray. Kijk voor meer informatie
over het evenement op
www.iedereenkansporten.nl/
x-triathlon
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GEPLUKT Wiel Zeelen
bevalt Wiel echter ook prima “Ik
verveel me nooit. Zo ga ik regelmatig
met mijn buurjongen Bob mee naar
therapie in Sevenum. Hij zit door een
ongeluk in een rolstoel en ik vind het
fijn dat ik iets voor hem kan doen.
Als ik soms zie hoeveel progressie
hij weer heeft gemaakt, dan krijg ik
gewoon kippenvel. Prachtig dat ik iets
kan betekenen.”

50 jaar hechte
vriendenclub

Wiel Zeelen is vooral bekend als buuttereedner. Dertig jaar lang stond hij in de ton op het podium en vertelde hij grappige verhalen. De geboren en
getogen Maasbreenaar is verder veel bezig met wandelen, zijn twee kleinkinderen en ook op zijn oude werk is Wiel nog een graag geziene gast. Deze
week wordt Wiel (67) geplukt.
Al toen Wiel 16 jaar was, stond
hij al in de ton om zijn ‘buutten’ aan
het grote publiek te laten horen. Toen
nog bij de jeugd, maar vanaf zijn 18e
deed Wiel mee aan de Limburgse
Buuttekampioenschappen (LBK).
Daar haalde hij tussen 1968 en 1998
zowat ieder jaar de finale. “Ik ben in
de jaren 70 vijf keer tweede geworden

bij het LBK. De druk werd steeds
groter om ook een keer die titel te
pakken. Toen ik in 1981 dan eindelijk
het LBK won, was dat echt geweldig.
Een bekroning op al die jaren.”
Wiel vindt niks mooier dan een
goede buut. “Als je daar helemaal
alleen op die bühne staat voor een
volle zaal en je kunt het publiek een

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.

Oplossing vorige week:
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kwartier lang laten lachen, dat is toch
geweldig. Wat is er nou mooier in
het leven dan anderen laten lachen?”
In 1998 moest Wiel noodgedwongen
stoppen met zelf optreden. “Ik had
longproblemen en in die tijd werd er
nog volop gerookt in alle zalen. Van
de dokter moest ik stoppen.” Wiel
werd meteen gevraagd om zitting te
nemen in de jury van het LBK en dat
doet hij nog steeds. “Omdat ik eerst
zelf meedeed en daarna in de jury
ben gekomen, heb ik sinds 1966 alle
buutten van het LBK gezien.”
Aangezien Wiel de enige
Maasbreenaar en zelfs de enige
persoon uit Peel en Maas is die
ooit het LBK won, werd hij door
carnavalsvereniging D’n Hab uit
Maasbree, waar Wiel al tientallen
jaren lid van is, gevraagd te helpen
bij een jongerenproject. “Samen met
Twan Smedts begeleid ik een paar
jongeren die zich opgegeven hebben
voor de workshop buutten. Die treden
dan op bij het scholenfestijn en bij de
ouderenzitting. Dat is zo geweldig om
te doen. Heerlijk om die jeugd op het
podium te zien staan en de mensen
aan het lachen te maken. Ik denk dat
wij meer gespannen waren voor het
optreden dan zij.”

Met buurjongen
naar therapie
Maar het is niet allemaal buut
wat de klok slaat bij Wiel. Voor zijn
pensioen drie jaar geleden was
hij werkzaam als hoofdinkoper bij
Eurotech in Blerick. “Daar fiets ik

nog regelmatig naartoe om bij te
kletsen en koffie te drinken. Het was
een leuke baan en een hele fijne
werkgever.” Zijn werkvrije leven

Wiel gebruikt zijn vrije tijd ook
graag om te wandelen. Met zijn
mede-gepensioneerde buurtbewoners
loopt hij één ochtend in de week.
Die kun je al beschouwen als
vrienden, maar samen met tien
andere ‘Britse’ heeft Wiel al meer dan
vijftig jaar een hechte vriendenclub.
Onder de naam KEN bouwden ze vele
jaren carnavalswagens, gaan ze ieder
jaar een midweekje weg en houden
ze regelmatig ‘culturele uitstapjes’.
“Dat komt vooral neer op terrassen.
Het is wel uniek dat we met dezelfde
elf mannen nog steeds dezelfde
vriendengroep hebben. Het motto
van ons is dan ook: ‘Wat KEN ken, ken
KEN allein’.” In 2015 hadden we een
jubileumfeest. Met al het nageslacht
erbij kwamen er meer dan tachtig
mensen naar het feest. Geweldig.”
Wie niet mag ontbreken in een
verhaal over Wiel is Mia. Al veertig
jaar zijn de twee gelukkig getrouwd.
Ze hebben twee kinderen en inmiddels ook twee kleinkinderen. “Ik zie
Indy en Dani ook zeer regelmatig en
pas graag op. Mijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen zijn mijn grote trots.”
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In voorjaar geopend

Nieuwe VVV-winkel
in Meijel
In Meijel wordt in het voorjaar een VVV-winkel geopend. Dat maakte Toeristisch Platform Peel en Maas
bekend bij een bijeenkomst op donderdag 22 februari. Het platform gaat samen met promotieorganisatie
Peelgeluk alle toeristische zaken van Meijel en de gemeente presenteren.

Starters in de regio

Vitaliteitscoach Helden
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Vitaliteitscoach Helden
Roeland Zeevenhoven
Stogger 21
HELDEN
06 57 52 39 94
info@vitaliteitscoachhelden.nl
www.vitaliteitscoachhelden.nl
Preventie gezondheidszorg
medio 2017
ongemerkt voor hoge kosten door
de uren die in de werving gestoken worden. Voor het MKB heeft
het betrekken van de medezeggenschap bijzondere aandacht
van Vitaliteitscoach Helden.
Jarenlange expertise bij verandertrajecten bij grote internationale
ondernemingen staat garant voor
soepele en snelle advies- en
instemmingstrajecten.

Bij de bijeenkomst van het
Toeristisch Platform werd ook een
nieuwe toeristische promotiefilm
van Peel en Maas gepresenteerd.
Die wordt aan alle deelnemers en
aanverwante partijen ter beschikking

gesteld. De film is ook te vindenop
de website van Liefde voor Limburg.
Andere plannen die bekend werden
gemaakt, waren: inspiratiesessies,
een kijkje in de keuken bij de
verschillende toeristische organisaties,

de o
 ntwikkeling van een digitale
game en speurtocht, kindershopping
in Panningen en de bundeling van
dorpsommetjes. In Peel en Maas
liggen in Panningen, Baarlo en Kessel
al VVV-winkels.

Ben jij de meubelmaker of montagemedewerker
die ons team komt versterken?

Activiteiten
Vitaliteit staat voor energiek,
veerkrachtig en gemotiveerd.
Vitaliteitscoach Helden geeft
maatwerkadviezen op het gebied
van vitaliteit aan midden- en
kleinbedrijf (MKB) en aan particulieren. Juist de brede kennis én
praktische ervaring maakt hier
het verschil: mental coaching,
stresscounseling, beweegcoaching en hulp bij gewichtsreductie zijn gebieden waar mensen
ondersteuning nodig kunnen
hebben. De echte vraag achterhalen bij de hulpvraag is van groot
belang om de juiste acties in te
kunnen zetten. Dit is de specialiteit van Vitaliteitscoach Helden.
Medewerkers werken immers met
meer plezier en vitaliteit als ze
zich lekker en ontspannen voelen.
Medewerkers binden met een
menselijke maat is de basis van
een goede werkrelatie. Want
mensen mogen gezien en
gehoord worden. Wanneer er te
weinig aandacht is voor een
medewerker, zorgt dat vaak

Doelgroep
Vitaliteitscoach Helden kan
worden ingezet door ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en door particulieren in
Limburg en Noord-Brabant die
ondersteuning nodig hebben op
het gebied van coaching en
counseling.
Onderscheidend vermogen
Door jarenlange ervaring op
gebied van human resources te
combineren met kennis over het
fysieke en mentale welbevinden
van medewerkers, biedt
Vitaliteitscoach Helden professionele ondersteuning. Zo wordt
voorkomen dat medewerkers
uitvallen en kunnen ze vitaal aan
de slag gaan en blijven. Met de
juiste acties wordt een enorm
positief vliegwiel in werking
gezet binnen de onderneming.
Benieuwd? Kijk dan komende
zondag 4 maart om 09.55 uur
naar het programma
Ondernemend Nederland op
RTL 7. Dan wordt toegelicht wat
Vitaliteitscoach Helden kan
betekenen.

Vacature 1: MEUBELMAKER - fulltime
Functie omschrijving
Als ervaren meubelmaker draag je zorg voor het productieproces van houtbewerking. Door middel van diverse
machines en met behulp van werktekeningen vervaardig je de interieuronderdelen. Je werkzaamheden bestaan uit
het produceren van het interieur in de werkplaats.
Werkzaamheden
• het samenstellen en bewerken van meubels en onderdelen volgens de werktekeningen;
• afwerken van meubels en onderdelen volgens de gestelde kwaliteitsnormen;
• veilig werken met machines en materieel van het bedrijf.

Vacature 2: MONTAGE MEDEWERKER - fulltime
Functie omschrijving
Als ervaren montage medewerker draag je zorg voor het produceren en het monteren van het interieur
(op locatie). Door middel van diverse machines en met behulp van werktekeningen vervaardig en monteer je de
interieuronderdelen. Je werkzaamheden bestaan uit zowel het produceren van het interieur in de werkplaats als het
monteren van het interieur bij de klant op locatie.

KIJK ZONDAG
4 MAART
OM 9.55 UUR
NAAR RTL7
ONDERNEMEND
NEDERLAND

Werkzaamheden
• het samenstellen en bewerken van meubels en onderdelen volgens de werktekeningen;
• afwerken van meubels en onderdelen volgens de gestelde kwaliteitsnormen;
• monteren van samengestelde opstellingen op locatie;
• veilig werken met machines en materieel van het bedrijf.

Denk jij ons team te kunnen versterken? Stuur dan jouw sollicitatie naar administratie@didinterieurmakers.nl
Voor meer informatie kijk op onze website: www.didinterieurmakers.nl

WWW.VITALITEITSCOACHHELDEN.NL
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Bespreking Poll week 07

De Baarlose knoop van Tajiri moet terugkomen
Het knoop-kunstwerk van Tajiri dat op de dijk stond en boven de Vergelt
hing in Baarlo moet terugkomen volgens de stemmers op onze poll van twee
weken geleden. De knoop werd er in oktober vorig jaar vanaf gereden en
het is duur om deze terug te plaatsen, zo bleek na onderzoek. We vroegen
Peel en Maas of het misschien geen beter idee was om een ander kunstwerk
op de plek neer te zetten. Daar waren de stemmers het absoluut niet meer
eens. Op de site koos 86 procent voor een terugkeer en op Facebook was dat

nog een procentpunt meer. Een zege die weinig aan de verbeelding over laat.
De stemmers op de poll willen niks anders dan de knoop over de dijk zien
hangen. Selly Smeets was duidelijk op Facebook: “Terug! Geen twijfel over
mogelijk!” Toch denkt Pascal Janssen er juist heel anders over. “Nee, niet
meer terug. Er zijn al knopen genoeg in Baarlo.” Miriam Jacobs maakt met
een grapje duidelijk hoe zij er over denkt. “Gewoon terug. Knoop dat maar
in je oren.”

Er moeten gemeentelijke ijsbanen
komen eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
In onder meer Baarlo en Maasbree werden de afgelopen dagen
ijsbanen opgezet. Daar zaten bedrijven of verenigingen achter die
dat niet uit commercieel belang deden. Omdat er maar weinig tijd
was vanwege het onstuimige weer, was het veel geregel voor de
vrijwilligers. Is het een idee dat de gemeente bepaalde parkeerplaatsen
aanwijst als ‘ijsbaangebied’ en dat een vereniging daar verantwoordelijk
voor is? Die verenigingen krijgen bij veelbelovend weer dan hulp vanuit
de gemeente in vorm van mankracht of geld.
Schaatsen op plassen en meren wordt steeds zeldzamer. Het zou
jammer zijn als kinderen helemaal niet meer meemaken wat het is om

in de buitenlucht te schaatsen. Het is toch een belangrijk onderdeel van
onze cultuur en het draagt bij aan de verbinding in een dorp. Het is goed
voor de gemeenschap. Daar mag de gemeente best aan bijdragen.
Van de andere kant is schaatsen nu ook weer niet zo belangrijk.
Er zijn genoeg overdekte schaatsplekken in Nederland waar het altijd
mogelijk is. Dit is typisch zoiets wat je aan verenigingen of bedrijven
moet over laten. Als mensen in een dorp dit willen, kunnen ze het zelf
oppakken. Hier hoeft helemaal geen gemeenschapsgeld aan besteed te
worden.
Er moeten gemeentelijke ijsbanen komen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > Er moet een nieuwe burgeradviesgroep komen > eens 38% oneens 62%

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

Ingezonden brief

Thuis in Panningen II
Gemeente, ondernemers, burgers; iedereen is met het ‘Thuis in
Panningen’-gevoel bezig. Aansluitend op het ingezonden artikel van
Riet Steutel vorige week, wil ik een vraag stellen.
Om ook de mensen van buiten deze mooie gemeente dit thuis
te geven, vraag ik mij af: kan er
ergens in deze elf kernen tellende
gemeente een echte camperplaats
komen? In alle buurlanden is de

mogelijkheid om een of enkele nachten ergens beschermd te staan en te
genieten van de omgeving.
Er wordt rond gekeken, gegeten
en gedronken, winkels bezocht, terrasjes gepikt en met inwoners van de

plaats gepraat. Meestal tot wederzijds
genoegen. Ik hoor u denken, er zijn
toch campings genoeg?
Een camperbezitter stelt meestal
geen hoge eisen, want ze willen
genieten van de mooie omgeving
waar ze na een dag toeren terecht zijn
gekomen. Ze willen rust, niet te ver
van de kern staan, een plaats hebben
waar ze vers water kunnen innemen

en oud water kunnen lozen. Een plek
waar ze het toilet kunnen verschonen en niet teveel hoeven betalen.
Ik pleit hiervoor omdat het onze
gemeente prachtig op de toeristische
kaart zal zetten. Want onder deze
mensen is het horen, zien en zegt
het voort.
Wilma Timmermans,
Panningen
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Raf Janssen

Als wethouder heb ik mij 12 jaar ingezet voor
een goed sociaal beleid. Dat moeten we
vasthouden en uitbouwen. Daar wil ik mij de
komende jaren voor blijven inzetten.
Niet meer als wethouder, maar wel als raadslid.

Donor
Al jaren ben ik donor.
Op 2 juli 2012 zei ik ‘ja’ tegen
het doneren van mijn organen
en weefsels wanneer ik ooit
kom te overlijden. Ik was
19 jaar en mocht daar toen
zelf over beslissen. Dat deed
ik met volle overtuiging en na
er goed over nagedacht te
hebben.
In de zomer van 2020 gaat
de nieuwe donorwet in.
Wie dan nog geen keuze heeft
gemaakt wat er met de organen
en weefsels moet gebeuren op
het moment dat je overlijdt,
wordt geregistreerd onder de
optie ‘geen bezwaar’. Ga je
dood, dan gaan bruikbare
organen en weefsels naar een
ander. Het idee dat organen uit
een hersendood of hartdood
lichaam worden gehaald om ze
bij iemand anders te ‘installeren’, beangstigt sommigen.
En dat mag. We krijgen niet
voor niets een keuze: ja, nee,
mijn partner beslist of een
ander beslist. Maar nu een
nieuwe wet is aangenomen,
is er boosheid en waren er
spookverhalen rond omdat
mensen vinden dat ‘de staat’
onze organen afneemt. Terwijl
de keuze nog steeds aan onszelf
is. Ook hebben veel mensen
geen idee hoe een donatieprocedure gaat, terwijl de
Transplantatiestichting dit al
jaren stap voor stap op haar site
uitlegt. Iemand moet hersendood of hartdood zijn en in het
ziekenhuis liggen. Ik wil nog
iets kunnen betekenen voor een
ander. Iemand zijn leven teruggeven. Een ander doet dat ook
als ik een orgaan nodig hebt.
Maar wie de kriebels krijgt van
dit idee, doet er goed aan zijn
keuze vast te leggen. Het hoeft
maar duidelijk te zijn.
Maar laten we niet té lang
stilstaan bij de dood, want het
is misschien nog heel ver weg.
Wie weet overlijd ik wel als ik
oud en versleten ben in mijn
slaap. Dan hoeft niemand zich
druk te maken over mijn
binnenste.
Kim
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week 09 / 01 maart 2018 / Informatie van en over de gemeente

21 maart 2018

Verkiezingen en referendum
Op woensdag 21 maart 2018 vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.

Beperkte dienstverlening

• Vrijdag 2 maart zijn we geopend tot 13.00 uur en de Bibliotheek tot 17.00 uur.
• Donderdag 15 maart is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening:
Aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs)
en aanvragen van vergunningen is niet mogelijk. Voor de overige dienstverlening en de
Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur. Bij twijfel bel, app of mail ons.

Gezocht: inwoners buitengebied
die enthousiast zijn over glasvezel
Ben je enthousiast over de mogelijke komst van glasvezel in het buitengebied? Wil je een
bijdrage leveren en de kans dat het er daadwerkelijk komt vergroten? Meldt je dan aan als
ambassadeur.
Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
De vorige week zijn alle stempassen bij de kiezers in onze gemeente bezorgd. De kandidatenlijst
(één per huishouden) volgt op donderdag 8 maart.
Ontvang ik één of twee stempassen?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen naast burgers met de Nederlandse nationaliteit
ook burgers met een andere EU-nationaliteit stemmen. Hebt u een nationaliteit van buiten de
Europese Unie (EU), dan moet u vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn
van een geldige verblijfsvergunning. Voor het raadgevend referendum kunnen alleen burgers
met de Nederlandse nationaliteit stemmen.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen/referendum is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen; deze formulieren kunt u ook
downloaden via onze website www.peelenmaas.nl.
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer worden ingediend,
waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt;
• degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 5 februari als
kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel
te nemen.

Rol van een ambassadeur
Als ambassadeur krijg je van Glasvezel Buitenaf een informatiepakket waarmee je buren,
vrienden en dorpsgenoten in het buitenbied net zo enthousiast kunt maken over glasvezel.
Om de komst van glasvezel mogelijk te maken moet 50% van alle inwoners van het
buitengebied in de deelnemende gemeenten een abonnement afsluiten.
Egchel, Grashoek, Koningslust, Maasbree
Zijn kernen waar het aantal ambassadeurs nog achterblijft. Grijp je kans. Binnenkort krijgen
ambassadeurs en verkooppunten tijdens een bijeenkomst de benodigde informatie. In april worden
alle bewoners in het buitengebied geïnformeerd en start de verkoop van abonnementen. Begin juni
wordt duidelijk of de 50% gehaald is en wij als regio gaan profiteren van deze unieke kans.
Ambassadeur worden?
Neem dan contact op me Glasvezel Buitenaf: 088 - 75 85 800, info@glasvezelbuitenaf.nl
of www.glasvezelbuitenaf.nl

Referendum op 21 maart 2018
1. Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 5 februari als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas. Voor het
stemmen in een andere plaats in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer, moet
u een kiezerspas aanvragen.
2. Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
U kunt u het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer
zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur worden aangevraagd.
U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies
niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren... mag u niet stemmen.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen
met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl.

Containers niet leeg?

Het komt regelmatig voor dat we meldingen krijgen van containers die niet zijn
leeggemaakt. De vuilnisauto gaat niet terugrijden voor verkeerd aangeboden containers,
vastgevroren containers of voor containers die te laat buiten gezet worden.

21 maart gemeenteraadsverkiezingen.

In het buitenland?
Machtig iemand om voor je te stemmen.

Het afval wordt vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald! Zorg dat het afval op tijd buiten staat.
De komende tijd gaat het weer vriezen: schud of steek vooraf de inhoud los zodat de
container beter leeg gaat.

elkestemtelt.nl

300902026 WT A4 gemeenteraadsverkiezingen 2018.indd 3

11-12-17 15:07
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Popcultuur... meld je aan!
Vanuit de gemeente stimuleren wij de ontwikkeling van muziek waaronder popmuziek. Graag willen we in beeld krijgen wie welke rol speelt op het gebied van muziek.

Ben je een band, muzikant, een platenmaatschappij, een organisator van festival of wil je op
een andere wijze van betekenis zijn op het gebied van muziek: meld je aan op
www.popinlimburg.nl/popboek.
Op deze manier maak je jezelf, je bedrijf, je band of podium zichtbaar in de gemeente Peel en
Maas. In samenwerking met diverse partners werken we eraan. Wil je ook meedoen, neem dan
contact op met de gemeente Peel en Maas. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar
info@peelenmaas.nl of contact op te nemen met Jacqueline Stienen via tel. 077-306 66 66.
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Een ritje maken loont!

MEDEWERKER
CUSTOMER SERVICE

(m/v)

Klanten blij maken! Dat is de dagelijkse doelstelling van ons Customer
Service. Hartjesboom.nl is een producent en leverancier van een
gepersonaliseerde hartjesboom op maat. Wegens veel vraag naar het
product, zowel per e-mail als per telefoon, zijn we per direct op zoek naar
nieuwe collega’s voor in de avonduren, weekenden en beurzen.
WAT BIEDEN WE JOU?
• Een jong team met enthousiaste
collega’s;
• Enkele avonden in de week
beschikbaar zijn
(2 á 3 uur per avond);
• Een relatief goed salaris.
WAT GA JE DOEN?
• Beantwoorden van e-mails;
• De juiste vragen stellen om te
achterhalen wat de klant precies
wil en verwacht;
• Klachten naar tevredenheid van
de klanten afhandelen;
• Orders aannemen en deze
in het verkoopsysteem
verwerken.

WAT BRENG JE MEE
• Je hebt een positieve
persoonlijkheid;
• Je vindt het leuk om klanten te
helpen met vragen;
• Je houdt ervan om mensen
blij te maken en een positieve
ervaring te bezorgen;
• Je kunt geconcentreerd en
zelfstandig werken;
• Je beheerst de Nederlandse taal
uitstekend, zowel in woord als
geschrift;
INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief naar
info@hartjesboom.nl
of bel naar +31653652208.

WWW.HARTJESBOOM.NL

Mols Notariaat, nieuw in de gemeente Leudal, gevestigd in Neer.
Onze filosofie: Passie, service, betaalbaarheid en kwaliteit.
Dat is het kwartet van Mols Notariaat. Wij bieden snelle service en dienstbaarheid is ons
motto. Wij zijn toegankelijk, werken proactief en gaan voortvarend te werk. Daar koppelen
wij zeer aantrekkelijke tarieven aan. Zó aantrekkelijk zelfs, dat het loont om ook van buiten
de regio bij ons op gesprek te komen. Of u advies wilt inwinnen over levenstestamenten of
over de oprichting van een besloten vennootschap is onze kennismaking altijd vrijblijvend,
persoonlijk en vanzelfsprekend deskundig.

Mols Notariaat B.V. Engelmanstraat 56, 6086 BD Neer
T: 0475-227011 E: info@molsnotariaat.nl www.molsnotariaat.nl
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Beslissingen over Sociale Raad, omgeving HvdG en gemeenschapshuis Kessel-Eik

Belangrijke besluiten en stevige discussies tijdens
bewogen raadsvergadering
Met de verkiezingen in het vizier nam de gemeenteraad vorige week nog enkele cruciale
besluiten. Zo valt na drie jaar het doek voor de Sociale Raad en nam de raad - na veel discussie
en lang wikken en wegen - een besluit over de herinrichting van de omgeving van het Huis van
de Gemeente. Ook de renovatie van het gemeenschapshuis in Kessel-Eik kreeg groen licht.
Meer tijd heeft de raad nodig voor het voorstel rondom de Kesselse Maasboulevard: vragen en
onduidelijkheid domineerden hierbij.

positief is ervaren. Desondanks trok de gemeenteraad vorige week de stekker eruit: door middel
van hoofdelijke stemming werd het voorstel om de Sociale Raad een vervolg te geven verworpen
met 12 stemmen vóór en 13 tegen. De coalitiepartijen waren vóór voortzetting, de oppositie
stemde tegen. AndersNu, CDA en eenmansfractie Ton Hanssen waren vooral kritisch omdat de
kosten volgens hen niet in verhouding staan tot de opbrengsten. “Ik sta achter de gedachte van
de Sociale Raad, om de burger dichter bij de politiek te brengen”, zo zei Ton Hanssen. “Maar als je
ziet hoeveel inspanningen en geld het kost, staat dit in geen relatie tot wat het oplevert.”Het CDA
benadrukte meer heil te zien in digitale burgerpanels. “Dit willen wij meegeven als aanbeveling aan
de nieuwe raad.” Lokaal Peel en Maas, dat het experiment graag had willen voortzetten, bracht
hierop in dat digitale middelen ‘niet zaligmakend’ zijn. “Het is belangrijk om ook met elkaar in
dialoog te gaan.”
Hoewel er dus een streep werd gehaald door de Sociale Raad, werd het experiment wel op
een mooie manier afgesloten. Aan het begin van de vergadering overhandigde PvdA/Groen
Links-fractievoorzitter Annigje Primowees namelijk een cheque van 1200 euro aan voorzitter
Frans Joosten van ’t Plattelandshoes in Panningen. Bij de enquête die werd uitgevoerd rond het
Sociale Raad-experiment werd voor iedere ingevulde vragenlijst 1,50 euro gereserveerd voor de
Belevingstuin van het hospice. Uiteindelijk deden 400 mensen mee en besloot de gemeente het
totaalbedrag te verdubbelen, wat resulteerde in een cheque van 1200 euro.

Het was een lange zit voor de raadsleden en de vele aanwezigen op de publieke tribune: maar liefst
vier en een half uur vergaderde de gemeenteraad vorige week dinsdag. Maar de agenda van
de opiniërende raadsvergadering kende dan ook veel ‘zware’ en veelbesproken voorstellen.
Het eerste agendapunt draaide om de vraag of de raad bereid is om 200.000 euro beschikbaar
te stellen voor het opknappen van de kerkgebouwen van Meijel, Panningen en Helden. Ook de
Provincie Limburg, het Bisdom van Roermond en de kerkbesturen doen een duit in het zakje om
de benodigde restauratiesom van 1,3 miljoen bij elkaar te krijgen. Diverse fracties waren positief
over het feit dat sprake is van cofinanciering en dat de gemeente daardoor maar 15 procent
van het totale restauratiebedrag hoeft in te brengen. “Dit is een unieke kans”, zei Ton Hanssen
van de gelijknamige eenmansfractie. “En vanwege het teruglopende kerkbezoek, worden de
kerkgebouwen straks vanzelf eigendom van de gemeenschap. Dan kunnen we ze maar beter goed
onderhouden, zodat we ze in goede staat terugkrijgen.”
Voor een aantal partijen woog zwaar dat het gaat om cultuurhistorisch erfgoed en beeldbepalende
gebouwen voor Peel en Maas. “We noemen onze kernen niet voor niets ‘kerkdorpen’”, benadrukte
de CDA-fractie. “En dit zijn geen luxe-klusjes: restauratie is dringend nodig om de gebouwen te
behouden. We vinden het wel belangrijk dat ook sprake kan zijn van zogeheten maatschappelijk
medegebruik.”
Moskeeën en koninkrijkszalen
Met name AndersNu en de VVD waren kritischer. “Kerk en staat zijn in Nederland nadrukkelijk
gescheiden. Tegen die achtergrond hechten wij er zeer aan dat godshuizen niet worden
gesubsidieerd”, onderstreepten de liberalen. “Daarbij zit bij de katholieke kerk nog altijd veel geld.”
AndersNu vroeg zich af of onderhoud aan andere kerken in Peel en Maas de komende jaren ook op
het bordje van de gemeente komt.” En hoe om te gaan met een subsidieaanvraag van bijvoorbeeld
een moskee of een Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen?”
Wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) gaf in een reactie aan dat voorlopig geen
steunaanvragen te verwachten zijn vanuit de andere kerken in Peel en Maas. “En aanvragen
vanuit bijvoorbeeld moskeeën zijn op dit moment niet aan de orde, dus daar wil ik ook niet op
vooruitlopen.”
Op verzoek van de VVD werd nog geen besluit genomen en wordt het voorstel aangehouden tot de
vergadering van 13 maart.
Einde voor Sociale Raad
Over het volgende agendapunt - het experiment ‘Sociale Raad al dan niet nog drie jaar voortzetten
- kruisten de raadsfracties al eerder de degens. Toen was de raad echter nog niet klaar om een
besluit te nemen over het al dan niet doorgaan met de Sociale Raad. Dit unieke experiment werd
drie jaar geleden opgezet om burgers meer te betrekken bij de politiek. Concreet betekende
dit dat een groep willekeurig gelote burgers haar mening gaf over (sociaal)maatschappelijke
vraagstukken, waarover de raad een besluit nam. Een evaluatie toonde aan dat het experiment als

Maasboulevard: kansen en zorgen
Het voorstel rondom de Kesselse Maasboulevard bracht de meeste discussie teweeg tijdens de
toch al enerverende vergadering. Het plan, dat de waterrecreatie en het toerisme in Kessel moet
versterken, voorziet in 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. Aan de plannen hangt een kostenplaatje van 1,2 miljoen. De Provincie
Limburg wil 500.000 euro bijdragen als de gemeente Peel en Maas minimaal eenzelfde bedrag inlegt.
Omdat vanuit de voormalige gemeente Kessel nog altijd 200.000 euro is gereserveerd voor het
opknappen van de loswal, ligt er nu een voorstel om nog 350.000 euro bij te dragen aan het project.
Omwonenden van het Veersepad zijn echter bezorgd over de plannen en vinden dat het
Dorpsoverleg Kessel (DOK) hen onvoldoende geïnformeerd heeft, zo bleek al tijdens de
beeldvormende vergadering van 6 februari. Ook tijdens de raadsvergadering van vorige week
lieten de omwonenden hun stem horen. “Wij hebben veel zorgen over het voorliggende plan”,
zei zegsman Michiel Gommans. “De Maas in Kessel is een perfecte plek om te genieten van de rust
en de natuur. Maar in de plannen die voorliggen, blijkt de loswal een onthaalplein te worden voor
toeristen, waar attracties en pop-up horeca moeten komen. Dat brengt enorme drukte met zich
mee, terwijl er nu op zondagen al file staat op het Veersepad en er parkeerproblemen zijn.”
Andere insprekers - in totaal maakten maar liefst vier personen gebruik van het spreekrecht rond
dit onderwerp! - benadrukten ook de kansen van het plan. Zo onderstreepte Harold Stemkens van
de Peel en Maas Adviesgroep Recreatie en Toerisme dat het Maasboulevard-project ongetwijfeld
een positieve bijdrage zal leveren aan het toerisme in heel Peel en Maas. “Dit project heeft een
uitstraling naar de hele gemeente!”
Vertegenwoordigers van het Dorpsoverleg Kessel benadrukten nogmaals dat de voorliggende
plannen zich nog in de conceptfase bevinden en dat de verdere uitwerking en exacte invulling
worden bepaald in samenspraak met de Kesselnaren. “En hoewel we tot nu toe zoveel mogelijk
kennis hebben gedeeld met de inwoners, heeft niet iedereen dit als voldoende ervaren.
Daarom zullen we in het verdere proces nóg meer aandacht besteden aan communicatie.”
Draagvlak is must
De raadsleden worstelden met het voorstel: de meeste fracties zijn in beginsel positief en zien
de kansen om hiermee een toeristische impuls te geven aan Kessel, maar hebben ook begrip
voor de zorgen van de omwonenden. “We vinden het echter wel vreemd dat wordt gezegd dat de
plannen nog verder geconcretiseerd moeten worden, maar dat er tegelijkertijd wel een uitgewerkt
budgetoverzicht is”, zo gaf het CDA aan. AndersNu kwam met woorden van soortgelijke strekking.
“Het is knap om een vaag plan te presenteren, terwijl je wel precies kunt aangeven wat het gaat
kosten. Ook is er nog een groot financieel gat; het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente dit
straks moet dichten!”
De VVD was positief over de plannen, maar benadrukte ook dat draagvlak onder de bevolking een
voorwaarde is. “De uitvoering mag naar onze mening pas worden gestart als er een ontwerp ligt
dat op dit draagvlak kan rekenen.”
PvdA/Groen Links vroeg zich af of het niet mogelijk is om eerst een meer uitgewerkt plan op tafel
te krijgen en dan pas een besluit te nemen. “We krijgen nu de indruk dat het voorstel overhaast is
ingediend bij de raad; dat lijkt te maken te hebben met de provinciale subsidie. Er ligt nu slechts
een schets, maar wij zouden graag een verdere uitwerking zien. Is dat mogelijk, terwijl we toch die
subsidie vanuit de provincie kunnen benutten?”
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Wethouder Paul Sanders gaf in een reactie aan dat het verkrijgen van de provinciale subsidie
inderdaad een reden is dat het plan al in dit stadium naar de raad wordt gebracht. Daarnaast
moeten voorbereidende onderzoeken worden opgestart, om straks werkzaamheden bij de Maas
te kunnen uitvoeren. “Maar als u instemt met de voorliggende cofinanciering, dan geeft u het
dorp Kessel de ruimte om in gesprek te gaan en het plan verder uit te werken. De gemeente zal
niet beginnen met de uitvoering voordat duidelijk is dat de plannen echt worden gedragen door
het dorp. Daarbij: het vastgesteld budget is een maximumbedrag. Het plan kan groter en duurder
worden, maar dan moet men zelf sponsoren vinden.”
Vanwege de vele vragen en discussie nam de raad nog geen besluit over dit voorstel; 13 maart
buigt men zich hier opnieuw over.
Lof en waardering
De fracties waren het aanzienlijk sneller eens over de vraag of de raad 810.000 euro aan
subsidie beschikbaar wil stellen voor de verbouwing van het gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
Het antwoord was een unaniem ‘ja’; alle fracties gingen akkoord.
Met de verbouwing moet het gemeenschapshuis meerdere functies krijgen en breder kunnen
worden ingezet voor activiteiten. De voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik
maakte ook gebruik van het spreekrecht om uit te leggen waarom verbouwing nodig is. “We willen
een ontmoetingsruimte realiseren voor de ouderen en voor de jeugd en het gebouw duurzamer
maken. Daarbij is een opknapbeurt ook echt nodig, aangezien het gebouw uit 1983 stamt.”
Hij benadrukte hierbij ook dat de stichting in al de jaren dat ze bestaat nog nooit subsidie heeft
aangevraagd. “Alleen in 1969 hebben we een eenmalige bijdrage ontvangen van 49.000 gulden,
verder hebben we het altijd zelf gered.”
De raadsfracties erkenden dat het gemeenschapshuis hard toe is aan een opknapbeurt en
waren positief over het voorstel. Met name het feit dat de inwoners van Kessel-Eik hun wensen
en plannen samen hebben vormgegeven, kon op veel lof rekenen. “Zoveel gemeenschapszin
en draagvlak verdient support. Daarom kunnen wij instemmen met dit voorstel”, aldus een
woordvoerder van de VVD.
Wel vroegen sommige fracties, waaronder AndersNu, zich af of het wel reëel is dat een kleine en
krimpende gemeenschap als Kessel-Eik zowel haar school, de kerk als het gemeenschapshuis wil
behouden. Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel gaf hierop aan dat de initiatiefnemers
nadrukkelijk hebben gekeken naar de optie om activiteiten samen te voegen, maar dat dit om
diverse redenen niet haalbaar en redelijk bleek. “Zowel de kerk als de school geven aan dat hier
geen financiële noodzaak toe is. Ook is de school te klein om de activiteiten die nu plaatsvinden
in het gemeenschapshuis hiernaar over te hevelen. Daarnaast heeft onderwijsinstelling Prisma
aangegeven de school in de nabije toekomst in ieder geval open te houden. Verder hebben
kerkbestuur en bisdom op dit moment geen plannen om het kerkgebouw te sluiten.”
Keuze voor D-variant
Een ander belangrijk besluit dat werd genomen ging over de herinrichting van het Huis van de
Gemeente; ook een onderwerp waar de raad zich tijdens de vorige vergadercyclus al in vastbeet.
Herinrichting is onder meer nodig om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum, het
Huis van de Gemeente en het naastliggende park.
In eerste instantie lagen er drie verschillende voorstellen op tafel. Het meest uitgebreide voorstel met een grote openbare ruimte voor het Huis van de Gemeente, sloop van de burgemeesterswoning
en uitbreiding en opknappen van het naastgelegen park - was uitgewerkt met omwonenden
en betrokken. Deze variant overschreed het beschikbare budget echter met 565.000 euro.
Daarop kwam wethouder Sanders met een vierde voorstel, de zogeheten D-variant. Ook hierbij

wordt de burgemeesterswoning gesloopt, daarnaast is de herinrichting van de voormalige Gouden
Leeuw-locatie meegenomen. En doordat hierbij één bouwkavel is ingetekend aan de noordzijde van
het park - wat extra geld in het laatje brengt - en deels wordt gekozen voor soberdere materialen
is deze variant niet duurder dan gecalculeerd. Daar konden de meeste raadsleden zich in vinden:
met 17 stemmen voor en acht tegen viel de keuze op deze variant. Het schoot PvdA/Groen Links en
AndersNu in het verkeerde keelgat dat de burgemeesterswoning wordt gesloopt.
Veehouderijbeleid onder de loep
Een ander lastig dossier dat ter tafel kwam en dat de raad al jarenlang ‘bezighoudt’ was de
uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Peelweg in Meijel. Begin vorig jaar besloot de raad deze
uitbreiding niet toe te staan; met name omdat de betreffende locatie in een gebied (het Platveld)
ligt dat is aangewezen als prioriteiteitsgebied “glastuinbouw”. De ondernemer stapte daarop
naar de Raad van State, die eind vorig jaar het weigeringsbesluit van de raad vernietigde.
Volgens het rechtsorgaan is het gemeentelijk beleid niet duidelijk en daardoor zijn de plannen van
de ondernemer niet in strijd met dit beleid. Toch bleek de raad zich niet zomaar te ‘voegen’ naar
de beslissing van de Raad van State. “Wij vinden dat uitbreiding niet past in dit gebied en dat de
belangen van de glastuinbouw hier zwaarder wegen. Onze mening is dus onveranderd”, zei de VVD.
Ook PvdA/Groen Links is fervent tegenstander. Volgens de fractie deugt het gemeentelijk beleid
op dit vlak niet. “In onze structuurvisie staat dat in het Platveld geen plek is voor intensieve
veehouderij; hoe kan het dan dat dit niet is vertaald naar het bestemmingsplan? We hebben als
raad de laatste jaren vaker gezegd dat er een verandering moet komen in ons veehouderijbeleid;
wellicht kan dit de aanleiding zijn.”
Ook andere fracties gaven aan dat het beleid rondom intensieve veehouderij onder de loep moet
worden genomen. Wethouder Raf Janssen benadrukte dat hier aan wordt gewerkt. “We zijn nu
de benodigde gegevens rondom dit beleid in kaart aan het brengen. Na de zomer starten we
een maatschappelijk debat over de resultaten. De meerderheid van de raad vindt dat het beleid
scherper geformuleerd moet worden; dat zal dus de inzet zijn.”
Moties
Als ‘uitsmijter’ van de vergadering werden nog enkele moties ingebracht. Twee daarvan werden
unaniem aangenomen. Eén daarvan was de motie van fractie Ton Hanssen om - gezien de dalende
opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen - als Peel en Maas toch mee te doen aan de
stemwijzer. Veel fracties vroegen zich wel af of de tijdspanne hier niet te kort voor is, ook willen zij
een kwalitatief goede stemwijzer. De motie werd dan ook aangenomen met die kanttekening dat
eerst zal worden gekeken of dit qua tijd nog haalbaar is.
De tweede motie kwam van AndersNu, dat het college hiermee opriep om met de provincie
in gesprek te gaan over de verbetering van de verkeersveiligheid van de N562 (Molenstraat en
Roggelseweg) in Helden. Ook wil zij dat wordt bekeken of de veiligheid niet in het geding is wanneer
een terras wordt vergund tot aan de stoeprand.
Met de aanname van deze moties werd de raadsvergadering afgesloten, een paar minuten
voor middernacht. De besluitvormende vergadering staat gepland voor 13 maart, waar de
gemeenteraad ook meteen voor het laatst bij elkaar zal komen in de huidige samenstelling.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Leefomgeving, zorg en ‘samensturing’, daar gaan wij voor
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit
ons uitgebreide programma hebben we drie speerpunten benoemd die
de leidraad vormen van ons handelen.
De afgelopen vier jaar hebben
wij veel aandacht geschonken aan
verpaupering in onze gemeente, met
name als gevolg van leegstaande
gebouwen. Lastig, want het gaat
bijna altijd over particulier bezit.
Maar toch zijn wij ons er sterk voor
blijven maken. We willen niet weten
wat wij als gemeente niet kunnen,

wij willen weten wat we wel kunnen
doen om deze verpaupering tegen te
gaan. Daarbij houden we ook speciaal
rekening met de grote behoefte aan
goedkopere woonruimte. Zorgen dat
iedereen de zorg krijgt die men nodig
heeft, daar hebben we ons de afgelopen vier jaar voor ingezet en daar
blijven we ons voor inzetten. Niemand

valt tussen wal en schip en dat willen
wij zo houden. Ons derde speerpunt is
zelfsturing, of beter gezegd ‘samensturing’. De afgelopen coalitieperiode
hebben wij, als grootste coalitiepartij, geprobeerd zelf zo veel mogelijk
op afstand te blijven. Initiatieven van
inwoners zo veel mogelijk ruimte
geven om zelf te kunnen ontwikkelen. De gemeenteraad stelt kaders en
de gemeente faciliteert. Daar staan
wij voor! Daar gaan wij voor als Lokaal
Peel&Maas. Lokaal Peel&Maas
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Miljarden over de balk!
Ging het in de vorige HALLO Peel en Maas over de miljarden van het
Vaticaan die ingezet moeten worden voor het onderhouden van hun
kerken in plaats van uw belastinggeld, willen wij het nu hebben over
miljarden die de overheid jaarlijks verspilt.
Helaas is dit niet een ‘ver van
uw bed show’, want Peel en Maas
kan er ook wat van. De afgelopen
jaren zijn er miljoenen weggelekt
door verkeerde beslissingen.
Wij noemen het SIF, de Moennik,
Maasland, de verkoop van
onroerende zaken waaronder één
voor 1 euro, en nu de voormalige
burgemeesterswoning in Panningen.

Deze woning is in het bezit van de
gemeente en vertegenwoordigt een
waarde van 625.000 euro. Deze wordt
gesloopt ter faveure van... helemaal
niets! Het plan omgeving Huis van de
Gemeente kan doorgaan mét behoud
van deze woning en het kost u niets.
AndersNu is faliekant tegen, maar
een grote meerderheid van de raad is
voor slopen. Pure kapitaalvernietiging

en niet duurzaam. Onbegrijpelijk en
zoals Máxima zei “een beetje
dom”. Wees zuinig met uw stem
op 21 maart. Kijk wat partijen
hebben gepresteerd in de afgelopen
periode in plaats van luisteren
naar mooie beloften voor de
toekomst. Uw ideeën en positief
kritische geluiden, laat het horen
en zien. Samen zijn wij Peel en
Maas. Zuinig zijn op uw stem, maar
breng deze 21 maart alstublieft
wel uit. Bij het schrijven van deze
tekst is nog onbekend of Peel en
Maas meedoet aan de Stemwijzer.

AndersNu heeft ervoor gekozen
dit niet te doen. Te kort tijd en

jammer van uw belastinggeld.
AndersNu

Kessel-Eik, Panningen, Kessel en sociale raad
Tijdens de raadsvergadering vorige week dinsdag stemde de CDAfractie vol overtuiging in met de verbouw van het gemeenschapshuis in
Kessel-Eik. Het gemeenschapshuis is écht aan een update toe.
Moderniseren, verbreden en verduurzamen. Deze elementen zitten
allemaal in het plan. Het Dorpsoverleg Kessel-Eik heeft het proces professioneel aangepakt. Er is sprake van breed draagvlak. Complimenten!
Ook nam de raad een besluit
over de herinrichting van het gebied
rond het Huis van de Gemeente in
Panningen. De CDA-fractie koos voor
variant D. Deze variant voldoet aan
alle afgesproken kaders en zorgt

voor een goede verbinding tussen het
gemeentehuis en het winkelcentrum.
Er komen ook extra parkeerplaatsen
en het park wordt meer open. Een
ruime meerderheid ging akkoord. Over
de Maasboulevard in Kessel gaf het

CDA aan dat we de provinciale subsidie van 500.000 euro zeker naar Kessel
willen halen. Een mooie en aantrekkelijke loswal en boulevard in Kessel.
Daar is het CDA voorstander van! Dat
is van grote toegevoegde waarde voor
heel Peel en Maas. Wel hebben we
vragen gesteld over bezwaren van
aanwonenden van het Veersepad en
de financiële onderbouwing van het
raadsvoorstel. Draagvlak en financiën
vinden we van cruciaal belang. Op 13
maart neemt de raad een besluit. Het

CDA stemde tegen verlenging van het
experiment sociale raad. De opkomst
was te laag en daardoor werd het
experiment veel te duur. Dat kunnen
we niet uitleggen aan inwoners. Het
voorstel werd verworpen. Digitale burgerpanels en opiniepeilingen vinden
we passender. De leerpunten van het
experiment sociale raad geven we
door aan de volgende raad.
Roel Boots en Wim Hermans,
gemeenteraadsleden
CDA Peel en Maas

Openbaar onderwijs en verantwoording naar gemeenteraad
Genoeg keuzemogelijkheden voor onderwijs is een principekwestie
voor de VVD. De gemeenteraad heeft met de opening van een openbare
school in Panningen hieraan gehoor gegeven.
De gemeenteraad heeft de
taak om erop toe te zien dat de
school zich ook daadwerkelijk houdt
aan het openbare karakter van
het onderwijs. Twee jaar geleden
heb ik de wethouder, Raf Janssen,

naar deze ‘wezenskenmerken’
gevraagd en jarenlang heeft hij de
gemeenteraad van Peel en Maas
aan het lijntje gehouden met de
mededeling: “Ik heb met het bestuur
gepraat en alles gaat goed.” Maar dat
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wisten we al; het gaat goed met de
Nieuweschool. Alleen is de vraag: is
het onderwijs nog steeds ‘openbaar’
en duidelijk anders dan andere
scholen en waarom? Ook Prisma, de
overkoepelende stichting, kon hier
geen antwoord op geven. Toch is dit
wat wij als raadsleden in de gaten
moeten houden.
Maar de aanhouder wint en

na overleg met een openbaaronderwijsdeskundige is gebleken
dat de wethouder en Prisma
jarenlang deze wettelijk verplichte
informatie hebben achtergehouden.
Er zijn ministers voor veel kleinere
misstappen naar huis gestuurd!
Saskia Vintges,
raadslid fractie VVD Peel en Maas

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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Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.

HCPM winnaar
‘Stem voor je Vereniging’
VVD Peel en Maas heeft op vrijdag 23 februari tijdens de Wine & Dine-avond bij Bruiz in Maasbree
de winnaar bekendgemaakt van de actie ‘Stem voor je Vereniging’. Hockeyclub Peel en Maas kreeg
de meeste stemmen en werd zodoende de winnaar. De prijs is een actie die besparing oplevert voor
de hockeyclub ter waarde van 500 euro. De voorzitter van de Hockeyclub was samen met een medebestuurslid uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen.

Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl

Natuurgroepen

Discussieavond over groen
in Peel en Maas
De IVN-afdelingen Meijel, Baarlo-Maasbree en Helden, Jeugd en Natuur Maasbree en Gloei houden op donderdag 8 maart een discussieavond over het groen in Peel en Maas. Leden van de politieke partijen die meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn aanwezig bij de avond.
De natuurverenigingen maken
zich grote zorgen over het groen in
de gemeente. “De soorten en
aantallen van de flora en fauna
(biodiversiteit) in Nederland nemen
fors af”, zo laten de verenigingen
weten. “Natuurlijk zal landelijk het

een en ander moeten gebeuren,
maar toch denken we dat er ook
lokaal mogelijkheden zijn, die
zouden kunnen helpen om Peel en
Maas een groener gezicht te geven
en zo biodiversiteit te herstellen.”
Om over het onderwerp te praten

met politici besloten de
verenigingen een gezamenlijke
discussieavond te houden over het
onderwerp. De deuren van het
IVN-gebouw in Helden zijn vanaf
19.00 uur geopend en de discussie
begint om 19.30 uur.

‘Samen met u’

Lokaal Peel&Maas maakt
verkiezingsprogramma bekend
Lokaal Peel&Maas heeft zaterdag 24 februari haar verkiezingscampagne afgetrapt. Diezelfde dag maakte de
partij haar verkiezingsprogramma bekend, met als belangrijkste speerpunt ‘Samen met u’.
In het verkiezingsprogramma
heeft Lokaal Peel&Maas drie
speerpunten geformuleerd.
De partij prijst onder meer de
expertgesprekken, waar zij medeinitiatiefnemer van is. Die gesprekken
hebben er volgens de partij toe
geleid dat beleid op het gebied van
sociaal domein en van economie en
ruimtelijke ordening is aangepast.
Ook wil Lokaal Peel&Maas op afstand
‘de gemeenschap’ de ruimte geven
om na te denken over de toekomst en
aanvragen en behoeften toetsen aan
de kaders die gesteld zijn.

Op het gebied van wonen wil
Lokaal Peel&Maas de leegstand
en verloedering aanpakken in de
kernen en het buitengebied. Dit wil
zij doen door ervoor te zorgen
dat de gemeente nog beter gaat
ondersteunen, samen zoekt naar
mogelijkheden en ondersteunt
waar dat kan. De partij wil ook
beeldbepalende gebouwen
behouden en wil de komende
raadsperiode onderzoek doen naar
de herbestemming van agrarische
bedrijfswoningen, boerderijen
en stallen. Ook wil de partij extra

aandacht voor passende en betaalbare
huisvesting van jongeren, zodat zij in
Peel en Maas kunnen blijven wonen.
Het laatste speerpunt is opgesteld
onder de naam ‘iedereen doet mee’,
waarmee de partij wil zeggen dat
het belangrijk is dat iedereen een rol
heeft in de maatschappij en mensen
iets voor elkaar willen betekenen.
Lokaal Peel&Maas zegt zich daarnaast
sterk te willen maken om de
zorgvraag van de burger meer leidend
en bepalend te maken en deze beter
af te stemmen op de persoonlijke
situatie.
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Einde zegereeks ’t Kogeltje
Door: schietverenigingen ’t Kogeltje en HSV
’t Kogeltje uit Koningslust heeft op zaterdag 24 februari de eerste nederlaag van het seizoen geleden.
De ongeslagen status moest er tegen Trefpunt uit Sevenum aan geloven. HSV uit Panningen wist ondanks veel
zieken toch de winst te pakken tegen De Rangers uit Swolgen.
Kijkend naar de gemiddelden van
beide teams dan is Trefpunt sterker
dan ’t Kogeltje. Bij de vorige ontmoeting was Trefpunt niet in de sterkste opstelling gekomen, waardoor
‘t Kogeltje de winstpunten pakte.
Dit keer waren ze wel in hun sterkste opstelling en konden de mannen
uit Koningslust de winstpunten niet
mee naar huis nemen. Ondanks goede
series aan Koningslustse kant werd de

wedstrijd toch verloren. Met nog twee
wedstrijden te gaan, staat ‘t Kogeltje
samen met Trefpunt op een gedeelde
eerste plaats. Manfred Boots was de
hoogste schutter met een serie van
286 ringen. Thijs Fleuren schoot met
282 ringen een prima serie en Ger
Rongen schoot een serie van 274 ringen. HSV kon in haar wedstrijd door de
griepgolf niet aantreden in de sterkste opstelling. De topschutter was dit

keer geveld en met twee herstellende
schutters was het maar de vraag hoe
dit allemaal zou uitpakken tegen het
team uit Swolgen. Normaal gesproken
een makkelijke avond voor HSV, maar
onder de genoemde omstandigheden
was alles te verwachten. De schade
bleef beperkt en HSV won met 807
tegen 782. Ron Burhenne schoot 279
ringen, Sjaak Gommans 270 en Patrick
Niessen 258.

Judoclub JC Helden

Mark van Dijk
Limburgs kampioen
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub Helden nam op zondag 25 februari deel aan het Limburgs
kampioenschap tot 18 jaar in Roermond. Helden scoorde er goed op los en
liet mooi judo zien in de verschillende leeftijdscategorieën. Liefst negen
van de dertien deelnemers wisten het podium te halen.

Enorme strijdlust

PSV verslaat VC Kessel Dames
Door: volleybalvereniging VC Kessel Dames 1
De dames van VC Kessel speelden zaterdag 24 februari thuis tegen VCE/PSV D1 uit Eindhoven. In de eerste
helft van de competitie, werd er door Kessel van deze getalenteerde, jonge ploeg verloren. Kessel ging daarom
met een enorme strijdlust de wedstrijd in. Toch verloor ze met 1-3.
De eerste set begon Kessel met
een uitstekend spel. Pass en set-up
werden goed afgeleverd, waardoor
zowel loeiharde als tactische ballen
konden worden gescoord. In deze
fase van de wedstrijd was Kessel PSV
te slim af (25-16). Ook de tweede
set kwam Kessel op voorsprong.

PSV kwam met moeite het sterke
Kesselse blok voorbij. Echter wisten
de Kesselse dames zich uiteindelijk
geen raad met de enorme
servicedruk van de tegenstander en
verloren de set nipt met 28-26. In de
derde set werden wat onnodige
fouten gemaakt door de Kesselse

dames, waardoor de thuisploeg
gedurende de hele set achter de
feiten aan liep (19-25). In de vierde
set waren de teams aan elkaar
gewaagd. PSV wist aan het langste
eind te trekken. Kessel verloor de set
met 24-26, wat resulteerde in een
1-3 verlies.
Mark van Dijk in actie
Mark van Dijk was overtuigend de
beste in zijn poule en won het goud.
Aron Theunissen en Cas Janssen
waren beiden weer goed op dreef
en wisten allebei zilver te behalen.
Een mooie prestatie.
Zilver was er ook voor Janine

WIJ ZOEKEN :

• ALLROUND LOGISTIEK MEDEWERKERS
• WEEKEND- / VAKANTIEKRACHTEN
LOGISTIEK

Janssen, Eefje Moors en Jarno
Hoenson. Diego Coopmans, Luna
Lucker en Joyce Peters wonnen
diverse keren met mooi technisch
judo. Zij wonnen alle drie het brons.
Over twee weken mogen de judoka’s
naar Tilburg voor het NK.

MTB Baarlo wordt
Cycling Team Limburg
Mountainbikevereniging MTB Baarlo gaat verder onder naam
Cycling Team Limburg. De vereniging koos voor de nieuwe naam omdat
het een breder scala aan wielersport wil neerzetten. Zo komt er volgens
de club een bredere basis onder de vereniging.
Eén van de wijzigingen die de
verandering inhoudt, is dat naast
fanatieke ook recreatieve rijders verwelkomd worden. Verder wordt de
contributie gehalveerd en zijn veldrijders, ATB’s en wegrijders welkom.

De jeugdafdeling van de vereniging
blijft bestaan. Lid worden van Cycling
Team Limburg kan bij fietswinkel Fast
Cycles in Venlo. De clubkleding is verplicht en wordt de komende vier jaar
niet gewijzigd.

Handboogschutters
in Griendtsveen
Door: handboogschutterijen OVU en De Indianen
De schutters van OVU uit Grashoek en De Indianen uit Koningslust
schoten op dinsdag 20 februari de zesde competitiewedstrijd. De
wedstrijd vond plaats op de banen van Uitspanningen in Griendtsveen.

kijk op www.frankort.nl/vacatures

Het eerste team van De Indianen
schoot 1.039 punten. Hoogste schutter was Frank Verdonschot met 225
punten, hoogste dame was Jori
van der Velden met 190 punten.
De beste senior werd Wim Nelissen
met 169 punten en de hoogste

c ompoundschutter was Mat Steeghs
met 223 punten.
Bij OVU werd Robert Smits de
hoogst schutter met 222 punten.
Beste senior was Jan van Mullekom
en beste dame was Gemmy Kempen
met 201 punten.
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Thuis tegen Bach

Volleybalsters Grashoek
revancheren zich

Twee leden
Atletiek Helden bij
marathon Tokyo

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Met de wedstrijd van zaterdag 24 februari stond er voor de het eerste damesteam van VC Grashoek weer iets
op het spel. De uitwedstrijd ging kansloos verloren tegen Bach uit Ell. Daar wilden de Grashoekse dames iets aan
doen in de terugwedstrijd. Bach daarentegen was niet gekomen om te verliezen. De Grashoekse dames trokken
met 3-1 aan het langste eind.

Door: Atletiek Helden
Op de eerste dag na de Olympische Spelen stonden twee atleten van
Atletiek Helden op zondag 25 februari aan de start van de Tokyo Marathon
in Japan. Jac Beumers en Danielle den Otter liepen de marathon allebei
uit.

Een bliksemstart voor de
Grashoekse dames in de eerste set
zorgde ervoor dat 8-0 de stand was
in hun voordeel na één servicebeurt.
Deze voorsprong bleek nodig om
goed door de set heen te komen.
Het was hard werken voor beide
ploegen, waarbij het voordeel continu
aan Grashoekse zijde was. Even leek
Bach het gat te kunnen dichten,
maar verder dan 19-16 kwamen ze
niet en het was Grashoek dat de set
binnenhaalde met 25-20.
In de tweede set ging het gelijk

op. Via 4-4 naar 10-9. Toch was het
Grashoek dat druk zette op Bach.
Hierdoor waren zij het die veel foutjes maakten. Met verrassingen aan
Grashoekse zijde in de verdeling werd
het verschil gemaakt en ook set twee
binnengehaald met 25-19.
In de belangrijke derde set liet de
ploeg uit Grashoek zien dat het een
wedstrijd kan beslissen. Aan het begin
van de set koesterde Bach nog enige
hoop en nam het een kleine voorsprong, maar deze werd snel ongedaan gemaakt. Het was Grashoek dat

bepaalde en Bach kwam er niet aan
de pas. Op het einde haperde het
even en Bach kwam terug tot 23-18 en
24-21, maar toen was het klaar. 25-21
en een 3-0 voorsprong was een feit.
De eerste drie sets hadden schijnbaar veel energie gevraagd, zodat de
vierde set er niet veel meer in zat.
Ook de wissels konden het verschil
niet maken. Met 25-15 nam Bach een
puntje mee naar huis. Grashoek mag
tevreden zijn met de degelijke en
goede zege en kan vanuit plek 8 in de
stand naar boven kijken.

In evenwicht

Opnieuw puntendeling
Baarlo en SC Helmondia
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op een kunstgrasveld in de schaduw van het Helmond Sport-stadion hielden gastheer SC Helmondia en Baarlo
elkaar op zondag 25 februari andermaal in evenwicht. In de vorige confrontatie eerder dit seizoen in Baarlo werd
er in tegenstelling tot nu nog wel door beide ploegen gescoord (1-1). Ditmaal bleef de teller onaangeroerd steken
op een bloedeloze 0-0 eindstand. Het duel was rommelig en van een zeer matig kwaliteitsgehalte.

Jac en Danielle hebben zich enkele
jaren geleden voorgenomen om de
World Marathon Majors te lopen.
Dit is een serie van de zes grootste
marathons in de wereld waar je een
speciale medaille voor krijgt als je
ze alle zes volbracht hebt: London,
Berlijn, Chicago en New York stonden
reeds in hun uitslagenlijst, nu dus
Tokyo. De Boston marathon wordt de
laatste in hun reeks.

wel enige last van. Zondagmorgen
om 09.00 uur stonden beiden aan de
start van de marathon met 36.000
deelnemers, van wie maar een
handjevol westerlingen en die vallen
dus hartstikke op. Het parcours was
top en de weersomstandigheden
ook: 6 graden, bewolkt en een lage
luchtvochtigheid. Het doel van Jac
was onder de vier uur en Danielle
hoopte daar niet al te ver vandaan te
finishen. Onder de vier uur was tot nu
toe in deze reeks niet gelukt, maar
nu lukte het voor Jac wel met een tijd
Op vrijdag 23 februari reisden ze
af naar Tokyo, een stad van 38 miljoen van 3.59.05 uur en ook Danielle liep
een prima marathon in 4.13.30 uur.
inwoners. Veel tijd om te wennen
Beiden waren ze ontzettend trots en
aan het tijdsverschil en de jetlag was
een heel aparte ervaring rijker.
er dus niet en hadden ze daar toch

36.000 deelnemers

Nipte 3-2 zege

OVU-beugelaars winnen van Kronenberg
Jeroen van Wylick schermt de bal af (foto: Len Gielen)
Voor het geringe aantal toeschouwers dat de kou trotseerde, was er
bijzonder weinig te beleven. De hoogtepunten waren op één hand te tellen.
Hoewel het nog redelijk spectaculair
begon. Na een aftastend begin was
de thuisclub namelijk al na een tiental
minuten heel dicht bij de openingstreffer. Tot tweemaal toe werd de bal
binnen dezelfde aanval in kansrijke
positie op de paal gemikt en bleef
Baarlo met alle geluk van de wereld
van een tegentreffer verschoond.
De eerste mogelijkheid voor
Baarlo was er pas halverwege de

eerste helft. Uit een hoekschop werd
de bal bij de tweede paal in een
scrimmage net over de dwarsligger gewerkt. Sander Gulev was rond
het half uur spelen ook in de buurt
van de openingstreffer met een vrije
trap, waarbij hij de bal rakelings langs
het Helmondia-doel mikte. En een
afstandsschot van Matthijs Hanssen
tien minuten voor rust scheerde nog
de bovenkant van de dwarsligger.
In de tweede helft zakte het spel
naar een nog matiger niveau, maar
begon nog wel met een open kans
voor SC Helmondia. Vijf minuten na

de hervatting sneed een aanvaller van de thuisclub namelijk dwars
door de Baarlo-defensie, maar mikte
vervolgens de bal, volkomen vrij voor
doel, in het zijnet. Voor Baarlo was
Jeroen van Wijlick nog enigszins in de
buurt van een treffer met een diagonaal schot dat rakelings over het doel
zeilde. Dat waren de magere hoogtepunten, want ondanks veel geploeter
van beide teams ging de wedstrijd
daarna als een nachtkaars uit.
Het 0-0 gelijkspel betekent voor
Baarlo na twee nederlagen het eerste
winstpunt in het nieuwe kalenderjaar.

Door: Coy Sieben, beugelclub OVU Kessel
Kronenberg is al jaren een lastig te bespelen tegenstander voor de
beugelaars van OVU uit Kessel gebleken. Ook op zaterdag 24 februari
leken de Kesselnaren weer aan het kortste eind te trekken nadat de
eerste twee partijen verloren gegaan waren. Toch pakte OVU in eigen
huis de overwinning met 3-2.
Invaller Bas Ottenheim
speelde een moeizame partij met
enkele flatsen tegen routinier Ben
Huijs, waarna ook Roy Dorsser in
de tweede partij de winst aan
Maykel Leijsten moest laten en een
0-2 tussenstand op het bord kwam.
Bjorn Bongers zorgde in de derde
partij voor de aansluiting door Jos
van Dooren te kloppen.

In de vierde partij was
Roel Ottenheim veel te sterk voor
Hay Leijsten en was het gelijk.
De vijfde partij was bijzonder spannend en werd door Sjaak Ottenheim
met 30-28 over de streep getrokken. Drie kostbare punten voor OVU,
waardoor de blik weer naar boven
kan. Zaterdag 3 maart komt HBC uit
Helden op bezoek in Kessel.
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Eenvoudige zege Panningen Oorwassing
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
VV Linne tegen Panningen was de enige wedstrijd in de 4e klasse D die doorging op zondag 25 februari.
Daar waar het de voetbalverenigingen in Peel en Maas ontbreekt aan kunstgras, hebben veel verenigingen
buiten de gemeente daar wel de beschikking over. Zo ook tegenstander VV Linne. Panningen was echter voetballend zo veel beter, dat dit verder geen invloed had. Het werd 1-4.

beugelaars De Treffers
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Er was hoop dat het eerste team van De Treffers uit Maasbree na de
overwinning vorige week in Olland uit een diepe dip ontwaakt was.
Het bleek ijdele hoop. Op zaterdag 24 februari werd een zware 5-0
nederlaag geleden tegen De Kuiters uit Tegelen.
Hem Hendrix, Jo Hendrix en
Jos Janssen kregen kansen, maar
door minder gelukkige acties vervlogen die weer. Jac Lintjens en
Wim Grommen kregen mede door

hun spel zelfs geen kansen. Een
meer dan verdiende nederlaag met
toch nog twee lichtpuntjes: mede-
degradatiekandidaten Meijel en
Sevenum verloren ook met 5-0.

Twee bronzen
plakken De Cavaliers
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Bij het regiokampioenschap springen voor paarden in Reuver op
zaterdag 25 en zondag 26 februari in Reuver namen twee ruiters van
De Cavaliers uit Panningen een bronzen medaille mee naar huis.
Luc van Horen en Linda Peeters wisten op het podium te komen.

Trainer Roel Schreurs van
Panningen kan in deze fase van de
competitie beschikken over een nagenoeg fitte selectie die allemaal als
basisspeler aangemerkt kunnen worden. Een omstandigheid die wel eens
doorslaggevend zou kunnen zijn in de
strijd om het kampioenschap in 4D.
Panningen startte overdonderend
en schiep zichzelf meteen twee fraaie
kansen in de eerste twee minuten
van de strijd. In de rest van het eerste
kwartier kon Linne nog redelijk tegenstand bieden en dook zowaar af en
toe op voor het doel van Panningen-

keeper Jordy Nelissen. Die hield
vooralsnog zijn doel schoon. Maar
Panningen voetbalde gewoon beter en
in de 23e minuut schoot Tom Vullers
fraai diagonaal raak na een pass van
Remco Litjens, 0-1. In de 32e minuut
was het Litjens zelf die de voorsprong
uitbreidde naar 0-2. Dat was tevens de
ruststand. In de tweede helft kwam
Linne er nauwelijks aan te pas. Pas in
de 68e minuut kwamen de Linnenaren
voor het eerst in die tweede helft in
het strafschopgebied van Panningen.
En het was meteen raak: na een vermeende overtreding van een groen-

witte verdediger wees scheidsrecher
Meulendijks naar de beruchte stip
en Luc Louissen verzilverde namens
VV Linne dit cadeautje feilloos. Heel
even flakkerde er nog hoop in de harten van de Linne-aanhang, maar de
groenwitten herpakten zich en respectivelijk Remco Litjens (83e minuut)
en Idris Pakasa (86e minuut) tilden de
stand uiteindelijk naar 1-4.
Een regelmatige, maar belangrijke
overwinning van Panningen was een
feit en de voorsprong op de naaste
concurrenten, die niet in actie kwamen, groeide. (Foto: SC Knuurke)

Bevo wint cruciale wedstrijd
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Herpertz Bevo Hc heeft de moeilijke wedstrijd tegen HC Visé uit België op zaterdag 24 februari na een ruststand van 14-15 in een hectische slotfase met 33-31 gewonnen. Een verdiende en kostbare thuiszege voor de
Panningse ploeg, waardoor Bevo nog steeds plaatsing voor de Final Four in eigen hand heeft.
Het publiek kreeg in De Heuf een
spannende wedstrijd met een wisselend scoreverloop voorgeschoteld,
waarbij beide ploegen elkaar geen
duimbreed toegaven. Bevo, dat de
nog niet helemaal van een hardnekkige blessure herstelde Robin Jansen
slecht sporadisch kon inzetten, miste
ook keeper Bram van Grunsven die op
de training geblesseerd was geraakt.
De thuisclub begon uitstekend en
nam een 8-4 voorsprong, maar de
Belgen bogen dat om in een 15-12
voorsprong. De mannen van trainer
Jo Smeets wisten nog voor de rust de
achterstand tot één doelpunt terug te
brengen. Trainer Pjedrog Tosan van HC

Visé had speler Louis Marchal opdracht
gegeven om Pim Augustinus te schaduwen. Die kon zijn Belgische waakhond moeilijk van zich afschudden.
Bevo moest haar spel aanvallend bijstellen. Bevo opereerde als een sterk
collectief, dat defensief sterk stond
en een optimale score had in aanvallend opzicht. In de cruciale slotfase
was doelman Markus Hammerschmidt
aan Panningse zijde de grote uitblinker. Overigens namen de Belgen na
rust een 15-12 voorsprong. Op een
gegeven moment zette Bevo de achterstand om in een 19-16 voorsprong.
In deze mindere fase van de thuisclub leken de Belgen weg te lopen.

Het werd zelfs 25-22. Bij de stand
28-28 kreeg Bevo weer de overhand.
In de zeer spannende slotfase kon
Bevo een voorsprong van twee doelpunten op te bouwen. Uiteindelijk
won Bevo verdiend met 33-31. Door
de nederlagen van OCI Lions en Fiqas
Aalsmeer staat Bevo nu weer op een
gedeelde derde plaats. Herpertz Bevo
Hc heeft nog een loodzwaar programma. Eerst komende zaterdag op
bezoek bij de nummer twee Initia
Hasselt en dan komt vervolgens koploper Achilles Bocholt op bezoek. Beide
wedstrijden moeten gewonnen worden om de kansen op plaatsing voor
de Final Four in eigen hand te houden.
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In de klasse L was er een derde
plaats en dus brons voor Luc van
Horen met High Fidelity en een vijfde
plaats voor Inge Sonnemans met
Uline ter Hilst. In de klasse M was er
een derde plaats en dus brons voor
Linda Peeters met Domino en een
tiende plaats voor Myrthe Sonnemans

met Lewis van Equinta. Luc, Inge en
Linda hebben met deze klassering
ook een ticket verkregen om deel te
nemen aan het NK springen in
Ermelo. Ook werd er dressuur verreden in Heusden. Julia Zeelen behaalde
hier een tweede prijs met It’s
Florencio’s Joy in de klasse L1.

De Cowboys in
de prijzen bij
regiokampioenschap
Door: paardensportvereniging PSV De Cowboys
Liefst tien combinaties van De Cowboys kwamen aan start tijdens de
regiokampioenschappen die op zaterdag 24 en zondag 25 februari in
Reuver werden verreden. Het leverde mooie resultaten op voor
De Cowboys.

Mariska Ewalds met Highway
Op zaterdag kwamen Jette Staaks,
Nikki Geraedts en Sylvia Dorssers
aan de start. Sylvia reed een foutloze
eerste ronde en mocht daarmee ook
barrage rijden. Met een mooie foutloze rit behaalde ze met haar jonge
paard Tashley G. Z een achtste prijs
in de klasse L. Op zondag kwamen in
de klasse M, Sylvia Dorssers, Sharon
Lemmen en Mariska Ewalds aan start.
Sharon en Mariska wisten beide een
foutloze eerste manche te rijden. In
de tweede manche bleef Mariska nog

steeds foutloos en plaatste zich daarmee voor de barrage. Na een balk in
de barrage wist Mariska alsnog met
haar paard Highway een negende prijs
in beslag te nemen. De laatste klasse
die werd verreden was de klasse B.
Hierbij kwamen voor Maasbree aan
start: Jette Staaks, Elisa Vaessen en
Sem Huizenaar. Elisa en Sem wisten
zich beiden te plaatsen voor de barrage. Sem had in de barrage een balk
en Elisa een tijdstrafpunt en daardoor
bleven ze net buiten de prijzen.
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Beste tien door

SSS/Concordia naar finale
Limburgse kampioenschappen
Door: Ellen Berkers, SSS/Concordia
Turnsters van gymnastiekvereniging SSS/Concordia stonden in het weekend van zaterdag 24 en zondag
25 februari in de halve finales van het Limburgs kampioenschap turnen in Horn. Daar werden enkele podiumplaatsen behaald.
Bij deze halve finales plaatsten de
beste tien zich voor het kampioenschap. Op zaterdag 24 februari
begonnen de Pupillen 1 D1. Bo
Kooiman werd zestiende, Pien van
Ninhuys zevende, Lincy Smeets
achtste, Lara Coirbois twaalfde en Ise
de Beer eindigde als achttiende. Bij de
pupillen 2 D1 werd Janne Driessen
achtste en Sanne Minten vierde.

Instappers en senior

Maasruiters halen
startbewijzen NK

In de tweede wedstrijd mochten de instappers D2. Anouk
Lemmen werd 31e, Jevi Berkers
24e, Iza Kooiman 8e, Plien van
Loon 11e en Rinke Driessen 27e.
Bij de Instappers D1 werd Mex
Zanders zesde, Tes Vercoulen
negende, Lieke Ueberbach zevende,

Milou Deckers twaalfde, Dani Gaal
tiende en Eef Horsten tweede.
Julia Rozenberg van de Senior div
5 werd 13e, Alexandra Drissen 26e, Iris
Buijssen 3e en Mayke van de Beuken
10e. Bij pupil 1 D2 lukte het niet om
de top tien te behalen. Emma Janssen
werd 14e, Eef Amendt 23e, Fleur
Hermans 13e en Tess Janssen 22e.

Jeugd D1 op zondag
Op zondagmorgen begon de
Jeugd D1. Tessa Deckers werd derde,
Lynn van de Meene tiende en Anne
Absil elfde. Aan de andere kant van
de zaal turnde de Pupil 2 D2. Mirthe
Tomassen werd negende, Mirthe
Ebisch twaalfde, Guusje Ghielen elfde
en Daisy Niessen derde. In de tweede
wedstrijd mochten de junioren div

Door: paardensportvereniging PSV De Maasruiters
De Maasruiters uit Kessel deden op zaterdag 24 en zondag 25 februari
mee aan het regiokampioenschap springen voor paarden in Reuver.
De vereniging haalde twee startbewijzen binnen voor het NK op zaterdag
31 maart in Ermelo.
Anniek Vervoort met Histique
kwam aan de start in de klasse L en
reed een foutloze eerste omloop.
Met een foutloze snelle barragerit mocht ze zich opstellen om de
tweede prijs in ontvangst te nemen.
Gerco Steeghs kwam met Giana aan
de start in de klasse M. Met een foutloze eerste omloop en ook een mooie
foutloze barrage mocht hij de zesde
prijs in ontvangst nemen. Anniek en

Gerco behaalden hiermee een start
bewijs voor het NK op 31 maart.
Inge Wulms met Whoopie kwam
in de klasse B aan start. Na een
foutloze eerste omloop en een
foutloze barragerit was er de twaalfde
prijs voor haar. In Heusen werd ook
een dressuurwedstrijd voor pony’s
verreden. In de klasse D-M1 haalde
Lonneke Verbruggen met Coelenhage’s
Lorenzo de overwinning binnen.

Mooie over
winning voor HBC
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
De beugelaars van HBC uit Helden hebben op zaterdag 24 februari
een mooie en duidelijke overwinning geboekt op de gasten uit Olland.
Het werd 4-1 voor de ploeg die momenteel derde staat in de Lotto
Ereklasse.
De avond werd geopend door
Johan Peeters tegen Frans van Esch.
Toen Frans kort voor de ring kroop,
werd dit genadeloos door Johan
afgestraft. Vervolgens lukte Frans
niet veel meer en kreeg Johan een
makkelijke avond, 1-0. Vervolgens
mocht Johan Hoeijmakers het opnemen tegen topspeler Jurre Verhagen.
Johan speelde een prachtige wedstrijd. Door een mooie slag kwam
Johan op voorsprong. Met tactisch
goed spel wist hij deze voorsprong
lang vast te houden. Pas tegen het
einde wist Jurre weer langszij te
komen, maar Johan hield het beste
van het spel. Op 28-28 kreeg Johan
de kans om door de ring te doen,
maar helaas flatste hij en ging de
wedstrijd alsnog naar Olland.

Frank Kusters speelde een
puike partij tegen Theo van
Weert. Een vroeg verkregen voorsprong werd rustig uitgebouwd
en zo stond het weer 2-1 voor
Helden. Invaller Edwin begon
ook sterk tegen Rozé van Weert.
Met een paar mooie ballen nam
Edwin ruim afstand en leek het
een eenvoudige avond te worden. Twee flatsers brachten de
spanning nog bijna terug, maar
Edwin h
 erpakte zich op tijd en
won e
 envoudig. Tot slot kroop
Johan Verest direct voor de ring
tegen Theo Timmermans. Theo
probeerde hetzelfde, maar kwam
op slag. Ook Johan wist zijn voorsprong rustig uit te bouwen zonder
in problemen te komen, 4-1.

GROENE
VINGERS
GEZOCHT
Check alle vacatures
op ab-werkt.nl
Wat pakken we vandaag aan?
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83

4. Gwenn Bos werd 28e, Lina Lahaije
25e, Selina van Berlo 8e, Eva Verheijen
20e en Yvette Gielen 24e.
Bij de Jeugd 2 D2 meiden werd
Pien Sanders vijfde, Nikki Hendrix
veertiende en Enya Thijssen zestiende. Bij de junioren div 5 werd Ilse
Meij negende, Laury Theelen vierde,
Daantje van de Beuken dertiende,
Evi Nooijen achttiende, Marit Engelen
negentiende en Tooske Ghielen twintigste.
De senioren div 4 waren als
laatste aan de beurt. Renske
Hermans werd 24e, Mirthe Peeters
9e, Michelle Maessen 12e en Ilse
Hoogers 18e. Ondanks wat kleine
schoonheidsfoutjes en blessureleed
van Renske hebben deze meiden een
goede wedstrijd geturnd.
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Ondernemers en club organiseren samen

Toch Peelpush volleybaltoernooi in Meijel
Er komt toch een Peelpush volleybaltoernooi dit jaar. Volleybalclub Peelpush maakte onlangs bekend dat een
aantal Meijelse ondernemers en de club de organisatie op zich genomen hebben. Het toernooi vindt plaats in het
weekend van 22, 23 en 24 juni.

MD Meijel kampioen
bij Champions Trophy
Het volleybaltoernooi zou dit jaar
eigenlijk niet plaats gaan vinden,
omdat het gebied rondom de Meijelse
sporthal zou worden aangepakt. Ook
waren er te weinig mensen die de
organisatie op zich wilden nemen.
“In de tussentijd hebben een aan-

tal Meijelse ondernemers zich samen
gepakt en een voorstel gedaan richting het bestuur van VC Peelpush om
toch een toernooi te organiseren”, zo
laat de club weten. Dit jaar wordt het
evenement georganiseerd door volleybalvereniging Peelpush uit Meijel

samen met YD Security, Party-verhuur
d’n Hangtafel, NGS Audiotechniek,
JH Prolights, gemeenschapshuis D’n
Binger en De Heere van Meijel. Kijk
voor meer informatie op de Facebookpagina van het Peelpush Toernooi.

De majorettewedstrijd tussen Nederland en België, de
Champions Trophy, werd op zaterdag 24 februari gehouden.
Omdat het B-team en soliste Leanne Brummans Nederlands
kampioen zijn geworden in december, mochten zij meedoen aan
deze internationale wedstrijd. Het B-team liet de concurrentie
achter zich en werd kampioen in Show Twirl met 72,95 punten.
Soliste Leanne behaalde een tweede plaats in Show Twirl met
72,90 punten.

(Foto: Wim Simons)

Wil jij de vakantie van onze gasten
helemaal te gek maken?
Solliciteer dan bij de Leistert en ga voor het leukste
vakantiebaantje! Check www.leistert.nl/vacatures

Kom jij bij ons werken?
0475 49 30 30
werken@leistert.nl

Goede werksfeer op de
afdelingen
Bruisende werkomgeving
Maak deel uit van een
superteam
Check www.leistert.nl/vacatures
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Kesselse turnsters SSS/Concordia
Limburgse
kampioenschapbij halve finale LK
pen turnen in Panningen
Door: turnvereniging KSV Kessel
Liefst 22 turnsters van KSV Kessel stonden op zaterdag 24 en zondag
25 februari in de halve finales van het LK turnen in sporthal Hornerhof in
Horn. Verschillende turnsters wisten zich door hun goede oefeningen te
plaatsen voor de finale.

Gymnastiekvereniging SSS/Concordia organiseert op zaterdag 3 en zondag 4 maart samen de Limburgse
kampioenschappen turnen voor dames. Dit vindt plaats in sporthal Piushof in Panningen.

Meisjes en dames van beide
gymnastiekverenigingen nemen
deel aan de wedstrijden. Op zaterdag
is het Limburgs kampioenschap
Meerkamp Eredivisie waar de divisies
1 tot en met 3 en de N-niveaus hun
kunsten laten zien. Er zijn in totaal
vier wedstrijden. De eerste begint om
Op zaterdag mocht Fenne (pupil 1
D1) het spits afbijten. Zij behaalde een
negende plaats en heeft zich hiermee
geplaatst voor de finale. Aan wedstrijd twee namen zelfs tien turnsters
van de Kesselse sportvereniging deel.
Bij de pupillen 1 D3 werd Maud 17e,
Janne 29e, Mare 30e, Marit 32e en
Sofie 33e. Zij plaatsten zich hierdoor
niet voor de finale. De instappers D2
mochten ook in wedstrijd twee aan
de slag. Sjuulke kon niet mee doen
vanwege een blessure. Faya werd 33e,
Zoë 32e, Fenne 20e en Sem 4e. In dit
niveau heeft alleen Sem zich geplaatst
voor de finale.
Bij wedstrijd 3 mochten de
junioren divisie 6 hun oefeningen
laten zien. Zij hebben zich allemaal

geplaatst voor de finale, Sanne werd
zesde, Britt zevende en Anouk achtste.
Tot slot was Lotte (pupil 1 D2) in wedstrijd vier aan de beurt. Zij turnde een
goede, stabiele wedstrijd en behaalde
hiermee een derde plaats.
Op zondagochtend waren Tess,
Janneke en Maud (pupil 2 D2) aan
de beurt. Tess heeft zich met een
tiende plaats geplaatst voor de finale.
Janneke werd zestiende en Maud
twintigste, waardoor zij niet door zijn
naar de volgende ronde. In wedstrijd
3 op zondag mochten de laatste vijf
turnsters van KSV aan de slag. Nikki en
Nika (jeugd 1 D2) werden 20e en 22e.
Bij de junioren divisie 5 werd Myrthe
10e, Sanne 23e en Kaya 25e, waardoor
alleen Myrthe door is naar de finale.

Zege dankzij sterk
begin De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Mede dankzij een ijzersterk begin heeft het eerste team van
De Flatsers uit Baarlo op zaterdag 24 februari een overwinning geboekt
in en tegen Grathem. Het was een prima resultaat op de onbekende
baan waar de meeste spelers van De Flatsers nog nooit gebeugeld
hadden. De Baarlonaren wonnen met 3-2.
Het begin was een geweldige
opsteker, want het team kwam met
3-0 voor. Piet speelde weer ijzersterk en won zeer ruim. Esther kon
niet achterblijven en ook zij miste
niet op de ring en dat resulteerde in
een 30-20 winst voor de dame in het
team. In de derde partij moest Roy
het opnemen tegen een van de toppers van de tegenstander en hij deed
dat geweldig. Roy speelde een foutloze wedstrijd en won dik verdiend
met 30-16.

Ger is terug van weggeweest en
beugelde een zeer verdienstelijke
partij. Een klein denkfoutje op twee
punten voorsprong deden hem uiteindelijk de spreekwoordelijke das
om en hij verloor met 30-28.
In de slotwedstrijd ging het heel
lang gelijk op en kon Marc goed
volgen, maar door een volledige
black-out kreeg zijn tegenstander
de overwinning in de schoot geworpen en die maakte daar dankbaar
gebruik van.

08.45 uur, de tweede om 11.15 uur en
de twee laatste wedstrijden beginnen
om 14.00 en 16.15 uur.
De toestelfinales vinden plaats
op zondag 4 maart. Onder meer de
Eredivisie, divisies 1 tot en met 3 en
N-niveaus komen aan bod. Er zijn
die dag drie wedstrijden, die om

Software
developer

08.45 uur, 12.45 uur en 17.00 uur
beginnen.
Het is de laatste keer dat de
turnverenigingen de wedstrijd in
samenwerking organiseren. Vanaf
1 september fuseren GV Concordia en
SSS Helden en gaan ze verder onder
de naam Sportclub Pareja.
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Hotraco Group is een internationaal ope- www.hotraco-group.com
rerende groep van technisch hoogstaande
bedrijven, die zich toelegt op het ontwikkelen
en produceren van op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen voor de agri-,
industrie- en waterbehandelingssector.

Meer informatie over de vacatures kun je
vinden op www.hotraco-group.com.
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Stationsstraat 142, 5963 AC Hegelsom
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DOK6 Panningen

Brandweerman Sam
Brandweerman Sam beleeft samen met zijn vrienden en trouwe
brandweerwagen Jupiter op zaterdag 3 maart een avontuur in DOK6
Theater in Panningen. Op de middag staan er twee voorstellingen van de
kinderheld op het programma in Panningen. Om 14.00 en 16.00 uur komt
de brandweerman langs.
In de voorstelling komt het circus
dit keer naar Piekepolder. De circusdirecteur heeft alles voorbereid en
kijkt uit naar een fantastische show,
maar de ondeugende Norbert Puk
weet, zoals altijd, de boel al snel in
de war te schoppen. Gelukkig staan
Brandweerman Sam en zijn team

Hits uit vervlogen tijden

Optreden Chewy and
The Locals bij Sjiwa Baarlo
De zeskoppige coverband Chewy and The Locals staat zaterdag 3 maart op het podium in de kelder bij
jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. De jonge muzikanten spelen muziek uit de jaren 60 en 70.

altijd paraat. Na de voorstelling komen
Brandweerman Sam en zijn vrienden ook nog naar de foyer voor een
meet & greet en ontvangen alle kinderen een Junior Cadetten-diploma.
Buiten bij DOK6 staat een echte brandweerauto. Kijk voor meer informatie
en kaarten op www.dok6.eu/theater

Meijels zorgcentrum

Nieuwe expositie
Zorgcentrum St. Jozef Wonen en Zorg in Meijel opent op zaterdag
3 maart een nieuwe kunstexpositie in de binnentuin. Van 3 maart tot en
met maandag 28 mei is de expositie iedere dag gratis te bekijken op de
derde etage van de binnentuin.
De expositie bestaat dit keer uit
schilderijen, keramiek en foto’s. Jacoba
Janssen uit Herkenbosch exposeert sieraden in glas en keramiek. Schilderijen
van Ans Kunnen uit Heythuysen, Anny
Verdonschot en Wilhelmina Brok uit
Nederweert en Inge Baggen uit Geleen.
Fotografie is er van Mia van Roy uit

Stramproy. De officiële opening is op
zaterdag 3 maart om 14.00 uur in de
binnentuin van het woon- en zorgcentrum. De expositie is iedere maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag en zondag van 13.30 tot
17.00 uur geopend. Kijk voor meer informatie op www.sintjozefwonenenzorg.nl

Hits uit vervlogen tijden op het
gebied van rock en roll, folk, pop,
americana en blues is wat de cover-

band uit Baexem het liefste ten
gehore brengt. “Even genieten van
steengoede livemuziek, net als vroe-

ger”, aldus de organisatie van Sjiwa.
De kelder van Sjiwa is vanaf 20.30
uur geopend. De entree is gratis.

Dorpsdagvoorziening

Lavendelzakjes haken
voor het goede doel
NR.

3

Fred Peeters

Bij de dorpsdagvoorziening in Baarlo is een groep dames bezig met het haken van lavendelzakjes.
Deze willen ze vullen met lavendelzaadjes en verkopen, om de opbrengst vervolgens aan een goed doel uit
het dorp te doneren. Op woensdag 7 maart is de volgende haakmiddag.

Het roer moet om: meer schone energie
en meer betaalbare (huur)woningen in
de dorpskernen voor jong en oud.
Wil je dit ook?
Steun me dan op 21 maart!

Leden van Historische Werkgroep
De Borcht uit Baarlo onderhouden de
lavendelperken in Baarlo, die rond
augustus weer volop in bloei staan.
Op de dorpsdagvoorziening ontstond
het idee om zakjes voor de lavendelzaadjes te haken en deze te verkopen. De opbrengst is bedoeld voor een

goed doel in Baarlo. Een groep dames
is al enkele maanden bezig in MFC
De Engelbewaarder en bij KBO-lokaal
Ut Paedje om de zakjes te haken. In
augustus gaan leerlingen van basisschool De Diamant en leden van de
Historische Werkgroep de lavendel
knippen en de zakjes vullen.

De volgende haakmiddag is op
woensdag 7 maart om 14.00 uur bij
KBO-soos Ut Paedje op de Zuivelstraat.
Daarnaast zijn de haaksters nog op
zoek naar bolletjes katoenen garen.
Die kunnen worden ingeleverd bij
De Engelbewaarder en Ut Paedje in
Baarlo.
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Spreekster Margriet van Glabbeek in Panningen

Thema-avond over loslaten
Vrouwengilde Helden en de Bibliotheek Panningen houden op woensdag 7 maart een thema-avond over
loslaten op allerlei gebieden in het leven. Margriet van Glabbeek is die avond spreekster. De lezing vindt
plaats in de Bibliotheek Panningen.
Tijdens de avond staat loslaten
centraal. “Wij mensen hebben de
neiging om van alles vast te houden: overtuigingen, materie, geld en
andere mensen”, aldus de organisatie. “Dat terwijl het leven bestaat
uit loslaten: een kind dat zelfstandig
wordt, ontspullen, stoppen met wer-

ken vanwege de gezondheid of een
dierbare verliezen. Maar wat is loslaten? Wat laten we los en hoe doen we
dat?”
Samen met spreekster Margriet
van Glabbeek, die werkzaam is als
opleider van mensen die in de palliatieve zorg werken, gaan de aan-

wezigen in gesprek over loslaten.
Er worden thema’s besproken en
interactief met vragen omgegaan.
De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot 22.00 uur. De avond is voor
iedereen toegankelijk en gratis voor
leden van het Vrouwengilde Helden
en Bibliotheek Maas en Peel.

Toneelvoorstelling
‘Familietrekjes’ in Meijel
Toneelvereniging COM uit Meijel speelt in maart de klucht ‘Familietrekjes’. Het stuk is geschreven door Ray
Cooney en bewerkt en geregisseerd door Elles van Doorn. De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 17,
zondag 18, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
In het stuk staat Dokter David
Moerman op het punt een toespraak te houden op een conferentie voor neurologen. Terwijl hij
bezig is het slot van zijn speech te
bedenken,arriveert Floor, een oude
vlam van hem. Zij vertelt David dat

hun verhouding jaren geleden resulteerde in de geboorte van een zoon,
Daantje geheten. Wanhopig om het
nieuws voor zijn vrouw Roos verborgen
te houden, wordt David gedwongen
leugens te verzinnen. Dat is het begin
van een hectische middag en dat twee

dagen voor Kerstmis. Op 17, 18, 23
en 24 maart begint de voorstelling
om 20.00 uur. De laatste voorstelling
op 25 maart begint om 16.00 uur.
Kaarten en meer informatie zijn te
verkrijgen via gemeenschapshuis
D’n Binger en www.toneel-meijel.nl

Uitwisselingsconcert
Muziekvereniging Egchel
Muziekvereniging Egchel houdt op zondag 4 maart een uitwisselingsconcert met Orkest Da Capo van de
Koninklijke Harmonie van Roermond. Het concert vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel en begint
om 11.00 uur.
Orkest Da Capo is een nog jong
orkest van circa veertig volwassenen
die op latere leeftijd een instrument
hebben leren bespelen. Wekelijks
komt het orkest bij elkaar om samen
muziek te maken onder leiding van
een dirigent. Deze repetities worden
afgewisseld met lessen per instru-

mentgroep, gegeven door diverse
vakdocenten. Daarnaast zal de fanfare van Muziekvereniging Egchel een
optreden verzorgen met gevarieerde
muziekwerken. Ook in de Egchelse
fanfare spelen diverse mensen die op
latere leeftijd een instrument hebben
leren bespelen. De muziekvereniging

biedt een laagdrempelig alternatief aan, speciaal voor mensen die
op latere leeftijd een instrument
willen leren bespelen. De leden
die deze uitdaging in het verleden
zijn a angegaan, zijn dan ook vaak
verrassend snel doorgestroomd naar
het fanfareorkest.

Blaaskapellentreffen
FrühlingsSpass in Maasbree
Blaaskapel De Breethaler uit Maasbree houdt zondag 4 maart het blaaskapellentreffen FrühlingsSpass.
De zesde editie van dit evenement vindt plaats bij zaal Niëns in Maasbree.
De Breethaler opent het treffen
met hun Egerländer en Böhmische
blaasmuziek. Naast instrumentale
nummers, brengen ze ook zangnummers ten gehore. Als tweede kapel
betreedt Holand’anka uit SittardGeleen het podium, die Tsjechische

blaasmuziek laat horen. De derde
kapel is de Isseltaler Musikanten, een
regio-orkest afkomstig uit diverse
plaatsen aan de oevers van de
Gelderse IJssel. De Isseltaler
Musikanten vormen een Egerländerblaasorkest, dat Egerländer blaas

muziek met zang ten gehore
brengt. De dertienkoppige kapel
Západská uit Roelofarendsveen sluit de
middag af met Mährische muziek,
aangevuld met andere muziekstijlen.
Het blaaskapellentreffen begint om
11.00 uur. De toegang is gratis.
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Agenda t/m 8 maart 2018
do
01
03

Bijeenkomst over dementie
Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: KBO Limburg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

zo
04
03

Ruilbeurs

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Roofvogelcursus

Blaaskapellentreffen
FrühlingsSpass
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: blaaskapel De Breethaler
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Limburgse kampioenschappen
turnen (t/m 4 maart)

Uitwisselingsconcert met Da Capo

Tijd: vanaf 08.45 uur
Organisatie: SSS Concordia
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Voorstelling Brandweerman Sam
Tijd: 14.00 en 16.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Voordracht schrijvers met muzikale begeleiding Den Soeten Inval

Opening kunstexpositie

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 14.00 uur
Locatie: zorgcentrum St. Jozef Wonen en Zorg Meijel

Optreden coverband Chewy and
The Locals
Tijd: 20.30 uur
Locatie: kelder jongerencentrum Sjiwa Baarlo

ma
05
03

Bijeenkomst over kunst en
fantasie

Tijd: vertrek om 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf IVN-gebouw Helden

Kienmiddag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

za
03
03

Roofvogelwandeling

Jantje Beton-collecte (t/m 8 maart)
Tijd: hele dag
Organisatie: Jong Nederland Baarlo en Jong
Nederland Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Baarlo en Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Mat van den Eertwegh
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

wo
07
03

Lavendelzakjes haken
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening Baarlo
Locatie: KBO-soos Ut Paedje Baarlo

Bijeenkomst praatgroep Ietsje
Anders
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: nieuwe gemeenschapshuis Panningen

Bijeenkomst salades maken
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Thema-avond over loslaten
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Vrouwengilde Helden en Bibliotheek
Panningen
Locatie: Bibliotheek Panningen

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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 4 maart
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. de parochie
Woensdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 maart
Geen H. Mis
Zondag 11 maart
H. Mis 11.00 uur

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 maart
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr.
Maria Nabben
Zang: Herenkoor
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst
Petronella van Dijck-Sijbers, Martinus
Hubertus van Dijck en overl. familie. Jaardienst Toën Haenen en overl.
familie. Jaardienst Harrie Boots en
overl. familie.

Kerkdiensten
Zaterdag 3 maart
H.Mis 19.00 uur Voorstelmis t.i.v. Wiel
van der Sterren (jaardienst). In deze
viering stellen de communicanten van
2018 zich aan ons voor.

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
Vrijdag 2 maart
De ziekencommunie wordt thuisgebracht om 09.00 uur
Zondag 4 maart
H. Mis 3de zondag 40dagentijd 10.00 uur
– herenkoor t.i.v. Toos Gastreich (jaardienst/ verj); Rosa Maria VerhaegBouten, Johannes Hubertus Verhaeg,
Johannes Theodorus Steegs en
Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg
(jrd); Cissy van der Horst-Evers (verj)
en overl. fam. van der Horst-EversGoldenbeld; Toos Maessen-Nijssen
(verj) en voor de overl. fam. Maessen
en fam. Nijssen; Nellie Mewiss-v.
Heugten, Giel Mewiss en zoon Pierre;
Jos Lemmen (jaardienst/verj.)

Mededelingen
Overleden
Door van der Sterren-Smolders,
Veldsehuizen 39, 73 jaar.
Nellie Mulders-Thijssen, Tongerlose
pad 6, 83 jaar.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 3 maart
- 3e zondag van de vasten.
19.15 uur. Tiny Peeters / Wolters.
Annie Vervoort / Coopmans
vanwege de verjaardag. Jaardienst
voor Handrie Timmermans.
Woensdag 7 maart
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.

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 3 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Sef Berkers en
Bertha Berkers-Thijssen
Zaterdag 10 maart
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 1 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding
Zaterdag 3 maart
Geen avondmis in de parochiekerk
Zondag 4 maart
H. Mis 3de zondag 40dagentijd 11.00 uur

Zaterdag, 10 maart
- 4e zondag van de vasten.
Voor de overleden ouders Piet
Hanssen en Lena Janssen.
Zes wekendienst voor Mien Greijn –
Halferkamps.
Mededelingen
Graag wens ik iedereen een goede
vastentijd toe. U kunt weer uw naam
opschrijven achter in de kerk voor een
huishoudkaars met Pasen.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 3 maart
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

– herenkoor t.i.v. Gerard Gooden en
Riet Gooden-Hendriks (gest. jaardienst); Miet Schijven-Thijsen (coll.);
Tjeu v.d. Hoogenhof (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 5 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 6 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 8 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 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 1 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 2 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 3 maart
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Truus Lemmen (zeswekendienst); Piet

Zondag 4 maart
8.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Fam. Pijpers-ReyvenLenders
Sjeng Peeten v.w. verjaardag.
Jaardienst Antoon Verkoelen en
Anna Maria Verkoelen-Caris en overl
Kinderen.
Jaardienst. Gonda en Trina Caris en
overledene v.d. fam. Caris.
Zeswekendienst Geert v. Wylick en
voor Nelly Hilkens.
Do 8 maart 8.30 uur H. Mis.
Overleden: Nel Gielen-Vervoort, 87
jaar, Bergweg 8.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 4 maart
9.30 uur Jaardienst Tonie Teeuwen en

Schrijvers bij Den Soeten Inval
Den Soeten Inval in Kasteel De Keverberg in Kessel staat op zondag
4 maart in het teken van schrijvers. Govert Derix uit Horst en
Helma Cremers uit Venlo komen langs om voor te dragen uit eigen werk.
Ze worden muzikaal begeleid door Ton Custers.
Govert Derix is filosoof, publicist,
schrijver van managementboeken
en filosofische romans. Zijn laatst
verschenen roman is Mensheid is
een brief aan jou. Eerdere romans
zijn: De sjamaan van Sevilla, Gods
geschenk, Sterrenmoord en de
Wereldomwandelaar. De tweede
gast is Helma Cremers. Zij werkte
tot 2013 als redacteur bij de Tegelse
Courant. Sinds een studie bij het Huis

voor de Kunsten mag zij bij culturele
instellingen lesgeven in het schrijven
van verhalen. Cremers publiceerde in
2015 de verhalenbundel ‘Ierlik waor
gelaoge!’ in het Venloos.
Per editie van Den Soeten Inval
is er plek voor zo’n honderd gasten.
Kaarten zijn op de zondag zelf
verkrijgbaar bij De Keverberg in Kessel.
De voordrachten duren van 11.00 tot
Ton Custers zorgt voor
ongeveer 13.00 uur.
de muzikale begeleiding

Janssen en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar; Graad Wilms en An
Wilms-van Bussel; Silvester Janssen
en Maria Schmeijsters, Jozef Janssen,
Wiel Hendrix, Bep Hendrix-Janssen
en Hubert Janssen
Overleden: Chris Loeffen, 83 jaar
Zondag 4 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 6 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 8 maart
H. Mis 09.00 uur 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

Nella Teeuwen – Bongers.
Zondag 11 maart
9.30 uur Parochie.
Zondag 18 maart
9.30 uur Lies Naus v.w. verjaardag.

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

€ 7999,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)

Sorrento Plus
252 + 186 cm
Compleet met koelkast, oven, gas-op-glaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

T. 045-5751230

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: ORDER CONTROLEUR
(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
?

