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Oudste prinsessen
van Baarlo
In Hof Ter Borcht in Baarlo wordt elk jaar een prins en prinses uitgeroepen. Carnaval ziet er echter dit jaar anders uit, want twee prinsessen mogen vooropgaan. Riet Smeets (93)
en Lia Peters (101) zwaaien dit jaar de scepter. Op dinsdag 22 februari werden de dames onverwachts uitgeroepen en ondanks hun hoge leeftijd ging er nog een dansje vanaf. Bewust
kiezen de medewerkers van Hof Ter Borcht bewoners uit die affiniteit hebben met carnaval. Dat is bij Riet en Lia zeker het geval. “Ik ben een echte carnavalsfan en heb altijd in Venlo
carnaval gevierd”, zegt Riet. Ze geeft aan het prachtig te vinden om prinses te zijn. “Ik had het niet verwacht.” Samen met Lia mag ze carnaval vieren met de spreuk: ‘Lach, zing en
geneet, want mooier as dit waerd ‘t neet. Vastelaovend same’. De 101-jarige Lia geeft aan het prinsessenschap geweldig te vinden. “Ik had dit niet gedacht. Ik vind het fijn om dit
samen met Riet te doen”, vertelt ze. / Beeld: Jeanine Hendriks

Gemeenteraad Peel en Maas akkoord met wijziging
bestemmingsplan Veersepad 13 Kessel
De realisatie van dertien zelfstandige woningen op Veersepad 13 in Kessel komt in zicht. Een meerderheid
van de gemeenteraad van Peel en Maas stemde dinsdag 22 februari namelijk voor een bestemmingsplanwijziging op die locatie. Met achttien stemmen voor en zeven stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.
Waar voorheen nog een nipte meerderheid werd gehaald in de gemeenteraad, is het tij dinsdag 22 februari
gekeerd. Lokaal Peel en Maas ging
overstag en stemde voor het voorstel. Wel stemden raadsleden Tiny
Valckx en Joep Hermans tegen
en gaven een stemverklaring af.
“Het plan doet afbreuk aan historisch Kessel. Dit concept had op een
andere plek gerealiseerd moeten

worden”, verklaarde Valckx. Hermans
was het met haar eens. Hij stemde
tegen vanwege drie punten. “Dit
plan moet niet ten koste gaan van
de prachtige idylle van Veersepad.
Daarnaast hangt er een zweem van
onduidelijkheid rond de aanloop van
de procedure. Ook denk ik dat de
precedentwerking grote gevolgen
gaat hebben voor de hele straat en
de Maasoever van Peel en Maas”,

aldus Hermans. Ondanks dat Sander
Janssen van Lokaal Peel en Maas
aangaf dat de partij twijfelde over de
de precedentwerking, stemden vijf
raadsleden voor. Ook de VVD stemde
tegen. De partij bleef bij haar standpunt dat ze uitsprak tijdens de vorige
vergaderingen. “Wij hebben onder
andere grote twijfels over de rechtsgeldigheid van het plan. Daarnaast
drijft de wethouder welbewust een

wig in de gemeenschap. Driehonderd
zienswijzen worden zo aan de kant
geschoven.”

roept op tot nieuwe woonzorggebouwen, wat ons betreft kunnen die
prima in Peel en Maas landen.”

Boost woningmarkt

Rechtsgang

Frits Berben van PvdA/GroenLinks
vond dat er wel geluisterd is naar de
bezwaarmakers. De partij stemde
dan ook voor het voorstel. Net als het
CDA. “Het plan geeft een boost aan
de Kesselse woningmarkt”, aldus Roel
Boots. Wethouder Rob Wanten is blij
met het plan. “Zelfde initiatieven van
woonzorggebouwen zullen we met
open armen ontvangen. Het kabinet

In het gunstigste geval kan SOT in de
zomer starten worden met de realisatie van het woonzorggebouw. Daar
voorafgaand moet een bouwvergunning worden gegeven. Ook een
rechtsgang wordt door de gemeente
niet uitgesloten vanwege het hoge
aantal zienswijzen tegen het plan.
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Verschuivingen binnen de
kandidatenlijsten verkiezingen

Twintig nummers

Peel en Maas
behaalt geen prijs in
de LVK-finale

Op de kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen van Peel en Maas staan in totaal 111 namen.
In 2018 waren dat er nog 126. Ook hebben er binnen de partijen opvallende verschuivingen plaatsgevonden.
In Peel en Maas kan er op vijf
partijen worden gestemd: CDA,
Lokaal Peel en Maas, VVD, PvdA/
GroenLinks en D66. Vergeleken met
2018 zijn er twee partijen, AndersNu
en Blanco lijst Hanssen verdwenen,
maar is D66 nieuw op de lijst verschenen. Voor de D66 zijn achttien
personen verkiesbaar.
Opvallend is dat er bij de grootste partij, CDA, zestien namen zijn
verdwenen. In 2018 telde de partij 40 verkiesbare personen, 4 jaar
later staan er 34 namen op de lijst.
Onder andere Vivian Moonen, Roger
Gielen, Hans Vaessen, Peter Nouwen
en Ebie Peeters zijn van de lijst ver-

dwenen. In totaal zijn er negentien
nieuwe kandidaten op de lijst verkiesbaar.
Ook bij Lokaal Peel en Maas is er
een afname van het aantal verkiesbare personen te zien. Waar in 2018
in Peel en Maas nog op 33 personen
van Lokaal Peel en Maas gestemd
konden worden, zijn er nu nog maar
26 namen te vinden op de lijst.
Onder andere nieuw op de lijst is
Edward Wezenberg, die voorheen lid
was van AndersNu. Vier jaar geleden stapte hij met Peter Craenmehr
nog over van Lokaal Peel en Maas
naar AndersNu, uit onvrede over zijn
plek op de kieslijst.

Tijdens de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK) op vrijdag 18 februari in het Schouwburgtheater in Venray
hebben de deelnemende liedjes uit de gemeente Peel en Maas niet
weten te winnen. De eerste plek werd veroverd door Bjorn en
Mieke uit Venray met het nummer ‘Ältied Ope’.

De lijst van de VVD is gekrompen
van twintig naar zeventien kandidaten. Opvallend is dat de top 5 van
de kandidatenlijst louter bestaat uit
bekende gezichten. Geert Segers
en Saskia Vintges, die in 2018 in de
top 5 stonden, zijn van de lijst verdwenen. Daarnaast zijn er nog tien
andere kandidaten onvindbaar op
de lijst. Wel zijn er negen nieuwe
namen te vinden bij de VVD.
De partij PvdA/GroenLinks is
gekrompen van 23 verkiesbare
personen naar 16. In de lijst zijn vier
nieuwe namen te vinden vergeleken
met vier jaar geleden.

In totaal streden er twintig liedjes om de eerste plek in de finale
van het LVK. Er stonden drie liedjes uit de gemeente Peel en Maas
in de finale. Zij wisten echter niet
genoeg punten te krijgen om de
eerste plek te behalen. Prins & Aod
Prinse Graashook belandde met
het liedje ‘Vastelaovesecho’ op de
9e plek, Alaaf Airlines uit Helden
eindigde met ‘De Vergistoeris

(Laot gaon!)’ op plaats nummer
19 en als laatste stond Joekskapel
Kos Erger uit Panningen met
‘De Spaanse Paeper’.
Op nummer één belandde het
duo Bjorn en Mieke. Spik & Span
uit Susteren werd tweede met
‘Vier het laeve!’. Hoondervel uit
Haelen werd derde met ‘De klink
van de kroeg’.

Toekomst dorpsbibliotheken worden rooskleurig ingeschat

‘Sinds de coronacrisis wordt er meer gelezen’
Bibliotheek Maas en Peel heeft tijdens de coronacrisis meerdere keren te maken gehad met een harde lockdown. Ondanks dat de deuren waren gesloten, wordt er opgemerkt dat er meer gelezen wordt. Linda Fleuren,
manager van de Bibliotheek Maas en Peel, ziet de toekomst van de bibliotheken nog altijd rooskleurig in.
Vanwege het sociale karakter van bibliotheken in dorpen, hebben zij net zo veel slagingskans dan bibliotheken in steden.
In 2020 moest de bieb voor het eerst
haar deuren sluiten vanwege een
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Peel en Maas.
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harde lockdown. In 2021 kreeg de
bibliotheek te maken met een harde
lockdown met gesloten deuren én
een lockdown met een gesloten bieb
en afhaalbieb. Volgens Linda Fleuren,
manager van de Bibliotheek Maas
en Peel, zijn de cijfers van de laatste drie jaren daarom niet vergelijkbaar. “Wel is te zien dat er veel animo
was voor de afhaalbieb en een grote
piek in reserveringen en uitleningen. De maanden dat we open zijn
geweest, is het vrij druk geweest met
bezoekers. Wij merken dat er sinds
corona is opgedoken juist meer wordt
gelezen”, aldus Fleuren.
Er komen volgens haar meer mensen naar de bibliotheek of ze lenen
meer boeken in één keer. “Toen een
lockdown aangekondigd werd, kwamen er ook mensen hamsteren. In
de supermarkt mag dat niet, maar in

de bibliotheek wel. Al zijn wij afgelopen lockdown gelukkig gewoon open
mogen blijven, omdat de bibliotheek
een essentiële dienst is.”

E-books
Fysieke boeken worden het meeste
geleend, maar naar e-books is ook
veel vraag. “Tijdens de eerste lockdown is het uitleenpercentage van
de e-books erg gestegen. Veel mensen vinden het lastig om de juiste
app te installeren en online boeken te
downloaden, maar als ze het eenmaal
begrijpen lenen ze vaker e-books. De
meeste mensen die e-books wilden
gaan lezen, hebben zich daar in de
eerste lockdown meteen voor aangemeld. Daarna zijn er nog maar sporadisch bezoekers geweest die daar nog
aan wilden beginnen.” De leeftijdscategorie van leden die e-books lenen is

net zo divers als bij de fysieke boeken. “Je zou misschien denken dat de
meeste jongeren via e-books lezen,
maar dat is niet zo. Ook veel oudere
mensen lezen e-books.”

Concurrentie
Bibliotheek Maas en Peel ziet de boekhandels en online boekenwinkels niet
als concurrent. “Als bibliotheek gaan
wij niet alleen over boeken, natuurlijk
is dit een onderdeel, maar de laatste
jaren zijn wij meer geworden dan een
plek om boeken te lenen. De bibliotheek is ook een ontmoetingsplek
voor de mensen, om te studeren of
om een praatje te maken. Vanuit ons
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
helpen wij inwoners wanneer ze niet
weten hoe ze iets digitaal kunnen
regelen.” Fleuren ziet de toekomst van
de bibliotheken rooskleurig in. “Wij
werken aan de bibliotheek van de toekomst. De bieb is een plek om boeken te lezen, maar ook een plek waar
mensen uit het dorp graag naar toe
willen komen. Bijvoorbeeld voor het
volgen van een cursus, het meedoen

aan een sociale activiteit of omdat ze
hulp nodig hebben bij het regelen van
digitale zaken met de overheid.”
Ze vermoedt dat fysieke boeken
dan ook nooit zullen verdwijnen uit
de bibliotheek, ook al wordt er nu
steeds meer aandacht gegeven aan
de andere activiteiten binnen bibliotheken. “Boeken blijven een behoefte
voor de mensen. Als bibliotheek willen we voor de inwoners hulp bieden waar vraag naar is, dus zolang
er vraag is naar het leesassortiment
zullen wij dat ook zeker blijven geven
aan de inwoners.” Ze denkt dat de
sociale samenhang in de dorpen bij
de bibliotheek groter is dan in de steden. “In de grote steden is het sociale aspect van bibliotheken anders.
Omdat de bibliotheken in de dorpen
door hun sociale karakter meer zijn
dan enkel boeken, denk ik dat de
bibliotheken in de dorpen zeker net
zo veel slagingskans hebben in de
toekomst als de bibliotheken in de
steden.”
Tekst: Noelle Ewals
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Moeite met boeken van artiesten

Carnaval op het laatste moment organiseren niet
gemakkelijk voor ondernemers
De ‘vastelaovend’ mag dit jaar onverwacht toch doorgaan. Op het nippertje konden horecaondernemers zich
nog klaarmaken voor deze dolle dagen. Aan de ene kant zijn ondernemers in de gemeente Peel en Maas daar
blij mee, aan de andere kant vinden zij het lastig om alles op het laatste moment nog te regelen. Met name het
boeken van artiesten bleek niet gemakkelijk.
Nu er versoepelingen hebben plaatsgevonden en de anderhalvemetermaatregel verdwijnt, kunnen de
kroegen in Peel en Maas weer worden gevuld. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo geeft aan dat
de gemeente Peel en Maas hierin het
landelijke beleid volgt. “Over het loslaten van de coronamaatregelen worden
op landelijk niveau besluiten genomen. Hier wordt goed over nagedacht
en er wordt naar gekeken door deskundigen. Vanzelfsprekend volgen wij
dit in Peel en Maas.” De burgemeester
zegt dat veel mensen gedacht hadden dat ze dit jaar geen carnaval meer
zouden vieren, maar is dat nu onverwacht toch mogelijk. Volgens haar
lukt het de gemeente niet meer om
op zo’n korte termijn grote evenementen te vergunnen. “Maar we denken
mee met ondernemers en initiatief-

nemers die iets willen organiseren.
Bijvoorbeeld een buitenbar of een
overkapping over een terras bij een
horecazaak. Verschillende horecaondernemers hebben zich hiervoor bij de
gemeente gemeld en we hebben hen
toestemming gegeven.”

Problemen
Wie niet had zien aankomen dat er
zoveel versoepelingen zouden komen,
is Danny van Lier, eigenaar van Café de
Pool in Helden. “Ik dacht dat we zittend
carnaval moesten gaan vieren”, zegt
hij. “Ik had zeker niet gedacht dat de
overheid bijna alle maatregelen zouden opheffen.” De café-eigenaar is blij
dat er ‘vastelaovend’ gevierd kan worden, maar hij ondervond problemen
om alles nog op het laatste moment te
moeten regelen. “We moesten op de
valreep het programma in elkaar zetten

en kijken wie er nog beschikbaar was
qua artiesten. Grotere kroegen en discotheken hebben veel meer mogelijkheden en keuzes om artiesten en dj’s
te boeken dan een café zoals De Pool.
Voor ons was het veel meer puzzelen
dan voor anderen.” Uiteindelijk is het
Van Lier toch gelukt om wat te regelen. “Ik heb alle dagen een dj staan en
op zondag treden er vier lokale carnavalsartiesten op.” Hij is blij dat er
weer wat georganiseerd mag worden
en dat kroegen weer langer dan 01.00
uur open mogen zijn. “Eindelijk mogen
we weer, met ook nog een onbeperkte
sluitingstijd. Normaal gesproken openen we van 14.00 tot 02.00 uur, maar
als het gezellig is, gaan we gewoon
nog langer door.”

Jaarlijkse activiteiten
Bij het Mafcentrum in Maasbree zijn

medewerkers ook blij dat de zaal
gevuld kan worden met carnavalsvierders de komende dagen. Wel is de
voorbereidingstijd erg kort geweest,
zegt beheerder Theo Houben.
“Daardoor zijn slecht een aantal dingen wél mogelijk. Andere activiteiten,
die we normaal gesproken jaarlijks
organiseren, zijn niet meer mogelijk. Denk hierbij aan de ‘boetezitting,
het uitkomen van de prinsen en het
hele gebeuren rondom de optocht. In
plaats daarvan hebben we activiteiten
gepland die we op de korte termijn
nog hebben kunnen bedenken.” Zo
houdt het Mafcentrum een speciale
jongerenavond met dj en optredens
van carnavalsartiesten. “Het was
moeilijk om artiesten te regelen”, zegt
Houben. “Er waren er niet veel meer
beschikbaar. Iedereen vloog er als een
gek op af.” Hoewel de voorbereidingstijd korter was en niet alles geregeld
kon worden zoals gewoonlijk, heeft
Houben wél zin in de carnavalsdagen
in het Mafcentrum. “We gaan er een
groot feest van maken.”

Niet weg
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo is te spreken over
ondernemers in Peel en Maas die
zelf dingen zijn gaan organiseren
voor de ‘vastelaovend’. “In de
dorpen zijn mooie initiatieven
opgezet om er samen een leuke
carnaval van te maken. We vragen
daarbij wel om rekening te
houden met de omgeving. Het
coronavirus is niet weg, maar als
we rekening houden met elkaar
en op de basisregels blijven letten,
wordt het een veilige, gezonde
en gezellige carnaval. Ik wens
iedereen die carnaval gaat vieren
veel plezier.”

Het coronavirus
is niet weg

Tekst: Roosje Desling

Stormschade in Peel en Maas
Vanwege de stormen die in Nederland teisterden, is de brandweer meerdere malen in Peel en Maas
uitgerukt. Volgens de veiligheidsregio zijn er vanaf storm Dudley op donderdag 17 februari 23 meldingen
binnengekomen. Er hebben geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Het gaat vooral om
meldingen van omgevallen bomen, schade aan gebouwen of losgewaaide dakpannen. / Beeld: Jordy Strijbos

Geen besluit over tegemoetkoming minima
PvdA/GroenLinks heeft dinsdag 22 februari een motie ingediend waarin de raad opgeroepen wordt
het college opdracht te geven om minima alvast een extra tegemoetkoming te geven voor de sterk
gestegen energielasten. Er werden dertien stemmen voor en dertien stemmen tegen uitgebracht.
Hierdoor kon de raad geen besluit nemen.
Twee maanden geleden kondigde
het kabinet aan dat minima zo’n
extra toeslag krijgen, maar dat dit
via de gemeente geregeld wordt en
dat de gemeenten daar extra geld
voor krijgen. Die regeling is er nog

steeds niet. Om te voorkomen dat
mensen vanwege de sterk gestegen
energielasten in financiële problemen raken, schulden moeten maken
en ziek worden van de geldzorgen,
stelde PvdA/GroenLinks voor dat de

gemeente niet afwacht totdat ze zelf
het extra geld heeft ontvangen van
het Rijk. PvdA/GroenLinks en het
CDA dienden een motie in om voorlopig 100.000 euro te reserveren uit
de algemene reserve.

GEZOCHT!

ZATERDAG/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?
Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08
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‘t Kerske is inens oëtgegaon,
now wer same met Jan.

Mie Peeters-Sijbers
* Maasbree, 21 april 1939 † Maasbree, 17 februari 2022
echtgenote van

Jan Peeters †

Enige en algemene kennisgeving

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven
is overleden

Hans van Herwijnen
“Hans Petat”
“D Mayor”

mam en oma van
Erik en Marie-Pauline
Anne en Juul
Inge en Mees
Hans en Peggie
Femke
Lieke en Funs
Kris
Correspondentieadres: Hans Peeters,
Lange Heide 31, 5993 PB Maasbree
De afscheidsdienst heeft op woensdag 23 februari
plaatsgevonden.
Wij danken alle medewerkers van Groene Kruis team
Maasbree voor de liefdevolle verzorging en gezelligheid
voor mam.

* Maasdriel, 24 maart 1954

Meijel: Nicole en Geert, Marieke, Teun
Hoensbroek: Paul en Tamara, Elina, Jamie

U kunt afscheid van Hans nemen op zaterdag 26 februari
van 09.30-12.00 uur in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1 te Meijel.
De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Hans Petat,
wie was dat?

’n Broekie dat achter de frietoven stond
en hij nam geen blad voor de mond.
Niet iedereen kon dat waarderen
maar dat moest je dan maar leren.

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL VERSCHILLENDE ROUTES

Ook in de Dorpsstraat van toen
was er al van alles te doen;
disco, n “patatje to go”
en ’n heuse Meijelse “bistro”.
Gegrilde steak of kikkerbilletjes met ’n sausje van Hans,
dat was bijna op z’n Frans.
’n Vliegbrevet, zendamateur en sportman,
Hans laat zien dat hij niet alleen friet bakken kan.
Sportief, maar ze reden ‘m van zijn fiets,
de revalidatie was niet niets.
Maar Hans zou Hans niet zijn,
ze kregen hem niet klein.
Met niemand in overleg ,
ging Hans altijd zijn eigen weg.
“My way” in de “oude frikandel”
dat paste hem wel.
’n Loopbaan in de fitness,
Hans je was niet mis.
Meijel heeft je leren kennen,
maar niet iedereen kon aan je wennen.

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Dit wilden we met jullie delen,
als goeie kennissen uit vroegere tijd.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Gemeente Peel en Maas stelt ook voor 2022
compensatiemaatregelen vast
Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten om compensatiemaatregelen in te voeren voor
verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor
een deel te compenseren. In 2020 en 2021 heeft de gemeente soortgelijke compensatiemaatregelen getroffen.
De gemeente Peel en Maas verhuurt
diverse accommodaties die door
corona tijdelijk niet of slechts
beperkt gebruikt mogen worden.
Om die reden verleent de gemeente
(gedeeltelijke) kwijtschelding voor de
accommodaties die ze verhuurt.
Naast de landelijke steunmaatregelen
biedt de gemeente compensatie
door geen legeskosten in rekening

te brengen voor uitbreidingen
en overkappingen van terrassen.
Daarnaast worden er voor de terrassen
op gemeentegrond tot en met 30
juni geen huur in rekening gebracht.
In overleg met BsGW bepaalt de
gemeente hoe om te gaan met de
opleggingen van voorlopige aanslagen
van de verblijfsbelasting 2022.
Mogelijkheden zijn om de voorlopige

Over dementie

Column

Alles gaat goed

Correspondentieadres:
Nicole van Herwijnen
Busserstraat 22
5768 CV Meijel

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

† Meijel, 20 februari 2022

aanslag 2022 nog verder uit te stellen.
BsGW past daarnaast maatwerk
toe voor de belastingverplichtingen
voor ondernemers die door corona
betalingsproblemen hebben.

Reclamebelasting
In 2022 int de gemeente 25 procent
minder reclamebelasting bij de ondernemers. De gemeente Peel en Maas

vult dit bedrag aan tot 100 procent.
Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het Centrummanagement
om daarmee een extra stimulans te
geven aan de ondernemers.
Ook met subsidies gaat de gemeente
soepel om als blijkt dat activiteiten
niet kunnen doorgaan door corona,
maar dat de organisatoren wel kosten
hebben moeten maken.

De laatste fase waarin iemand
met dementie komt, is de fase van
‘het verzonken ik’. Dit is overigens een fase waarin slechts een
beperkt aantal mensen met
dementie terechtkomen (circa 15
procent). De overigen zijn voor
deze fase al overleden.
In de ‘verzonken ik’-fase leeft men in
de innerlijke belevingswereld, waarin
contact nauwelijks mogelijk is. De
persoon is voornamelijk in zichzelf
gekeerd en heeft een sterke psychische achteruitgang. Men is volledig
hulpbehoevend geworden en is niet
of nauwelijks in staat om te lopen.
Communicatie is beperkt tot brabbelwoorden/klanken. Primaire behoeften zoals eten en drinken, warmte,
veiligheid en geen pijn staan op de
voorgrond. Je vraagt je echt af hoe
jij je naaste kunt helpen als hij/zij in
deze fase terechtkomt. Het belangrijkste is bescherming bieden in de
vorm van sfeer, rust en comfort, het
bieden van prettige prikkels, waarbij
je rekening houdt dat je handelingen vermijdt die iemand als vervelend of onprettig ervaart. Lichamelijk
contact bijvoorbeeld in de vorm van
een hand vasthouden of knuffelen.
Contact met kinderen of dieren geeft
soms reactie. Als ‘gezond’ iemand is
dit moeilijk in zijn volle omvang te
bevatten. Ouder worden gaat gemiddeld genomen gepaard met cognitief verval. Er zijn allerlei factoren
die kunnen bijdragen aan dit verval. Opleidingsniveau is er bijvoorbeeld één van blijkt uit onderzoek.
Onderzoek heeft aangetoond dat een
baan met hogere mentale taakeisen leidt tot een betere ‘cognitieve
gezondheid’ op latere leeftijd. Het
verschil kan wel oplopen tot vijftien
jaar winst. Omdat hoger opgeleiden
vaker een functie met een grotere
mentale inspanning hebben, vormt
deze ‘mental exercise’ de beschermende factor. Het blijft van belang
het brein tot op hoge leeftijd uit te
dagen. Roken gaat ten koste van
de cognitieve functies, maar rokers
worden niet zo oud en leven in vergelijking tot anderen dan ook relatief kort met beperkingen. Personen
met matig overgewicht kunnen wel
oud worden, maar leven vervolgens
langer met cognitieve beperkingen.
Allerlei factoren die wij wel omschrijven als ‘leefstijl’. De volgende keer
meer over leefstijl. Mocht u vragen
hebben, een verhaal willen delen,
stuur dan een bericht naar allesgaatgoeddementie@gmail.com
Frank Jeene
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Lieuwe Kuijpers
is de jongste trainer
ooit bij SV Egchel
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Vier generaties

Hij blies afgelopen december 22 kaarsjes uit en wordt na de zomervakantie de nieuwe hoofdtrainer bij SV Egchel. Hiermee is Lieuwe Kuijpers uit
Beringe de jongste trainer ooit bij de Egchelse voetbalclub. “Het eerste
team van Egchel is een goede mix waarvan ik veel kan leren.”

Vier maal vier generaties
Deze vrouwen op de foto hebben een bijzondere situatie in de familie. Zij hebben niet één keer vier
generaties, maar vier maal vier generaties aan dames. Dit zijn: oma Henny Cox uit Horst met dochter
Marjolein Cox en haar dochter Femm uit Alteveer, oma Liesbeth Arts uit Horst met dochter Janny Arts en
haar dochter Laura uit Horst, oma Yvonne Thijssen uit Horst met dochter Loes Thijssen en haar dochters
Liz en Noé uit Helden. Superoma Tilly van Neerven-Kleuskens uit Horst is 95 jaar en heeft ondertussen
26 achterkleinkinderen en nummer 27 is op komst. Ze is zo trots als een pauw.

Bevo Heren 1 wint wederom van HV Quintus
De overwinning zaterdag 19 februari tegen Atomix smaakt voor de heren van Herpertz Bevo Hc naar
meer. Zaterdag 26 februari is HV Quintus te gast in De Heuf in Panningen. Dit team, staat als nieuw
komer in de BENE-League onderaan in de ranglijsten. Toch hebben zij ook enkele wedstrijden hun
kwaliteit laten zien. Met slechts een paar doelpunten verloren ze van Pelt en Volendam, waardoor Bevo
het team toch ziet als een concurrent.
Publiek is welkom in De Heuf.
Kaarten kunnen niet online worden
gekocht. Toegangskaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de kassa.

Lieuwe Kuijpers tekende onlangs een
jaarcontract bij SV Egchel voor het seizoen 2022/2023. Zelf is de Beringnaar
al een aantal jaar gestopt met voetballen, wat hij voorheen bij RKvv BEVO
Beringe deed. “De hoofdreden hiervan is dat ik mij volledig wilde storten
op het coachvak”, zegt Kuijpers. Hij
trainde al verschillende jeugdteams
bij BEVO en is sinds afgelopen jaar ook
assistent-trainer bij het eerste team.
Dit blijft hij doen tot aan de zomervakantie. Ook traint hij een jeugdteam bij
VVV-Venlo. Kuijpers wilde graag een
volgende stap maken in zijn passie. “Ik
vind het geven van trainingen leuk om
te doen. Het geeft me voldoening om
spelers beter te maken, of het nu gaat
om het winnen van een wedstrijd of
om doelgericht ergens anders met ze
aan te werken. Daarom heb ik de keuze
gemaakt om hierin door te gaan en zo
kwam ik bij SV Egchel terecht.”

Opvolger
Kuijpers volgt trainer John Smets op.
Hij is een heel stuk jonger dan Smets
en de voorgaande trainers. Toch is
Kuijpers overtuigd van zijn eigen kunnen. “Wat ik kan brengen is dat ik
alles vanuit heel veel passie en beleving doe. Dat komt denk ik terug in
mijn trainingsvormen, ik train zoveel
mogelijk in wedstrijdvormen. Ook
omdat ik van VVV kom, waar op een
bepaalde professionele manier over

voetbal wordt gedacht, neem ik de
ervaring en gedachtes mee in mijn
eigen trainingsvormen en besprekingen bij SV Egchel.” Hoe de jonge
Beringnaar zich gaat verhouden in het
eerste team van Egchel, dat is nog de
vraag. Maar Kuijpers heeft er het volle
vertrouwen in. “Sommige jongens ken
ik persoonlijk, anderen weer totaal
niet. Ik denk dat het een goede mix is
waarvan ik veel kan leren. Het is aan
mij de taak om een goed beeld van
hen te krijgen en het maximale uit de
groep te halen.”

Doorgroeien
Na de zomervakantie laat de jonge
trainer de Beringse voetbalclub even
los en focust hij zich, naast zijn studie sportkunde in Nijmegen, volledig op SV Egchel. Als Kuijpers klaar
is met zijn studie wil hij kijken of hij
nog kan doorgroeien als voetbaltrainer in de amateurwereld. “Ik wil er
dan alles uithalen wat erin zit. Het lijkt
me leuk om te kijken hoe ver ik zou
kunnen komen. Bij VVV in de jeugd
bijvoorbeeld, of bij eerste elftallen van
amateurteams. Maar eerst wil ik nu bij
Egchel veel ervaring opdoen. Zo kan
ik nu eerst mijn studie afronden en
daarna meteen met een goed hart mij
op het voetbal storten. Ik heb er in elk
geval heel veel zin in.”
Tekst: Roosje Delsing

Om de wedstrijd te kunnen volgen,
hoef je geen coronabewijs te laten
zien en een mondkapje te dragen.
Vanwege carnaval start de wed-

strijd om 18.00 uur. Na de wedstrijd
kan er samen carnaval worden
gevierd. De wedstrijd is ook via een
livestream te volgen.

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert
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Stil
ze mocht gaan
het is goed
ze mag rusten
maar voor ons
een gemis
nu alles
stil
geworden is

Wim en Nellie
Joosten-Pauwels
25 februari 2022
50 jaar getrouwd
Proficiat
Kinderen en kleinkinderen

In liefdevolle herinnering aan

An Manders - Janssen
* Velden, 18 augustus 1920

† Haelen, 17 februari 2022

echtgenote van

Sjeng Manders †
Kessel:
Kessel:
Panningen:
Panningen:
Neer:

Mia en Thei
Marian en Gé
Truus en Martin †
Ton en Anny
Harriët en Peter
oma's klein- en
achterkleinkinderen

Frits & Addie
50 jaar getrouwd
Proficiat!

Kinderen en kleinkinderen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Correspondentieadres: Kerkstraat 22 A5
5981 CG Panningen
Onze mam, schoonmoeder en oma overleed, na een liefdevolle
verzorging, in Zorgcentrum St. Elisabeth te Haelen, in de leeftijd
van 101 jaar.
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op woensdag
23 februari 2022 in het crematorium te Baexem.

Eens zien we elkaar weer.
EVERS Uitvaartverzorging 0475 582458

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Gezocht, vrijwilligers voor
zorgcentrum Vincent Depaul. heeft u
interesse? Bel 077 308 87 58

Ben je op zoek naar een
leuke en afwisselende
baan van maart t/m juni?
Wij zoeken een collega die ons
tijdens het aspergeseizoen kan
helpen bij de huisverkoop en het
verpakken van asperges.
Uren en dagen in overleg.

Dankbetuiging
Het doet nog steeds zoveel pijn….
maar de grote belangstelling, in welke vorm dan ook,
die wij van zeer velen mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Bertie Claessen-Habets

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar over je wangen rolt een traan.

Mia van Bree - Stultiëns
echtgenote van

Sjef van Bree †
* Meijel, 21 november 1931

Hoogerheide: Ans en Mario
Sander, Bram
Lieke en Pieter

maakt het verdriet dragelijker.

Meijel: Piet en Christien
Linda en Koen, Thijn, Roef, Vic
Ilse en Koen, Lynn
Steffie

Onze hartelijke dank daarvoor.

Interesse?

Bel 06 1145 0718 of mail naar
info@engelsasperges.nl

Beekstraat 58
5981 NV Panningen

Meijel: Huub en Danka

Een speciaal woord van dank
aan de medewerkers van Vincent Depaul KSW 3
waar Bertie de afgelopen jaren
zo liefdevol verzorgd werd.
Gerard Claessen
Bianca en Jean Michel Butter
Marcha
Robin
Monique en Richard Pronk
Nina
Het afscheid heeft vrijdag 18 februari
in besloten kring plaatsgevonden.

† Meijel, 12 februari 2022

Meijel: Hans
Roggel: Marjo
Meijel: Gerry en Rianne
Vera
Fleur
Femke
Familie van Bree
Steenoven 18
5768 PK Meijel
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 februari
in de aula van crematorium Midden - Limburg te Baexem.
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Adver torial

Weer in Peel en Maas

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 WOZ-waarde
door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere
WOZ-waarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen met
Groengoed Makelaardij gespecialiseerd in het voor hun clienten 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.

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.

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

077 398 75 76
info@groen-goed.nl
www.groen-goed.nl

Starter in de regio

Tropische luchtmassa’s
We hebben een tamelijk unieke periode achter de rug. We hebben officieel te maken gehad met een drielingstorm. Dit was sinds 1928 niet meer voorgekomen. Vooral tijdens storm Eunice ging het voor Limburgse
bodem zeer heftig tekeer met windstoten tot 110 kilometer per uur en ook veel schade. Inmiddels komen
we, na nog een paar winderige dagen, in rustiger vaarwater terecht. Er komt een sterke uitloper van een
hogedrukgebied boven het continent te liggen. De positie is zodanig dat we tijdens ‘vastelaovend’ met
tropische luchtmassa’s te maken krijgen. Begin volgende week kan het bijna 15 graden worden. De nachten
zijn soms wel koud met vorst. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

4.800 euro nodig

Salon32 bij Danielle
Bedrijf
Salon32 bij Danielle
Eigenaar
Danielle van de Kruijs
Adres
Ninnesweg 32
Plaats
5981 PC Panningen
Telefoon
06 55 55 89 68
E-mail
salon32bijdanielle@gmail.com
Openingstijden maandag en donderdag 09.00-12.00
en 19.00-22.00 uur
dinsdag en vrijdag 09.00-17.00 uur
Sector
kapsalon
Start
01-01-2022

Activiteiten

Doelgroep

Ik zal me even voorstellen voor
de mensen die me nog niet
kennen. Ik ben Danielle van de
Kruijs en mama van Fenne en
Gies. Woon samen met Sjoerd
in Panningen op de Ninnesweg.
Al ruim elf jaar ervaring in het
kappersvak en eindelijk de stap
gezet om zelf een salon te starten.
Salon32 bij Danielle is een
compleet nieuwe salon aan huis
waar ik het kappersvak met
veel plezier en passie uitvoer.
Het leukste moment voor mij is om
de klant mooi en tevreden de deur
uit te zien lopen. De salon voor een
styling-, knip- of kleurbehandeling.
Ben je in voor een verandering
of laat jij je graag adviseren?
Dan ben je hier aan het juiste
adres. Professionaliteit, service
en gezelligheid staan hoog in het
vaandel.

Van jong tot oud.

Onderscheidend vermogen
Ik werk uitsluitend met de
producten van Goldwell om
hiermee de mooiste resultaten te
bereiken. Om up-to-date te blijven
van de nieuwste haartrends, volg
ik trainingen op verschillende
vakgebieden. Ben je nieuws
gierig geworden? Je kunt me
volgen op Facebook en Instagram
of je kunt natuurlijk een afspraak
inplannen voor een behandeling of
persoonlijk advies.
Hopelijk tot snel bij Salon32 bij
Danielle.

Stichting Bospaden wil twee bos
badenpaden in Peel en Maas aanleggen
Stichting Bospaden wil twee bosbadenpaden realiseren in gemeente Peel en Maas. Het doel is aandacht
voor en het ervaren van positieve gezondheid. Voor de aanleg van de twee routes heeft de stichting
4.800 euro nodig.
In Japan is ‘baden in het bos’ een
integraal onderdeel van therapie voor
zowel psychische aandoeningen als
cardiovasculaire en luchtwegklachten.
Volgens Japanners nemen in het
bos je zintuigen de structuur van de
natuur waar en herstellen je hersenen
zich. Bosbaden is een wandeling
die ook wel wordt omschreven als
mindful wandelen. Met de komst van
twee bosbadenpaden in Peel en Maas
wil de stichting in natuurgebieden
ook op bordjes opdrachten plaatsen
en uitleg geven over van origine
Japanse ‘anti-stresstherapie’.

Het gaat om routes
tussen de 5 en
8 kilometer met een
startpunt in Helden
en in Meijel
Themawandeling

Ben je in voor een
verandering of laat jij
je graag adviseren?
Dan ben je hier aan
het juiste adres

“De gemeente Peel en Maas
staat bekend om haar prachtige
natuurgebieden en wandelroutes.
Het idee is om een ander
type themawandeling toe te
voegen aan het bestaande
knooppuntenwandelnetwerk. Het gaat
om routes tussen de 5 en 8 kilometer
met een startpunt in Helden en in
Meijel. Een verrassende route waarbij
je al wandelend bordjes aantreft met

informatie en kleine opdrachten.
Door deze eenvoudige opdrachten ga
je ervaren wat bosbaden is en hoe
weldadig het kan zijn voor lichaam
en geest”, aldus de stichting. “We
hebben de laatste jaren gemerkt hoe
goed wandelen is voor je mentale
en fysieke gesteldheid. Bosbaden
geeft dit nog een extra impuls. De
bosbadenpaden laten je ervaren hoe
waardevol en helend de natuur is.
Daarnaast is het ook een activiteit

waarbij mensen elkaar ontmoeten
en maakt het onze gemeente nog
aantrekkelijker.”

Doelbedrag
De routes zijn voor iedereen
toegankelijk. Voor de aanleg van
twee routes in Peel en Maas heeft
de stichting 4.800 euro nodig. Als het
doelbedrag wordt gehaald kan
de eerste route al vanaf juni 2022
‘wandelklaar’ zijn.

Nieuw in
Panningen
openingstijden
Maandag
9. 00 - 12. 15
19. 00 - 22. 00

Dinsdag
9. 00 - 17. 00
Donderdag
9. 00 - 12. 15
19. 00 - 22. 00
Vrijdag
9. 00 - 17. 00

Ninnesweg 32 * 5981 PC Panningen * M. 06 55 55 89 68
Salon32 bij Danielle
salon32bijdanielle
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Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 0611344178
Te koop gevraagd: ganzeneieren tel.:
06-86862058”
”LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.”
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
TK. Mechels herder pubs. Beide
ouders sociale, werklustige honden in
africhting. tel. 06-53154459
”GEZOCHT, Ruiter-Amazone voor
dressuurstal in Horst ,wij zoeken
iemand die het een uitdaging vind om
paarden zelfstandig
op te leiden,ervaring vereist,niet
bang en fijn kunnen rijden.Goede
arbeidsvoorwaarden.Enthousiast,stuur
een e-mail naar
jamy@hotmail.com Tel 0620379362”
TK. Mechelse herder pubs, beide
ouders sociale, werklustige honden in
africhting. telnr.. 06-53154459
Gevraagd voor Total Sevenum/
Total Bos Panningen
Parttimer 70/80 uur per maand.
Wij verzoeken ouderen ook te
solliciteren
min leeftijd 18 jaar
voor info 06 11 01 27 77

uitvaartbegeleiding

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,
is rustig en kalm ingeslapen onze lieve moeder,
trotse oma en super oma

Nelly Bol – Naus

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

eerder echtgenote van

Sjeng Mooten †

Ze overleed in de gezegende leeftijd van 98 jaar.
Kinderen, kleinkinderen
En achterkleinkinderen

Panningen, 13 februari 2022
Correspondentieadres:
Schijfweg-Zuid 12, 5995 BG Kessel

Altijd bezige handen, nu gevouwen en stil.
Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest.
Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest.
Een groot gemis, het doet ons pijn,
maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn!

Jeanne Janssen - Titulaer
echtgenote van

www.vooraltijdbijzonder.nl

Ton Janssen †

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Panningen:
Helden:

Paul en Jolanda
Jesse, Finn, Khick
Roel en Susanne
Guusje, Willem

Correspondentieadres: Familie Janssen
Baarloseweg 51, 5988 NP Helden
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 21 februari.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Belfeld, * 8 januari 1933
Venlo, † 18 februari 2022
echtgenoot van

An van Wijlick-Hanssen †
Baarlo:
Baarlo:
Kessel:
Kessel:

Peter en Jolanda
Har en Mariet
Wout
Bram en Denise
Ria en Ton
Nicole en Joey
Laura en Miel
John en Gerry

Correspondentieadres: Familie van Wijlick
Bosbeeklaan 53, 5991 MA Baarlo
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag
24 februari.
Dank aan iedereen die pap de laatste tijd zo goed verzorgd heeft.

Door de tranen van dit uur
sluipt de glimlach der herinnering
De fijne uren met deze goede mens
de stem, die ogen en dat hart,
dat hart vooral, lieve herinnering

Lien Mestrom-Delissen
* Neer, 26 juni 1937

† Panningen, 19 februari 2022

echtgenote van

* Venlo, 18 juni 1953
† Panningen, 15 februari 2022

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Jac van Wijlick

Piet Bol †

Een speciaal woord van dank aan De Maedjes van team 1 van
De Groenling voor de liefdevolle verzorging.

24-uur
bereikbaar

Hoewel wij wisten dat zijn levenseinde naderde,
komt zijn overlijden voor ons toch nog onverwacht.
In de vroege ochtend is in zijn slaap overleden
onze pap en opa

echtgenote van

Wij hebben op zaterdag 19 februari afscheid van mam, oma
en super oma genomen.

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59

bob noten

Ut is good gewaes...
Ut hoof neet mier...

Sjaak Mestrom †
Lieve mam, schoonmoeder, oma en superoma van
Beringe: Truus en Lou Bos-Mestrom
Sanne en Matthijs
Anke ♥ en Perry, Yvann, Skay
Grashoek: Ton en Annelies Mestrom-van Oijen
Lizzy en Kevin
Panningen: John en Helen Mestrom-Aerts
Zoë
Ringovenpark 10
5981 AK Panningen
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 25 februari om 12.00
uur in Gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan Nausstraat 5, Egchel,
gevolgd door de crematieplechtigheid voor genodigden.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van het
Plattelandshoés voor hun goede zorgen die mam gedurende de
afgelopen weken heeft ontvangen.
Verdrietig, maar vooral dankbaar dat wij meer dan 40 jaar
met hem hebben mogen samenwerken, nemen wij afscheid
van onze oud-medewerker in hart en nieren

Theo Pennings
Wij wensen familie, vrienden en Oda Hoeve
veel sterkte met dit grote verlies.

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

Namens Directie en collega’s Wicro Plastics.
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15-vragen aan

Sophie van Lier Helden
ties die ik met dansen en turnen
samen met mijn team heb bereikt.
Het was vaak bloed, zweet en tranen
tijdens het trainen maar als je dan
een goede prestatie levert tijdens de
wedstrijd, krijg ik daar nog steeds
kippenvel van.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Als je gelooft in jezelf en hard werkt
krijg je er ook iets goeds voor terug.
Probeer altijd positief te denken en
je best te doen, meer kun je niet van
jezelf vragen. Dit advies kreeg ik van
mijn ouders.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik moest voor school kiezen welke
richting ik volgend jaar op wil. Ik
vond dit geen moeilijke beslissing,
maar het gaat over mijn toekomst.
Dit was dus een belangrijke beslissing waar ik goed over na moest
denken. Ik heb het hier met mijn
ouders over gehad, maar ze hoefden
me niet te helpen met het nemen
van mijn beslissing.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Sophie van Lier
14 jaar
Het Bouwens
van der Boijecollege
Helden

Wat voor reis zou je ooit willen maken?

nog heel veel willen leren. Nieuwe
dansmoves leren en de dingen die
ik al ken verbeteren. Dit wil ik doen
door nog meer te trainen en meer
wedstrijden te dansen.

Wat deed je als kind het liefst?

Ik zou graag nog een keer naar
Amerika willen gaan, omdat het een
heel groot land is en hier heel veel
plaatsen om te bezoeken zijn. Ik wil
dan graag een rondreis maken van
een paar weken. Deze rondreis zou
ik graag met een groepje vrienden
willen doen. Dit lijkt me echt heel
erg ‘sjiek’.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Voor mijn passie dansen zou ik graag

Op maandag deed ik altijd met
papa koken. Als ik uit school kwam,
gingen we samen een recept
opzoeken. Daarna gingen we naar de
winkel om de ingrediënten te kopen.
Alles deden we zelf maken. De
recepten bewaarde ik in een klapper
met de foto’s die we dan maakten.
De klapper heb ik nog steeds.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik krijg nog steeds kippenvel als ik
terugdenk aan mijn mooie presta-
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Voor het eerst in lange tijd kon ik
weer naar een feestje. We hebben
hele leuke foto’s met mijn telefoon
gemaakt zodat we blijvende herinneringen houden. Samen met een
leuk groepje vriendinnen hadden we
een gezellige avond. Ik was weer
superhappy, want eindelijk mochten
we weer.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb ooit een paar superleuke vriendinnen ontmoet. Met hen heb ik nog
steeds heel veel plezier. We vinden
het leuk om samen te chillen. Maar ik
heb één vriendin die ik al vanaf mijn
geboorte ken en nog steeds is zij één
van mijn beste vriendinnen.

Heb je een verborgen talent?
Ik heb geen verborgen talent. Mijn
hobby’s zijn dansen en turnen. Vaak
help ik mijn broertje als hij nieuwe
danspasjes heeft geleerd bij dansles. En dit doe ik heel graag. Ik wil
later graag wat meer uitbreiden met
dansen.

Heb je een bijbaantje?
Mijn bijbaantje is bij Kakelvers.
Ik heb vaste klanten waar ik altijd op
woensdag verse eitjes aan de deur
breng. Het lijkt op een krantenwijk,
maar is een eitjeswijk. Ook help ik
bij mijn papa en mama in de kroeg,
bij Café de Pool in Helden. Ik mag
dan meehelpen achter de bar of eten
maken in de keuken voor de gasten.
Dit doe ik vaak op zondagmiddag als
de voetballers er zijn.

Hoi

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik chill graag met mijn vriendinnen. Dit doen we bij iemand thuis.
We luisteren dan naar leuke muziek
met een hapje en een drankje.
Soms doen we leuke spelletjes en
lachen we veel.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een persoon als
voorbeeld. Ik verdiep me vaak in het
voetbal en ik vind het leuk om de
tricks van profvoetballer Frenkie de
Jong te leren. Dit doe ik vaak samen
met mijn broertje. Hij vindt dit ook
heel leuk.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Vaak onderschatten mensen mijn
sport. Ze denken dat het heel makkelijk is. Als ze dan komen kijken zijn
ze vaak verbaasd over hoe het eruit
ziet en hoe moeilijk het vaak is.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Eigenlijk geen boek. Ik hou niet
echt van lezen. Ik moest laatst een
boek voor school lezen en daar vond
ik helemaal niks aan. Mij maak je
dus ook niet blij met een boek als
cadeau.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het lijkt me best wel cool om een
weekje in de schoenen van Frenkie
de Jong te staan. Hij is een profvoetballer dus hij maakt heel veel mee.
Ik zou wel eens willen zien hoe zijn
week eruitziet en wat hij allemaal
moet doen. Dit lijkt me echt gaaf.

Tekst: Marin Driessen
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Rood, geel
en groen
Dat zijn de kleuren waar we
ons de komende dagen volledig
in gaan onderdompelen.
Zwemmen in het plezier en
genot, wat de gezellige
carnavalsdagen met zich mee
gaan brengen. De warme
sfeerrijke kroegen en cafés die
overvol zullen lopen. Nog net
genoeg plek om je tussen de
mensenmassa te wringen.
En je aan te sluiten bij de
bekende gezichten.
Na lang genoeg gewacht te
hebben mogen we eindelijk weer
volop er tegen aan. Vijf dagen
lang in het volle gezelschap
van bekenden en onbekenden.
Zwemmen in Bacardi Lemon.
Proosten op de vijf dagen plezier
en vertier. Leven op de enkele
uurtjes slaap die we gaan
hebben. Feesten en polonaises
dansen tot in de late avond
uurtjes. Daarna de pizzatent
induiken, en je knorrende maag
vullen met iets anders dan
drankjes. Ik heb er onwijs veel
zin in dat we deze carnaval weer
kunnen vieren. Wat de precieze
plannen zijn is nog afwachten.
Waarschijnlijke de live artiesten
volgen en genieten van hun
gezang. Er zullen (meer dan)
genoeg drankjes vloeien deze vijf
daagjes als ik mag spreken voor
de meerderheid van de jeugd.
Ik heb sowieso het meeste zin
in het zien van alle lachende
gezichten. De warmte in de
kroegen en alle drankjes die je
over je heen gaat krijgen. De stad
induiken en alle geschminkte
gezichten zien. Je zult er niet
onderuit komen alle kleuren van
de regenboog tegen het lijf te
lopen. Ik ben ook erg benieuwd
hoe groots mensen uitpakken
nu het weer mag, of iedereen
ook echt twee keer vol ervoor
zal gaan deze dagen. Met de
versoepelingen nu, hoe laat
iedereen het zal gaan maken.
En ik ben heel benieuwd hoe heel
Nederland het zal gaan vieren.
Of ook mensen uit boven Limburg
en Brabant eens een kijkje
komen nemen. Een kijkje komen
nemen bij het feest dat wij als
beste kunnen en gaan vieren.

Mirthe
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Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de
kast om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Peel en Maas op woensdag 16 maart op hen stemmen.
Wie het aandurft, worstelt zich door de verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel
voor zorgen dat jouw stem naar de juiste partij
gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt. Er
wordt geluisterd naar wat het volk wil en waar
ze juist op tegen is. Jouw mening wordt gewaar-

deerd en meegenomen in de plannen, beloven de
partijen.
Maar dat is toch allemaal verkiezingspraat? Loze
beloften die, zodra de coalitie is gevormd, alweer
vergeten zijn. Nu kom je ze op welke buurtvergadering tegen, maar na de verkiezingen verdwijnen

de partijleden weer langzaam naar de achtergrond.
Dan kun je roepen wat je wilt, maar wordt er toch
niet geluisterd. Het is slechts verkiezingsretoriek.
Ik heb het gevoel dat mijn stem telt.
Wat vindt u?

Column

Bespreking poll week 07

Vastelaovend

Het 1G-beleid moet met carnaval worden toegepast
Door de coronaversoepelingen kunnen we carnaval gaan vieren. Het 1G-beleid (testen voor toegang) geldt niet in de kroegen waar straks iedereen komt, alleen bij binnen evenementen waar meer dan vijfhonderd bezoekers komen. De respondenten van de poll zijn van mening dat de
overheid een goed besluit heeft gemaakt.
Brigit Runge is duidelijk. “Stoppen met testen,
stoppen met het coronatoegangsbewijzen
en weer leven zoals voor corona.” Daar is
Geert Berden het mee eens. “Direct stoppen met
alle coronamaatregelen en nooit meer invoeren.
Het natuurlijk immuunsysteem werkt het beste.
Alle mensen zullen een keer overlijden, maar

de ziel blijft eeuwig leven. En hier op aarde bepaal
je waar dat zal zijn.”
Giel Megens vindt dat de testen niet geschikt zijn.
“Ze kunnen dus niks aantonen. Is idioot, niet uitvoerbaar en niet betaalbaar. Dus zeker geen optie.
Vaccineren met een serum dat niet goedgekeurd
is, die de naam van vaccin nog niet eens verdient,

waar al heel veel doden door zijn gevallen en nog
meer bijwerkingen zijn geconstateerd. Het vaccin verstoort zelfs je natuurlijke immuniteit. Dat is
ronduit schandalig en zelfs crimineel. Dit overziend
kom ik tot de conclusie dat het een heel ander doel
dient, maar daar hebben we het nu maar niet over.”

Ingezonden brief

Bomen
Bomen zijn belangrijk. Ze leveren niet alleen zuurstof, maar geven beschutting aan mens en dier, leveren
vruchten, met hun bladeren verrijken ze de grond, door verdamping brengen ze zomers verkoeling,
ze vangen wind et cetera.
Het is dan ook een sympathiek idee
om voor iedere bewoner van Peel
en Maas een boom in de bebouwde
kom neer te zetten. Maar wanneer
dit idee gerealiseerd wordt en in

terreur ontaardt, is dat minder
leuk. Waar zet je deze 7.319 bomen
neer? Is daar plaats voor? Wordt er
rekening gehouden met de wensen
van de bewoners? Of worden ze nu

overal bij de mensen voor de deur
of langs een tuin geplaatst zodat
het licht weggenomen wordt en
er schaduw over die plekken valt?
Op grote schaal worden nu bomen

gekapt om waarschijnlijk plek te
maken om al die bomen te kunnen
plaatsen. Worden al die grote bomen
nog vervangen, of gaat het alleen
maar om die 7.319 bomen kwijt
te raken?

Igna Janssen, Baarlo

Ingezonden brief

Mediation is geen oplossing
In een brief gericht aan het college en raadsleden hebben we, als burgerinitiatief nogmaals aangeven dat
de kwestie Maasterras niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een groter geheel. Niet de MFA en
niet de inwoners van Kessel hebben de problemen veroorzaakt. De gemeente heeft aan eigenaren van de
B&B in het hele verkoopproces onnodige toezeggingen gedaan.
Het Maasterras is inmiddels een politiek en maatschappelijk item geworden. De besluitvorming daarover
is bepalend voor de verstandhoudingen tussen partijen in de toekomst. Het verbaasd burgerinitiatief
dat wethouder Sanders (VVD) heeft
besloten tot een mediationtraject.
Naar onze mening het verkeerde
instrument met de verkeerde partijen.

Stadsefratse

In 2014 was, nadat de verkoop was
gesloten, voor het opstellen van een
intentieverklaring geen enkele noodzaak. Er is geen juridische verplichting tot verkoop. Het college beroept
zich slechts op behoorlijk bestuur als
enig motief. Dat begrip lijkt eenzijdig
toegepast te worden op de eigenaren van de B&B. Op het moment van
afspraak van de intentie ging het
nog over de exploitatie van hotel,

B&B, brasserie en Maasterras. Dat
plan bedrijfsplan is niet uitgevoerd.
Het college tekent aan dat het recht
van eerste koop van he terras pas
zou ontstaan als mevrouw Peeters
geen raadslid meer zou zijn. Zelfs
als dit juridisch in het kader van de
Gemeentewet zou zijn toegestaan,
heeft het college niet weggenomen dat de zuiverheid van belangen
onder druk is komen te staan. De

vraag blijft daarom welke motieven
ten grondslag hebben gelegen aan
het besluit. Standpunt van burgerinitiatief is: er kan geen sprake zijn
van verkoop. Na voltooiing moet het
MFA-gebouw inclusief terras voor
beheer worden overgedragen.
Verkoop van het terras of een deel
daarvan is niet uit te leggen aan de
inwoners in Kessel. Wat wij vragen
is politieke moed en besluitvorming
die recht doet aan de gerechtvaardigde wensen van de bevolking.
Namens burgerinitiatief MFA Kessel,
Pierre Franssen

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.

Kempen creëert
Kempen creëert

creatieve
creatieve ideëen
ideëen
#kempencreëert
#kempencreëert

‘Hallo hallo, ut is weer vastelaovend’. Misschien voelt het voor
jullie ook nog net zo onwerkelijk
als voor mij, maar het is toch
echt waar: we mogen ‘vastelaovend’ gaan vieren. De anderhalvemetermaatregel mieteren
we aan de kant en we kunnen
gewoon weer met zijn allen ons
mooiste pakje aantrekken en
feesten in een bomvolle kroeg.
Deze meevaller hebben we toch
echt wel verdiend.
Iedereen die ‘vastelaovend’ viert
heeft zo zijn of haar eigen tradities, zo ook ik. Op zaterdag komen
we al jarenlang met vriendinnen
vroeg in de ochtend bij elkaar voor
een ontbijtje, elkaar schminken en
de eerste drankjes. Alleen al deze
voorpret is hartstikke gezellig.
Vervolgens lopen we samen naar
de stad. Als ‘Venloos maedje’ sta
ik te popelen om straks de Parade
op te lopen en om alle verklede
mensen weer te zien en mijn favoriete liedje ‘Ome Wielie’ mee te
blèren. Ook al zijn er geen podia en
artiesten, er zijn wel buitenbars en
muziekboxen. Dus gezellig wordt
het toch wel. Waarschijnlijk staat
er ook op elke hoek een ‘joekskapel’ te spelen, waar ik lekker op
de muziek kan hossen. In iedere
hand een pils uit plastic beker,
dat me zelfs deze dagen erg goed
smaakt. En als dat pilsje op is, gooi
ik zonder gêne het bekertje op de
grond. Zo creëer ik, samen met
alle anderen, een enorme berg
aan puin waar we vervolgens met
plezier doorheen slenteren; want
ook dat hoort bij ‘vastelaovend’.
Die ene vriendin tovert zoals altijd
weer Flügeltjes uit haar bh en deze
tikken we vervolgens samen achterover. Mijn stem zing ik schor en
ik ‘sjoenkel’ en ‘hos’ op Venlose
knallers en hoempapamuziek. Een
dikke friet mayo werk ik naar binnen werken en ik sta urenlang in
de rij staan om te plassen, ook dit
laatste is soms best gezellig. Ik heb
alle facetten van ‘vastelaovend’
gemist en ik kijk er ontzettend
naar uit. Het zonnetje gaat ook
nog eens schijnen, wat willen we
nog meer? We kunnen de zorgen
van de afgelopen twee jaar, zoals
Felix Peters ooit zong in één van de
populairste Venlose liedjes, letterlijk ‘op een kestje zetten’. Laten we
dat ook doen. Alaaf!
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Aangepaste openingstijden
tijdens Carnaval

Huis van de Gemeente
• Vrijdag 25 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 26 februari, maandag 28 februari en dinsdag 1 maart de hele dag gesloten*.
*Uitsluitend voor het aangeven van geboorte of overlijden op maandag 28 februari
én dinsdag 1 maart kunt u terecht van 9.00 tot 10.00 uur. Maak dan telefonisch een
afspraak via telefoonnummer 06–53538981. Alleen beschikbaar op bovengenoemde
tijdstippen.

Vanaf 28 februari

GFT-afval weer iedere week
opgehaald

In de wintermaanden december, januari en februari zamelen we alleen in de oneven
weken GFT in. Vanaf 28 februari zamelen we GFT-afval weer iedere week in.
Kijk voor de juiste inzameldagen op de (digitale) afvalkalender. Ga naar
www.peelenmaas.nl klik op de tegel Afval en ga naar Afvalkalender. Vul postcode en
huisnummer in. Met een paar klikken voegt u de afvalkalender ook toe aan uw eigen
digitale agenda.

Bibliotheek
• Geopend tijdens reguliere openingstijden
Vorkmeer - Wegwijzer
• Maandag 28 februari, dinsdag 1 maart én woensdag 2 maart gesloten.

Afvalinzameling tijdens
Carnaval

Let op: de afvalinzamelingen gaan in week 9 (maandag 28 februari tot
en met vrijdag 4 maart) door op de normale manier. De inzamelingen worden
dus niet verschoven. Kijk op de digitale afvalkalender op www.peelenmaas.nl
voor een actueel overzicht van alle inzameldagen.

Inloopavond over inrichting
gebied rond nieuwe
kindcentrum in Helden
De komende tijd staat er veel te gebeuren in Helden. Verschillende werkgroepen zijn
aan de slag met mooie plannen voor het dorp, Stichting Prisma bouwt een nieuw
kindcentrum en de gemeente gaat projecten uitvoeren in de openbare ruimte.
Een aantal projecten richt zich op het gebied rond het nieuwe kindcentrum. De kruising
Kesselseweg-Kloosterstraat wordt aangepast, de Kloosterstraat wordt opnieuw ingericht en
er worden werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van het Heljes Pedje, een beleefpad
van de Heldense Bossen naar het Mariaplein.
Dinsdag 8 maart in Kerkeböske
Op dinsdag 8 maart vindt een inloopavond plaats. Iedereen die meer wil weten over deze
plannen, is van harte welkom in Kerkeböske (ruimte ‘de Gasterie’) tussen 18.30 en 20.00 uur.
Daar kunt u de ontwerpen van de nieuwe inrichting bekijken en u kunt hier vragen over stellen
aan medewerkers van de gemeente Peel en Maas. Leden van de werkgroep Heljes Pedje zijn
aanwezig om u meer te vertellen over de plannen voor dat project. In een andere ruimte van
Kerkeböske kunt u aan de aanwezige medewerkers van Prisma, Hoera en de school vragen
stellen over onder andere de vernieuwbouw van het nieuwe Kindcentrum en de inrichting van
het terrein rondom de school.
Nieuwsbrief
Het Dörper Overleg Helden, Stichting Prisma en de gemeente Peel en Maas hebben samen
een nieuwsbrief uitgebracht over de plannen en ontwikkelingen in Helden. U kunt deze
nieuwsbrief lezen op www.helden.nl en op www.peelenmaas.nl (onder de knop Nieuws).
De omwonenden van het gebied rond het nieuwe kindcentrum ontvangen de nieuwsbrief in
hun brievenbus.

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

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

Bong 24
Ingweg
Kasteellaan 38
Maasstraat 2
Veldstraat 1A
Groeze 9
Kampweg 11
Keup 7
Kievit 36
Averbodestraat 49
Mariaplein 1
Tarwe 37
Donk 2A
Schenskenweg 43
Groesweg 26
Rooth ongenummerd perceel S209
Heldensedijk 8
Heldensedijk 14
Kampsteeg 46
Raadhuisplein 1
Roggelsedijk 11 B
Roggelsedijk 19
Steegstraat
Steegstraat 14
John F. Kennedylaan 113, 115, 117, 121, 123, 125
John F. Kennedylaan 127 e.o.
Palserpad 3 en 5
St. Vincentiusstraat 17
Erfgoedverordening
Uitvoeringsregeling Stimuleren afkoppelen hemelwater 2022-2023

Film Peel en Maas 2018-2022
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht komt
de periode 2018-2022 bijna ten einde. Tijd om terug te
blikken op de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en
wat we samen hebben bereikt in Peel en Maas.
Scan de QR-code of bekijk de film op www.peelenmaas.nl
onder de knop Nieuws.

28 februari

Milieupark carnavalsmaandag geopend
Het milieupark is open van 09.00 - 16.00 uur.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt stemmen op
maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart van 07.30 tot 21.00 uur.
U kunt mee bepalen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad van Peel en Maas
komen. De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die ook u aan gaan.
Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen vindt u alle actuele informatie over de verkiezingen.
Stemmen in een willekeurig stembureau
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u stemmen in vier stembureaus in Peel en Maas.
Op woensdag 16 maart kunt u in 23 stembureaus in Peel en Maas stemmen. Een overzicht van
de stembureaus ziet u hieronder.

Dorp

Locatie stembureau

Baarlo

Sjiwa Baarlo, Hoogstraat 1A

Baarlo

Sporthal de Kazing, Huissen 3

Baarlo

Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11A

Beringe

De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94

Egchel

Gemeenschapshuis ’t Erf,
Kapelaan Nausstraat 5

Grashoek

Gemeenschapshuis De Ankerplaats,
Past Vullinghsstraat 3

Helden

Dorpscentrum Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3

Helden

Sint Lambertuskerk, Mariaplein 22

Kessel

ôs Knip, Schijfweg-Zuid 6

Kessel

Sporthal Achter de Häöf,
Baarloseweg 3A

Kessel-Eik

Gemeenschapshuis Kessel-Eik,
Lindelaan 4

Rolstoel
toegankelijk

Ook 14 en
15 maart
open

Alles Paletti Opleidingscentrum,
Baarlosestraat 19

Maasbree

Hoës van Bree, Kennedyplein 5

Maasbree

Sporthal D’n Adelaer,
Achter de hoven 4A

Meijel

Gemeenschapshuis d’n Binger,
Alexanderplein 2

Meijel

Sint-Nicolaaskerk, Raadhuisplein 13

Panningen

De Houbereij, Kerkstraat 70

Panningen

Feestzaal Thoes, Piushof 137

Panningen

Gemeenschapshuis in Kepèl,
Kerkstraat 27
(ingang Nijverheidsstraat)

Panningen

Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1

Stembureaus Peel en Maas

Kandidatenlijst in braille, grote letters en gesproken woord
Alleen in het stembureau in het Huis van de Gemeente in Panningen is een kandidatenlijst
in braille, een versie in grote letters en een gesproken versie. U kunt aan één van de
stembureauleden deze speciale kandidatenlijsten vragen.
Bezorging stempas en kandidatenlijsten
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Die geeft u het recht om te stemmen. Uiterlijk 26
februari wordt uw stempas thuisbezorgd. Heeft u na deze datum nog geen stempas ontvangen? Of
is deze beschadigd of kwijtgeraakt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen tot vrijdag 11
maart 17.00 uur bij de gemeente. Dat kan online op www.peelenmaas.nl/verkiezingen of in het
Huis van de Gemeente. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs zitten.
Uiterlijk 5 maart worden de kandidatenlijsten bij u thuisbezorgd. Op de achterzijde van de
kandidatenlijsten leest u belangrijke informatie die u moet weten over de verkiezingen.
De kandidatenlijsten van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022 staan ook op www.peelenmaas.nl/verkiezingen
Verkiezingskrant in gewone taal
Door te stemmen kunt u meepraten. Maar politiek is soms moeilijk te begrijpen. Stemmen is
extra lastig als u niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op
te zoeken waar politieke partijen nu precies voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen.
Daarom is de Verkiezingskrant in gewone taal gemaakt. In deze krant staat eenvoudige
informatie uitgelegd over onder andere:
• wat de gemeenteraad doet;
• wie de gemeente bestuurt;
• op welke partijen u kunt stemmen;
• hoe u kunt stemmen;
• wat wel mag en wat niet mag tijdens het stemmen.
In de wachtruimte van de Wegwijzer, op de leestafel in het Huis van de Gemeente en alle
bibliotheken in Peel en Maas ligt de Verkiezingskrant in gewone taal. Dit zijn leesexemplaren en
mag u helaas niet mee naar huis nemen. U kunt de Verkiezingskrant in gewone taal ook online
lezen en terugvinden op www.lezenenschrijven.nl

Koningslust Gemeenschapshuis De Sprunk,
Meester Caelersstraat 30
Maasbree

Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt. Maar u kunt zelf kiezen waar u gaat
stemmen binnen de gemeente Peel en Maas. Stemmen in een andere gemeente is niet mogelijk.

Minder toegankelijk
voor personen met een
lichamelijke beperking
en/of chronische ziekte

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor personen met een lichamelijke beperking
en/of chronische ziekte met uitzondering van de Sporthal D’n Adelaer in Maasbree.

Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen? Kijk dan op www.peelenmaas.nl of www.elkestemtelt.nl.
Of neemt u contact op via e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl of telefoon 077 306 66 66.

Let op: nepfacturen
gemeentegids

Op dit moment zijn er weer nepfacturen voor de gemeentegids in omloop.
Ondernemers en verenigingen in Peel en Maas worden benaderd door bedrijven die
vragen een factuur te betalen voor een advertentie in de gemeentegids. Let op, voor
de gemeentegids werkt de gemeente alleen met Akse Media B.V.
Ontvangt u facturen of offertes voor advertenties voor de gemeentegids Peel en Maas
van andere ondernemingen, betaal deze dan niet. Akse Media stuurt adverteerders
na verschijning van de gemeentegids een digitaal bewijsexemplaar met bijbehorende
factuur.
Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch of via e-mail benaderd wordt
om een factuur te betalen. Neem bij twijfel over een factuur of offerte, contact op met
gemeente Peel en Maas via e-mail of telefonisch 077 306 6666.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

Extra energietoeslag voor
lagere inkomens
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen
van 200 euro. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen.
Begin maart meer bekend
De energietoelage wordt betaald met geld van het Rijk. De uitvoering hiervan ligt bij de
gemeenten. Hoe de regeling eruit gaat zien weten we nog niet precies. Het wettelijke kader
en het bijbehorende budget zijn nog niet bekend. We weten alleen dat mensen die een
uitkering van de gemeente krijgen, de energietoeslag automatisch ontvangen. Heeft u een
ander laag inkomen? Kom dan begin maart terug naar www.peelenmaas.nl voor het laatste
nieuws. Aanvragen is nu nog niet mogelijk.
Waarom is er de energietoeslag?
De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens
honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting.
Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen werkt
het Rijk aan een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag.
Financiële hulp
Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te
maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening.
www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-uitkering-en-bijstand/hulp-bij-schulden

www.peelenmaas.nl

Let op: extra controle
op GFT-afval
Vorige week is het ingezamelde GFT-afval afgekeurd. Dit brengt extra hogere kosten
met zich mee. Er zat te veel ander afval in de GFT-bak of het is in een verkeerde zak
aangeboden. Het GFT-afval mag je alleen aanbieden in een biologische afbreekbare
zak met kiemlogo.
Wel
• Groente- en fruitresten en schillen
• Etensresten (ook botjes en graten)
• Brood, deeg, rijst, pasta
• Losse thee, koffiedik
• Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine
knaagdieren, met hun poep
• Bloemen en planten
• Fijn tuinafval

Niet
• Verpakkingen van wat voor materiaal
dan ook
• Kauwgom
• Luiers, incontinentiemateriaal
• Theezakjes, koffiepads en -cups
• Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode
dieren
• Tabak, peuken, as
• Potten, stenen, balken, timmerhout,
metaal

Bekijk de volledige lijst op www.afvalkalender.peelenmaas.nl/afvalwijzer
Daarin staat vermeld wat wel bij het GFT-afval mag en wat er niet bij hoort.

WERKEN BIJ LIMEX
Help ons bij het verduurzamen van de tuinbouw branche wereldwijd
door het leveren van prachtige reinigingsmachines.
Vacature Elektrisch-Mechanisch
Monteur Eindmontage
Ben jij een pragmatische monteur met een
passie voor agrotechniek? Krijg jij energie van
het bijdragen aan praktische oplossingen waar
tuinders enthousiast van worden? Wil je deel
uitmaken van een gemotiveerd en goed
functionerend team bij een wereldspeler?
Ter uitbreiding van de afdeling eindmontage
zijn we op zoek naar een Elektrisch- Mechanisch
Monteur.
In jouw functie maak je deel uit van een
enthousiast team bestaande uit engineering,
projectleiding, werkvoorbereiding en
eindmontage.
Bekijk de vacaturevideo op onze website

Over Limex
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie in
Panningen ontwikkelt en produceert
reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw en sierteelt.
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).

Door onze machines lopen gewassen
substantieel minder risico op besmetting door
een verbeterde teelthygiëne en het doden van
ziektes en micro-organismen. Daarnaast
zorgen onze machines voor minder plastic
afval -aangezien wij ervoor zorgen dat plastic
kratten hergebruikt kunnen worden.

Solliciteren
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).
Of kijk op www.limex.nl/vacatures
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CDA Peel en Maas

Vastelaovend samen
We mogen weer. Vastelaovend, of carnaval vieren, een echt
Limburgs cultuurfeest. Een feest dat mensen verbindt.
Een tweede jaar zonder carnaval was voor veel verenigingen
geen optie.
Voordat de versoepelingen
bekend waren, werden er al
plannen gemaakt om carnaval toch te vieren. Hierbij
werd vooral gedacht aan de
jeugd. Jeugdprinsen werden
uitgeroepen, een kinderboe-

VVD Peel en Maas

renbruiloft werd georganiseerd. Want
de jeugd zorgt ervoor dat tradities
worden voort gezet. Maar nu is het
weer zo ver, het land gaat open.
Mooi op tijd om echt carnaval te
vieren. Zodra dit bekend werd, gingen de verenigingen aan de slag om

de dorpskroeg of zaal met polonaise,
‘sjoenkele’ en proosten met elkaar.
Volgend jaar weer als vanouds met
nieuwe prinsen, boerenbruiloften, recepties, zittingen en optochten. We wensen dan ook iedereen
een fantastische ‘vastelaovend’
’t komende weekend.

gen om landbouwverkeer meer te
mijden uit kernen (N562 Helden). Een
onderwerp actueel houden is echter moeilijk met steeds een andere
gedeputeerde, die iedere keer weer
een andere mening heeft. De provincie heeft inmiddels het zoveelste
onderzoek gestart naar de afwikkeling van het landbouwverkeer op
provinciale wegen. In het verleden
heeft de landbouw in het verleden al
veel meebetaald aan verharding van

zandwegen tijdens ruilverkavelingen.
Nieuw bituum aanleggen elk voor
zich is niet de oplossing. Een weg
van 1 kilometer kost 1 miljoen euro,
belastinggeld kan volgens ons wel
beter besteed worden. Als VVD blijven wij dit kritisch volgen en waar
nodig zullen we opnieuw vragen
stellen. Voor vragen en opmerkingen
staat de koffie voor u klaar.

Namens gehele fractie-CDA.
Ruud Delissen en Ellis Kempeners

(Landbouw)verkeer

Verkeer is een belangrijk aandachtspunt, ook voor VVD Peel en Maas. Zonder verkeer staat alles stil.
Er zijn vele groepen van weggebruikers auto’s, fietsers, vrachtverkeer en ook het landbouwverkeer dat
gebruiktmaakt van gemeentelijke en provinciale wegen.
verkeer, behalve tussen Maasbree
en Kessel, waar het verkeer wordt
omgeleid door de kern van Helden.
Het is de VVD een doorn in het oog.
Artikel 1 van de Wegenverkeerswet
luidt dat de wegbeheerders alle verkeer moeten wegen. Oproep hierbij
is dat de wegbeheerders (gemeente,

Helaas is het zo dat het landbouwverkeer dat liever niet door de kernen rijdt nog steeds geen gebruik
mag maken van alle provinciale
wegen en daarom moet uitwijken
naar wegen die door onze kernen
gaan. De Middenpeelweg is bijvoorbeeld opengesteld voor landbouw-

Lokaal Peel en Maas

Provincie Limburg, Rijk en Water
schap) meer gaan samenwerken.
Daar waar het wegennet betreft
merken we echter helaas nog dat de
Provincie Limburg als wegbeheerder
op haar eigen eilandje zit. Al jaren
vindt er overleg plaats met provincie
om (eenvoudige) veiligere oplossin-

In de raadsvergaderingen hebben
we de standpunten en principes van
Lokaal Peel en Maas zo goed mogelijk vertegenwoordigd. We hebben deelgenomen aan de coalitie
met VVD en CDA en we hebben één
wethouder namens Lokaal Peel en
Maas afgevaardigd in het College van
B&W. We zijn er trots op bijgedragen te hebben aan de besluiten die

Jeanne Hesen

De laatste raadsvergadering zit er op

22 februari 2022, de laatste raadsvergadering van vier jaar raadsperiode 2018–2022 zit er op. Een periode
waarin we intensief met elkaar overlegd hebben over een groot aantal raadsvoorstellen.

PvdA/GroenLinks

binnen de mogelijkheden toch de
programma’s, die vaak hoopvol al
eerder zijn gemaakt, tot uitvoering te
brengen. Vele vrijwilligers binnen de
verenigingen en ook de horeca zetten de schouders er weer onder om
ervoor te zorgen dat dit feest dit jaar
weer uitbundig gevierd kan worden.
Een carnavalsfeest weliswaar zonder
een nieuwe prins en optocht, maar
met veel positieve energie en goeie
moed kunnen we weer feesten. In

ten goede komen aan onze mooie
gemeente Peel en Maas. Wat is er
zoal besloten: er is een groot aantal bestemmingsplannen goedgekeurd waardoor diverse woonvormen
mogelijk zijn gemaakt en waardoor
er bijvoorbeeld woonruimte voor
mensen met dementie kon worden
gerealiseerd. We hebben goedkeuring gegeven aan ver(nieuw)bouw

van een aantal scholen. Ook is de
Kinderraad opgericht, zodat kinderen
al vroeg met de democratie kennis kunnen maken. We hebben ons
ingezet om diverse wegen in onze
gemeente verkeersveiliger te krijgen. Roggelseweg en Molenstraat
in Helden staan nu bij de provincie
op de kaart. Komende jaren wordt
er groot onderhoud uitgevoerd. De

gemeente neemt dan de wegen over
en zal er een kritische veiligheidstoetsing worden gedaan. Lokaal Peel
en Maas heeft een kwalitatieve bijdrage geleverd aan het beleid van
huisvesting arbeidsmigranten, zodat
huisvesting en inpassing in de omgeving nog beter konden samengaan.
Op het gebied van duurzaamheid
heeft Lokaal Peel en Maas bijgedragen aan het zorgvuldig inpassen van
toepassingen zoals windmolens en
zonneweides. Helaas kregen we in

deze raadsperiode te maken met
corona. Een periode die veel onzekerheid met zich meebracht en nog
niet helemaal voorbij is. Door die
periode konden wij helaas ook geen
persoonlijke bezoeken bij onze inwoners afleggen. Dit vinden wij jammer, omdat wij graag horen hoe u
ons gemeentelijk beleid ervaart? Wij
hopen dit in de nieuwe raadsperiode
wel weer te kunnen doen.
Fractie Lokaal Peel en Maas

Energietoeslag minima laat op zich wachten

Twee maanden geleden kondigde het kabinet aan dat minima een extra toeslag krijgen voor gestegen
energiekosten. Dat moet via de gemeenten geregeld worden. Die regeling is er nog steeds niet. Mensen
komen in de knel. Daarom een oproep aan het college: Doe iets. Verzin een oplossing.
Het kabinet heeft besloten om
minima een extra vergoeding te
geven van circa 200 euro. Dat besluit
is al tien weken geleden genomen
en nog steeds is niet duidelijk hoe
dit geregeld gaat worden. Het enige
wat duidelijk is, is dat het via de
gemeenten gaat lopen. Die krijgen

daar extra geld voor: 200 miljoen
euro voor alle gemeenten samen.
Tot nu toe wordt enkel geroepen
dat de regeling snel komt, maar
dat de wet hiervoor aangepast
moet worden. Dus dat kan nog wel
even duren. Intussen komen steeds
meer minima in de knel. Om te

voorkomen dat mensen eronderdoor
gaan, in de schulden raken en ziek
worden van de geldzorgen, moet
er per direct iets gebeuren. Eind
vorig jaar heeft PvdA/GroenLinks
hierover al vragen gesteld aan het
college. We zijn redelijk tevreden
met de antwoorden die het college

heeft gegeven. Daaruit blijkt dat het
college het probleem onderkent en
van goede wil is, maar afwacht tot
het ministerie met instructies komt.
Dat duurt echter te lang. Wachten
kan niet meer en hoeft ook niet. De
extra energietoeslag voor de minima
moet volgens het kabinet uitgevoerd
worden via de bijzondere bijstand.
En daar gaat het college over. Een
groot deel van de mensen die voor
deze toeslag in aanmerking komt

VERHUISBERICHT

is bekend bij het college. Laat die
mensen langskomen met de oude
en de nieuwe energienota en geef
dan een robuuste tegemoetkoming
die mensen uit de problemen houdt.
Geef dat aan de mensen zelf of direct
aan de energieleverancier. Het kan.
Doe het.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

De inhoud van de mededelingen op deze pagina
wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel
voor de verantwoording van de inzender. De journa-

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

listieke uitgangspunten van de redactie van HALLO
(bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie
niet van toepassing.

2402 \ enzo

15

Geplukt

Corrie van der Werf Kessel
In haar leven heeft ze twee hele grote hobby’s gehad: haar werk als kraamverzorgster en toneelspelen. Dit laatste doet ze nog altijd, bij toneelvereniging Spektakel Kessel, die ze zelf veertig jaar geleden opzette. Deze week wordt Corrie van der Werf (75) uit Kessel geplukt.

jongste 28, maar vanaf de 18 jaar zijn
mensen van harte welkom.” Twee
jaar geleden stonden de leden van de
toneelvereniging klaar om hun stuk
te spelen, maar door corona werd op
het laatste moment alles afgeblazen.
“Stonden we daar met lege handen te
kijken. We hadden zelfs de generale
repetitie al gehad. Maar nu hebben
we de draad weer opgepakt en met
nieuwe energie aan dit stuk gewerkt.
Eindelijk is het moment daar. Eind
maart staan we als het goed is op de
planken. Ik hoop niet dat ‘vastelaovend’ roet in het eten zal gooien en
de horeca daarna weer op slot moet,
want voor mijn gevoel is het nu of
nooit meer. Op een gegeven moment
houdt het op. Maar ik heb er heel veel
zin in om binnenkort eindelijk weer op
dat podium te staan.”

Vluchtelingenwerk

Corrie zag het levenslicht in
Hoensbroek. Daar groeide ze op
als oudste van vier kinderen,
ze had twee zusjes en één
broertje. “We groeiden op in een
mijnwerkerscultuur. Mijn vader was
mijnwerker en we woonden in een
volksbuurt waar puur en alleen
mijnwerkersgezinnen woonden.”
Corrie herinnert zich nog dat
wanneer het lekker weer was,
de mannen en vrouwen buiten
op stoepjes met elkaar zaten te

kletsen. “Het was een hele warme
gemeenschap. Iedereen had veel
voor elkaar over en ik heb er goede
herinneringen aan.”

Kraamverzorgster
Nadat Corrie de huishoudschool
afrondde, heeft ze een poosje in
een naaiatelier gewerkt. Omdat ze
iets anders wilde, ging ze naar de
opleiding voor kraamverzorgsters
in Roermond. Hier zaten meiden
afkomstig uit heel Limburg. Het was

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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‘Showtime’

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

een interne opleiding. Voor de gein
gingen ze brieven schrijven naar
jongens. “Eén van die meiden had
een vriendje uit Helenaveen. Via haar
kwam ik in contact met Rien, een
vriend van die jongen. We begonnen
te schrijven, eerst voor de flauwekul.”
Hoewel Corrie en Rien elkaar nog
nooit hadden gezien, niet eens op
een foto, begon er wat te bloeien via
die brieven. Ze hadden toen nog geen
thuistelefoon, dus het kwam echt
op het schrijven aan. Toen Rien een
bruiloft in de buurt van Hoensbroek
had, spraken ze af dat hij bij Corrie
thuis op bezoek zou komen. “Het was
de allereerste keer dat ik hem zag,
maar het beviel me wel. Inmiddels
zijn we al ruim 54 jaar getrouwd.” Alle
brieven waar het liefdesverhaal ooit
mee begon, heeft Corrie nog altijd
bewaard in een envelop op zolder.

Nadat Corrie en Rien trouwden, verhuisden ze naar Helenaveen, waar
haar kersverse man vandaan kwam.
“We hadden geen telefoon en geen
auto. Ik had zelfs geen rijbewijs. Ik kon
niet even mijn ouders bellen of ernaar
toe. Een brief schrijven, dat ging wel.
Maar het duurde twee dagen voordat deze aankwam en nog eens twee
dagen voordat ik er een terugkreeg.
Dat schoot ook niet op, dus liet ik het
vaak maar zitten.” In het begin voelde
ze zich erg eenzaam in het dorp. Hier
werd wel hun eerste zoon geboren:
Edward. Na twee jaar in Helenaveen

verhuisden ze naar Horst, omdat haar
man daar een baan had. Daar kregen
ze hun tweede zoon: Rien Junior. Met
veel plezier hebben ze daar tien jaar
gewoond. In dit dorp kwam ze, dankzij haar buurvrouw, in contact met de
toneelvereniging in Hegelsom. Een
hobby die een grote rol in haar leven
zou gaan spelen. “Ik kwam direct in
het bestuur terecht als secretaris en
heb er vijf jaar met plezier toneelgespeeld.” Toen ze vervolgens met haar
gezin naar Kessel verhuisde omdat ze
daar een huis konden bouwen, bleef
ze in eerste instantie bij de toneelvereniging. “Op een gegeven moment
dacht ik: ik moet niet blijven hangen
in een dorp waar ik niet meer woon.
In Kessel was nog geen toneelvereniging. Dus heb ik een advertentie
geplaatst in het lokale krantje, waarin
ik zei dat ik op een bepaalde dag en
tijdstip één uur in het gemeenschapshuis zou wachten op mensen die het
ook leuk leken om toneel te spelen.
Het was een groot succes: er kwamen
dertien mensen op af. Zo is Spektakel
Kessel geboren, waar ik tot de dag van
vandaag nog met plezier toneelspeel.”

Jong volk
Dit jaar bestaat Spektakel Kessel veertig jaar. Hiervan was zij 35 jaar penningmeester. Corrie is blij dat haar
vereniging nog altijd bestaat, al zou ze
wel graag wat nieuw jong volk willen zien. “We kunnen veel stukken
niet spelen omdat er jongere meiden
en jongens in voorkomen. Nu is de

Corrie heeft een aantal jaren in de
kraamzorg gewerkt en meegeholpen
om vele baby’s op de wereld te
zetten. “Het was hartstikke leuk werk
en ik heb het met heel veel liefde
gedaan. Van de gezinnen bij wie
ik in huis ben geweest, kom ik nog
geregeld mensen tegen. Inmiddels
hebben veel baby’s van toen zelf
al kinderen. Verder heb ik echt een
goede tijd als kraamhulp gehad.” Toen
Corrie op een gegeven moment stopte
met werken, is ze vrijwilligerswerk
gaan doen bij Vluchtelingenwerk. “Ik
hielp de nieuwkomers op weg naar
zelfstandigheid in Nederland met het
regelen van bankzaken, inschrijven
bij de gemeente, het aanmelden voor
taallessen enzovoorts. Ook leerde
ik buitenlandse vrouwen fietsen,
dat hadden zij nog nooit gedaan.
We oefenden op het schoolplein
in Panningen. Dat was heel erg
leuk.” Inmiddels doet Corrie geen
vrijwilligerswerk meer, maar is ze
nog wel altijd druk bezig met haar
eigen leven en nevenactiviteiten.
Corrie is oma van vijf kleinkinderen
tussen de 11 en 21 jaar, die allemaal in
Kessel wonen. Zij komen regelmatig
bij haar en opa Rien op bezoek. Zelf
reist Corrie iedere week nog naar
Hoensbroek af. “Mijn moeder leeft
nog, zij wordt binnenkort 102 jaar.
Dus ik ga elke week bij haar een
kopje koffie drinken.” Verder gaat
ze graag met haar man op vakantie.
“Vroeger gingen we altijd met de
caravan op pad, naar Frankrijk en
Italië. De caravan is helaas verkocht,
maar we denken er nu over na om
een keertje een camper te huren.
We hebben altijd graag gekampeerd,
ook onze kinderen hebben er goede
herinneringen aan. Verder sport ik
twee keer per week met hetzelfde
groepje en daarna drinken we koffie,
dat is erg gezellig en er zijn leuke
vriendschappen uit ontstaan. Dat doen
we al dertig jaar, dus moet je nagaan
hoeveel kopjes koffie we al samen
hebben gedronken.” Corrie heeft het
er maar druk mee. “Ik doe ook alles
thuis nog zelf, we hebben geen hulp
en een grote tuin. Dus zoals je hoort:
we houden onszelf lekker bezig. ik
verveel me echt geen moment. “
Tekst: Roosje Delsing
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Nipte nederlaag voor de Flatsers
Beugelclub de Flatsers uit Baarlo heeft weer een kleine nederlaag geleden tijdens de wedstrijd tegen
Kronenberg op vrijdag 18 februari. Het team uit Kronenberg was de Flatsers te slim af.
In de eerste partij speelde Roy Geurts
een zeer goede wedstrijd tegen Freek
van Doorn. Met twee punten voorsprong voor Roy, ging het er spannend
aan toe en wist hij het eerste punt te
pakken. Patrick Holthuyzen moest het
toen opnemen tegen de zeer erva-

ren rot Hay Leijsten die een slim spel
speelde en gretig gebruikmaakte van
de paar kleine missertjes van Patrick.
Hay won met het kleinst mogelijk verschil 30-28.
In de derde partij moest Piet Geurts
het opnemen tegen de altijd sterke

Maikel Leijsten, die een kleine voorsprong bijna verspeelde. Toen Piet een
zeer ongelukkige boogbal speelde,
werd dit genadeloos afgestraft en
pakte Maikel de winst verdiend. De
hoop was nu gevestigd op Esther
Geurts- Van der Perre, die aan een

zeer goed serie bezig was. Daar was
weinig van over in Kronenberg, waar
tegenstander Jos van Doorn heel
gemakkelijk uit kon lopen naar een
zeer ruime voorsprong en eenvoudige
winst.
De slotpartij tussen Mark van de
Korput en Jan van der Sterren leek in
het voordeel van de Flatsers uit te vallen, omdat Mark de gehele wedstrijd

een kleine voorsprong had. Maar toen
hij de steek flastse, kreeg Jan de kans
om de winst te pakken. Hij miste ook
op de ring. Mark was in de tweede
beurt wel trefzeker en maakte de
dertig punten vol. De volgende wedstrijd staat gepland thuis op zaterdag 5
maart tegen Hegelsom.
Tekst: Piet Geurts, De Flatsers

Nipt verlies

Dames 1 VC Kessel kan net
niet stunten in derby
De dames 1 van VC Kessel speelden op zaterdag 19 februari
opnieuw een Peel en Maas derby, dit keer tegen Olympia. De dames
van VC Kessel hebben deze wedstrijd verloren van de dames uit
Panningen.

Goud en zilver voor leden
De Cavaliers Helden
Het Regiokampioenschap springen voor paarden werd in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 februari verreden bij Manege De Vosberg te Panningen. Op zaterdag behaalde Nikki Hanssen met Domino een 5e
prijs in de klasse L. In de klasse Z was de titel Reservekampioen voor Sem Huizenaar, die met een zeer
snelle tijd het zilver wist te behalen met Katórose Hv. In de klasse B op zondag was de titel Kampioen voor
Emmely van Pol, die met een mooie rit het goud behaalde met haar paard Quita. Damaè Hanssen behaalde
in deze klasse een 9e prijs met Larinda S. / Tekst: PSV De Cavaliers, Beeld: OdD fotografie

Olympia is op dit moment koploper in de competitie en Kessel is
bezig met een goede (her)start na
de winter-lockdown. De eerste drie
sets wist Kessel het Olympia aardig moeilijk te maken door goede
servicedruk, waardoor Olympia niet
goed in hun spel kwam. Helaas
werd op cruciale momenten niet
gescoord, waardoor de eerste
drie sets met het kleinst mogelijke verschil naar Olympia gingen met 25-23, 26-24 en 25-23. In
de vierde set leek de energie aan
beide kanten op, maar toch wisten de Kesselse dames een verdiend puntje binnen te halen bij

23-25; eindstand 3-1. Gezien de
spannendesetstanden had een
stunt voor Kessel erin gezeten.
Coach Nico Maessen kijkt met trots
terug op de wedstrijd: “We spelen
de afgelopen weken beter dan voor
de lockdown, we hadden meer verdiend. VC Olympia had haar h
 anden
vol aan ons.” In verband met carna
val is er nu twee weken geen
wedstrijd. Op donderdag 10 maart
staat pas de volgende (inhaal)
wedstrijd op het programma, een
uitwedstrijd bij Klaverblad/HHC in
Horn, om 20.00 uur.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

Moeizame winst voor
VC Olympia dames 1 in derby
tegen Kessel
De meiden uit Panningen stonden op zaterdag 19 februari in het
Piushof tegenover de meiden van Kessel. Daar wonnen ze de
wedstrijd nét.
Olympia startte slap aan de
wedstrijd. Vooral passend hadden
de meiden moeite. Kessel had
duidelijk de opdracht gekregen om
met veel lef achter de servicelijn
te gaan staan. Tot halverwege de
set ging het gelijk op. Olympia kon
later uitlopen tot 20-15, maar liet
Kessel weer net zo gemakkelijk
terugkomen met vijf goede
services. Gelukkig hield Panningen
het hoofd koel en met minimaal
verschil trokken ze de eerste set
over de streep. Set twee startte
met een 0-3 achterstand, wat
tekenend was voor de gehele set.
Op alle fronten maakte Olympia
teveel persoonlijke fouten om
lekker in de wedstrijd te komen.
Pas op 24-23 wist de Panningse
formatie voor het eerst op
voorsprong te komen en dat was
net op tijd om de set toch naar
zich toe te trekken met wederom
maar twee punten verschil. Set
drie begon het passend iets beter
te lopen bij Panningen, maar
Kessel bleef druk uitoefenen op
de passlinie, waardoor het voor de
aanvallers moeilijk scoren bleef.

Ook in set drie pakte Panningen
pas na de 20-puntengrens voor
het eerst een voorsprong. Lian, die
verdedigend het achterveld schoon
hield en keer op keer de tweede
bal van de spelverdeelster doorzag,
was belangrijk aan het einde van
de set. Het geloof kwam terug en
Mila serveerde de set op 23-23
koelbloedig uit. Met de winst in
de derde set werd wedstrijdwinst
veilig gesteld. In set vier liep het
begin van de set goed en kon
Olympia voor het eerst in het begin
op voorsprong komen. Halverwege
de set stokte het goedlopende
spel en kwam Kessel terug door
zes punten op rij te scoren. Het
Panningse team vocht voor
wat ze waard was, maar Kessel
pakte het (welverdiende) laatst
te verdelen wedstrijdpunt. Voor
Olympia alweer winst nummer elf
op rij. Op vrijdag 11 maart staat de
volgende derby op het programma.
Deze uitwedstrijd is tegen Peelpush
dames 3 om 20:00 uur in de Körref.

Tekst: VC Olympia

2402 \ sport

17

Examens Reddingsbrigade Peel en Maas
Tijdens de examens Reddingsbrigade Peel en Maas zijn zeventig kandidaten geslaagd. Deze vonden plaats op
zaterdag 19 februari en er werd afgezwommen voor de Eigen brevetten, Junior Redder, Zwemmend redder en
Life Saver diploma’s.

Drie keer gewonnen

Moeizame zege van Baarlo
op HBSV
Drie zeges in een tijdsbestek van acht dagen. Na SV Blerick en FCV Venlo
werd ook laagvlieger HBSV het haasje, al gebeurde dat niet zonder slag
op stoot. Baarlo had zaterdag 19 februari de nodige moeite met de
compact spelende Hout-Blerickse ploeg. Uiteindelijk gaf het individuele
kwaliteit surplus aan Baarlose zijde de doorslag.

Het was al twee jaar geleden dat het
laatste examenzwemmen plaatvond.
Door de verschillende lockdowns zijn
de trainingen vaak niet doorgegaan
en toen afgelopen december eindelijk
examenzwemmen zou plaatsvinden,
werd de avond ervoor weer een lockdown aangekondigd, waardoor toen de
examens toen helaas niet door konden
gaan. “De zeventig kandidaten hadden
het nu ook echt verdiend om na zo’n
lange zware periode van hard werken eindelijk het diploma in ontvangst
te nemen”, zo zegt de vereniging. De
Eigen Brevetten en Junior Redder diploma’s zijn de eerste diploma’s die de
kinderen kunnen halen bij de reddingsbrigade. Bij deze diploma’s ligt vooral
nog de nadruk op de zwemtechnieken
en jezelf goed kunnen redden in het
water. Ook leren de kinderen al hoe ze

iemand in nood dichtbij de kant kunnen helpen met bijvoorbeeld een touw.
Bij de Zwemmend Redder diploma’s
worden heel veel droge en natte reddingen geoefend waarbij de redders
zelfstandig iemand in het water gaan
redden en deze met de juiste technieken en reddingsmiddelen terug brengen naar de kant. Voor de Life Saver
diploma’s moeten de kandidaten zelfs
een theorie-examen maken, waarbij
alles geleerd moet worden over reddingen in binnen en buiten water. In
de praktijk leren ze grotere en moeilijkere reddingen uit te voeren bij een
ongeval, zoals bijvoorbeeld bij iemand
met rug- of nekletsel. Hierbij moeten
ze met elkaar samenwerken en leren
leiding te geven. De examencommissie
was zeer tevreden en iedereen is dik
geslaagd voor hun diploma.

TECHNIEK AAN DE MAAS

Kom jĳ naar het Tech Event?
> Weet jĳ al wat je gaat doen na je huidige opleiding?
> Heb je interesse in techniek en wil je leren en werken
combineren?

> Lĳkt het je wat om mee te werken aan bĳvoorbeeld
de productie van auto’s, vliegtuigen, smartphones
of medische apparatuur?

meld je
hier aan

HOFMANS CNC VERSPANING

VOSTERMANS COMPANIES

wanneer

Dinsdag 12 april / 19.00 - 21.00 uur

wanneer

Dinsdag 15 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Willem Barentszweg 18, Venlo

waar

Parlevinkerweg 54, Venlo

wat

Verspanen

wat

Engineering, constructie, robotica

MAURICE KASSENBOUW
wanneer

Woensdag 13 april / 19.00 - 21.00 uur

waar

Energiestraat 15, Horst

wat

Engineering, constructie, lassen

VAN TILBURG ENERGIE DESIGN

VULLINGS METAALBEWERKING
Baarlose speler Maikel van Erp vuurt op het HBSV-doel

In de matige en saaie eerste helft was
Baarlo wel de ploeg met verreweg
het meeste balbezit. Het team vond
echter geen gaatje in de compact
spelende HBSV-defensie. Doelkansen
waren op één hand te tellen. Ironisch
genoeg was de grootste kans op de
openingstreffer nog voor de gasten
uit Hout-Blerick. Uit een van de
counters kwam een HBSV-aanvaller in
een riante schietpositie, maar schoot
onbesuisd over en langs het doel.

Openingstreffer
Na de rust gaf Baarlo wat meer
gas, wat al vrij spoedig resulteerde
in de openingstreffer. Een aanval
over meerdere schijven waarbij
Michiel Hanssen in de 52e minuut
in balbezit kwam, zich bekwaam
vrijmaakte en vanaf de rand van het
zestienmetergebied loepzuiver en
onhoudbaar de ‘roos’ trof: 1-0. Een
minuut of twintig later had Sander

Gulev de kans die voorsprong te
verdubbelen, maar faalde in de
afwerking. Baarlo ontsnapte even
later aan de gelijkmaker bij een bal
op de paal na een HBSV-counter.
Geschrokken zocht Baarlo weer het
offensief, wat in de slotminuten na
fraai voorbereidend werk van Michiel
Hanssen resulteerde in de tweede en
beslissende treffer door Sander Gulev:
2-0.

wanneer

Dinsdag 22 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Handelstraat 4, Horst

wat

Verspanen

SECO TOOLS
wanneer

Donderdag 31 maart / 16.00 - 18.00 uur

Koplopers

waar

Zandterweg 14, Lottum

Dankzij de oogst van negen punten uit
drie duels hijgt Baarlo de koplopers
Sportclub Irene en MVC’19 als
voornaamste belager weer in de nek.

wat

Verspanen

Tekst en beeld: Len Gielen

Met medewerking van:

MAAKT WERK VAN TECHNISCH TALENT

wanneer

Dinsdag 8 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Expeditiestraat 2, Horst

wat

Mechatronica, installatietechniek,
gebouwautomatisering

ADDIT
wanneer

Donderdag 16 juni / 19.00 - 21.00 uur

waar

Archimedesweg 2, Venlo

wat

Plaatwerken, mechatronica
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Sportman/vrouw

Talenten

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2020/2021
Marlouk Colbers

Thomas Janssen

Anouk Neefs

Henrik von
Eckermann

Daantje Lommen

Lilian Nijskens

Deze 14-jarige judoka
begon 10 jaar geleden
met judo. Ze traint 14
uur per week o.a. bij de
talentontwikkeling in
Echt en gaat binnenkort
naar Papendal. Ze
won het Limburgse
Kampioenschap en werd
3e op het Nederlands
Kampioenschap.

Als 14-jarige voetballer
die in opleiding is bij zijn
favoriete club AJAX is een
jongensdroom waarin dit
voetbaltalent leeft. Na MVC
en VVV ging hij met 12 jaar
naar Amsterdam, waar hij
verblijft in een gastgezin.

Bij het Sportgala 2019
was zij talent, nu genomineerd als sportvrouw.
Deze tafeltennisster speelt
competitie bij Westa in de
top van Nederland. Verder
speelt ze nog in Tegelen. In
2021 won zij het NK-B en
werd daarmee de A-licentie
behaald.

Deze sympathieke ruiter
won op de Olympische
Spelen in Tokio als lid van
het Zweedse springruiterteam de gouden medaille.
Als internationaal springruiter reist hij heel Europa
door en heeft daarom
Kessel als centraal punt
gekozen.

Deze jonge dressuuramazone
is opgegroeid tussen de paarden.
En begon in 2010 met haar
sport en is nu 7 dagen
per week 3 uur per dag
met haar paarden bezig.
Zij won de Limburgse
Kampioenschappen en een
internationale wedstrijd in
Exloo.

Als masteratletiek heeft
deze sprintster veel voor
haar kiezen gehad, maar
opgeven doet zij niet.
Steeds staat zij weer op
en traint gedreven naar
een volgend doel. In 2021
won zij goud op 200 meter
outdoor en zilver op de
100 meter outdoor tijdens
de NK.

Iedereen kan sporten

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking.
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee!

Bevo
G-handbalteam

Marcel Schelberg

Dit is een sportman met
mooie doelstellingen. Na
een ongeluk en diverse
operaties moest hij zijn
onderbeen missen. Maar
hij heeft met prothese
‘Venlo stormt’ en de
X-triatlon gedaan. In 2021
fietste hij over de Col du
Galibier en de Alpe d’Huez.

Dit G-team bestaat al 7 jaar
binnen Bevo en hebben
nu 17 spelers tussen de
17 en 55 jaar. Dit team is
helemaal geïntegreerd in
de vereniging. Ze worden
al jaren begeleid door een
aantal vrijwilligers en doen
zelf ook vrijwilligerswerk.

Stichting Bes

Deze stichting is in 2005
ontstaan in de buurt van
Horst uit een beweeggroep
voor mensen met een
beperking. Zij organiseren
o.a. G-fit (een sportinstuif
voor jongeren), Rol for Fun
met rolstoeldansen en
daarnaast dansen voor
oudere mensen.

Sport: Avenir LT Std - Black
Gala: Garamond 3 LT Std - Regular
Peel en Maas: Avenir LT Std - light

Sportgala Peel en Maas
STICHTING

STICHTING

SPORT

SPORT

Peel en Maas

Peel en Maas

GALA

STICHTING

SPORT
GALA

Peel en Maas

GALA

De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente noemen. De elf
dorpen tellen ruim 100 sportverenigingen. De stichting Sportgala Peel en Maas is bezig
met de voorbereidingen voor het 11de Sportgala Peel en Maas. Dit Sportgala 2020/2021
wordt gehouden op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in DOK6.
Door de spelbreker corona is besloten de jaren 2020 en 2021 samen te voegen.
In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt het sporttalent
en de sportman/sportvrouw van het jaar 2020/2021 van de gemeente Peel en
Maas bekend gemaakt. Omdat er in deze jaren door het coronavirus bijna geen
teamwedstrijden plaatsvonden, wordt de prijs voor sportploegen dit jaar niet
uitgereikt. Daarvoor hebben wij een alternatief gevonden die we graag aan u op de
avond zelf bekendmaken.
Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de ultieme climax van de
gala-avond. De genomineerden van de categorie Talenten, Sporters en de Bijzondere
waarderingsprijs uit Peel en Maas strijden om de gemeentelijke sporttrofee. De
winnaar van de Bijzondere waarderingsprijs wordt ook pas op de gala-avond bekend
gemaakt.
Voor de regio Noord Limburg wordt de winnaar voor de trofee van Iedereen Kan
Sporten(IKS) bekend gemaakt voor de categorie Sporters met een beperking. Omdat
deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke
sporttrofee!

Meer informatie?
Kijk op www.peelenmaas.nl of op www.sportgalapeelenmaas.nl
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Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2020/2021?
De stichting Sportgala Peel en Maas is bezig met de voorbereidingen voor het 11e Sportgala Peel en Maas. Dit Sportgala 2020/2021
wordt gehouden op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in DOK6.
Door corona is besloten de jaren 2020 en 2021 samen te voegen.

Meijselse Manon is reservekampioen
in klasse L springen
Ook leden van PSV de Ruif in Meijel deden in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 februari mee met
de Limburgse kampioenschappen springen met paarden plaats in manege de Vosberg in Panningen.
Met een deelnemersveld van 45 combinaties wist Manon Veekens zaterdag met haar paard Elsludine S
reservekampioen te worden in de klasse L (1.10 meter). Daarmee is Manon Veekens met haar paard
Elsludine S afgevaardigd voor de Nederlandse kampioenschappen (Hippiade) op 26 maart in Ermelo.
/ Beeld: odD fotografie

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt
het sporttalent en de sportman/
sportvrouw van het jaar 2020/2021
van de gemeente Peel en Maas
bekendgemaakt. Omdat er in deze
jaren door het coronavirus bijna
geen teamwedstrijden plaatsvonden, wordt de prijs voor sportploegen dit jaar niet uitgereikt.
Daarvoor heeft de organisatie een
alternatief gevonden die op de
avond zelf bekend wordt gemaakt.

Ook wordt de gemeentelijke sporttrofee uitgereikt. De genomineerden van de categorie Talenten,
Sporters en de Bijzondere waarderingsprijs uit Peel en Maas strijden
om de gemeentelijke sporttrofee
2020/2021. De winnaar van de
Bijzondere waarderingsprijs wordt
ook pas op de gala-avond bekend
gemaakt.
Kijk voor de nominaties en meer
informatie op www.sportgalapeelenmaas.nl

Monsterzege Herpertz Bevo
HC tegen Atomix
Herpertz Bevo HC heeft de derby op donderdag 17 februari tegen
Kermit Lions na een ruststand van 17-18 met 31-35 verloren.
Twee dagen later was het bij het Belgische Atomix prijsschieten.
Bij de rust leidende de Panningse ploeg met 22-6. Uiteindelijk won
Herpertz Bevo HC met 42-24.
Herpertz Bevo HC gaf donderdag
17 februari goed partij, al had de
Zuid-Limburgse ploeg bijna telkens
een kleine voorsprong. De sterkste periode was vlak voor en na de
rust, toen de ploeg van een ruime
achterstand sterk terugkwam.
Vooral de periode na rust, toen
Herpertz Bevo HC zes doelpunten
goed maakte. Het leek zelfs even,
dat na de 22-22 gelijkmaker, de
wedstrijd zou kantelen, maar de
geroutineerde spelers stelden orde
op zaken. Herpertz Bevo HC ging
strijdend ten onder, maar tankte
veel zelfvertrouwen voor de nationale competitie. Op zaterdag 19
februari moest Herpertz Bevo Hc
op bezoek bij Atomix. Het werd een
handbaldrama voor de Belgen. Een

zeer gemotiveerd Herpertz Bevo
HC raasde een handbalstorm door
de hal. Alle handbalvariaties werden uitgeprobeerd. De Panningse
ploeg gaf handbal les. De arme
Belgen mochten zelfs blij zijn met
hun 42-24 nederlaag. Wanneer
Herpertz Bevo HC alle registers
had opengetrokken, was de score
nog hoger uitgevallen. Jeroen van
den Beucken (8) en Kobe Serras (6)
waren de topschutters. De ploeg
gaat de komende weken aan de
finetuning. De ploeg wil mee
gaan doen aan de nationale titelstrijd. Zaterdag 26 februari speelt
Herpertz Bevo HC thuis tegen
Qintus om 20.00 uur.
Tekst: Mat Nellen

Laatste goal in 85e minuut

Egchel wint met 1-3 van Crescentia
Egchel heeft de uitwedstrijd tegen Crescentia op zondag 20 februari gewonnen met 1-3. De wedstrijd werd
gespeeld op sportpark Ut Veldje in Tungelroy.
Zo’n drie maanden was er geen of
nauwelijks competitievoetbal wegens
coronamaatregelen, maar op een
regenachtige en winderige zondag
20 februari mocht Egchel weer eens
aantreden voor een competitieduel.
In Tungelroy werd Crescentia met
1-3 geklopt. Ondanks vele afgelastingen ging deze wedstrijd door. Het
hoofdveld was redelijk goed bespeelbaar, te meer daar op hetzelfde
veld voorafgaand ook al een andere
wedstrijd was afgewerkt. Voor een
handvol toeschouwers die regen en
wind trotseerden, floot arbiter Ruud
van Helden. Egchel zag al na 5 minuten een doelpunt afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel.

Het kwam in de 12e minuut toch op
voorsprong toen Stefan Schroen in
het zestienmetergebied was neergelegd en Frank Giele de strafschop
wist te verzilveren: 0-1. De gasten
kregen voor rust de beste mogelijkheden, maar verzuimden de score
op te voeren. Direct 5 minuten na de
thee kwam de 0-2 er toch. Na een
keurige aanval over diverse schijven, schoot Paul Ververgaert de bal
buitenkant voet in het doel: 0-2.
Vervolgens moest Egchel ver terug,
door de aanvallende dadendrang van
Crescentia. Een tegentreffer kon niet
uitblijven en die kwam er in de 65e
minuut door Lorn van Ool die hard
uithaalde: 1-2. De trainer van Egchel,

Jonn Smedts, paste een drietal wissels
toe: Ryan Bruisten, Sami Amhaouch
en Luuk Timmermans losten Nick
Gommans, Stefan Schroen en Luc
Crommentuijn af. Nadat keeper Jeroen
van Knippenberg met een prachtige redding de 2-2 had voorkomen,
zorgde wederom Frank Gielen in de
85e minuut voor de bevrijdende 1-3
na aangeven van Paul. De buit was
binnen. Donderdag speelt Egchel
thuis tegen RKSVV Swartbroek, een
duel dat voor carnavalszondag op de
planning stond maar nu naar voren is
gehaald.

Tekst: S.V. Egchel

Kleine overwinning MVC ’19 in Haelen
Derdeklasser C koploper MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 20 februari in Haelen een kostbare en verdiende zege behaald op Haelen. MVC’19 won met 2-0.
MVC’19 begon goed aan de wedstrijd.
De eerste Maasbreese aanval in de
5e minuut was al raak. Een goede
pas van Yannick Muijsenberg werd
fraai afgewerkt door Marco Daniëls.
Haelen kreeg ook kansen, maar de
Maasbreese keeper Tim van Renselaar
was deze middag niet te passeren, al
moest hij attent blijven op de verraderlijke wind. Beide ploegen kregen
nauwelijks kansen. De ruststand was
1-0 voor MVC’19. In de 2e helft was de
eerste kans voor Paul van den Kerkhof
in de 54e minuut, maar hij had geen
geluk in de afwerking. Trainer Tom

van Bergen van de Maasbreese ploeg
verving twee aanvallers. Daan Peters
en Mike Peeters zochten de warme
kleedkamer op en werden vervangen door Joris Timmermans en Rob
Custers. In de 66e minuut was Joris
Timmermans op weg naar het doel,
maar hij werd neergehaald door een
Haelense verdediger. Waar rood op
zijn plaats was geweest, ontsnapte de
Haelense speler met een gele kaart.
In de 72e stuitte Joris Timmermans op
de keeper van de thuisclub. Van afstel
komt geen afstel, want in de 89e
minuut besliste Joris Timmermans

de wedstrijd voor MVC’19 door met
een mooie kapbeweging de keeper op het verkeerde been te zetten. MVC’19 won verdiend met 2-0 op
een zwaar bespeelbaar veld. Het was
geen goede wedstrijd, maar de winst
telt. Komende zondag 27 februari om
14.30 uur speelt de hernieuwd koploper MVC’19 thuis tegen Merefeldia.
Het aanvalstijdstip kan misschien
gewijzigd worden door de ‘vastelaovend’. Hou dus www.mvc19.nl in de
gaten.
Tekst: Mat Nellen
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Jong Nederland Panningen in de ban van Collecte
Jantje Beton helpt
de themaweek
De vereniging Jong Nederland Panningen (JNP) heeft van maandag 7 februari tot en met vrijdag 18 februari
een themaweek gehouden. De kinderen, allen in de leeftijd 7 tot en met 17 jaar, hielden zich dit jaar bezig met
het thema ‘Nood- en hulpdiensten’.

Jong Nederland om haar kas
te spekken
De jaarlijkse Jantje Beton Collecte vindt plaats van maandag 7 tot
en met donderdag 10 maart. Leden en leiding van Jong Nederland
Maasbree gaan deze dagen langs de deuren om geld op te halen om
hun eigen kas en die van Jantje Beton te spekken. Van de opbrengst
gaat 50 procent naar Jong Nederland Maasbree en de andere 50
procent naar projecten van Jantje Beton.

Jong Nederland Panningen is gewend
om in de eerste week van het jaar een
themaweek te organiseren. De themaweek werd dit jaar gedurende twee
weken gehouden zodat de groepen
veilig en volgens de geldende maatregelen konden deelnemen. Voor de
themaweek werd de gehele blokhut
aan de 18 Novemberring van binnen en
van buiten omgetoverd in een bepaald
thema. Dit jaar was het thema Nooden hulpdiensten. Dat was eigenlijk
ook vorig jaar het thema, alleen kon
het toen geen doorgang vinden. In de
grote zaal van de blokhut was tijdens
de themaweek een heus auto ongeluk opgezet. De kinderen doorliepen

het proces van A tot Z. Zo begonnen
ze met het bellen van het alarmnummer. Door de blokhut klonk een telefoongesprek met de meldkamer. Het
bleek zeer ernstig en alle hulpdiensten
moesten snel ter plaatse komen. Ook
de leden van JNP werden ingeschakeld. De politie vroeg de kinderen hulp
bij het oplossen van een mysterie. De
ambulance vroeg hulp bij het maken
en verbinden van (nep)wonden. Ook
de brandweer zat verlegen om hulp.
Er was iemand verdwenen in een dik
rookgordijn. Het was aan de leden van
JNP om een redding te organiseren.
“Al met al een supertoffe activiteit die
gelukkig dit jaar doorgang kan vinden.

Door een leuke samenwerking met
de échte nood en hulpdiensten zorgt
Jong Nederland voor een spectaculair p
 rogramma voor alle jeugdleden”,
aldus de vereniging.

Jong Nederland Panningen
Jong Nederland Panningen (JNP) is
een vereniging die zich al 75 jaar
inzet voor kinderen en jongeren uit
Panningen. Wekelijks verzorgen zo’n
50 vrijwilligers activiteiten in en rond
de blokhut voor 170 kinderen en jongeren. Die activiteiten staan in het
teken van sport en spel, creativiteit en
buitenleven, de spelpijlers van Jong
Nederland.

Jantje Beton heeft in het verleden
al veel betekend voor Maasbree,
zo zegt een vrijwilliger van Jong
Nederland Maasbree. Er is niet
alleen ondersteuning geweest
in de bouw en verbouw van de
Blokhut. Ook heeft Jantje Beton
verschillende bijdrage geleverd aan
de speelprojecten in Maasbree.
De kinderen van Jong Nederland
komen bij u aan de deur
tussen 18.00 en 21.00 uur.
Ze zijn te herkennen aan hun
identiteitskaartje op de collectebus.

Heeft u vragen die de leden niet
kunnen beantwoorden, dan is
er altijd een leider of leidster
van Jong Nederland in de buurt.
Zij collecteren namelijk mee.
Jong Nederland doet niet mee
aan de goede doelenweek in
Maasbree. “Onze leden en leiding
vinden het leuk om zich zelf iets te
betekenen voor onze club”, aldus
de vereniging.
Kijk voor meer informatie op
www.jantjebeton.nl/collecte en
www.jongnederlandmaasbree.nl

Eigen prins voor Café de Pool
Café de Pool in Helden heeft voor het eerst een eigen prins en
adjudant uitgeroepen. Prins Fons van Rijswijck en adjudant Colin
Smeenk zullen de komende dagen heersen in het Heldense café.

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/

Café-eigenaar Danny van Lier
kwam met het idee. “Er werd geen
prins door CV Dörper Kuus uitgeroepen, dus leek het ons leuk om
zelf iemand prins en adjudant te
maken”, zegt Van Lier. Samen met
zijn vrouw en een vaste klant is hij
vervolgens gaan kijken naar wie er
geschikt zouden zijn om deze rollen
te vervullen. Daaruit werden prins
Frons en adjudant Colin gekozen.

“We hebben zelfs een prinsenfoto
laten maken, een banner op straat
opgehangen, medailles laten drukken en een scepter en cape geregeld. Net alsof het een echte prins
is, maar het is gewoon de prins van
Café de Pool.” Volgend jaar hoopt hij
met andere cafés in de gemeente te
kunnen regelen dat zij ook prinsen
uitroepen, zodat ze samen prinsenrecepties kunnen houden.
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Nieuwe heersers

Jeugdprins Julian I en
jeugdprinses Isa I gaan voorop
met de Egchelse vastelaovend
In het Kemphazenrijk in Egchel zijn vrijdag 18 februari de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses onthuld. Tijdens een speciale vastelaovend
uitzending van het jeugdjournaal werd in alle klassen van basisschool
De Kemp bekendgemaakt dat jeugdprins Julian I en jeugdprinses Isa I
de nieuwe heersers zijn van het Kemphazenrijk.

IVN Route App

Wandelen in
de Heldense
Bossen

Het IVN gaat op zondag
27 februari met behulp van de
app de route Helden Bossen
lopen. De wandeling is geschikt
voor gezinnen.
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Thema winter

Uitslag fotowedstrijd
Het Perfecte Plaatje
De uitslag van het tweede thema van de Meijelse fotowedstrijd Het perfecte plaatje is bekend. Op de eerste plaats is Gitta Bakker geëindigd met
een foto van winters platteland met de zon en een blauwe lucht.

De wandeling kan, indien gewenst,
in groepjes worden gelopen. Ook
als u niet in het bezit bent van
een mobiel kunt u met de groep
meelopen. De wandeling is gratis
en de start is om 09.00 uur vanaf
Kerkeböske. Voor meer informatie, mail naar wandelwerkgroep@
ivnhelden.nl

Nipt verlies VC
Olympia HS1
VC Olympia HS mocht op zaterdag 19 februari op bezoek bij
Furos in Kerkrade. Daar eindigde de wedstrijd in een verlies
voor de heren uit Panningen: 2-3.

Jeugdprins Julian (11) en jeugdprinses
Isa (11) zitten beide in groep van 8 en
zijn lid van Jong Nederland Egchel.
Julian staat regelmatig op het voetbalveld en scoort er dan op los. Isa
houdt van praten, gezelligheid, feesten, dansen en trommelen. Ze komen
allebei uit een gezin van vier en ‘vas-

telaovend’ vieren is er bij beide met
de paplepel ingegoten. De komende
dagen gaan zij als jeugdprinsenpaar
samen met de raad van 11 door het
leven met hun spreuk: ‘Deze vastelaovend steit oppe kop, wae gaon dees
daag samen veurop. Mit eine van
Dorssers en Nicke, det is toch kicke.’

Door blessures en andere verplichtingen konden VC Olympia
maar met zeven man op pad. Het
begin was erg gespannen en dat
was in de eerste set ook te zien
in een 25-23 nipt verlies. Waarbij
het in het tweede deel van de set
wel al beter begon te lopen, kon
Olympia de achterstand niet meer
goed maken. Set 2 en 3 konden de
Panningse mannen wel winnen
met 25-20 en 25-10 maar konden dit
geen gevolg geven in set 4 en 5. Dit
resulteerde in 25-20 en 15-10 verlies. Toch hebben de heren van VC
Olympia 2 punten meegenomen en
5 maart alweer revanche nemen op
Furos. Dan komen ze in Panningen
op bezoek. Eerst staat er dinsdag 1
maart een inhaalwedstrijd op het
programma, en wel tegen Vluduc uit
Nuth, één van de teams in de top
van de rangschikking.
Tekst: VC Olympia

Yvonne Coumans is op de tweede
plaats geëindigd met een winterse
foto van haar hondje in het bos.
Jan Segers is op de derde plek beland
met een mistfoto in het bos, waarop
een persoon te paard is te zien in
de verte.
De foto’s zijn te bezichtigen tijdens
een expositie die later dit jaar

plaatsvindt. Dan wordt ook de
algehele winnaar van ‘Het Perfecte
Plaatje 2022’ bekendgemaakt.
Voor de inzending van thema drie
(actie- en straatfotografie) kunnen
nog tot en met zondag 6 maart
20.00 uur foto’s worden ingezonden.

Word jij onze nieuwe collega?
Functie: Chauffeur doelgroepvervoer parttime (ca. 15 uur per week) - Voor het vervoer van leerlingen van/naar speciaal onderwijs of dagbesteding.

- Dit betreft 5 dagen in de week, van ma t/m vrij, een ochtend- en een middagrit.
- Start/eind route vanuit thuisadres.

Wat vragen wij? - Je bent in het bezit van een taxipas of je bent bereid deze opleiding bij TVM intern te volgen.
- Je bent stressbestendig, klantvriendelijk en je hebt affiniteit met onze doelgroep.

Interesse? - Vul het sollicitatieformulier in op onze site; www.taxivanmeurs.nl

of neem telefonisch contact op met de afdeling HR, bereikbaar via 045 - 544 27 76.

Tevens kun je onze website raadplegen voor meer informatie en overige vacatures.

Taxibedrijf van Meurs B.V. | Waalbroek 5 | 6369 TE Simpelveld | T: 045-544 27 76
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Poëziecursus in bilbiotheek Panningen
De cursus ‘Maak kennis met poëzie’, die eerder verzet werd in verband met de coronamaatregelen, gaat
nu plaatsvinden op maandag 7 maart. In de bibliotheek Maas en Peel te Panningen zal poëzie-promotor
en neerlandicus Pierre Wilms de cursus geven.
De gratis cursus is bedoeld voor
iedereen die belangstelling heeft
voor gedichten. Ervaring is niet
nodig. “Tijdens de cursus ‘Maak
kennis met poëzie’ groeit je
kennis, inzicht en gevoel voor
goede poëzie”, zo zegt Pierre
Wilms. “Een gedicht kan je raken,

shockeren, boeien, tot nadenken
stemmen. Maar hoe gebeurt dat?
Zonder sentimentaliteit, maar
wel met gevoel voor echtheid
en identificatie. Met herkenbare
thema’s. De ene keer ernstig, dan
weer met humor.” Samen met
Pierre gaan de bezoekers gedichten

beoordelen op de vorm (technische
eigenschappen als beeldspraak,
stijlfiguren, compositie en ritme)
en inhoud. De cursus begint om
18.00 uur en duurt tot 19.30 uur.

Prinses Fenna en prins
Diego uitgeroepen bij
basisschool de Pas
Basisschool de Pas in Helden heeft een prins en prinses uitgeroepen.
Op vrijdag 18 februari is bekendgemaakt dat het duo prinses Fenna en
prins Diego is.

Vastenactie 2022 in de Vincentiuskluster
De gezamenlijke parochies Panningen, Beringe, Egchel, Meijel, Helden-Dorp en Koningslust zetten zich
in voor de Maya’s in Guatemala. Tijdens de vastenactie, die in het teken staat van landrechten, zamelen
zij hiervoor geld in.
Zo’n 370 miljoen mensen horen
tot een inheems volk. Ze bewonen
meer dan 20 procent het aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties
lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak
met voeten getreden als het gebied
waar ze wonen wordt opgeëist
door grote bedrijven of overheden.
Vastenactie 2022 staat daarom in
het teken van landrechten.
In Guatemala steunt de lokale

partner van de parochies drie Mayagemeenschappen die opkomen
voor hun rechten. In de voor de
gemeenschappen belangrijke
rivier worden waterkrachtcentrales
gebouwd. Dat betekent dat de
toegang tot water beperkt wordt en
kostbare landbouwgrond verdwijnt.
De lokale partner steunt de dorpen
bij het opbouwen van duurzaam
watermanagement, leert ze wat
hun rechten zijn en hoe ze die

kunnen verdedigen. Drie leiders
die dreigen gevangenisstraf te
krijgen vanwege hun verweer
tegen de landonteigeningen,
krijgen juridische bijstand. In
alle parochies staan in kerken
collectebussen of wordt er extra
gecollecteerd. Ook kan er geld
worden overgemaakt op naam van
Vastenaktie Dekenaat Helden.

Repair café Baarlo weer van start
Het Repair café in Baarlo gaat weer beginnen. Dit vindt plaats op zaterdag 26 februari in MFC
De Engelbewaarder in Baarlo.
Heb je nog kapotte spullen thuis
staan en ben je zelf niet zo handig
om deze te repareren? Dan kun
je ze in plaats van weg te gooien
naar het Repair café brengen. Hier

zitten deskundige vrijwilligers van
klaar om, eventueel samen met jou,
de spullen te maken. “Zo gooien
we samen minder spullen weg
en werken we samen voor een

duurzame samenleving”, aldus
de organisatie. De aanvang is op
zaterdag 26 februari om 10.00 uur en
het Repair café duurt tot 12.00 uur.

Door middel van een filmpje werden op vrijdag 18 november de prins
en prinses onthuld. Net zoals in het
programma ‘The Masked Singer’
moestener worden geraden wie het
duo zouden kunnen zijn. Prinses Fenna
en prins Diego werden toen bekendgemaakt. Fenna van Ninhuijs is 12 jaar.
Haar lievelingseten is friet, pizza en
sushi. Haar hobby’s zijn voetballen,
afspreken met vriendinnen, spelletjes doen op de Playstation en gezellige dingen doen met haar oudere
zussen Lyanne en Fleur. Fenna’s haar

droom is uitgekomen, ze wilde altijd
al een keer prinses zijn. Diego is ook
12 jaar. Zijn lievelingseten is pizza en
zijn grootste hobby is voetballen bij
VV Helden. Daar hangt hij in het weekend graag rond, ook spreekt hij in zijn
vrije tijd af met vrienden en speelt
spellen op de Playstation. Fenna en
Diego gaan er samen met hun adjudanten Bing en Jevi een leuke tijd van
maken. Hun spreuk is: ‘Veur os is niks
te dol, wea maken met de kinderen
van de Pas veul plezeer en lol’.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Actie Kerkbalans:
In deze of in de komende week
kunt u een brief over de actie
kerkbalans in uw brievenbus verwachten. Dit is de jaarlijkse actie
waarmee de kerken uw aandacht
vragen voor een financiële ondersteuning. Dit om de financiële
balans van uw parochie naar de
positieve kant te doen uitslaan.
Zonder uw bijdrage zal deze balans
in het negatieve eindigen. Geef
daarom a.u.b. aan uw parochie.
Om parochiekerk en de parochie
overeind te houden. Wij hopen dat
deze actie op een positieve reactie
mag rekenen van alle parochianen.
Alvast dank voor uw meedoen!

Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 27 februari
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 2 maart
H. Mis 9.00 uur - Aswoensdag

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 27 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. jaardienst
Johannes Jacobs en Theodora JacobsSmits, jaardienst Theodorus Jacobs
en Hubertina Jacobs-Thiesen; Piet
Dorssers (verjaardag) en Grada
Dorssers-Smets en overl. familie
Zondag 6 maart
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de overleden
leden van de KBO in het afgelopen
jaar
Woensdag 2 maart
H.Mis 19.00uur. Aswoensdag
Afhalen van het askruisje
Zaterdag 5 maart
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

Cluster MKBE

Mededelingen
Kerkbalans 2022
U ontvangt een dezer dagen het
In het carnavalsweekend
parochieblad 2022 in de bus: ‘Geef
zijn de H. Missen zoals op de
vandaag voor de kerk van mornormale zondagen. Dit jaar zijn
gen’ – een naar wij hopen lezenser geen carnavalsmissen.
waardig schrijven dat een beeld
wil geven van het vitale leven van
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 onze plaatselijke kerk. In het parochieblad van het kerkbestuur kunt
Pastorie Dorpstraat 4
u lezen hoe onze parochie financi077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl eel reilt en zeilt en vragen wij uw
aandacht voor een bijdrage aan
www.parochiemaasbree.nl
onze kerkgemeenschap.
Kerkdiensten
Zondag 27 februari
Openstelling Aldegundiskapel
H. Mis: 11.00 uur
De Aldegundiskapel in onze paroLector: Mevr.Marian Verhappen
chiekerk is dagelijks geopend voor
Intenties: Jaardienst Truu en
het opsteken van een kaarsje,
Handrie Hendrix-Lichteveld,
Jaardienst; Mariam Engels-Peeters, een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
Jaardienst Francien Peetersbeschermheilige tegen ernstige
Kerkhof. (As) Woensdag 2 maart
ziekten en voor troost en hoop.
H.Mis: 19.30 uur.

Wij zoeken nieuwe collega’s
Keukenhulp (vanaf 14 jaar)
Weekendhulp (vanaf 16 jaar)
Vanaf 18 jaar uren in overleg

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Jeanne Janssen-Titulaer,
68 jaar
Zondag 27 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev.
en overl. fam. Rooyakkers-NeessenDriessen; voor een ernstig zieke;
collecte mede voor de weekboekjes
Woensdag 2 maart
Aswoensdag: H. Mis met askruisje om
17.30 uur!
Vrijdag 4 maart
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 26 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 5 maart
H. Mis 17.30 uur met gemengd koor 1ste zondag 40dagentijd

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 26 februari
19.15 uur H. Mis.
Voor onze parochie.
Mededeling:
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 26 februari
18.30 uur H. Mis in het oorspronkelijke Carnavalsweekend. Met inbreng
van CV de Kieveloeët, Véngneuze en
Kéjsjeut en in aanwezigheid van de
Heimatkapelle - t.i.v. Piet Janssen.
Maandag 28 februari
Geen H. Mis op Carnavalsmaandag
Dinsdag 1 maart
Geen H. Mis op Carnavalsdinsdag
Woensdag 2 maart Aswoensdag
18.00 uur H. Mis met oplegging
Askruisje
Donderdag 3 maart
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Kerkdiensten
Zondag 27 februari
9.30 uur H. Mis.
Uit dankbaarheid voor mevr.
Wijnhoven vanwege haar 100ste verjaardag.
Aswoensdag 2 maart
18.00 uur H. Mis.
Donderdag 3 maart
9.00 uur H. Mis.
Overleden: Marjon Janssen-Peeters, 54
jaar, Graaf van Kesselstraat 2.
Mededeling:
Vrijdag 4 maart om 19.00 uur is de viering van het H. Vormsel voor de kinderen van groep 8 van de basisscholen.
Vormheer is Monsieur Everard de Jong.

Parochie Kessel-Eik

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

Kerkdiensten
Zaterdag 26 februari
H. Mis 19.00 uur – t.i.v. Mia
Houtappels; Joke Goes;
Woensdag 2 maart
H. Mis 19.00 uur – Aswoensdag (in
de dagkapel).
Dinsdag, donderdag en vrijdag h.
Mis om 9.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 4 maart: ‘s-ochtends: ziekencommunie voor hen die aan
huis gebonden zijn.

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

Kerkdiensten
Zaterdag 5 maart
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen
parochie; Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst ( telefoon
077- 4771275): Ziekenzalving
06-55408023.

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

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Ben jij op zoek naar een leuke baan en voel jij je geroepen?
Bel dan 06 22 78 93 70
t/m zaterdag 26 februari

DE BESTE KOFFIE DEALS!

Tummers
daar word ik vrolijk van

DE KOFFIE SPECIALIST
VAN LIMBURG!

ALTIEJSDTE

HET B

ADVIES

Johan

SIEMENS ESPRESSOMACHINE
TI355F09DE

669,-

589,-

• ceramDrive • coffeeDirect Display • iAroma-systeem
• milkPerfect • OneTouch functie

MELITTA ESPRESSOMACHINE
SOLO ORGANIC SILVER E950-111

• Companion app • Aroma extraction Sysem • Double cap-modus
• Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

429,-

265,-

949,-

899,-

MIELE ESPRESSOMACHINE
CM 5310 SILENCE

• OneTouch for Two • AromaticSysteem • Reinigings programma’s
• Kanfunctie

JURA ESPRESSOMACHINE
S8 (EA) MOONLIGHT

1599,GRATIS KOPJES-WARMER
OF COOL CONTROL 1LTR!

• Professional Aroma Grinder • Kies uit 15 koffiespecialiteiten en bepaal zelf de sterkte
• Touchscreen • Profi-uitloop voor microschuim• 1,8 Liter water reservoire

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

