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Peel en Maas

Familiewandeling
Bewegen stond afgelopen week centraal bij zorgcentrum Vincent DePaul in Panningen. De beweegweek, die duurde van maandag 16 tot en met zaterdag 21 mei, werd afgesloten met
een familiewandeling. Bewoners maakten zaterdag 21 mei samen met hun familieleden een wandeltocht door Panningen. In totaal deden ruim 75 deelnemers mee en de reacties
waren enorm positief. Lees verder op pagina 03

Oppositie vindt proces rondom coalitievorming niet transparant
Op verzoek van de oppositiepartijen VVD en PvdA/GroenLinks werd dinsdag 24 mei een extra raadsvergadering ingelast. Dit omdat de partijen van mening zijn dat het proces rondom de coalitievorming niet transparant is verlopen. Ze spreken van een enorm gesloten proces.
Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 heb
ben op donderdag 19 mei het coalitie
akkoord 2022/2026 met de titel ‘Met lef
en vertrouwen verder bouwen’ gepre
senteerd. In het coalitieakkoord staan
de plannen en voornemens voor de
komende vier jaar. De drie partijen
maakten ook bekend dat Erik Nijssen
(Lokaal Peel en Maas), Rob Wanten
(CDA), Anget Mestrom (Lokaal Peel en
Maas) en Machteld Beukema (D66) als
kandidaatwethouders worden voor
gedragen. Dat het coalitieakkoord op
donderdag openbaar werd, kwam
volgens VVD en PvdA/GroenLinks als
een verrassing. Zij waren niet op de
hoogte van de stand van zaken, geven
de partijen aan. Volgens de VVD en

PvdA/GroenLinks zijn de partijen nau
welijks geïnformeerd over het proces
rondom de coalitievorming. “Het is een
enorm gesloten proces”, geeft Annigje
Primowees van PvdA/GroenLinks
aan. “De wijze waarop de coalitie is
gevormd verdient geen schoonheids
proces. We willen graag weten waarom
deze drie partijen met elkaar willen
samenwerken en niet met onze partij.
Daar hebben we nooit een inhoudelijke
uitleg over gehad.”
Erik Nijssen van Lokaal Peel en Maas
gaf in de ingelaste raadsvergadering
aan dat de informateur telefonisch
heeft aangeboden om in een fysiek
gesprek toe te lichten waarom geko
zen is voor een coalitie met Lokaal

Peel en Maas, CDA en D66. “Daar is
echter geen gebruik van gemaakt”,
zei hij.
VVD vond dat een openbaar debat
meer zou opleveren dan een gesprek.
Dit om transparant te zijn richting de
kiezers. Eerder vroegen de oppositie
partijen in de raadsvergadering van
19 april om een toelichting op de keu
zes van de coalitie, maar die is vol
gens de partij niet gegeven. “Het bleef
oorverdovend stil. We hebben via een
persbericht het verslag van de infor
mateur moeten lezen, terwijl andere
gemeentes ervoor kiezen om een rap
port uit te brengen richting oppositie”,
geeft Teun Heldens aan. Dat er in de
eerdere raadsvergadering geen uitleg

is gegeven over het proces, heeft vol
gens Nijssen te maken met de ziek
melding van Sander Janssen. “Doordat
het kort dag was, konden we geen
terugkoppeling geven. We vinden een
discussie over de inhoud van het coa
litieakkoord niet nodig, een toelichting
vinden we meer op zijn plek. Het gaat

hier niet om een beleidsstuk, maar om
een visie.”
Dat er in het coalitieakkoord wordt
gesproken van het tonen van lef, is vol
gens de oppositiepartijen ook niet terug
te lezen.
Lees verder op pagina 07
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Combineren van praktijkopleiding en ervaring opdoen

Zorgroute Peel en Maas van start
De Zorgroute Peel en Maas ging woensdag 18 mei officieel van start.
Negen inwoners van Peel en Maas volgen de Zorgroute en hebben al
enkele lessen erop zitten. De deelnemers aan deze Zorgroute volgen
een praktijkopleiding en ze bieden gelijktijdig lichte huishoudelijke
hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen in hun eigen wijk.
Als ze de route succesvol afleggen, levert ze dat een MBO-(deel)
certificaat of praktijkverklaring op, waarmee ze aan de slag kunnen
in de zorg.
Inwoners vinden niet altijd gemak
kelijk een baan door de eisen die er
worden gesteld in combinatie met
hun persoonlijke omstandigheden.
Tegelijkertijd is er een tekort aan
personeel in de zorg. Deze twee
ontwikkelingen worden met elkaar
verbonden in de Zorgroute Peel en
Maas. Een aantal van de deelnemers
bestaat uit (voormalige) statushou
ders, die met de Zorgroute ook hun
taalniveau en integratie verbeteren.

Win-winsituatie
Zorgroute Peel en Maas levert een
win-winsituatie op. Enerzijds leidt
het tot meer handen in de zorg. Het
succesvol volgen van de route levert
een praktijkverklaring of een mbo(deel)certificaat op. Dit is afhankelijk
van welke route bij de deelnemer
past. Daarmee kunnen ze aan het
werk gaan. Anderzijds krijgen meer
mensen uit Peel en Maas (informele)
lichte ondersteuning. Dit maakt op
een aangename manier thuis blijven
wonen mogelijk. Deze hulpbehoe
vende inwoners hebben geen of een

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

beperkt eigen netwerk die ze kan
ondersteunen. Informele ondersteu
ning kan bijvoorbeeld zijn: helpen
met klusjes en gezelschap hou
den of assisteren bij dagbesteding,
activiteiten en ontspanning voor
thuiswonende ouderen. Het helpt
eenzaamheid en isolement tegen
gaan.

Het past bij de
innovatieve ideeën waar
we naar op zoek zijn

Drie dagdelen per week
De verwachting is dat de deel
nemers in maximaal één jaar de
Zorgroute doorlopen en vervolgens
de stap naar de arbeidsmarkt of
een vervolgopleiding kunnen zet
ten. Ze gaan maximaal drie dag
delen per week aan de slag met
onderwijs en informele stages bij
de Dorpsontmoetingen, bij een
wijkbewoner of bij in een zorgin
stelling. Ze doen ervaring op in
werken in de zorg en de (voorma
lige) statushouders trainen hun
taalniveau. “De Zorgroute past
helemaal bij de innovatieve ideeën

waar we in Peel en Maas naar op
zoek zijn”, zegt wethouder Anget
Mestrom. “Het zorgt voor partici
patie in de wijk, het betaalbaar
houden van de zorg en het betrek
ken van inwoners bij zorg voor
elkaar en voor kwetsbare men
sen. Ook bieden we mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt de
ruimte om talenten te ontwikke
len in een kleinschalige en veilige
omgeving, om vervolgens aan de

slag te gaan in het prachtige vak
van zorgmedewerker.”

Samenwerkende partijen
Meerdere partijen organiseren
samen de Zorgroute Peel en Maas.
Gilde Opleidingen verzorgt de
scholing en eventuele examens.
Calibris Advies leidt het project en
beoordeelt mede het praktijkdeel.
De gemeente selecteert deelne
mers en coacht ze gedurende de

route. Stichting Bevordering Welzijn
Inwoners Panningen coördineert
de hulp- en ondersteuningsvragen
van wijkbewoners. Zorgorganisaties
Proteion en Vincent Depaul bieden
ook hulp- en ondersteuningsvragen
aan, ze begeleiden bij de uitvoering
daarvan en ze bieden na het suc
cesvol afleggen van de route een
arbeidscontract aan.

Ruimte nodig voor basisschool

Consultatiebureau sluit haar deuren in Panningen
De GGD-locatie (het consultatiebureau) van GGD Limburg-Noord, die gevestigd is in multifunctioneel gebouw De Groenling in
Panningen, sluit haar deuren per vrijdag 1 juli. Reden is dat basisschool De Groenling, die ook gehuisvest is in dit gebouw, meer ruimte
nodig heeft. Er wordt door GGD Limburg-Noord gezocht naar een nieuwe, passende en toekomstbestendige locatie in Peel en Maas.
Deze is nog niet gevonden.
Inwoners van Peel en Maas, die nor
maal gesproken een bezoek brengen
aan de GGD locatie in de Groenling,
kunnen per 1 juli 2022 in één van
de drie andere locaties in Peel en
Maas terecht: Baarlo, Maasbree en
Meijel. Ouders/verzorgers worden

hierover nog extra geïnformeerd
door de jeugdgezondheidszorg van
GGD Limburg-Noord. De jeugdge
zondheidszorg richt zich op het
bevorderen van een gezonde groei
en ontwikkeling van kinderen in de
leeftijd tot 18 jaar.

Aanpak huisvestingsprobleem
Er speelt in het multifunctioneel
gebouw De Groenling een huisves
tingsprobleem voor de basisschool
De Groenling. De gemeente Peel
en Maas heeft eerder aangegeven
voor de zomer met een oplossing te

komen. Met het vrijkomen van de
ruimte die gebruikt wordt door GGD
Limburg-Noord in de Groenling wordt
een aanzet gedaan voor de defini
tieve oplossing voor het ruimtege
brek van de school.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Eigenaren Café ‘t Hukske Beringe slaan nieuwe koers in door
personeelstekort
Café ‘t Hukske in Beringe sluit de deuren vanwege personeelstekort. Volgens eigenaresse Nicole van Roij zijn
meerdere werknemers weggegaan in coronatijd na het hebben van nare ervaringen met gemeentelijke boa’s
tijdens de handhavingsmomenten. Door het gebrek aan personeel gaan de deuren van het café alleen nog
open voor feesten en evenementen waarvoor de locatie wordt verhuurd.
In de coronatijd zijn horecaonderne
mingen regelmatig gecontroleerd om
te kijken of de coronamaatregelen
werden nageleefd. Dat gebeurde ook
bij Café ‘t Hukske in Beringe.
Nicole van Roij, die sinds 2019 eigena
resse is van het café, zegt dat het per
soneel zich bedreigd voelde vanwege
de agressieve houding van de boa’s.
Volgens de eigenaresse kwamen de

handhavers drie tot vijf keer op een
dag langs. De mate van controlemo
menten en de houding van de hand
havers zorgde ervoor dat de eigenaren
van het café verschillende keren naar
de gemeente zijn gegaan om het pro
bleem aan te kaarten. “Daar gaven
ze nagenoeg geen gehoor aan”, zegt
Nicole. De eigenaresse en het per
soneel hebben de controles ervaren

als het continu op de vingers worden
gekeken. Doordat het café regelma
tig - tot zijn toegestane limiet - volzat,
kwamen er regelmatig handhavers
langs. “Wij willen gewoon ons werk
doen maar worden behandeld als cri
mineel”, geeft Nicole aan. “We waren
het moe. Het wordt op een gege
ven moment een kat en muis spel.
Het personeel kon er niet meer mee

omgaan.”
Er is nu algemeen een groot werkne
merstekort, ook in de horeca. Nicole
en haar partner hebben na het verlies
van arbeidskrachten de openingstij
den veranderd door alleen nog in het
weekend open te gaan. “Ik ben vanaf
de dag dat er een aantal werknemers
is weggegaan, continu bezig geweest
met het zoeken van nieuw personeel.”
Dat leverde niet veel op. Daarom heb
ben Nicole en haar partner besloten
om het roer om te gooien en Café
‘t Hukske als feest- en evenemen
tenlocatie te gaan verhuren. Dat zijn

feesten die van tevoren te organi
seren zijn, zegt Nicole. Het voordeel
halen ze uit Café Nabber, ook gele
gen in Beringe, waar ze ook eigenaar
van zijn. “Daar hebben we meer dan
voldoende personeel. Als we feest
hebben bij ‘t Hukske en bij Nabber is
het rustig, kunnen we personeel uitle
nen.” Doordat Nicole en haar partner
eigenaar zijn van meerdere onder
nemingen, hoeven ze zich financieel
geen zorgen te maken.

Tekst: Milou Peelen

Natuur in de hoofdrol

Werkgroep de Kemp ziet kansen voor natuurpark in Egchel
Een werkgroep in Egchel is achter de schermen druk bezig met het uitwerken van een plan om een natuurpark te realiseren in Egchel. Het plan, dat nog in de beginfase zit, omvat een gebied voor jong en oud waar de
natuur de hoofdrol krijgt.
In dit gebied, dat het liefst midden in
het dorp komt , kunnen mensen van
alle leeftijden genieten, bewegen,
ontdekken, spelen en elkaar ontmoe
ten in het groen. Deze ruimte biedt
ook mogelijkheden voor de basis

school, verenigingen en organisaties
in het dorp. “Nel Manders had een
droom om weer meer natuur in Egchel
te realiseren, net zoals het vroeger in
haar jeugd was. Kinderen konden spe
len in het groen en de kikkers horen

kwaken in de diverse kikkerpoelen.
Terug naar de basis, van biodiversiteit,
natuurlijk groen en samen genieten
in de Egchelse natuur. Wij als werk
groep zien mogelijkheden, maar we
willen graag samenwerken met het

hele dorp. We hebben een natuurpark
voor ogen voor en door Egchel”, legt
Moniek Gommans uit.
Het idee is tijdens Egchel ont
moet Egchel op zondag 22 mei aan
de dorpsbewoners voorgelegd.
Daar werd positief op gereageerd.
Zondag zijn diverse nieuwe ideeën
ontstaan. Er hebben onlangs ook
gesprekken plaatsgevonden met

belanghebbenden en de gemeente.
Moniek: “Gelukkig wordt het idee
heel positief ontvangen en wordt er
constructief meegedacht om het te
kunnen realiseren. De werkgroep gaat
enthousiast verder met het uitzoeken
en uitwerken van dit mooie idee voor
Egchel.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Vervolg voorpagina

Familiewandeling
Joyce van der Pluijm, beweega
goog bij Vincent Depaul en initi
atiefnemer van dit project, geeft
aan positief verrast te zijn door
dit grote aantal deelnemers.
“Er meldden zich 26 bewoners
aan voor de wandeling en er
kwamen meerdere familieleden
per bewoner meedoen”, ver
telt ze. “De bewoners die mee
wilden doen, maar geen fami
lieleden hadden die mee kon
den lopen, werden gekoppeld
aan vrijwilligers. Dit ging super
goed en op deze manier hebben
we heel veel mensen blij kun
nen maken. Iedereen die mee
wilde doen, kon ook daadwer
kelijk meedoen. Daarnaast was
het weer goed, het was droog
en niet te warm. Stuk voor stuk
gaven de mensen aan ontzet
tend genoten te hebben.”

Het is zeker
voor herhaling
vatbaar

Twee opties
De familiewandeling bestond
uit twee opties. De lange route
was een route tussen de 4 en
4,5 kilometer. Deze liep halver
wege langs het zorgcentrum,
waardoor het ook mogelijk
was om eerder te stoppen.
“We zijn door het park achter
het gemeentehuis gelopen, het
Piuspark en ook richting het

centrum van Panningen”, vertelt
Van der Pluijm. “Daar kregen
we ook hele leuke reacties. Veel
mensen vroegen al waar al die
rolstoelen in het centrum naar
toe gingen”, lacht ze.

Volle bak
Na afloop zaten volgens Van der
Pluijm de hele huiskamer en het
restaurant van Vincent DePaul
vol. “Iedereen vond het zo
gezellig dat veel mensen ble
ven hangen. Eigenlijk had nie
mand zin om te gaan, maar er
moet toch gegeten worden op
een gegeven moment”, lacht
ze. “Dit is een goed teken, de
familie reageerde namelijk net
zo enthousiast op de wandeling
als de bewoners zelf. Er werd
door de mensen echt gevraagd:
‘Wanneer doen we dit nog
een keer?’. Doordat er zo veel
benoemd werd dat dit vaker
georganiseerd moet worden,
zijn we dit ook zeker van plan.
Zo moeilijk is dat niet.”
Van der Pluijm kijkt dan
ook terug op een geslaagde
beweegweek. “Het is zeker
voor herhaling vatbaar”, stelt
ze. “De bewoners hebben ver
rassende activiteiten gedaan
en vonden het superleuk, maar
ook het personeel was laai
end enthousiast over de team
building activiteiten. Iedereen
reageerde positief, dus dat bete
kent dat we het goed hebben
gedaan.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft, geven wij u kennis van het heengaan van

Wim Peeters

“Alles kumpt good”

* Panningen, 3 november 1935

Mien leef vrouw, ôs allerleefste mam en oma is rustig
ingeslaope, wat zulle we uch misse.

Nellie Van Oijen-Maessen
* Helden, 19 april 1930

† Panningen, 20 mei 2022

Lei Van Oijen
Hen en Ine,
Teddy en Ruud
Indy
Hillie en Laurens,
Dominique en Thijs
Panningen, 20 mei 2022
Correspondentieadres:
Tuindersweg 5 5981 NA Panningen
Op woensdag 25 mei hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van ôs mam en oma en haar te rusten gelegd op de
begraafplaats in Grashoek.
Speciaal woord van dank aan de zorgmedewerkers van
De Zorggroep Piushof woning Brouwershof voor alle liefdevolle
zorgen die ôs mam van hen mocht ontvangen.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen
van onze zeer gewaardeerde penningmeester

Ger Derkx
We wensen Gertie en de (klein)kinderen
veel sterkte met dit grote verlies.
Ger bedankt voor jouw enthousiasme en inzet.
Coördinatoren en collectanten
Goede Doelen Week Helden

echtgenoot van

† Panningen, 17 mei 2022

Mia Peeters-Jacobs †

Pap, schoonvader, opa van
Marga en Theo
Chowenne
Roland
Joey
Stan
Nu zijn jullie weer samen.
Pap, rust zacht en doe de groeten aan mam.
Correspondentieadres: Marga Janssen-Peeters,
Ninnesweg 117, 5981 PB Panningen
We hebben op woensdag 25 mei
in besloten kring afscheid genomen.
Wij danken de medewerkers van
afdeling 3, Zorgcentrum Vincent Depaul
voor de geweldige verzorging en begeleiding.

Onze pap en opa

Jeu Teeuwen
wordt 28 mei 80 jaar!
Van harte gefeliciteerd.
Kinderen en kleinkinderen

Te koop door omstandigheden een
elektrische fiets als nieuw 2200 op de
teller Tel 077 465 17 58 Maasbree
Hortensia’s (heel veel srt. ook op
stam.), vlinderstruik, enz. . DIV.
AANBIEDINGEN HORTENSIA’S e.a.
PLANTEN ZIE: www.veld-tuinplanten.
nl Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij.
na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
TE HUUR Meijel
2 onder een kap woning
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18

Leo van Doeselaar op bezoek

Bijzonder orgelconcert in Panningen
Orgelkring Peel en Maas heeft een grootheid onder de organisten weten te contracteren. Leo van
Doeselaar, een van Nederlands beste organisten, komt zondagmiddag 29 mei naar Panningen om
daar het Mutin orgel te bespelen.
Leo van Doeselaar is een veel
zijdig musicus, die als organist,
pianist en fortepianist een enkele
eeuwen omvattend repertoire
bestrijkt. Naast zijn ‘Professur’
aan de Universität der Künste in
Berlijn heeft hij als organist een
grote concertpraktijk opgebouwd in
binnen- en buitenland. Als titulair
organist van het Concertgebouw in
Amsterdam treedt Van Doeselaar
veelvuldig op met gerenommeerde
orkesten, ensembles en solis

ten. Als solist werkte hij samen
met dirigenten als Mariss Jansons,
Riccardo Chailly, Charles Dutoit,
Frans Brüggen, Jean Fournet en
David Zinman. Ook verzorgde hij
wereldpremières van werken voor
orgel en orkest van Tristan Keuris,
Sofia Gubaidulina en Wofgang
Rihm.

Grammy Award
Van Doeselaar heeft inmiddels
vele orgel-cd’s op zijn naam staan.

Presentatie rapport Kerken en gebedshuizen in Peel en Maas

Hij ontving een Grammy Award
voor de opname van een werk
van Hindemith met het Koninklijk
Concertgebouworkest. Voor de
opname van alle klavierwerken
van Jan Pieterszoon Sweelinck
kreeg hij de Prijs van de Deutsche
Schallplattenkritik en een Edison.
Het concert van Van Doeselaar
vindt plaats in de kapel van het
Missiehuis Lazaristen en begint om
15.00 uur. De entree is gratis.

Gemeenschap denkt na over toekomst kerken
In ‘Kerkeböske’ in Helden stond vrijdag 13 mei de toekomst van de kerken centraal vanwege de prestatie van het rapport Kerken en gebedshuizen in Peel en Maas. Vertegenwoordigers van de kerkelijke en
burgerlijke overheid en belangstellenden uit de diverse dorpen van Peel
en Maas vulden de zaal tot de laatste stoel.
De Werkgroep Kerkenvisie heeft het
afgelopen jaar uitvoerig onderzoek
gedaan naar de toekomst van de ker
ken en gebedshuizen in de gemeente
en presenteerde die middag haar
bevindingen in een uitgevoerd rap
port. De presentatie zelf werd voor
afgegaan door lezingen van deken
Varela, socioloog Geert Schmitz en
architecten van de Tallia groep, die
hun licht lieten schijnen op de vraag
over een (nieuwe) toekomst voor een
deel van de huidige elf kerken, inclu
sief hun mogelijkheden bij herbe
stemming of medegebruik. De eerste
exemplaren van het boek werden uit
gereikt aan twee trouwe vrijwilligers,
Door van de Pas uit Kessel en Piet

Schers uit Meijel.
Frits Berben, lid van de werkgroep en
van het cluster Vincentius, sloot de
middag op positieve wijze af. “Elke tijd,
elke verandering biedt mogelijkheden
om tot iets nieuws te komen. De aan
zet is gemaakt om met vereende
krachten toe te werken aan plannen
over herbestemming of medege
bruik, plannen die recht doen aan de
toekomst van de vaak monumentale
gebouwen inclusief hun kunstschat
ten en inclusief de omliggende kerkho
ven.” Of, zoals werkgroepslid Jos Pouls
het verwoordde, plannen die moeten
garanderen dat de kerken toch hun
plek blijven behouden op de ansicht
kaart van elke plaats.
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Baarlose basisscholen aan de slag met project
gericht op historie van het dorp
De groepen 6-7-8 van basisscholen De Diamant en De Omnibus zijn gestart
met een zes weken durend project, waarbij de leerlingen meer te weten
komen over de geschiedenis van Baarlo. Aanleiding voor het project is de
realisatie van een zes meter hoog kunstwerk in Baarlo. In deze stenen
tijdsladder wordt de ruim 800-jarige historie van het dorp uitgebeeld.
Stichting Baarlo Leeft! nam het initiatief
om de basisscholen in Baarlo te bena
deren om aan te sluiten bij dit proces,
met het doel om de Baarlose jeugd
kennis te laten maken met de geschie
denis van hun directe omgeving. Sinds
maandag 9 mei zijn De Omnibus en
De Diamant gestart met het project,
waarbij gewerkt wordt met een tijd
ladder van/over Baarlo. Lot Gielen (12)
en Romy van Ulft (9) zitten samen in
stamgroep 6-7-8 van basisschool De
Omnibus en zijn enthousiast over het
project. “Vorige week hebben we al
les gehad van mensen die veel weten
van de geschiedenis van Baarlo”, ver
telt Lot. “Dat ging bijvoorbeeld over de
oorlog en de Romeinen. Dit was heel
interessant en ik heb veel aanteke
ningen gemaakt.” Naast dat de kinde
ren gastlessen kregen van leden van
Historische Werkgroep De Borcht, gaan
ze ook een speurtocht doen door het
dorp waarbij ze alle historische plekjes
bezoeken. Ook wordt er een natuur
stenen kunstwerk gemaakt en gaan

de kinderen zelf een stukje historie,
dat zij interessant vinden, uitdiepen en
presenteren. Zo geeft Romy aan dat zij
de komst van de Fransen in Baarlo een
heel interessant onderwerp vond en
ligt Lots interesse bij de Romeinen.
Joyce Neelen, directrice van basisschool
De Omnibus, kijkt ook met een positief
gevoel naar het project. “Door met dit
onderwerp aan de slag te gaan, leren
kinderen meer over de geschiedenis
van Baarlo. Ze leren door middel van
dingen te zien en te doen. Zo kunnen
ze dingen die ze zien in het dorp ook
daadwerkelijk een betekenis geven”,
legt ze uit. “Door een speurtocht te
organiseren in Baarlo, gaan kinderen
veel dingen zien in het dorp die met
de geschiedenis te maken hebben. We
vinden het belangrijk dat ze dan in hun
omgeving zien wat er allemaal nog
staat van het vroegere Baarlo. Het is
een heel rijk dorp qua historie.” Lot en
Romy geven aan veel zin te hebben in
de speurtocht. Zij wonen allebei al hun
hele leven in Baarlo. “Daarom is het

leuk om er meer over te leren”, zegt
Romy. “Misschien ben ik ergens al hon
derd keer voorbijgelopen of gefietst
en dan kom ik er straks pas achter hoe
bijzonder die plek eigenlijk is. Als ik
dan met papa en mama langs zo’n spe
ciale plek loop, kan ik ze daar iets over
vertellen en leren ze misschien ook wel

iets van mij.”
Het is volgens Neelen de planning
om dit project iedere drie jaar terug
te laten keren, zodat kinderen in de
bovenbouw allemaal een keer met
dit project hebben gewerkt. “Het is
nu de eerste keer dat we dit organi
seren en opzetten. Hiervan leren we

ook weer nieuwe dingen, die we in de
toekomst mee kunnen nemen. Doordat
we samenwerken met Baarlo Leeft! en
andere betrokken partijen, kunnen we
de krachten bundelen om iets moois
neer te zetten.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Werkgroep Veiligheid Beringe
organiseert bijeenkomst
De werkgroep Veiligheid Beringe houdt een bijeenkomst die geheel
in het teken staat van de Veiligheid in Beringe. De bijeenkomst zal
plaatsvinden op woensdag 1 juni en begint om 19.30 uur in De
Wieksjlaag. De zaal is vanaf 19.15 uur geopend.
De brandweer zal iets komen
vertellen over brandveilig leven.
Denk hierbij aan het voorkomen
van brand, het plaatsen van rook
melders en de rookmeldersplicht
die per 1 juli van kracht gaat. De
wijkagent(en) van Beringe komt
zich tijdens de avond ook voor
stellen. Dan is de gelegenheid
om volop vragen te stellen aan
de politie. Tijdens de avond zijn

ook diverse contactpersonen van
de WhatsAppgroepen in Beringe
aanwezig zijn. Zij vertellen over
hoeveel groepen er bestaan en
welke zaken er spelen. De werk
groep Veiligheid geeft daarnaast
een toelichting op haar werkzaam
heden en maakt een doorkijk van
de zaken die de komende tijd gaan
spelen in Beringe.

COME WORK WITH US!
Calculator sales support
Constructiebankwerker-lasser

Kosten geplande verbouwing
De Paort Kessel vallen hoger
uit
De kosten voor de geplande verbouwing van De Paort in Kessel vallen hoger uit dan gebudgetteerd. Dat laat Stichting MFA Kessel
weten.
De hoge kosten van de vernieuw
bouw van De Paort in Kessel
leverden een jaar eerder al een
discussie op in de gemeenteraad.
Dat de vernieuwbouw van multi
functioneel centrum De Paort ruim
1,3 miljoen euro ging kosten, kwam
als een verrassing bij VVD en PvdA/
GroenLinks. Door akkoord te gaan
met dit bedrag, trad de raad bui
ten haar eerder opgestelde grens
van 850.000 euro voor verbou
wingen van gemeenschapshuizen.

De gestegen bouwprijzen en het
opheffen van uitgesteld onderhoud
waren destijds de reden om een
investeringssubsidie aan te vra
gen die hoger is dan het maximale
bedrag van 850.000 euro. Destijds
ging een meerderheid van de raad
akkoord met de verhoging van
de subsidie. Nu laat de Stichting
MFA Kessel weten dat de kosten
hoger uitvallen dan gebudgetteerd.
Hoe dit wordt opgelost, is nog niet
duidelijk.

Operator lasrobot
Project engineer (bouw/wtb)
Werkvoorbereider elektrotechniek
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‘n Weg gaat altijd ergens naar toe.
Pap en mam zijn weer samen.

Tot het laatst toe wilde je leven,
door je sterke wil gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Mien Maessen-Peeters
* Maasbree, 24 juli 1932
† Venlo, 23 mei 2022

Dankbaar, voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van onze pap en opa

echtgenote van

Pierre Segers

Piet Maessen †

* Helden, 25 januari 1940

Trudy en Ruud
Ruud en Anneli, Louanne, Phileas
Jeroen
Kristy en Roy, Julian, Rosalie
Peter en Ria
Marsha en Quintin
Nadia en Lennart

Wim Rambags

Annie Segers-Stoffels †

zijn 90e verjaardag.
Van harte gefeliciteerd
en geniet ervan!

Helden:

Sjan en Thomas
Lea en Florian
Simon en Tanja
Correspondentieadres:
Dr. Ariënsstraat 9, 5981 VD Panningen
Mam is thuis.
We nodigen u uit voor de afscheidsdienst op maandag
30 mei om 10:30 uur in de kerk van H. Lambertus te
Helden.
Aansluitend begeleiden we mam naar de parochiebegraafplaats waar ze weer samen zal zijn bij pap.

Dinsdag 31 mei viert

echtgenoot van

Koningslust:

Hans en Sonja

† Panningen, 22 mei 2022

Helmie en Will
Stijn
Jans
Yvonne en Hans †
Roel
Mike en Vera

Correspondentieadres: Familie Segers
Zandstraat 15, 5984 PA Koningslust
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
28 mei om 11:00 uur in M.F.C. Kerkeböske, gelegen
Aan de Koeberg 3 te Helden.

Van de hele bubs
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 - 50 96 29 15.
Gez. vlotte energieke huishoudelijk
hulp (geen student), ervaren, zelfst.
functionerend. Voor 4-8 uur p. wk.
Bij interesse: 06 14 45 52 50.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Daarna begeleiden we Pierre met het gezin naar het
crematorium.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. van Kemenade
de Thuiszorg en Hospice het Plattelandshoés voor de
liefdevolle zorg aan Pierre.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Omdat
er liefde is
bestaat er geen komen en gaan
alleen gemis
en soms een traan

enkele dagen geleden vernamen wij het overlijden
van onze zeer gewaardeerde hoornist

Mientje Doensen-Meevis

* Nederweert, 23 maart 1934

† Helden, 19 mei 2022

echtgenote van

Jacq Doensen †

Pierre Segers
Pierre was sinds 1953 lid van de fanfare en is altijd
zeer betrokken geweest bij onze vereniging.
Wij verliezen in hem een fijne muzikant en muziekvriend.
Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.

Venlo: Marian
Sanne en Rens, Stef
Anouk
Correspondentieadres: Familie Doensen
Schout de Collartstraat 21, 5981 ED Panningen

Dankbetuiging

Panningen: Annemie en Har

Panningen: Margot en Dick
Mark
Judith en Bob, Finn, Ise
Ruud
Nina

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Bestuur, dirigenten en leden Fanfare St. Cecilia Helden

Mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder van
Helden: Sonja en Bert
Mathijs en Sylvia
Harm en Jil

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

Een woord, bloemen, een kaart of even langskomen.
Alle mensen die op welke wijze dan ook met ons
hebben meegeleefd na het overlijden van

Lies Bos-Nies

Bedankt! We zullen nog vaak aan al die warmte
terugdenken en het zal ons troosten.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Lei Bos, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Els Hoeben
Panningen, mei 2022

We nemen afscheid van mam op zaterdag 28 mei om 12.30 uur
in het crematorium van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te
Blerick.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

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

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

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van zorgwoning Ruijsstraat 82A in Helden voor de liefdevolle verzorging
van ons mam.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Voor het spuiten van
verwarmingsradiatoren, evt ophalen
mogelijk. Meer info 077 466 34 52
of 06 42 84 74 11

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl
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Scholen uit Peel en Maas strijden tegen
Controle vakantiepark in Peel elektronisch afval
Illegale bewoning

en Maas

Diverse instanties hebben onlangs een integrale controle uitgevoerd op vakantiepark De Berckt in Baarlo. Bij deze controle is
vastgesteld dat er vermoedelijk arbeidsmigranten op dit vakantiepark verblijven. Ook zijn er vermoedelijk bewoners met een
vaste verblijfplaats op het park. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente neemt dit verder in onderzoek en zal
waar nodig stappen ondernemen om de overtredingen te beëindigen.
De bestemming van het vakantie
park is recreatie. Daarmee is huis
vesting van arbeidsmigranten en
zogenoemde permanente bewo
ning (mensen die hier wonen) niet
toegestaan. De gemeente Peel en
Maas had signalen binnengekre
gen dat er op het park arbeids
migranten verblijven en mensen
permanent wonen. Dit was onder
andere aanleiding voor de con
trole.

Andere bevindingen
Tijdens de controle bleek ook dat
de aanwezigheid van aangetrof
fen personen niet klopt met de
inschrijving in de Basisregistratie
Personen (BRP). De gemeente
doet hier verder onderzoek
naar. Daarnaast is er een kleine

gebruikshoeveelheid hennepplan
ten aangetroffen. De eigenaar van
deze planten heeft hier vrijwillig
afstand van gedaan. De brand
weer heeft enkele aandachtspun
ten meegegeven die zij tijdens de
controle tegen kwamen. Tot slot is
er een situatie aangetroffen waar
de dierenpolitie voor is ingescha
keld.

Integrale controle
De controle is uitgevoerd door
de gemeente Peel en Maas, in
samenwerking met het ACT!
Interventieteam, veiligheidsre
gio Limburg-Noord (brandweer),
Belastingdienst, UWV en de poli
tie, waaronder ook de Afdeling
Vreemdelingenpolitie, Identificatie
en Mensenhandel (AVIM).

Kindcentrum Leef en basisscholen uit gemeente Peel en Maas strijden van maandag 6 tot en met donderdag
30 juni mee met de E-waste Race. Het project is officieel van start gegaan met een kick-off door wethouder
Paul Sanders op basisschool de Violier. De deelnemende teams gaan vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval (e-waste) en met basisscholen uit Horst aan de Maas en Venray.
De kinderen zamelen tijdens de E-waste
Race klein elektronisch afval in, zodat
dit hergebruikt of gerecycled kan wor
den. Op deze manier leren ze over
de circulaire economie en leveren ze
er een bijdrage aan onder het motto
‘jong geleerd is oud gedaan’. Inwoners
van Peel en Maas die in de buurt van
Kindcentrum Leef in Kessel, Basisschool
Dr. Poels in Kessel-Eik en basisschool

de Violier in Maasbree wonen, kunnen
tussen maandag 6 en donderdag 30 juni
gemakkelijk en gratis hun elektro
nisch afval thuis laten ophalen. Dit kan
gedaan worden door het elektronisch
afval online aan te bieden op de website
www.ewasterace.nl Onder elektronisch
afval vallen kapotte of oude apparaten
met een stekker eraan of een plek voor
een batterij. Hierbij kan gedacht wor

den aan een oud toetsenbord, kapotte
waterkoker, defect mobieltje maar ook
oude of kapotte kabels en adapters.
Inktcartridges en batterijen vallen niet
onder e-waste. De kinderen krijgen
punten voor het ingezamelde e-waste.
De school met de meeste punten wint
een geheel verzorgd schoolreisje.
Tegelijkertijd leren de kinderen over het
hergebruik van spullen en materialen.

Vervolg voorpagina

Oppositie vindt proces rondom
coalitievorming niet transparant
“We vinden weinig opvallends aan
het akkoord. Waar zit het lef? Ik kan
er daarnaast best mee leven dat we
niet in de coalitie zitten, maar we wil
len als partij weten waarom er welke
keuzes zijn gemaakt. Wij zijn op zoek
naar waar onze toekomstvisies van
elkaar afwijken.” Nijssen legde uit dat
er niet van tevoren een terugkoppeling
is gegeven over de stand van zaken

rondom het bereiken van een akkoord,
omdat dit het proces kan schaden.
“Het is een zorgvuldig proces, waar
bij integriteit belangrijk is. We zijn van
mening dat we voldoende terugkoppe
ling hebben gegeven.”
Een ander kritiekpunt is de bezetting
in het college, omdat Anget Mestrom
parttime gaat werken. “We waren
verbaasd dat er geen wethouders bij

komen”, zegt Heldens. Volgens Erik
Nijssen van Lokaal Peel en Maas is
dat niet nodig. “Omdat omliggende
gemeenten zoals Venlo en Horst aan
de Maas zelfs teruggaan in het aantal
wethouders, hebben we ervoor geko
zen om op deze koers verder te gaan.
We willen niet te zwaar overkomen,
maar we zijn ook van mening dat het
met deze bezetting gaat lukken.”

Adver torial

Solinso wegens sterke groei op zoek naar
technische duizendpoten
Sinds de energieprĳzen de pan uit stĳgen, is duurzaamheid een hot topic. Mensen zĳn massaal geïnteresseerd in zonnepanelen, maar laten zich
soms afschrikken door het uiterlĳk hiervan. Een dak dat vol ligt met grote, lelĳke platen, niet iedereen ziet dit zitten. Solinso speelt hierop in. Het
hightechbedrĳf ontwerpt en ontwikkelt namelĳk esthetische zonnepanelen die in de dakpannen worden geïntegreerd, waardoor ze nauwelĳks
opvallen. Hier is steeds meer vraag naar, waardoor Solinso nu zoekt naar technische duizendpoten, die geïnteresseerd zĳn in zowel bouwkunde als
elektrotechniek en enthousiast zĳn om hier mee te werken.

andersom.” Daarom zoekt Solinso nu
naar mensen die breed geïnteresseerd zijn. “We zoeken mensen die
een elektrotechnische basis hebben
en zich bouwkundig willen verbreden, maar ook mensen met een
bouwkundige opleiding die graag
meer willen leren van elektrotechniek”, geeft De Jong aan. “Je hoeft
niet over beide aspecten te beschikken, als je maar breed geïnteresseerd
bent en ervoor open staat om over
beide aspecten kennis te vergaren.
Wij regelen het ontwikkeltraject.”

Werken bĳ Solinso
Solinso is een divers bedrijf dat een
uniek product heeft in een markt
die in opkomst is. “Je kunt hier veel
leren”, geeft De Jong aan. “Er zijn
ontzettend veel mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen en om door te
groeien. We zijn nu nog relatief klein,
maar worden steeds groter.”
Dat het product van Solinso met open
armen ontvangen wordt en mensen
enorm enthousiast reageren, blijkt
wel uit het feit dat de vraag naar de
Mystiek-zonnedakpannen van Solinso
dit jaar geëxplodeerd is. “Het is een
bijzonder fraaie zonnestroomoplossing voor dakrenovaties en nieuwbouwprojecten”, geeft directeur Paul
de Jong aan. “Steeds meer woningeigenaren omarmen dat. Niet alleen is
de zonnedakpan visueel veel aantrekkelijker, maar grote zonnepanelen
passen ook lang niet overal. Vaak zit-

ten objecten in de weg, waar je met
grote panelen niet omheen kan. Wij
hebben relatief gezien kleinere elementen, omdat de zonnepanelen verwerkt zijn in de dakpan zelf, dus we
zijn flexibeler in maatwerk. Zo kun je
makkelijk meer vermogen kwijt op je
dak.” Solinso levert niet aan particulieren, maar werkt samen met lokale
partijen. “We werken bijvoorbeeld
met bedrijven zoals Bouwkoers en
Versteegen uit Panningen, Schatorië
dakbedekkingen uit Kessel, Jacobs
Dakbedekkingen uit Wanssum en vele

anderen. Zij zijn het aanspreekpunt
voor klanten en wij leveren de zonnedakpanelen met de benodigde bouwbegeleiding aan hen. We denken wel
met de klant na over het ontwerp,
maar daarna nemen de bouwpartners
het van ons over.”

Technische duizendpoten
Door de groeiende vraag naar de
zonnedakpanelen is Solinso op zoek
naar nieuw personeel. “Omdat er zo
veel nieuwe projecten van de grond
komen en bestaande projecten uit-

gebreid worden, moeten deze in
goede banen geleid worden”, stelt
De Jong. “Het fundamentele verschil
met gewone zonnepanelen zit hem
in het feit dat er bij zonnedakpannen met een nieuw soort product
wordt gewerkt: een dakpan waar
elektriciteit vanaf komt. Het is een
combinatie van bouwkunde en elektrotechniek. Er moet een dak gelegd
worden, maar mensen die met
bouwproducten werken hebben vaak
geen affiniteit met elektrotechniek.
In de installatiebranche is dit juist

Solinso is momenteel op zoek naar:
- een project(bege)leider
- een productengineer
- een marketing en salesmedewerker binnendienst

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
de vacatures op www.solinso.nl
onder ‘contact’.
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15-vragen aan

Jaden Janssen Panningen
Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt?
De laatste foto is een foto van blauwe regen in
iemands tuin, deze heb ik gewoon met mijn tele
foon gemaakt. Jimmie en ik liepen erlangs en ik
vond het wel fotowaardig. Ik heb nog niks met die
foto gedaan eigenlijk behalve opgeslagen.

Hoe heb je je beste vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin Jimmie en ik kenden elkaar wel
al een tijdje, maar we werden pas vrienden toen
we elkaar voor het eerst in de klas tegenkwamen.
We vonden het allebei superfijn dat we al een
bekende in de klas hadden. We doen niet echt spe
ciale dingen samen, we vinden het fijn om gewoon
te chillen en te doen waar we dat moment dan zin
in hebben.

Wat heb je in de meivakantie gedaan?
In de meivakantie doe ik meestal helemaal niks.
Misschien chillen met vrienden of werken. Dus dat
heb ik ook deze vakantie gedaan.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Da Kepello in Panningen. Ik werk daar in
de bediening, dus met dienbladen lopen en bestel
lingen opnemen en dat soort taken. Ik vind het
daar heel leuk, het team is gezellig en het werk
houdt me goed bezig. Mijn salaris is meestal op
een magische manier verdwenen, ik geef daar de
Burger King de schuld voor.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jaden Janssen
18 jaar
SintLucas Eindhoven
Panningen

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik zou graag een keer op een lange roadtrip willen
gaan door Europa en verschillende culturen zien.
Het hoeft geen luxe uit te stralen, maar gewoon
een comfortabele vakantie. Een beetje een fijne
slaapplaats, ontbijt en avondeten elke dag is per
fect. Ik zou dan uiteraard met mijn beste vrien
din Jimmie gaan en als iemand anders van mijn
vrienden ook mee wil, mag dat natuurlijk ook.
Met Jimmie is het altijd leuk en weet zeker dat de
reis niet saai wordt.

Wat zou je graag nog willen leren?
Ik wil heel graag leren drummen, dat lijkt me echt
supervet om te kunnen. Ik denk niet echt dat er
iets is wat geen nut heeft om te leren, je weet
maar nooit waar je belandt en wat handig zou zijn
om te kunnen.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind ging ik het liefst buiten spelen met vrien
den, ik had dan niet echt iets specifieks wat ik het
liefste deed, maar ik weet nog wel dat als ik een
schommel zag ik er meteen op af ging.

Wat is je favoriete herinnering aan de
winter?
Mijn favoriete winterherinnering is dat we vroeger
een iglo hadden gemaakt van sneeuw. Mijn moe
der had een hoop sneeuw voor ons geschept en
daar hadden we hem van gemaakt. Ik vond het
superspannend om de iglo in te gaan, we wisten
natuurlijk niet of hij het zou houden.

Wat is je grootste talent?
Ik zou niet weten wat mijn grootste talent is, als
je een beetje wat van alles kan, kom je wel prima
door het leven.

Wat is je favoriete restaurant?
Ik ben niet zo van de restaurants, maar je kunt me
wel vaak vinden bij de Burger King.

Meestal in de avonden gewoon gamen, met vrien
den of alleen. Het liefste alleen zodat ik gewoon
een rustig avondje kan chillen. Maar variatie is
natuurlijk ook leuk. Op mijn ideale avond is nie
mand thuis, dan zou ik gaan gamen met een tafel
vol snacks.

Wat is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag is vrijdag, want ik weet dat het
weekend er dan aankomt.

Wat is je favoriete item uit je kamer?
Mijn kledingrek in mijn kamer is mijn favoriete
decoratie. Ik zou deze kiezen omdat hij zo open is,
en het geeft je kamer supermakkelijk al een beetje
kleur.

Wat is je favoriete film?
Ik vind The Witcher echt leuk, ik kende het spel
al dus vond ik het leuk om te horen toen er een
serie van uit kwam. Ik ben niet zo van het lezen en
ben blij dat ik dat niet meer echt hoef te doen op
school.

Wat is je favoriete herinnering aan dit jaar?
Mijn favoriete herinnering aan dit jaar is Jimmie
leren kennen, het is natuurlijk echt fijn als je beste
vriendin in de klas gewoon in je dorp woont.

VACATURE AUTOMONTEUR
Wij bieden jou:
Interessante arbeidsvoorwaarden | Ruimte voor eigen inbreng
Afwisselende werkzaamheden | Opleidingsmogelijkheden | Gezelligheid

Hoi

Column

Examenstress
Het is alweer bijna ten einde, de
examenperiode (eerste tijdvak)
voor de eindexamenkandidaten. Vorig jaar was het mijn
moment, ik moest mijn examens
doen en zou hoe dan ook slagen.
Ik kan mij nog goed herinneren
hoe deze periode voor mij
voelde en ik zal dit kort aan
jullie, lezers, vertellen.
Ik zat in vwo 6, met mijn Natuur
en Techniek (N&T) en Natuur en
Gezondheid (N&G). Een moeilijk
pakket, zo zag ik het en om mij
heen werd dit ook meerdere malen
geroepen. Enkele vakken zoals
biologie en aardrijkskunde lagen
mij wel goed, andere vakken zoals
wiskunde en natuurkunde zou
ik liever onder de grond gestopt
hebben. Toch moest ik met deze
vakken erbij, mijn vwo-diploma
behalen.
Het eerste vak waarmee mijn
examens begonnen was wis
kunde B. Van de ene kant natuur
lijk een opluchting dat ik daar snel
vanaf was, aangezien dit een van
mijn mindere vakken was, maar
van de andere kant een domper.
Want ging dit examen slecht, dan
voorspelde ik dat mijn motivatie
om te leren diep weg zou zakken.
Tot mijn grote verbazing ging de
toets uiteindelijk helemaal niet zo
slecht en kon ik dus met alle ener
gie de rest van de examens een
voor een afronden.

Ik voelde me meer
gemotiveerd
Door corona hadden wij, net zoals
dit jaar, de luxe om een vak weg te
strepen. Dit vak deed niet mee met
de verschillende regels die golden
voor het behalen van het diploma.
Deze regel gaf mij tijdens het
leren enorm veel rust. Ik voelde
me meer gemotiveerd en had de
gedachte: dit komt zeker wel goed.
Uiteindelijk is dit bij mij dus ook
gelukt en heb ik mijn diploma
behaald. Ik kan met een positieve
blik terugkijken op mijn examen
periode. Ik hoop dat velen van
jullie, examenkandidaten, dit jaar
mogen slagen, maar voor nu eerst
genieten van de welverdiende
vakantie!

Interesse?
www.autohunnekens.nl/vacatures
Marin Driessen

2605 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik maak me zorgen over de apenpokken
Het ene virus is net de deur uit en het andere komt alweer om de hoek kijken. Nu de coronamaatregelen langzaam in Europa worden losgelaten,
is daar het apenpokkenvirus dat het nieuws haalt. Op grote schaal vaccineren voor het virus is tot nu toe nog niet aan de orde. Moeten we ons
echter zorgen gaan maken nu de apenpokken in negentien landen zijn ontdekt?
Wie nuchter kijkt naar het probleem, zal con
cluderen dat we nog niets te vrezen hebben.
De recente uitbraak van apenpokken is onge
bruikelijk, maar blijft vooralsnog beheersbaar.
De apenpokken zijn eigenlijk alleen in delen
van Afrika gebruikelijk. Daarnaast verspreidt het
virus zich niet zo makkelijk, het wordt overgedra

gen door nauw contact met personen of gebruikte
spullen van de virusdrager. De meeste besmette
mensen herstellen binnen een paar weken.
Aan de andere kant dachten we op het begin ook
dat het coronavirus onschuldig was. Na een tijd had
den we te maken met een pandemie. Opvallend
aan de Nederlanders die het virus hebben, is dat bij

het merendeel van deze mensen geen link met de
gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dat bete
kent dus dat het virus zich binnen Europa al heeft
verspreid. Is dat reden tot zorg?
Ik maak me zorgen over de apenpokken.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 20

Gemeente moet extra opties onderzoeken voor nieuwe
huisvesting De School in Maasbree
De Violier is in 2012 bewust midden in Maasbree
gelegd vanwege de centrale ligging en de voor
zieningen waarvan ze gebruik kon maken. Voor
De School wordt met deze twee opties uitgewe
ken naar een andere buurt of een sportpark bui
ten het dorp. Is het dan niet slimmer om verder
te kijken naar andere opties op meer geschikte
plekken? Tijdens de commissievergadering werd
geopperd om De Violier uit te breiden, zodat

De School daar kon blijven. Ook werd de sporthal
in Maasbree genoemd, dit zou volgens sommige
raadsleden een veel betere en meer logische optie
zijn. Toch is het ook zo dat de gemeente niet voor
niets alleen Dynamic en Meulenveld aanwijst als
opties. De sporthallocatie is namelijk niet op korte
termijn beschikbaar en vanwege de matige kwali
teit van de noodopvang moet er actie ondernomen
worden. Aan de andere kant is tijd niet altijd het

Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

Wij zoeken poetshulp in Kessel /
Baarlo. 3 tot 4 uur per week
(tel. 06 53 72 85 58).

Op zoek naar betrouwbare poetshulp
in Meijel wekelijks ca. 3 uren b.v
vrijdagvoormiddag 06 52 04 50 73

Wij zoeken een enthousiaste en
positieve collega ter versterking
van ons leuke team. Ben jij
tandartsassistente of preventieassistente
en geïnteresseerd? Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl

Vintage brocante verkoop. Donderdag
26 mei Tuindersweg hoek Beekstraat
Cottage 38. van 11.00 tot 16.00

beste argument. Als het langer duurt, maar je zo
wel tot de beste oplossing komt, waar kies je dan
voor? Zoals het nu is kan het niet langer, reageert
Ine Lodewijk op Facebook. Ze is van mening dat de
gemeente snel actie moet ondernemen en met een
plan moet komen. Daar is Christel Hendrikx Geraats
het ook mee eens. Nog meer opties onderzoeken
levert alleen maar vertraging op.

Kempen creëert

Kempen creëert
Zichtbaarheid
Zichtbaarheid

#kempencreëert
#kempencreëert

IEDEREEN
IS WELKOM
BIJ

Informatieavond voor
verenigingen en stichtingen
Over verzekeringen en wet- en regelgeving

Vacature meubelspuiter (junior)
(junior)
(24 - 37,5
37,5 uur)
uur)

Vacature voorbewerker (assistent)
(assistent)
afdeling ambachtelijk/spuiterij
ambachtelijk/spuiterij
(10 - 37,5
37,5 uur)
uur)

Wij zoeken versterking in onze
ambachtelijke werkplaats en spuiterij
spuiterij in
in
Meijel. Mereno staat bekend om haar
haar
maatwerk keukens en interieurs. Wij
Wij
werken met mensen die veel passie
passie en
en
liefde voor het vak hebben. Iedereen
Iedereen draagt
draagt

zijn
zijn steentje
steentje bij
bij in
in het
het proces.
proces. Ben
Ben jijjij uit
uithet
het
juiste
juiste hout
hout gesneden?
gesneden? Stuur
Stuur je
je CV
CV met
met
motivatiebrief
motivatiebrief naar:
naar: nmeyer@mereno.nl
nmeyer@mereno.nlt.a.v.
t.a.v.
Nikki
Nikki Meyer.
Meyer.
Meer
Meer info?
info? Zie
Zie www.mereno.nl/vacatures
www.mereno.nl/vacatures

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
VACATURE
INTERIEURVERZORGSTER
6 uur
Liessel
Liessel

Meer
Meer info
info of
of
solliciteren?
solliciteren?
nmeyer@mereno.nl
nmeyer@mereno.nl
077-3998850
077-3998850

Wanneer:

9 juni 2022

Tijdstip:

19.30 tot 21.30 uur

Locatie:

MFC Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3 in Helden

Heb je vragen over bijvoorbeeld de wet WBTR,
AVG en vrijwilligersverzekeringen? Wat je moet
doen om te voldoen aan een wet of waar je de juiste
informatie kunt vinden?
Meld je dan gratis aan via bit.ly/3a7Apmz of mail
naar info@vkkl.nl. Vermeld daarbij Informatiebijeenkomst Peel en Maas en
het aantal deelnemers.

Pastoraaltje

Column

Kerkenvisie
‘Sloop St. Josephkerk defini
tief’ kopte De Limburger. De
Josephkerk? Die van Beringe? Nee,
het krantenbericht is uit 2009
en gaat over de Josephkerk in
Tegelen. In 2009 werd die kerk aan
de eredienst onttrokken, maar het
heeft tot een paar weken geleden
geduurd, voordat de sloopkogel
door de kerk ging. Al die tijd stond
een hekwerk rond de kerk, tierde
het onkruid er welig en werden
ruiten stukgegooid. Een voorbeeld
van hoe we het hier in Peel en
Maas zeker niet moeten doen.
Dat er kerken zijn die het moeilijk
hebben, is de laatste tijd nog meer
duidelijk geworden in de rappor
tage van de werkgroep Kerkenvisie
Peel en Maas. Het prachtige boek
beschrijft ieder kerkgebouw als
waardevol religieus erfgoed, maar
benoemt ook de huidige zorgen
voor de toekomst: duur onder
houd, minder inkomsten, minder
kerkgangers, minder vrijwilligers,
minder betrokkenheid. In de vorige
eeuw wilde ieder dorp een eigen
kerk. Met grote inspanningen zijn
die er gekomen. Die beeldbepa
lende kerken zijn nu niet weg te
denken uit onze dorpen. Maar of
die kerkgebouwen het als kerk
allemaal zullen redden? Het voort
bestaan van enkelen staat onder
druk vanwege de te zware lasten
die drukken op te weinig schou
ders. De grote opgave wordt te
bezien wat de mogelijkheden zijn.
Medegebruik dat ook inkomsten
oplevert in een deel van de kerk?
Of toch helemaal aan de ere
dienst onttrekken? En wat doen
we dan met dat mooie gebouw?
Appartementen, roepen velen. Of
iets voor Ouderenzorg. En kan er
dan niet toch een kapelletje komen
om een kaarsje op te steken? Want
niets is toch wel erg weinig! Dit
soort vragen komen op de parochi
anen af. Want van hen is toch de
kerk! Samen met het kerkbestuur
en het parochieplatform van
kernvrijwilligers moeten zij na
gaan denken over de toekomst
van hun kerk. En natuurlijk doen
zij dat ook samen met anderen
uit de dorpsgemeenschap. En dan
komen daar natuurlijk ook nog de
gemeente en het bisdom bij. We
blijven nog wel even bezig met
onze kerkenvisie. Samen moet het
toch lukken om een toekomst te
realiseren waar de mensen, mis
schien ondanks gemis, toch weer
blij van worden.
pastoor Peter van der Horst
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Nieuwbouw De School Maasbree: mogelijk meer locaties onderzocht

Vragen in raad over groeiend aantal
paardenhouderijen
Hoeveel paardenhouderijen kan Peel en Maas aan? Wat is de economische waarde
van dergelijke bedrijven en wat zijn de gevolgen voor het milieu? Dat vraagt de
raad zich af, nu er plannen op tafel liggen voor nóg eens drie paardenhouderijen.
In de commissievergadering van vorige week dinsdag kwam ook de nieuwbouw van
De School in Maasbree aan de orde. Diverse partijen vinden dat er méér mogelijke
locaties moeten worden onderzocht dan de twee die nu zijn voorgelegd.
In een commissievergadering bespreekt de raad de voorstellen van het college voor
de eerste keer, en kunnen er informatieve vragen worden gesteld aan het college van
burgemeester en wethouders. In de raadsvergadering, enkele weken later, volgt het
afsluitende debat en wordt er gestemd over de voorstellen.
Nieuwbouw De School
In de commissievergadering van 17 mei kwamen de uitgangspunten aan de orde voor
de nieuwbouw van Kindcentrum De School in Maasbree. Die openbare basisschool zit al
ruim vijf jaar in tijdelijke units aan de achterzijde van De Violier, de andere basisschool
in het dorp. Omdat de school groeit en er geen plaats is in De Violier, moet er een nieuw
schoolgebouw komen. Het college komt met twee mogelijke locaties: één buiten het dorp
aan de Breetse Peelweg, bij de sportaccommodaties. Daar is wellicht na een verbouwing
ook inpassing in sportcentrum Dynamic mogelijk. De andere locatie is aan de westkant
van het dorp in het gebied Meuleveld.
Verschillende partijen kwamen met aanvullingen op de uitgangspuntennotitie.
Lon Caelers (CDA) refereerde aan het relatief kleine leerlingaantal van De School
(momenteel 53). Nieuwbouw voor een zo’n kleine school (waar overigens wel groei wordt
voorspeld) is voor haar niet vanzelfsprekend. Ze vindt daarom dat het scenario om tóch
bij de Violier te blijven (middels een aanbouw), ook moet worden toegevoegd. Voor PvdA/
GroenLinks is huisvesting in De Violier geen optie meer. Die partij vindt de voorgelegde
uitgangspunten een prima start.
Over die nieuwe sporthal wordt momenteel nagedacht. De beslissing daarover valt
weliswaar iets later dan de huidige planning voor de school-nieuwbouw, en ook de locatie
is nog niet bekend. Maar deze optie niét meenemen zou een ‘gemiste kans’ zijn, aldus
Rooijakkers. Dat vonden VVD en D66 ook.
Portefeuillehouder John Timmermans (CDA) zei in zijn reactie dat het de raad vrijstaat
om het voorstel in de raadsvergadering van 7 juni aan te passen (te amenderen), zodat
ook de opties Violier en sporthal nader onderzocht zullen worden. Na 7 juni worden alle
opties verder uitgewerkt. Vervolgens wordt in het najaar een voorkeursscenario aan de
gemeenteraad voorgelegd

de intensieve veehouderijen. De paardenhouderijen schieten als paddenstoelen uit
de grond en ze zijn best groot. Is dit wel een verbetering van de leefomgeving van het
buitengebied?’
Teun Heldens had vragen over het grote aantal appartementen voor (vaak buitenlandse)
ruiters, verzorgers en stagiaires bij een van de plannen. Wat gebeurt daarmee als de
markt tegen zit en ze leeg komen te staan? Mogen ze worden verhuurd? Kunnen ze worden
gebruikt voor bijvoorbeeld vluchtelingen? ‘We hebben te maken met een wooncrisis en
moeten daar toch over nadenken. Ik ben er zelf ook nog niet uit’, zei Heldens.
Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) wees Heldens op de bestaande beleidsregels. Die zeggen
dat als deze appartementen leeg komen te staan, de vergunning automatisch komt te
vervallen.
D66-commissielid Brian Vaessen wilde weten wanneer wethouder Rob Wanten (CDA)
komt met een eerder toegezegd onderzoek naar de economische en milieu-impact van
paardenhouderijen.
Wanten zei dat hij de raad daarover medio juni zal bijpraten. ‘Het is dan aan u’, zei hij,
‘om te beslissen wat u wil met de paardenhouderij.’ Hij gaf de commissieleden wel
alvast mee dat wat hem betreft deze sector zorgt voor flinke milieuwinst ten opzichte
van intensieve veehouderij. En de sector is een belangrijke economische drager voor het
buitengebied: ‘Onze regio is zéér gewild bij professionele paardenhouders.’
Volgens Tiny Valckx kan het bijpraatmoment over de impact van de paardensector de raad
aanleiding geven om beleidsregels aan te scherpen, ‘voordat we helemaal ‘horse valley’
worden.’
Sanering intensieve veehouderijen
Het eerste van de drie bestemmingsplannen die aanleiding gaven tot de paardendiscussie
betreft het adres Langstraat 18 in Meijel. Daar zat eerst een nertsenfarm, maar er is nu een
paardenhouderij voorzien voor 90 paarden, inclusief appartementen voor zo’n twintig tot
vijfentwintig ruiters, verzorgers en stagiaires.
Een tweede gaat over een voormalige varkenshouderij aan de Valkenheiderweg in het
Maasbreese buitengebied. De ondernemer heeft gebruikt gemaakt van de opkoopregeling
(‘warme sanering’) en wil er vijftig volwassen en vijftig opfokpaarden houden.
Het derde en laatste bestemmingplan heeft betrekking op de locatie Nederweerterdijk
29 31 in Meijel. Daar was tot voor kort ook een varkenshouderij gevestigd en ook hier
hebben de eigenaars gebruik gemaakt van de saneringssubsidie. Het perceel wordt nu in
tweeën gesplist en op beide percelen komen nu in totaal zo’n zeventig paarden en, op een
van de twee, vijftig koeien. Bij dit bestemmingsplan speelt nog een conflict met een van
de buren. Zij zeggen dat de plannen een negatieve invloed hebben op hun woonklimaat.
Ook zouden de initiatiefnemers gemaakte afspraken schenden, zo zei de buurvrouw
tijdens het Spreekrecht aan het begin van de commissievergadering.
De meeste partijen lijken weinig problemen te hebben met de drie bestemmingsplannen.
In de raadsvergadering van 7 juni stemt de raad over de plannen. De principiële discussie
over de toekomst van de paardenhouderij komt ongetwijfeld later terug op de agenda.
Gemeentelijke belastingen
De raad besprak ook nog enkele zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’. Dat zijn
gemeentelijke samenwerkingsverbanden rondom bepaalde thema’s. Het gaat daarbij om
o.m. de sociale werkplaats NLW, de Maasveren, de Veiligheidsregio en om BsGW (dat de
gemeentelijke belastingen int).
De raden van de aangesloten gemeenten krijgen in het voorjaar de mogelijkheid om
opmerkingen en kritische kanttekeningen te maken bij de concept-begrotingen die
momenteel opgesteld worden. Bij enkele wil de raad van Peel en Maas dat ook doen.
Zo wil de raad bijvoorbeeld weten hoe het komt dat steeds meer mensen bezwaar maken
tegen de gemeentelijke belastingaanslag. Het behandelen van die bezwaren kost BsGW
ook steeds meer geld.
Alle agendapunten staan als bespreekstuk op de agenda voor de raadsvergadering
op 7 juni 2022.

Steeds meer paardenhouderijen
In de commissievergadering kwamen ook drie bestemmingsplannen voorbij, elk met
voorzieningen voor het houden van paarden. In alle gevallen gaat het om voormalige
intensieve veehouderijbedrijven. De nieuwe invulling maakte een korte discussie los over
de vraag of zoveel paardenhouderijen wel goed zijn voor Peel en Maas.
Fred Peters (PvdA/GroenLinks) vroeg zich af ‘of dit wel het doel is van de sanering van

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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Huis van de Gemeente gesloten
Gemeente Peel en Maas
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei* én zaterdag 28 mei gesloten
* Uitsluitend voor het aangeven van geboorte of overlijden op vrijdag 27 mei kunt u
terecht van 9.00 tot 10.00 uur. Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer
06–53538981. Alleen beschikbaar op bovengenoemde tijdstip.
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
Bibliotheek
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart) gesloten
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
WegWijzer Vorkmeer
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei gesloten
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten

Wij helpen u er graag mee

Een Koninklijke
Onderscheiding aanvragen?
Het is prachtig om iemand op deze bijzondere wijze in het zonnetje te zetten.
In Peel en Maas zijn gelukkig veel mensen die al een Koninklijke Onderscheiding
hebben maar ook heel veel mensen die er een verdienen.
Iedereen kan een Koninklijke Onderscheiding aanvragen voor een ander. De nadruk ligt
op de bijzondere verdiensten en prestaties voor de gemeenschap van de persoon die voor
een Koninklijke Onderscheiding wordt voorgesteld. Het is geen recht, maar een blijk van
erkenning vanuit de maatschappij.
Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
1: tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’; de dag voor Koningsdag;
2: bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum van een
vereniging of instelling.
Indienen vóór 1 juli 2022
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw
voorstel, ook veel andere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u
uw voorstel op tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op woensdag 26 april 2023
moet uw voorstel uiterlijk vóór vrijdag 1 juli 2022 bij de burgemeester worden ingediend.
Als u een Koninklijke Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is
het raadzaam uw voorstel minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de
burgemeester in te dienen.
Contact
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met Sabine
Smits. U kunt haar bereiken via mail: kabinet@peelenmaas.nl of telefoon: 077-306 66 66.
Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van dien aard zijn dat u een
voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

Maasbree

Bijeenkomst uitbreiding
bedrijventerrein De Schor
Binnenkort starten de gemeente en adviesbureau Plangroep Heggen een onderzoek naar
een uitbreiding van bedrijventerrein De Schor in Maasbree. Ook wordt een mogelijke
nieuwe uitsluitingsweg onderzocht. De gemeente en Plangroep Heggen nodigen iedereen
die meer wil weten over dit onderzoek uit voor een bijeenkomst. Op de bijeenkomst wordt u
geïnformeerd over het onderzoek en kunt u uw ideeën en aandachtspunten aangeven.
Donderdag 2 juni | 19.00 tot 21.00 uur
MFA Hoës van Bree, Kennedyplein 5, Maasbree
Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst? We vragen u zich uiterlijk dinsdag 31 mei aan te melden.
Dit kan per e-mail naar deschor@peelenmaas.nl onder vermelding van uw naam en adres.
Kunt u niet aanwezig zijn en heeft u vragen of ideeën, mail ze dan naar dit e-mailadres.

Peel en Maas InZicht
Woensdag 1 juni is de tweede aflevering van Peel en Maas InZicht. Een nieuw televisieprogramma waarin de gemeente Peel en Maas u bij praat over zaken die spelen in de
gemeente. De gemeente wil u hiermee inzicht geven in wat een gemeente zoal doet.
De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:
• De Kwistbeek
• Het vizier gericht op het OLS in Meijel
• Is jouw tuin al Waterklaar?
• Vergeten grafheuvels in Baarlo
Kijk woensdag 1 juni om 18.00 uur naar Omroep P&M. De herhaling is op zaterdag 4 juni om 18.00 uur.
Peel en Maas InZicht wordt elke eerste woensdag van de maand uitgezonden. Het is een
programma van de gemeente Peel en Maas, in samenwerking met Omroep P&M.

Dinsdag 31 mei 2022, 19.30 uur

Buitengewone raadsvergadering
De buitengewone raadsvergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de
Raadzaal van het Huis van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de buitengewone raadsvergadering willen bijwonen,
kunnen plaats nemen op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de buitengewone raadsvergadering digitaal volgen
via de website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag
30 mei, 19.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de buitengewone
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Presentatie Coalitieakkoord 2022-2026 “Met lef en vertrouwen verder bouwen”
• Voordracht en benoeming wethouders (2022-051)
• Toelating nieuwe raadslid (2022-052)

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

Oldenneelhof 5
Mgr. Lemmensstraat 26
Peelstraat 78
Roggelseweg 95
Helenaveenseweg 19
Asperge 1
Hoek Ruijsstraat / Haammaekerstraat
Loo 22
Past. Hoemoetstraat 13
Schrames 7
Zandberg 14B
Graafschap Kesselstraat 41
Haagweg 23
Haagweg 58
Ondersteweg 8
Broekstraat 8
Baarlosestraat 29
Korte Heide 3
Olivier van Noortweg 1A
Zonneveld 12
Bleekweg 8
Krum 15
Steenkampseweg 1
Vieruitersten 6
Industrieterrein Panningen ongenummerd
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Grote woorden, maar kleine daden

De nieuwe coalitie van Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 heeft haar coalitieakkoord gepresenteerd. De titel rang te geven aan de belangen van
de agro-industrie boven het belang
luidt: Met lef en vertrouwen verder bouwen. Er wordt een droomhuis beloofd, maar wat ontbreekt zijn de
dat wij allen hebben bij het kun
bestektekeningen met de concrete werkzaamheden die moeten worden verricht.
Het coalitieakkoord bevat grote
woorden over het goede leven
in Peel en Maas: goed onderwijs,
gezonde leefomgeving, goede huis
vesting, duurzaam ondernemerskli
maat, zorgvuldige zorg, ruimte om
te leven en te beleven. Klinkt mooi.
Maar tussen droom en daad staan
veel wetten en praktische bezwa
ren, aldus dichter Willem Elsschot.

Kinderraad

Partijen met lef onderkennen deze
spanning en geven concreet aan
hoe belemmeringen en praktische
bezwaren opgeruimd kunnen wor
den. De grote uitdagingen van de
komende jaren, ook voor de lokale
politiek, zijn: klimaatverandering,
sociale ongelijkheid en bestaanson
zekerheid. Het akkoord bevat geen
schets van de spanningen die deze

hoofduitdagingen teweegbrengen en
die het geschetste droomhuis wreed
kunnen verstoren. Wat het akkoord
presenteert over wonen, over
gemeenschappen, over opgroeien,
over sociaal domein en over duur
zaamheid is staand beleid. Daar zit
geen greintje vernieuwing bij. Het is
inderdaad verder doorgaan om met
de toverformule ‘maatwerk’ voor

nen blijven inademen van schone
lucht. Kennelijk heeft het CDA de
coalitieonderhandelingen gewon
nen, hoewel het de verkiezingen
heeft verloren. Gevraagd naar het lef
waarop de coalitie zich laat voor
staan, moest de onderhandelaar
van Lokaal Peel en Maas leentjebuur
spelen bij de dorpsinitiatieven en
PvdA/GroenLinks die aan de wieg
stonden van de nieuwe aanpak van

hulp bij het huishouden. Wat betreft
het opkomen voor mensen met een
kleine portemonnee heeft de coali
tie al in de eerste raadsvergadering
laten zien dat durf en daadkracht
ontbreken: de energiecompensatie
wordt magertjes ingevuld en men
sen moeten meer gaan betalen voor
aangepast vervoer. De woorden zijn
groot, de daden vooralsnog klein.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Mediakids
Vrijdag 13 mei zijn wij, de mediakids, samen met de kinderwethouders
Veerle en Cas, buddy Karin en Nic van Omroep Peel en Maas op pad
geweest voor de kinderraad. We hadden eerst afgesproken met de
burgemeester.
Zij gaf ons de certificaten mee voor de
scholen waarvan het voorstel door
gaat. De kinderwethouders hadden de
woensdag ervoor de drie voorstellen
gekozen die doorgaan naar de vol
gende ronde. Jammer voor de anderen,
ze waren allemaal goed, maar er kon
den er drie door. Deze vrijdag zijn wij

samen de scholen gaan verrassen waar
van het voorstel doorgaat. Deze wor
den door de kinderraad besproken in de
vergadering op 15 juni. Het was erg leuk
om te doen, iedereen was heel blij.
Mediakids
Liss en Madeleine

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

JS-Logistics B.V.
Ber inge
JS Logistics B.V. is op zoek naar

werken bij
Botany

Charters &
eigen rijders

Botany test en ontwikkelt sinds 2003 op commerciële basis, met veel succes, nieuwe producten en
teeltwijzen voor internationale bedrijven in de tuinbouwsector. De focus ligt daarbij voornamelijk
op ontwikkelingen en onderzoeksvragen in de bedekte teelt.

Teeltmedewerker

Teeltmanager

Horst aan de Maas | 36 – 40 uur | MBO

Horst aan de Maas | 36 – 40 uur | HBO

Als teeltmedewerker krijg je te maken met

Als teeltmanager ben je verantwoordelijk voor

een enorme diversiteit aan werkzaamheden

de dagelijkse coördinatie en uitvoering van

in verschillende gewassen. Dit kan variëren

de teeltsturing bij diverse proeven. Je leidt

van werken met groenten en fruit tot diverse

een team van teeltmedewerkers en fungeert

bloemen- en plantensoorten. Het team van

als aanspreekpunt en vraagbaak. Je helpt

teeltmedewerkers, waarvan jij deel uitmaakt,

het team groeien en zorgt voor implemen-

is verantwoordelijk voor de gewasverzorging.

tatie van nieuwe teelttechnieken. Ook ben je

Daarnaast leg je proeven aan en ruimt deze op.

eindverantwoordelijk voor de klimaatregeling,

Doet waarnemingen, metingen en registraties.

bemesting, watergift en gewasbescherming.

We vinden het belangrijk dat interesse, passie en kennis over plantenteelt samenkomen in ons
dagelijks werk. We blijven ons als organisatie uitdagen en ontwikkelen, net zoals jij.

Nationaal of internationaal werk
Met of zonder eigen trailer
Alles is bespreekbaar
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op via info@js-logistics.nl
of bel/app 06 20 80 27 16

Vrijwilliger worden bij
Kasteel de Keverberg?
In september van dit jaar is het alweer 7 jaar geleden dat Kasteel
De Keverberg werd herbouwd! Inmiddels hebben vele duizenden mensen
het kasteel al bezocht en vinden er volop activiteiten plaats. Binnen de
organisatie van het kasteel is een groep vrijwilligers werkzaam die zich
vol passie inzet om alle gasten een warm welkom te geven. Dit team
kan nog wat versterking gebruiken! Wil je weten wat dit vrijwilligerswerk
inhoudt? Kom vrijblijvend een keer kennismaken, wij vertellen je graag
wat het vrijwilligerswerk inhoudt en leiden je dan ook rond. Stuur ons
een e-mail naar info@kasteeldekeverberg.nl of neem telefonisch contact
op via 077 - 760 06 66, je bent van harte welkom!

Iets voor jou?
Bekijk de volledige vacature op: www.botanygroup.nl of reageer direct door je
CV, inclusief korte motivatie, te sturen naar administration@botany.nl

Kasteelhof 4

Kessel

www.kasteeldekeverberg.nl
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Geplukt

Ine Lodewijk Maasbree
Ze is geboren en getogen in Maasbree en voelt een enorme binding met de geschiedenis van het dorp.
Daarom startte ze de Facebookpagina ‘Maasbree, in heden en verleden’, waar inmiddels bijna 1.800 mensen lid van zijn. Deze week wordt de 72-jarige Ine Lodewijk uit Maasbree geplukt.

Ine Lodewijk groeide op in
Maasbree en kijkt terug op een
fijne jeugd. “Mijn vader was
schilder en mijn moeder was
huisvrouw”, vertelt ze. “Ik heb
twee zussen en vier broers en
we vermaakten ons altijd bui
ten. We hadden het niet zo breed
thuis, maar toch heb ik een onbe
zorgde jeugd gehad. We speelden
veel op straat en organiseerden
speurtochten met buurtkinderen.”

Verhuizen
Nadat Ine haar middelbare school
afrondde, ging ze vanaf haar 16e
in een boekhandel werken in
Venlo. “Dat vond ik erg leuk om
te doen”, geeft ze aan. “Ik ging
elke dag op en neer met de

bus en heb hier vijf jaar gewerkt.”
Op haar 16e leerde Ine ook haar man
Mart kennen in Maasbree. Ze trouw
den toen Ine 20 jaar oud was en
verhuisden hierna naar Katwijk.
“Mart zat namelijk bij de marine”,
legt Ine uit. “Voor zijn werk hebben
we vier jaar in Katwijk gewoond.
Het leven daar was heel anders.
Het was moeilijk om contact te krij
gen met de Katwijkers zelf. Daarom
ging ik vaak terug naar Maasbree
als Mart voor langere periodes weg
was. Het strand vond ik wel heer
lijk.” Toen Mart na vier jaar stopte
bij de marine, verhuisden Ine en hij
terug naar Maasbree. “Hier woonden
al mijn familie en vrienden, dus het
was een logische stap om terug te
gaan.”

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.
9
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1
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1
6

8

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Foto’s
Nadat Ine en Mart een woning vonden
in Maasbree, kregen ze twee doch
ters samen. “Toen ben ik gestopt met
werken en zorgde ik voor de kinde
ren”, vertelt Ine. “Toen zij eenmaal iets
ouder waren en naar het voortgezet
onderwijs gingen, ben ik in de thuis
zorg gaan werken. Hiervoor werkte
ik altijd op kantoor, dus dit was heel
anders. Ik vond het wel heel leuk om te
doen, omdat het fijn is om veel contact
met mensen te hebben.”
Ine werkte tot haar 61e in de thuiszorg
en ging in 2010 met pensioen. “Vijf jaar
geleden ben ik begonnen met vrijwil
ligerswerk”, vertelt ze. “Ik ben vrijwil
liger bij het archief van de gemeente
Peel en Maas. Dit betreft voornamelijk
het plaatsen van beeldmateriaal op
PeelenMaasNet. Van de voormalige
gemeente Maasbree waren veel foto’s
en deze moesten allemaal gedigita
liseerd worden. Dit doe ik met veel
plezier.” Ine is namelijk altijd al veel
bezig geweest met foto’s. “Ik was altijd
iemand die overal foto’s van maakte
en hier dan weer een album mee
samenstelde”, legt ze uit. “Daarnaast
heb ik veel interesse in de geschiede
nis van Maasbree. Dit is begonnen toen
Maasbree 750 jaar bestond. Dit werd
gevierd en er kwamen grote artikelen
in de krant. Ik verzamelde deze artike
len en later ook foto’s. Dat vond ik heel
leuk om te doen.”

Facebookgroep
Vanwege haar voorliefde voor foto’s
en de geschiedenis van Maasbree
besloot Ine vijf jaar geleden een
eigen Facebookpagina op te rich
ten: Maasbree, in heden en verle
den. “Ik had inmiddels al heel veel
foto’s verzameld en zag dat er soort
gelijke pagina’s op werden gericht in

Helden, Kessel en Blerick. Toen dacht
ik: ‘Waarom niet van Maasbree?’ en
toen heb ik dit zelf maar gedaan.”
Inmiddels heeft de Facebookpagina
bijna 1.800 leden en blijft het aan
tal groeien. “Ik deel hier veel oude,
maar ook recente foto’s van Maasbree.
Ik werk samen met de historische
werkgroep De Brede, daar kan ik ook
foto’s van plaatsen.” Ine krijgt ontzet
tend veel positieve reacties op haar
Facebookgroep. “Daar haal ik echt
veel energie uit. Die waardering vind
ik het leukst eraan. Er zijn veel men
sen in het dorp die me aanspreken dat
ik een leuke pagina heb. Daar doe ik
het voor.” De meest populaire foto’s
zijn de foto’s van evenementen die
in Maasbree hebben plaatsgevon
den. “Zoals die van de Ossefeesten”,
benoemt Ine. “Hier komen altijd veel
reacties en ‘likes’ op.”
De leeftijd van de leden verschilt
enorm. “Er zijn leden die 18 jaar zijn,
maar ook leden die al 90 jaar zijn”,
vertelt Ine. “Daarnaast komen ze van
over de hele wereld. Er zijn veel men
sen lid die bijvoorbeeld geëmigreerd
zijn. Er zitten mensen in de groep uit
Amerika, Noorwegen, Zuid-Afrika,
Nieuw-Zeeland en zelfs uit Peru.
Een tijdje geleden is er iemand uit
Australië bij mij op bezoek geweest.
Hij was op familiebezoek in Maasbree
en vond het zo mooi wat ik deed dat
hij graag langs wilde komen. Dat is
geweldig.”
Elke dag plaatst Ine één foto, maar
andere leden kunnen ook foto’s
delen in de groep. Dat vindt Ine fijn.
“Het wordt namelijk steeds lastiger
om dingen te blijven plaatsen”, legt ze
uit. “De foto’s raken op den duur ook
op en je wilt iedere leeftijdscategorie

iets leuks bieden.” Ine is dan ook blij
met iedere foto die ze krijgt. “Mensen
moeten ook echt geen foto’s weg
gooien na bijvoorbeeld een overlijden.
Ze zijn altijd welkom, ze worden dan
bij De Brede bewaard. En ook nu al
zijn ze welkom. Als ze willen, dan krij
gen ze die na het scannen weer terug.
Sommige families hebben prachtige
foto’s van een huwelijk, gouden brui
loften of priesterfeesten. Ik zou deze
heel graag delen op de pagina.”
In totaal is Ine heel wat tijd kwijt aan
de Facebookpagina. “Soms wel twin
tig tot dertig uur per week”, lacht ze.
“Maar dat maakt me niet uit, ik ben er
graag mee bezig. Het ligt er ook aan
wat ik binnenkrijg qua foto’s. Mensen
kunnen ook foto’s langsbrengen, dat
vind ik altijd erg leuk.

Vrije tijd
De tijd die Ine nog overhoudt, brengt
ze graag door met haar familie.
“Ik heb twee kleinzoons”, vertelt ze.
“Zij zijn ondertussen 18 en 19 jaar,
de één woont in Helden en de ander
in Oudenbosch. De familie die ver
der weg woont zien we niet zo heel
veel, maar als ze er zijn, is het altijd
gezellig. De familie in Helden zien we
regelmatig. Daarnaast gaan Mart en ik
graag op vakantie samen. We maak
ten vroeger verre reizen door Canada
en Zuid-Afrika, maar Mart heeft een
rugoperatie gehad en ik ben geope
reerd aan mijn voet. Het is nu lasti
ger voor ons om weg te gaan, maar
we houden er wel van om samen op
de fiets te stappen. Ook brengen we
graag tijd door in onze tuin en houden
we van de natuur.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Boeiende wedstrijd

Regiohoofdklasse zuidoost Nederland

MVC’19 officieel kampioen na
overwinning op MMC
MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 22 mei de kampioenstitel binnengehaald. Van MMC uit Weert werd met
2-1 gewonnen. Onder leiding van scheidsrechter Tom Dragstra, maakte beiden ploegen er een boeiende wedstrijd van.
De eerste twintig minuten waren
aftasten. Hierna voerde MVC’19 de
druk op. Onder leiding van spelmaker
Marco Daniëls en aanvoerder Ron van
den Kerkhof kreeg MVC’19 veel kan
sen. Keeper Dino Julicher voorkwam
voor alsnog de Maasbreese tref
fers. In de 29e minuut leek Ron van
Kerkhof de 1-0 te gaan maken. Bij een
scrimmage schoot hij zowel op de paal
als de lat. In de 38e minuut stuurde
Rob Custers Joris Timmermans de
diepte in, die koelbloedig raak schoot.
MVC’19 ging met 1-0 de rust in.
Na een kwartier in de tweede helft

werd Joris Timmermans vervangen
door Mike Peeters. In de 60e minuut
zorgde middenvelder Bart Crienen
voor de tweede treffer door uit een
corner van Marco Daniëls binnen te
koppen. In de 69e schoot MMC op
de paal. In de 76e minuut kwamen
Yannick Muysenberg en Erik Schoof
in het veld voor Marco Daniëls en
Wouter Holthuijsen. MMC kreeg kan
sen maar verzuimde de defensiefou
ten van MVC’19 af te straffen. Ron van
den Kerkhof werd vlak voor tijd nog
vervangen door Juul Albers. In de 89e
minuut redde Steven Boelaars de eer

voor de thuisclub. De laatste kans was
voor MVC’19, maar Juul Albers stuitte
op de Weerter goalie. MVC’19 werd
kampioen
Alle spelers, trainer Tom van Bergen,
de grote medische en technische staf
blijven, alleen assistent-grensrechter
Erik Peeters stopt aan het einde van
het seizoen. MVC’19 speelt zondag
29 mei zijn laatste thuiswedstrijd van
het seizoen tegen Haelen.

Tekst: Mat Nellen

Tafeltennisster uit Panningen
kampioen
Tafeltennisster Daantje Lommen uit Panningen is met
VeerhuisWessem/Westa 2 kampioen geworden in de regiohoofdklasse zuidoost Nederland. De finalewedstrijd werd gewonnen met
5-4 tegen Never Despair uit Den Bosch. Hierdoor promoveren ze
naar de derde divisie.
VeerhuisWessem/Westa 2 speelde
zaterdag 21 mei de finalewedstrijd
tegen Never Despair 1 in Venray.
Alle wedstrijden gingen gelijk
op. Daardoor stond de stand na
zes wedstrijden nog gelijk. Door
winst van Jim Hendrix tegen Jos
Hendriks kwam Westa met 4-3
voor te staan. Hierna kwam Jorg
Smeets in actie tegen Max de
Visser maar kon het helaas niet
afmaken. Daantje Lommen mocht

daarom de beslissende wedstrijd
tegen Nick Schellekens spelen.
Daantje Lommen wist deze wed
strijd met 3-1 te winnen waar
door Westa het kampioenschap
naar zich toe kon trekken. Het
team VeerhuisWessem/Westa 2
bestaande uit Daantje Lommen,
Jim Hendrix, Jasper Laumen, Jorg
Smeets en Freek Smeets is door
een 5-4 overwinning gepromo
veerd naar de derde divisie.

Regent doelpunten

6-2 uitslag

SV Panningen speelde op zondag 22 mei een wedstrijd tegen TSC’04 in Panningen. Het regende doelpunten
voor de thuisploeg die de wedstrijd wist te winnen met een 6-0 overwinning. Met de trainer in de goal en een
karige bank, zette TSC’04 alsnog het beste voetbalbeentje voor.

VV BEVO uit Beringe heeft een overwinning behaald in de thuiswedstrijd tegen GFC’33 uit Grubbenvorst. Er werden veel kansen
uitgespeeld en er werden mooie doelpunten gemaakt. Uiteindelijk
was de 6-2 uitslag een afspiegeling van het wedstrijdbeeld.

Panningen toont ware gezicht in de
tweede helft
De wedstrijd begon voor TSC’04 met
trainer Patrick Faassen noodgedwon
gen in het doel. De 54-jarige invaller
van de Tegelse formatie wist zijn taak
goed uit te voeren. Maar ook hij kon,
ondanks enkele uitstekende reddin
gen, niet voorkomen dat Panningen
in de tweede helft alsnog uitliep naar
een 6-0 overwinning.
De eerste gevaarlijke aanval is
voor de groenwitten uit Panningen.
Er staan dan net 4 minuten op de tel
ler. Maar ook Panningen-doelman
Jordy Nelissen moet gestrekt, na
een schot van een van de Tegelsen.
De aansluitende corner levert niets
op. Een loopactie van Nick Wilmer
en een pass op maat boekt ook geen
resultaat. De beste kans in de eer
ste helft is voor Robin van Osch,
maar TSC-doelman Patrick Faassen
redt de bal. In de 21e minuut moet
Jordy Nelissen weer gestrekt naar

de hoek na een 18 meter-schot van
TSC-middenvelder Lyandro Gumbs.
Het blijft 0-0 tot aan de rust.

Uitblinker
Meteen na rust in de tweede helft
laat Patrick Faassen nog eens zien
waarom hij onder de lat staat.
Met een uitblinker aan Panningse
zijde komt Jordi Kirkels vrij voor de
TSC-goalie, maar het blijft nog even
0-0. Maar 3 minuten na rust is het
wel raak. Vanaf 20 meter lost Jordi
een laag schot. Patrick Faassen kan
dat nog keren, maar de rebound is
voor Robin van Osch. Het staat 1-0.
Vervolgens gaat het balletje letter
lijk rollen. Ramon Sijben scoort het
tweede doelpunt in de 57e minuut.
Vervolgens scoort invaller Dion
Cuijpers de 3-0 in de 69e minuut na
een voorzet van Robin van Osch.
Bas Wilmer, die ook als invaller in het

veld was gekomen, scoort de 4-0 op
aangeven van Dion Cuijpers.
Nog eenmaal laat Patrick Faassen zich
van zijn beste kant zien. Hij weert
een schot van Ilias Amhaough
af. Tekenend voor de situatie in
de wedstrijd is dat de bank van
TSC’04 inmiddels helemaal leeg is.
Panningen krikt met behulp van
Roy Cuppen het doelsaldo nog mee
op, die met het hoofd scoort uit een
corner in de 86e minuut. Het staat
5-0. In de 88e krijgt TSC’04 nog een
kans in de tweede helft. Zonder suc
ces want Roy Cuppen weerhoudt het
mogelijke doelpunt op de doellijn.
Tot slot weet Ilias Amhaough de 5-0
naar de 6-0 te tillen. De 6-0 overwin
ning op TSC’04 is een feit.

Tekst: Wiet Leenders

Overtuigend tijdens poulewedstrijden

Peelpush Meiden A Nederlands
kampioen
Het Meiden A team van VC Peelpush is zaterdag 21 mei Nederlands kampioen geworden. Dit gebeurde op de
finaledag van de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen in sporthal De Körref in Meijel. Het team onder
leiding van Johan Leenders en Angelique Willems ging de strijd aan met de beste acht clubteams van
Nederland.
Onder het toeziend oog van het mas
saal toegestroomde publiek wonnen
de meiden van Peelpush overtuigend
hun poulewedstrijden tegen Next
Volley Dordrecht en Prima Donna
Kaas uit Huizen. Tegen de torenhoge
favoriet voor de eindzege, Apollo 8
uit Borne, kwam Peelpush net iets
tekort. Het gevolg was een tweede
plaats in de poule. De kruisfinale
tegen de winnaar van de andere
poule, Sudosa Desto uit Assen,
bleek een eenvoudige opgave. De

Assenaren hadden geen antwoord op
de enorme servicedruk van Peelpush
en kwamen daardoor zelf niet aan
opbouwen toe. Met 25-14 en 25-15
werd deze tegenstander eenvou
dig opzijgezet. In de finale wachtte
vervolgens als tegenstander Rivo uit
Rijssen. Rivo had in zijn kruisfinale
in een Twents onderonsje het grote
Apollo 8 in drie sets weten te ver
slaan. Gesteund door een luidruchtige
aanhang begonnen de meiden van
Peelpush in hun eigen Körref aan de

gedroomde finale. Rivo Rijssen werd
door Peelpush zozeer onder druk
gezet dat de eerste set met 25-22
werd gewonnen. Ook in de tweede
set wisten de meiden van Peelpush
hun niveau vast te houden en ble
ven ze hun zenuwen de baas. Bij een
24-16 stand volgde de allesbeslis
sende aanval door het midden en
was het kampioenschap een feit.

Tekst: Patrick Zuidervaart, Peelpush

VV BEVO maatje te groot voor
GFC’33

Het team uit Panningen begon
prima aan de wedstrijd en kwam al
snel op voorsprong. GFC liet zichzelf
nog even van zijn beste kant zien,
maar daarna nam BEVO het heft in
handen. Guus Dielissen deed een
duit in het zakje met drie doelpun
ten en is hiermee nog in de race
voor de topscorers titel in de vierde
klasse. Het totaal van Dielissen
staat nu op negentien doelpunten,
met nog twee wedstrijden te gaan.

Als team heeft BEVO dit jaar reeds
60 maal het doel van de tegenstan
der getroffen. Iets wat de aanval
lende capaciteiten van deze ploeg
onderstreept. Tot slot wist invaller
Teun van der Elsen zijn eerste doel
punt voor BEVO 1 te scoren en de
eindstand van 6-2 op het scorebord
te brengen.

Tekst: Joost van den Beucken

Winst kon degradatie voorkomen

Koningslust degradeert na
verlies tegen SVEB

Op een zonovergoten sportpark De Lust stond Koningslust zondag
22 mei voor een duidelijke opdracht. Alleen winst tegen de gasten
uit Broekhuizenvorst kon degradatie nog voorkomen. Koningslust
slaagde niet in deze missie en degradeerde naar de vijfde klasse.
De gasten kwamen het scherpst
uit de startblokken. In de tweede
minuut zeilde een schot van SVEBaanvaller Steff Hermans maar net
over het doel van Koningslustkeeper Mick Berkers. Vervolgens
legden beide ploegen typisch
hots-knots-begonia-voetbal op
de mat, zonder tot echte kansen
te komen. In de 20e minuut brak
SVEB-uitblinker Toon Gooren met
een afgemeten schuiver in de rech
terbenedenhoek de ban: 0-1. De
Gona-supporters moesten wachten
tot de dertigste minuut voordat de
thuisploeg een eerste kans cre
ëerde. Met een strakke pass zette
Wouter Coolen Roel Ghielen aan
het werk. Zijn schot belandde in
het zijnet. In de tegenaanval over
kwam Maik Vermazeren hetzelfde.
Na de rust kwamen de blauw-

zwarten uit Broekhuizenvorst
opnieuw scherper voor de dag.
In de 52e minuut stoomde Toon
Gooren weer op naar het doel van
Koningslust. Vanuit zijn ooghoeken
zag hij Mick Berkers iets te ver voor
zijn doel staan en met een subtiele
lob maakte hij daar gebruik van:
0-2. Koningslust deed er nu toch
een schepje bovenop. In het laat
ste half uur van de wedstrijd bleef
de thuisploeg druk zetten zonder
tot echte kansen te komen. Aan
de overkant bleven bovendien de
gasten gevaar stichten uit counters.
De laatste kans voor Koningslust
was in de 85e minuut voor Lars van
Rengs. Zijn vrije trap vanaf twintig
meter vloog net over het doel.

Tekst: VV Koningslust
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. 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.
Restauratie oorlogsmonument:
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 1 juni
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO
0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
Geen H. Mis

Zondag 5 juni
H. Mis 11.15 uur Pinksteren

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Op zondag 15 mei hebben de Eerste
H. Communie ontvangen:
Nienke Hendrix, Finn Janssen, Tren
Janssen, Daan Runneboom, Jinthe
Runneboom, Giel Schers, Sarah van
Soest, Toon Strik, Senn Timmermans,
Mees Theelen, Martijn Verhaegh,
Karlijn Verheul, Sebastiaan in het Veld,
Jaimey Zegers, Vince Zegers.
En ’s middags is gedoopt:
Jayen Kornson.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 mei
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Ellie JanssenMeerts (verjaardag)
Zaterdag 4 juni
H. Mis 19.00 uur Pinksteren

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Cluster MKBE

Peeters. Jaardienst en verjaardag
Hay Engels (Dubbroek).
Parochie Maasbree
Mededelingen
Zondag 5 juni - Eerste zondag van
Misintenties
de maand
NL58RABO0131001973
Na de H. mis van 11.00 uur is
Pastorie Dorpstraat 31
er gelegenheid om samen met
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl kapelaan gezellig bij te praten
onder het genot van een kop koffie
www.parochiemaasbree.nl
of thee.
Kerkdiensten
U bent van harte welkom.
Zondag 29 mei
Openstelling Aldegundiskapel
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
De Aldegundiskapel in onze
Intenties: Overleden ouders
parochiekerk is dagelijks
Willems-Janssen en overleden
geopend voor het opsteken van
familie. Jaardienst Wim
een kaarsje, een gebed of een
Weijs, Mia Weijs-Willems
moment van bezinning. De H.
en overleden ouders WeijsAldegundis is beschermheilige
Leyssen. Jaardienst Anja
tegen ernstige ziekten en voor
Rooyakkers. Jan en Doky
troost en hoop.

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Tiny en Toon Backus-Lenders
en overl. fam. (jaardienst);
Johannes Janssen en Maria
Haenen; Nel Nijssen-Janssen
(jaardienst); collecte mede voor
de weekboekjes
Doopviering 11.30 uur:
Georgino Blomberg
Vrijdag 3 juni
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 28 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 4 juni
H. Mis 17.30 uur Pinksteren. T.i.v. uit
dankbaarheid leden verzetsbeweging
en oorlogsslachtoffers 1945;

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Hemelvaartsdag 26 mei 2022
de Eerste H. communie om 10 uur
Zaterdag 28 mei
19.15 uur Naatje en Lies Konings–
Teeuwen en voor Pastoor Verhaag;
voor Jo Huijsmans
Zaterdag 4 juni
15.00 uur Huwelijks Mis
Zaterdag 4 juni
19.15 uur voor pastoor Verhaag
Woensdag 8 juni
Dankviering communicanten om
19.00 uur

Stilstaan bij hoogte- en dieptepunten

VC Kessel viert gouden jubileum
Met enige vertraging door bekende coronaredenen, kon volleybalvereniging VC Kessel in het weekend van
van 21 en 22 mei dan toch eindelijk haar 50-jarig bestaan vieren. Opgericht in 1971 is de vereniging inmiddels
51 jaar jong. De gouden mijlpaal werd gevierd met een feestweekend.
Waar het seizoen 2020/2021 het feest
seizoen zou worden voor VC Kessel,
werd de hele feestplanning gepar
keerd. Nu kon de volleybalvereniging
Kessel dan toch het vijftig jaar bestaan
vieren. Onder het bekende motto bij
VC Kessel: “Draan! Maar iërs vollieë!”
werd het jubileum niet in de kantine
gevierd, maar in Kasteel De Keverberg
in Kessel. Er was een dj aanwezig
en de band Sjloetingstiëd trad op.
Tijdens deze avond werd stilgestaan
bij de hoogtepunten en dieptepunten
van de verenging. Kampioenschappen,
bekerwinsten, de Hemelvaarts- en

nieuwjaarstoernooien. Maar ook
degradaties, leden en oud-leden die
ontvallen zijn. In het kader van hoog
tepunten werden de vier kampioe
nen die VC Kessel in dit coronaseizoen
heeft gehad extra in het zonnetje
gezet, te weten Dames 2, Dames 3,
Heren Recreanten 1 en de talenten van
Cool Moves Volley Niveau 5.
Het mijlpaalweekend werd afgesloten
met een jubileumontbijt op zondag
22 mei, waar samen met de huidige
leden werd ontbeten. Toch wordt er
ook gedacht aan de jeugdleden. Voor
de jeugd staat op 11 en 12 juni een

kamp gepland met diverse activi
teiten. Anouk Rutten, die sinds 2021
actief is als voorzitster, hoopt dat
VC Kessel nog lang mag bestaan.
“De teams zijn gezellig, het is een mix
van jong en oud binnen de vereni
ging die toch goed klikt. Daarnaast is
iedereen fanatiek. Er mag hier en daar
wel wat vernieuwing gaan optreden,
maar zolang er genoeg plezier wordt
gemaakt en we vrijwilligers kunnen
motiveren om taken binnen de vereni
ging uit te voeren, zou dat goed moe
ten komen.”

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor; uit
dankbaarheid; t.i.v. Truus WeertsReinders (coll)
Maandag 30 mei
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 2 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Overleden: Nellie van Oijen –
Maessen, 92 jaar.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 mei
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst voor Piet Geraedts,
tevens voor Anny Geraedts-Thijssen
Donderdag 2 juni
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
18.00 uur H. Mis voor Louis Maas en

Mooi
Natuurlijk

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

Kerkdiensten
Zaterdag 28 mei
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Né Wijnands (jaardienst)
en Tru Wijnands-Nellen (verjaar
dag); Mia Houtappels (jaardienst);
Joke Goes;
Zondag 29 mei
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis
om 9.00 uur in de dagkapel.
Vrijdag 3 juni
‘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

Trui Maas-Geelen;
Jaardienst Martien Heymans en
Helena Heymans- Rutten

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

Volg ons op:

WWW.TRAAS.NL
Ik ben Nancy Peppelenbos, Matchmaker. Ik ben op
zoek naar een partner voor Roland 53 jaar. Nette
hardwerkende man met goede baan, eerlijk en
verzorgd, vrijgezel, geen kinderen, normaal,
donkerblond haar, blauwe ogen, houdt van
Nederlandstalige muziek, film kijken, koken, reizen
en wandelen, heeft een hart van goud, zou graag
met een leuke vrouw het leven willen delen en de
liefde willen vieren. Bel: 077 - 770 33 08 of reageer
vrijblijvend https://www.mensrel.nl/kandidaten/.
Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling met
de hoogste slagingskans.
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SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN95A

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Slim One Connect • Quantum Matrix Technology
• Neo Quantum Processor 4K • Quantum HDR 2000
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999,-

LG OLED TV
OLED55C16LA

• OLED • 4K Ultra HD • Film maker mode™ • a9 Gen4 AI Processor 4K en ThinQ AI
• Dolby Vision IQ • G-SYNC en AMD FreeSync™ • Reactietijd van 1 ms
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470,-
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1649,-
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inruil
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1179,-

SONY OLED TV
KE48A9BAEP

• OLED • 4K Ultra HD • Picture Processor X1™
• Acoustic Surface Audio • Android TV

899,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE55QN93A

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Neo Quantum Processor 4K
• Quantum HDR 2000 • Anti-Reflection • Tizen™

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

