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Monument boerderij
Bovensbos onthuld
In Helden werd op vrijdagmiddag 4 maart bij boerderij Bovensbos een monument onthuld ter herinnering aan de slachtoffers van die boerderij tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De zoektocht naar vergeten oorlogsslachtoffers van Piet Gommans en Jos Keijmes bracht Piet op het idee om een monument te verwezenlijken. Lees verder op pagina 02
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Gemeente neemt heft in eigen handen en
plaatst komremmers in Beringe
Gemeente Peel en Maas is het zat en neemt het hef in eigen handen. Na meerdere keren aandringen bij
Provincie Limburg om de verkeersveiligheid van de rotonde Bonaparte in Beringe te verbeteren, heeft de
gemeente besloten om het probleem zelf aan te gaan pakken. De gemeente wil op eigen kosten twee
komremmers bij de rotonde plaatsen.
In Beringe is al sinds 2014 overleg
met de gemeente, de provincie en de
werkgroep Veiligheid Beringe over
aanpassingen rondom de rotonde
Bonaparte en aansluitende wegen.
Dit om de verkeersveiligheid op deze
locatie te verbeteren. In een eerder
stadium zegde de provincie 100.000
euro toe om een veilige oversteek bij
de rotonde in Beringe te realiseren.
Vanwege de veranderingen binnen
het bestuur van de provincie, kwam
het verkeersknelpunt op een lager
pitje te staan. Omdat uit verkeerson
derzoek blijkt dat de rotonde vol
doet aan de eisen, heeft het nieuwe
bestuur aangegeven dat de provincie
geen noodzaak ziet om de verkeers

veiligheid te verbeteren. “Dat vin
den wij wel”, geeft wethouder Paul
Sanders aan. “In principe mogen we
niets met provinciale wegen doen
zonder toestemming. Die toestem
ming hebben we nu wel gekregen.
Het is jammer dat we geen financi
ële bijdrage krijgen van de provincie.
Maar wij vinden het belangrijk dat
de rotonde veiliger wordt voor onder
andere fietsers en voetgangers. Voor
het dorp is het enorm frustrerend dat
het zo lang heeft geduurd.”
Sanders geeft aan dat de provincie
haar standpunt berust op het aantal
verkeersongevallen op die plek. “Je
kunt het verkeersknelpunt niet altijd
hard maken uit het aantal ongevallen.

Deze moeten al geregistreerd worden
door de politie. Er vinden ook veel
bijna-ongelukken plaats, dit horen we
regelmatig van mensen in de omge
ving.”

Obstakels
De oplossing is volgens de gemeente
het plaatsen van twee komremmers.
Dit zijn obstakels tussen de vluchtheu
vel die het verkeer afremmen. De kos
ten hiervan zijn geraamd op een
aantal tonnen. Het besluit wordt voor
de kadernota aan de gemeenteraad
voorgelegd. De gemeente hoopt de
aanpassingen aan de rotonde mee te
nemen met de werkzaamheden aan
de Meijselseweg.

Peter van Horen van de Werkgroep
Veiligheid Beringe is blij dat er
eindelijk actie wordt ondernomen.
“Wij als werkgroep juichen toe dat
er eindelijk iets wordt gedaan om de
rotonde veiliger te maken. Wij strijden
hier al acht jaar voor en het is fijn dat
de aandacht die we voor deze rotonde
hebben gevraagd eindelijk wordt
opgepakt. Vooral ouders met kinderen
en ouderen voelen zich namelijk
nog altijd onveilig op de rotonde.”
Toch heeft hij nog een punt waar de
werkgroep niet helemaal tevreden
mee is. “We vinden het vreemd dat er
in 2017 de afspraak is gemaakt tussen
de provincie en gemeente om samen
de rotonde aan te pakken en dat
gebeurt nu in principe niet.” Hij had
liever gezien dat er iemand van de
gemeente eerder was langsgekomen
om samen met de leden van de
werkgroep, die zoals hij zegt ‘geen

verkeersdeskundigen zijn’, een plan
van aanpak op te stellen. “De afspraak
was dat de rotonde in zijn geheel
verkeersveiliger gemaakt zou worden
en nu gaan er alleen komremmers het
verkeer afremmen. Dat is hartstikke
goed, maar de afspraak was anders.
Omdat in het verleden al eerder
toezeggingen zijn gedaan, blijft de
werkgroep Veiligheid nu extra alert op
de uitvoering.”

gene uiteindelijk in kamp Sandbostel
(Nedersaksen) terecht, maar de ont
beringen waren te groot geweest. Hij
overleed daar op 1 mei 1945. Zijn graf is
tot op heden niet gevonden.

lie Van Zuilen, de huidige eigenaren
van de boerderij en het vroegere
buurmeisje van familie De Jong,
Diny Roosegaarde Bisschop–Vogel
uit Canada. De vrijwilligers van de
werkgroep Kruisen en Kapellen van
Heemkundevereniging Helden rea
liseerden belangeloos het gehele
monument. Bovensbos kent dus
nu drie monumenten: monument
Onderduikerskamp Bovensbos,
monument Boerderij Bovensbos en
het herdenkingsmonumentje van
een neergestorte bommenwerper.

Het is frustrerend
voor het dorp
dat het zo lang
heeft geduurd

Tekst: Jeanine Hendriks
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Monument boerderij Bovensbos onthuld
Op de boerderij Bovensbos werden op
zaterdagmorgen 17 juli 1943, zeven per
sonen door de Duitse Sicherheitsdienst
gearresteerd. De ontmanteling van het
onderduikerskamp in het bos aan de
overkant van de weg bij de boerderij,
bracht de Duitsers op het idee om ook

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

een bezoek aan de boerderij te bren
gen. Zo kwamen boer Kees Krans, zijn
vrouw Jeikina en zoon Gerrit, buurjon
gen Albert Schers en het ondergedo
ken joodse gezin De Jong uit Nijmegen
in handen van de Duitsers. Jeikina
Krans verbleef, na het binnenhalen van
de oogst, enkele maanden in kamp
Vught, en keerde op 24 december
1943 terug op de boerderij. Drie fami
lies werden door deze situatie getrof
fen want Arnold, zijn vrouw Estella en
hun 14-jarige dochter Fredi kwamen in
Auschwitz terecht en werden daar in de
gaskamers vermoord.
Boer Kees en zijn zoon kwamen als

dwangarbeiders in het Duitse Geldern
terecht, waar Kees door zijn zwakke
gezondheid en een slecht verzorgde
wond en wegrottend been in het zie
kenhuis kwam te liggen. Vanuit Geldern
bracht men hem nog, door toedoen
van zijn aanstaande schoondochter,
met een ambulance naar het zieken
huis in Helmond, maar Kees was toen
al stervende. Zoon Gerrit kwam uitein
delijk terug op de boerderij, maar bleek
toch een ernstige longaandoening in
kamp Amersfoort en Duitsland opge
lopen te hebben, waaraan hij in 1960
stierf. De 20-jarige Albert Schers kwam
als dwangarbeider of als strafgevan

Onthulling
Familieleden van de slachtoffers
onthulden vrijdag 4 maart de drie
granieten zuilen aan de weg langs
de boerderij. Namens de familie
De Jong deed dat Wim Rosenberg
uit Baarlo. Het initiatief van Piet
Gommans werd ondersteund
door Museum Peel en Maas, de
gemeente Peel en Maas, de fami
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Panningse Mildred Ockers zamelt hondenvoer
en medicijnen in voor kennels in Oekraïne
De Panningse Mildred Ockers, eigenaresse van een hondenkennel, zamelt voer en medicijnen in voor honden
die door de oorlog in Oekraïne hun thuis hebben verlaten. De eerste lading met gedoneerde spullen is deze
week op transport gegaan naar Hongarije.

Het gaat de Panningse Mildred
Ockers aan het hart dat honden door
de oorlog geen voer, speeltjes of
medicatie hebben. Daarom zocht

ze contact met eigenaren van
hondenkennels uit Oekraïne, die
vanwege de bombardementen hun
huis en haard verlieten. “Onder de
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We hebben voldoende (bij)banen
voor de kassa, de winkel,
de vulploeg of de horeca.
Mail: vacatures@leurs.nl

www.leurs.nl/vacatures

Tekst: Jeanine Hendriks
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jou het beste uitkomt!

Straelseweg 370, Venlo

hondenbezitters bevinden zich
verschillende bekenden. Ik hoor
vreselijke verhalen. Deze mensen
hebben niks meer. Veel mensen

zijn gevlucht met personenauto’s,
waardoor de honden achterbleven.
Een vriendin van mij uit Kiev heeft
ook een kennel en heeft ruim veertig
honden met personenauto’s de grens
bij Hongarije overgebracht en verdeeld
onder de mensen daar. De honden
worden daar goed verzorgd. Maar alle
hondenspullen zijn in Oekraïne
achtergelaten.” Daarom is Mildred
een inzamelactie gestart om voer,
speeltjes, kauwartikelen en medicatie
naar de hondenbezitters te sturen.
Ze heeft na haar oproep zoveel spullen
binnengekregen, dat ze bussen heeft
geregeld die de spullen transporteren
naar Polen en Hongarije. Daar worden
ze verdeeld en een gedeelte de
Oekraïne in gebracht. “Het is een
hele organisatie om alle spullen daar
te krijgen. Het is ook heel gevaarlijk
om later met spullen de grens naar
de Oekraïne over te steken voor
de hulpverleners aldaar. Maar wij
voelden ons verantwoordelijk om dit
te organiseren. Niets doen is geen
optie.” Wil je doneren? Mail dan naar
mildredockers@ziggo.nl of bel naar
077 307 90 95.

077-3216000
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Grashoekenaar stelt zijn kennel beschikbaar
voor opvang van Oekraïnse honden
Niet alleen mensen, maar ook dieren zijn het slachtoffer van de oorlog in Oekraïne. Tommy Snellenburg uit
Grashoek heeft een hondenkennel voor Cane Corso’s, een grote hondensoort. Hij stelt zijn kennel beschikbaar
voor de opvang van grote honden uit het oorlogsgebied en daarnaast is hij een inzamelingsactie gestart om
hondenvoer te kopen voor honden in Oekraïne.
Zelf heeft dierenliefhebber Tommy
Snellenburg negen reusachtige Cane
Corso’s thuis. Het gaat hem aan het
hart dat er zoveel Oekraïners met
honden hun woonplek moeten ont
vluchten. “Het probleem is dat vaak
alleen kleintjes welkom zijn in een
opvanglocatie. De grote hondensoor
ten kunnen ze niet kwijt op een plek
met zoveel mensen. Al helemaal niet
als je bijvoorbeeld drie honden hebt.
Dus waar moeten zij heen? Je laat ze
niet zomaar achter.” Volgens de ken
neleigenaar hebben vele omliggende
landen, net zoals Nederland inmiddels
heeft, de invoerregels voor huisdie
ren versoepeld. “Normaal gesproken
moeten ze gechipt zijn en bepaalde
papieren hebben. Dat valt nu weg
zodat ze kunnen komen. Maar veel
kennels in Polen en Roemenië nemen
ook geen grote honden aan. Daarom
heb ik aan Stichting Breeders For
Ukraïne kenbaar gemaakt dat ik mijn
kennel openstel voor grote honden.
Ik kan er nog tussen de acht en twaalf
extra kwijt.” Kleine hondjes kan de
Grashoekenaar niet kwijt. “Onze ken

nels zijn gebouwd voor grote honden.
We hebben grote tralies met grote
gaten, kleintjes zouden er zo tussenuit
piepen.”

Stabiliteit
Snellenburg heeft connecties in
Oekraïne en omliggende landen met
bevriende fokkers die ook honden
kennels voor Cane Corso’s hebben.
“We kennen ze al jaren en hebben een
goede relatie. Samen met de stichting
werken we eraan om de honden op
te vangen. We regelen busjes die de
honden naar ons toebrengen.”
Volgens de hondenliefhebber is het
belangrijk dat hun baasjes ook in
dezelfde buurt als de honden worden
opgevangen. Daarom heeft hij aan de
gemeente Peel en Maas gevraagd of
er zich mensen hebben gemeld die
vluchtelingen op willen vangen, of
hun vakantiehuisje of Airbnb beschik
baar stellen in de gemeente, zodat
de vluchtelingen straks op een korte
afstand van hun huisdier(en) zitten en
ze vaak kunnen bezoeken.” Zo krijgen
de honden zoveel mogelijk stabili

teit, geeft Snellenburg aan. “Er is niks
beter dan dat je baasje bij je is, dat is
beter dan bij een liefhebbende goed
bedoelde vreemde.”
Snellenburg zamelt ook geld in
om hondenvoer te kopen en naar
de grens bij Polen en Oekraïne te
exporteren. Hiervoor werkt hij samen
met het initiatief ‘Grashoek voor
Oekraïne’, een platform waarin lokale
opvang en acties worden gebun
deld voor Oekraïense vluchtelingen.
Vrachtwagens met pallets gaan er
naartoe vanuit vele landen. Zelf kocht
hij afgelopen week een eigen pal
let voer van 600 euro. “Mensen die
in hun kelder verstopt zitten, hebben
vaak nog wel eten voor zichzelf kun
nen regelen, maar het hondenvoer is
gewoon op. Ik zag een oproep dat er
een vrachtwagen vertrok en er nog
plek was voor één pallet, maar geen
geld om het voer te bekostigen. Toen
heb ik aangeboden om het te beta
len.” Nu zamelt Snellenburg ook zelf
in voor een stichting in Polen, die daar
lokaal hondenvoer koopt en vervol
gens door lokale transporteurs, die

de weg kennen naar Oekraïne bren
gen. “Zo hoeven wij geen vrachtwa
gens op en neer te rijden, dat scheelt
veel geld.” Op dinsdag 8 maart is er
nog een vracht met 900 kilo honden
voer en 300 kilo kattenvoer naar Lviv
verzonden, vanwaar het weer verder
verdeelt wordt. Ook worden de eer
ste vluchtelingen mee terug geno
men naar opvanglocaties, verdeeld
over Europa. “Of ik nu al honden krijg
om op te vangen, is nog onzeker.
De s ituatie verandert elk halfuur.”
Volgens de Grashoekenaar wordt elke
cent die hij gedoneerd krijgt recht
streeks aan de stichting gestort. Hij is

blij iets te kunnen doen voor de hon
den, en ook paarden zijn welkom op
zijn boerderij. “Wij zitten ook in de
paardenwereld. Als het nodig is, rijd
ik zelf met de auto en paardentrailer
naar de Pools/Oekraïense grens om
ze op te halen. Ik richt me op dieren,
andere organisaties weer op kinderen
of ouderen. Zo krijgt alles aandacht.
Mensen doen het belangeloos en dat
is fijn om te zien.” Doneren kan via
NL02 RABO 0144 2901 38, op naam van
T.B. Snellenburg, onder vermelding
van ‘Voer Oekraïne’
Tekst: Roosje Delsing

Kleinschalige opvang vluchtelingen

Actie ‘Grashoek voor Oekraïne’
levert slaapplekken op
Dorpscommissie Laeve Grashook kwam onlangs met de vraag of
inwoners van Grashoek kleinschalige opvang voor vluchtelingen
uit Oekraïne wilden organiseren bij mensen thuis. Daarop reageerden de dorpsinwoners enthousiast. Er zijn tot nu toe zo’n
twintig tot veertig slaapplekken toegezegd.
“Je huis openzetten voor deze
mensen is voor velen een heel
erg grote stap. Als we dit samen
doen en dorpsbreed organiseren,
wordt het makkelijker om ruimte
beschikbaar te stellen. We wil
len de mensen uit Oekraïne graag
helpen, ondersteunen en bege
leiden”, aldus de dorpscommissie.
“Het motto van Laeve Grashook is
‘Wae doon ’t same!’. Laten wij nu
ook tonen dat wij samen iets voor
de mensen uit Oekraïne kunnen
betekenen.”
De commissie was op zoek naar
kamers, vakantiehuisjes, caravans,
campers of campingplaatsen. Die
zijn inmiddels gevonden. “Wij zijn
heel erg blij met de vele positieve
reacties die wij hebben gekregen
de afgelopen twee dagen. Wij gaan
ons in eerste instantie richten op

opvang bij mensen thuis of B&B’s
binnenshuis. Hiervoor zijn al zo’n
twintig bedden toegezegd. Nieuwe
aanmeldingen zijn zeker nog van
harte welkom. Daarnaast zijn er
ook toezeggingen voor ongeveer
tien kampeerplekken in Grashoek
waar we caravans/campers kun
nen plaatsen. Deze verblijfmoge
lijkheden worden waarschijnlijk
pas gebruikt als er onvoldoende
binnenlocaties beschikbaar zijn.
Toch willen we hier nogmaals de
oproep doen aan mensen die een
caravan/camper hebben en deze
beschikbaar willen stellen om je
dan te melden.”
Wil je op wat voor manier dan ook
helpen? Stuur een mail naar actie@
laevegrashook.nl Contactpersoon
binnen de dorpscommissie is
John Janssen 06 20 00 58 85.
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Vrouwen in Peel en Maas met Oekraïnse roots
starten inzamelingsactie voor kleding en spullen
Nadiya Verkoelen-Lehan (50) uit Panningen en Katya Huibers (36) uit Maasbree, allebei van Oekraïnse afkomst,
zijn een inzamelingsactie gestart voor Oekraïners die nog in hun land verblijven. Zij willen graag inwoners uit
hun thuisland helpen. Daarom heeft Nadiya haar garage omgetoverd tot een opslagplaats voor alle gedoneerde
spullen. “De meest hulp komt juist van de mensen waarvan je het niet verwacht”, aldus Nadiya.

Legertassen met complete inhoud voor
militairen, schoenen, kleding, mut
sen en handschoenen. Je kunt het zo
gek niet bedenken en het ligt in de
garage van Nadiya Verkoelen-Lehan.
Ze begon in de gang van haar woning
met het opslaan van spullen. “Totdat
het steeds meer werd en mijn man me
vriendelijk verzocht het naar de garage
te verhuizen”, zegt ze. Nadiya woont

zelf sinds tien jaar in Panningen, maar
heeft nog altijd familie in Oekraïne
wonen, zoals haar 83-jarige vader die
in Lviv woont. “Hij wil daar blijven”,
zegt Nadiya. “Hij zegt: ‘Ik ben in dit
huis geboren en ga hier ook dood.’”
Nadiya heeft veel stress en is ont
zettend verdrietig en bang dat haar
familie iets overkomt, net zoals haar
vriendin Katya uit Maasbree, die ook

uit Oekraïne komt. Haar familie woont
in het noorden van Oekraïne en de
geruchten gaan, zo zegt ze, dat Poetin
daar binnen gaat vallen. “Ze verliezen
alles als Poetin Odessa aanvalt”, zegt
Katya. “De stress die ik heb, beïnvloedt
mijn gezondheid.” Beide dames zijn,
direct nadat de oorlog uitbrak in hun
thuisland, mee gaan lopen met pro
testmarsen. Eerst in Den Haag en een

paar dagen later in Amsterdam. Nadiya
is al sinds 2014 in contact met een
stichting uit Den Haag die opkomt voor
inwoners van Oekraïne. Via hen heeft
ze c ontacten gelegd om de inzame
lingsactie qua logistiek te regelen. De
stichting zorgt dat er busjes langs haar
huis rijden die ze kan inladen met de
spullen. Vervolgens vertrekken de bus
jes naar de Oekraïense grens, waar de
spullen wederom worden verzonden
naar verschillende plekken in het land.
Volgens Katya wordt alles goed gere
geld. “Er wordt goed gecontroleerd
en er worden onder meer video’s en
foto’s opgenomen van waar de spullen
naartoe gaan. Zo weten we zeker dat
het in de juiste handen komt.”
Nadiya werkt drie dagen per week bij
een patisserie in Venlo, van 05.00 tot
15.00 uur. Daarna gaat ze direct thuis
weer aan de slag voor de inzamelings
actie. Ze wil zoveel als ze kan voor
haar thuisland doen. “Ik wil niet huilen,
daarom wil ik mijzelf bezighouden”,
zegt ze. In eerste instantie wilde ze de
actie alleen met vriendin Katya doen.
“Op de eerste dag belde Liliya Horbay
(36) mij. Ik kende haar niet, maar zij
is met haar moeder en zoontje tijdens
de oorlog gevlucht naar Nederland,
omdat ze hier al familie hebben
wonen. Nu huren ze een apparte
ment in Meijel. Liliya had mijn actie via
Facebook gezien en nam contact met
me op. Ze wilde graag helpen. Ik zei
dat het niet hoefde. Maar na één dag
kreeg ik al zoveel spullen, dat ik haar

snel weer heb opgebeld. Nu is ze er
elke dag.” Het doet de dames goed om
te zien hoeveel hulp ze krijgen uit alle
hoeken. “De meeste hulp komt juist
van de mensen waarvan je het niet
verwacht”, zegt Nadiya. Tot de oorlog is
afgelopen doen de dames er alles aan
om zoveel mogelijk bruikbare spullen
in te zamelen en op te sturen. “Hopelijk
is het snel voorbij”, aldus Nadiya.

Helpen
Op dit moment zijn er bepaalde pro
ducten waar een tekort aan is. Dit laat
de Stichting Oekraïners in Nederland,
waarmee de dames contact hebben, aan
hen weten middels een lijst die telkens
wordt bijgewerkt en opgestuurd. Kleding
is er op dit moment genoeg. Waar wél
tekort aan is, dat zijn onder meer baby
spullen, thermokleding, slaapspullen
voor militairen, warme sokken, regen
jassen, waterdichte schoenen, werk
schoenen met stevige neus, elektronica
(zaklampen met minimaal 1000 lumen,
powerbanks, en portofoons), ingeblikt
voedsel en medicijnen.

Doneren
Wil jij spullen doneren? Dan mag je
deze afgeven aan de Ringovenstraat 5
in Panningen. Als je op een andere
manier wilt helpen, bijvoorbeeld met
het sorteren van spullen, mail dan
naar helpoekraine2022@gmail.com
Doneren aan Stichting Oekraïners in
Nederland kan op rekeningnummer
NL97INGB0006510466

Stichting Maasbree-Wolsztyn zamelt geld in voor aanschaf
aggregaten en medische artikelen voor Oekraïne
Stichting Maasbree-Wolsztyn is een inzamelingsactie gestart voor de aanschaf van aggregaten. Door de aanhoudende bombardementen is er veel schade aan elektriciteitscentrales en zijn 61 ziekenhuizen buiten gebruik.
Met het geld dat de stichting inzamelt kunnen aggregaten worden gekocht. Ook heeft de stichting via de apotheker en oud-apotheker in Baarlo medische artikelen geregeld voor Oekraïne. Woensdag 9 maart maart ging een
eerste aanhanger op transport vanuit Baarlo naar Oekraïne met vijf aggregaten en veel medische artikelen.

apotheker en oud-apotheker in Baarlo
hebben we woensdagochtend het
transport naar Oekraïne kunnen rege
len. Zij hebben een groot deel van
medische spullen, zoals hechtmateriaal
en pijnstillers, ingekocht en geschon
ken. We zijn onder de indruk van wat
individuele gevers hebben gedaan. Ook
de stichting Baarlo Leeft! heeft flink bij

gedragen, waarmee ze laat zien, dat ze
niet alleen vindt, dat Baarlo moet voort
leven.” Wie spullen wil doneren kan
dit doen bij Yvonne van Knippenberg
op Graaf van Kesselstraat 10 in Baarlo.
Bel 06 37 64 51 65 voordat u spullen
brengt.
Tekst: Jeanine Hendriks

LIJST

STEM Lijst 2
Plaats 2
Henk Boots
“Omdat wij via onze partnergemeente
regelmatig contact hebben met de
gemeente Lityn in Oekraïne, heeft de
burgemeester van Lityn ons om hulp
gevraagd. Vooral aan aggregaten om
elektriciteit op te wekken is een groot
gebrek”, legt voorzitter Marcel Kleinen
uit. De stichting Maasbree-Wolsztyn

plaatste een oproep op Facebook om
geld te doneren voor de aanschaf van
aggregaten. “Het streefbedrag was
12.000 euro. We merken dat inwoners
van Peel en Maas gul zijn en willen
helpen.” De aggregaten zijn via gulle
gevers inmiddels binnen. “Ook gaan er
veel powerbanks, batterijen en zak

lampen naar Oekraïne. Daar is een
enorm gebrek aan.” In Lityn is naast
het bestaande ziekenhuis een nood
hospitaal ingericht om gewonden op te
vangen. Daarom vroeg de gemeente
ook om extra medisch materiaal om
de gewonden te behandelen. “Door de
fantastische samenwerking met de

• Zelfsturing, ruimte bieden voor nieuwe ideeën en initiatieven.
• Meer betaalbare woningen voor alle doelgroepen.
• Ruimte voor een diversiteit van woningen.
• Aandacht voor andere vormen van samen wonen en zorgen
voor elkaar.
• Een veilige en groene omgeving met voorzieningen voor
jong en oud.

SaMEn MoETEn wE HET doEn!
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Jongere in de politiek

Noah Sijben is de jongste kandidaat van zijn partij
Hij is volgens de wet nog maar nét volwassen, maar prijkt nu al op de kandidatenlijst van D66 Peel en Maas, de
partij die dit jaar voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Noah Sijben (18) uit Helden, nummer drie op de kandidatenlijst, is blij dat hij in de politiek mag. “Jongeren brengen een frisse blik met zich mee.”
Noah Sijben houdt zich al een aantal
jaren bewust bezig met de politiek.
“Sinds mijn 15e volg ik aandachtig
debatten op televisie en verdiep ik mij
in de verschillende politieke partijen.
Op het Bouwens maakte ik mij als
voorzitter van de leerlingenraad sterk
voor de belangen van jongeren op
school. Dit wil ik nu ook voor al onze
inwoners in Peel en Maas voortzetten,
van jong tot oud.” In de zomervakan
tie van 2020 sloot Sijben zich aan bij
D66. De jonge Heldenaar had een dui
delijke beweegreden om de politiek in
te gaan. “Ik vind het mooi om te zien
dat je zoveel kunt bereiken binnen
de gemeentepolitiek als je zelf het
initiatief neemt. Voor mij kan lokaal
écht het verschil worden gemaakt.
De lokale politiek staat het dichtst bij
haar inwoners, maar het is daarbij

wel belangrijk dat elke groep verte
genwoordigd is. Door mij verkiesbaar
te stellen wil ik een stem zijn voor de
jongeren en jongvolwassenen die nu
nog te weinig betrokken worden bij
de belangrijke beslissingen die in de
gemeentepolitiek genomen worden.
Bovendien wil ik met mijn deelname
aan de gemeenteraadsverkiezingen
ook andere jongeren stimuleren en
inspireren om aandacht te hebben
voor de belangrijke beslissingen die
lokaal worden gemaakt.”

Jongeren
Sijben sloot zich aan bij D66 omdat
de partij bij zijn manier van denken
past, zo zegt hij. “Het is een partij
die investeert in de generaties van
de toekomst, met een progressief en
duurzaam karakter. Ook merk ik dat

wij als jongeren daadwerkelijk seri
eus genomen worden. Dit waardeer ik
heel erg.” In aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen heeft Sijben mee
geholpen met de landelijke campagne
van Carline van Breugel. “Zij is een
jonge vrouw die net als ik opkomt
voor de belangen van jongeren en
jongvolwassenen. Vlak na de verkie
zingen heb ik hier in Peel en Maas een
aantal enthousiaste D66-leden leren
kennen en hebben we samen beslo
ten om dit jaar voor het eerst deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkie
zingen.”

Toekomst
Sijben zou graag willen zien dat de
gemeente Peel en Maas zich actief
inzet voor de inwoners van de toe
komst. “Na het studeren in een gro

Themabijeenkomst verkeer en dorpsplein
Grashoek
De eerste openbare vergadering/bijeenkomst van dorpscommissie Laeve Grashook staat gepland voor
woensdag 23 maart, om 19.30 uur in de Ankerplaats. Tijdens deze bijeenkomst komen twee thema’s aan
bod: verkeer in Grashoek en het dorpsplein (het plein bij de kerk).
De dorpscommissie wil graag van de
inwoners horen wat er leeft in het
dorp met betrekking tot verkeer en
de inrichting van straten in Grashoek.
Er moet volgens het dorp wat gebeu
ren met het gedeelte van het dorps
plein bij de kerk. “Er zijn diverse
beuken afgestorven. Dit ontsiert

het plein. Daarnaast is de suggestie
gedaan om minder verharding aan
te brengen op dit gedeelte van het
plein, en hebben mensen gevraagd
om het plein wat meer aan te kleden.
Wij willen samen met jullie bekijken
of het mogelijk is om hiervoor een
commissie op te starten”, aldus de

dorpscommissie. Tijdens de kick-off
van de dorpscommissie is aangekon
digd dat er minimaal zes keer per
jaar openbaar wordt vergaderd in het
gemeenschapshuis. Dat betekent dat
iedereen bij die vergaderingen kan
aansluiten, om te luisteren of zelf een
onderwerp in te brengen.

tere stad, willen veel starters en jonge
gezinnen in onze mooie gemeente
komen wonen. Maar met het huidige
woningtekort is het ook in Peel en
Maas voor veel mensen niet mogelijk
om een gepaste woning te vinden.
Als jongere voel ik zelf de urgentie
om dit tekort lokaal aan te pakken.
En daarom wil ik samen met mijn
partijgenoten werken aan creatieve

en duurzame oplossingen voor het
woningtekort, zodat ook voor de vol
gende generaties onze kernen brui
send en groen blijven.” De Heldenaar
hoopt dat hij met zijn kandidaatstel
ling een verschil kan maken in de
gemeente. “Er gaat veel goed, maar
met de frisse blik die jongeren met
zich meebrengen kunnen we onze
gemeente zeker nog verbeteren.”

Hoi groep 8 leerling!
Kom jij volgend schooljaar naar
het Bouwens?
Je bent van harte welkom om je,
samen met je ouders/verzorgers,
in te komen schrijven als nieuwe
leerling.

Gemeente
Peel en Maas
blijft goed
wordt beter.

www.hetbouwens.nl

Kom je aanmelden!
maandag 14 maart en dinsdag 15 maart
van 17.00 uur tot 19.30 uur

BESCHERM
DE VLEERMUIS

KOOP EEN
VLEERMUISVERBLIJF!
Bekijk de webshop voor
vleermuiskasten en -stenen.
WWW.TRAASNATURECARE.NL

kies
es
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De achterkant van de
gemeenteraadsverkiezingen
in Peel en Maas
Ger Hermans is al dertig jaar coördinator vanuit de gemeente bij alle verkiezingen die plaatsvinden in Peel en
Maas. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen volgende week heeft Ger een draaiboek klaarliggen en is hij
onder andere samen met zijn collega Kim van Lierop al sinds september bezig met de voorbereidingen.

In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij
een enthousiaste

Adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu m/v
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
adviseren van de agrarische sector op het gebied van
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Pijnenburg Agrarisch Adviesburo is een no-nonsense
adviesorganisatie die dicht bij de klant opereert.
Pijnenburg heeft een breed pakket van diensten voor
de (agrarische) ondernemers in het buitengebied.
Het werkgebied concentreert zich in een straal van 50
kilometer rondom de vestigingsplaats Horst.
De organisatie weet een laagdrempelig en
informeel karakter te combineren met een goede
kwaliteit van werk.

Sinds september zijn Ger en Kim,
samen met het projectteam, al voor
bereidingen aan het treffen voor de
verkiezingen die maandag 14, dinsdag
15 en woensdag 16 maart plaatsvin
den. Het gaat hierbij om het regelen
van stemlokalen, stembureauleden
en facilitaire zaken. “Omdat tijdens de
voorbereidingen nog coronamaatrege
len golden, hebben we het draaiboek
van het jaar ervoor met de Tweede
Kamerverkiezingen erbij gepakt.
Daarom is er rekening gehouden met
het feit dat stemlocaties beschik
ken overeen aparte in- en uitgang,
er voldoende afstand gehouden kan
worden, er mondkapjes en desinfec
tie aanwezig zijn en kuchschermen
worden geplaatst. Het vinden van een
goede locatie is veel werk. Er moet
ook een goede spreiding zijn van
stemlocaties”, geeft Ger aan.

Maatregelen
Omdat vorig jaar vanwege de
coronamaatregelen verschillende
accommodaties gesloten waren,
konden deze locaties gebruikt worden
als stemlokaal. Dit jaar zit de vork
anders in de steel, omdat activiteiten
weer zijn opgepakt en de locaties
niet beschikbaar zijn. De Paort in
Kessel is vervangen door ôs Knip,
De Vermaekerij in Maasbree door
Opleidingscentrum Alles Paletti en
DOK6 is van de lijst verdwenen en
Feestzaal Thoes eraan toegevoegd.
Ger: “Als gemeente heb je daarin een
voorbeeldfunctie en wil je alles veilig
organiseren. Veel maatregelen blijven
daarom intact, zo zijn bijvoorbeeld
de kuchschermen landelijk nog
steeds verplicht.” Vanwege alle
coronamaatregelen die al getroffen
waren en omdat er drie dagen
gestemd wordt, stijgen dit jaar de
kosten die de gemeente maakt om de
verkiezingen te faciliteren. “Normaal

kosten de verkiezingen gemiddeld
2 euro per inwoner, door de
coronamaatregelen 4,50 euro. Vanuit
het Rijk komt er een vergoeding voor
de extra gemaakte kosten.”

Reservelijst
Ook zijn er sinds vorig jaar vijf stem
bureauleden aanwezig, dat houdt
de gemeente dit jaar ook in stand.
Volgens Kim is er vanwege de coro
nabesmettingen opnieuw een flinke
reservelijst met stembureauleden
gemaakt. Ook dit jaar heeft de
gemeente een reservelijst opgesteld.
“Vorig jaar hebben we veel reclame
gemaakt en daardoor hebben we
nieuwe aanmeldingen gekregen.
We hadden een ruime reservelijst,
maar toen de verkiezingen daadwer
kelijk werden gehouden, was de lijst
weer leeg vanwege afzeggingen en
zieken. Dit jaar hebben we een nog
langere reservelijst samengesteld. In
totaal telt Peel en Maas 330 stem
bureauleden, er staan nog ongeveer
50 leden op de reservelijst”, legt
Kim uit.
Dit jaar kunnen inwoners wederom
op maandag en dinsdag stemmen.
Tijdens de landelijke verkiezingen
kwamen daar nog de briefstemmen
bij. Kim en Ger vinden het prettig dat
die zijn verdwenen. “Er werd vorig
jaar vaak fout per brief gestemd.
Uiteindelijk hebben we de foute
brieven toch mee mogen tellen. Er was
veel onduidelijkheid. Dat bracht weer
extra werk met zich mee”, verduidelijkt
Kim. Volgens Ger lijkt het erop dat
vroegstemmen wel de toekomst wordt.
“Deze dagen zijn bedoeld voor de
mensen die op woensdag niet kunnen.
Vorig jaar was het vroegstemmen
eigenlijk ingepland voor kwetsbaren
die de drukte vanwege corona wilden
voorzijn. De opkomst lag toen op 8
procent.”

Telmethode
Om 21.00 uur sluiten op woensdag de
stembureaus. Meteen daarna gaan
tien stembureauleden per stembureau
aan de slag met tellen. Dit wordt
gedaan met de CRAFT-telmethode,
leggen Kim en Ger uit. “Deze methode
biedt structuur en het tellen gaat
doordoor over het algemeen sneller.
Alles wordt twee keer geteld volgens
het vierogenprincipe”, legt Kim uit.
Volgens Ger zou er in de toekomst
wel een ander systeem moeten
komen. “We slaan landelijk door
in het controleren. Misschien zijn
nieuwe stembiljetten en elektronische
telapparaten al een verbetering. Je zou
daarmee veel winst kunnen behalen.”
De eerste uitslagen druppelen
woensdagavond rond 22.30 uur
binnen. Op donderdag is voorlopig
bekend op partij- en zetelniveau.
Wie denkt dat de werkzaamheden
van Ger en Kim meteen na de
verkiezingen stoppen, heeft het mis.
Nog ruim twee weken voeren ze nog
taken uit die met de verkiezingen
te maken hebben. “De definitieve
uitslagen komen op maandag
21 maart. Daarna volgt de benoeming
van de 27 raadsleden. We gaan
na de benoeming nog met elkaar
evalueren, worden vergoedingen van
de stembureauleden uitgekeerd en
worden locaties betaald. Het is een
half jaar een hectische periode. Er
gaat van alles door je hoofd. Je stelt
je vaak de vraag: “Heb ik aan alles
gedacht?”

We slaan landelijk door
in het controleren

Tekst: Jeanine Hendriks

Het profiel van de kandidaat die wij zoeken:
• Een persoon die een aanvulling is voor ons team en in
staat is zelfstandig te functioneren naar de klanten en
richting de diverse overheden;
• Beschikt over HBO opleiding of HBO denkniveau;
• Enthousiaste instelling, creatief inzicht en proactief
werkend;
• Landbouwkundige achtergrond, werkervaring op dat
gebied en/of affiniteit met het buitengebied;
• Ondernemend, resultaatgericht en vaardig in het creëren
van draagvlak;
• Ervaring op het gebied van R.O. en Milieu strekt tot
aanbeveling.
Een uitgebreidere omschrijving van deze vacature treft
u aan op onze website. Uw schriftelijke reactie met
bijbehorend CV zien wij graag zo spoedig mogelijk
tegemoet.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
dhr. Joost Pijnenburg via tel. 077-3982921 of
info@pijnenburgadvies.nl

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

LIJST

Tiny
Valckx

4
Samen bouwen aan een
krachtig Peel en Maas!
Uw stem voor lijst 2 nummer 4
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Och wat...

“ ’t Is wat ’t is”

Op vrijdag 4 maart 2022
overleed in de leeftijd van 83 jaar

Dankbaar en trots dat hij zolang in ons midden mocht zijn,
is op 89-jarige leeftijd rustig ingeslapen,
ôzze pap, trotse opa en opie

Wim Jacobs

Sjaak ( Jac) Steeghs

Riek Jacobs - Rijs
lieve pap en trotse opa van
Lia en Paul
Lotte
Fieke
Anne

Column

Alles gaat goed

Marjo en John
Sander en Kim
Isa

Waarom zou een andere leefstijl
bijdragen aan het voorkomen/
vertragen van dementie?
Daarvoor moeten we eerst
weten wat leefstijl is.

Frank Jeene

En opa’s klein- en achterkleinkinderen

Marcel en Anouk
Yvonne en Jeroen
Gijs
Saar

Venlo, 5 maart 2022
Correspondentieadres :
Peet Steeghs Uitvaartzorg
Dr. Poelsstraat 7
5993 AE Maasbree

Frank †
Breetse Peelweg 14, 5993 NC Maasbree
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 10 maart
om 14.00 uur in de parochiekerk te Maasbree.

Wij nemen afscheid van ôzze pap, opa en opie op
vrijdag 11 maart om 11.00 uur in het crematorium Yardenhuis,
Grote Blerickse Bergenweg 30 Blerick.

Aansluitend zullen we pap te rusten leggen op het kerkhof aldaar.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Ons bereikte het droevige bericht van het plotselinge
overlijden van ons lid

Wies ut lets de teugels in eige heng

Thom Severijns

Wim Jacobs

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden, zoveel belangstelling,
bieden zoveel troost...

Wim was heel graag in ons midden en kon intens genieten van
een potje beugelen en een goed gesprek met een biertje.
Wij zullen ons Wim blijven herinneren als een oprechte,
goedlachse en gezellige Treffer op en naast de baan.
Wij wensen zijn familie en naasten
heel veel sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.

De
ffers
Tre

Onder ‘leefstijl’ verstaan we gedrag
waarvoor een relatie met goede
gezondheid of met gezondheids
problemen is vastgesteld. U moet
dan denken aan: roken, alcohol,
drugs, bewegen, gezond gewicht,
seksuele gezondheid, voeding en
ongevallen. Dit alles is samenge
vat in de Leefstijlmonitor. Met een
gezonde levensstijl kun je demen
tie niet helemaal voorkomen
maar wel de kans erop verkleinen.
Gemiddeld krijgen mensen die de
belangrijkste risicofactoren vermij
den tot zo’n vijf jaar later demen
tie. Veel onderzoekers geloven dat
5 tot 30 procent van alle dementie
te voorkomen is met een gezonde
levensstijl. De belangrijkste risi
cofactoren in relatie tot dementie
zijn: lage mentale activiteit, roken,
weinig bewegen, depressie, sterk
overgewicht, hoge bloeddruk en
suikerziekte. De oplossing lijkt dus
simpel: beweeg voldoende, stop
met roken, eet gezond en drink
liefst geen alcohol. Als je te zwaar
bent, probeer dan af te vallen door
gezond te eten en meer te bewe
gen (tenminste één uur per dag
intensief bewegen). Uit recent
onderzoek blijkt dat mensen van
60 jaar met overgewicht twee keer
zoveel kans hebben op hun 75e op
dementie. Het is bekend dat sui
kerziekte het risico op dementie
verhoogt. Voor het eerst is geke
ken naar de relatie tussen diabetes
en de verschillende subtypen van
dementie. Nieuw onderzoek laat
zien dat diabetes wel het risico op
vasculaire dementie verhoogt, maar
niet het risico op Alzheimer. Het is
al langer bekend dat mensen met
suikerziekte gemiddeld twee keer
zo veel risico lopen op dementie als
mensen zonder suikerziekte. Dus:
meer bewegen, stop met roken,
voorkom overgewicht, eet gezond
en laat je vooral cognitief prikkelen.
Dat zijn de eerste stappen op weg
naar het vertragen of voorkomen
van dementie. Mocht u vragen
hebben, een verhaal willen delen,
stuur dan een bericht naar
allesgaatgoeddementie@gmail.com
Op 15 maart gaat het Alzheimer
Café Peel en Maas weer open. Het
thema is: ‘adviezen over geheugen
training, leefstijl en medicatie’.

Mien en Leo
Nel en Sjraar
Frans en Annette
Gijs

Beugelcl
ub

Over dementie

Tiny Steeghs – Smets †

Maasbree

Humor was mijn beste vriend,
als je kunt lachen en dan nog grient.
Goeie zin is het mooiste wat er kan zijn,
daarvan wint nog niet een medicijn.

Ton Peeters

Bertha Severijns - van Rengs
Kinderen en kleinkinderen
Tongerveldweg 27, 5993 NH Maasbree

De vele fijne herinneringen verzachten de smart.
Voorgoed uit ons leven, maar voor altijd in ons hart.
Op vrijdag 4 maart 2022
overleed in de leeftijd van 70 jaar

Ton Peeters

José Drissen - Steegs

echtgenoot van

echtgenote van

* 18 oktober 1933

Panningen

† 6 maart 2022

An Peeters-Theeuwen
Panningen : Ria en Hans
Jordi en Loes, Liz, Noé
Bjorn en Cynthia, Evi ♥
Neer : Henk en Gertie
Jeanine
Jean en Audrey, Skye
Familie Bongers
Dr. Poelsplein 16, kamer 1.4
5981 TW Panningen
Het afscheid heeft op donderdag
10 maart plaatsgevonden.
Op het Broek Uitvaartverzorging 0475-571883

Jan Drissen

liefste vrouwtje van

Timo †

trotse peettante van

Roel Janssen

Familie Steegs
Familie Drissen
Molenveldweg 69
5975 AJ Sevenum
Wij nemen in besloten kring afscheid van José.
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Hoop op ontheffing verbod tractoren op Middenpeelweg
Er is hoop dat de dorpskern van Helden wordt ontlast van tractoren. Provincie Limburg heeft namelijk toegezegd om nogmaals te kijken naar het
voorstel om tractoren toe te laten op de N277 tussen Maasbree en Kessel. Nu moeten deze voortuigen bij Maasbree en Kessel de weg af en onder
andere de Molenstraat van Helden passeren. Omwonenden klagen al jaren over overlast.
Sinds 2018 is de gemeente Peel en
Maas met de provincie en met een
werkgroep van bewoners uit Helden
in gesprek om een aantal verkeers
knelpunten op de Molenstraat/
Roggelseweg op te lossen. Op de
Molenstraat rijdt veel landbouwver
keer. Een deel hiervan betreft door

gaand verkeer dat gedwongen wordt
om over de Molenstraat te rijden,
omdat op de N277 (Middenpeelweg)
een verbod voor landbouwverkeer
geldt. Omdat er geen afslag was bij
Maasbree en Kessel, vond de pro
vincie het niet veilig om tractoren
toe te staan op dat gedeelte van de

Middenpeelweg. Inmiddels ligt die
afslag er al twee jaar en is er volgens
de gemeente geen reden meer om de
tractoren te weren. “Er is eerder door
gedeputeerde Mackus een toezegging
gedaan om de weg open te stellen
voor tractoren. Een maand later vertrok
hij. De nieuwe gedeputeerde heeft

onlangs aangegeven dat er een breed
verkeersonderzoek is gedaan naar de
locatie en dat het idee niet past. Elke
gedeputeerde is anders en dat maakt
het lastig. Omdat er een mondelinge
toezegging is gedaan, waar ook dorp
sinwoners bij aanwezig waren, komt
de provincie er niet onderuit”, legt

wethouder Paul Sanders uit. Wanneer
de gemeente kan hard maken en dus
op papier kan zetten dat deze toezeg
ging aan het dorp is gedaan, wil de
provincie het plan herzien. Sanders
heeft goede hoop dat er aanpassin
gen worden gedaan aan de N277.
“De kans is groter dat er een ongeluk
gebeurt op de Molenstraat dan op de
Middenpeelweg.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Gemeente in gesprek met Leudal over overdragen N562
De provincie is voornemens om de N562 over te dragen aan gemeente Peel en Maas en gemeente Leudal. Bij de overdracht kan de gemeente Peel en Maas de Molenstraat en Roggelseweg
naar eigen inzicht en conform landelijke richtlijnen inrichten. Wethouder Paul Sanders geeft aan eerst in gesprek te gaan met Leudal over haar standpunt rondom de overdracht.
Om de verkeersveiligheid te vergro
ten is een aantal verkeersmaatregelen
gewenst op de N562. De gemeente
Peel en Maas denkt aan snelheidsrem
mende maatregelen, het verbreden
van de fietssuggestiestroken en/of
het realiseren van veilige oversteek
locaties. Het constructief onderhoud

aan de N562 bebouwde kom Helden
is vanuit de provincie in 2023 gepland.
Gezamenlijk zal worden bekeken of
er tijdens dit onderhoud combinaties
mogelijk zijn met gemeentelijke wen
sen, zoals het verbeteren van de over
steekbaarheid.
Volgens wethouder Paul Sanders is

gemeente Leudal nog niet eerder op
de hoogte gebracht van de mogelijke
overdracht van de N562. Daarom staat
er eerst een gesprek tussen beide
gemeentes gepland. “Indien de weg
wordt overgedragen wil de gemeente
ook kijken naar maatregelen op
Roggelseweg nabij Egchel. Omdat

het onderhoud binnen de bebouwde
kom plaatsvindt, worden er nog geen
maatregelen getroffen bij Egchel. Wel
heeft de provincie aangegeven dat de
verlichte verkeersremmer kapot was.
Die is inmiddels vervangen. Om onge
lukken in de toekomst te voorkomen
denken wij als gemeente aan het min

der scherp maken van de bocht, maar
daarvoor hebben we ook financiële
middelen nodig vanuit de provincie.
Dit zullen we ook bespreken tijdens
gespreken over de overdracht van de
N562”, aldus wethouder Sanders.
Tekst: Jeanine Hendriks

Sleutelpersoon voor gemeente

Syrische inwoonster Peel en Maas ondersteunt nieuwe inburgeraars
Gemeente Peel en Maas is een nieuw initiatief gestart waarbij zij een sleutelpersoon, in dit geval een
Syrische vrouw uit de gemeente, inzet bij de start van het inburgeringsproces. Deze sleutelpersoon ondersteunt nieuwe inburgeraars bij het volwaardig meedoen in de samenleving van Peel en Maas.
Het zo snel mogelijk mee laten doen
van inburgeringsplichtigen in de
maatschappij staat ook centraal in
de nieuwe wet inburgering 2021,
die vanaf 1 januari 2022 van kracht
is. De regie en uitvoering van inbur
gering ligt hiermee voortaan bij de
gemeenten. Er zijn verschillen in taal,
cultuur en de daarbij horende nor
men en waarden die inburgeraars
moeten overbruggen om goed in te
kunnen burgeren. Daarom heeft de

gemeente Peel en Maas een Syrische
vrouw als sleutelpersoon naar voren
geschoven, die zelf ingeburgerd is
in Nederland. Een sleutelpersoon
is een schakel tussen verschillende
culturen. “Als geen ander weet een
ervaringsdeskundige (oud-inburge
raar) hoe het is om in een vreemd
land terecht te komen en opnieuw
te moeten beginnen”, zegt Anget
Mestrom, wethouder Inburgering.
“Wie kan dan ook beter aan nieuwe

inburgeraars uitleg geven over de
verschillen in gebruiken dan een
ervaringsdeskundige. De sleutelper
soon heeft een essentiële rol in het
overbrengen van informatie. Zij ver
taalt de inhoud van diverse thema’s,
zowel talig als cultureel. En nét dat
laatste is zo belangrijk om de gang
van zaken goed te kunnen doorgron
den en eigen te kunnen maken.”
Volgens de gemeente zijn de resulta
ten positief en begrijpen de inburge

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te Koop gevraagd 2 onder een kap
woning
Eigenaar kan blijven wonen
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59

Gevraagd Chauffeurs
Fulltime/parttime

Gemeente
• Trekker-oplegger
Peel en Maas • LZV
blijft goed
• Ervaring vereist
• Flexibele instelling
wordt beter.

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

• Standplaats Venlo
• Rijbewijs BCE en code 95

kies
es

raars de informatie beter en sneller
door de laagdrempelige manier van
contact maken.

De brugklas
Onlangs is er in Peel en Maas ook
gestart met een nieuwe werkwijze
om nieuwe inburgeringsplichtigen
te ondersteunen bij het inburgeren.
Deze werkwijze heet ‘de brugklas’.
Ook hier heeft de sleutelpersoon een
essentiële rol in het inburgeringspro
ces. De brugklas is een programma
van tien weken, dat direct na aan
komst van de inburgeraar start. De
inburgeraar krijgt klassikale uitleg

in combinatie met praktijkgericht
onderwijs (excursies) over verschil
lende thema’s zoals opvoeden,
wonen, werken en geldzaken. Zo
worden inburgeringsplichtigen niet
alleen uitgelegd ‘hoe het werkt’,
maar gaan ze ook op pad om dingen
in Peel en Maas te ervaren. In dat
kader bezoeken zij bijvoorbeeld het
Museum Peel & Maas om de geschie
denis te leren kennen, alsook een
Dorpsontmoeting. Hierdoor komen
de inburgeraars ook in contact met
inwoners van Peel en Maas.

Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 0648550730 en www.
optidee.nl/peggy-wismans

Voor al uw schilder- en texwerk
bel Huub. 06 14 11 59 49. (Vrijblijvend
advies en offerte)

te koop varkensvlees pakketen
25kg voor 4.75euro/kg i wennekers
0627178668

Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 06 11 34 41 78
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STEM Wie Naus
Lijst 2. Nummer 5.

Mijn aandachtspunten voor de komende jaren

Wooninitiatieven van inwoners serieus
oppakken, zoals woningsplitsing en betaalbare
huurwoningen voor jongeren.
Stimuleren van woonvormen waar wonen en
zorgen samen gaan.
Extra aandacht voor verkeersveiligheid in Peel en Maas, met nadruk
op mindervalide weggebruikers.
Ondersteunen van verenigingen en instellingen die zorgen voor de
noodzakelijke leefbaarheid in de dorpen, zij zijn het hart van onze
gemeenschap.

Uw reactie graag naar het onderstaande adres of
Email: info@linnetransport.nl

Linne Transport b.v.
Bergerweg 2,
6067 NE Linne,
Tel. 0475-461310

www.linnetransport.nl
info@linnetransport.nl

LIJST
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familie \ 1003
Als een vlinder ben ik weggevlogen
En ben nu ook daar thuis
Ver voorbij de regenbogen
Passeerde ik de sluis
De sluis tussen hemel en aarde
Omringd door de vele liefdevolle handen is van ons heengegaan

To Zegers-Kessels
66 jaar in liefde verbonden met

Giel Zegers
* Grashoek, 14 mei 1933
Grashoek

† Panningen, 8 maart 2022
Giel Zegers, Tieske

Meijel

Hennie en Peter

Pont

Gerry en Wilfried

Panningen
Someren
Helden
Grashoek
Boskoop

Jan en Ine
Annelies † en Marcel
May en Gerard
Theo †
Astrid en Paul
Oma’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Familie Zegers
Eikenhof 30, 5985 RX Grashoek
De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 12 maart om
10.30 uur in de parochiekerk van H. Hart van Jezus te Grashoek.
Later in de middag zal de familie mam begeleiden naar
het crematorium.
Mam is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1
te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op vrijdag
11 maart van 19.00-20.00 uur.
Een speciaal woord van dank aan het hospice
Het Plattelandshoés te Panningen en de thuiszorg.

Liefde is mooi…
Liefde geeft ook zorgen en problemen…
Maar zorgen en problemen los je op met liefde…
En zo is het cirkeltje rond.

Os pap en mam, opa en oma

Sjaak & Maria
Backus - Peeters
Zijn 50 jaar getrouwd!

Piet Verber
echtgenoot van

Mieke Verber-Vermeulen
Sef
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.
Panningen, 8 maart 2022
correspondentieadres: Mieke Verber,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
U bent in de gelegenheid om afscheid te nemen van Piet
op vrijdag 11 maart van 18.30 tot 19.15 uur in Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’, ingang Schout
van Merwijckstraat in Panningen.
De viering van Piet zijn leven zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart om 11.00 uur in Gemeenschapshuis ’t Erf
in Egchel, gevolgd door de crematie in besloten kring.
In plaats van bloemen graag uw gift in de collectebus
voor het Plattelandshoés in Panningen.
Een speciaal woord van dank aan dokter Keereweer en
de medewerkers van het Plattelandshoés voor de liefdevolle verzorging van Piet die hij daar de afgelopen
weken heeft mogen ontvangen.

Jos Kluijtmans
Jos was meer als 45 jaar lid van OVU waarvan velen jaren in het
bestuur waarvan enkele jaren als voorzitter. De onderhoud werk
zaamheden waren zijn passie. We verliezen in hem een markant lid.
We wensen Fridy en familie heel veel sterkte.

Wendy & Twan
Chantal & Will
Joep, Jannie, Jordi & Nikkie
Te koop gevraagd: ganzeneieren
Tel.: 06 86 86 20 58
Volg een reanimatie- en AED cursus
in 2 avonden in Panningen. Er is
nog plek op 16 en 23 maart. E-mail:
secretaris@heldenreanimeren.nl.
Hortensia’s o.a. limelight,annabelle.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam, vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. Open za.
9.30-16.30 uur, of vrij. na afspraak via
0640327108. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Bestuur en leden Handboogschutterij OVU Grashoek.
De vele kaartjes, berichtjes, condoleances,
bloemen en persoonlijke herinneringen naar aanleiding
van het overlijden van

Hans van Herwijnen
hebben ons diep geraakt.
Fijn dat zoveel mensen een laatste groet kwamen brengen.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Speciaal woord van dank aan “de ouwe bekenden” die
Hans zo treffend hebben verwoord, en aan het DGR-team voor
het mooie eerbetoon tijdens het wegrijden, met zijn muziek,
Mayor Core style!
Nicole en Geert, Marieke, Teun
Paul en Tamara, Elina, Jaimie

Dankbetuüging

’t Verdreet zal sliëte maar ‘t gemis blief, en herinneringe
waere stiës kostbaarder.
De uvverweldigende belangstèlling, leefdevolle reacties
in de vorm van kaarte, leefdevolle weurd, ‘nne hank oppe
schouwer nao aanleiding van ’t uvverleije van miene leeve
man, pap, schoënpap, opa en broor

Jos (Tim) Timmermans

Het is hartverwarmend om te zien, dat hij bij zoveel mensen een
plaats in het hart heeft gekregen.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging in
Piushof, afdeling Bloemenhof.

Helden, maart 2022

Mia Keiren-Ottenheijm

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 13 maart om 10.00
uur in de St. Lambertuskerk te Helden.

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Hiel, hiel hârtelik dank heejveur en ‘t hölp beej ‘t ’n plaats
gaeve van dit groëte verleës.
Gert Timmermans - van Ophoven
Petra en Maarten
Bram en Timo
Jan

Baarlo
Kessel
Maasbree

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

Bree, miërt 2022.

bob noten
www.vooraltijdbijzonder.nl

Lei Keiren

Persoonlijk afscheid’’

beeje nag stiës vuül truüs.

Dankbetuiging
Ik dank iedereen voor het medeleven na het overlijden van mijn man

‘‘Samen zorgen voor een

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

1003 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ben bang dat de oorlog Nederland bereikt
Oekraïne ligt momenteel zwaar onder vuur. Massaal vluchten inwoners het land uit. Ze zijn hun levens niet veilig vanwege de oorlog die Poetin
heeft veroorzaakt. Ook in Nederland leven mensen in angst. Angst voor een oorlog in heel Europa. Is deze angst terecht?
Oorlog in Oekraïne ver van je bed? Er zijn
momenteel geen aanwijzingen voor specifieke
dreigingen ten aanzien van Nederland, maar de
ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel
op. Dat maakt dat het dreigingsbeeld snel kan
veranderen. De oorlog in Oekraïne geeft aan
leiding om de Nederlandse veiligheidsbelangen
scherp in de gaten te blijven houden. Toch is
er geen directe aanleiding om bang te zijn dat

TamTom

Column

Piemel
plaatjes

Poetin nog verder gaat en de oorlog uitbreidt naar
andere landen. Daarnaast ligt Nederland nog rede
lijk ver weg van Rusland. Aan de andere kant is het
al een ziek idee om Oekraïne aan te vallen, en is
niets zeker. Zodra de oorlog bijvoorbeeld ook met
Polen wordt verklaard, worden al snel andere lan
den betrokken en zal Nederland al snel de volgende
zijn. Als Nederland(se infrastructuur) misbruikt
wordt bij aanvallen op Rusland, kan ook Nederland

een doelwit worden van Russische tegenacties.
Momenteel worden er digitale aanvallen op de
Russische Federatie uitgevoerd. Deze aanvallen
schakelen vitale diensten uit. Dit kan weer aanlei
ding geven tot een tegenreactie. Cyberaanvallen
kunnen voeding zijn voor het Kremlin.
Ik ben bang dat de oorlog Nederland bereikt.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 09

De aandacht voor ongewenste
intimiteiten die in eerste instantie ontstond rondom The Voice of
Holland en daarna Ajax is inmiddels, door de oorlog in Kroatië,
weer wat geluwd. Maar ik worstel daar, niet letterlijk natuurlijk, nog wel een beetje mee.
Ik begrijp het namelijk niet.
Zo’n piemelplaatje, wat denkt zo’n
man daar nou mee te bereiken?
Want laten we eerlijk zijn, een
penis is op gezette tijden een
handig ding, maar fotogeniek is ie
zeker niet. Als je de drang om zo’n
foto te maken niet kan beheersen,
plak die dan in je eigen fotoboek
en maak desnoods periodieke
notities. Zoals bijvoorbeeld bij
het noteren van de lengte van
een opgroeiend kind op de muur.
Dat is ook bizar maar zo val je
er niemand mee lastig. Zolang
je dat fotoboek tenminste niet
op verjaardagen en feesten de
ronde laat doen. Ik denk dat er
dan snel niemand meer op je
verjaardag komt. Maar zo’n foto
op WhatsApp? Het zal je maar
gebeuren dat je ’s ochtends
tijdens het ontbijt snel even je
WhatsAppberichten doorneemt en
dan op zoiets stuit. En het kan nog
gekker. Plaatjes van piemels met
kleertjes aan. Echt waar, ze zijn er.
Maar goed, naakt of aangekleed,
het blijft een raar fenomeen dat
iemand meent dat er mensen zijn
die geïnteresseerd zijn in een foto
van je voortplantingsgereedschap.
Toch is er ook wat dat betreft niets
nieuws onder de zon. Vanouds
waren er al potloodventers die
regelmatig hun lange regenjas
openden om dames een blik op
hun fluitje te gunnen. Die werden
zo snel mogelijk opgepakt. Dat
moeten ze met deze heren ook
maar doen. Maar voor het zover
is zou ik, als ik een vrouw was,
kopieën van zo’n plaatje maken
en verspreiden onder de familie,
vrienden en kennissen van de
afzender. En als het een bekende
Nederlander betreft: direct breed
op internet. Met naam en een
zielig kijkende ‘smiley’ erbij. Want
als je meent dat dit de beste
manier is om contact te leggen
met vrouwen, dan ben je echt
van het padje af en niet zo’n klein
beetje zielig.

De gemeente moet beter controleren bij evenementen
op wapenbezit
Tijdens carnaval is er in Horst een 21-jarige jongen doodgestoken. Deze vreselijke gebeurtenis roept veel vragen op. Had dit misschien voorkomen kunnen worden als er hekken hadden gestaan en beveiligers bij de ingang die bezoekers hadden gefouilleerd op wapenbezit?
De respondenten van de poll zijn van mening
dat het probleem wordt opgelost als ouders hun
kinderen bijbrengen dat geweld geen oplos
sing is. Zij vinden dat een goede opvoeding een
belangrijke factor is om dergelijke gebeurtenis
sen zoals in Horst te voorkomen. “Laten we star
ten bij de opvoeding van onze kinderen. En hen
waarden en normen bijbrengen”, aldus Yvonne
Bosch. Volgens Wim Knops zijn we daar al te laat

mee. “In deze rotte maatschappij is er meer gajes
dan fatsoenlijke mensen. Handhaving en politie
doen niks, ze hebben altijd excuses, zoals onder
bezetting en bezuiniging.”
Ivonne Hanssen Peeters is het eens met Yvonne
Bosch. “Opvoeding, niks anders. Het is toch niet nor
maal dat je met een mes op zak naar de carnaval
gaat. Dan zit er echt wat goed fout in je harsens en
je opvoeding.”

Sjak Selen vindt dat extra handhaving niet de
oplossing is. “Als het ergens fout gaat, wijzen we
te gemakkelijk naar de overheid. Dit is gewoon
een gebrek aan opvoeding. Het begint bij je eigen
verantwoordelijkheid als ouder.”
Monique Roozen is van mening dat meer beveiligers
bij grote evenementen niet gaat helpen. “Nee, we
moeten met ons allen proberen het tij te keren. Dat
is onze eigen verantwoordelijkheid.”

Workshop voor Mantelzorgers
Wat geeft jou energie en waar zie je juist tegenop?
Weet je dat van jezelf? Doe mee met de workshop BordjeVol
en je komt er op een leuke en interactieve manier achter.
Wanneer:
Waar:
Tijd:

Dinsdag 22 maart
Vorkmeer, Kerkstraat 32 in Panningen.
Online deelnemen mag ook.
van 14.00 - 15.15 uur

Hoe kun je je aanmelden?
Via 077 307 7350 tijdens werkdagen.
Of via ondersteuning@vorkmeer.nl
Deelname is gratis voor alle mantelzorgers uit Peel en Maas.
Wat gaan we doen?
Tijdens de workshop kijken we wat er allemaal op jouw bordje ligt.
Wat kan er van je bordje af? Wat zou jij graag willen veranderen en
wie kan jou daarbij helpen?
We gebruiken daarbij een set speelkaarten en werkbladen.
Deze liggen voor je klaar, of krijg je thuisgestuurd.
Aarzel niet en doe gezellig mee.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Tom van Bakel
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Gemeenteraadsverkiezingen
Omdat jouw mening er toe doet, stem!
Lees hier wat de partijen vinden van zes belangrijke thema’s.
Economie

Verkeer en vervoer

Leefbaarheid en vitaliteit

CDA
Wij vinden het belangrijk dat
er brood op de plank komt. Wij
hechten veel waarde aan een
vitaal midden- en kleinbedrijf
(MKB). Deze bedrijven leveren
immers veel werkgelegenheid, staan aan de basis
van onze lokale economie en zijn geworteld in
onze lokale gemeenschap. De land- en tuinbouw
zijn en blijven ook belangrijke pijlers van onze
lokale economie. Boeren en tuinders leveren een
essentiële bijdrage aan de voedselproductie,
onderhoud van het buitengebied, werkgelegenheid
en de regionale economie. Niet alleen de primaire
agrarische sector, maar ook toeleveranciers.

CDA
Veiligheid in de kernen is belangrijk. Wij zetten
ons in de kernen veilig te maken door de juiste
verkeersveilige middelen in te zetten.

CDA
We ondersteunen
dorpen, verenigingen en
vrijwilligersinitiatieven om vitaal te
blijven. Zij zijn het fundament van
onze samenleving. Deelname aan
ons bruisende verenigingsleven zorgt
voor verbinding en is voor iedereen
mogelijk. We vinden dat iedereen mee moet kunnen
doen. Met betaald werk, vrijwilligerswerk of studie.
Iedereen telt mee.

Lokaal Peel & Maas
Lokaal Peel en Maas wil een verantwoord financieel
beleid met een gezonde reservepositie en een
overzichtelijk meerjarenperspectief. We werken
aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat
voor een verscheidenheid aan bedrijven. Elke
sector is van belang. Hierbij zetten we in op een
verscheidenheid aan werkgelegenheid.

VVD
De VVD wil dat iedereen veilig kan deelnemen
aan het verkeer in de hele gemeente. Hiervoor
moeten verkeersonveilige situaties worden
aangepakt met aandacht voor inrichting, gedrag
van verkeersdeelnemers en handhaving. Parkeren
blijft gratis en laadpalen worden makkelijker aan te
vragen.

VVD
Behouden en ontwikkelen van aantrekkelijke
centrumgebieden in onze dorpen waarbij we
zorgen voor voldoende ruimte voor ondernemers
en minder regels. Veel ondernemers hebben het
moeilijk gehad, deze blijven we ondersteunen en
zo dragen we bij aan een gezonde lokale economie
met meer banen.

PvdA Groenlinks
In de kernen zijn auto’s te gast, ze mogen niet
harder dan 30 km, voetgangers en fietsers zijn daar
de baas. De kinderen kunnen veilig buiten spelen.
Steun voor openbaar en aangepast vervoer.

PvdA Groenlinks
Meer door minder. Natuurinclusieve landbouw.
Weg met varkens- en kippenfabrieken en stoppen
met distributiedozen. Een economie die binnen de
grenzen van de aarde blijft en die eerlijk is.

Lokaal Peel & Maas
Verkeersveiligheid in alle kernen is een blijvend
aandachtspunt voor Lokaal Peel en Maas. Iedere
kern moet een goede bereikbaarheid hebben, ook
met openbaar- of collectief vervoer. Wij hebben
continue aandacht en zijn op zoek naar oplossingen
voor problemen aangaande de verkeersveiligheid in
de gemeente Peel en Maas (Bijvoorbeeld de situatie
op de Roggelseweg, Molenstraat en Kesselseweg in
Helden).

D66
Ruim baan voor fietsers en
voetgangers. D66 wil sterk
inzetten op het aanpakken
van de verkeersveiligheid,
waarbij 30 km/u de nieuwe
standaard wordt en 50 km/u
de uitzondering.

D66
D66 wil ruim baan voor (lokaal) ondernemerschap
en stimuleert het starten, innoveren en doorgroeien
van bedrijven, door bijvoorbeeld het verstrekken
van subsidies, snellere procedures en een soepele
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Lokaal Peel & Maas
Lokaal Peel en Maas vindt verenigingen en
dorpsoverleggen zeer belangrijk. Iedere kern of
gemeenschap is uniek. Wij vinden dat er voor
iedere gekapte boom minimaal 2 bomen terug
moeten komen. Verder vinden wij dat Onderwijs(gebouwen) in iedere kern beschikbaar moeten
blijven en dat schone lucht in de klassen essentieel
zijn.
VVD
De VVD pleit voor voldoende plekken waar alle
inwoners elkaar kunnen ontmoeten, spelen en
sporten. We staan voor het behoud en verdere
ontwikkeling van basisscholen in al onze dorpen
en zetten ons in om jongeren te binden aan onze
gemeente.
PvdA Groenlinks
Goede basisvoorzieningen. Veilige buurten.
Betrokken burgers die elkaar respecteren, helpen
en waarderen. Zuivere lucht, gezonde leefruimte en
voldoende financiële armslag voor jong en oud.
D66
D66 zet in op vitale en levendige centra in de
hele gemeente én vindt dat elke kern passende
basisvoorzieningen verdient om de leefbaarheid en
vitaliteit van de kern op peil te kunnen houden.

Meer informatie
CDA

Het CDA wil samen verder
bouwen aan een gezinsvriendelijke gemeente. Een
gemeente waar mensen
betaalbaar kunnen wonen,
gelukkig oud kunnen
worden en hun kinderen
graag willen laten opgroeien.
Waar voldoende werk te
vinden is, een bloeiend
verenigingsleven is en
waar we samen naar elkaar
omkijken.

Lokaal Peel & Maas

Lokaal Peel en maas wil
zorgen voor voldoende
huizen voor alle inwoners,
we willen de zorg op
peil houden en ‘zorgen
voor elkaar’ meer in het
gemeentebeleid invoegen.
Als laatste willen we goede
(betere) communicatie
tussen inwoner en de
gemeente.

VVD

Wat goed gaat willen we
graag zo houden en wat
beter kan in Peel en Maas
dat moet gewoon beter
worden!
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14, 15 en 16 maart
Energie en duurzaamheid

Wonen

Zorg en welzijn

CDA
Wij staan voor groen en duurzaam in de dorpen en
ons buitengebied. Wij stimuleren het gebruik van
natuurlijke energie met behoud van ons natuurlijk
groen in het landschap. Tevens hebben we een
duidelijk standpunt dat voor het opwekken van
energie er sprake moet zijn van multifunctioneel
ruimtegebruik. Eerst alle daken en liefst geen
landbouwgrond. Daarom hebben we de opwek van
zonne-energie op landbouwgrond sterk begrensd
via een speciale zonneladder.

CDA
We bieden ruimte
voor nieuwe
woningbouwplannen
in álle dorpen. We
zetten ons in voor een
betaalbare woning voor iedereen en de realisatie
van nieuwe wijken, waar jong en oud samenleven in
een groene woonomgeving.

CDA
We maken actief werk van het binden van
jongeren en gezinnen aan onze gemeente en
houden nadrukkelijk rekening met hun wensen
en behoeften. Onze ambitie is om de meest
gezinsvriendelijke gemeente te worden. We
vinden het belangrijk dat alle inwoners gezond
en gelukkig leven. We bouwen samen verder
aan hulp in de huishouding, goede zorg- en
ontmoetingsvoorzieningen in de dorpen.

Lokaal Peel & Maas
Lokaal Peel en Maas vindt minder energie
verbruiken het speerpunt voor de komende jaren.
Wij vinden dat energieopwekking niet ten koste
mag gaan van onze natuur of onze vruchtbare
akkerbouwgronden. Wij vinden dat nieuwe vormen
van energieopwekking minimaal 50% en bij
voorkeur 100% onder lokaal eigenaarschap moet
worden uitgevoerd.
VVD
Woningen worden toekomstbestendig en
energieneutraal waarbij voldoende aandacht is
voor de betaalbaarheid hiervan voor alle inwoners.
De VVD stimuleert milieubewust ondernemen en
we maken procedures voor bijvoorbeeld laadpalen
gemakkelijk en zijn voorstander van zonnepanelen
op daken.
PvdA Groenlinks
Om de aarde leefbaar te houden moeten we
overstappen op schone energie. Met ieder-voorzich lukt dat niet. Collectief lukt dat wèl. Dan kan
iedereen meedoen en wordt energiearmoede
voorkòmen.
D66
Onze gemeente moet in 2050 klimaat- en
energieneutraal zijn. Hier dragen we aan bij door
het actief aanmoedigen
en ondersteunen
van particulieren en
ondernemers bij het
uitvoeren van
duurzaamheidsmaatregelen.

PvdA Groenlinks

De balans herstellen
tussen arm en rijk (wonen,
inkomen, gezondheid,
onderwijs); tussen natuur
gebruiken en bewaren;
tussen werken en vrije
tijd; tussen arbeid en zorg;
tussen welvaart en welzijn.

Lokaal Peel & Maas
Iedereen een betaalbare woning, door: Het
toevoegen van nieuwe huizen, in alle kernen,
voorrang te geven aan bouwkavels voor eigen
inwoners, meer (pre-) mantelzorgwoningen
toestaan en een leefbaar en mooi buitengebied
creëren waarbij we rekening houden met de
bestaande gebruikers.
VVD
Het realiseren van voldoende betaalbare huur- en
koopwoningen in alle dorpen op korte termijn,
zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven)
wonen. De VVD ondersteunt creatieve oplossingen
en wil aanvraagprocedures versnellen.
PvdA Groenlinks
Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar
huis. Die zijn er te weinig. Daarom moet de
gemeente zelf (huur)woningen gaan bouwen voor
mensen met een kleine portemonnee. De markt
doet dat niet!
D66
D66 wil een Taskforce Wonen die de bouw van
slimme en duurzame woningen helpt versnellen.
We rollen de rode loper uit voor lokale initiatieven,
van koop- en huurwoningen tot tiny houses, een
starterscampus en mantelzorgwoningen.

D66

We leven in een tijd
van zeer ingrijpende
veranderingen en hebben
te maken met grote
opgaven op het gebied
van onder meer klimaat,
wonen en zorg. D66 Peel
en Maas wil samen werken
aan een gemeente waar je
fijn, gezond en veilig kunt
wonen, werken en leven.
Met kansen voor jong en
oud.

Lokaal Peel & Maas
Lokaal Peel en Maas vindt zorgen voor elkaar het
belangrijkste. Wij geloven in ‘noaberschap’. Dit
betekent dat we meer naar elkaar om moeten
kijken. Wij vinden dat de jeugd de basis is voor het
Peel en Maas van de toekomst en dat onze senioren
een goed leven moeten kunnen hebben. Wij vinden
sport erg belangrijk omdat je hier gezond bij blijft.
VVD
De VVD wil een gezonde levensstijl stimuleren. Als
er zorg nodig is dan moet deze van goede kwaliteit
zijn, snel beschikbaar en voor iedereen betaalbaar.
Er moeten voldoende levensloopbestendige
woningen zijn in alle dorpen en een vergunning
voor aanpassingen van een woning moet snel
worden verleend. Mantelzorgers zijn onmisbaar en
overbelasting moet worden voorkomen.
PvdA Groenlinks
Minder prestatiegericht, minder stress, meer
ruimte voor samenwerking in plaats van wedijver,
meer omzien naar elkaar, meer waardering voor
zorgarbeid, meer aandacht, inleving en ontmoeting.
D66
D66 wil inzetten op preventie, en
inwoners in hun kracht zetten door
hen zoveel mogelijk eigen regie te
geven in de bevordering van hun
gezondheid.

15 maart
slotdebat
19.30 - 21.00 uur
16 maart
uitslagenavond
20.00 uur
Live bij omroep P&M
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Stembureaus Peel en Maas

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt stemmen op maandag 14 maart,
dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart van 07.30 tot 21.00 uur. U kunt mee bepalen wie er de komende
vier jaar in de gemeenteraad van Peel en Maas komen. De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die
ook u aan gaan.
Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen vindt u alle
actuele informatie over de verkiezingen.
Maatregelen corona
Door de aangekondigde versoepelingen per 25 februari
vervalt een aantal maatregelen in het stemlokaal,
waaronder de mondkapjesplicht en het verplicht
houden van 1,5 meter afstand.
Iedereen moet zich wel veilig voelen om te kunnen
stemmen, dus de stemlokalen worden zoveel mogelijk
ingericht dat iedereen die dat wil altijd voldoende
afstand kan houden. Er zijn kuchschermen aanwezig
en de handcontactpunten in het stemlokaal worden
regelmatig schoongemaakt. Kiezers kunnen hun handen
desinfecteren bij de ingang en er is een stembureaulid
aanwezig dat kiezers welkom heet en uitleg kan
geven. Kiezers die dat willen mogen uiteraard ook een
mondkapje dragen in het stemlokaal.
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus?
Blijf dan thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer
kan voor u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant
van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een
kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die
voor u gaat stemmen.
Bezorging stempas en kandidatenlijsten
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Die geeft
u het recht om te stemmen. Heeft u nog geen stempas
ontvangen? Of is deze beschadigd of kwijtgeraakt? Dan
kunt u een vervangende stempas aanvragen tot vrijdag
11 maart 17.00 uur bij de gemeente. Dat kan online op
www.peelenmaas.nl/verkiezingen of in het Huis van
de Gemeente. Bij de aanvraag moet een kopie van een
geldig legitimatiebewijs zitten.
Informatie op de achterzijde kandidatenlijsten
U heeft de kandidatenlijsten per post ontvangen. Op de
achterzijde van de kandidatenlijst vindt u alle informatie
die u moet weten over de verkiezingen. Zo leest u onder
andere wat u moet meenemen naar het stembureau,
wat u moet doen als u niet zelf kunt gaan stemmen en
wie mag stemmen. Ook vindt u hier een overzicht van
alle stembureaus in Peel en Maas.
De kandidatenlijsten van de politieke partijen die
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
staan ook op www.peelenmaas.nl/verkiezingen.
Stemmen in een willekeurig stembureau
Een overzicht van de stembureaus op 14, 15 en 16 maart
ziet u hiernaast.

Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt.
Maar u kunt zelf kiezen waar u gaat stemmen binnen
de gemeente Peel en Maas. Stemmen in een andere
gemeente is niet mogelijk.
Kandidatenlijst in braille, grote letters en gesproken woord
Alleen in het stembureau in het Huis van de Gemeente
in Panningen is een kandidatenlijst in braille, een
versie in grote letters en een gesproken versie. U
kunt aan één van de stembureauleden deze speciale
kandidatenlijsten vragen.
Openbare tellingen op 16 maart 2022
U bent welkom om bij de tellingen aanwezig te zijn.
U mag de tellingen niet verstoren en het is ook niet
toegestaan om zonder toestemming van de aanwezigen
foto’s of video’s te maken. Aan de media vragen wij of zij
zich vooraf willen aanmelden via pers@peelenmaas.nl.
Tellingen vervroegd stemmen
Deze tellingen zijn op woensdag 16 maart vanaf 9.00 uur
in de Heuf, Wilhelminastraat 44 in Panningen. De uitslag
van deze tellingen op partijniveau wordt om 21.00 uur in
het Huis van de Gemeente bekend gemaakt.
Telling van de op 16 maart uitgebrachte stemmen
Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om
21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen tellen de
leden van het stembureau de stemmen. Op het einde
van de avond worden de eerste voorlopige uitslagen
gepubliceerd op de www.peelenmaas.nl/verkiezingen.
De gedetailleerde uitslagen en de processen-verbaal
per stembureau worden op donderdag 17 maart
gepubliceerd. Dit zijn voorlopige uitslagen, omdat het
centraal stembureau op maandag 21 maart de officiële
uitslag vaststelt.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2022
Op maandag 21 maart om 10.00 uur is er een
openbare zitting van het centraal stembureau.
In deze zitting wordt de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
bekend gemaakt. De zitting is in het Huis van de
Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Wilt u
de zitting digitaal volgen? Meld u zich dan aan via
verkiezingen@peelenmaas.nl.
Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen? Kijk dan op
www.peelenmaas.nl of www.elkestemtelt.nl.
Of neemt u contact op via e-mail
verkiezingen@peelenmaas.nl
of telefoon 077 306 66 66.

Dorp

Locatie
stembureau

Baarlo

Sjiwa Baarlo,
Hoogstraat 1A

Baarlo

Sporthal de Kazing,
Huissen 3

Baarlo

Zaal Unitas,
Wilhelminastraat 11A

Beringe

De Wieksjlaag,
Kanaalstraat 94

Egchel

Gemeenschapshuis
’t Erf, Kapelaan
Nausstraat 5

Grashoek

Gemeenschapshuis
De Ankerplaats,
Past Vullinghsstraat 3

Helden

Dorpscentrum
Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3

Helden

Sint Lambertuskerk,
Mariaplein 22

Kessel

ôs Knip,
Schijfweg-Zuid 6

Kessel

Sporthal Achter de Häöf,
Baarloseweg 3A

Kessel-Eik

Gemeenschapshuis
Kessel-Eik, Lindelaan 4

Koningslust

Gemeenschapshuis
De Sprunk, Meester
Caelersstraat 30

Maasbree

Alles Paletti
Opleidingscentrum,
Baarlosestraat 19

Maasbree

Hoës van Bree,
Kennedyplein 5

Maasbree

Sporthal D’n Adelaer,
Achter de hoven 4A

Meijel

Gemeenschapshuis
d’n Binger,
Alexanderplein 2

Meijel

Sint-Nicolaaskerk,
Raadhuisplein 13

Panningen

De Houbereij,
Kerkstraat 70

Panningen

Feestzaal Thoes,
Piushof 137

Panningen

Gemeenschapshuis in
Kepèl, Kerkstraat 27
(ingang Nijverheidsstraat)

Panningen

Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1

Ook 14
en 15
maart
open

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

15

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

Afvalhelden bedankt!
Het is de week van de afvalhelden. We bedanken de afvalhelden van de buitendienst,
de inzameldienst, het milieupark én de vrijwilligers die zwerfafval opruimen!

Gemeenteraadsverkiezingen

UITSLAGENAVOND
16 maart 2022
21.00 uur in DOK6
Iedereen is welkom op deze avond.
De uitslagenavond is ook live te volgen via omroep P&M.

Onze medewerkers zetten zich iedere dag in voor het inzamelen van afval en grondstoffen
en het runnen van een milieustraat.
Heel veel vrijwilligers, onder andere van Peel en Maas Schoon, zetten zich in voor een schone
gemeente met het opruimen van zwerfafval. Ze doen werk wat er écht toe doet en dat verdient
onze waardering!

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
Helden
Kessel
Koningslust
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Meijel

Albert Neuhuysstraat 15
Past. Hoemoetstraat 1
Donk 28
De Brentjes 72
Maasbreeseweg 92
Schenskenweg 16
Vlasbemt 26
Kruisstraat 4A en 4B

Gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe aanvraagperiode voor
vergoeding kosten controle
UITSLAGENAVOND
corona
toegangsbewijs
Alle bedrijven en organisaties in Peel en Maas die in de periode van 1 januari 2022 tot
en met 26 maart 2022 extra kosten maken of hebben gemaakt voor de controle op
het coronatoegangsbewijs (CTB), kunnen een vergoeding aanvragen bij de gemeente.
Het gaat bijvoorbeeld om horecazaken, sportkantines, binnensportlocaties en
organisatoren van evenementen.

16 maart 2022
21.00 uur in DOK6

Aanvragen
welkom
op deze
avond.
Een aanvraag kan tot en Iedereen
met 14 aprilis2022
ingediend
worden
via een aanvraagformulier
live te
volgen
via omroep
P&M. is (op = op).
op de websiteDe
vanuitslagenavond
de gemeente. Ditisisook
mogelijk
zolang
er budget
beschikbaar
De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Deze staan vermeld
op de website.
Als u uw emailadres invult, ontvangt u na het verzenden van het formulier een afschrift
van uw aanvraag. Er wordt bekeken of uw declaratie kloppend en compleet is en of u recht
heeft op de vergoeding. Als dat het geval is, wordt de vergoeding aan u overgemaakt.
U vindt het aanvraagformulier op www.peelenmaas.nl/coronatoegangsbewijs.

Wonen bij Huize Ter Beegden voor ouderen met dementie of een fysieke beperking
Onze pluspunten op een rij
✓ Eigen regie en persoonsgerichte zorg
✓ Sfeervol verbouwde hoeve
✓ Ruime appartementen met privé badkamer
✓ Fraaie binnentuin met terrassen
✓ Logeerkamer voor uw gasten
✓ Verse maaltijden bereid door chefkok
✓ Gewaardeerd met een 9.4

“De keuze voor een nieuw thuis is niet
makkelijk. Ik laat u graag kennismaken
met onze luxe zorgvilla, zodat u zelf
kunt ervaren wat liefdevolle zorg voor
ons betekent.”
José van Deursen, Vrouw des Huizes

Open dagen op 11 en 12 maart
Heerstraat Zuid 20 | Beegden
www.huizeterbeegden.nl

Komt u kennismaken? I.v.m. corona maak ik graag een afspraak
voor een persoonlijke rondleiding. Bel of mail mij: José van Deursen,
06 -570 861 64 of josé.vandeursen@compartijn.nl

Wij hebben in heel Nederland kleinschalige zorgvilla’s. Liever een andere locatie bezoeken? Kijk dan op compartijn.nl/open-dagen
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Stemmen

Via televisie, radio, internet en sociale media komen de vreselijke
beelden voorbij van kapot gebombardeerde steden, mensen in
schuilkelders, vrouwen en kinderen op de vlucht. Op de vlucht voor
een dictator die meent het recht te hebben om te bepalen wat er in een
soeverein land zou moeten gebeuren. En niet gehoorzamen betekent:
geweld.
In Rusland zelf mogen de mensen
niet meer zeggen wat ze vinden
van de oorlog, het nieuws
niet meer van verschillende
kanten horen en zelfs sommige
woorden niet meer gebruiken

CDA Peel en Maas

op straffe van gevangenneming.
De gemeenteraadsverkiezingen
in Nederland lijken door al die
gebeurtenissen een beetje naar
de achtergrond te verdwijnen. Wat
betekenen die nog in het licht van de

komt er een nieuw college, dat
samen met de gemeenteraad Peel
en Maas bestuurt. Dat lijkt gewoon,
maar eigenlijk is dat heel bijzonder
als we bezien hoe dit in dictatoriale
landen gaat. Dus, mensen, stem.
Maak gebruik van uw democratisch
recht. Juist stemmen, de democratie
onderhouden, is een signaal van
hoop en een beetje licht in deze
duistere tijden.
Annigje Primowees

Samen verder bouwen. Doet u mee?

Het CDA wil dat alle dorpen in Peel en Maas zo gezinsvriendelijk mogelijk zijn. Niet alleen voor
kinderen, jongeren en jonge stellen is dit belangrijk. Juist ook voor ouderen is dit van groot
belang. Denk alleen al aan het behoud van scholen en aan de nieuwe aanwas voor verenigingen.
Ook is het heel belangrijk dat we jonge mensen aan onze elf dorpen weten te binden, zodat de
ouderen over twintig of dertig jaar ook nog de aandacht en zorg kunnen krijgen die zij verdienen.
Voldoende geschikte woningen
zijn in deze visie belangrijk.
De afgelopen jaren zijn er
belangrijke stappen gezet. Er zijn
fors meer woningen bijgebouwd
dan in de jaren ervoor. We
hebben een inhaalslag gemaakt.

dreiging van oorlog en het geweld
in Oekraïne? Toch is het juist in deze
situatie van belang dat we laten
zien, dat we onze democratische
rechten serieus nemen, dat we
er trots op zijn. Dat we er trots op
zijn dat partijen met verschillende
opvattingen toch samen optrekken,
om het beste voor onze gemeente,
onze samenleving te bereiken. Op
16 maart kunt u kiezen uit meerdere
partijen. U kunt lezen wat ze ergens
van vinden en na de verkiezingen

Peel en Maas staat hierdoor
na Roermond op de tweede
plek in Limburg. De vorige
raadsperiode stond de voet
helaas nog op de rem. Er kon
niks. Zeer pijnlijk. Het CDA riep
de raad toen op te stoppen

met de ‘krimpkramp’, want die
krimp komt niet als we de juiste
keuzes maken. De afgelopen
jaren hebben we die voet van
de rem gehaald. We zijn er nog
zeker niet, maar we hebben de
beweging wel ingezet. Het CDA

wil graag samen verder bouwen
aan meer mogelijkheden
voor de woningbouw.
Naast gezinsvriendelijkheid,
verenigingen, scholen en
woningbouw heeft het CDA altijd
veel aandacht voor de zorg.
Wij staan achter het huidige
beleid rondom de hulp in de
huishouding. Daarnaast zijn we
trots op onze zeer toegankelijke
jeugdzorg. Het lokale
bedrijfsleven, mkb en agrarische

bedrijven kunnen daarnaast bij
het CDA rekenen op ruimte om
te ondernemen. Zo zorgen we
samen voor brood op de plank.

De CDA-kandidaten

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.

PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
Je komt te werken in een nieuwe organisatie, een nieuwe productielocatie en een nieuw
team. Hou je van een uitdaging dan ben jij de persoon die we zoeken om het productieproces
te bewaken en het bedienen van onze machines.

Je dagelijkse taken bestaan onder andere uit:
•

Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.

•

Het onderhouden van de machines en het verhelpen van kleine technische storingen.

OVER ORGANIC
NUTRITION CENTRE

•

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (invullen van werklijsten en logboeken).

•

Verrichten van transportwerkzaamheden met gebruik van de heftruck.

Organic Nutrition Centre is een nieuw modern

•

Wij vragen:

bedrijf in de regio. In april starten wij met het

Eventuele ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving.
Maar ook als je net van school komt nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

opwaarderen van champost. Hiervoor hebben

•

Bereidheid om in ploegendienst te werken.

we een biomassa-energiecentrale gebouwd

•

Een groot probleemoplossend vermogen.

van 7.500m . Hierin wordt regionaal

•

Je bent op de hoogte van de regels omtrent veiligheid, orde en netheid.

afvalhout verbrand en omgezet in warmte en

•

Je hebt kwaliteitsbewust handelen hoog in het vaandel staan.

2

elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor
het drogen en verwerken van de champost en

Ons aanbod

voor het verwarmen van de champignon-

•

Ploegentoeslag.

kwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en

•

25 vakantiedagen.

uniek in de wereld!

•

Reiskostenvergoeding.

We kunnen niet wachten om onze faciliteit in

•

En doorgroeimogelijkheden.

april in productie te nemen samen met jou!
Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342 of

WWW.ORGANICNUTRITIONCENTRE.COM

Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar karin@sikes.nl
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Lokaal Peel&Maas

Heel Lokaal Peel en Maas in beweging
Bewegen is belangrijk voor iedereen; het is goed voor je gezondheid,
weerstand en welzijn. We zien de afgelopen jaren steeds meer
mensen wandelen, zeker in de covidperiode. Wandelen en bewegen
draagt bij aan een positieve gezondheid.
Er zijn in onze gemeente veel
wandelroutes, maar wij zien graag
meer zogenaamde dorpsommetjes.
Korte routes die ook voor de
inwoners die minder goed ter been
zijn nog goed te doen zijn. Ook
Lokaal Peel en Maas vindt bewegen
en ontmoeten heel belangrijk en

VVD Peel en Maas
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daarom houden we op zaterdag
12 maart een wandelestafette
waarbij we alle kernen in Peel
en Maas aandoen. Wij praten
graag met de inwoners en willen
daarom een oproep doen om met
ons het gesprek aan te gaan. In
de voorbije periode hebben wij

door corona veel minder bezoeken
kunnen afleggen, minder goede
gesprekken kunnen voeren
en minder initiatieven kunnen
bekijken dan ons lief is. Daarom
combineren we deze gesprekken op
12 maart met ons streven om meer
te bewegen. We starten in Beringe
om 09.00 uur naar Meijel en gaan
ieder uur naar een volgende kern,
te weten Grashoek, Koningslust,
Maasbree, Baarlo, Kessel, Kessel
Eik, Egchel, Helden en we eindigen

in Panningen bij het Huis van de
Gemeente. Kom met ons praten,
loop gezellig een stukje mee
en beweeg met ons mee naar
de verkiezingen van 14, 15 en
16 maart.

van onze mooie gemeente. Een
volksvertegenwoordiger haalt op
in de samenleving wat er speelt,
benoemt een dagelijks bestuur
(burgemeester en wethouders)
en weegt belangen tegen elkaar
af in het algemeen belang.
Volksvertegenwoordigers zijn
daarmee één van de weinigen die
appels met peren mogen, maar ook
moeten vergelijken. Het is daarom
heel belangrijk dat jij je stem laat
horen. Wie laat zich veel zien in de

kernen en weet wat er speelt? Wie
heeft de juiste inzet en motivatie?
Wie heeft de juiste prioriteiten in
een afweging en wie is capabel om
jaarlijks te besluiten waar meer dan
100 miljoen euro gemeenschapsgeld
aan uitgegeven wordt? Het is een
groot recht om te mogen stemmen,
maak daar vooral gebruik van. Heel
veel succes met jouw keuze!

Eric Nijssen en Henk Boots,
Fractie

Maak gebruik van je stemrecht
Elke vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor ons
in Nederland de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het
natuurlijk niet.
De gemeenteraadsverkiezingen
hebben misschien wel het meest
van alle verkiezingen invloed op
hoe jouw directe woonomgeving
er uitziet. De gemeenteraad beslist
over de weg voor jouw deur, gaat
over de bouw van een nieuwe
school, een gemeenschapshuis,
de accommodatie voor jouw

sportvereniging en ook over heel
veel zorg die we nooit hopen te
krijgen maar waar we heel blij mee
zijn als we deze nodig hebben.
Elke vier jaar kiezen we in Peel en
Maas 27 volksvertegenwoordigers
die jij als kiezer als het ware
machtigt om namens jou de beste
besluiten te nemen in het belang

Teun Heldens, lijsttrekker

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.

Kom dit weekend naar
onze feestelijke opening
en profiteer van
We zijn
klaar met
klussen!
MARKT 39 PANNINGEN
WWW.DURLINGER.COM
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Baarlo dendert ook langs RKSVO en VV Helden
Baarlo haalden binnen een halve week twee duels binnen. Bij RKSVO in Ospel heeft Baarlo donderdag 3 maart
met een late treffer het verschil weten te maken in het onder kunstlicht gespeelde inhaalduel. Op zondag
6 maart besliste Baarlo het spel in het slotkwartier.
In de matige eerste helft bood
donderdag het feller gestarte RKSVO
hevige tegenstand. Baarlo opende
desondanks via Michiel Hanssen
uit het niets de score, maar zag de
thuisclub nog geen minuut later
weer langskomen (1-1). Na rust
trok Baarlo meer het initiatief naar
zich toe en zette met name in het
slotkwartier RKSVO onder hevige
druk, die dan ook pal voor tijd
bezweek dankzij Sil Zeetsen die de
bal strak in de bovenhoek kopte (1-2
winst).
Zondag 6 maart speelde zich

eenzelfde soort scenario af. Ook nu
liep het duel in het Peel en Maas
treffen met VV Helden niet over
van kwaliteit. In een povere eerste
helft was er een optisch overwicht
voor het fysiek sterke Helden,
maar waren de kansen voor beide
teams op een paar vingers te tellen.
In de tweede helft had Baarlo
meer van het spel en besliste in
het slotkwartier het duel op basis
van individuele kwaliteit. Laurents
van den Ham opende de score met
een bijzonder fraaie, diagonale
boogbal over de doelman (1-0).

Helden nam vervolgens alle risico
om het tij alsnog te keren, maar
kreeg in blessuretijd bij een counter
de deksel op de neus. Frank Peeters
gooide met een doeltreffende knal
van afstand de wedstrijd definitief
op slot (2-0). Het was de vijfde zege
op rij waardoor Baarlo de koplopers
MVC’19 en Spcl. Irene weer binnen
handbereik heeft.

Tekst en beeld: Len Gielen

Beugelclub De Treffers speelt onder de maat
De vanwege storm Eunice afgelaste uitwedstrijd tegen Hegelsom stond donderdag 3 maart op het programma. Om in weertermen te blijven: de hoofdmacht van Beugelclub De Treffers van Maasbree produceerde
deze avond slechts een heel klein briesje.
Joris Wijnen kon het niet bolwerken
tegen een sterk spelende Jan Saris en
Guido Sonnemans vergat zichzelf te
belonen tegen een onstuimig spe
lende Lars Mooren. In een te lange
partij wist Peter Peeters tegen Piet
Tacken als enige de verdiende winst

te pakken. Hem Hendrix kon tegen
Hay Hesen niet in zijn spel komen en
liep de hele partij achter de feiten
aan. Ook Jac Lintjens had het niet deze
avond tegen een goed spelende Erik
Faassen die ook verbaal sterk aanwe
zig was.

Het vertoonde spel aan Maasbreese
zijde was bepaald geen ereklasseni
veau en met het oog op het restant
van de competitie is het dus zaak om
het broodnodige herstel te laten zien.
Tekst: Hem Hendrix

VACATURE
Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende baan waarin jouw leidinggevende capaciteiten tot uiting
komen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je representatief, heb je leidinggevende capaciteiten en
voldoe je aan de hieronder beschreven functiecriteria? Dan vragen we je contact op te nemen met
ons.

Meewerkend objectleider/-ster (M/V)

Eén punt voor Grashoek
door late gelijkmaker
Op het sportpark ’t Venneke in Broekhuizenvorst kende SV
Grashoek op zondag 6 maart een vliegende start. In de eerste
minuut werd er al gescoord door Grashoek. De wedstrijd eindigde
in een gelijkspel van 2-2.
Na 42 seconden stond er 0-1 op het
scorebord. Leike Cuijpers bediende
Job Janssen op maat, die op
sublieme wijze de bal in het doel
tikte. Jammer genoeg moest Leike
Cuijpers na 20 minuten geblesseerd
het veld verlaten. Voor hem kwam
Freek van Oijen. In de 36e minuut
kreeg Chris Hunnekens een levens
grote kans op 0-2, maar strandde
op de doelman van de thuisclub.
Grashoek leek met 0-1 de rust te
halen. De klok stond al op 45 minu
ten. Binnen één minuut gaf men de
wedstrijd volledig uit handen. Met
twee treffers boog SVEB de stand
om in 2-1. Een forse tegenvaller na
een eerste helft waar men alles in
grip leek te hebben. In de tweede

helft moesten de geelzwarten volop
aan de bak. Te vaak gingen de
spelers te gehaast en onnauwkeu
rig te werk. De kans op een beslis
sende counter was groot. Zo stond
na 90 minuten er nog steeds 2-1 op
het bord. De 5 minuten naspeeltijd
telde de uitstekende scheidsrechter
Frank Thijssen uit Ottersum erbij.
Grashoek haalde nog eens alle uit
de kast en werd hiervoor beloond.
Tjerk van Sleeuwen bereikte
met een uitstekende pas Chris
Hunnekens die van dichtbij hard
de bal tegen het net knalde. Het
werd 2-2 en Grashoek nam een dik
verdiend punt mee naar huis.
Tekst: Piet Spee

voor 10 tot 20 uur in de week, 4 tot 5 dagen per week, werktijden in overleg
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste meewerkend objectleider/-ster. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken omtrent de schoonmaak op verschillende basisscholen
in de gemeente Peel en Maas. Je zorgt ervoor dat de diverse schoonmakers begeleid, ingewerkt en aangestuurd worden op locatie. Daarnaast regel je vervanging bij ziekte/afwezigheid, werk je zelf mee op de
werkvloer en zorg je ervoor dat de juiste materialen en middelen aanwezig zijn op de locaties. Je bent het
dagelijks aanspreekpunt voor de schoonmakers. Salaris tot € 16,19 per uur afhankelijk van de ervaring en
reiskostenvergoeding.
Functie-eisen:
• Flexibel en klantgericht
• Beschikken over eigen vervoer en een rijbewijs B
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Representatief
• Woonachtig in de omgeving van de gemeente Peel en Maas
• Bereid om mee te werken

Schoonmaakmedewerkers (M/V)
Voor de schoonmaak van diverse basisscholen in de gemeente Peel en Maas. Werktijden zijn van maandag
tot en met vrijdag na schooltijd vanaf 14.00 uur. Aantal uren en werktijden worden in overleg vastgesteld.
Salaris ligt boven de CAO tot € 14,19 per uur afhankelijk van de ervaring en reiskostenvergoeding.
Functie-eisen:
• Schoonmaakervaring is een pré
• Woonachtig in de omgeving van de gemeente Peel en Maas
• Beheersing van de Nederlandse taal
Het salaris is conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse in één van de vacatures?
Ons telefoonnummer is 077 - 820 04 35 of stuur een email naar schoonmaak@prisma-spo.nl

Panningen verliest
in Neerkant
Op het eerste oog was het zondag 6 maart best wel lekker weer in
Neerkant, maar een ijskoude wind, die dwars over het veld stond,
maakte dat de gevoelstemperatuur ver onder het vriespunt lag. De
22 acteurs hadden minder last van de omstandigheden dan de
toeschouwers. Er was ook een duidelijk verschil in fysieke kenmerken tussen de spelers van beide elftallen; de Neerkanters waren
gemiddeld een slordige meter groter dan de Kepèlsen.
Het eerste kwartier was voor de
Panningse jongens; met fraai
combinatiespel werden enkele
goede kansen gecreëerd, maar
de Neerkandia keeper Fabian
Scholten redde enkele malen fraai.
Gaandeweg de eerste helft namen
de Neerkandia mannen het initi
atief over en met name de linker
spits Joep Lemmen liet zien uit het
goede spitsenhout te zijn gesne
den. In de 30e minuut was hij het
ook die Neerkandia aan de leiding
hielp: 1-0. Panningen bleef met
twee spitsen spelen en ondanks
het viermans middenveld domi
neerde Neerkandia, vooral fysiek
waren zij sterker. Net voor rust krijgt
Panningen via Patrick Joosten nog

een uitgelezen kans op de gelijkma
ker, maar weer redt de Neerkandiagoalie. In de tweede helft eenzelfde
spelbeeld: Neerkandia domineert
en is vooral fysiek sterker.
Het slotoffensiefje van Panningen
bracht geen verandering meer
teweeg in de stand. En daarmee
kreeg het duel de winnaar die er
uiteindelijk het meest aanspraak op
kon maken, Dissonant in het geheel
zijn de vijf gele kaarten die de ove
rigens goed leidende scheidsrechter
Jorge Cruz trok voor de Neerkanters,
die zelfs een half uur met tien man
moesten spelen. Het zou de einduit
slag niet beïnvloeden.
Tekst: Wiet Leenders

1003 \ enzo

19

Geplukt

Jan Hendriks Maasbree
Hij is geboren in het oosten, maar met plezier woont deze pensionado al bijna veertig jaar in Maasbree.
Het dorp heeft zijn hart veroverd, net zoals zijn vriendin Fia dit vier jaar geleden heeft gedaan. Deze week
wordt Jan Hendriks (70) uit Maasbree geplukt.

“Anderhalf jaar na de eerste gezamen
lijke koffie verkocht Fia haar woning
en trok ze bij mij in.” Dat is nu ruim
twee jaar geleden. De twee zijn beide
gepensioneerd en hebben tijd om
samen van het leven te genieten. “Het
is fijn om samen dingen te kunnen
ondernemen.” Hun overleden partners
zijn ze echter niet vergeten. Van ieder
staat een portret op het bijzettafeltje
in de woonkamer. Maar ze zijn blij dat
ze op latere leeftijd elkaar nog heb
ben mogen vinden. “Het is dikke mik”,
aldus Jan.

Ouderenadviseur
Het verenigingsleven in het dorp heeft
Jan veel gebracht en hij peinst er niet
over om uit Maasbree te verhuizen.
Hier zitten hij en Fia goed. Door zijn
vrijwilligerswerk heeft hij in de afgelo
pen jaren veel mensen leren kennen.
Zo heeft hij zelf gejudood in Maasbree
en is hij jarenlang bestuurslid geweest.
Tegenwoordig verzorgt hij nog de
ledenadministratie. Ook is hij secretaris
en ouderenadviseur bij KBO Maasbree.
“In ons dorp heb je nog, in tegenstel
ling tot vele andere dorpen, een fysiek
infoloket. Hier komen mensen met
vragen. Zo willen ze bijvoorbeeld een
maatje om koffie mee te drinken, om

Jan werd geboren in Pannerden,
Gelderland. Daar groeide hij op
met tien broers en zussen, waar
van hij nummer vier was. Na zijn
school ging hij op zijn twintigste bij
de overheid werken als planten
ziektekundige, waar hij zich bezig
hield met de import en export van
planten en inspecties van gewas
sen op agrarisch gebied. “Dat is mij
zo goed bevallen, dat het meteen
mijn eerste en laatste baan was”,
lacht Jan. Hij is nooit meer wegge
gaan, maar heeft wel op verschil
lende locaties in het land gewerkt.
Ook verhuisde hij tussendoor nog
voor zijn werk met zijn eerste
vrouw naar Beinsdorp, een dorp in

de buurt van Aalsmeer. Het stel kreeg
daar twee kinderen, een jongen en
een meisje. Toch kon zijn vrouw er niet
aarden. “Ze werkte eerst fulltime en
na het krijgen van de kinderen werd ze
huismoeder. Dan ben je ineens afhan
kelijk van je omgeving en de cultuur
van de mensen is in het oosten anders
dan in het westen. De mensen zijn er
veel harder.” Toen Jan de kans kreeg
om ergens anders in het land aan de
slag te gaan, namelijk in Venlo, pakte
hij deze met beide handen aan. “We
houden van het dorp, dus zijn in de
buurt gaan kijken naar wat ons aan
sprak. De keuze viel op Maasbree, het
bleek een juiste. Toen we er eenmaal
woonden zei mijn vrouw tegen mij: ‘Ik
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voel mij in drie weken al meer thuis
dan ik in die zeven jaar heb gedaan in
Beinsdorp’. Ze vond het geweldig.”

Tekst: Roosje Delsing
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Trouwe dienst
In Maasbree kon het stel goed aarden.
Jan werkte met plezier bij zijn werkge
ver. Maar toen kreeg zijn vrouw borst
kanker. Jan wilde er voor zijn vrouw
zijn en zijn opgespaarde verlofuren
opnemen om voor haar te zorgen.
“Helaas overleed ze sneller dan ver
wacht.” Veel verdriet volgde. “De hele
wereld draait door, alleen voor jou
staat alles stil. Jan zat drie maanden
thuis van werk en vervolgens bleek
door een samenloop van omstan
digheden, dat hij gunstig met vroeg
pensioen kon gaan. “Het niet werken
was mij goed bevallen, dus dat kwam
goed uit”, zegt Jan. Dus liep hij in 2014,
na 43 jaar trouwe dienst, het gebouw
uit van de enige werkgever die hij ooit
kende. “Het was mooi geweest.”

kem

Dikke mik
Hij had het nooit verwacht en was
niet op zoek, maar vond toch weer
een nieuwe liefde in zijn leven. Toen
Jan zo’n acht jaar weduwnaar was,
werd hij door zijn zus, die nog altijd in
Pannerden woont, gekoppeld aan een
vriendin van haar. “Zij was al meer
dan zestien jaar weduwe en volgens
mijn zus ook toe aan gezelligheid. Ik
wist nog wie ze was van vroeger, maar
had haar al jaren niet meer gezien. Ik
dacht: een kop koffiedrinken kan geen
kwaad.” Dus gingen Jan en Fia, zoals de
dame heet, op date. Hij verraste haar
met een bos bloemen. Het bleek een
goede zet. Ze hadden raakvlakken en
konden ook over genoeg dingen praten
omdat ze uit hetzelfde dorp komen.

te fietsen of iets anders. Wij helpen ze
dan, maar hebben in principe wel de
regel dat ze dan iets voor terug moe
ten doen voor een ander. Iedereen
heeft wel iets te bieden.” Naast dit
vrijwilligerswerk fietst Jan ook graag
en gaat hij af en toe een paar daag
jes weg met zijn Fia. “Maar alleen in
Nederland of Duitsland, verder hoeven
we niet te gaan. We willen graag naar
plekken waar we onszelf nog verstaan
baar kunnen maken.” Jan sport ook
nog graag, dit doet hij drie keer per
week. Daarnaast is hij ook nog eens
opa. “Mijn zoon en kleinkind wonen
in Tilburg, dus die zie ik maar af en
toe. De afstand is toch wel te groot om
‘even’ op en neer te gaan. Mijn dochter
woont in Maasbree, die zie ik regelma
tig.” Verder is zijn allergrootste hobby
klussen. Dit doet hij nog altijd graag
en heeft hij geleerd van zijn vader.
“We hadden een groot gezin en mijn
vader was alleenverdiener. Als er iets
moest gebeuren, moest ik meehelpen
als een van de oudsten van het gezin.
Mijn vader zei altijd: ‘Kom op, mee
doen. En ook al doe je niks, dan kijk op
zijn minst. Daar word je niet dommer
van. Hij had absoluut gelijk.”

Vr. 25 maart

pen

cr e

e er

t . nl

/va
c

at u

re

20

verenigingen \ 1003

Toneelvereniging Spektakel Kessel speelt na twee jaar ‘Gen egte van Genechte’
Toneelvereniging Spektakel Kessel speelt zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 maart het stuk
‘Gen egte van Genechte’. Dit toneelstuk ligt door de coronaperikelen al twee jaar op de planken.
Het toneelstuk gaat over Nelke van
Genechte, die heel veel spullen verza
melt en deze verkoopt in haar twee

dehands winkeltje ‘Nelke’s Sjop’. Haar
slogan is: “Als ik het niet heb, is dat
het énige wat ik niet heb.” Toch is er

één ding dat Nelke tot haar zéér grote
spijt niet heeft en dat is familie.
Toneelvereniging Spektakel Kessel

IVN Helden e.o. organiseert opruimactie
In het kader van de actie Schone Maas gaat het IVN Helden e.o. met vrijwilligers uit de dorpen van Peel en
Maas opruimen. Op zaterdag 19 maart wordt natuurgebied de Weerdbeemden, dat aan de Maas grenst in
Kessel-Eik, opgeschoond.
De schoonmaakactie heeft tot doel om
de oevers van de Maas en het natuur
gebied een schoon aanzicht te geven en
mensen bewust te maken van wat voor
impact het weggooien van afval heeft
op de omgeving, zo laat Harrie Peeters
van het IVN Helden e.o. weten. “Door

de hoge waterstanden in de afgelopen
zomer van de Maas is er nog veel en
groot afval in dit mooie natuurgebied
blijven liggen. Voor de deelnemers is
het ook een uitstekende gelegenheid
om lekker buiten op een gezonde en
natuurvriendelijke manier bezig te zijn.”

Aanmelden
De opruimactie is op zaterdag
19 maart en begint om 9.00 uur.
Verzamelen is bij de Kapel aan
Maasstraat 62-Haagweg in
Kessel-Eik. Aanmelden kan via
schonemaas@ivnhelden.nl

In gesprek met Peter en Jannie Michels
De Bibliotheek Maas en Peel organiseert rond haar jaarthema Geluk een aantal activiteiten. Op vrijdag
18 maart heeft zij Peter en Jannie Michels te gast, die samen hun visuele beperking om weten te buigen naar
iets positiefs.
hun visuele beperking om weten te
buigen naar iets positiefs en geven
hun kijk op geluk. Ook beantwoorden
zij de vragen die in je op komen.
Het leert je ongetwijfeld zelf ook
op een andere manier te kijken

In de bibliotheek Panningen kunnen
geïnteresseerden op vrijdag 18
maart om 14.30 uur kennismaken
en in gesprek gaan met Peter,
Jannie Michels en hun trouwe
geleidehonden. Zij vertellen hoe zij

naar de gewone dingen.
De middag start met informatie door
Henny Verberk, betrokken bij het
‘Oogcafé’. Zij behandelt de vraag hoe
je kan omgaan met een oogaandoe
ning en een visuele beperking.

BENIEUWD NAAR WAT
ER ZICH ACHTER DEZE
DEUREN AFSPEELT?

voert het stuk op in gemeenschaps
huis de Paort in Kessel.
Aanvang is om 20.00 uur. Kaarten
reserveren kan via e-mail nelke@
spektakelkessel.nl
“Wij hebben ervoor gekozen om het

publiek meer ruimte te geven. Door
deze zaalopstelling is het aantal zit
plaatsen beperkt tot tachtig plaatsen.”

Het Alzheimer Café opent
weer haar deuren in Egchel
Het Alzheimer Café in Egchel gaat weer open op dinsdagavond
15 maart in ’t Erf in Egchel. Gastspreker is professor Roy Kessels,
klinisch neuropsycholoog bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Het thema van de avond is ‘Geheugentraining, leeftstijl en
medicatie’.
Professor Roy Kessels geeft op
deze avond praktische tips voor
het omgaan met de gevolgen van
lichte cognitieve stoornissen. Hij
laat zien hoe je gebruik kunt maken
van ezelsbruggetjes of wat je kunt
doen aan onzekerheid, spanning of
piekeren wanneer je iets vergeet.
De avonden van het Alzheimer
Café zijn bedoeld voor mensen met
dementie, familielieden, mensen
die werken met en voor mensen
met dementie en iedereen die
raakvlakken heeft of meer infor
matie wil rondom dementie. Zij

kunnen elkaar ontmoeten en met
elkaar in gesprek gaan over demen
tie en aanverwante thema’s. Het
Alzheimer Café Peel en Maas is
gehuisvest in Gemeenschapshuis
’t Erf, op Kapelaan Nausstraat 5 in
Egchel. De inloop op dinsdag 15
maart is om 19.00 uur, aanvang
om 19.30 uur en de avond duurt
tot 21.30 uur. De toegang is gratis,
aanmelden is niet nodig. Voor meer
informatie zie Erica Maas, avond
coördinator Alzheimer Café Peel
en Maas, 06 37 60 91 75 of
e.maas@alzheimervrijwilligers.nl

Kienen in Kessel-Eik
De KBO Kessel-Eik organiseert op donderdag 17 maart een kienmiddag. Deze activiteit vindt plaats in het Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik.
Tijdens de kienmiddag zijn er ver
schillende prijzen te winnen. Het
kienen begint om 13.30 uur in het
gemeenschapshuis aan de Lindelaan
4 in Kessel. Het KBO is een organi

satie met oog voor senioren. Tijdens
de bijeenkomsten die door vrijwil
ligers wordt georganiseerd kunnen
senioren elkaar ontmoeten en acti
viteiten met elkaar ondernemen.

Informatiemiddag
over ‘Geheugen en vergeten’
KBO Maasbree organiseert een infomiddag op dinsdag 15 maart in
het Hoës van Bree gelegen aan het Kennedyplein 5 in Maasbree. In
de lezing Geheugen en vergeten’ gaat specialist ouderengeneeskunde Elian Gorissen in op aandacht, onthouden en de werking
van de hersenen.
Elian Gorissen geeft tips om
het geheugen te bevorderen.
Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan het verschil tussen
normale vergeetachtigheid en
geheugenproblemen veroorzaakt

Scan de QR code
en zie de video’s

Dinnissen is op altijd zoek naar gemotiveerde vakmensen, die willen werken binnen
een ﬁnancieel gezond bedrijf met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Momenteel hebben we o.a. de volgende vacatures, scan de QR code of bezoek onze
website voor meer informatie.
»
»
»
»

powtech@dinnissen.com

Projectmanager (technisch)
(Project) engineer
Service coördinator
Electrical support engineer

www.dinnissen.com

» Samensteller / Lasser
» Productiemedewerker
halffabricaten
» CNC draaier

door een hersenaandoening, zoals
dementie. Deze middag is vrij
toegankelijk voor iedereen, zowel
leden als ook niet-leden van KBO
Maasbree zijn van welkom. De
lezing begint om 14.00 uur.

Discussieavond over
de steenmarter
Het IVN Helden houdt een lezing en discussieavond over de steenmarter. Deze avond vindt plaats op donderdag 10 maart in basisschool de Pas in Helden.
“De steenmarter is een beschermd
dier, maar deze marter wordt
helaas vaak beschouwd als een
vernieler van de auto, de verzorger
van overlast in huizen, de predator
van de weidevogels en de kip
pendief”, zo zegt een vrijwilliger
van het IVN Helden. Daarom houdt

de vereniging een lezing en dis
cussieavond om over het dier te
praten. Als er tijd over is, wordt er
nog een documentaire vertoond
over de herintroductie van de otter.
De avond begint om 20.00 uur, de
entree is via de achterzijde van
basisschool de Pas.
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Geplukt
15-vragen

Tess Janssen Helden
daarna gaan we soms logeren of chil
len. Zaterdagavond na het werk kijk
ik tv met het gezin. Dan maken we
er altijd een gezellige avond van met
allemaal hapjes en lekkere dingen.

Wie is je grote voorbeeld?

Hoi

Mijn grote voorbeelden zijn mijn opa
en oma, want zij helpen mensen in
andere landen en dat wil ik later ook
gaan doen. Ook leren ze ons veel en
zijn ze superaardig. Opa kan ook nog
eens heel goed koken. Dat wil ik ook
graag kunnen.

Column

Lentekriebels
Ik denk dat ik niet alleen voor
mezelf spreek, als ik zeg dat
de lentekriebels weer
helemaal terug zijn van
weggeweest. Als je in de
vroege ochtend opstaat, en de
helderblauwe lucht het eerste
is dat je tegenkomt.
De stalende zon, die door geen
enkele wolk wordt verhinderd.
De zonnestralen die je hele
dag meteen verblijden met
ontelbare kleuren. Je blik, verrijkt
door alle mogelijke positieve
sferen die door de windvlagen
in spiralen om je heen worden
geblazen. Omarmd door heldere
en verheerlijkte stemmingen.
Je gedachten die vrij weten te
komen van de winterdip die je
in een greep hield. In staat zijn
nu alles vanuit een opgewekt
perspectief te kunnen en mogen
ervaren. Te mogen ervaren
door de lentekriebel. Te kunnen
ervaren door de hartelijkheid.
De blaadjes die ritme zetten op
het briesje. Datzelfde briesje
dat ook door je haren streelt,
en zo het even uit model weet
te brengen. Maar dat is niet
iets om de lieflijke windvlaag
kwalijk te nemen. Daarvoor
is het nu eenmaal bijna lente.
De lentekriebel, die je een
verliefd gevoel weet te bezorgen.
Het vleit al onze harten. Om nu
weer optimaal te mogen ervaren.
De kriebel die we kunnen
ruiken en kunnen plaatsen bij
een positieve ervaring. Een dag
minder in de kou en een dag
meer in de lente zijn warmte.
Mooie dagen is wat het ons
gaat bieden. Maar ook deze
zullen overwaaien. Het liefst
krijg ik deze lentekriebels
iedere dag. Zodat ik ze tijdloos
koesteren mag. We kleuren
allemaal vrolijkheid als we onder
de lentekriebels bezwijken.
Dat gevoel is te mooi om te
ontwijken. Om buiten even alle
kriebels te voeden. Om alle
emoties ons over te laten
vloeden. Onder het genot van
een zachte deun. Daarvoor
dank ik de lentekriebel als mijn
grootste steun.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik vaak stiekem snoep en
chocolade koop en dan boven op mijn
kamer verstop. Ik heb al vaak iets
op mijn kamer verstopt, maar mijn
moeder vond het dan weer. Toch geef
ik het nooit op.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Harry Potter, ik heb alle boeken
gelezen en daarna ook alle films
gezien. Met de boeken was ik best
lang bezig want het waren hele dikke
boeken. Vooral de eindes waren leuk.

Naam
Leeftijd
School
Plaats

Tess Janssen
13 jaar
Bouwens van der
Boijecollege
Helden

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ik zou ooit nog eens een weekend
naar Parijs willen gaan. Hier wil ik
de Eiffeltoren beklimmen en over
de Seine varen. Dit zou ik met mijn
vriendinnen willen doen, als die
dat ook willen natuurlijk. Ook wil
ik een keer naar Mexico om mijn
vriendin te bezoeken die daar
woont.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik wil heel graag leren autorijden,
want het is heel handig en ik wil
gewoon overal zelf naartoe kunnen
gaan. Ik kan dan ook alleen op
vakantie met de auto en dat wil ik
heel graag.

Wat deed je als kind het liefst?
Dat is niet iets specifieks. Ik was
altijd bezig met van alles en nog
wat zoals tekenen, knutselen of
buiten spelen. Alleen of samen, dat
maakte mij niks uit.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik een tenniswedstrijd had
en ik thuiskwam, zei mijn moeder
tegen me dat mijn oma was over
leden. Als ik daar nu aan terugdenk
dan voel ik dat ik kippenvel krijg,
want het was niet het nieuws waar
ik op gehoopt had.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Mirthe

‘Luister naar jezelf’. Dat is wat

mijn opa tegen me zei als ik niet
meer wist wat ik moest kiezen
of moest doen. Dat heeft mij
telkens geholpen als ik het even
niet meer wist en dat blijft mij
helpen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik moest een richting kiezen voor
school en ik wist het al, maar toen
hoorde ik van alles en wist ik het
niet meer zeker. Ik heb er veel over
gepraat met mijn ouders. Ook heeft
mijn nicht mij ermee geholpen en
natuurlijk ook mijn mentor.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Van mijn moeder die een hand
tekening zette om af te studeren.
Die heb ik met mijn telefoon gemaakt
en ook doorgestuurd naar mijn moe
der, want ze wilde deze foto zelf
hebben. Ik voelde me toen blij, want
we konden meer dingen gaan doen
met het gezin.

we planten. Het is daar wel gezellig,
maar ik doe het vooral voor het geld.
Ik weet niet wat ik van mijn geld moet
kopen, dus spaar ik het.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond eten we altijd bij opa
en oma met mijn neefje en nichtjes.
Na het eten spelen we altijd buiten,

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met MEAU een dag willen
ruilen, want zij doet leuke dingen
en maakt mooie nummers. Verder
maakt ze heel veel leuke dingen mee.
Dat zou ik voor dag wel eens willen
meemaken, maar niet voor mijn
hele leven.
Tekst: Marin Driessen

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?

MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT

Ik ken mijn beste vriendin al sinds mijn
geboorte. We zijn toen al met onze
ouders samen op vakantie geweest.
Nu vind ik het leuk om af te spreken en
dan te chillen. We lachen ook heel veel
als we samen zijn en doen veel spellen
op de telefoon.

MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL VERSCHILLENDE ROUTES

Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is dat ik goed
rommel kan maken. Zelfs wanneer ik
aan het opruimen ben, maak ik nog
meer rommel. Verder ben ik goed in
sport, maar niet dat ik ergens in uit
blink.

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Heb je een bijbaantje?

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Ik werk bij Themaplant, daar stekken

WERKZAAMHEDEN
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Vastenactie
De vastenactie 2022 staat in het
motto van: ‘Je land is je leven’. Dit
motto drukt uit de diepe verbon
denheid van inheemse volken met
hun land. Bijvoorbeeld de Maya’s
in Guatemala. De vastenactie
steunt daar ter plekke drie Mayagemeenschappen die opkomen
voor hun rechten. In alle paro
chies van onze Federatie staan in
de kerken collectebussen of wordt
er extra gecollecteerd. Ook kunt
u rechtstreeks uw bijdrage over
maken op banknummer: NL 39
RABO 0141974664 t.n.v. Vastenactie
Dekenaat Helden. Meer informatie
vindt u op de landelijke Website:
www.vastenactie.nl Laten wij de
arme medemensen bij staan met
een gift.

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.

Kerkdiensten
Zondag 13 maart
H. Mis 9.30 uur 2-de zondag
Veertigdagentijd
Woensdag 16 maart
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 maart
H. Mis 11.00 uur 2-de zondag
Veertigdagentijd t.i.v. jaardienst voor
Sil Peeters en Door Peeters-Hillen
(b.g.v. verjaardagen).
Zondag 20 maart
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(jaardienst); Theo Spreeuwenberg
(verjaardag)

Zaterdag 19 maart
H.Mis 19.00 uur. In deze viering zullen
de communicanten van 2022 zichzelf
aan ons voorstellen.

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Mariet Absil-Janissen, 81
jaar
Zondag 13 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor - 2de
zondag 40dagentijd; t.i.v. Lei Keiren
(zeswekendienst); Toos Gastreich
(jaardienst/ verj); Giel van Lier en
Leen van Lier-v.d. Hurk (verj); Ton
Hillen en Martha Hillen-Reijnders en
fam.; Cor van de Wetering (jaarge
tijde);

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 12 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 19 maart
H. Mis 17.30 uur - 3de zondag 40
dagen tijd

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 12 maart
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor t.i.v.
uit dankbaarheid; Pieter Vestjens
(jaardienst);
Maandag 14 maart
18.30 uur H. Aanbidding. En 19.00 uur
H. Rozenkrans (dagkapel)
Dinsdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 17 maart
H. Mis 09.00 uur. Aansl. H. Aanbidding
(dagkapel)
Zondag 20 maart
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Pastoor Frits Rooyakkers

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 12 maart
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. Joke Goes;
dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Overleden
Mia Boots-Boumans, Molenstraat, 89
jaar.
Parochie Maasbree
Openstelling Aldegundiskapel
Misintenties
De Aldegundiskapel in onze
NL58RABO0131001973
parochiekerk is dagelijks geopend
Pastorie Dorpstraat 4
voor het opsteken van een kaarsje,
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
www.parochiemaasbree.nl
beschermheilige tegen ernstige
Kerkdiensten
ziekten en voor troost en hoop.
Zondag 13 maart
- 2e Zondag van de vastentijd
H. Mis: 11.00 uur
Parochie Kessel
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Intenties: Jaardienst Nelly Grubben- Iet Dings-Bovendeerdt
Verheijen en Jan Grubben.
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Mededelingen
Kerkdiensten
Gedoopt wordt
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
19.15 uur H. Mis.
12.00 uur Nika Hendriks
Overleden ouders Janssen.

Mededeling:
Vrijdag 25 maart om 19.00 uur is het H.
Vormsel voor de kinderen van groep 8.
Vormheer is Mgr. De Jong.
.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Jaardienst Josine Oehlen-Heines.
Joep Smits wegens verjaardag.
Jaardienst Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Jan Peeters (de Weem) en voor doch
ter Marjon.
Donderdag 17 maart
9.00 uur H. Mis.

foon 077- 3981416) of kapelaan
Hans te Boekhorst (telefoon 0774771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

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

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 19 maart
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor- deken Wilson Varela (tele

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 maart
9.30 uur H. Mis.
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Proeftuin popmuziek organiseert livemuziek met ‘Stage Life NL’
Proeftuin popmuziek organiseert zaterdag 26 maart de kick-off van
‘Stage Life NL’. Dit is een project van cultuurmakers uit verschillende
gemeenten waaronder Peel en Maas, waarbij bands met eigen muziek
dit jaar de mogelijkheid krijgen op te treden in de regio. Zo wil de organisatie livemuziek stimuleren. De eerste editie vindt plaats in Horst.
Cultuurmakers van diverse gemeen
ten in Noord-Limburg slaan de han

den ineen, allemaal gedreven door
hetzelfde doel: meer livemuziek.

Deze gemeenten vormen samen
een nieuwe culturele samenwer
king, genaamd Proeftuin Popmuziek.
Tijdens hun nieuwe project ‘Stage
Life NL’ willen ze podiumplekken
bieden aan artiesten die op deze
manier ervaring op kunnen doen en
naamsbekendheid kunnen opbou

wen met hun eigen muziek. Doel is
om de gemeentegrenzen te verleg
gen en zo een grotere diversiteit te
ontwikkelen in de muziekwereld van
Noord-Limburg. Het project gaat op
zaterdag 26 maart van start met een
kick-off bij BreakOut in Horst. Hier
zullen alle bands zich presenteren

en kunnen de liefhebbers alvast een
route bepalen voor welke bands ze
willen gaan beluisteren het komende
jaar. Uit Peel en Maas doen de vol
gende bands en locaties mee: Sir
Bash en Sandy Bloom, café Ramones
en Café Tinus.

SAMEN VERDER BOUWEN!
Stem op één van onze lokale CDA-kandidaten!

1

2

3

4

5

6

7

Rob Wanten

Natasja Vaasen

Roel Boots

Lon Caelers-Bos

John Timmermans

Sandy Janssen

Myzetta van Roij

HELDEN

MAASBREE

KESSEL

KONINGSLUST

BERINGE

MEIJEL

PANNINGEN

8

9

10

11

12

13

14

Michel van Lieshout

Ton Verheul

Ruud Delissen

Ellis Kempeners

Daniëlle Vercoulen

Yvette Gielen

Germie Grutters-Peeters

PANNINGEN

BAARLO

EGCHEL | PANNINGEN

KESSEL-EIK

HELDEN

GRASHOEK

MAASBREE

Ilias
Amhaouch

15

Dave
van Soest

Frans
Joosten

Chiel van
den Eertwegh

Gido
Beurskens

19

20

Wilhelmien
Janssen-Jaspers

Jan
Smolders

21

22

23

24

HELDEN

BAARLO

EGCHEL

BAARLO | KESSEL

PANNINGEN

MEIJEL

HELDEN

PANNINGEN

KESSEL

PANNINGEN

25

26

27

28

29

30

Han
Coenen

Piet
Spee

31

32

33

34

HELDEN

BERINGE

PANNINGEN

MEIJEL

PANNINGEN

BAARLO | KESSEL

GRASHOEK

MAASBREE

KESSEL-EIK

PANNINGEN

Hans
Bruijnen

16

Jo
van Horen

17

Angela van
Roij-Wijnands

18

Fred
Bongers

Dré
Tulmans

Anton
Gijsen

Ben
Smets

Ruud
Lenders

John
Gubbels

Judith
Versteegen

Mustafa
Amhaouch
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WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE!

Tummers

daar word ik vrolijk van
t

ar
a
M

’’
50 7 cm
12

-34%
PANASONIC SMART TV
TX-50JXW834

799,-

525,-

• LED • 4K Ultra HD • Dolby Vision • Ingebouwde
Chromecast • Android TV

-21%
C
SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB36T672CWW/EF

699,-

555,-

• No Frost • Space Max (365L) • Inhoud vriesgedeelte: 114L • Inhoud koelgedeelte: 251L
• Power Cool + Power Freeze • Afmetingen (BxHxD): 59,5 x 193,5 x 65,8 cm

-27%
AIR & ME LUCHTREINIGER
LENDOU

• Luchtreiniger met geïntegreerde luchtkwaliteitssensor • Handige Smart Life app

269,-

197,-

-48%
149,-

77,-

LINKSYS ROUTER
MR7350-EU

• Dekking tot 150 m2 • Intelligent Mesh™-technologie • WiFi 6-technologie

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

