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Gemeentenieuws
Peel en Maas

Lokaal Peel en Maas
wint
De officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zal pas op maandag 21 maart worden bekendgemaakt. Maar het moge, nadat de laatste stemmen op woensdagavond 16 maart
geteld waren, al vrij duidelijk zijn wie de meeste stemmen in de wacht heeft weten te slepen. Lokaal Peel en Maas kwam als grote winnaar uit de bus.
De uitslagenavond vond plaats in
theater DOK6 in Panningen. Bij de
fractie van Lokaal Peel en Maas
waren veel blije gezichten te zien
toen de leden te horen kregen dat
hun partij als winnaar naar voren
kwam. Volgens de voorlopige
cijfers krijgt Lokaal Peel en Maas,
de partij waar Sander Janssen
lijsttrekker van is, tien zetels.
Dat zijn er twee meer dan in 2018.
Sanne Hermkens, nummer drie op
de lijst van Lokaal Peel en Maas, is
blij. “De hoop was er zeker dat we
zouden gaan winnen en nu is dat
gebeurd”, zegt ze met een grote
lach op haar gezicht.

Troon
Bij de tussentijdse uitslag kwam
Lokaal Peel en Maas uit op elf

zetels. Maar tijdens de laatste
telling moest de partij op het
nippertje toch nog een zetel afstaan
aan PvdA/GroenLinks. Deze laatste
partij eindigde hiermee op drie
zetels. Dat is hetzelfde aantal als
bij de vorige verkiezingen. Voor het
CDA Peel en Maas was er minder
goed nieuws op deze avond.
De fractie werd van haar troon
afgestoten. Nadat zij de afgelopen
vier jaar de grootste partij in de
gemeente was, moet zij het de
komende periode met een stuk
minder zetels in de gemeenteraad
doen. Waar zij in 2018 nog tien
zetels wist te behalen, moet zij
er nu drie inleveren volgens de
voorlopige standen. Hiermee komt
zij dus uit op zeven plekken in de
raadszaal voor het CDA.

De hoop was er zeker
dat we zouden gaan
winnen en nu is dat
gebeurd

Peel en Maas was de partij D66.
Deze fractie stelde zich voor het
eerst verkiesbaar in de gemeente.
Volgens de voorlopige standen
haalt de partij, waarvan Omar El
Khader de lijsttrekker is, twee zetels.
Als deze uitkomst maandag tijdens

de bekendmaking van de officiële
uitslag klopt, dan heeft de nieuw
komer daarmee twee plekken in de
gemeenteraad verdiend.

Nieuwkomer
De VVD behaalt volgens deze voorlo
pige kiezersuitslag hetzelfde aantal
zetels als in 2018, namelijk vijf stuks.
Tijdens de tussentijdse tellingen gin
gen het CDA en de VVD even gelijk
matig op. Maar uiteindelijk wist het
CDA toch op twee zetels meer uit te
komen.
AndersNu, dat bij de vorige verkie
zingen één zetel behaalde, deed dit
jaar niet meer mee met de verkie
zingen. De nieuwkomer dit jaar in

New
arrivals
Ontdek onze nieuwe
voorjaarscollectie

Markt 39 Panningen
www.durlinger.com
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‘Schone Rivieren’

Brugklasleerlingen technasium van het Bouwens gaan oplossing
bedenken voor plasticvervuiling Maas
In opdracht van IVN en Peel en Maas Schoon heeft op vrijdag 11 maart de aftrap plaatsgevonden op het
Bouwens van der Boijecollege in Panningen van het technasiumproject Plasticsoep. Het project, dat
brugklassers bewust wil maken van de gevolgen van plasticvervuiling, maakt deel uit van het grootschalige project ‘Schone Rivieren’.
De collegezaal in Panningen was
tijdens de aftrap gevuld met brug
klassers van het Bouwens van der
Boijecollege. Maar liefst zeven
technasiumklassen, à 175 leerlin
gen gaan zich bezighouden met
het project Plasticsoep. Het college
startte met een gastles vanuit IVN,
Schone Rivieren en Peel en Maas
Schoon. Deze drie partijen heb
ben hun krachten gebundeld om
de leerlingen te doordringen van
het maatschappelijke probleem van
plasticvervuiling. De Maas is name
lijk de meest met plastic vervuilde

rivier van Vlaanderen en Nederland.
Vrijwilligers van de partijen legden
uit hoe dit mogelijk is en wat de
leerlingen er zelf aan kunnen bijdra
gen om het te voorkomen. Voor het
vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O)
gaan de brugklassers op onderzoek
uit naar het plastic dat via de rivie
ren, en vooral ook de Maas, in de
oceanen terechtkomt. Dit onderzoek
geschiedt door middel van veld
werk, expertmeetings en bedrijven
excursies. In de week van maandag
14 tot en met vrijdag 18 maart zijn
leerlingen op pad gegaan gaan voor

het veldwerk en hebben rotzooi
opgeruimd langs de Maas. Van de
gemeente Peel en Maas hebben ze
hulpmiddelen gekregen zoals grij
pers en vuilniszakken. O&O docent
Maurice Dahmen is blij verrast over
het enthousiasme van de leerlingen.
“Ik hoorde dat er een groepje was
van achttien brugklassers dat bin
nen een halfuur zes vuilniszakken vol
had. De tijd was op, maar ze wilden
eigenlijk heel graag doorgaan. Heel
mooi dat de leerlingen nu met eigen
ogen de hoeveelheid vervuiling
zien. e kunt nagaan hoeveel minder

rotzooi er langs de Maas ligt als alle
klassen hebben opgeruimd.”

Technasium
Het Bouwens van der Boijecollege is
aangesloten bij Stichting Technasium.
“Dat gaat niet zomaar”, zegt
Dahmen. “Daarvoor moet je als
school aan bepaalde eisen voldoen.
In Nederland zijn er ongeveer hon
derd scholen aangesloten. Voor het
vak O&O werken we samen met
bedrijven en instanties. De leerlin
gen kruipen in de huid van professio
nals van bepaalde beroepen en gaan
oplossingen bedenken voor een écht
probleem.” Volgens de docent is het
goed dat er jonge mensen meeden
ken over problemen in de wereld.
“Ze zijn onbevangen en hebben een

frisse blik op situaties. Volwassenen
hebben vaak al veel voorkennis over
onderwerpen en schieten daarom
al veel ideeën af. Het idee is nu dat
kinderen met een frisse blik iets ori
gineels gaan bedenken.” Met een
turflijst gaan de leerlingen bijhou
den wat ze zoal vinden. Aan de hand
daarvan gaan ze oplossingen voor
het plasticprobleem bedenken, en
dan met name wat zijzelf kunnen
doen om het probleem aan te pak
ken. Aan het einde van dit schooljaar
worden de resultaten van dit onder
zoek bekendgemaakt in de vorm van
aanbevelingen.

Tekst: Roosje Delsing

‘Grashoek voor Oekraïne’

Eerste Oekraïense vluchtelingen in Grashoek ondergebracht
Bij gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek zijn op maandagochtend 14 maart om 06.00 uur de eerste
vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Deze actie is resultaat van ‘Grashoek voor Oekraïne’ dat door een
actiegroep is opgestart die voortgekomen is vanuit dorpscommissie Laeve Grashook.
Bij gemeenschapshuis de Ankerplaats
stonden op maandagochtend 14 maart
om 06.00 uur vier vrijwilligers klaar
om de eerste vluchtelingen uit

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

Oekraïne op te vangen. Iets later op
de ochtend zijn de moeder en vier
kinderen aangekomen in Grashoek.
Na een ontbijt is de groep naar hun
tijdelijke opvangadres gebracht. Deze
vluchtelingen uit Oekraïne zijn de eer
sten van in totaal ongeveer veertig
personen die gehuisvest gaan wor
den in het dorp. Op dit moment heeft
de actiegroep nog vooral veel vra
gen over hoe het één en ander verder
geregeld gaat worden. Zo staan er nog

vragen open bij de landelijke huisves
tingorganisatie van VluchtelingenWerk
en bij de gemeente Peel en Maas.

Ontmoetingsplek in de
Ankerplaats
Het plan van de actiegroep is om
buiten het organiseren van kleinscha
lige ‘thuisopvang’ ook een dagbeste
ding/ontmoetingsplek te creëren in
gemeenschapshuis de Ankerplaats. Dit
zodat de vluchtelingen in contact kun

nen blijven met elkaar en daar even
tueel steun uit kunnen halen.
Er hebben zich inmiddels zo’n 25 vrij
willigers gemeld die bereid zijn om
mee te helpen met de realisatie en
(dag)opvang van de gasten. Er zijn
ook al tolken beschikbaar, om ervoor
te zorgen dat de vluchtelingen goed
hun verhaal kunnen overbrengen en
geholpen kunnen worden met essen
tiële zaken.

Huisvesting en vervoer

huisvestingsplaatsen in kunnen
vullen. Ook wordt er nog gezocht naar
een oplossing voor het eventueel
vervoer. “De kosten voor vervoer
van vluchtelingen naar Grashoek
zijn aanzienlijk. De organisatie hoopt
deze kosten bij elkaar te krijgen
door donaties”, zo zegt een lid van
de dorpscommissie. Doneren kan via
IBAN NL27RABO0324083262 ten name
van BWIG, onder vermelding van
‘Grashoek voor Oekraïne’.

De actiegroep heeft zelf ook contacten
in Polen. Samen met die contacten
wordt nu gekeken hoe ze de overige
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Verder
verloop
verkiezingen

Verkiezingen 2022

Verkiezingen 2018

Opkomstpercentage: 48,85 procent

Opkomstpercentage: 50,2 procent

Voorlopige uitslag 2022

De stemhokjes zijn inmiddels
weer gesloten, de stemmen
geteld en de voorlopige
uitslag is bekend. Toch moet
er nog een en ander gebeuren
voordat de nieuwe gemeenteraad haar eerste vergadering kan houden. Wat staat
er allemaal nog op de planning?

Uitslag 2018

VOORLOPIGE
ZETELVERDELING

ZETELVERDELING

Dinsdag 29 maart:
afscheid van
oude gemeenteraad
De gemeenteraad wordt
benoemd tijdens een commissie
van onderzoek. Deze c ommissie
onderzoekt de geloofsbrieven
van de nieuw benoemde raads
leden en deelt haar bevindin
gen. Als de geloofsbrieven
worden goedgekeurd, worden
de gekozen raadsleden toe
gelaten tot de raad. Diezelfde
vergadering wordt afscheid
genomen van de oude gemeen
teraad en afzwaaiende raads
leden.
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Het gemeentelijk centraal
stembureau stelt op m
 aandag
de officiële uitslag van de
stemming vast. Per gemeente
wordt het totaal aantal uit
gebrachte stemmen en de
aantallen stemmen per lijst
en per kandidaat vastgesteld.
Ook wijst het bureau de zetels
en restzetels toe aan de ver
schillende kandidaten, reke
ning houdend met uitgebrachte
voorkeursstemmen. Daarna
kunnen de nieuwe raadsleden
aangeven of ze de v erkiezing
accepteren of niet. Zo niet,
schuift de volgende kandidaat
van de partij door.

CDA

Maandag 21 maart:
officiële verkiezingsuitslag

17.857 inwoners weten stembus te vinden

Opkomst gemeenteverkiezingen
2 procent lager dan 2018
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Peel en Maas van 2022 was 2 procent lager dan vier jaar geleden. Bij de vorige verkiezingen werd
een opkomst van 50,9 procent gehaald, dit jaar lag het percentage stemmen 2,05 procent later en kwam hiermee uit op 48,85 procent.

Woensdag 30 maart:
installatie nieuwe
gemeenteraad
Tijdens een openbare vergade
ring leggen alle nieuwe raadsle
den van Peel en Maas hun eed
af, inclusief de raadsleden die
opnieuw zijn gekozen.

Dinsdag 5 april:
eerste raadsvergadering
De eerste ‘echte’ raads
vergadering van de nieuwe
gemeenteraad wordt op dinsdag
5 april gehouden. De raads
commissie bereidt die dag de
besluiten van de gemeenteraad
voor, de besluitvormende raads
vergadering vindt op dinsdag
19 april plaats.

Bij de vroegstembureaus konden
inwoners al op maandag 15
en dinsdag 16 maart hun stem
uitbrengen. Op deze dagen brachten

3.647 mensen uit de gemeente Peel
en Maas hun stem uit. Op woensdag
16 maart, de officiële stemdag,
kwamen er nog 14.342 (39,17 procent)

stemmen bij. Hiermee eindigde
het totaal aantal inwoners dat een
bolletje rood kleurde uit op 17.970
personen. Deze verkiezingen waren er

1.200 méér stemgerechtigden dan in
2018. Toch wisten minder mensen de
stembus te vinden.
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Honderd verhalen

5xBeringen internationaal

Lia Peters Baarlo
Maar liefst tien inwoners van gemeente Peel en Maas zijn honderd jaar of ouder. Eén daarvan is Lia Peters.
Zij is 101 jaar en woont in Baarlo. In deze jaren maakte zij vele veranderingen in de wereld mee.

Plaatsgenoten treffen
zich tijdens driejaarlijks
evenement

Het driejaarlijkse evenement 5xBeringen zal van vrijdag 15 tot en
met maandag 18 juli gaan plaatsvinden in Behringen Hainich,
Duitsland. Tijdens dit feest treffen inwoners zich uit verschillende
plaatsen met de naam Be(h)ringen.
Het internationale verbroede
ringsfeest wordt sinds 1969 geor
ganiseerd tussen plaatsen met
nagenoeg dezelfde naam, Be(h)
ringen, uit vijf Europese landen
(Nederland, Duitsland, Zwitserland,
België en Luxemburg). Het weekend
zal in het teken staan van ‘Natur
Pur’, dit betekent dat duurzaam
heid, klimaat en natuur centraal
zullen staan. Op zaterdag vindt de
zeskamp plaats. Hier strijden de
verschillende sportploegen uit de
dorpen om de trofee. Geheel in stijl
van het thema zal bij de zeskamp
gebruik worden gemaakt van gere
cyclede materialen die duurzaam
geproduceerd zijn en daarna kun
nen worden hergebruikt, bijvoor

Als het aan haar lag, had ze nog
altijd in haar huisje in Tegelen
gewoond, maar sinds januari 2022
verblijft ze in verzorgingstehuis Ter
Borcht in Baarlo. Lia Peters had toch
het voorrecht om nog lange tijd op
haarzelf te mogen wonen. Op 19
januari vierde ze haar 101e verjaar
dag. Aan de muur hangt een grote
collage die gemaakt is door haar
kinderen en kleinkinderen. Het zijn
foto’s van Lia door de jaren heen,
als baby tot de dame die ze nu is.
Eigenlijk is Lia een Tegels ‘maedje’.
Daar werd ze in 1921 geboren. Ze
groeide er op met haar twee zus
sen Annie en Mientje, die er helaas
niet meer zijn. Lia oogt als een vro
lijk en tevreden mens. Ze kan niet
over alles in het verleden nog tot in
de details treden, maar er zijn een
aantal herinneringen van vroeger
die haar nog goed bij zijn gebleven.
Zo groeide ze op in een huis aan de
Kaldenkerkerweg in Tegelen. Haar
school was in het centrum van het
dorp gevestigd. “Vroeger was alles
anders”, zegt Lia. “Toen moest je
naar school lopen. Het was een heel
stuk. Tussen de middag moest ik
overblijven, want het was te ver om

in de pauze naar huis te lopen en weer
terug naar school. Dat redde ik niet.”
Lia heeft vele jaren in Venlo gewerkt,
bij slagerij Geertsen aan de Vleesstraat
in Venlo. “Ik bracht op mijn fiets de
vleeswaren thuis bij de mensen”, zegt
Lia. Aan de glimlach op haar gezicht te
zien heeft ze er duidelijk goede herin
neringen aan. Na deze baan is ze ruim
veertig jaar huishoudster geweest bij
hetzelfde gezin, van 1956 tot 1999, bij
de familie Vervegaert. Een bord met
deze datum erop geschilderd hangt aan
de muur in haar kamer. Deze heeft ze
destijds gekregen als dank voor haar
trouwe dienst. Lia is een onderdeel
van het gezin geworden. “Ik heb op
tien kinderen gepast. Ze noemen mij
nog altijd Jufke Pufke en de kinderen
komen nog steeds bij mij langs om kof
fie te drinken. Zelfs hier in Ter Borcht.
Ze zijn als familie voor me.”

Advocaat
Lia’s man, van wie een foto op haar
kastje staat, is negentien jaar geleden
overleden. Ze leerde hem ooit ken
nen in Venlo. “Hij werkte ook in de
Vleesstraat, daar hadden zijn ouders
hotel De Keizer.” Lia kwam hem wel
eens tegen bij het ‘dansen’ met uitgaan

en daar sloeg de vonk over. Samen kre
gen ze twee kinderen: Theo en Marij.
Haar man heeft als zelfstandige kapper
gewerkt op de Broeklaan in Tegelen.
Men noemde hem ‘Pierre de kapper’.
Haar zoon woont tegenwoordig in
Tegelen en dochter Marije in Belfeld.
Inmiddels heeft Lia ook vier kleinkin
deren en zeven achterkleinkinderen,
die regelmatig hun (over)grootmoeder
komen opzoeken. Een echt geheim om
een leeftijd van boven de honderd jaar
te bereiken heeft Lia niet. Wel heeft ze
tot haar negentigste gefietst. Lia dronk
graag regelmatig thuis een advocaatje,
zegt ze. Die krijgt Lia af en toe ook nog
hier in verzorgingstehuis Ter Borcht.
“Maar daar word je niet oud van hoor”,
lacht ze.

Ik heb op tien
kinderen gepast.
Ze noemen mij nog
altijd Jufke Pufke

beeld op speelplaatsen of scholen in
de gemeenschap. Op zondag wordt
er in het park een markt georgani
seerd waarbij aandacht is voor de
toeristische regio’s van ieder Be(h)
ringen en daarnaast is er muziek
en theater. In het centrum van het
dorp zal een tent komen te staan,
waar iedere avond een feestavond
zal plaatsvinden. Op vrijdag zul
len de sportploegen uit de ver
schillende dorpen zich voorstellen,
zaterdag zal de prijsuitreiking van
het zeskamp zijn en zondagavond
staat in het teken van afsluiting en
afscheid. Voor de Beringse inwoners
en andere geïnteresseerden is het
nu mogelijk om je op te geven via
www.5xberingen.nl.

Enquête in Beringe om woning
behoefte in beeld te brengen
Dorpscoöperatie ‘Steingood’ uit Beringe houdt een enquête om de
woningbehoefte in het dorp in kaart te brengen. Dit naar aanleiding van het gegeven dat er binnen vijf jaar honderd nieuwe
woningen in het dorp worden gerealiseerd.
De locaties die voor de nieuwe
woningen aangewezen kunnen
worden, zijn nog niet bekend, zo
laat dorpscoöperatie ‘Steingood’
weten. “Maar dit is een kwestie
van tijd”, aldus een lid van de
dorpscoöperatie. De woningen
die gebouwd gaan worden zijn
starterswoningen, twee onder één
kap, appartementen en vrijstaande
huizen. Ook zal er een penthouse
gebouwd worden, welke
aangeboden wordt aan de hoogste
bieder. “Voorgenoemde klinkt
natuurlijk erg aantrekkelijk voor
een kleine dorpskern als Beringe
en is het ideale plaatje. Maar dat
het dorp ambities heeft om nieuwe
bouwplannen te gaan realiseren,
staat buiten kijf.” Volgens de
dorpscoöperatie is het belangrijk
om de woonbehoefte in Beringe
in kaart te brengen om deze
woningbouwplannen verder vorm

te geven en de plannen mogelijk te
maken. “Dit is namelijk vanuit de
gemeente een vereiste om nieuwe
bouwgronden vrij te maken en
woningbouw toe te staan buiten
de huidige (particuliere) kavels die
er nog zijn in het dorp. Het is dus
erg belangrijk dat iedereen die in
Beringe woont en ook maar een
bepaalde woonbehoefte heeft in
de komende 0 tot 30 jaar de korte
vragenlijst invult.” Ook mensen
die niet in Beringe wonen, maar
wel graag in Beringe willen komen
wonen, kunnen meedoen aan
dit onderzoek. Eind maart hoopt
de dorpscoöperatie de resultaten
te hebben en deze snel daarna
te presenteren bij de gemeente,
zodat de honderd woningen binnen
de komende vijf tot tien jaar
gebouwd kunnen gaan worden.
De vragenlijst is in te vullen via
www.woneninberinge.nl

Tekst: Roosje Delsing

Landschappen
in Peel en Maas
Leden van IVN Helden, IVN Meijel en Jeugd en Natuur Maasbree,
hebben een cursus opgezet over het ontstaan, geschiedenis en
flora en fauna in natuurgebieden in Peel en Maas: De Groote Peel,
Weerdbeemden, Heldense Bossen, Dubbroek, Vlakbroek en de
omgeving van de struinroute in Grashoek. Eens per maand is de
lezing op een dinsdag en de daarop volgende zondag is de excursie.
Deelnemers kunnen inschrijven voor de hele cursus voor € 30,of per gebied voor € 5,- Er is een maximum aantal deelnemers.
Voor info en aanmelden: natuurcursus@ivnhelden.nl

Wij zijn op zoek naar:
Allround Supermarktmedewerk(st)ers
Ben jij bereid om in het weekend of in jouw vakanties te werken?
Ben jij minimaal 13 jaar?
Wil jij graag wat bijverdienen?
Werk jij graag met mensen?
Dan zoeken wij jou!!!!!
Solliciteren kan via:
supermarktvandenberg@hotmail.com
De Heldens Bossen 6A
5988NH Helden
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Ambitie om wereldkampioen te worden

Jasper Kovacs uit Kessel is Nederlands
kampioen bankdrukken
digitaleopsporing

De Kesselse Jasper Kovacs is eerste geworden op het NK Bankdrukken in Eindhoven in zijn gewichtsklasse.
Nu staat de volgende wedstrijd op hem te wachten: het NK Powerliften Junioren Classic op zaterdag 23 en
zondag 24 april. Zijn droom is om zelfs ooit wereldkampioen te worden.

Column

Cyberaanval
De oorlog tussen Rusland en
Oekraïne vormt een nieuw
risico voor digitale aanvallen
op Nederlandse bedrijven. Het
aantal cyberaanvallen vanuit
dat land zal steeds verder
toenemen. Het blijft dus zaak
voor Nederlandse bedrijven
alert te zijn.
De fysieke en digitale oorlog zijn
inmiddels volledig met elkaar verweven, met daarbij dat ene verschil: wat zich digitaal afspeelt blijft
onzichtbaar. Denk niet alleen dat
overheidsinstanties en militaire systemen doelwit zijn van hackers ook
bedrijven zijn specifieke targets om
gehackt te worden, want dit heeft
rechtstreekse gevolgen voor onze
economie. Het conflict onderstreept
de noodzaak om je goed te beveiligen, al heeft een bedrijf dat als het
goed is al gedaan. Cybercrime was
er ook voordat het oorlog werd in
Oekraïne. Het thema is verweven
met de oorlog, maar staat ook op
zichzelf. Wie nu nog maatregelen
moet treffen is erg laat. Tref liever
maatregelen in de koude fase, dus
wanneer er nog geen dreiging of crisis is. Dan heb je in elk geval de tijd
om alles goed in te richten. Bedrijven
dienen allereerst te zorgen voor een
goede digitale basishygiëne, die
onder andere bestaat uit goed wachtwoordbeleid, goede back-ups en
voldoende segmentatie van de eigen
IT-infrastructuur. Ook is het belangrijk
om je netwerkbeveiliging regelmatig te toetsen d.m.v. een audit en het
allerbelangrijkste investeer in een
awareness training voor je personeel. In deze huidige situatie wordt
duidelijk hoezeer we als samenleving
afhankelijk zijn van digitalisering.
Nederland loopt voorop met innovatie en is daarmee actief in veel sectoren. Dat is mooi, maar het maakt
diezelfde Nederlandse bedrijven ook
aantrekkelijker voor cybercriminelen
die bedrijfsinformatie willen stelen.
Wees dus alert voor de gevaren en
bereid je voor! Digitale Opsporing is
gespecialiseerd in digitaal onderzoek
en is een landelijk bekende speler in
de bestrijding van cybercrime, digitaal forensisch onderzoek, fraudeonderzoek, opleidingen en software op
dit gebied.

Jasper is het belangrijk om op dat
moment goed in te schatten in welke
klasse je wilt strijden voor de winst.
“Dan bepaal je hoe zwaar je moet zijn
tijdens de wedstrijd. Je wil voor de
wedstrijd zo sterk mogelijk zijn, maar
je moet wel binnen je gewichtsklasse
blijven. In de aanloop naar de wed
strijd is het belangrijk om gezond te
eten. Vlak voor de wedstrijd kun je het
beste koolhydraten eten, zoals pasta.
Tijdens de wedstrijd zie je veel spor
ters met zakken snoep zitten, door
de suikers krijg je namelijk energie.
Ook doen wij een zogenaamde water
cut. Dat wil zeggen dat we een week
van te voren elke dag 8 liter water
drinken, op de dag voor de wedstrijd
nog maar 1 liter en de dag zelf halen
we het vocht uit het lichaam. Hierdoor
verlies je nog 1 tot 2 kilo voor het
inwegen. Momenteel kan ik daardoor
210 kilo squatten en 220 kilo deadlif
ten.”

Spanning

Jaspers passie voor fitness begon op
zijn 15e. Volgens hem is dat op een
raar moment begonnen. “Ik deed
eerst aan freerunning en voetballen,
maar doordat ik een blessure kreeg én
ik niet van stilzitten hou, ben ik naar
de sportschool gegaan.” Toch begon
hij niet geheel als een leek te fitnes
sen. “Als ik iets doe, dan wil ik het
goed doen en mezelf verbeteren.
Daarom deed ik vooraf research door
YouTubevideo’s te bekijken, die me
leerden hoe je een oefening moest
uitvoeren.” Al gauw was Jasper zes
keer per week in de sportschool te
vinden. Dat wekte ook bewondering
bij de personal trainer die daar aan
het werk was. “Stan kwam naar me
toe en zei: ‘je tilt veel voor je leeftijd’.

Destijds was ik 17 en kon ik 170 kilo
deadliften. Tijdens deze oefeningen
til je een stang met gewichten van de
grond met een rechte rug. Stan heeft
me geholpen mezelf te verbeteren
en heeft me bekendgemaakt met de
sport. Hij heeft me ook op de power
lift wedstrijden gewezen.”
Inmiddels doet Jasper al 2,5 jaar aan
powerliften. Dit is een verzamel
naam voor drie oefeningen: deadlift,
squat en bankdrukken. Een squat is
een kniebuiging met een stang met
gewicht in je nek. Bankdrukken, of
bench press, is een oefening waar
bij een bepaalde weerstand, een
gewicht, moet worden overwonnen,
liggende op een speciale bank. Tijdens
het NK Bankdrukken wist Jasper het

meeste gewicht in zijn klasse te druk
ken. “Je krijgt tijdens de wedstrijd
drie keer de kans om het gewicht te
duwen. Het is de bedoeling dat je
het gewicht minimaal 1 seconde op
je borst stilhoudt. Het lukte mij om
137,5 kilo te bankdrukken. Helaas was
dat net niet genoeg voor de kwalifi
catie van het EK, maar ik ben er wel
Nederlands kampioen mee gewor
den.”

Ondanks dat Jasper zeker is van zijn
zaak, voelt hij meestal een week voor
de wedstrijd toch wat spanning. “Dan
spelen de zenuwen op. Soms heb ik
wel last van trillende handen, maar
zodra ik ga opwarmen voor de wed
strijd, kom ik in mijn element. Door
muziek op te zetten, kom ik in mijn
eigen zone en kan ik me volledig
focussen.”
Jaspers droom is om het beste uit zich
zelf te halen en ooit wereldkampioen
te worden. “Ik hoop dat doel binnen
drie jaar te halen. Ik vind fitnes
sen zo’n fijne sport. Het is een sport
waarbij iedereen je de winst gunt.
Concurrenten moedigen je aan en er
hangt een ontspannen sfeer. Ik hoop
dit nog lang te mogen doen.”

Klasse
Op zaterdag 23 en zondag 24 april
staat Jaspers volgende wedstrijd
gepland: het NK Powerliften, waarbij
hij dus drie oefeningen moet uitvoe
ren. Dertig dagen voor de wedstrijd
is de aanmeldingsprocedure. Volgens

Ik kan 210 kilo squatten

Tekst: Jeanine Hendriks

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Geldig van 17 maart t/m 6 april 2022

Kogelbief
Bavette

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingstijden
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Nijverheidsstraat 8, 5961 PJ Horst
T 085 - 489 12 50
digitaleopsporing.nl

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Nooit klagend, nooit vragend
zijn pijn in stilte dragend

Soms moet je een moeilijke beslissing maken.
Maar als je die dan gemaakt hebt,
kan dit wel eens de beste beslissing zijn,
die je ooit genomen hebt.
Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij hem zo lang
in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan mijn man, onze vader,
schoonvader, opa en overgrootopa

Toon van Mullekom
* 20 mei 1931

† 14 maart 2022

Toos van Mullekom - Mestrom
Beringe: Marie-Louise † en Mat
Roy en Cynthia, Tess, Jill
Ellen en Bart, Ries

Heel trots zijn wij op de manier waarop hij heeft gevochten. Deze
strijd was echter niet te winnen. Verdrietig nemen wij afscheid
van mijn lieve man, ons pap en lieve opa.

Geert Nooijen
echtgenoot van

José Nooijen - Adriaans
In de leeftijd van 74 jaar.
Panningen:
Kessel:

Kessel:

12 maart 2022
Correspondentieadres: T.a.v. Dhr. Nooijen
Fien Bos Uitvaartzorg, Patersstraat 52, 5981 TS Panningen

Grashoek: Annie en Huub †
Sanne en Koen
Mike
Jarno en Sem

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Geert
op zaterdag 19 maart om 12:30 uur in crematorium Yardenhuis
van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB Venlo.

Grashoek: Dion en Rosalie
Thom en Anouk
Anke en Mike
Lieke
Job
Grashoek: Niek Peeters

Toon is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen
op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur en van 15.00 tot
17.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 19 maart om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Helenaveen.
De crematie vindt later op de dag in besloten kring plaats.
Er is ook de mogelijkheid om via livestream de dienst bij te
wonen: https://www.msmmedia.nl/live-kanaal/

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 06 11 34 41 78
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
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Dankbetuiging

De steun en blijken van medeleven die we mochten ontvangen
tijdens haar ziekte en na het overlijden van

Marjon Janssen - Peeters

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 0648550730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Te koop varkensvlees pakketen
25kg voor 4.75euro/kg i wennekers
06 27 17 86 68
Te Koop gevraagd 2 onder een kap
woning. Eigenaar kan blijven wonen
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
Gezocht interieurverzorgster.
4 uur per week in Egchel. Interesse?
bel 06 13 54 73 13
Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 5096 2915.

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 5

Hulp nodig bij BURN-OUT, ANGST- of
SPANNINGSKLACHTEN? Neem contact
op met Praktijk Sensus Panningen.
Erkend & gecertificeerd therapeut.
Vergoeding via aanv. verzekering.
www.sensus-pvs.nl of bel
06 13 74 75 29. Geen verwijzing nodig.

Op zoek naar een cursus
babymassage? Kom dan naar
Lon’s Care. Bel voor mogelijke data
06 39 22 98 92

Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

waren zeer bemoedigend voor ons.
We willen hiervoor iedereen van harte bedanken.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg team Baarlo, Dr. Te Riele en aan de
vrijwilligers van Stichting Leven Rond de Dood.

Fam. van Mullekom
Meester Theelenstraat 17
5759 RS Helenaveen

Persoonlijk afscheid’’

José
Ronald en Marlies
Mike
Dave
Sven en Anouk
Caro
Miranda

Someren: Rinus en Petra
Nicole en Bas, Tuur
Linda en Mark
Femke en Thierry

Helenaveen: Helma en Arnoud
Anouk en Roy, Fenne,
Sharon en Frank

‘‘Samen zorgen voor een

Henk Janssen
Fam. Peeters, Fam. Janssen
Baarlo, maart 2022

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

It likes almost yesterday
11 years ago
Bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid

Ton Peeters
Ton was vele jaren voorzitter, bestuurslid en erelid van
SV Panningen en als vrijwilliger heeft hij de club jarenlang terzijde
gestaan met zijn vakmanschap en kennis op velerlei gebied.

‘Lenie’
*22-3-1959

† 23-3-2011

Baarlo,
de Jongens van Lenie

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden SV Panningen
Bestuur en leden supportersvereniging SC Knuurke

We wisten dat dit stond te gebeuren, en toch schrokken we,
toen we hoorden, dat onze goeie vriend is overleden.

Piet Verber

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

Mooi
Natuurlijk

Piet, bedankt vur die geweldige sjoen 63 jaor.

natuurlijk mooi

Mieke en familie, veel sterkte gewenst.

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

Jullie vrienden:
Jos en Til, Jan en Annie, Hans en Jeanne, Clara en Sjef,
Teun en Margriet, Mat en Annie, Henk en Ria

Volg ons op:
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Hoewel wij wisten dat zijn levenseinde naderde,
komt zijn overlijden voor ons toch nog onverwacht.
Vanmiddag is overleden mijn man, ons pap en opa

Ludo van den Heuvel
* Asten, 1 mei 1942

† Horn, 8 maart 2022

57 jaar in liefde verbonden met

Riet van den Heuvel - Terpstra
Panningen:

Tienray:

Sigrid en Frans
Frank en Sharon
Roel
Linda en Max
Patrick en Laura
Guyonne

Correspondentieadres:
Brouwersweg 4, 5981 NG Panningen
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 15
maart in het Yardenhuis van Venlo.

NL-Doetdag bij zorgcentrum in Panningen
Een aantal bewoners van Het Poelsplein in Panningen keek uit op een muur die een opknapbeurt nodig
had. Daar werd zaterdag 12 maart tijdens de NL-Doetdag werk van gemaakt. De muur en de daaraan
grenzende helling werd onkruidvrij gemaakt en voorzien van bloembakken met daarin fleurige bloemen.
/ Beeld: Jac Willekens

Weer in Peel en Maas
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde
is plotseling van ons heengegaan
mijn lieve man, onze lieve pap, schoonvader en opa

Jos Kluijtmans
echtgenoot van

Fridy Kluijtmans-Gommans
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Panningen: Fridy Kluijtmans-Gommans
Baarlo: John en Ria
Luco5 , Cheyenne, Isha
Panningen: Annemie
Venlo, 3 maart 2022
Correspondentieadres: Markt 117 A7, 5981 AA Panningen
De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan dokter Rozenberg en
alle hulpverleners die ter plekke waren.

Mogelijke zandverstuiving
Na even wat mindere dagen te hebben gehad met een minimale hoeveelheid aan neerslag, is het nog niet gedaan
met het droge weertype. Vanaf het einde van deze week bouwt er zich ten noordoosten van ons een krachtig
hogedrukgebied op die storingen op afstand houdt. We hebben daardoor te maken met een aflandige oost tot
zuidoostelijke stroming. De temperaturen lopen dan uiteen van 14 tot 19 graden met veel ruimte voor de zon.
In de nacht kan het nog wel koud worden, maar vorst zit niet meteen in de verwachting. Op sommige dagen staat
er behoorlijk wat wind waardoor er zandverstuiving mogelijk is. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Werkgroep Wonen in Kessel onderzoekt woningnood in dorp
De woningmarkt zit diep in het slop. Er staan steeds minder huizen te koop, er worden steeds minder huizen
verkocht, en de huizenprijzen blijven maar stijgen. Om deze problematiek ook in Kessel inzichtelijk te
maken, heeft de Werkgroep Wonen van het Dorpsoverleg Kessel een enquête onder de bevolking verspreid.
Daaruit bleek dat er in Kessel een woonvraag te zijn van 74 woningen in de komende twee jaar.
De enquête had als doel een goed
beeld te krijgen van de wensen en
behoeften van Kesselnaren met
betrekking tot het thema wonen.
Van de 244 respondenten geeft
75 procent aan dat ze in de toe
komst graag in Kessel wil wonen.
Het woningprobleem lijkt het meest
urgent bij jongeren. Meer dan de
helft van de respondenten is jonger
dan 35 jaar en een aanzienlijk deel

(35 procent) hiervan geeft aan bin
nen twee jaar op zoek te zijn naar
een woning. Onder de ouderen geeft
één derde van de respondenten aan
op zoek te zijn naar een levensloop
bestendige woning, waarvan ook
hier weer een aanzienlijk deel (32
procent) binnen twee jaar. Alleen al
op basis van deze enquête lijkt er in
Kessel een woonvraag te zijn van 74
woningen in de komende twee jaar.

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat
Peel en Maas getypeerd kan worden
als een koopgemeente. Dit is volgens
de werkgroep ook terug te zien in de
enquête. 73 procent van de respon
denten geeft aan op zoek te zijn naar
een koopwoning en maar 12 pro
cent expliciet naar een huurwoning.
De overige 15 procent heeft geen
voorkeur. De grootste vraag gaat uit
naar vrijstaande woningen, gevolgd

door twee-onder-een-kapwoningen
en hoekwoningen.
Opvallend is dat meer dan de helft
van de respondenten aangeeft geïn
teresseerd te zijn in de koop van een
bouwkavel. Zij zijn geïnteresseerd
in de koop van een bouwkavel voor
een nieuwbouwwoning, die samen
met andere (toekomstige) buurt
bewoners ontworpen en gebouwd
wordt, ook wel Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.
Voorzitter Sjoerd Peeters: “Ik denk
dat we op basis van deze resultaten
wel kunnen concluderen dat er de
afgelopen jaren te weinig gebouwd is

om een leefbare en toekomstbesten
dige kern te behouden. Het is frap
pant dat dit al geconstateerd werd in
een eerder onderzoek uit 2019, maar
tot dusver geen noemenswaardige
plannen van de grond zijn gekomen.
Woonruimte is een primaire levens
behoefte voor de mens. De gemeente
heeft de plicht om hieraan de hoog
ste prioriteit te geven.”
Op maandag 4 april vanaf 19.30 uur
wil de Werkgroep Wonen Kessel de
resultaten van de enquête verder
toelichten in MFA De Poart en samen
met de Kesselse bevolking nadenken
over vervolgstappen, zoals een CPO.
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De wensbus vergroot bereikbaarheid en leefbaarheid in de dorpen

‘Het is fijn om even ergens anders te zijn dan je
gewend bent’
In de kerndorpen van Peel en Maas rijden vrijwilligers met wensbussen inwoners naar hun gewenste bestemmingen. In Baarlo en Maasbree rijdt de wensbus voor de inwoners van deze twee kerndorpen. Door de coronamaatregelen hebben de wensbussen, in die bijna twee jaar corona, lange perioden gekend dat niet gereden
kon worden, in verband met de veiligheid van de passagiers en vrijwilligers. Sinds kort is dit weer mogelijk.
Daar zijn de passagiers blij mee. “Ik heb het gemist”, aldus een passagier in de wensbus Baarlo-Maasbree.

De ritten van de wensbus heb
ben een sociaal-maatschappelijk
doel en vervoeren met name men
sen die minder mobiel en zelfred
zaam zijn naar hun gewenste beste
bestemming. Vanuit Multifunctioneel
Centrum (MFC) De Engelbewaarder
in Baarlo worden twee dames opge
pikt, die naar hun huis in Maasbree
worden gebracht. Eén daarvan is
mevrouw Leenders (90), zij gaat al
vele jaren met de wensbus op pad.
Al ruim dertig jaar woont mevrouw
in Maasbree. “Daar woon ik pal naast
het gemeenschapshuis”, zegt ze.

Toch brengt de wensbus haar nu al
jaren naar het Baarlose gemeen
schapshuis. “Dat komt doordat ik
in Baarlo vrienden heb wonen die
ook in De Engelbewaarder komen.”
Mevrouw Leenders is blij dat ze naar
het gemeenschapshuis kan gaan,
waar ze haar dagen onder meer door
brengt met het spelen van Rummikub
en kaarten. Mevrouw Leenders woont
namelijk op zichzelf en is al jaren
alleen. Haar eerste man, met wie ze
in Baarlo woonde, overleed vele jaren
geleden. “Daarna heb ik een nieuwe
man leren kennen en ben voor de

liefde in 1992 naar Maasbree verhuisd.
Eenmaal daar, overleed mijn tweede
man anderhalf jaar later. Het was heel
verdrietig.” Destijds wilde ze graag
terug naar Baarlo verhuizen, maar
heeft de stap niet genomen. “Nu hoeft
dat niet meer. Ik zit prima in Maasbree
en de wensbus brengt mij naar Baarlo.
Als je niet veel te praten hebt, is het
erg fijn om daar te komen.”

‘Stuuverkeskienen’
In MFA ‘t Hoës van Bree wordt
mevrouw Smeets, ‘zeg maar gewoon
Toos’, opgehaald, die de middag

Rijksoverheid subsidieert energiebesparing
en ontwikkeling warmtenet Panningen
De Rijksoverheid heeft op donderdag 10 maart voor het project WarmteKoude Panningen een subsidie toegekend van 4 miljoen euro aan de gemeente Peel en Maas. Vanuit het landelijke Programma Aardgasvrije
Wijken (PAW) wordt deze bijdrage verstrekt voor het leertraject van kansrijke duurzame warmteprojecten.
Het project WarmteKoude Panningen
is een initiatief van de lokale
energiecoöperatie Peel Energie en
ontwikkelaar van warmteprojecten
GroeneWarmte te Veghel. Deze twee
partijen hebben een plan uitgewerkt
om energiebesparing en duurzame
bronnen in te zetten om woningen
en gebouwen aardgasvrij te maken.
Koeling is ook een onderdeel van het
plan.
De PAW-subsidie is onder andere
bedoeld om woningen en bedrijven
in een deel van het dorpscentrum
van Panningen te isoleren en
tochtvrij te maken. De volgende
stap is de uitwerking en uitrol van
een warmtekoude-net op duurzame
warmtebronnen. Ook hiervoor is
een deel van de subsidie bedoeld.

Bij het project zijn woningcorporatie
Wonen Limburg en de gemeente Peel
en Maas betrokken. De gemeente
Peel en Maas heeft op verzoek van
de initiatiefnemers eind vorig jaar
de PAW-aanvraag ingediend bij het
Rijk en deze is nu toegekend. Theo
Neessen, voorzitter energiecoöperatie
Peel Energie: “Met de PAW-subsidie
van de Rijksoverheid, willen we de
ontwikkeling starten in de eerste
wijk van het project WarmteKoude
Panningen. Door energiebesparing
en door gebruik te maken van
plaatselijke duurzame bronnen
kunnen we het aardgasverbruik
in de toekomst steeds verder
verlagen. De ontwikkeling van de
energieprijzen maakt dit initiatief voor
alle betrokkenen steeds gunstiger.

We komen snel met nieuws over hoe
we verder willen gaan.”

Kans
Wethouder Paul Sanders vindt de sub
sidiebijdrage van 4 miljoen euro een
enorme kans voor de WarmteKoude
Panningen en dus voor de inwoners.
“Het initiatief geldt nu als voorbeeld
voor veel andere gemeenten in het
land en het is een voorbeeld van hoe
we in Peel en Maas werken: met ini
tiatieven vanuit de samenleving en in
samenwerking met alle betrokkenen.
Niet voor niets is ons motto ‘Beleef
samen duurzaamheid’. Kijk voor meer
informatie over het initiatief en het
plangebied op www.wkpanningen.nl

hier heeft gespendeerd door te
‘stuuverkeskienen’. De goden waren
haar niet goed gezind vanmiddag.
“Ik heb 0,15 cent verloren”, zegt ze.
Toos komt uit Venlo, maar woont sinds
zeven jaar in Maasbree. Ze is blij dat
de coronaversoepelingen hebben
plaatsgevonden en ze weer met de
wensbus naar het gemeenschapshuis
kan gaan. “Ik ben heel erg blij.
Alle activiteiten waren stopgezet de
afgelopen twee jaar en ik ben heel
weinig buitenshuis geweest. Ik vind
het fijn dat het weer kan.” Toos vindt
het jammer dat er nog maar weinig
mensen naar het ‘stuuverkeskienen’
komen. “Ik hoop dat meer mensen
hun weg weten te vinden, het is veel
leuker als er wat mensen bijkomen.”
Mevrouw Colbers wordt van
De Engelbewaarder opgehaald en naar
huis gebracht in Baarlo. Ze komt hier
een paar middagen per week. Ook zij
is blij dat het weer mogelijk is na de
strikte coronamaatregelen. Toch heeft
ze zich niet verveeld de afgelopen
twee jaar. “Ik lees en puzzel heel
graag, dus ik heb mij prima vermaakt.
Maar de dagbesteding is voor mij
een hele grote afwisseling”, zegt
ze. “Dus ik ben blij dat ik er weer
heen kan nu alles weer open is en
de bus weer mag rijden.” Mevrouw
Colbers is al sinds 23 jaar weduwe.
Haar zoon woont naast haar. “Hij is
mijn mantelzorger, maar ik vind het

fijn om hier bij de dagopvang onder
de andere mensen te komen en
samen te kaarten. We kunnen het
heel goed samen vinden en het is fijn
om ergens anders te zijn dan dat je
gewend bent.” Chauffeur, secretaris
en coördinator Bèr Theunissen werkt
sinds het eerste uur (2014) van
de wensbus Baarlo-Maasbree als
vrijwilliger. Hij is dankbaar voor het
werk dat hij als vrijwilliger, met nog
twintig andere vrijwilligers, voor
de wensbus verricht. “Het is onze
doelstelling om de mensen uit huis
te krijgen en ze een leuke dag te
bezorgen. We willen eraan bijdragen
om vereenzaming van de mensen
te voorkomen. Het is heel dankbaar
werk. Er zijn in de afgelopen jaren
al veel mensen overleden die ik in
mijn bus heb gehad. Dat is spijtig,
maar ik ben blij dat we in hun laatste
levensfase hun leven nog hebben
kunnen verrijken. De periodes dat
niet gereden kon worden en de
passagiers noodgedwongen thuis
moesten blijven, werden ook door mij
en de andere betrokken vrijwilligers
van de wensbus als een groot gemis
ervaren. Zij weten uit de verhalen
in de bus hoe de mensen elke keer
weer uitkijken naar een verzetje en
de ontmoetingen met anderen in een
gezellige omgeving.”
Tekst: Roosje Delsing

Opvanglocaties voor
Oekraïense vluchtelingen
in Maasbree en Meijel
In Maasbree en in Meijel komt een opvanglocatie voor Oekraïense
vluchtelingen. In Maasbree worden de mensen ondergebracht in
twee groepswoningen van Daelzicht aan de Heierveldlaan. Hier is
plek voor vijftien tot twintig volwassenen en kinderen. In Meijel
komt een opvangplek op de voormalige camping De Nieuwe Hof aan
de Vieruitersten. Hier kunnen circa honderd personen gehuisvest
worden in een bestaand gebouw en in meerdere vakantie-units.
De beide opvanglocaties zijn in beginsel tot het vierde kwartaal
2022 beschikbaar voor de opvang van mensen uit Oekraïne.
Buurtbewoners en andere betrok
kenen zijn geïnformeerd over de
opvanglocaties. Wanneer de eerste
vluchtelingen op de locaties arrive
ren, is nog niet bekend. Afhankelijk
van het aantal vluchtelingen dat
vanuit Oekraïne naar Nederland
komt, komen er mogelijk meer
opvanglocaties in Peel en Maas.
Veel inwoners van Peel en Maas
zijn gemotiveerd om Oekraïense
vluchtelingen te helpen. Aan inwo
ners die iets willen betekenen voor
de Oekraïense vluchtelingen wordt
gevraagd dit zo veel mogelijk te
organiseren binnen hun eigen
omgeving. Inwoners die hun weg
niet precies weten te vinden of
zoeken naar wat zij kunnen beteke
nen, kunnen contact opnemen met
welzijnsinstelling Vorkmeer.

Particuliere initiatieven
Naast de twee collectieve

opvanglocaties zijn er ook diverse
particuliere initiatieven in Peel en
Maas om Oekraïense vluchtelin
gen op te vangen. Inwoners die
Oekraïense vluchtelingen wil
len opvangen, kunnen terecht bij
Takecarebnb. Deze organisatie
bemiddelt tussen vluchtelingen en
gastgezinnen.

Melden
Iedereen die in Peel en Maas
Oekraïense vluchtelingen opvangt,
wordt gevraagd dit te melden bij
de gemeente. Zo kan de gemeente
in beeld brengen wat er nodig is
aan onderwijs voor kinderen, zorg
of andere ondersteuning. Inwoners
die vragen hebben of behoefte
hebben aan ondersteuning in ver
band met de situatie in Oekraïne
kunnen contact opnemen met de
gemeente op telefoonnummer
077 306 6666 of info@peelenmaas.nl

1703 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik sta ervoor open om een Oekraïens gezin in huis
te nemen
Massaal komen Oekraïense vluchtelingen naar Nederland om hier een veilig onderdak te krijgen. Ze worden onder andere opgevangen in grote
sporthallen. Toch staan Nederlandse gezinnen er ook voor open om ze zelf in huis te halen. Aan de ene kant een mooi gebaar om mensen te
helpen, aan de andere kant brengt het veel verantwoordelijkheid met zich mee.
Nederlanders die een vluchteling in huis halen,
krijgen daar geen vergoeding voor. Echter
betekent dit niet dat men daardoor niet gelijk
bereid is om een vluchteling onderdak te bie
den. Nederlanders die ervoor openstaan om
een vluchteling in huis te nemen, moeten er
wel rekening mee houden dat de vluchteling
getraumatiseerd is. Ook is de opvang niet tij

delijk. Je moet je van te voren een aantal vragen
stellen. Het is een hele verantwoordelijkheid om
een gevlucht gezin in huis te nemen. Ook heb je te
maken met een taalbarrière.
Aan de andere kant is het een mooi gebaar om
mensen te helpen in oorlogstijd. Als je zelf in deze
situatie verkeerd zou je iemand heel dankbaar zijn.
Zeker als je beschikt over veel land, waarop bijvoor

beeld een camper of caravan gestald kan worden en
waar de vluchtelingen in kunnen verblijven, is het
een makkelijkere keuze om iemand op te vangen.
We zijn een rijk en welvarend land en je kunt veel
leren van de Oekrainse cultuur en de mensen.
Ik sta ervoor open om een Oekraïens gezin in huis
te nemen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 10

Ik ben bang dat de oorlog Nederland bereikt
Door de oorlog in Oekraïne vluchten de inwoners massaal het land uit. Ook in Nederland leven mensen in angst. Angst voor een oorlog in heel
Europa. Is deze angst terecht?
Volgens Joske Murris kan het zijn dat er ook
in Nederland oorlog komt. “Alles is mogelijk,
ook dit kan deze kant op komen”, zegt ze in
een reactie op Facebook. Onno Snellink noemt
het ‘stemmingmakerij’. Sandra Evers is er weer
van overtuigd dat de oorlog niet in ons land zal

komen. “Er heeft in 2014 een staatsgreep plaatsge
vonden in Oekraïne, gesponsord door het Pentagon.
Vanaf die tijd is er al oorlog in dat land en dat wordt
nu eindelijk opgelost. Het enige wat Poetin doet is
alles veiligstellen, zoals de dertig bio-labs, ook weer
gesponsord door het Biden-regime (geen science

fiction, ze hebben het al toegegeven). De oorlog
zal dus echt niet deze kant uit komen, de angst
wordt zoals gewoonlijk weer puur en alleen door de
media veroorzaakt. Van 24/7 corona op tv naar 24/7
Oekraïne. Wie trapt daar nu nog in”, schrijft Evers in
haar reactie.

Ingezonden brief

Veersepad
Het Veersepad is één van de grote pijnpunten in Peel en Maas. Niet erg vreemd als je goed opgelet hebt en gevolgd hebt hoe een en ander
gelopen is. Voor het CDA stond al vanaf het begin vast dat dit project er ging (moest) komen. Voor de raadsvergadering van dinsdag 22 februari waren er onder andere brieven gestuurd aan de raad, door de erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap. Belangrijke
partners in het bewaken van ons erfgoed.
Helaas heeft de raad voor wijziging
van het bestemmingsplan gestemd.
De heer S. Janssen (Lokaal Peel en
Maas) vroeg zich in die raadsverga
dering af waarom er geen enkele
reactie was gekomen van Stichting

Heemkunde kring Kessels-Eigen.
Niet erg vreemd, als je weet dat de
voorzitter van Kessels-Eigen, de heer
H.Lenders, ook belanghebbende is
in Veersepad 13 en daarom niets
van zich laat horen. Hij gaat zelfs zo

ver dat hij de slopers zelf rondleidt
op het perceel. En dat terwijl er ook
nog eens een aanvraag/verzoek
loopt voor aanwijzing als gemeente
lijk monument. Hoezo belangenver
strengeling? En dit is slechts één van

de zaken die niet kloppen aan dit
dossier. Deze zaak stinkt van voor tot
achter. Wellicht dat de kiezer dit met
stemmen heeft laten merken.
Ruud Holthuis, Kessel

Oh, zit dat zo!

Nieuw hoofdpijndossier voor de belastingdienst?
De Belastingdienst zit in de hoek waar de klappen vallen. De toeslagenaffaire, de zwarte lĳst en de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing op vermogen zĳn de meest tot de verbeelding sprekende incidenten uit een lange reeks die de Belastingdienst te verduren heeft. Daar dreigt nu een nieuw
probleem bĳ te komen.
cieel is en de ondernemer daarvoor
moet betalen.
Voor het doen van aangifte loonheffing, btw en vennootschapsbelasting is eHerkenning verplicht.
Veel ondernemers laten het doen
van deze aangiften over aan een
accountantskantoor zodat de ondernemer zelf geen eHerkenning hoeft
aan te vragen. Sommige ondernemers doen de aangifte echter zelf
en zijn dus verplicht eHerkenning
aan te schaffen.
Zoals ik enig jaren geleden al
schreef, verplicht de Belastingdienst
ondernemers voor de communicatie
met de Belastingdienst gebruik te
maken van eHerkenning. Dat is een
systeem vergelijkbaar met DigiD
voor particulieren, maar met het
verschil dat eHerkenning commer-

Een ondernemer weigerde dit en
kon daardoor geen aangifte loonheffing indienen. Dat leidde uiteindelijk tot een naheffing met
boete, waartegen de ondernemer
in beroep ging. De rechter vond dat
de ondernemer gelijk had met de
stelling dat aangifte doen koste-

loos moet zijn. Dat de overheid een
overgangsregeling had gecreëerd
waarbij de ondernemer een deel
van de kosten van eHerkenning in
een overgangsperiode kon terugkrijgen, deed daar volgens de rechter
niets aan af. De naheffing en boete
gingen dus van tafel.
De ondernemer kon dus ongestraft
geen aangifte doen voor de belastingheffing. Uiteraard wordt het
voor de Belastingdienst erg lastig
om belasting te innen als er geen
belastingaangifte meer hoeft te
worden gedaan. Nu speelde deze
procedure bij de rechtbank en is
er nog hoger beroep mogelijk, dat
zal de Belastingdienst dan ook wel
gaan doen. Mocht de Hoge Raad
de rechtbank volgen dan is er weer
een hoofdpijndossier bij voor de
overheid.

Bij de behandeling van deze wetgeving is uitdrukkelijk stilgestaan bij
de verplichte aanschaf van eHerkenning. De regering hield het parlement daarbij steeds voor dat dit
rechtmatig en proportioneel was.
De rechter vindt dat nu kennelijk
niet. Het was beter geweest dat de
wetgever naar de waarschuwingen
van uit het parlement had geluisterd en was gekomen met een DigiD
voor ondernemers.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Stadsefratse

Column

Het einde
Het einde van mijn tijd bij de
HALLO is in zicht. Dit is alweer
mijn laatste column. Na een leuke
tijd hier te hebben gehad, ga ik
een volgende uitdaging aan, en
wel in Weert. Maar wat ben ik blij
dat ik als Venloos maedje hier de
gemeente Peel en Maas en haar
inwoners beter heb mogen leren
kennen. Het is een verrijking van
mijn leven geweest.
Waar ik eerst altijd een beetje
lacherig deed als iemand het over
de dorpen in de buurt van Venlo
had, zoals dorpse mensen dat ook
over ‘de stad’ weleens doen, is
mijn mening 180 graden veran
derd na mijn tijd bij de HALLO. Hoe
mooi de dorpen zijn, daar ben ik
wel achtergekomen. Al dat groen,
de dieren in de weide, de knusse
dorpscentra en de saamhorig
heid die er hier heerst. Daar kijk
ik nu, als meisje uit de stad, wel
naar op. Nu ik niet meer in deze
gemeente zal werken, zal ik zeker
vaker terugkomen om te snuffe
len in de Allerhande in Panningen
of een wandeling te maken in de
mooie natuur. Ik ben dankbaar
voor alle inwoners die hun ver
haal met mij hebben willen delen.
Van mensen met een speciale
hobby, tot alle ‘geplukt’-interviews
waarin mensen mij hun levens
verhaal vertelden, tot aan men
sen die openhartig vertelden over
hun ziekte. Vele verhalen heb
ben een glimlach op mijn gezicht
getoverd, maar ik heb zeker ook
af en toe een traan gelaten. Want
als journalist ben je ook maar een
mens. Ik ben trots dat ik al deze
verhalen heb mogen vereeuwigen.
Daarnaast ben ik blij met alle extra
levenservaring, want ik heb ont
zettend veel geleerd tijdens mijn
tijd bij de HALLO. Maar hoe leuk ik
het werk hier ook vind, soms is het
voor jezelf beter om de ene deur
te sluiten en een andere te ope
nen. Dat is wat ik nu doe. Ik ben
klaar voor een nieuw avontuur, dat
1 april begint. Nogmaals wil ik al
mijn collega’s en de inwoners van
de gemeente Peel en Maas bedan
ken voor alles dat ze voor mij heb
ben betekend. Het ga jullie goed.

Ik ben klaar voor een
nieuw avontuur

Roosje
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7.319-Bomenplan

Gemeente plant bomen in
Kessel en Kessel-Eik
In Kessel en Kessel-Eik wordt medio april gestart met het planten van de bomen
uit het 7.319-Bomenplan van de gemeente Peel en Maas. Kessel en Kessel-Eik zijn
de eerste kernen waar de bomen geplant worden. Dit is vooral in het buitengebied,
en een aantal bomen in de bebouwde kom van Kessel-Eik.
Bomen voor een betere leefomgeving
Bomen zijn een belangrijke onderdeel voor een betere leefomgeving. Ze leveren een
positieve bijdrage aan de klimaat-uitdagingen en dragen bij aan de gezondheid en
leefbaarheid voor inwoners. In 2021 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld
om de komende acht jaar extra bomen te planten. Daarmee staat er uiteindelijk voor
iedere inwoner een boom in Peel en Maas.
Per kern kijken naar de mogelijkheden
Jaarlijks worden 1 of 2 kernen gekozen om de bomen te planten. Per kern wordt gekeken naar
een logische plaats om de nieuwe bomen te planten. Op de website www.peelenmaas.nl
kunt u zien waar de bomen in Kessel en Kessel-Eik geplaatst worden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum 077-306 66 66

Voorkom bankhelpdeskfraude
met deze tips
Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel slachtoffers
heeft gemaakt, met name bij mensen boven de 50. De financiële en emotionele schade bij
deze slachtoffers is groot. Voorkom dat u slachtoffer wordt en lees de tips.
Hoe gaat de oplichter te werk?
De oplichter belt met een vervalst nummer. Door een truc lijkt het in het scherm van uw
telefoon alsof uw bank belt. Vervolgens vertelt de nepbankmedewerker dat uw bankrekening
gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening.
De oplichter zal er op aandringen om uw geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige
rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de
oplichter zelf. De oplichter biedt aan u te helpen bij het overboeken. Zo komt uw geld op de
rekening van de oplichter terecht.
Waar moet ik op letten?
• Uw bank vraagt nooit uw saldo, ook niet als controlevraag
• Uw bank vraagt u nooit uw geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of
‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.
• Uw bank zet u nooit onder druk zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de
mogelijkheid om een rekening te blokkeren
als dat nodig is.
• Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op,
dat is ook een oplichter die in het complot zit.
Wat moet ik doen?
Hang direct op, bel zelf uw bank via een
algemeen bekend nummer en wacht tot u
iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf
controleren of datgene wat u is verteld wel
klopt.
Slachtoffer van bankhelpdeskfraude?
Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan
bijvoorbeeld via 0900 - 8844. Meer informatie
over aangifte doen? Kijk op www.politie.nl.

Twee locaties

Opvangen van Oekraïense
vluchtelingen in Peel en Maas
Er zijn in Peel en Maas veel initiatieven om mensen die moeten vluchten voor de oorlog in
Oekraïne te helpen. Inwoners, bedrijven en organisaties steken de handen uit de mouwen
om mensen op te vangen of hulpgoederen te sturen. Dit stellen we zeer op prijs!
Twee opvanglocaties
Er komen in Peel en Maas twee locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.
Het gaat om een locatie waar 100 personen opgevangen kunnen worden en een locatie waar
ongeveer 20 personen opgevangen kunnen worden. Wanneer de eerste vluchtelingen op de
locaties worden opgevangen, is nog niet bekend. Afhankelijk van het aantal vluchtelingen
dat vanuit Oekraïne naar Nederland komt, komen er mogelijk meer opvanglocaties in Peel
en Maas.
Particuliere initiatieven
Naast deze twee opvanglocaties zijn er ook diverse particuliere initiatieven in Peel en Maas om
Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Wilt u Oekraïense vluchtelingen opvangen? Dan kunt
u terecht bij Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.
In een aantal gevallen duurt het wat langer voor u bericht ontvangt van deze organisatie.
Er komen heel veel aanmeldingen binnen van mensen die iets willen betekenen en het duurt
soms even voor er duidelijkheid komt of u Oekraïense vluchtelingen kunt opvangen. We vragen
hiervoor om uw begrip.
Melden opvang Oekraïense vluchtelingen
Iedereen die in Peel en Maas Oekraïense vluchtelingen opvangt, wordt gevraagd dit te melden
bij de gemeente. Zo kan de gemeente in beeld brengen wat er nodig is aan onderwijs voor
kinderen, zorg of andere ondersteuning. U kunt dit melden via de website www.peelenmaas.nl
onder de knop Oekraïne.
Informatie
Op de website vindt u ook andere informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Neemt u dan contact op met de gemeente op
telefoonnummer 077 306 66 66 of e-mail info@peelenmaas.nl.

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

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

Bong 48
Jan Steenstraat 2
Kerkveldstraat 1C
Markt 1
Haambergweg 14
Helenaveenseweg 13
Roomweg 49, 49A, 51, 51A en 53A
Kesselseweg 13A
Neerseweg 39
Weidebos kavel 17
Heldenseweg 14
Peelweg 3
Veersepad 13
De Brentjes 13
Vogelzang 22
Dorpstraat 4
In den Bosch kavel 10
Middenpeelweg 6
Vlasbemt kavel 3
Heufkesweg 27
Kransakker 1
Kruisstraat 4B
John F. Kennedylaan 95
Ninnesweg 84
Schout de Collartstraat
Adressen stemlokalen
Ontwerp herziening BP Buitengebied
Rectificatie: Adressen stemlokalen
Vervroegd stemmen stembureaus
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Besluit toekennen naam
openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft
op 24 februari 2022 besloten de naam Ambacht toe te kennen aan de openbare
ruimte in het gebied van het voormalige VMBO college in Panningen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
U heeft op 14, 15 en 16 maart kunnen stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen.
Door te stemmen heeft u mee bepaald wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad van Peel en Maas zitten.
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad in de gemeente Peel en
Maas is bekend. U vindt de voorlopige uitslag op www.peelenmaas.nl/verkiezingen.
Definitieve 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 definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
2022 bekend gemaakt. De zitting is in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in
Panningen.
Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen? Kijk dan op www.peelenmaas.nl/verkiezingen.
Of neem contact op via e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl of telefoon 077 306 66 66.

Binnenkort weer gratis
compost afhalen
Inwoners van gemeente Peel en Maas kunnen op zaterdag 9 april gratis een aanhangwagen
(max. 2 m3) compost ophalen.
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een
milieuvriendelijke manier en het is goed voor de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost
geschikt voor alle tuinplanten. De compost is gemaakt van het tuinafval dat inwoners naar het
milieupark brengen.
Wanneer:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 9 april 2022
8.00 - 13.00 uur
parkeerplaats tegenover Industrieterrein 17A Panningen.

Let op: éénrichtingsroute
De parkeerplaats tegenover Industrieterrein 17A is alleen vanuit de afslag bij Industrieterrein
34 (Fancom) of de kruising Industrieterrein / Loosteeg te bereiken. Dit is een eenrichtingsroute.
Volg de borden COMPOST.

Uitzonderlijke situatie

Coulanceregeling voor schade
wateroverlast juli 2021
Vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de
wateroverlast van juli 2021 heeft veroorzaakt, heeft het kabinet besloten om eenmalig
een tegemoetkoming te verstrekken voor schade die in principe redelijkerwijs
verzekerbaar was. Dit betekent dat gedupeerden toch een vergoeding krijgen voor
schade waarvoor zij ten tijde van de wateroverlast niet verzekerd waren.
Vanwege de grote wateroverlast besloot het kabinet vorig jaar de Wet tegemoetkoming
schade (Wts) bij rampen toe te passen. De regeling geeft een tegemoetkoming in
materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Dit betekent dat
een tegemoetkoming alleen geldt voor schade waar redelijkerwijs geen verzekering voor
valt af te sluiten. Bij de behandeling van de ontvangen meldingen is geconstateerd dat in
ongeveer 800 tot 900 gevallen schade is veroorzaakt door extreem zware regenval of door
overlopende beken en geulen. Deze schade is in principe redelijkerwijs verzekerbaar, wat
zou betekenen dat deze gedupeerden niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
in hun schade. Met de ‘coulanceregeling’ van het kabinet ontvangen deze gedupeerden nu
alsnog een tegemoetkoming in hun schade.
Stand van zaken uitbetaling
Een aanvraag voor de Wts kon tot uiterlijk 16 december 2021 worden ingediend bij RVO.
Tot nu toe is er door RVO in totaal € 15,6 miljoen uitbetaald aan 663 gedupeerden. Na de
inwerkingtreding van de coulanceregeling kan RVO de meldingen afhandelen die betrekking
hebben op schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.

WhatsApp

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
06
1804
7445
nummer 06 - 1804 7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
maandag t/m vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur
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Lokaal Peel&Maas

4 miljoen euro voor een proeftuin aardgasvrije wijken
Als Lokaal Peel&Maas zijn we er trots op, dat we dit voor elkaar
gekregen hebben en dit project hebben binnengehaald. In september 2020 diende ik een motie in om een beroep te doen op de subsidiepot voor aardgasvrije wijken. Daar waar het college na wat
opstartproblemen de nut en noodzaak heeft ingezien, ging ze
overstag. Hierdoor kunnen we 4 miljoen euro bijschrijven.
Warmte/Koude-net Panningen is
een samenwerkingsverband tus
sen Coöperatie Peel Energie en
Ecovat BV. Zij hebben een interes
sepeiling uitgevoerd onder inwo
ners en bedrijven van Panningen

PvdA/GroenLinks

waarbij een meerderheid aangaf
geïnteresseerd te zijn. Bedankt
voor jullie inzet. Met dit pro
gramma doen we belangrijke
ervaringen op hoe we wijken
duurzaam en toekomstbesten

Onlangs heeft de landelijke over
heid een subsidie van 4 miljoen euro
toegekend aan de gemeente voor
het project WarmteKoude Panningen.
Dit project is een initiatief van de
lokale energiecoöperatie Peel Energie
en de ontwikkelaar van warmtepro
jecten GroeneWarmte. De subsidie

is onder meer bedoeld om wonin
gen en bedrijven in het centrum van
Panningen te isoleren en tochtvrij
te maken. Dit project is een voor
beeld van een collectieve aanpak van
de energietransitie. De gemeente
beperkt die collectieve aanpak tot
het centrum van Panningen. Voor de

rest van Peel en Maas wordt vastge
houden aan het toejuichen en deels
stimuleren van de individuele aanpak:
iedere inwoner moet voor zijn of haar
eigen huishouden zorgen voor ener
giebesparing en zelf stappen zetten
om van het gas af te komen. Volgens
PvdA/GroenLinks gaat dat niet wer

Tiny Valckx

ken. Ook in dorpen en buurten waar
de woningen verder uit elkaar liggen,
moet gezocht worden naar een collec
tieve aanpak van de energietransitie.
Veel mensen in onze gemeente heb
ben eenvoudigweg niet het geld om
de overstap naar het gasvrij verwar
men van het huis te financieren. Ook
niet nu de terugverdientijd korter is
vanwege de hoge energieprijzen. Wij
hebben er al eerder op aangedrongen
dat huishoudens met een kleine por
temonnee de meerkosten vanwege

de gestegen gasprijzen vergoed moe
ten krijgen. Dat moet op korte ter
mijn gebeuren. Tegelijk moeten niet
alleen voor Panningen, maar ook voor
de andere kernen plannen worden
gemaakt om gezamenlijk ervoor te
zorgen dat we met z’n allen de over
stap kunnen maken naar een gasvrije
samenleving. De tijd dringt.

beleid te maken waar het college
vervolgens mee vooruit kan.
Nogmaals, dank aan iedereen.
De komende tijd houden we u
qua ontwikkelingen op de hoogte
via de de HALLO en onze eigen

communicatiemiddelen zoals de
website, Facebook en Instagram.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Kiezers bedankt

Inmiddels zijn alle stemmen uitgebracht en geteld. Bij het schrijven van dit stuk is nog helemaal niets
bekend over de precieze uitslag. Toch willen we alvast iedereen bedanken die gebruik heeft gemaakt van
zijn of haar stemrecht. Een groot democratisch recht.
Bijzondere dank aan iedereen
die heeft gestemd op één van

hard nodig. Meer vaart maken met
het behalen van de klimaatdoe
len. Zeker nú, (ontwikkelingen in
Rusland) moeten we ervoor zorgen
dat Nederland uiteindelijk niet
meer afhankelijk is van aardgas.

Energietransitie vraagt om collectieve aanpak

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we zo snel mogelijk van het gas af. De enorme
stijging van de prijs van het gas maakt het niet gebruiken ervan nog urgenter en dwingender. Dat lukt
alleen als het collectief wordt aangepakt door de gemeenschappen. Die moeten daartoe in staat worden
gesteld door de landelijke en lokale overheden.

CDA Peel en Maas

dig maken. Zoveel woningen en
bedrijven als mogelijk aardgasvrij
te maken door ze te (laten) iso
leren en als het kan, ze via een
warmte en koude infrastructuur
te voorzien van warmte en koude.
Het gaat in deze vooral om de
wijk van Panningen-centrum waar
de proeftuin gaat draaien. Zowel
voor huur- als koopwoningen die
binnen het gebied liggen. Gezien
de huidige ontwikkelingen heb
ben we duurzame energiebronnen

onze 34 lokale CDA-kandidaten.
Ook in deze periode zal onze

nieuwe raadsfractie er alles aan
doen om een zo goed mogelijk

Fractie

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.

Adver torial

Er samen een feest van maken?
Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

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

#kempencreeert

Word vrijwilliger voor
het OLS 2022 in Meijel

Een evenement van de grootte van het OLS kan alleen georganiseerd worden met de hulp van vrijwilligers. De organisatie zoekt
dan ook mensen die zich in willen zetten om samen met Schutterij
St. Willibrordus dit evenement te laten slagen. We gaan er samen
voor zorgen dat het een onvergetelijk feest wordt!
Na een zinderende finale heeft
schutterij St. Willibrordus het OLS
na 65 jaar weer naar Meijel en dus
naar de gemeente Peel en Maas
gebracht! Het OLS winnen is een
geweldige prestatie en het organiseren van het OLS in 2022 is een
grote eer. Dat kan een schutterij
niet alleen. Dat doen we samen
met verenigingen, met mensen uit
de gemeenschap en uit de hele
regio. Iedereen kan meewerken
om dit evenement te doen laten
slagen.

eventuele winst stroomt namelijk
direct terug naar het verenigingsleven.
Inschrijven is eenvoudig via
www.ols2022.eu Heb je graag hulp
hierbij of nog vragen? De organisatie ziet je graag op donderdag
24 maart van 19.00 tot 21.00 uur
of zaterdag 26 maart van 10.00 tot
12.00 uur in d’n Binger in Meijel.

Steun je eigen vereniging
Naast het feit dat je bijdraagt
aan één van de grootste culturele volksfeesten in Peel en
Maas, steun je – bij een positief
saldo – ook je eigen verenigingen
financieel. Een gedeelte van de

Stichting OLS 2020 Meijel
Den Hoogenbeemd 10
5768 HJ Meijel
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Geplukt

Kimmy Clevers Panningen
Ze heeft een vriend, huis, twee katten en sinds kort een puppy. Daarnaast runt deze creatieve dame een
eigen bedrijfje en is ze fulltime zzp’er geworden. Hiermee heeft ze genoeg om handen om de dag in te
vullen. Deze week wordt Kimmy Clevers (31) uit Panningen geplukt.

“Dat was erg snel. Het was 2017, toen
was de markt niet geweldig, maar
lang niet zo slecht als nu. Ik wilde niet
naar Maasbree, waar Erik vandaan
komt. Uiteindelijk konden we hier in
Panningen terecht. Het huis stond al
zes jaar te koop. Het was echt een
gevalletje ‘je moet er even doorheen
kijken’. Wij hebben het huis van
binnen helemaal opgefrist en zijn er
erg blij mee.”

Creativiteit

Kimmy groeide op in Grubbenvorst
samen met haar twee zusjes en
een broertje. Toen ze in groep
8 zat, scheidden haar ouders.
Haar moeder bleef in het dorp
wonen, haar vader verhuisde naar
Blerick. “Dat was niet gemakkelijk,
als 12-jarige die nét in de puber
tijd zat”, zegt ze. Wat ook niet altijd
gemakkelijk was, waren de reac
ties van mensen op haar zusje,
vertelt Kimmy. Haar zusje heeft
namelijk een verstandelijke en
lichamelijke beperking. Ze heeft
zich er vaak over verwonderd hoe
mensen naar iemand met een
beperking kunnen kijken. “Dat kin
deren kijken en iets zeggen, dat
snap ik nog wel. Maar dat volwas
sen mensen staren, vind ik onbe
grijpelijk. Als je vragen hebt, stel
ze dan, dacht ik altijd als ik rond

liep met mijn zusje die in een rolstoel
zit. Het is jammer dat mensen zo kun
nen zijn. Maar door mijn zusje en deze
situaties heb ik in elk geval geleerd
om iedereen gelijk te behandelen.”
Na haar middelbare school ging
Kimmy naar Boxtel voor de vervolg
opleiding in- en exterieurvormgeving.
Samen met een hecht groepje
vriendinnen reisde ze dagelijks met
de trein op en neer. Die vriendinnen
hadden weer vriendjes en via hen
kwam Kimmy in contact met Erik uit
Maasbree, waar ze een relatie mee
kreeg. Nu, twaalf jaar later, is ze
nog altijd met hem samen. “Met de
vriendinnen van toen én hun vriendjes
vormen we nog altijd een hechte
vriendengroep.” Waar ze vroeger nog
regelmatig gingen stappen, zijn de
tijden veranderd. “Dat komt ook door
corona, ik trek het niet meer zo goed.

We gingen altijd graag naar hardstyleen housefeestjes. Vorig jaar, toen het
door de maatregelen even kon, zijn
we weer naar een festival gegaan
van 14.00 tot 00.00 uur. Ik heb er
vier dagen van bij moeten komen.”
Tegenwoordig gaat de voorkeur van
Kimmy en haar vrienden meer uit
naar een gezellig avondje spellen en
biertjes drinken. “De eerste van de
groep heeft een kindje gekregen, dus
we zitten graag daar zodat zij niet
met het kind op en neer hoeven.”
Zelf wonen Kimmy en haar vriend
in Panningen. Eerst hebben ze
samengewoond in een appartement
in Venlo. “Onze woning lag boven een
kroeg. Als er een feestje was, trilde de
hele vloer mee.” Toen ze op een dag
te horen kregen dat de huurwoning
werd verkocht, moesten ze binnen
twee maanden iets nieuws vinden.

Kimmy is na haar mbo-opleiding in
Boxtel nog een vervolgopleiding gaan
doen. “Ik vond het leuk, maar zag
mijzelf er niet mijn geld mee verdie
nen.” Dus stapte ze over naar de hbo
IEMES-opleiding in Tilburg, tegen
woordig heet deze studie Creative
Concepts for Communication. Hier
kon ze haar creativiteit kwijt. Na haar
studie werkte Kimmy jarenlang op de
marketingafdeling bij een tuinbedrijf
in Venlo en daarna stapte ze over naar
een busbedrijf. “Ik dacht leuk, werken
in de reisbranche. Alleen kwam toen
corona en kon ik geen marketingac
ties meer inplannen. Ik werkte thuis
en zat letterlijk te wachten tot er weer
een mailtje binnenkwam.” Kimmy
liep al langer met het idee rond om
haar baan in loondienst op te zeg
gen en fulltime met haar eigen bedrijf
aan de slag te gaan, waar ze onder
meer kaartjes en kalenders verkoopt
met zelfgemaakte teksten en tekenin
gen erop. “Mensen zeiden: ‘zou je dat
nu wel doen?’. Zelf twijfelde ik ook,
want ik ben niet goed met cijfers. Mijn
vriend Erik wel. Hij zei dat hij mij zou
helpen en het gewoon moest probe
ren. Ik schreef me in 2017 in bij de
Kamer van Koophandel en sinds juli
2021 ben ik fulltime bezig met mijn
eigen bedrijf. Het is even wennen,
maar erg leuk om te doen.” Kimmy
werkt vanuit huis, collega’s mist ze
soms wel. “Maar nu ga ik bij mensen
thuis op de koffie als ze tijd hebben.
Het voordeel is dat ik mijn planning
zelf kan bepalen. Mijn enige deadline
is om 16.00 uur, dan moet ik bij de
postbus zijn om mijn pakketjes op te
sturen. Dat is wel lekker moet ik zeg
gen.”

Ziekte van Huntington
Kimmy en haar vriend hebben
een kinderwens, alleen is het
niet zo vanzelfsprekend voor dit
stel om een kindje op de wereld
te zetten. Erik heeft namelijk de
ziekte van Huntington. “Het is een
nog vrij onbekende ziekte waar
geen medicijn voor is.” Het is een
hersenaandoening, waarbij je lichaam
ongecontroleerde bewegingen
gaan maken. Praten en slikken kan
moeilijker worden en ook je gedrag
verandert. “Het is een erfelijke ziekte,
de kans dat je het gen overdraagt is
50 procent.” Vanaf het moment dat
je de eerste symptomen krijgt, is de
levensverwachting nog zo’n vijftien
tot twintig jaar.” Erik weet sinds twee
jaar dat hij gendrager is en omdat
hij het niet wil overdragen, is het
stel met een IVF-traject begonnen.
Artsen kunnen de embryo’s die het
gen dragen herkennen en alleen
‘gezonde’ embryo’s terugplaatsen.
“Je krijgt drie pogingen vergoed van
de ziekteverzekering. We hebben
er nog één te gaan. We hopen
dat dit lukt. Er zijn nog andere
gecompliceerdere opties, maar we
weten niet of we daaraan willen
beginnen.” Kimmy is niet per definitie
anders gaan leven sinds ze weten
dat Erik gendrager is. “Daarvoor
hebben we al verre reizen gemaakt
naar de Filipijnen en Australië. Het is
niet dat we alles nu per se direct
willen hebben, maar we wachten
ook niet tien jaar als we iets willen.
We hebben al twee katten, maar
wilden graag een hond. Pup Finn
is drie maanden geleden bij ons
gekomen. Dus naast mijn eigen
bedrijf heb ik mijn handen hier even
vol aan.” Kimmy probeert samen
met haar vriend positief te blijven.
“Waarom zouden we ons nu elke dag
druk maken over iets waar misschien
over twintig jaar pas sprake van is?
Het leven is niet vanzelfsprekend, dat
is iets wat zeker is. Daarom leven we
van dag tot dag en maken we er het
beste van.”

Tekst: Roosje Delsing

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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(ca. 16 uren per week)

Verantwoordelijk voor de schoonmaak van onze vakantiewoningen,
groepsaccommodatie en recreatieruimte. Werkzaamheden vinden plaats
tijdens kantoor uren, slechts af en toe in de weekenden.
De Plaats Maasbree | Provincialeweg 4 | 5993 RG Maasbree
T: 077 465 30 65 | E: info@deplaatsmaasbree.nl
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S.V. Egchel verliest van SVSH
Egchel heeft niet voor een stunt kunnen zorgen tegen koploper SVSH. Op sportpark de Wietel won de ploeg uit
Someren-Heide op zondag 13 maart met 0-3 van S.V. Egchel.
Onder lenteachtige omstandigheden
floot arbiter Kanning uit Horst een
prima sportieve wedstrijd. Hij kon zijn
kaarten op zak houden. Het Egchelse
team kon compleet aantreden. Het
begin was niet best voor de ploeg
van trainer Jonn Smedts want al na 4
minuten kwam het op achterstand. Uit
een corner kopte Maik van de Moosdijk
raak, 0-1. Een volgende tegenvaller
voor de thuisclub was het uitvallen na
10 minuten van Stefan Schroen met

een blessure, Sami Amhaouch verving
hem. De koploper had vervolgens het
betere van het spel maar tot echte echt
uitgespeelde kansen kwam het niet.
De enige echte grote kans voor Egchel
voor rust was er rond de 40e minuut.
Uit een prima aanval over diverse
schijven schoot Paul Ververgaert net
naast. Rust: 0-1. Ruim 10 minuten na
de hervatting vergrootte de ploeg uit
Someren-Heide de voorsprong, toen
uit een voorzet over links de bal in de

rebound door Tim Warmerdam in het
doel werd gedeponeerd: 0-2. Egchel
gaf zich niet zomaar gewonnen en
bleef strijden voor een beter resultaat.
Ryan Bruisten en Luuk Timmermans
kwamen binnen de lijnen voor Tom
Timmermans en Luc Crommentuijn.
SVSH zou in totaal evenals Egchel drie
maal wisselen. Een kleine 20 minuten
voor tijd kwam de 0-3 op het scorebord
toen na onvoldoende ingrijpen aan
Egchel zijde Stefan Maas de bal in de

verre hoek kon schieten. Na 90 minu
ten ging SVSH met 3 punten op zak
huiswaarts. Het had de zege bepaald
niet cadeau gekregen. Egchel moest
uiteindelijk haar meerdere erkennen in
een betere tegenstander. Op donder

dag 17 maart staat de inhaalwedstrijd
in en tegen het Brabantse Sterkselop
het programma, een totaal onbekende
opponent voor de oranjehemden.
Tekst: S.V. Egchel

Dario Polman verlengt zijn
contract bij Herpertz Bevo Hc
Dario Polman heeft zijn contract bij Herpertz Bevo Hc met één
jaar heeft verlengd.

Drie punten voor Panningen
Panningen moest zondag 13 maart aantreden tegen Reuver, met enige goede wil een middenmoter in de 4e
klasse E. Over de wedstrijd zelf valt amper iets te vertellen. De mannen van de overkant van de Maas waren
niet in staat om het Panningse doel serieus te bedreigen.
Voeg daarbij toe dat de Panningse
verdediging als een huis stond, maar
dat ook de Kepelse aanvalslinie ver
onder de maat bleef en het verhaal
van de wedstrijd is verteld. Want het
was gewoonweg niet om aan te zien
wat beide ploegen op de mat legden.
Panningen had zeker in de tweede
helft veel meer balbezit dan Reuver en
een enkele opleving van invaller Ilias
Amhaough was voldoende om de volle
buit binnen te halen voor Panningen.

In de eerste helft was het wachten tot
de 25e minuut voordat een schot tussen
de palen werd gelost, dat enig gevaar
opleverde. Patrick Joosten was de dader
en Reuver-doelman Narmo Bol kon
slechts in tweede instantie definitief
redden. Daarmee werden de wapenfei
ten van de eerste helft genoemd.
De tweede helft was al niet anders.
Panningen had veelvuldig balbezit,
maar de aanvallers misten het vermo
gen om doelrijpe kansen te scheppen.

Ook trainer Naar Vaes onderkende dat
probleem en zette in de 60e minuut
drie nieuwe aanvallers in. En uiteinde
lijk sorteerde dat het gewenste effect,
want Ilas Amhaough had zijn moment.
In de 85e minuut scoorde hij de 1-0 en
was daarmee matchwinner. Panningen
schreef drie punten bij en blijft daar
mee in de race voor de tweede peri
ode.
Tekst: Wiet Leenders

K L A A R VOOR HE T GROTE W ERK?
Bejo is een inter nationaal opererend Neder l ands f amiliebedr ijf, ge specialiseer d in veredeling,
pr oduc tie en ver koop v an gr oentez aden. Kw aliteit v an ons pr oduc t s t aat hoog in het v aandel .
Met zeer gemoti veer d en betr okken per soneel wer ken w ij wereld w ijd
aan de ver dere gr oei v an ons innov atieve bedr ijf.
De collega’s v an de afdeling Tr ial Gr ounds & S eed Pr oduc tion Nether l ands zijn ver ant woor delijk
voor het z aaien, pl anten en ver zor gen v an de pr oeven ten behoeve v an onder andere
de afdelingen Veredeling en Z aadpr oduc tie.
Heb jij zin om in onze gr oeiende en bloeiende wer komgev ing aan de sl ag te gaan?
Op onze moder ne wer kloc atie s in L imbur g zijn w ij op zoek naar enthousias te collega’s:

TEELTMEDE W ERK ER S K E S SEL & MELDER SLO

Polman kampte als speler enkele
jaren geleden met wat blessu
res. Die bleven de afgelopen 1,5
jaar achterwege, waardoor hij zijn
belangrijke rol in het team structu
reel gestand kon doen, zo laat de
club weten. Dat blijft hij nu in ieder
geval nog één jaar doen. Dario
geeft zelf aan nog niet klaar te zijn
om te stoppen. “Bevo Hc is een
fantastische club, hier ben ik thuis.

Ik heb een mooie combinatie van
werk en handbal, die ik nog niet op
wil geven.” Het afgelopen BENELeague seizoen was niet het jaar
van Bevo Hc, geeft Polman aan.
“Te wisselvallig. Snel vergeten en
door. Er telt maar één ding: in de
Handbal NL League moeten we de
finale halen, te beginnen op zater
dag 2 april tegen Kras Volendam.”

VC Kessel pakt bijna
maximale punten: net geen
stunt in beker
Voor het eerste damesteam van VC Kessel stond er afgelopen
week(end) een pittig programma klaar. De aftrap was een inhaalwedstrijd op donderdagavond 10 maart tegen Klaverblad/HHC,
gevolgd door de return thuiswedstrijd tegen Hands Up dames 1.

(3 8 uur per week )

A l s teeltmedewer ker is geen dag het zelfde. Je wer k t voor het gr oot s te gedeelte ter onder s teuning
v an onze afdeling Tr ial Gr ounds & S eed Pr oduc tion op de pr oef velden (Ke s sel) en in
de kas sen (Melder slo). Ver der onder s teun je bij het oogs ten en de ver wer king v an de z aden.
Je wer k t in een klein enthousias t team en hebt daar naas t ook cont ac t met onze collega’s
v an de veredelings afdelingen. W ij zoeken een collega die pr oac tief is en meedenk t
over innov atie en ver beter ingen.

OPROEPK R ACHTEN K E S SEL
(gemiddel d 16 uur per week be s chik b aar)

A l s opr oepkr acht be s t aan je t aken hoofdz akelijk uit het as sis teren v an onze teeltmedewer ker s en
veredel aar s . Hier bij ver r icht je di ver se wer k z aamheden, zoal s het pl anten, oogs ten en
dor sen v an z aden. Dit wer k v indt voor namelijk pl aat s in en r ondom Ke s sel .
Bij gebleken ge schik theid kan je gev r aagd wor den om in onze v as te flexpool te komen wer ken.

I N F O R M AT I E
W il je meer weten over deze v ac ature s? Neem dan cont ac t op met W il Str ous , Tr ial Gr ounds & S eed
Pr oduc tion Manager, mobiel 0 6 -518 7 2 9 74 . Op onze site wer kenbijbejo.nl v ind je meer infor matie
over de f unc tie - eisen en ons aantrekkelijk aanbod voor deze v ac ature s .
K ijk ook op bejo.nl voor meer infor matie over ons bedr ijf.

SOLLICITEREN
Ben je enthousias t? Upload dan je moti v atiebr ief en C V v ia de but ton ‘solliciteer direc t!’
op onze site wer kenbijbejo.nl
BE K I J K D E F IL M O P YO U T U BE ‘J E T O E KO M S T BEG IN T BI J BE J O - L IMBU R G ’

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Tegen beide teams hadden de
Kesselse dames iets goed te
maken. Beide wedstrijden wer
den goed gestart, maar er volgde
toch ook wisselend spel waardoor
grote voorsprongen alsnog werden
bijgehaald door de tegenstander.
Desondanks wisten de Kesselse
dames bijna maximale punten
te verzilveren met een 1-3 winst
tegen Horn en 4-0 winst tegen
Hands Up. Afsluiter van het week
end was de kwartfinale van de

beker en derby tegen VC Olympia.
De eerste set ging het lang gelijk
op, maar trok Kessel aan het lang
ste eind met 21-25. De twee vol
gende sets kwam Kessel net te
kort en gingen naar Olympia met
25-21. In de vierde set leek de koek
op aan Kesselse kant en ging de
wedstrijd naar Olympia met 25-14.
Dit betekent het einde van het
bekeravontuur voor Kessel.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel
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BEVO overtuigend langs GFC 33

Uitslagen Sportclub Pareja

Na de vele afgelastingen van de laatste tijd kon er zondag 13 maart weer een volledig programma worden
afgewerkt. Voor het vaandelteam van BEVO Beringe stond de wedstrijd tegen GFC 33 op het programma. Een
relatief onbekende tegenstander waar nog niet al te vaak tegen gespeeld werd in competitieverband.

In Weert werd een voorwedstrijd turnen georganiseerd in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 maart. Hieraan hebben deelnemers van de Heldense Sportclub (SC) Pareja aan deelgenomen.

BEVO kwam zeer goed uit de start
blokken en de gehele eerste helft
was BEVO de bovenliggende partij.
Met vele mooie aanvallen werd het
doel van GFC intensief bestookt wat
resulteerde in een terechte 0-3 rust
stand. Doelpunten makers waren Guus
Dielissen, Kris Hermans en Sam van

Rijt. Het spel van de eerste helft ken
merkte zich ook door veel afwisseling.
Goed combinatie spel en daarnaast
ook af en toe de verrassende lange
crossbal.
De tweede helft zette GFC duidelijk
een tandje bij en kwam de wedstrijd
meer in balans. Het BEVO middenveld
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kwam veel meer in de duels en was
hier niet meer altijd de bovenliggende
partij. Toch waren de beste kansen
voor BEVO, maar die konden niet meer
verzilverd worden.

Tekst: Joost van den Beucken

Twaalfde winst op rij

VC Olympia DS1 wint derby van Peelpush DS3
De meiden van VC Olympia DS1 uit Kessel hebben gewonnen van de Meijelse ploeg Peelpush DS 3. De uitwedstrijd op vrijdagavond 11 maart eindigde in 1-3.
In de eerste helft speelde Olympia
onwennig en het was duidelijk dat
er nog weinig energie in de ploeg
zat, mede doordat sommigen twee
weken niet hadden getraind omdat
ze corona of de griep hadden opge
lopen tijdens carnaval. Aanvallend
kon Olympia te weinig druk zet
ten en maakte onnodig eigen fou
ten. Peelpush scoorde daarentegen
regelmatig via de handen van het
Panningse blok. De eerste set ging
daarom met minimaal verschil naar
de thuisploeg. In set twee werd beter
gestart. De ‘pass’ liep weer beter en
dat bracht Ivon steeds beter in de
gelegenheid om de aanvallers perfect

aan te spelen. De midden blokkade
van de Meijelse ploeg was regelmatig
niet in de buurt van de aanval. Teddy
maakte gretig gebruik van alle ballen
die ze aangespeeld kreeg en hierdoor
liep Olympia met gemak uit naar set
winst. Met 17-25 maakt Olympia de
stand gelijk. In de derde set startte
Daphne op de passer-loper positie
in plaats van Mila en nam Jaydee
de rol als diagonaal op zich. Inge en
Jaydee gaven met hun blokkade de
tegenstander weinig gelegenheid
het blok te passeren en Daphne liet
zien ook aan de buitenkant goed uit
de voeten te kunnen. Met 16-25 trok
Olympia de winst redelijk eenvoudig

naar zich toe. De vierde set startte
Olympia met een achterstand. Echter
trok Olympia deze snel weer recht
door een goede servicebeurt. Tot
ongeveer halverwege ging het gelijk
op, maar Olympia kan na de 20-pun
ten grens eenvoudig een tandje bij
schakelen en won de wedstrijd met
1-3 door de laatste set met 19-25 te
winnen. Winst betekent alweer de
twaalfde op rij in de competitie waar
niets meer op het spel staat. Ondanks
de slechte voorbereiding een prima
resultaat.

Tekst: Pieter Selen

Vanuit SC Pareja mochten de mei
den van junior en senior div 4 en
jeugd div 3, junior en senior div
5 en middenbouw niveau 5 hun
tweede wedstrijd van dit seizoen
turnen. Aan de hand van deze
wedstrijden konden ze zich plaat
sen voor individuele toestelfina
les of individuele finales. Tevens
werden in dit weekend de poule
kampioenen bij de middenbouw
en supplement F bekendgemaakt.
Bij de jeugd div 3 behaalde Gielke
Vehaeg een eerste plaats en
Renske Timmermans een derde
plaats. De junioren div 4 Guusje
Ghielen , Sanne Minten, Lynn
van de Meene, Nikki Hendrix,
Tessa Deckers, Lieve Boots, Maud
Sillekens, Guusje Steeghs werd bij
de junioren div 4 als eerste, Sanne
Minten werd derde en in de tweede
wedstrijd werd Lieve Boots eerste.
Het Heldense middenbouw team
bestaande uit Juul Janssen, Karlijn
Verheul, Jans van de Berg en Emie
Kersten turnde als team tegen drie
andere teams en de leden van

SC Parjeca behaalden een tweede
plaats.

Zondag
Op zondag mochten wederom veel
turnsters naar Weert en bij de seni
oren div 5 behaalde Evi Nooijen
een 1e plaats. Bij het middenbouw
team, bestaande uit Maud Smtis,
Lize van Mullekom, Meis Cornelissen
en twee meiden van Kessel
behaalde dit team een eerste plaats
en in de poule een mooie tweede
plaats. Bij supplement F turnde
team 2, bestaande uit Julia Janssen,
Bo Ottenheim, Pien Sanders en
Janne Driessen, een topwedstrijd
en zij werden eerste en ook nog
poulewinnaar. Persoonlijk werd Pien
eerste en Julia derde. Het andere
supplement F team 1, bestaande
uit Sophie v Lier, Lincy Smeets, Lara
Courbois, Mirthe Ebisch en Tessie
Peeters, behaalde ook een eer
ste plaats en werd poulewinnaar.
Persoonlijk werd Lincy eerste.
Tekst: SC Helden

VC Kessel bestaat 51 jaar
Volleybalvereniging VC Kessel viert vanwege de coronapandemie
één jaar later haar 50-jarige bestaan. Het feest staat gepland op
zaterdag 21 mei en zondag 22 mei op kasteel De Keverberg. Feest
band ‘Sjloetingstiëd’ zal op zaterdagavond een optreden geven.
Er worden onder andere oude beel
den getoond en een presentator en
dj zullen aanwezig zijn. Op zondag
22 mei staat het jubileumontbijt
op de agenda. Dit ontbijt zal in een
kleinere setting plaatsvinden voor

huidige leden. Voor de jeugd staat
een heus kamp gepland met diverse
activiteiten. Het hoogtepunt van dit
weekeinde wordt nog even geheim
gehouden. Dit alles gaat plaatsvin
den op zaterdag 11 en zondag 12 juni.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Donatie voor Oekraïne
De E-Jeugd van Bevo Hc heeft 398 euro opgehaald voor Oekraïne. Wat kunnen wij als blauw-geel Bevo Hc
doen voor het land met de blauw-gele vlag waar het nu zo moeilijk is, dacht de E-jeugd van Bevo Hc. Met z’n
allen hebben ze thuis blauwe en gele kralen uitgezocht en heel veel sleutelhangers geknutseld. Deze hebben
ze verkocht bij het blauw-geel publiek. Tijdens de wedstrijden van Heren 1 en 2 hebben ze een kraampje
opgezet om de sleutelhangers te verkopen. Op zondagmiddag stond de teller op 398 euro. Dit is meteen
overgemaakt aan Giro555 voor Oekraïne.

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)

parttime en fulltime

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
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Voelt als overwinning

Grashoek knokt zich naar dik
verdiend punt in Neerkant
Grashoek 1 heeft op zondag 13 maart op het sportpark
De Moostdijk in Neerkant zich duur verkocht tegen het hoog
geklasseerde Neerkandia. Het leverde een dik verdiend punt op 1-1.
De thuisclub was de
bovenliggende partij, het
best geïllustreerd in zestien
hoekschoppen. Toch was het
Grashoek dat na 6 minuten op
voorsprong kwam. Een vlekkeloze
combinatie tussen Stan Cuijpers
en Chris Hunnekens ging daaraan
vooraf. Stan de assist en Chris de
voltrekker: 0-1.

Kopbal
Neerkandia gooide er een
schepje boven op. Vooral over
rechts door Willem Mennen die
meer malen dreigend voor het
Grashoek doel kwam wat weer
leidde tot hoekschoppen. Uit een
van deze spelhervattingen viel na
19 minuten de gelijkmaker. Een
corner werd slecht verdedigd. Thijs
Mennen zette zijn hoofd tegen de
stuiterende bal die hoog in het dak

SV Baarlo heeft de uitwedstrijd tegen Sparta’18 gewonnen met 1-2. De wedstrijd werd gespeeld op zondag 13 maart
op sportpark ‘t Spansel in Sevenum.

van doel vloog: 1-1. Doelman Koen
Clephas groeide uit tot de beste
man met tal van goede reddingen.
Ruststand 1-1.
Na de pauze hetzelfde spelbeeld.
Een thuisclub die op jacht ging
naar een voorsprong. Hoe
langer de stand gelijk bleef hoe
groter het vertrouwen bij de
geelzwarten. Doelman Koen
heerste in het doelgebied bij de
vele hoekschoppen. Aanvoerder
Burak Oosterveen leidde bekwaam
de verdediging. Bovendien deden
zich er nog een paar kansjes voor
door het verre opdringen van de
thuisclub. Met de stand 1-1 floot
de scheidsrechter Mark Kolenberg
voor het einde. Grashoek was
dolblij met dit punt en vierde dit
als een overwinning.

Gemeente
Peel en Maas
blijft goed
wordt beter.
Tekst: Piet Spee

Gemeente
Kiezers
kies
Peel
en Maas
bedankt!
blijft goed
wordt beter.
Bedankt voor

kies

SV Baarlo bindt ook midden
moter Sparta’18 aan zegekar

jouw steun!

Schoonmaaktoppers gezocht!

Baarlo blijft de zeges aaneenrijgen na
de winterstop. Nu werd middenmoter
Sparta`18 het kind van de rekening.
Op deze overwinning op het kunst
grasveld in Sevenum, waar Baarlo het
traditioneel altijd heel lastig heeft,
viel uiteindelijk niks af te dingen.
Het ontbreken van de geblesseerde
sterkhouders Michiel Hanssen en
Frank Peeters weerhield Baarlo niet
om vanaf de aftrap het initiatief naar
zich toe te trekken. Na enkele waar
schuwingsschoten, waar Sparta’18
nog met de schrik vrijkwam, viel in
de 28e minuut de al dik verdiende
treffer alsnog. Gedegen voorberei

dend werk van Dennis van de Vinne,
uitmondend in een vanaf de achter
lijn teruggelegde bal, werd door Rik
Schotman naar behoren afgerond:
0-1. Sparta’18 had hier aanvallend
nog helemaal niets tegenover weten
te zetten. Toch kwam de thuisclub
een tiental minuten voor de rust uit
het niets langszij. Na dodelijk bal
verlies in de Baarlose defensie, wat
genadeloos werd afgestraft door
Spartaan Freek Wijnen: 1-1. Pal voor
rust wist Baarlo het spelbeeld alsnog
te rechtvaardigen. Na een afgeme
ten steekbal van Laurents van den
Ham door het hart van de Sparta-

verdediging faalde Sander Gulev oog
in oog met Sparta-doelman Raedts
niet: 1-2. De tweede helft was duide
lijk van een minder gehalte. Nu was
de thuisclub wat meer gelijkwaar
dig, maar de betere mogelijkheden
bleven toch aan Baarlo voorbehou
den. Die werden echter veelal door
te lang dralen of verkeerde keuzes
niet benut, waardoor de spanning tot
het eindsignaal in de wedstrijd bleef.
In de bij de rust reeds verkregen 1-2
voorsprong voor Baarlo kwam verder
geen wijziging meer.
Tekst en beeld: Len Gielen

Herpertz Bevo eindigt als zevende
in BeNeLeague
Herpertz Bevo HC heeft het seizoen in de BeNeLeague afgesloten met een zevende plaats. Op de slotdag werd
Hurry Up met 34-30 verslagen. Bij de rust had Herpertz Bevo HC een 17-15 voorsprong.
Herpertz Bevo HC speelde een goede
wedstrijd. Na een stroeve start dic
teerde de Panningse ploeg de wed
strijd. Na 9 minuten leidde Hurry Up
met 8-5. Herpertz Bevo HC boogde
achterstand naar een voorsprong
van 15-12. De 17-15 ruststand werd na
rust u tot een voorsprong van gemid
deld vijf doelpunten. Je kunt zien dat
de ploeg naar de topvorm groeit. De
komende weken wordt gewerkt aan

de belangrijke details. Bijna ieder
een is topfit. Fysiek en mentaal is de
ploeg gegroeid. Er staat een team, dat
gesteund door het thuispubliek voor
de hoogste positie wil gaan. De con
tractverlening van Dario Polman
onderstreept dat ook deze routinier
vertrouwen heeft in de handbaltoe
komst. Tegen Hurry Up deelden Kobe
Serras en Jeroen van den Beucken de
topscorerspositie. Zij maakten beiden

acht doelpunten. De zevende plaats
in de eindstand bewijst dat Herpertz
Bevo HC nade winterstop gegroeid
is. Begin april start de strijd om de
landstitel. Herpertz Bevo HC opent met
een wedstrijd tegen Kras Volendam.
Tweede tegenstander is Quintus.
Het doel is duidelijk: meestrijden om
de landstitel.
Tekst: Mat Nellen

Een locatie in Panningen
dagelijks van 7.00-10.00 uur

Een locatie Roermond
dagelijks van 07.00-10.00 uur

Voor verschillende locaties
in Venlo-Blerick
dagelijks van 07.00-10.00 uur

Heb je interesse?

Stuur dan je cv naar
info@cabooterfacility.nl

Noorderpoort 97a Venlo | www.cabooterfacility.nl

Dotje voetbaltoernooi 2022
Café Dotje organiseert op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei haar (normaal gesproken) jaarlijkse voetbaltoernooi in Panningen. Inschrijven voor dit mini-voetbaltoernooi (zes tegen zes) is vanaf nu mogelijk.
Door de pandemie was de laatste edi
tie van het Dotje Toernooi in 2019. “In
die periode is veel gebeurd, waaron
der ook een verschrikkelijke brand die
de accommodatie van SV Panningen in
maart 2021 grotendeels in de as heeft
gelegd”, zo laat caféeigenaar Martijn

Horsten weten. “Maar inmiddels kun
nen we met een positieve blik uitkij
ken naar een nieuwe editie van het
Dotje Toernooi en extra mooi is dat het
tevens één van de eerste activiteiten
zal zijn in de herbouwde accommoda
tie.” Inschrijven kan op prestatief en

recreatief niveau. Daarnaast is er een
aparte damespoule. Ook kan er vanaf
16.00 uur worden gefeest tijdens de
derde helft. Vanaf 16.00 uur zullen ver
schillende dj’s hun muziek draaien in
de feesttent aan de kantine. Inschrijven
kan via www.svpanningen.nl

1703 \ verenigingen

Vierde thema van het
Perfecte Plaatje van start
Het vierde thema van de fotowedstrijd het Perfecte Plaatje is van
start gegaan. Foto’s voor het thema ‘voorjaar’ kunnen tot vrijdag
3 april worden ingezonden.
“Laat je inspireren door het ontlui
kende voorjaar en geniet van de
momenten die plaatsvinden in je
omgeving met bijvoorbeeld jouw
huisdieren die al genieten van
de voorjaarszon. Ga op zoek naar
de ontspringende voorjaar tafe
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Boomplantdag bij Jong
Nederland Maasbree
Op het terrein van Jong Nederland Maasbree zijn zaterdag 12 maart door de jongste leden nieuwe bomen geplant.
Vele oude eikenbomen, die zo’n 47 jaar geleden geplant zijn, waren namelijk aangetast door de Eikenspintkever.

relen voor wat de ontwakende
natuur betreft”, zo laat de organi
satie, Fotocafè ’t Peelflitske Meijel,
weten. Foto’s kun je met een korte
omschrijving en onder vermelding
van je naam en het thema insturen
naar hppDOmeijel@peelflitske.nl

Verzamelaarsbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert op
zondag 20 maart weer haar maandelijkse ruilbeurs. Het evenement
vindt plaats in het gemeenschapshuis D’n Binger.
De ruilbeurs is een gelegenheid
voor verzamelaars om hun collec
tie uit te breiden of aan te vullen.
Op verzamelgebied is van alles te
vinden zoals postzegels, munten,

pennen, bidprentjes, geboortekaart
jes, ansichtkaarten, bankbiljetten,
suikerzakjes en voetbalplaatjes. De
ruilbeurs is geopend van 09.00 tot
12.30 uur.

Lenteconcert Fanfare
Eendracht Baarlo
De Fanfare Eendracht Baarlo houdt op zondag 20 maart haar
lenteconcert. Twee jaar lang is het (normaal gesproken jaarlijkse)
concert niet door kunnen gaan door de coronamaatregelen, maar
nu mag de fanfare weer optreden. Het lenteconcert vindt plaats in
Zaal Unitas te Baarlo.
Het voorjaar luidt een nieuw begin
in. Zo voelt het ook voor Fanfare
Eendracht. “Eindelijk mogen we na
ruim twee jaar weer een live-con
cert uitvoeren met publiek”, zo zegt
een verenigingslid. Net als voor veel
andere culturele verenigingen en
instellingen waren het twee moeilijke
jaren voor de fanfare. Als gevolg van
de coronapandemie en de daaraan
gekoppelde maatregelen konden de
leden nauwelijks repeteren of optre
dens en uitvoeringen verzorgen.
“Na enkele korte oplevingen gedu
rende die twee jaar, waarbij bijvoor
beeld de repetities in aangepaste
vorm konden plaatsvinden, was het
al snel weer pas op de plaats. Maar

zoals gezegd mogen we nu weer
muzikaal actief zijn. Vanaf medio
januari zijn de wekelijkse repetities
hervat en nu trappen we voor de
nieuwe fase af met dit lenteconcert.
Hoewel de voorbereidingstijd op dit
concert voor muzikanten en diri
genten erg kort was, is er een mooi
programma samengesteld dat we
graag presenteren.” Behalve het grote
fanfareorkest, dat onder leiding staat
van dirigent Maurice Daemen, is er
ook ruim aandacht voor de muzikale
inbreng van de jeugdfanfare. De jeugd
opent het concert, daarna is het de
beurt aan de ‘grote’ fanfare. De zaal
gaat op zondag 20 maart open op
13.30 uur. De toegang is gratis.

Dit beestje vreet van binnenuit, onder
de bast tunneltjes in de boom. Helaas
was deze kever niet te bestrijden, met
als gevolg dat deze bomen gerooid
moeste worden. De cliënten en begelei
ders van ‘Gewoon Buitengewoon’, een
kleinschalige sociale werkvoorziening
voor mensen met een verstandelijke
beperking en/of psychiatrische pro
blematiek, hebben afgelopen weken
deze klus geklaard. Daarna kwam
Hoveniersbedrijf Herman Vaessen voor

Elke boom is een soort van tijdcap
het uitfrezen van de boomstronken,
zodat tijdens ren- of tikspelen de kin
sule geworden. Onder de boom ligt
een fles met een oorkonde waarop de
deren niet vallen over deze struikel
datum staat en de naam van de poter.
blokken. De leden van Jong Nederland
hebben samen met hun leiding en Nick Ook hebben de kinderen er tekenin
Hebben de bomen gepoot. Op het laatst gen ingestopt. Nu hebben ze ieder een
zijn er ook nog ouders bijgesprongen
eigen boom. Een boom waar ze de
om de klus definitief te klaren. Dit keer komende tijd voor gaan zorgen, water
is er niet gekozen voor eikenbomen.
geven en controleren of de bladeren
Maar voor echte inheemse rassen, zoals goed groeien. Natuurbeleving is ook
de winterlinde, lijsterbes, dodoens,
één van de drie spelpijlers van Jong
esdoorn en de wilde kardinaalsmuts.
Nederland.

Seniorenactiviteiten in het
gemeenschapshuis
Seniorenvereniging Kepèl kan, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, weer activiteiten organiseren.
Deze vinden plaats in Gemeenschapshuis In Kepèl.
Op maandag is er country line dance,
koersbal, darten en/of Jeu de bou
les, op dinsdag een kaart- en spel
middag, op woensdag bridgen en
toneel, op donderdag sjoelen, op
vrijdag wandelen en bridgen en op
zondag ‘Kepels krenske’. Ook kan er

op al deze dagen gebiljart worden.

Kienen
Elke eerste maandag van de maand
kan er ook gezongen worden.
Bekende liedjes kunnen met op een
scherm getoonde tekst meegezongen

worden onder muzikale begeleiding.
Elke tweede donderdag van de maand
is er een kienmiddag en op elke eer
ste en derde donderdagmiddag een
creatieve groep.
Kijk voor meer informatie op
www.gemeenschapshuisinkepel.nl

KIEZERS BEDANKT!
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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.

Parochie Helden

Kerkdiensten
Zondag 20 maart
H. Mis 09.30 uur 3-de zondag
Veertigdagentijd
Woensdag 23 maart
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 maart
Geen H. Mis
Zondag 27 maart
H. Mis 11.00 uur 4-de zondag
Veertigdagentijd t.i.v. Truus VanmarisWijnen (jaardienst)

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 maart
H.Mis 19.00 uur. T.i.v. Jan Theeuwen
(jaardienst) en overl. fam. In deze
viering zullen de communicanten van
2022 zich aan ons voorstellen.
Zondag 27 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 20 maart
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag
40-dagentijd; herenkoor samen met
het uitvaartkoor als gelegenheids
koor vw de vrijwilligersbijeenkomst
van de parochie - t.i.v. voor onze
lev. en overleden vrijwilligers; overl.
echtg. Piet en Jacoba VerschaerenJanssen; Leo Peters (jaardienst en
b.g.v. verj);

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 19 maart
H. Mis 17.30 uur - 3de zondag
40dagentijd
Zaterdag 26 maart
Geen H. Mis

Gratis voorlichting

21 maart
18.30 - 20.00 uur

26 april
15.00 - 16.30 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 20 maart
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Pastoor Frits Rooyakkers
Maandag 21 maart
18.30 uur H. Aanbidding 19.00 uur H.
Rozenkrans (dagkapel)
Dinsdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 24 maart
H. Mis 09.00 uur. Aansl. H. Aanbidding
(dagkapel)
Zaterdag 26 maart
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor t.i.v.
uit Dankbaarheid

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Open maandag- en woensdag-och
tend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 maart
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. de Oekraïne.
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

Workshop SOS Kinderen en
Emoties voor ouders
Kinderen moeten nog leren omgaan met emoties.
Daarbij hebben ze jou als ouder/verzorger heel hard nodig.
Weet jij altijd wat je moet doen als een kind boos, bang of
verdrietig is? En hoe je dan het beste kunt reageren? Wat doe
je bij een woedeaanval? En hoe leer je een kind omgaan met
teleurstellingen? De workshop SOS Kinderen en Emotie biedt je
handige tips die je meteen kunt toepassen. Je kunt vragen stellen
en mag ervaringen delen.
Wanneer 3 bijeenkomsten op 5, 12 en 19 april
Waar
Vorkmeer, Kerkstraat 32 in Panningen
Tijd
van 19.00 – 21.00 uur
Voor inwoners van Peel en Maas is deelname gratis.
Hoe kun je je aanmelden?
Aanmelden kan tot 28 maart, via 077 307 73 50 of mail naar
veerkracht@vorkmeer.nl
Kijk op www.vorkmeer.nl voor de SOS flyer.

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Vastenactie 2022: Je land is je leven

Inheemse volken
zijn verbonden met
hun land

Maar liefst 370 miljoen men
sen horen tot een inheems volk.
Vaak wonen ze al generaties lang
op de gronden van hun voorou
ders. Toch worden hun rechten
regelmatig met voeten getreden,
als het gebied waar ze wonen
wordt opgeëist door grote bedrij
ven of overheden. Vastenactie
2022 staat daarom in het teken
van landrechten. Het is een
belangrijk onderwerp, dat grote
invloed heeft op mens, natuur en
milieu. De wereldvoedselmarkt
en de energiebehoefte eisen veel
ruimte en grondstoffen op. Daarbij
wegen de economische belangen
van overheden en grote bedrijven
meestal zwaarder dan de rech
ten van de mensen die er wonen:
die worden vaak met geweld
beroofd van hun huizen en hun
land. En daarmee van hun thuis,
hun identiteit en hun levenson
derhoud. Dit jaar staan tijdens de
jaarlijkse Vastenactie drie pro
jecten extra in de schijnwerpers:
Maya’s in Guatemala die bedreigd
worden door de bouw van water
krachtcentrales, Syrische gezinnen
die in een vluchtelingenkamp in

Libanon wonen en kleine boeren die
in het noordoosten van Brazilië een
bestaan proberen op te bouwen. Ook
onze parochies helpen mee om hun
levensomstandigheden te verbete
ren. Geef aan Vastenactie.

Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 Maart
– 3e Zondag van de vastentijd
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marian Verhappen
H. Mis voor de intenties van de
Aldegundiskapel en de Mariakapel
op het kerkhof.
Mededelingen
Overleden
Wim Jacobs, Breetse Peelweg, 83 jaar.
Adreswijziging
Het secretariaat van de parochie
H. Aldegundis is verhuisd
naar Dorpstraat 31, 5993 AL Maasbree
ingang sacristie van de kerk.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paro
chiekerk is dagelijks geopend voor
het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Kalendearart /april
m
20

MAART
Wijnproeverij

26

MAART
Koncurrent
Klassics
70’s & 80’s

27

MAART
Live music
by Maurice

3

APRIL
Ibiza Style
Fashion Party

9

APRIL
Koncurrent
Klassics
70’s & 80’s

10

APRIL
Spaanse Dag

17

APRIL
Paas Loop

18

APRIL
Paasmarkt

Kerkstraat 3 | 5981 CD Panningen
077 466 0466 | info@dekoncurrent.nl

WWW.DEKONCURRENT.NL

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 19 maart
19.15 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.
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

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 maart
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Jan Caris en Nelly CarisTimmermans.
Jaardienst Lucie en Annie Heeskens en
voor Peter en Johannes.
Familie Gorissen, familie van Dijck en
familie Gijsen.
Jaardienst Gerda Mertens- Tercken en
tevens voor Jan Mertens

en de overledenen van de familie
Mertens en familie Tercken.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 24 maart
9.00 uur H. Mis.

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 (telefoon 077- 3981416) of
kapelaan Hans te Boekhorst (tele
foon 077- 4771275): Ziekenzalving
06- 55408023.

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

Muziek Jong
Voor Oud
weer van
start
Sociëteit ’t Hofje Maasbree
organiseert een concert op
zaterdag 19 maart.
Dit vindt plaats in zaal 1 in
‘t Hoës van Bree.
In het kader van Muziek
Jong Voor Oud organiseert
Sociëteit ’t Hofje Maasbree
concerten in Maasbree in het
kader van Muziek Jong Voor
Oud. Door corona stond dit de
voorbije twee jaren op een
laag pitje. Door de versoe
pelingen gaat het weer van
start, en wel op de zater
dagavond. Het eerste con
cert wordt gespeeld door het
duo Pettersson & Banni, een
Zweeds-Italiaans duo, waar
bij Anders Pettersson zang en
fluit voor zijn rekening neemt
en Flavio Banni het geheel
begeleidt op gitaar. Zij bren
gen liedjes en werken ten
gehore van Schubert, Mozart,
Vivaldi, Telemann, Villa-Lobos.
De aanvang van het concert is
om 20.00 uur.
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15-vragen aan

Daan Thijssen Kessel
Snapchat. Alleen familie app ik via
WhatsApp.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb binnenkort een proefmaand
bij een boomkwekerij in Panningen.
Dit lijkt mij een erg gezellig bijbaan
tje omdat er ook een paar vriendin
nen van mij werken.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik ga het liefst samen met vriendin
nen feesten of gezellig logeren met
een paar meiden. Laatst hadden we
dit ook gedaan bij iemand thuis, dit
was erg gezellig en binnenkort gaan
we het misschien nog eens doen.
Maar het liefst gaan we lekker fees
ten.

Wat is je favoriete dag?
Doordeweeks is dit de woensdag of
donderdag. Ik heb allebei de dagen
training en ik vind dat altijd heel
gezellig. In het weekend is de zater
dag mijn favoriet, omdat dit de dag is
dat je de volgende dag nog kan uit
slapen én je al hebt kunnen uitslapen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Daan Thijssen
14 jaar
Het Bouwens
Kessel

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog wel de hele wereld willen
rondreizen, dit lijkt me echt leuk. Bij
elk land heb je wel andere dingen
die daar populair zijn en het lijkt me
leuk om de verschillen tussen al die
landen te zien.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou het best leuk vinden om
Spaans te leren en dit te kunnen
spreken. Ik vind het ook best jam
mer dat ik geen Spaanse les krijg op
school.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind op de basisschool vond ik het
altijd leuk om in de zomer na school
te gaan zwemmen bij het zwembad
in mijn dorp. Dit deden we dan altijd
met een paar meiden. Dit was altijd
heel gezellig. In de winter spraken we
vaak na school af bij iemand thuis.

Ook logeerden we soms. Dit vonden
we ook kei gezellig.

Wat is je favoriete herinnering
aan de winter?
Mijn favoriete herinnering aan de
winter is met vrienden/vriendinnen in
de sneeuw spelen .Vorige winter toen
er sneeuw was, gingen we sleeën.
Alleen is het soms een beetje koud.

Wat is je grootste talent?
Ik denk dat dit dansen is. Ik dans
al vanaf dat ik 4 à 5 jaar ben. Eerst
deed ik dit altijd bij KSV in Kessel,
maar daar ben ik een tijd geleden
mee gestopt. Nu dans ik al bijna een
jaartje bij Freshlabelstudios. Dit vind
ik echt heel leuk en ik ben van plan
om hier nog heel lang bij te blijven.

Wat is je favoriete restaurant?
De wok in Baarlo, ik vind het altijd
heel gezellig om daar heen te gaan
met familie. Ook vind ik het eten
daar heel lekker. Ik kom er alleen
niet zo vaak.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Dit was een foto met twee vrien
dinnen van mij. We hadden deze
gemaakt voor we moesten optreden
met de revue. De foto heb ik op mijn
privéverhaal gezet op Snapchat. De
twee andere meiden hebben deze
ook op hun privéverhaal gezet.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Dit was in het eerste schooljaar. Ik
kende haar helemaal niet en had
nog nooit met haar gepraat. Maar
we deden steeds meer met elkaar.
We hadden toen ook een paar keer
afgesproken en we doen nu nog
steeds veel met elkaar. In de tweede
zat ik ook nog met haar in de klas,
in de derde zaten we helaas allebei
in een andere klas, maar we zien
elkaar elke dag op school en zitten
samen in de pauze. Ook spreken we
nog veel af.

Welke app gebruik je het meest?
Ik denk dat dit Snapchat is. Ik ‘snap’
hier veel op met mijn vriendinnen en
we sturen elkaar ook veel grappige
video’s van onszelf. Als ik vriendin
nen moet appen doe ik dat ook via

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je kamer/huis?
Dit is mijn bed. Ik lig hier echt zo
goed als de hele dag in als ik niks te
doen heb. Mijn bed ligt echt ontzet
tend lekker. Als decoratie is mijn
favoriet de fotomuur in mijn kamer.
Hier hangen allemaal leuke foto’s op
van leuke momenten met vrienden
en vriendinnen.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
De serie Undercover vind ik heel
leuk om te kijken, Ik heb deze laatst
gekeken en ben nu bij het derde sei
zoen. Ik moet nog drie afleveringen
kijken en dan ben ik klaar. Ik vind tot
nu toe het eerste seizoen het leukst.

Wat is je favoriete vak op school?
Nederlands. Ik vind dit een leuk vak
omdat ik er ook het beste in ben.
Andere vakken zoals wiskunde en
economie, daar ben ik niet zo goed
in en dan worden de lessen ook min
der leuk. Maar Nederlands vind ik
niet heel moeilijk dus wordt het ook
snel leuker.
Tekst: Mirthe Beeks

Hoi

Column

In touch
Vaak hoor ik negativiteit over
de aanwezigheid van sociale
media, telefoons en computers
in gesprekken om mij heen. Ik
vraag mij dan af, zijn deze
dingen dan echt zo ‘slecht’ dat
men ze liever wegdenkt uit de
samenleving?
Ik kreeg mijn eerste telefoon
rond mijn twaalfde. Twaalf was
toen de gemiddelde leeftijd
waarop je er eentje kreeg. Niet
dat je er toen zoveel mee kon,
maar het hebben van een tele
foon was al een grote stap. Nu,
jaren later, heeft de ontwikkeling
in de technologie grote sprongen
gemaakt. De telefoons, maar ook
computers zijn veel slimmer en
uitgebreider geworden. Waar je
met de eerste telefoons alleen
nog kon bellen, zijn er nu apps,
van sociale media tot levens
echte spelletjes, te downloaden.
Ik geef toe dat ik niet zonder
telefoon kan. En dat wordt vaak
als iets negatiefs gezien. Maar
als we het eens gaan hebben
over de positieve dingen die een
telefoon en sociale media met
zich meebrengen zoals veilig
heid en contacten, dan draait
dat beeld toch een beetje om.
In een paar seconden kun jij
aan een persoon laten weten
hoe het met je gaat en dat je
nog eens wil afspreken bijvoor
beeld. Of wanneer je je onvei
lig voelt kun je je locatie delen
met naasten of 112 bellen. Ook
in de coronatijd is weer geble
ken dat via sociale media veel
contacten onderhouden konden
worden op afstand. Positieve
dingen, al zeg ik het zelf. Zo zijn
er nog wel meer positieve din
gen te bedenken aan het hebben
van een telefoon. Hoe je het ook
went of keert, sommigen zullen
de negatieve kanten van sociale
media en telefoongebruik meer
laten wegen dan de positieve,
en dat is ook goed. Ik vind het in
ieder geval een fijne en veelzij
dige uitvinding en ben benieuwd
wat de toekomst mij hierin gaat
brengen.

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

