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Sloop begonnen
Er ligt een handhavingsverzoek om de sloop van Veersepad 13 in Kessel tegen te houden. Volgens de indiener is er sprake van een beschermd dorpsgezicht in Kessel, daarom verzocht
hij de gemeente Peel en Maas om in te grijpen. Woensdag 23 maart is Stichting Onze Toekomst (SOT) echter begonnen met de sloop van het pand. Volgens gemeente Peel en Maas is dit
toegestaan, ondanks dat er een handhavingsverzoek ligt.
Voor het slopen van een beschermd
dorpsgezicht is een omgevingsvergunning nodig, geeft de indiener
in zijn brief aan. Deze omgevingsvergunning is niet aangevraagd of
verleend. Er is enkel sprake van een
sloopmelding van de Maasvilla uit
circa 1840, die ook is geaccepteerd
door de gemeente. Daardoor is SOT
woensdag begonnen met de sloopwerkzaamheden. Volgens de indiener
van het handhavingsverzoek is het
een overtreding als je een beschermd
dorpsgezicht gaat slopen zonder
omgevingsvergunning. ‘Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een sloopstop in te lassen en de bescherming
van het beeldbepalende dorpsgezicht
te handhaven, om een onomkeerbare situatie te voorkomen”, aldus de
indiener.
Volgens de gemeente kan zij alleen
een sloopstop afdwingen als er

sprake is van een overtreding.
“Of daar sprake van is, maakt deel uit
van het onderzoek dat op basis van
het handhavingsverzoek is gestart.
Het college neemt vervolgens een
besluit op het verzoek op basis van
de resultaten van het onderzoek.
SOT mag, ondanks dat er een handhavingsverzoek ligt, de villa slopen”, aldus een woordvoerder van
de gemeente. “Wij houden ons aan
de regels”, zo stelt Sjors Fassotte
van SOT. “We hebben netjes iedereen ingelicht voordat we met slopen
begonnen, zodat de omwonenden
geen overlast ervaren. Het zal ongeveer een week duren voordat de
sloopwerkzaamheden klaar zijn.”

Geen vragen
Naast dat de tegenstanders van het
initiatief van SOT van mening zijn
dat Veersepad 13 een monumentale

status zou moeten krijgen, vallen
zij ook over het feit dat Heemkunde
Kring Kessels-Eigen hierover
geen mening heeft afgegeven.
Tegenstanders van de plannen stellen
dat dit komt doordat de voorzitter
van de heemkundevereniging zelf
op het Veersepad gaat wonen.
Volgens Henk van Dijck, secretaris
van Heemkunde Kring KesselsEigen, steekt de vork anders in de
steel. “Op een ongestelde vraag,
kun je geen antwoord geven”,
verklaart hij. “Wij hebben via onze
communicatiekanalen geen gerichte
vragen gekregen. Het is niet netjes
om iemand persoonlijk aan de
schandpaal te nagelen.”
Van Dijck geeft aan dat de discussie over de monumentale status van Veersepad 13 al stamt uit
1970. Destijds is Veersepad al voorgedragen als monument, maar

daar is geen gehoor aan gegeven.
“Toen gemeente Peel en Maas ontstond heeft zij het bestaande beleid
van gemeente Kessel overgenomen
en gekozen om vooralsnog géén
verdere uitbreiding van gemeentelijke monumenten voor te staan.
Dat is te betreuren. Wij bemoeien ons
om belangrijk erfgoed te behouden,
maar volgen de geëigende procedures, zoals de overlegkanalen en
werkgroepen om bij de gemeente
Peel en Maas het erfgoedbeleid in
een gewenste richting om te buigen.
Dat beleid is niet snel te veranderen.
De gemeenteraad van Peel en Maas
is hierin in eerste instantie aan zet en
bepalend.”

zich ook moet inzetten voor ander
erfgoed. “Ik kan zo nog 25 gebouwen
opnoemen die een monumentale
status verdienen. We zijn nu bezig
met het in kaart brengen van erfgoed
in de gemeente. Die procedure
gaat heel langzaam en ligt veel
genuanceerder dan mensen denken.
Ik nodig hen van harte uit om eens
een vergadering bij te wonen.”

SOT mag,
ondanks dat er een
handhavingsverzoek
ligt, de villa slopen

Erfgoed
De secretaris is van mening dat
inwoners van Kessel, die willen
dat Veersepad 13 beschermd blijft,

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Ruud Holthuis
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Aanpassing van 50 naar 30-kilometerzon

Bewoners Veldstraat Baarlo maken zich zorgen om
verkeersveiligheid
Momenteel is de toegestane snelheid op de Veldstraat in Baarlo 50 kilometer per uur. Daar willen de bewoners
van de straat verandering in zien. Zij geven aan dat de weg te smal is en dat 30 kilometer per uur beter past.
Omdat het gaat om een lange weg
met glad asfalt, is de verleiding bij
veel automobilisten groot om op
de Veldstraat harder te rijden dan
de toegestane snelheid. Daardoor
ontstaan onveilige verkeerssituaties. Dat ervaren de bewoners van
de Veldstraat dagelijks, geeft Laura
Peeters, namens de Werkgroep Veilig
Verkeer Veldstraat, aan. “Als ik mijn
oprit wil verlaten, moet ik goed
opletten op voorbijkomend verkeer.
Daarnaast zitten er bochten in de weg
die gevaarlijk zijn als je 50 rijdt. Ook is
het fietspad te smal en komen fietsers
in gevaar wanneer er te hard wordt
gereden door automobilisten. Er rijden auto’s op het verlaagde trottoir en
daardoor durven meerdere bewoners
hun kinderen niet alleen naar school
te laten lopen/fietsen, gezien de verkeerssituatie onveilig is. Verder zijn
er te weinig parkeerplekken waardoor auto’s op de trottoirs geparkeerd
worden en er te weinig plek overblijft voor onder andere rollators en
wandelwagens. Wij vinden de straat
niet geschikt om er überhaupt 50 te
rijden.”
Onlangs hebben de buurtbewoners
een enquête gestart om meningen te
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peilen. Ongeveer honderd huishoudens ontvingen een brief en meer dan
tachtig daarvan hebben de vragenlijst
ingevuld. “Daaruit bleek dat ongeveer
80 procent zich onveilig voelt op de
Veldstraat. Meerdere bewoners zien
een oplossing in het verlagen van
de snelheid, het verhogen of breder
maken van de stoepen en het breder
maken van de fietspaden. Maar eventuele veranderingen moeten nog
besproken worden. De consensus laat
zien dat de meeste bewoners voor
een verlaagde snelheid zijn”, licht
Laura toe.

Miscommunicatie
In november 2020 schreef Laura
gemeente Peel en Maas al aan over
haar zorgen. Omdat er sprake was van
miscommunicatie, kreeg Laura pas
een klein jaar later een reactie van de
gemeente. “Destijds hadden we het
gevoel dat we niet gehoord werden.
Nadat wij eindelijk bericht kregen
van de gemeente is de Veilig Verkeer
Veldstraat appgroep opgestart, waarin
acht personen de kar trekken. Een
aantal hiervan was al jaren geleden
bezig met de verkeersveiligheid van
de Veldstraat bezig, waaruit bleek dat
er veel oud zeer zat.”
Dat kan Patrick Bisschops, de buurman van Laura, beamen. Hij woont al
sinds 2006 op de Veldstraat en maakte
alle veranderingen mee. Volgens hem
werd het probleem al twaalf jaar geleden aangekaart toen de gemeente
allerlei wijzigingen aan de weg aanbracht. “Klinkers werden vervangen
door asfalt en er werden inhammen
in de weg gemaakt. Ook toen is er
een enquête opgezet onder de bewoners. Conclusie was dat 80 procent van
de ondervraagden voor een 30-kilo-

meterzone was. Uit metingen die de
gemeente heeft uitgevoerd, bleek
dat er geen belemmering was om de
snelheid te verlagen. Bij de uitvoering
van de wijzigingen zijn dure fouten
gemaakt en is er geluisterd naar een
heel beperkte groep zonder draagkracht te verkrijgen onder de bewoners van de Veldstraat.”
Patrick ziet bijna dagelijks gevaarlijke
situaties met schoolgaande jeugd
over de Veldstraat. “Zij zijn de
zwakke verkeersdeelnemers en
verdienen de bescherming waar ze
recht op hebben. Ik zou geen moeite
hebben met de aanleg van drempels
op onoverzichtelijke knelpunten,
deze drempels halen de snelheid
uit de straat, net als de Helling,
het verlengde van de Veldstraat, is
ingericht. Ook zou het een oplossing
zijn als verkeer van rechts voorrang
krijgt.”

Enquête
De bewoners hopen nu dat de
gemeente wel actie onderneemt.
Laura heeft het gevoel dat ze als
bewoners dit keer wel gehoord
worden. “De gemeente beaamt het
probleem. Maar we zitten in de beginfase. De gemeente kan niet alles
ineens regelen en daar hebben we
begrip voor. Eventuele plannen zullen
ook goed besproken moeten worden
voordat er niet weloverwogen beslissingen gemaakt worden. Onlangs is er
in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen
om de maximale toegestane snelheid
op wegen binnen de bebouwde kom
te verlagen van 50 naar 30. We hebben dus goede hoop dat het verkeersveiligheid probleem op de Veldstraat
wordt aangepakt.” Op korte termijn

wordt er een buurtmiddag georganiseerd waarin de problemen en de
resultaten van de enquête nogmaals
worden besproken.
Gemeente Peel en Maas geeft aan
in gesprek te zijn met de groep
bewoners die het probleem onder
de aandacht heeft gebracht. Er
heeft ook een schouw op locatie
plaatsgevonden. “Samen met de
bewoners willen we bekijken wat de
beste oplossingen zijn om de situatie
veiliger te maken en vooral ook het
veiligheidsgevoel van de bewoners
te versterken. Het is nog te vroeg

om nu al iets te zeggen over de
uitkomst hiervan, we zijn nog met
de bewoners in gesprek”, aldus een
woordvoerder.

80 procent voelt
zich onveilig op de
Veldstraat
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Energieboxen beschikbaar

800 euro compensatie energieprijzen voor minima
Peel en Maas
Door de fors gestegen energieprijzen komen veel mensen met een laag inkomen in financiële problemen.
Het college van Peel en Maas heeft daarom besloten om, vooruitlopend op de landelijke wetgeving voor de
energietoeslag, 800 euro per huishouden dat leeft van minima uit te betalen. Het voorschot wordt aan het
einde van de maand automatisch overgemaakt aan deze groep, bestaande uit 750 huishoudens.
De Rijksoverheid heeft op vrijdag
10 december 2021 besloten
huishoudens met een laag inkomen
te compenseren voor de hoge
energiekosten met een energietoeslag
van 200 euro per huishouden.
“Op maandag 14 maart maakte de
gemeente Peel en Maas bekend
dat inwoners van de gemeente dit
konden aanvragen”, zegt wethouder
John Timmermans. “Maar één
dag later kregen we een bericht
van mevrouw Schouten (Minister
voor Armoedebeleid, Participatie
en Pensioenen, red.) dat we al de
definitieve toeslag van 800 euro
kunnen toekennen, vooruitlopend op

de landelijke wetgeving. We hebben
intern geschakeld over hoe we dat
konden gaan aanpakken en er is een
overeenstemming gekomen. Aan het
einde van deze maand, wordt het geld
overgemaakt naar de inwoners met
een minimaal inkomen, die bij ons
bekend zijn.” Inwoners die behoren
tot de groep ‘minima’ zijn diegene
met een inkomen tot 120 procent van
de geldende bijstandsnorm. Volgens
wethouder Timmermans zijn er ook
mensen die tot de minima behoren
maar niet bij de gemeente bekend
zijn, zoals AOW’ers zonder pensioen.
“Wij vragen diegenen om zichzelf
bij ons te melden. Vanaf begin april

kunnen de minima, die bij ons niet
bekend zijn, een aanvraag indienen.
Deze aanvragen worden beoordeeld
en indien ze er recht op hebben,
wordt het bedrag zo snel mogelijk
overgemaakt.”

Energiebox
De gemeente Peel en Maas gaat ook
energieboxen beschikbaar stellen
voor mensen die leven van een
minimum. Vanaf maandag 4 april
gaat zij brieven naar de betreffende
personen sturen waarin staat dat
ze via een bepaalde webshop een
energiebox kunnen aanvragen.
“Mensen kunnen zelf een gratis

energiebox samenstellen ter waarde
van 65 euro”, zegt wethouder
Paul Sanders. “Denk hierbij aan
bijvoorbeeld ledlampen en een
waterbesparende douchekop.
Deze boxen worden afgeleverd bij
het Huis van de Gemeente, waar zij
ze kunnen afhalen. We gaan hiervoor
samenwerken met mensen van Peel
Energie, die bij het ophalen van de
boxen aanwezig zullen zijn, zodat
de mensen met een goede uitleg de
boxen in ontvangst kunnen nemen.”

Vanaf begin april
kunnen de minima, die
bij ons niet bekend zijn,
een aanvraag indienen
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Geschiedenis van 1369 tot 1960

Historisch boek ‘Van Bieringen
tot Beringe’ in de maak
Henk Thiesen uit Egchel nam twaalf jaar geleden samen met de Beringse Giel Kessels het initiatief om een
historisch boek over Beringe samen te stellen. In dit boek omschrijft Thiesen de boerderijen in het dorp, de
families die er woonden en de Noordervaart. Het boek is bijna af, maar er ontbreken nog enkele foto’s van
boerderijen en hun bewoners.

Ondanks dat Henk Thiesen niet afkomstig is uit Beringe, heeft hij toch twaalf
jaar besteed aan het achterhalen
van de geschiedenis van het dorp.
Dat komt niet geheel uit vreemde
hoek. “Mijn moeder is van Beringe.
Nadat mijn boek over Egchel is uitgegeven, gaf Giel Kessels aan graag
ook zo’n boek te willen hebben voor
Beringe. Zo’n klus klaar je niet alleen.
Dat is te complex.” Thiesen dook
wederom verschillende archieven in
en verzamelde alle historische feiten
over het dorp. Ook werd de Beringse
gemeenschap bij het project betrokken. “Giel en ik hebben mensen benaderd om mee te helpen en daardoor is
een werkgroep samengesteld. Dat is
ook meteen de kracht van dit boek.”
Deze groep enthousiaste Beringnaren
nam meer dan dertig interviews af bij
de inwoners. Feiten uit deze interviews
zijn aangevuld met de gegevens uit de
archieven. “Gedurende de twaalf jaar
zijn er ook al foto’s aangeleverd, best
wel veel, maar we hebben het nog niet
compleet”, aldus Thiesen.

Veestapel
Het boek bestrijkt een periode van
1369 tot 1960. In het eerste hoofdstuk
wordt omschreven hoe de gemeenschap van Beringe door de jaren heen
is ontwikkeld. De hoofdstukken die
daarna volgen, beschrijven iedere
boerderij of woning die in die afgelopen eeuwen in Beringe hebben
gestaan. Voor de herkenbaarheid van
jong en oud is alles onder de kapstok
van de huidige adressen gehangen.
Ook wordt er uitleg gegeven over
veldnamen, straatnamen, bijnamen
van personen en namen van huizen.
Het boek sluit af met een hoofdstuk
over de Noordervaart. In totaal omvat
het boek circa vijfhonderd pagina’s.
Op iedere pagina komen voldoende
foto’s te staan. “Ik had niet verwacht

zoveel informatie te kunnen vinden
over Beringe. In de oude belastingsregisters is bijvoorbeeld af te lezen hoeveel inwoners in een huis woonden
en ook hoeveel vee dat de bewoner
bezat. De groei van de gemeenschap
ging geleidelijk aan. Zo telde Beringe
in 1648 99 inwoners en in 1822 al 303.
In Beringe werden in 1651 89 koeien,
92 runderen en 1.389 schapen gehouden. In 1781 waren dat 102 koeien,
50 runderen, 18 ossen en 136 schapen.”

Het boek zal eind 2022 worden uitgegeven door Dorpscoöperatie Steingood.
De werkgroep zoekt nog goed beeldmateriaal van Beringe. Wil je foto’s
aanleveren, mail dan naar historischboekberinge@gmail.com of bel naar
Sjraar van Horen via 06 48 17 88 44.
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Maartje van Berkel

Pilot voor het delen van
scootmobiels bij apparte
mentencomplex Meijel
De gemeente Peel en Maas gaat een proef starten met het delen
van scootmobiels bij de negentien nieuwe appartementen die door
Antaris gerealiseerd worden naast woonzorgcomplex Sint Jozef
wonen en zorg in Meijel. Dit deels om kosten te besparen en om te
voorkomen dat scootmobiels de (nooduit)gangen in het
woonzorgcomplex blokkeren.
Er worden momenteel negentien
nieuwe appartementen door Antaris
gerealiseerd naast het woonzorgcomplex Sint Jozef wonen en
zorg. De bewoners gaan ook deels
gebruikmaken van de zorg van
het woonzorgcomplex. Wethouder
Anget Mestrom: “Antaris zegt dat de
scootmobiels vaak in de weg staan
in de gangen en de nooduitgangen
en er speciaal meer ruimte voor
moet worden gecreëerd, dit bijvoorbeeld door het verbreden van de
gangen. Sint Jozef heeft er belang
bij om scootmobiels te delen, omdat
de scootmobiels niet alleen bewoners, maar ook zorgpersoneel in de
weg staan. Ook staan de scootmobiels van veel mensen het grootste
gedeelte van de dag stil. Daarom
starten we de proef om te kijken of het werkt als de bewoners
onderling de scootmobiels delen.”
De gemeente begint de proef met
twee stuks, die de bewoners met
een pasje kunnen reserveren.
“Ze kunnen hierbij eventueel hulp
krijgen van een maatschappelijk
werker van Sint Jozef”, zegt wethouder Mestrom.

Samenwerking
Door de deelmobiliteit worden er
kosten bespaard. Normaal gesproken kan iedereen via de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo)
een aanvraag doen voor een
scootmobiel. “Er gaat een fors budget van de gemeente naar Wmovoorzieningen”, zegt de wethouder.
“Door het delen van de scootmobiels kunnen er kosten worden
gespaard, maar dit is niet de voornaamste reden waarom we hieraan
beginnen.” Antaris is aan de slag
gegaan en bouwt aan de buitenzijde van het appartementencomplex een toegankelijke ruimte, die
als opslagplaats voor de scootmobiels functioneert. De mensen die
gebruik gaan maken van een scootmobiel, krijgen van Medipoint lessen om te leren rijden. “Het is een
hele mooie samenwerking tussen
Antaris, Sint Jozef wonen en zorg en
de gemeente Peel en Maas”, aldus
wethouder Mestrom. De scootmobiels worden op korte termijn
geleverd en deze pilot gaat één tot
anderhalf jaar duren. In september
vindt er een eerste evaluatie plaats.

Een fors budget
gaat naar wmovoorzieningen

Tekst: Roosje Delsing

Handel
De Noordervaart heeft een prominente plek gekregen in het boek, laat
Thiesen weten. Volgens hem was
Beringe nooit zo ontwikkeld, als de
Noordervaart was doorgetrokken tot
Venlo. “Er ontstond door het kanaal
een haven en aan- en afvoer van handelsproducten. Daar werd in 1978 ook
een pannenfabriek aan toegevoegd.
Rond 1912 is er nog een tramlijn ontwikkeld, waardoor de handel nog
meer toenam.” De Kanaalstraat en de
Meijelseweg kende pas na 1900 een
groei in huizen. Foto’s van de bewoners van die straten ontbreken nog
wat. “Dat komt omdat deze pas als
laatste zich verder ontwikkeld hebben.
Met name de Kanaalstraat telde veel
inwoners die er maar even woonden.
Daarom is het soms lastig voor de
leden van de werkgroep om familie te
kunnen achterhalen.”

Herkomst
Door het boek komen inwoners van
Beringe erachter waar ze vandaan
komen, geeft Thiesen aan. “Veel mensen weten dat vaak niet. Ik vind het
mooi om dit voor de gemeenschap uit
te zoeken. Maar het is voor mij ook
een leuke hobby; ik hou van analyseren en vind het mooi dat historie
bewaard blijft.”
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De gekozen kandidaten
voor de gemeenteraad
In de gemeenteraad van Peel en Maas zijn 27 zetels te verdelen.
Na de verkiezingen van woensdag 16 maart, is op maandag
21 maart naar voren gekomen wie er volgens de inwoners als
één van die 27 is gekozen.

Sakuraproject in Baarlo
In het kader van het 100-jarig bestaan van Boomkwekerij Fleuren heeft Baarlo Leeft! besloten om samen
een blijvende herinnering aan te bieden aan Baarlo in de vorm van Japanse sierkersbomen. Baarlo Leeft!
liet zich inspireren door de beelden van de Japanse kunstenaar Tajiri, maar nam ook het gegeven mee dat
Peel en Maas de grootste kersengemeente van Nederland is en dat het eerdere bloembakkeninitiatief goed
werd ontvangen in het dorp. “We hebben alle entrees van het dorp in kaart gebracht waar we deze bomen
willen aanplanten. De gemeente heeft alle locaties gecheckt op leidingen en akkoord gegeven om op ruim
30 van de 35 geplande locaties sierkersen te mogen planten. Onze wens past ook perfect binnen het
gemeentelijke plan om de komende jaren 43.000 bomen te willen planten binnen de gemeentegrenzen”,
aldus Piet van der Haas, voorzitter van Baarlo Leeft!. Vrijdag 18 maart is als startsein van dit project het
eerste exemplaar geplant door burgemeester Wilma Delissen en wethouder Paul Sanders, op locatie van
boomkwekerij Fleuren aan de Veldstraat. / Beeld: Jac Willekens

De grote winnaar, Lokaal Peel en
Maas, wist tien zetels te behalen.
De tien kandidaten van deze fractie
die de meeste stemmen hebben
gekregen en dus in de gemeenteraad mogen, zijn Sander Janssen
(Maasbree), Henk Boots (Grashoek),
Sanne Hermkens (Meijel),
Tiny Valckx (Panningen), Wie Naus
(Egchel), Erik Nijssen (Koningslust),
Joep Hermans (Helden), Salvatore
Cunsolo (Baarlo), Saskia VervoortVan den Heuvel (Kessel), Piet van
der Haas (Baarlo). Het CDA, dat bij
de vorige verkiezingen met tien
zetels de grote winnaar was maar
nu drie zetels in moet leveren, mag
zeven kandidaten in de gemeenteraad plaatsen. Dit zijn Rob
Wanten (Helden), Natasja Vaassen
(Maasbree), Roel Boots (Kessel),
Lon Caelers-Bos (Koningslust),

John Timmermans (Beringe),
Sandy Janssen (Meijel), Ton Verheul
(Baarlo). Voor de VVD, dat op vijf
zetels gelijk bleef staan, zijn de
volgende kandidaten gekozen
door de inwoners: Teun Heldens
(Meijel), Paul Sanders (Maasbree),
Suzan Hermans (Baarlo), Jeanne
Hesen-Slots (Kessel), Kevin Steeghs
(Kessel). PvdA/GroenLinks heeft
drie zetels gekregen. Van deze
fractie gaan Annigje Primowees
(Maasbree), Frits Berben (Meijel),
en Raf Janssen (Panningen) de
plekken in de gemeenteraad
bemachtigen. D66, de nieuwkomer in de gemeente Peel en Maas,
behaalde twee zetels. Deze zijn
voor Omar El Khader (Helden) en
Joyce Tielen (Egchel). De gemeenteraad wordt op dinsdag 30 maart
geïnstalleerd.

Bij Wijnen Square Crops produceren we groenten van topkwaliteit, die met de meest moderne technieken en op
duurzame wijze worden geteeld. Dat is onze missie, tevens zijn we een bedrijf waar professionaliteit en passie voor
groenten en ondernemen hand in hand gaan! Niet voor niets noemen we ons ‘Master in Growth’!We hebben twee
locaties die naast de kassen ook beide een verpakkings-, en sorteerhal hebben. Tevens hebben we op beide locaties
een biomassacentrale.
Voor de vestigingen Grubbenvorst en Egchel zijn wij op zoek naar:

• Als hoofd technische dienst ga je leiding geven aan
12 service- en onderhoudsmonteurs verdeeld over
de locaties. Het hoofd technische dienst is voor
iedere service- en onderhoudsmonteur het eerste
aanspreekpunt waarbij het overzicht, controle en
regie ook bij deze persoon liggen.
• Je zult ook als projectleider fungeren over alle
nieuwe projecten die gerealiseerd gaan worden.
• Naast de management en technische kennis zijn
collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden
cruciaal voor het goed uit kunnen voren van deze
functie.
• Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op een
vast dienstverband.

• Storing zoeken en oplossen, reparatie
werkzaamheden, modificeren en verbeteren van
bestaande machines/installaties en installatie
werkzaamheden behoren tot je takenpakket.
• Je maakt deel uit van het onderhoudsteam, naast
de technische kennis zijn collegialiteit en goede
communicatieve vaardigheden hierbij van belang.
Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
• Iedere dag is anders, de teelt gaat door en beweegt
deels met de seizoenen mee. Dit zorgt voor
voldoende afwisseling in werkzaamheden.
• Goede verdiensten conform CAO en uitzicht
op vastigheid.

• Auto van de zaak

Meer informatie?
Kijk op onze website: www.square-crops.com bij ‘Werken bij Wijnen’
of neem contact op met Koen Saris
06 40 70 21 61 / koen@square-crops.com

Sponsorloop Grashoek
De leerlingenraad van basisschool de Horizon in Grashoek, die
bestaat uit Bente Steeghs, Janske van Leeuwen, Julie Gommans,
Martijn Verhaegh, Stan Verhaegh, Lize Winkelmolen, Sien Reinders
en Werner van Bree, organiseerde vrijdag 18 maart een sponsorloop
voor Oekraïne. Alle leerlingen, ruim honderd, renden een route door
het dorp en haalden via hun sponsoren geld op. “We kregen het idee
om wat te organiseren voor Oekraïne. We dachten eerst aan het
organiseren van een markt, maar dat bleek moeilijk te zijn.
Toen kwamen we uit bij een sponsorloop. Iedereen op school vond dat
een goed idee”, legt Julie uit. Er werd een route uitgestippeld voor de
kleinere kinderen van groep 1 tot en met 4 en een route voor groep 5
tot en met 8. “Alle kinderen hebben mee gerend, zelfs twee Oekraïense
jongens die al in Grashoek verblijven. Zij staken een duim naar ons op
tijdens de sponsorloop, volgens mij vonden ze het leuk”, vertelt Stan.
Een vierde van het geld dat wordt opgehaald, gaat naar Giro 555, het
andere gedeelte naar Laeve Graashook, dat zich inzet voor het huisvesten van vluchtelingen. “We hebben een hoog bedrag opgehaald.
Dat bedrag maken we vrijdag bekend. Ik vind het superknap van alle
kinderen, daar mogen we trots op zijn”, zegt Julie.
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Har Geurts uit Baarlo is energiecoach voor Wonen-Limburg

‘Ik wil wat doen voor de toekomst van mijn
kinderen en kleinkinderen’
Har Geurts uit Baarlo hoeft op zijn leeftijd niet meer te werken, maar toch heeft hij een bijbaantje. Gemiddeld
gaat hij twee keer in de week langs huurders van Wonen Limburg die willen weten hoe ze kunnen bezuinigingen op hun stroom- of gasverbruik. Hij is energiecoach en kan alles vertellen over dat thema.

tieners in huis. Hoe langer je
doucht, hoe hoger de kosten. 7 tot
9 minuten douchen is netjes, maar
5 minuten is natuurlijk het beste.
Ook zijn er kosten te besparen als je
op 60 graden wast in plaats van 90
graden. Het is wel goed om af en toe
op hoge temperaturen een wasje
te draaien.” Zodra Har klaar is met
zijn inspectie, maakt hij een verslag
van zijn bevindingen. Die stuurt hij
zowel naar de huurder als naar Wonen
Limburg. De huurder kan daarna zelf
verantwoordelijkheid nemen om het
advies over te nemen.

Geen drempel
Har beleeft veel plezier aan het adviseren van mensen en hoopt deze
‘baan’ nog lang te kunnen houden.
“Ik kom overal: van Noord- tot ZuidLimburg. Ik rij graag auto dus ik vind
het niet erg om naar het zuiden van
Limburg te rijden. Huurders zijn altijd
heel vrij om mij in het huis te laten kijken. Er is voor mij geen drempel.”
In Peel en Maas zijn er in totaal drie
energiecoaches die huurders van
Wonen Limburg adviseren.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Voor ons serviceteam zijn wij op zoek naar een

Service monteur (PO/PI)
Voordat Har energiecoach werd, kende
Wonen Limburg hem al van de huurdersvereniging in Panningen. In 2016
vroeg de woningcorporatie Har of hij
energiecoach wilde worden. Daar had
Har wel oren naar. “In mijn vorige
huis probeerde ik zo zuinig mogelijk
te leven. Dit omdat ik van mening
ben dat er schandalig met de wereld
wordt omgegaan. We maken met het
gebruik van energie veel kapot. Ik wil
wat doen voor de toekomst van mijn
kinderen en kleinkinderen. Daarnaast
heb ik altijd interesse gehad in techniek en hou ik van het contact met
mensen”, verklaart Har.
Om energiecoach te worden, moest
Har cursussen volgen. Die waren pittig, geeft hij aan. “Ik leerde alles over
warmte, gasbesparing, warmtepom-

pen, het berekenen van wattages en
hemelwater afkoppelen. Maar ik ben
nog steeds niet uitgeleerd. Onlangs
heb ik een digitale cursus over zonnepanelen gevolg. Ik zorg dat ik alle
kennis bijhoud.”

Advies
Wie gratis advies wil krijgen van Har,
moet dit melden aan Wonen Limburg.
Tijdens een bezoek helpt Har met het
ontcijferen van de energierekening en
geeft hij advies over de mogelijkheden om geld en energie te besparen.
“Ik geef bijvoorbeeld uitleg hoe je het
beste kunt ventileren en hoe je een
thermostaat en andere installaties kan
gebruiken. Denk aan vaatwassers en
wasmachines die je op tijd kunt instellen, oude koelkasten die veel stroom

verbruiken, cv-ketels die op een te
hoge temperatuur zijn ingesteld en
radiatoren die niet goed zijn afgesteld. Daarnaast kijk ik of er deuren en
ramen tochten. Ik adviseer ook huurders hoe ze efficiënter met zonnepanelen kunnen omgaan en daar het
meeste uit kunnen halen. Onlangs was
ik op bezoek bij een huurder met een
hoge energierekening, maar toen ik
in het huis twee aquariums zag staan,
wist ik meteen waar de hoge kosten
vandaan kwamen. De meeste mensen
hebben niet door wat voor invloed dat
heeft op je rekening.”

Besparing
Te lang douchen is volgens Har ook
een veel voorkomende oorzaak van
hoge energiekosten. “Zeker met

Verhoging van kosten voor gebruikers
Omnibuzz
Inwoners van de gemeente Peel en Maas die door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
gebruikmaken van vervoer, dat grotendeels door de gemeente wordt gefinancierd, gaan een grotere
bijdrage betalen. Als het aan het College van B&W van de gemeente Peel en Maas ligt, gaat het klanttarief omhoog van 0,73 cent naar 0,85 cent per zone. Dat is volgens het college het gebruikelijke tarief dat
door het het regulier openbaar vervoer em andere Omnibuzz-gemeenten wordt gehanteerd.
De gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz organiseert voor dertig
Limburgse gemeenten het Wmovervoer. In de gemeente Peel en
Maas hebben 830 inwoners een
pasje om gebruik te maken van
de Omnibuzz. Het voorstel voor de
raadsvergadering van dinsdag 19
april is duidelijk: er wordt toestemming gevraagd voor een verhoging
van 0,12 cent per zone voor gebruikers van de Omnibuzz. “Wmo’ers

krijgen 5/6e deel van de gemeente
hiervoor vergoed, het overige
gedeelte betalen ze zelf”, zegt wethouder Anget Mestrom. “Nu betalen
zij 0,12 cent per zone minder dan de
gebruikers van regulier openbaar
vervoer en de Omnibuzz-gebruikers
van de andere gemeenten. We willen als college het klanttarief per 1
juli wijzigen en gelijktrekken, dus
naar 0,85 cent per zone.” Wethouder
Mestrom zegt dat de wijziging niks

te maken heeft met de stijging van
de benzinekosten. Het college stelt
de gemeenteraad voor om het tarief
aan te passen en om de jaarlijkse
Landelijke Tarievenindex (LTI) toe te
passen op het klanttarief Omnibuzz,
ter vervanging van de NEA-index. Er
heeft namelijk al jaren geen indexverhoging plaatsgevonden. Dit
onderwerp wordt op dinsdag 5 april
besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad.

Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo zijn wij actief in de energie- en installatietechniek.
Onze klanten bevinden zich in de tuinbouw, industrie en utiliteit.

Wat ga je doen?
Als Servicemonteur PO/PI voer je onderhoud en inspecties uit aan
onze installaties en vind je het een uitdaging om storingen op te
lossen. Je werk en de omgeving is zeer afwisselend; van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen via de
modernste telemetrie verbindingen; bij tuinders of in de industrie;
met de multimeter of de schroevendraaier… geen dag is hetzelfde!
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting Elektro- en Installatietechniek,
• je kent de werking van of hebt affiniteit met stooktechnische
installaties,
• je bent in het bezit van een PO / PI certificaat op het gebied van
Scope 2 en 3 of je bent bereid deze te behalen;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken in de service en dus
voor onze klanten, niet altijd stopt om 17 uur,
• je bent leergierig, we hebben namelijk technisch veel te bieden.
Wanneer je niet volledig voldoet aan het profiel, maar deze
vacature je wel aanspreekt, dan kunnen wij je een opleidingstraject
aanbieden wat je opleidt tot volwaardig servicemonteur.
Dit kan je verwachten:
• afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied,
• divers specialistisch gereedschap, een laptop, smartphone en
een volledig ingerichte bedrijfsauto,
• grote mate van zelfstandigheid,
• hecht team in een familiebedrijf waarbij collegialiteit belangrijk is,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer
dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar
vacature@vtihorst.nl. t.a.v. Karen Flipse.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 077 - 398 51 00 en vragen
naar Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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“Woar geisse haen?”
“Det wit nemus, det is geheim.”

Jan

Altied same,
noeit allein...
Op dinsdag 15 maart 2022
overleed in de leeftijd van 77 jaar

Ellie Janssen - Meerts

Jean Mathijs Bos
Wilbertoord, * 19 juli 1954
Panningen, † 18 maart 2022

Man van

Harrie Janssen
zorgzame mam en trotse oma van
Angela en Hans †, Gordon
Timo en Noa
Dana en Kai
Jesse
Rick

Wil Bos - Mestrom
Pap en opa Bos van

Schoor:
Maasbree:

Mieke Bos en Marc Beumers
Robin, Arne, Lou

Hetty
Sanne en Roel
Ankie en Sjoerd

Judith en Léon Winthaegen - Bos
Wouter, Laura, Anouk

Annemie
Hans en Mieke
Tren
Finn
Mirre

Naar wens van Jan nemen we op vrijdag 25 maart
in besloten kring afscheid.

Marisstraat 43, 5985 PR Grashoek

Familie Bos - Mestrom
Ninnesweg 129, 5981 PB Panningen

Wij hebben op maandag 21 maart afscheid van mam genomen.
Voor al uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook, willen
wij u hartelijk bedanken.
Een bijzonder woord van dank ook aan iedereen die de
afgelopen jaren voor mam gezorgd hebben.

Enige en algemene kennisgeving
Het kaarsje is op….

Jan Bos
Broer, zwager, peetoom, oom en vriend van velen

Martin, Fien en Mat, Thera en Giel en onze kinderen.

In haar eigen vertrouwde omgeving is, twee weken voor haar
94e verjaardag, rustig ingeslapen mijn allerliefste vrouw

An Peeters - Aerts
echtgenote van

Wiel Peeters

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Peel en Maas heeft met Gaz
prom Nederland een overeenkomst voor de levering van gas
voor gemeentelijke gebouwen
zoals het gemeentewerf en
de sporthallen. Deze overeenkomst loopt sinds 1 januari 2019
tot uiterlijk 31 december 2022.
De overeenkomst is er gekomen na een Europese aanbesteding, die is uitgevoerd door het
Inkoopcentrum Zuid, in opdracht
van meerdere overheden in de
provincie Limburg. “Wat ons
betreft beëindigen we het contract met Gazprom Nederland zo
snel mogelijk. Het Inkoopcentrum
Zuid bekijkt de mogelijkheden
en consequenties van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Zodra hier meer over
bekend is, zullen wij de raad
daarover informeren. Wij veroordelen de inval van Rusland
in Oekraïne ten scherpste. De
gemeenten in Nederland onderschrijven het belang van serieuze,
effectieve en zo nodig langdurige
sancties tegen Rusland”, aldus
het college.

Gerarda Hermans - Musson
* Aardenburg, 3 april 1927
† Maasbree, 18 maart 2022
weduwe van

Frits Hermans

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

Familie Musson
Familie Hermans

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Correspondentieadres:
Familie Hermans
Oude Heldenseweg 1
5993 RA Maasbree
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Proteion voor de liefdevolle verzorging.
En dankjewel aan Truus voor het altijd klaarstaan
voor tante.
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

bob noten
uitvaartbegeleiding

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

24-uur
bereikbaar

Familie Aerts
Familie Peeters
16 maart 2022
Hertog van Gelrestraat 6, 5991 BN Baarlo

Gemeente Peel en Maas wil zo
snel mogelijk het contract met
Gazprom, dat loopt tot uiterlijk
31 december 2022, beëindigen.
Dat antwoordt het College van
B&W op vragen van de VVD.

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan ôs leëf tante,
zus en schoonzus

Jouw wieg stond op 19 juli 1954 op de Princepeelweg 41
in Wilbertoord. 1 april 1970 kwam de verhuizing naar
de Vliegertsdijk 3 in Panningen. Zonder een koﬀer in
te pakken is het laatste woonadres Ninnesweg 129 in
Panningen. Deze laatste verhuizing op 18 maart 2022
gaat Jan zonder koﬀer naar zijn nieuwe adres.
Zoals onze Jan zou zeggen:
“Woar det is, det wit nemus, det is geheim.”
Wat wij weten is: Sterven is verhuizen naar de harten
die van je houden.
Wil, Mieke en Marc, Judith en Léon en jullie kinderen.
Heel veel sterkte met het verlies van Jan.

Gemeente
wil contract
met Gazprom
beëindigen

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Adver torial

Haast je langzaam, doe alles met je verstand

Struin door de Venlose Festina Lente Straatjes

M

AA

S

De Venlose wapenspreuk, Festina Lente, is de inspiratie voor de naam van deze
Venlose straatjes. De betekenis is kenmerkend voor de lokale gepassioneerde ondernemers: “Haast je langzaam, doe alles met je verstand.”

Volg onze speciale shoproute en laat
je verrassen door de verscheidenheid
aan authentieke pandjes, unieke
winkelconcepten en sfeervolle horecazaken.

Start Het Romerhuis – Jodenstraat Venlo
Einde Klaasstraat
Duur Zo lang als je wilt,
Festina Lente!
Het Romerhuis (1) is een echte
showstopper. Het pand dankt zijn naam

aan de invloedrijke familie Romer en is na
het stadhuis het oudste pand van Venlo. De
vakwerkgevel van het achterhuis gaat mogelijk
terug tot in de 14e eeuw. Bestel een koffie
met een heerlijke bonbon en kijk uit op de
Kwartelenmarkt (2), een historisch plein met
een lunchroom, cocktailbar en restaurants die
stuk voor stuk fantastisch zijn.
Slenter door de Jodenstraat en bezoek
bijzondere winkels zoals Beads’nBobbles,
Versierhoés van der Veer, Annamoon en KATT.
Eethuis Tante Toer is een begrip in Venlo,

en ook Brownies&DownieS is een bezoekje
waard. De Jodenstraat is daarnaast ook een
paradijs voor kinderen (en winkelende ouders)
met ’t Zandmenke, ’t Holtschöpke en Pand 9.
Loop via de Oude Markt (3) met z’n gezellige
terrassen langs Theater De Maaspoort (4)
door de Houtstraat richting de Markt.
Bewonder het middeleeuwse Stadhuis (5),
een blikvanger, midden in de stad en een van
de leukste horecapleinen van Venlo.
De Gasthuisstraat kent vele wapenfeiten. Het is
de meest middeleeuwse straat van Nederland,
de meest gastvrije straat van Venlo en telt
enkel zelfstandig ondernemers die een keur
aan speciaalzaken hebben. Van Lekker Ruiken
tot Ays en Pinok, van LDHModa tot Van Heyster
Schoenmode, een English shop en zelfs een
natuurslager.
Loop langs de schitterende, kleine
St. Joriskerk (6) en steek (voorzichtig!) het
drukste fietserskruispunt van Venlo over bij
Café De Locomotief.
Paradeer over de Parade en laat je meevoeren
op de klanken van het muziekwalhalla dat
aan de kop van de Klaasstraat ligt: Sounds.
Een koffie bij Milk & Cookies verder kun je
kiezen; wijk je uit de Floddergats (7) in,
met Venloos goed-verstopte bijzondere
horecazaakjes of loop je verder de Klaasstraat
in, met al haar bijzondere speciaalzaken?
Wat te denken van Elleke, een hippe
interieurwinkel met Scandinavische
invloeden, XIE Eyewear die jou met plezier
een stijlvolle en moderne bril aanmeet
en Boekhandel Koops, waar je je kunt
verliezen in de mooiste boeken (en waar het
Toeristen Informatiepunt (8) verscholen ligt).
Modezaken als Carrièra, Rémy, Pure Boho en
Appelhans mag je zeker niet overslaan. Het
einde van de Festina Lente shoproute betekent
niet het einde van jouw onvergetelijke dag
in Venlo. Integendeel, doe je tegoed bij
Wijnhandel Dielen, de Borrelwinkel en Vijg &
Olijf en geniet thuis nog lang na van al jouw
aanwinsten en vooral een leuke dag in Venlo!

Festina Lente Feest

26 maart
10.00–17.00 uur

Vanaf deze lente gaan de Jodenstraat,
Gasthuisstraat en Klaasstraat verder
als de Festina Lente Straatjes. De drie
straatjes verrassen je door de verscheidenheid aan authentieke pandjes, unieke winkelconcepten en
sfeervolle horecazaken.
De drie straatjes vieren samen met jou de
start van de lente met muziek, lekker eten
en drinken en veel gezelligheid. Ontdek de
nieuwste lente-musthaves, krijg de leukste give-aways, proef de lekkerste hapjes, bewonder de kunst van kunstenaars,
geniet van live muziek én struin door de
sfeervolle straten.

Bistro de Luif, Cabillaud en De Maaspoort

De fijnste plek om op adem te komen
Het leven is weer in volle gang. De zon begint letterlĳk te schĳnen. In Bistro de Luif, Cabillaud en De Maaspoort ben je weer welkom als
vanouds. Topartiesten en gezelschappen reizen weer naar Venlo voor de mooiste voorstellingen en de koks staan klaar om een heerlĳke lunch of smaakvol diner te bereiden. Eindelĳk kunnen we er weer uit!

In De Maaspoort is alles weer terug naar normaal. Dus géén mondkapjes, géén QR-codes,
géén afstand. Maar wat dan wel? Ontspannen
genieten van een heerlijke middag of avond
uit. Met diner, lunch, borrel, inleiding of
nagesprek. Gewoon genieten.
Tijdens het shoppen in de Festina Lente
Straatjes of op de Maasboulevard plof je
neer op het terras van Bistro de Luif op de
Oude Markt voor een heerlijke lunch, diner
of drankje in de zon. De Bistro werkt met

superverse producten die zij halen bij telers en
producenten uit de regio. Zoals de eieren van
Blei, brood van bakkerij Fleuren, Zuivel van Nu
en nog veel meer lekkers dat smaakt naar meer.
Ze maken heerlijke en eerlijke gerechten die net
even anders zijn.
Houd je meer van een wijds uitzicht en een dakterras waar ‘the good life’ centraal staat? Kom
dan binnenkort voor een lunch, borrel of diner
naar het Scheuten dakterras. Op de tweede
etage van De Maaspoort is in 2015 een klein

stukje Ibiza gerealiseerd. Een stukje vakantie,
maar dan dicht bij huis. Hier worden gasten
meer dan blij gemaakt met culinaire kunstwerkjes van verse ingrediënten uit de regio en een
fijne en persoonlijke service. Het uitzicht op de
Maas en de binnenstad van Venlo is waanzinnig. Niet voor niets krijgt het team van Cabillaud
lovende reviews.
En wat is er ten slotte mooier dan een live beleving? Bij De Maaspoort kun je jezelf verliezen
in een prachtige voorstelling, de tijd vergeten

bij een hilarische avond cabaret of magische
momenten beleven met de hele familie tijdens een sprookjesmusical.
Het theaterprogramma is weer net zo veelzijdig als voorheen en biedt voor ieder wat wils.
Na een dag shoppen is een voorstelling de
perfecte afsluiter van de dag, al helemaal in
combinatie met een diner.
Deze week tot en met zondag 27 maart zie je
dé Broadway musical hit Titanic de Musical.
Volgende week zorgen Rolf Sanchez en Guido
Dieteren voor opzwepende klanken en op
2 april komt het Limburgse JazzOUT Fest voor
het eerst naar Venlo met shows van My Baby,
Binker and Moses en meer. Daarnaast heb
je binnenkort de kans om cabaretier Rob
Scheepers, zangduo Nick & Simon, Tineke
Schouten of de Ashton Brothers in levende
lijven te zien. Ook Richard Groenendijk, MarcMarie Huijbregts en Plien & Bianca komen
weer naar De Maaspoort. Voor alle nieuwsgierige kinderen vanaf 8 jaar is er Checkpoint
Theater vol interactie en ontploffingen of
bezoek traditiegetrouw de sprookjesmusical
Belle & het Beest op Eerste Paasdag.
Benieuwd welke fijne voorstellingen er nog
meer op het programma staan? Kijk dan op
www.maaspoort.nl. Zien we je snel?
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Dankbetuiging

De vele kaarten, bloemen en bezoekjes die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze mam, oma en super oma

Mia van Bree-Stultiëns

Wat hebbe weej same van ’t laeve genaote,
blief positief en geneet van iddere daag
en blief det veural doon.
Annie

Hein Davidts

hebben ons veel steun gegeven.
Het was fijn om te ervaren hoe geliefd zij was.
Hartelijk dank voor uw medeleven,
belangstelling en warmte, in welke vorm dan ook.

echtgenoot van

Annie Davidts - Doumen †
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Een speciaal woord van dank willen wij uitspreken naar alle
teamleden van huisartsenpraktijk Centrum de Peel en apotheek
Meijel voor alle goede medische zorgen in de afgelopen jaren.

Roy en Dagmar
Jens, Pleun

Tevens willen wij een speciaal woord van dank richten aan
alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Meijel. De vele
activiteiten en attenties die jullie verzorgen voor alle zieken in
Meijel is hartverwarmend, mam heeft hiervan enorm genoten.

Daniëlle en Janine
Sjoerd en Vincent
Anouk en Kenn

Tot slot, dank aan het team van uitvaartbegeleiding Roland van
den Boom die voor een mooi en onvergetelijk afscheid zorg
hebben gedragen.

15 maart 2022
Correspondentieadres: Groenveldsingel 45, 5913 SC Venlo
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Hein.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Een bijzonder woord van dank aan huisarts Aendekerk, oncologie en
plastische chirurgie van het Viecuri en Thuiszorg team Maasbree
voor de warme zorg en betrokkenheid.

Meijel, maart 2022

Bedroefd maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard
is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van onze tante,

Mia Huging-van Dijck
*Maasbree, 10 oktober 1934

† Maastricht, 12 maart 2022

weduwe van

Ben Huging
Familie Huging
Familie van Dijck

Correspondentieadres:
Rinkesfort 7, 5993PV Maasbree

Degenen die ik liefheb, verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden.

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Onze pap en mam, opa en oma

Jan en Lies
Strijbos-Verheijen
Zijn op 24 maart
50 jaar getrouwd

Te huur vrijstaande 3 slpmr
recreatiewoning in Meijel. Voor meer
info bel 06 11 34 41 78
Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
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
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Gezocht: tuinman voor vakantiehuis
Fruitboerderij Sevenum/Baarlo.
ca. 8u/w andrea@fruitboerderij.com

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

Kinderen en kleinkinderen

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

Bedroefd, maar dankbaar voor al haar liefde en zorgen
gedurende een lang leven, delen we u mede
dat na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum St. Jozef
te Meijel van ons is heengegaan,
onze zorgzame moeder en schoonmoeder

Truus Lansbergen-van Bree
weduwe van

Steef Lansbergen
* Meijel, 13 april 1931
Meijel

† Meijel, 22 maart 2022
Steef en Petra
Sam

Steef Lansbergen
Steenoven 12-131, 5768 PK Meijel
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden, waarna we
mam bij pap te rusten leggen op het kerkhof te Meijel.
Mam is opgebaard in zorgcentrum St. Jozef, Kapelkesweg 1,
kamer 112 te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op donderdag 24 maart en vrijdag 25 maart van 18.00-19.30 uur.

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

Te Koop: Gekookte en Gekleurde
Paaseieren. Natuurlijk ook verse
Tafeleieren - Bong 50 Baarlo
06 86 86 20 58 Iedere werkdag
geopend van13.00 tot 18.00 uur.

Geen mede
werking
aan belang
stellings
meting
openbare
school Meijel
Gemeente Peel en Maas wil niet
meewerken aan een onderzoek
naar de belangstelling van een
openbare school in Meijel.
Het college vindt dat dit een
taak is van de de initiatiefgroep.
Initiatiefgroep Open(bare) Buurt
school Meijel (OBS Meijel) heeft
in juni 2021 het college en de raad
voorgesteld de regie te geven
bij facilitering van een mogelijke
totstandkoming van een nieuwe
basisschool in Meijel. Zij vroeg
de gemeente om het initiatief in
te schrijven bij DUO en mee te
werken aan een objectieve en
noodzakelijke belangstellingspeiling. Het college heeft aan de
initiatiefgroep aangegeven dat zij
niet zonder nader onderzoek kan
voldoen aan het verzoek. De initiatiefgroep is volgens het college zelf aan zet om de wettelijke
procedure voor oprichting van een
school te doorlopen. “In de presentatie geeft zij nadrukkelijk aan
dat ze een school willen worden
met een andere visie en dat voor
hen keuzevrijheid van ouders in
Meijel heel belangrijk is. Als ze
zelf aan zet zijn, blijven ze onafhankelijk, zelf verantwoordelijk en
bepalend voor zowel het proces
als de inhoud”, aldus het college.

Lokaal Peel
en Maas start
informatie
proces
Bij de gemeenteraadverkiezingen 2022 is Lokaal Peel
en Maas met tien zetels de
grootste partij geworden.
Het is gebruikelijk dat de
grootste partij het voortouw neemt in de coalitieonderhandelingen. Deze week
worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd.
Vanuit Lokaal Peel en Maas
worden de gesprekken
gevoerd door Sander Janssen
(lijsstrekker/informateur),
Tijs van Lierop (voorzitter
partijbestuur) en Erik Janssen
(bestuurslid). “Op dit moment
kunnen wij nog niet zeggen
wanneer de informerende
fase is afgerond. We willen dit
graag voortvarend oppakken,
tegelijkertijd staan kwaliteit en
zorgvuldigheid voorop”, aldus
lijsttrekker/informateur Sander
Janssen.

2403 \ jongeren
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15-vragen aan

Ries Klompen Helden
en vlaggen uit m’n hoofd te leren.
Ik merk nu in de brugklas dat ik het
nog steeds leuk vind om topografie
doen.

Heb je een bijbaantje?
Ja, op zaterdagmorgen en heel af en toe
op vrijdagmiddag doe ik klusjes bij mijn
neef Tom die een eigen interieurbedrijf
heeft. Ik leer er steeds meer en het is
ook gezellig werken daar.

Hoi

Column

Rampage

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Een onvergetelijke ervaring die
ik graag deel met de lezers van
de HALLO. Afgelopen weekend
ben ik naar een indoor festival
geweest met mijn vriend en zijn
vrienden.
‘Riddim dubstep’, de muziek die
er gedraaid werd, zou normaal
gesproken niet mijn eerste keuze
zijn geweest. Maar de mensen
die het festival aantrok, daar viel
mijn blik meteen op. Mensen die
aparte kleding droegen, ongeacht
de mening van anderen. Kleding
die in kleine dorpen best wel afgekeurd zou worden door genoeg
zeggende blikken. Kleding bij
heren: uitbundig en fantasierijk.
Kleding bij dames: vol van kleur,
opvallend en bij een groot deel
net genoeg bedekkend. Het is
niet mijn bedoeling om hiermee
over te komen alsof ik het afkeur
of vies vind. Ik bedoel juist dat
ik bewonder dat jongvolwassen
meiden het zelfvertrouwen hebben om deze opvallende kleding te
dragen. Ik bewonder het juist heel
erg. Ook het feit dat niemand raar
opkijkt van wat voor taferelen zich
er allemaal voordoen. Iedereen
die elkaar accepteert en zelfs uitspreekt dat een ander er mag zijn.
En dat is ook waarom ik dit wil
delen. We kunnen wat leren van de
mensen die we normaal gesproken
raar aankijken omdat ze ertussenuit springen. Juist die mensen
die geven niks om andermans
mening. En delen hun mening met
onbekende op een versterkende
manier. Een geaccepteerde manier.
De manier die zij niet ontvangen,
behalve tussen hun soort mensen.
Ik heb op veel verschillende plekken gestaan op het festival. Je kon
namelijk ook een verdieping hoger
staan om zo over de mensenmassa
vol met prachtige verschijningen
heen te kunnen kijken. Om te kunnen genieten van alle blije en vrije
mensen. Geen één blik met afkeuring heb ik voorbij zien komen op
het festival. Zelfs omdat dit mijn
eerste échte festival was en ik
daardoor dus nog een beginnende
‘raver’ ben, kwamen mensen naar
me toe met een blijk van waardering. Je wordt er betrokken door
de mensen waarvoor dit al bekend
terrein is. Een onvergetelijke avond
en onbeschrijfelijk hoe zeer ik mijn
ogen uit heb mogen kijken.

Mirthe

Ik kijk graag naar Wie is de Mol. Ook
vind ik het leuk om op de PlayStation
te spelen of te chillen met mijn vriendengroep genaamd De lampenkap.
Dan gaan we om de beurt bij iemand
thuis zitten, met wat chips en drinken
erbij.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld. Ik kan
wel van iemand dingen overnemen
die ik leuk of goed vind.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Ries Klompen
13 jaar
Bouwens van der
Boijecollege
Helden

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog graag eens naar een
tropisch land willen en dan het
liefst naar de jungle. Ik ben
benieuwd hoe het er daar uitziet
en wil er dan ook dieren spotten
die je in Nederland niet ziet.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Dingen over de ruimte, over
planeten enzo. Ook van andere
landen over de hele wereld zou ik
meer willen weten.

adviezen van bijvoorbeeld mijn
ouders, school, of bij het voetballen.
Meestal volg ik deze adviezen wel op.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb voor mezelf besloten dat ik,
zodra ik mag, meteen het autorijbewijs wil gaan halen en meteen daarna
het vrachtwagenrijbewijs. Ik ben
opgegroeid met DAF en heb inmiddels
het ‘DAF-virus’ ook gekregen. In 2028
bestaat DAF 100 jaar en het lijkt me
leuk om dan zelf met een vrachtwagen te gaan rijden tijdens de activiteiten die dan ter ere van het 100-jarig
bestaan worden georganiseerd.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Die heb ik op school gemaakt, niet

echt spectaculair. We moesten voor
het vak handvaardigheid een monster
van klei maken en daar heb ik een
foto van gemaakt. Deze foto heb ik
niet met anderen gedeeld, maar is
gewoon voor mezelf.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Op de basisschool. We hebben vanaf
groep 1 heel wat jaren bij elkaar in de
klas gezeten. Mees en ik zitten ook
samen op voetbal, bij Jong Nederland
en we maken ook samen muziek bij
de fanfare in Helden. Daar zijn we
slagwerkers.

Heb je een verborgen talent?

Bij de fanfare doe ik het slagwerk.
Daar speel ik niet alleen op de kleine
trom, tamboerijn of bongo, maar ook
op de marimba. Dat is een instrument
dat lijkt op een xylofoon. Daar krijg ik
ook iedere week les in.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik vind lezen niet zo leuk en het is niet
echt mijn ding. ‘Het leven van een
loser’ van Jeff Kinney vind ik wel leuk.
Soms lees ik wel omdat het moet van
school.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met een carnavalsartiest en dan zou
ik ooit ook wel met de LVK-finale mee
willen doen. Ook zou ik een keer met
Rowwen Hèze willen ruilen; deze
groep maakt leuke liedjes.

Toen ik nog jong was, vond ik het
al leuk om veel in de atlas te kijken
en alle landen met de hoofdsteden

Tekst: Marin Driessen

Wat deed je als kind het liefst?
Met LEGO bouwen en dan het
liefste met LEGO Technic. Of zelf een
fantasievoertuig (bijvoorbeeld een
fantasieauto of -vrachtwagen) maken
met ‘oude LEGO’, waar m’n vader
vroeger nog mee heeft gespeeld.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Twee jaar geleden heb ik in
Oostenrijk geparaglided, een
zogenaamde ‘tandemflug’. Je
moest eerst een stukje van de
berg af rennen, dit vond ik wel
spannend. Maar toen ik eenmaal
in de lucht hing, viel de spanning
van me af en vond ik het geweldig.
Net zoals het uitzicht, je kunt dan
kilometers ver kijken.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Ik weet niet echt een ‘beste
advies’. Ik krijg wel regelmatig

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Junior Mechanical Engineer
Werken aan grote
internationale projecten?

Als Junior Mechanical Engineer voer je
o.a. tekeningpakketten uit volgens
werktekeningen en maatschetsen van
geldvernietigings- en recycling machines.
Wij vertellen je graag meer!

bekijk
vacature
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Het is tijd om de quarantaineregels
af te schaffen
Per woensdag 23 maart zijn alle coronamaatregelen van tafel geveegd, maar de quarantaineregels bij besmetting zijn nog altijd van toepassing.
Wordt het niet tijd dat we de quarantaineplicht ook laten varen?
Testen en thuisblijven bij besmetting, waarom
zouden we dat nog doen? De meeste mensen
die nu coronagerelateerde klachten hebben,
laten zich al niet eens meer testen. Zij hebben
geen zin om in quarantaine te gaan. Nu er nergens meer om een QR-code wordt gevraagd en
je dus overal binnenkomt, besmet met corona
of niet, waarom zou je je dan nog laten testen?
Waarom zou je je überhaupt nog thuis op gaan
sluiten, als je gewoon de deur uit kan gaan en

overal binnenkomt? Werkgevers hebben de afgelopen twee jaar al vaak hun werkgevers moeten
missen, dus als je nu klachten hebt maar jezelf niet
zo belabberd voelt en gewoon kunt werken, is het
netjes als je je steentje bijdraagt op werk. Aan de
andere kant, als je besmet naar het werk gaat, kun
je jouw hele team aansteken. Dan kan er beter één
iemand thuiszitten, dan het hele team. Want is het
niet respectloos om zelf te bepalen of je het risico
neemt om anderen met corona op te zadelen of

niet? Wellicht hebben zij zelf, of iemand dicht bij
hen, wel last van gezondheidsproblemen, waar
corona alsnog een negatieve invloed op kan hebben. Misschien is het toch handiger om de quarantaineplicht voorlopig nog even te te laten voor wat
het is.

Het is tijd om de quarantaineregels af te schaffen,
wat vindt u?

WEET
WATER
SPEELT
WANT HET KOMT UIT
DE LUCHT VALLEN.

Gezien door...

Column

Mocro Maffia
Op advies van een collega ben ik
deze week begonnen aan de
Videoland-serie Mocro Mafia.
Ik ben meteen fan geworden en
ik betrapte me erop dat ik weer
uren tijd heb gestoken in het
kijken van de serie.
Best wel zonde, nu het deze week
zo’n lekker weer is. Maar wanneer
je een goede serie aan het kijken
bent, heb je niet in de gaten hoeveel tijd je daadwerkelijk naar de
tv zit te staren. Heerlijk vind ik dat,
bingewatchen. Uiteraard wel met
een zak chips op de bank. Het is
wel typisch dat, nu het boven de
20 graden is buiten, Netflix met
verschillende series aan komt
zetten. Toen we het nodig hadden, zoals toen we in een lockdown zaten vanwege corona, was
er geen snars op televisie te zien.
Uiteraard heeft het een met het
ander te maken.
Wat ik wel vervelend vind, is
dat je één of twee jaar moet
wachten op een vervolg van
een seizoen. En toevallig nu het
voorjaar wordt en je niet meer
binnen wilt zitten, dropt Netflix
alle vervolgseizoenen van series
die ik jaren geleden heb gekeken.
Je vraagt je dan af waar de serie
ook alweer over ging en waarom
je het zo’n goede serie vond.
Pas na twee of drie afleveringen
schiet het verhaal je weer te
binnen. Blijkt dan het tweede
seizoen minder leuk te zijn dan
het eerste. Maar omdat je toch al
uren aan het bingewatchen bent,
kijk je de rest van het seizoen
ook maar af, want je bent nu toch
al begonnen. Dan kan je net zo
goed de rest ook afkijken. Komt
dit je bekend voor? Je moet toch
je vrienden of collega’s kunnen
vertellen dat jij ook die serie hebt
gezien. Dan kun je tenminste
erover meepraten hoe slecht het
vervolg was. Eigenlijk is dat ook
tijdsverspilling, maar volgens mij
doen we dit allemaal.

Jeanine

Check de afkoppelsubsidie
van jouw gemeente op
www.waterklaar.nl/subsidie-hallo-peelenmaas

Te Koop gevraagd 2 onder een kap
woning
Eigenaar kan blijven wonen
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
Voor het schuren,lakkenof een
andere kleur van tafels of stoelen
j.derikx 06 10 95 42 20
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U kunt zich aanmelden bij Takecarebnb

Opvang Oekraïense
vluchtelingen in Peel en Maas
Er wordt in Peel en Maas door diverse partijen hard gewerkt aan opvanglocaties
voor Oekraïense vluchtelingen. Zaterdag 19 maart zijn de eerste Oekraïense mensen
opgevangen in twee groepswoningen van Daelzicht aan de Heierveldlaan in Maasbree.
Bij De Nieuwe Hof in Meijel worden werkzaamheden verricht om deze opvanglocatie gereed
te maken voor de opvang van Oekraïners. De planning is dat vanaf vrijdag 25 maart de eerste
plekken op deze locatie gereed zijn voor opvang. Zo snel mogelijk daarna komen de andere
plekken beschikbaar. In totaal kunnen hier 100 personen opgevangen worden.
Zelf mensen opvangen
Naast deze twee centrale locaties, worden er ook door inwoners opvangplekken beschikbaar
gesteld. Deze initiatieven waarderen we enorm. Wilt u ook Oekraïense vluchtelingen opvangen
in uw woning? Bereidt u zich hier goed op voor. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel
kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten
bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. U
kunt zich aanmelden bij Takecarebnb.
Nieuwe locaties
Omdat er waarschijnlijk meer mensen uit Oekraïne naar ons land komen dan eerder werd
gedacht, is de gemeente gestart met een zoektocht naar nieuwe opvanglocaties. Dit gebeurt
in afstemming met de veiligheidsregio. Zodra hier meer over bekend is, worden eerst de
omwonenden en betrokkenen geïnformeerd en wordt daarna bekend gemaakt om welke locaties
het gaat. Op landelijk niveau wordt gezocht naar grootschalige opvanglocaties in het land.
Meer informatie
Informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas en alles wat daar
mee samenhangt, vindt op www.peelenmaas.nl onder de knop Oekraïne. Daar vindt u
ook veelgestelde vragen en antwoorden. U kunt ook contact opnemen met de gemeente op
077 306 6666 of info@peelenmaas.nl.

Locaties laadpalen 2022 - 2025
De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Omdat we hier
op voorbereid willen zijn, leggen we nu al toekomstige locaties voor
openbare laadpalen vast. Deze locaties zijn te vinden op een digitale kaart:
https://participatie.evmaps.nl/peelenmaas Op deze kaart staan de geplande
locaties voor openbare laadpalen voor de periode 2022 tot en met 2025.
Graag ontvangen we uw reactie op de locaties. Dit kan via de digitale kaart of via een e-mail
naar laadpalen@peelenmaas.nl Heeft u een andere vraag? Dan kunt u die ook stellen via dit
e-mail adres.
Reageren kan tot en met 17 april 2022. Wij verzamelen alle reacties en nemen daarna
de verkeersbesluiten.

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie

Dinsdag 29 en woensdag 30 maart 2022

Buitengewone
raadsvergaderingen

Beide vergaderingen starten om 19:30 uur en vinden plaats in de Raadzaal van
het Huis van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
Echter vanwege het bijzondere karakter van beide buitengewone raadsvergaderingen,
zijn de zitplaatsen op de publieke tribune voor de directe familieleden gereserveerd.
• Geïnteresseerden die deze buitengewone raadsvergaderingen willen bijwonen kunnen
plaatsnemen in de hal van het Huis van de Gemeente, waar deze vergaderingen via het
scherm te volgen zijn.
• Daarnaast zijn deze buitengewone raadsvergaderingen digitaal volgen via de website.
Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van
de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
Raadsvergadering dinsdag 29 maart:
• Verslag van de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven
t.a.v. rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen en toelating raadsleden
• Afscheid van de raad zittingsperiode 2018-2022
Raadsvergadering woensdag 30 maart:
• Installatie van de nieuwe raadsleden
• Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad
• Benoeming voorzitters voor de commissievergaderingen
• Benoeming leden vaste commissie geloofsbrievenonderzoek

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

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

Kaumeshoek 1 C
Kaumeshoek 6 B
Meijelseweg 44
Meijelseweg 51
Belgenhoek 7
Helenaveenseweg 25
Lorbaan 4
Roomweg 39
Averbodestraat 13
Baarloseweg 54
Haagweg 23
Heldenseweg 5
Maasboulevard
Nabij Dijk 5
A67 8
Zonneveld 23
Bleekweg 8
Kampsteeg 45
Kampsteeg 46
Marxweg 7
Molenstraat 3
Tiendschuur
Trinesweg 2
Hub 5
Palserpad 3
Stokserweg 3
Besluit toekennen naam openbare ruimte
Uitvoeringsregeling subsidiëring 2022 e.v.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Lokaal Peel&Maas

Wow, super bedankt
Wanneer je als fractie in de
gemeenteraad zit dan zit je daar
met maar één doel. Het leven in
Peel en Maas voor iedereen beter
maken. Je weet ook dat je nooit
iedereen tevreden kunt stellen.
De afgelopen vier jaar hebben we
ons met onze achtkoppige fractie
voor het algemeen belang van de
gemeente Peel en Maas ingezet.
Dit is niet altijd even eenvoudig.
Soms zijn we het in de fractie op

PvdA/GroenLinks

inhoud echt niet altijd met elkaar
eens, maar de kracht zit hem in het
voeren van het gesprek en oprecht
luisteren naar elkaar. Eens in de vier
jaar is het uiteindelijk aan de kiezer of deze jou het vertrouwen geeft
om nog eens vier jaar door te gaan
als zijn of haar volksvertegenwoordiger Op 16 maart heeft iets minder
dan de helft van alle mensen in Peel
en Maas wederom zijn of haar stem
laten horen door een bolletje bij een
van 111 kandidaten rood te kleuren.

In totaal heeft Lokaal Peel&Maas
6.454 stemmen behaald en kreeg
hiermee 10 van de 27 zetels. Nog
mooier is dat van onze 26 kandidaten er in totaal 12 op eigen kracht
een voorkeurszetel hebben behaald.
Hier zijn we natuurlijk supertrots op.
Bedankt voor het vertrouwen. Samen
met u gaan we de komende vier jaar
Dromen, Denken, Durven en Doen.
Samen voor een mooi Peel en Maas.
Niet altijd eenvoudig maar wel met
een gezamenlijk doel.

Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen verontrustend laag

Met de gemeenteraadsverkiezingen in Peel en Maas zijn er twee duidelijke winnaars: Lokaal Peel en Maas
en de nieuwkomer D66. Aan beide partijen onze gelukwensen. Zelf hebben we drie zetels kunnen
vasthouden en daar zijn we niet ontevreden mee. Kiezers bedankt. Het meest opvallende van de afgelopen
verkiezingen was echter het lage opkomstpercentage.
Nog geen 49 procent van de stemgerechtigden heeft gestemd. Dat moet
ons aan het denken zetten. Als politieke partijen moeten we beginnen met naar onszelf te kijken.
Sommigen zeggen dat het zo goed
gaat dat mensen geen reden zien
om te gaan stemmen. Dat is ons te

gemakkelijk. We moeten als politieke partijen nagaan wat we beter
hadden kunnen doen: duidelijker
communiceren en nieuwe media
gebruiken, vooral voor jongeren.
Vergaderingen korter en spannender maken door allerlei overbodige
herhalingen weg te laten en duide-

lijker te zijn over de verschillen van
inzicht en politieke opvatting. Dan is
er het verwijt dat we als lokale politiek niet luisteren naar de burgers.
Bij dat verwijt willen we twee kanttekeningen plaatsen. Allereerst moeten burgers zich duidelijk uitspreken,
met name over onderwerpen die

bepalend zijn voor de toekomst van
onszelf en onze kinderen. Op dorpsniveau gebeurt dat in diverse kernen
al heel goed via de stimulerende
werking van dorpsoverleggen, maar
bij dorpoverstijgende onderwerpen
zou dat nog meer en beter kunnen.
Wat ons betreft kan het experiment
met een raad van gelote burgers
opnieuw opgepakt worden. Een
tweede kanttekening is dat luisteren naar burgers niet wil zeggen dat
er een politiek moet komen van ‘u

vraagt wij draaien’. De raad heeft
als taak om een beleid op te stellen dat in het belang is van ons aller
toekomst. Daar maken partijen keuzes in. Die kunnen duidelijker zijn,
dat klopt. Als de burgers die keuzes
niet goed vinden, kunnen ze dat
bij verkiezingen laten merken. Dan
moeten burgers wel meedoen aan
die verkiezingen.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

KIEZERS BEDANKT

WORD BEZORGER

Ons hart klopt voor jullie!

EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL RONDOM KARREWEG-NOORD

WERKZAAMHEDEN

Weekend- en vakantiehulp gezocht!
Weekend- en vakantiehulp gezocht!

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Ben jij 14 jaar of ouder en op zoek naar een bijbaan voor de zaterdag en in de vakanties? Dan is dit de perfecte
Ben jij 14 jaar of ouder en op zoek naar een bijbaan voor de zaterdag en in de vakanties? Dan is dit de perfecte
baan voor jou!
baan voor jou!

R. GrubbenR.bv
is eenbv
bedrijf
zich
houdt
metmet
hethet
telen
tomaten.
Hierbij
Grubben
is een dat
bedrijf
datbezig
zich bezig
houdt
telenvan
vankomkommers
komkommers enen
tomaten.
Hierbij
horenhoren
verschillende
werkzaamheden,
o.a. het
vanvan
hethet
gewas
oogstenenen
sorteren
de teelt.
verschillende
werkzaamheden,
o.a.verzorgen
het verzorgen
gewasen
en het
het oogsten
sorteren
van van
de teelt.
Je komt
in eenteam
gezellig
team terecht
van leeftijdsgenoten
bestaatuit
uit +/+/- 30
Er hangt
dus altijd
een een
Je komt in een
gezellig
terecht
van leeftijdsgenoten
datdat
bestaat
30scholieren.
scholieren.
Er hangt
dus altijd
gezellige
sfeer
hetwerk!
werk!
gezellige
sfeer
opop
het

Eerste maand gratis!

Lekker sporten?
Kom badmintonnen!

Ben jij enthousiast en heb je interesse, neem dan contact op met ons!

Ben jij enthousiast en heb je interesse, neem dan contact op met ons!
Ruud Grubben
Ruud10,
Grubben
Zonneveld
5993 SG Maasbree
Tel: 5993
06 128SG
66 Maasbree
11 6
Zonneveld 10,
E-mail:
info@grubben.eu
Tel:
06 128
66 11 6

E-mail: info@grubben.eu

Senioren: Woensdag 19.30u-22u
Jeugd:

Vrijdag 17u-19u

Sporthal: D’n Adelaer
bcm80.nl
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Geplukt

Felix Nene Maasbree
Hij is een echte familieman en heeft daarnaast één grote passie in zijn leven: kunst. Zelf is hij een kunstenaar en beschildert hij vele doeken met
zijn kleurrijke verf. Deze week wordt Felix Nene (43) uit Maasbree geplukt.

Felix is geboren in het Afrikaanse
Gokwe Kana Mission, een klein
dorp gelegen op het platteland
van Zimbabwe. Daar groeide hij op
samen met zijn ouders, zeven zussen en twee broers. “Mijn vader
werkte voornamelijk op het land
en mijn moeder hielp hem daarbij,
naast de zorg voor haar kinderen”,
zegt Felix. Hij heeft goede herinneringen aan zijn geboorteland.
“Als familie deelden we alles wat we
hadden, ook al was het soms niet
veel. Ik heb er geleerd wat leven in
vrede en harmonie is. Als ik daaraan
terugdenk, is dat met heimwee. Dan
mis ik het Afrikaanse leven, het eten
en de uitgebreide familiebanden en
vriendschappen die ik thuis had.”

Ontmoeting
Momenteel woont Felix in Maasbree
samen met zijn twee kinderen,
dochter Luba van 4 jaar en zoontje
Takunda van bijna 3 jaar. Felix is in
juni 2018 voor het eerst één maand
naar Nederland gekomen, want

hier woonden zijn (toen nog) vriendin
Anneke en dochtertje. Zijn Maasbreese
schoonheid ontmoette hij in juni 2015 in
Afrika door zijn passie, namelijk schilderen. “Ik werkte als kunstenaar in mijn
eigen atelier in Njube, een buitenwijk
van Bulawayo, en een kennis vertelde
me dat hij contact had met een kunststudente uit Nederland. Hij vroeg of
het mogelijk was dat zij een week met
mij zou kunnen werken in mijn atelier
en of ik haar misschien wat van mijn
schildertechnieken kon leren. Het leek
me interessant om met iemand uit een
ander land samen te werken en dus
stemde ik in.” Op een maandagochtend kwam Felix’ kennis samen met
Anneke naar het atelier. “We vertelden
elkaar over onze achtergronden in de
kunstwereld en ik vroeg Anneke wat
ze graag wilde leren van mij. Ze wilde
dat we samen een schilderij in mijn
Afrikaanse stijl zouden schilderen.
Terwijl we daarmee bezig waren, hadden we erg veel gesprekken. Deze gingen zowel over kunst, maar ook over
een heleboel andere dingen. Er bloeide

Puzzel
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Felix heeft zeker moeten wennen toen
hij van Afrika in Maasbree belandde,
zo zegt hij. “Het is in Maasbree rustig wonen. Dankzij de goede band
met mijn schoonfamilie, heb ik steeds
meer mensen leren kennen. Het valt
me op dat de meeste mensen hier
goede, hardwerkende mensen zijn,
maar ook nog niet altijd evenveel
weten over Afrika en me daarom soms
vreemde vragen stellen.” Het valt hem
ook op dat er in Nederland veel regels
zijn tegenover zijn thuisland. “Die leiden soms tot teveel stress.” Anderzijds
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makelaar in dorp en
buitengebied

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Wonen in een vreemd land

vindt hij het dan wel weer indrukwekkend om te zien hoe er in Nederland
met bepaalde tradities wordt omgegaan. “Ik vind het mooi om te zien
hoe hier bijvoorbeeld verjaardagen
gevierd worden en welke andere tradities er zijn zoals onder andere met
geboortes, bruiloften en begrafenissen.” Wat hij echt mist in zijn thuisland
is de Afrikaanse barbecue. “Dat wordt
ook wel een ‘braai’ genoemd. Hierbij
wordt het vlees bereid boven het
vuur en eten we het vlees samen
met sadza (een soort dikke maïspap).
Dit delen we met zijn allen op één
bord.” Volgens Felix is er in Nederland
erg veel keuze in eten, maar kan het
niet tippen aan het Afrikaanse voedsel. “Het is niet zo vers als in Afrika.
Dingen die ik in Nederland erg lekker vind en die ik nog nooit eerder
gehad had, zijn bijvoorbeeld couscous
en lasagne. Ook Hertog-Jan bier drink
ik graag. Ik weet dat frikadellen hier
veel gegeten worden, maar ook na
drie jaar vind ik ze nog steeds niet
lekker.”

Met zijn kunst is Felix begonnen
dankzij zijn oom George Nene, een
bekende kunstenaar in Zimbabwe.
Felix trok na zijn middelbare school in
bij zijn oom. “Ik zal ongeveer 17 jaar
oud zijn geweest. George was in
die tijd al een bekende kunstenaar
en vroeg me soms om hem te helpen. Ik bleek het erg leuk te vinden
en er ook aanleg voor te hebben.
Zo ben ik in de kunstwereld beland.
In Zimbabwe maakte ik veel religieuze muurschilderingen in kerken en
daarnaast schilder ik voornamelijk
met acryl op canvas.” Zijn inspiratie
haalt hij vooral uit zijn oom en uit zijn
cultuur. “Ik zet graag op het doek het
leven vast waarin ik ben opgegroeid
op het platteland, de festiviteiten die
in Zimbabwe plaatsvinden en hoe
onze tradities eruit zien.”
Zijn grote voorbeeld is uiteraard
zijn oom George Nene. “Daarnaast
vind ik Picasso’s manier van schilderen prachtig en ook in Rembrandt
en Michelangelo ben ik geïnteresseerd. Ook de uit Zimbabwe afkomstige kunstenaars Charles Bhebhe,
Charles Nkomo en Owen Maseku zijn
een grote inspiratiebron voor mij.”
Felix werkt bij Box Cleaning Service,
maar naast zijn werk, stopt hij nog
altijd veel tijd in zijn passie. Zijn kunst
is niet onopgemerkt gebleven en Felix
zijn expositie ‘The second step in one
thousand mile’ hangt tot vrijdag 15
april in het Venlose VieCuri. “Ik ben
erg blij en trots op mezelf dat ik na
drie jaar in Nederland de kans krijg
om mijn schilderijen aan een groter
publiek te kunnen laten zien. Elke reis
begint met een enkele stap en dit is
een erg grote stap voor mij, iets wat
ik een aantal jaren geleden niet had
kunnen bedenken. Ik hoop in de toekomst nog meer en grotere stappen te
zetten in mijn kunstenaarsbestaan en
misschien wel samenwerkingen aan
te gaan met andere kunstenaars die
in Nederland wonen. Daarnaast hoop
ik een huis in Zimbabwe te bouwen
zodat mijn familie daar ook een thuis
heeft en we er misschien wel ooit
kunnen gaan wonen.”

Bent u ook toe aan een nieuw uitzicht?

Sudoku

9

wat tussen ons op. Die week in mijn
atelier werd verlengd met nog een
aantal weken, totdat Anneke terug naar
Nederland moest om haar studie af te
ronden. Eigenlijk was ik bang dat ze mij
zou vergeten toen ze wegging, maar
dat is gelukkig niet gebeurd. In januari 2019 zijn we in Zimbabwe getrouwd
en in maart 2019 ben ik voorgoed naar
Nederland verhuisd om bij mijn gezin in
Maasbree te gaan wonen.”

Kunstenaar
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Oplossing vorige week:
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• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

www.arvalismakelaars.nl
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Incomplete selectie

VC Olympia HS1 wint bij koploper
De heren van VC Olympia HS1 hebben de uitwedstrijd tegen VC Heerlen HS1 gewonnen. De wedstrijd, die
gespeeld werd op zaterdag 19 maart, eindigde in een uitslag van 1-3.
Na een goede wedstrijd vorige
week gingen de heren van
Olympia deze week op bezoek
bij koploper VC Heerlen. Met een
incomplete selectie werd de reis
naar het zuiden al vroeg gemaakt.
Aangekomen in Heerlen moest
er echter nog een uur worden
gewacht omdat de zaalindeling
niet op orde was. Na een warrige
warming-up werd er sterk
begonnen aan de eerste set.
Echter bleek het energieniveau
al gauw te laag, waardoor de
mannen van Heerlen de eerste set
relatief makkelijk pakten. In de

tweede set werd de ommekeer
ingezet met veel energie en goed
volleybal. Dit wisten de heren
van VC Olympia weer niet door te
trekken, waardoor de derde set na
veel spanning toch weer naar de
tegenstanders ging. In de vierde set
wisten de Panningnaren het oude
niveau weer te vinden, waardoor
deze weer eenvoudig werd
gewonnen.

de punten om en om werden
verdeeld. Uiteindelijk werd er met
een uiterste inspanning toch de set
over de streep getrokken. Deze drie
punten nemen de heren mee
terug naar Panningen en zullen ze
gebruiken als motivatie om hun
goede vorm door te trekken.

Kraker
De beslissende set bleek een echte
kraker. De set werd begonnen met
een serie aan beide kanten, waarna

Tekst: VC Olympia

Spannende wedstrijd

Peelpush pakt geen punten tegen
koploper
Voor Peelpush stond zondag 20 maart de thuiswedstrijd tegen Team22 op het programma. Met nog
maar één verlies dit seizoen, staat Team22 op de eerste plek in het competitie.
In de eerste set ging Team22
direct fel van start. Peelpush werd
goed onder druk gezet in de pass
waardoor het team niet tot goede
aanvallen kon komen. Al snel werd
er een time-out aangevraagd.
Peelpush was niet scherp genoeg
en er vielen onnodige balletjes op
de grond. Helaas konden de timeouts en dubbele wissels het spel
niet meer omdraaien en was de
set al snel afgelopen: 12-25 voor
Team22.

Gelijk op
De tweede set startte met een
voorsprong. Met lange rally’s die
de ene keer door Team22 en de
andere keer door Peelpush werden
gewonnen, ging het lang gelijk op.
Na een aantal goede verdedigende
acties en een doortikbal van Lieke
stond het 16-17. Hierna was het
vooral Team22 die nog de punten
maakten. Met een 19-25 ging ook
deze set verloren.
De derde set liep Peelpush al

snel tegen een achterstand aan.
Het team herpakte zich nog goed
en kwam terug tot 14-15. Met onder
andere een goed service serie door
Anette, werd er aan de andere
kant een time-out aangevraagd.
Helaas liep Team22 verder uit en
via een 14-19 werd het al snel 21-24.
Dit resulteerde in een 0-3 verlies.

Tekst: Mieke Basten

Chayenne Bos eindigt
als zevende
Na een ritje naar het Noord-Hollandse Purmerend mocht Chayenne Bos
zaterdag 19 maart om 13.20 uur aan haar Plaatsingswedstrijd derde
divisie senior beginnen. Na haar algemene warming-up mocht ze starten bij de brug. Een mooie stabiele doorlopende oefening werd beloond
met een 10.20. Daarna mocht ze naar het meest zenuwslopende toestel:
de balk. Ook hier liet ze een relaxte en strakke goede oefening zien.
De jury was eensgezind en gaf haar een mooie 11.00. In de derde toestelronde kon en mocht ze ‘shinen’ op vloer. Voor deze oefening toonde de
jury een 11.60 op het scherm zodat Chayenne met een goed gevoel de
wedstrijd bij sprong met een 11.05 af kon sluiten. Opgeteld leverde deze
43.85 een supergoede zevende plaats op. / Tekst: SC Pareja

SV Pannigen wint met groot
verschil van SV Meterik
De voetballers van SV Panningen hebben de uitwedstrijd op zondag
20 maart tegen RKSV Meterik weten te winnen. De Panningnaren wisten vier doelpunten te behalen en RKSV Meterik één.

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

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

Het was koud op het sportpark van
RKSV Meterik en het zag het er in de
beginfase van de wedstrijd niet naar
uit dat de supporters van Panningen
het warm zouden krijgen. Zeker
niet toen doelman Levi van Dijk
een overtreding binnen het Kepèlse
strafschopgebied beging en scheidsrechter Theo Smits weinig anders
kon, dan naar de beruchte stip wijzen. Dré Peeters benutte namens
RKSV Meterik de strafschop feilloos
en Meterik leidde hierdoor met 1-0.
De eerste helft verliep erg rommelig
met veel balverlies aan beide kanten.
Meterik kreeg enkele goede kansen
op een verdere uitbouw van de voorsprong. Sporadisch verscheen er een
Panningse aanvaller voor het doel
van Meterik-doelman Luuk Haenen.
Zeker vermeldenswaardig was de
poging van Bas Wilmer om vanaf een
bijna onmogelijke positie op rechts
de Meterik doelman met een verre
trap te verschalken. Ternauwernood
redde Luuk Haenen met een uiterste krachtsinspanning. En zowaar

op slag van rust een overtreding op
Nick Wilmer binnen de 16 meterlijnen. Ramon Sijben benutte deze net
als zijn Meterikse opponent eerder
ook feilloos en bracht de stand op 1-1.
In de rust kwam het zonnetje door de
wolken en werd de tempratuur aangenamer. Robin van Osch kwam uit de
kleedkamer in plaats van Tom Wilmer.
Youri van den Hurk schoot Panningen
meteen na rust naar een 1-2 voorsprong. Met de komst van de zon ging
Panningen beter spelen en langs de
lijn viel de term ‘mooiweer voetballers’. Nick Wilmer, ijverig als altijd,
bouwde de voorsprong uit naar 1-3.
Meterik kon verder geen aanvallende
vuist maken, de Panningese verdediging stond als een huis. Nog één keer
moest de Kepèlse aanhang beven, een
vlammend schot teisterde de lat via
de vuisten van Levi van Dijk. Maar de
wedstrijd was gespeeld en toen Nick
Wilmer de 1-4 binnentikte, was de
zaak helemaal duidelijk.
Tekst: SV Panningen
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Baarlo morst onnodig dure
punten tegen FCV Venlo
FCV is er zondag 20 maart in geslaagd een fraaie successenreeks, zeven zeges en één gelijkspel van Baarlo te
doorbreken. De laatste Baarlose nederlaag, de ongelukkig verloren derby bij MVC’19, dateert van 16 oktober.

Gelijkspel in Beringe

BEVO en RKMSV in
evenwicht
Op het nieuwe sportpark Beringe Buiten hielden BEVO en RKMSV
elkaar zondagmiddag 20 maart prima in evenwicht. De kansen
waren schaars en beide teams wisten er slechts enkele te creëren.
In de eerste helft was de grootste kans voor Stan Spee die een
goede actie van Kevin Vossen helaas
niet in een doelpunt kon omzetten, vanwege het hobbelige veld.
Van RKMSV-zijde waren er geen
doelrijpe kansen. In de tweede helft
bleef de wedstrijd in evenwicht.
Een opportunistisch genomen vrije
trap van RKMSV in de slotfase werd
door BEVO-doelman Nick Steeghs

De eerste kans was al na enkele minuten voor het nog gehavende Baarlo.
Uit een voorzet kreeg Sander Gulev
net niet voldoende zijn voet tegen
de bal, waardoor deze rakelings het
FCV-doel miste. Daarna werd de strijd
vlakker en gelijkwaardiger. Kansjes
waren op één hand te tellen en de 0-0
stand bij de rust was hier een logisch
gevolg van.
De tweede helft leek een kopie te
gaan worden van de eerste helft,
maar naarmate de wedstrijd vorderde,
kreeg Baarlo iets meer de overhand.

De FCV-defensie bleef vooralsnog
gemakkelijk overeind, tot halverwege
de tweede helft. Een hoge bal van
Roel Bouten door het centrum werd
door Arman Melkonjan doorgekopt en
door de attent doorgelopen Sander
Gulev subtiel langs de FCV-doelman
getikt: 1-0. Enkele minuten later had
Laurents van den Ham na een fraaie
individuele actie dé kans om Baarlo
in veilige haven te loodsen. Hij passeerde de uitkomende doelman, maar
schoof schuin voor het doel de bal net
over de achterlijn in het zijnet.

Prompt was het aan de andere kant
wel raak. Vanuit een standaardsituatie
kopte de ingevallen FCV-speler Wiebe
Veldpaus geheel vrijstaand de bal
tegendraads met het hoofd naar de
verre hoek: 1-1. Het duel leek op een
voor beide ploegen acceptabele puntendeling uit te draaien, maar het lot
besliste anders. In de slotminuut counterde FCV alsnog naar de zege middels
een doeltreffende, diagonale schuiver
van FCV-speler Yannick Hoffmann: 1-2.
Tekst en beeld: Len Gielen

verwerkt tot hoekschop. Met name
de reflex van Nick op de rebound
was uitstekend. Even later wist invaller Teun Dielissen na een goed actie
Kevin Vossen te bereiken, die echter
net langs schoot. Uiteindelijk kon
iedereen wel leven met een gelijkspel en heeft BEVO weer eens keurig
de nul weten te houden.
Tekst: Joost van den Beucken

Voor ons serviceteam zijn wij op zoek naar een

Servicemonteur (WTB)
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van het familie
bedrijf Lek/Habo zijn wij actief in de energie en installatie
techniek. Onze groep van 45 collega’s staat dagelijks klaar
om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het
realiseren van nieuwe plannen, uitbouwen van huidige situaties
en verhelpen van storingen. Onze klanten bevinden zich in de
tuinbouw, industrie en utiliteit en wat betreft de ligging bevinden

Verdiende zege MVC’19 tegen Liessel

zij zich met name binnen een straal van 25 km rondom Horst.

MVC’19 heeft zondag 20 maart een magere maar verdiende zege behaald tegen Liessel. Zondag 27 maart
speelt MVC’19 de lastige uitwedstrijd tegen Sparta’18. MVC’19 moet deze wedstrijd winnen om in het
spoor van SC Irene en Baarlo te blijven.

Wat doe je?
Als servicemonteur WTB binnen VTI:
• analyseer je zelfstandig storingen en los je die ook
zelfstandig op;
• ben je samen met de WTB collega monteurs onderdeel van
een storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per
8 weken.

De eerste kansen waren voor Marco
Daniëls, maar de keeper van Liessel
redde op fraaie wijze. Na 10 minuten opende Clim Moonen na een
mooie combinatie met Ron van den
Kerkhof geheel terecht de score.
Vlak voor rust leek na een 1-2 combinatie tussen Ron van den Kerkhof
en Daan Peters de 0-2 op het scorebord te komen, maar Daan had pech
bij de afronding. MVC’19 was de

betere ploeg, maar had meer moeten scoren voor de rust. Defensief
stond MVC’19 als een huis. Na de
pauze kreeg Liessel enkele kansen, maar die leverde geen goals
op, omdat ook dit keer Tim van
Renselaar prima stond te keepen.
Na 61 minuten kreeg invaller Mike
Peeters een dot van een kans, maar
hij kwam niet tot scoren. Ook Marco
Daniëls kreeg nog twee kansen,

maar kwam ook niet tot scoren.
De kleine zege kwam gelukkig niet
meer in gevaar. MVC’19 blijft in de
top meedraaien in de derde klasse
C, zeker nadat bekend werd dat de
naaste concurrenten allemaal punten hebben laten liggen.

Tekst: Mat Nellen

Eindelijk weer winst voor De Treffers 1 Maasbree
Na de grote nederlaag vorige week tegen koploper Neer wisten de beugelaars uit Maasbree zich enigszins te herstellen in de uitwedstrijd tegen Kronenberg. De uitslag was 2-3.
In een matige partij tussen Jos van
Dooren en Jac Lintjens wist Jac al
vroeg een kleine voorsprong te
nemen en deze vast te houden
en daardoor met 24-30 te winnen.
Tegen Piet Teeuwen begon Guido
Sonnemans door een flats met een
kleine achterstand. Piet speelde een
goede eerste helft van deze partij waarin hij de voorsprong wist te
behouden. In het tweede gedeelte

werd er door Piet geflatst waardoor
Guido weer op voorsprong kwam en
zo met 22-30 winnend kon afsluiten.
Tegen een kwakkelende Huub van
Enckevort begon Theo van den
Beuken geweldig aan zijn partij
met een paar mooie bollen en profiteerde optimaal van de flatsers van
Huub, waardoor Theo uiteindelijk de
22-30 winst makkelijk kon binnenhalen. Maykel Leijsten tegen Hem

Hendrix was een snelle partij waarbij het in het begin gelijk opging,
maar na enkele missers van Hem kon
Maykel met 30-20 het eerste punt
voor Kronenberg pakken. Jan van der
Sterren tegen Joris Wijnen als laatste
partij van de avond, Joris was niet
scherp en flatste teveel dus de 30-26
winst was voor Jan.
Tekst: Joris Wijnen
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Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting energietechniek of MBO WTB/
Installatietechniek niveau 3 of 4, dan wel MBO werk- en
denkniveau;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken voor onze klanten niet
altijd stopt om 16.30 uur;
• je bent leergierig: we hebben namelijk technisch veel te bieden
en ons vakgebied is steeds in ontwikkeling.
Dit kan je verwachten:
• een afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied;
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden;
• divers specialistisch gereedschap en een volledig ingerichte
bedrijfsauto;
• een platte organisatie met korte lijnen;
• een hecht serviceteam binnen een gemoedelijke groep van
collega’s;
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de
arbeidsvoorwaarden goed geregeld.
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je cv en een
korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl.
t.a.v. Karen Flipse.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 077 - 398 51 00 en vragen
naar Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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Acht jubilarissen bij Zonnebloem Meijel
Na een lange periode van weinig uitgebreide zonnebloem-activiteiten, heeft de Meijelse afdeling een bijzondere
herstart gemaakt met de viering van acht jubilarissen. De groep kwam op zaterdag 12 maart bijeen bij Oppe
Koffie in Meijel voor een paar gezellige uurtjes, waarbij de jubilarissen gehuldigd werden.

Blauwborst spotten
in de Groote Peel
Leden van de vogelwerkgroep van IVN Helden e.o. gaan op zondag
27 maart op zoek naar de blauwborst. Deze is net terug van zijn
winterverblijf en is nu te zien in onder andere de Groote Peel.
Herkenbaar aan de blauwborst
zijn de typische zang en roepjes.
“We hopen dat hij gespot kan
worden”, aldus een vrijwilliger
van het IVN. Belangstellenden
zijn welkom, een verrekijker is
een aanrader. Carpoolen en ver-

trek is op zondag 27 maart om
08.15 bij de kerk in Helden of bijeenkomen om 09.00 uur bij het
bezoekerscentrum Groote Peel.
Deelname is gratis, meer info via
vogelwerkgroep@ivnhelden.nl

Gevarieerd reportoire

Lenteconcert Fanfare
St. Cecilia Helden
Fanfare St. Cecilia Helden geeft op zondagmiddag 27 maart haar
lenteconcert. Dit vindt plaats in het Kerkeböske in Helden.
Allereerst waren dat Mariet van
Enckevort en Sefa Strijbos, die al
25 jaar vrijwilligerswerk voor de
Zonnebloem hebben verricht. Naast de
vele bezoekjes, lotenverkoop en deelname aan groepsactiviteiten, hebben
ze zich ook verdienstelijk gemaakt
door elk tien jaar deel te nemen aan
regiovakanties. Ze kregen door de
regiovoorzitter, Paul Delissen, het gou-

den Zonnebloem-waarderingsinsigne
opgespeld. Na deze twee dames
waren de volgende drie aan de
beurt: Jose Schepens, Ria Jaspers en
Hanneke Geraets hebben de plaatselijke afdeling al tien jaar op vele
manieren ondersteund. Zij kregen de
zilveren waarderingsspeld. Tot slot
waren er drie mensen die hun eerste lustrum erop hadden zitten: Eric

Wij bieden jou een
opleiding aan!
Spreekt het jou aan om te werken aan verwarming en
water technische installaties binnen de (glas)tuinbouw?
Zou je graag storingen willen lokaliseren, lekkages
verhelpen, leren lassen, pompen repareren en nog veel meer?
Dan willen wij jou graag helpen!

Wij bieden:
• een interne opleiding tot WTB service monteur
• diverse bijkomende opleidingen onder andere met betrekking tot
het lassen, VCA etc.
De kennis die je hierbij opdoet ga je toepassen in de praktijk door
op termijn zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen bij
onze klanten. Natuurlijk krijg jij hiervoor het nodige gereedschap
en een bus mee en staat hier ook een groep collega’s klaar
om jou daarbij op weg te helpen. Een goed salaris hoort hier
vanzelfsprekend ook bij.
Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
Een collega die:
• net zo enthousiast wordt van ons innovatieve en gemoedelijke
familiebedrijf, onze werkzaamheden en onze klanten, als dat
wij dat zijn;
• zich graag ontwikkelt;
• en zich hopelijk voor een langere termijn voor ons bedrijf wilt in
gaan zetten.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via vacature@vtihorst.nl of 077 - 398 51 00.

www.vtihorst.nl

Heijnen, Marlie van der Elsen en
Marian Oostdijk werden daarom ook in
de bloemetjes gezet. De afdeling mag
zich ook verheugen op de komst van
drie nieuwe vrijwilligers. Bij interesse
voor de Zonnebloem-activiteiten,
neem dan contact op met de coördinatoren bezoekwerk José Pijnenburg
06 51 37 86 34 of José Schepens
06 51 70 04 97.

“Het is weer lente, dus tijd voor
een nieuw begin”, zo stelt een verenigingslid van St. Cecilia Helden.
“Ook voor de fanfare, want de
repetities die de laatste weken
eindelijk weer mochten, hebben
geleid tot het eerste concert in
tijden voor de fanfare.” De leden
van het fanfare orkest, aangevuld

met een aantal jeugdleden, zullen weer van zich laten horen.
Zij spelen deze middag een gevarieerd reportoire. Dit alles onder
de bezielende leiding van Sander
Simons. De entree is gratis en het
concert begint om 15.00 uur in het
Kerkeböske in Helden.
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250 volle vuilniszakken in Peel en Maas
tijdens landelijke opschoondag

Flatsers verliezen
van Kuiters met beugelen

Zo’n zeshonderd opruimers hebben tijdens de Landelijke Opschoondag zwerfafval opgeruimd in de gemeente
Peel en Maas. Dit aantal is een combinatie van vaste adoptanten van Peel en Maas Schoon, 180 brugklasleerlingen van het Bouwens en vrijwilligers die zich zaterdag 19 maart aansloten bij één van de acties van Peel en
Maas Schoon of IVN Helden.

Een kleine onnodige nederlaag was het resultaat voor de Flatsers
van een avond beugelen tegen de mannen uit Tegelen. De Flatsers
verloor met 2-3 van beugelclub de Kuiters.
Piet Geurts speelde een goede
wedstrijd tegen Rene Ververgaard
en verloor met het kleinst mogelijke verschil, omdat een bol voor
de ring net iets te ver liep en Rene
hier een Lucky slag aan overhield.
In de tweede partij trok Esther de
stand weer recht tegen Jan Klerken.
De derde partij onder zeer hoge druk
gebeugeld door Patrick Holthuijsen
en Tom Klerken. Patrick kon een
vier punten voorsprong helaas niet
vasthouden en moest de winst

Hoewel de opruimacties nog steeds
meer dan 250 volle vuilniszakken opleverden, blijkt Peel en Maas
wel schoner te worden, zo stelt Rob
Custers van Peel en Maas Schoon.
“Uit de jaarlijkse monitoring van
de gemeente blijkt dat onze straten 21 procent schoner zijn geworden tussen 2020 en 2021: 167 van de

200 monitor-locaties waren schoon
tot zeer schoon. Dat komt doordat
afgelopen jaren ‘oud’ vuil bijna overal
is opgeruimd en veel vrijwilligers
maandelijks, wekelijks en soms zelfs
dagelijks het ‘nieuwe’ vuil opruimen.
Daarnaast worden door de invoering
van statiegeld op kleine plastic flesjes, die veel minder op straat wegge-

Tekst: Piet Geurts

Elektro-monteur

Inwoners van Baarlo kunnen op zaterdag 26 maart hun oud ijzer inleveren in het dorp. De Fanfare
Eendracht uit Baarlo organiseert maandelijks een oud ijzer inzameling in het dorp, altijd op de laatste
zaterdag van de maand.
ming heeft om oude metalen in te
zamelen. Het oud ijzer mag worden
ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 uur

alsnog aan Tom laten. Mark van de
Korput bleek in de vierde partij een
maatje te klein voor de topspeler
Patrick Bovee, die een klasse partij
speelde en verdiend de winst pakte.
De slotpartij tussen Roy Geurts en
Ben Vissers leek na een zes punten
voorsprong een makkelijke prooi te
worden voor Roy, maar door slordig
spelen moest hij nog alle zeilen bijzetten om de winst te pakken.

gooid.” Peel en Maas Schoon verwacht
dat na 31 december ook minder blikjes
zullen worden gevonden, omdat dan
ook daarop statiegeld wordt ingevoerd. “Zo wordt Peel en Maas nog
schoner”, aldus Custers.
Kijk voor meer informatie op
www.peelenmaasschoon.nl

Oud ijzer inleveren in Baarlo

De fanfare uit Baarlo is de enige
organisatie in Baarlo die van de
gemeente Peel en Maas toestem-
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op de Sprunklaan in Baarlo.

Weer in Peel en Maas

Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve
en toonaangevende energie- en installatietechnische projecten
in binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren
en onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey
projecten. Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame
toekomst. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl.

Wat ga je doen?
Als elektro-monteur voer je, geheel zelfstandig of in teamverband,
diverse werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische (besturings-)
installaties, voornamelijk in de glastuinbouw. Ervaring in een
soortgelijke functie is een voordeel. Het is van belang dat je een
klantgerichte en flexibele instelling hebt. Een 9 tot 5 mentaliteit past
namelijk niet bij ons bedrijf. Ons vakgebied is steeds in ontwikkeling
en daarom is het belangrijk dat je bereid bent om te blijven leren.
Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel het uitvoeren van je
werkzaamheden als het bijblijven in de techniek belangrijk.
Wat past bij jou?
• MBO E, richting energietechniek of MBO WTB,
• Ervaring en kennis van besturingstechniek is een voordeel,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten, zowel
intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• flexibele instelling, dat hoort bij onze uitdagende projecten want die
zijn afwisselend en zelden standaard,
• in het bezit van een geldig rijbewijs,
• woonachtig in een straal van 35 km rondom Horst.

Maart gaat records breken qua
zonneschijn
Met de neerslagrecords blijft het nog even spannend, omdat er mogelijk een wisselvalliger slot gaat
komen. Tot in het weekend blijft het nog zeer aangenaam en groeizaam lenteweer dankzij de vele uren zon
en nog altijd wat reserves van regenwater in de grond. Het wordt 15 tot 17 graden in het weekend en er
staat niet veel wind. Het hogedrukgebied waar wij dit mooie weer van meepikken, zakt langzaam in.
In plaats daarvan komt er ergens anders, in de buurt van de Noordzee, een nieuw hogedrukgebied tot
ontwikkeling. Dit zal er echter voor zorgen dat de stroming de noordoosthoek gaat opzoeken en de temperaturen overdag rond de 10 graden uitkomen. In de nacht kan het dan een paar graden vriezen.
Neerslag blijft tot halverwege volgende week nog uit. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid,
• diversiteit aan technische disciplines,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je
cv en een korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl. t.a.v.
Karen Flipse.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 077 - 398 51 00 en vragen naar
Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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VW Polo 1.0 TSI 95pk Highline
R-Line, 2020, 22.446 km

VW Golf GTI 2.0 TSI 245pk
DSG, 2021, 17.614 km

VW Golf R-Line 1.5 TSI 150pk
Business, 2021, 8.948 km

VW Golf Variant 1.5 TSI 130pk
Comfortline, 2019, 59.682 km

NU € 21.440,-

NU € 39.840,-

NU € 34.840,-

NU € 19.840,-

VW Tiguan 1.5 TSI 150pk DCG
Elegance, 2021, 26.785 km

SEAT Ibiza 1.0 TSi 115pk FR,
2018, 70.948 km

SEAT Ibiza FR 1.0 TSI 115pk
Business Intense, 2018, 90.789 km

SEAT Leon ST 1.0 EcoTSI 115pk
Reference, 2016, 93.244 km

NU € 39.840,-

NU € 16.840,-

NU € 15.840,-

NU € 12.840,-

SEAT Leon ST FR 1.0 TSI 115pk
Business Intense, 2019, 46.004 km

SEAT Arona FR 1.0 TSI 115pk
DSG, 2019, 76.544 km

ŠKODA Rapid Spaceback 1.0
TSI 95pk DSG, 2018, 57.146 km

ŠKODA Fabia Combi Ambition
1.0 TSI 95pk, 2017, 24.892 km

NU € 18.840,-

NU € 20.840,-

NU € 16.840,-

NU € 13.840,-

G
8% BIJTELLIN

Audi Q2 35 TFSI 150pk S-Tronic
S Edition 2020, 23.712 km

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk
S-Tronic S Line, 2019, 17.868 km

Audi A4 Avant 35 TFSI 150pk
S-Tronic S-line, 2020, 21.047 km

Audi e-tron Sportback S Quattro
503 pk S-Line, 2020, 11.242 km

NU € 33.840,-

NU € 28.840,-

NU € 38.840,-

NU € 105.840,-

Bekijk het volledige aanbod op

Venlo Celsiusweg 5
Sittard Bergerweg 65

www.carvitaal.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn rijklaar.
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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
verbondenheid van inheemse
volken met hun land. Bijvoorbeeld de Maya’s in Guatemala.
De vastenactie steunt daar
ter plekke drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor
hun r echten. In alle parochies
van onze Federatie staan in de
kerken collectebussen of wordt
er extra gecollecteerd. Ook
kunt u rechtstreeks uw bijdrage overmaken op banknummer: NL 39 RABO 0141974664
t.n.v. Vastenactie Dekenaat
Helden. Meer i nformatie 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 dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.

Kerkdiensten
Zondag 27 maart
H. Mis 9.30 uur 4-de zondag
Veertigdagentijd
Doopviering om 13.00 uur van
Florentine Kluijtmans
Woensdag 30 maart
H. Mis 9.00 uur
Mededelingen
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 4 april a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen.

Kerkdiensten
Zondag 27 maart
H. Mis 11.00 uur
t.i.v. de zieken in onze parochie
Zaterdag 2 april
H. Mis 19.00 uur
t.i.v. uit dankbaarheid

Parochie Helden

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 27 maart
H. Mis 11.00 uur
4-de zondag Veertigdagentijd
t.i.v. Truus Vanmaris-Wijnen
(jaardienst)
Zondag 3 april
Geen H. Mis

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor 4de zondag 40dagentijd; t.i.v. Tonnie
Lijssen-Verhaegh (zeswekendienst);
Lucie en Drees Hermkes-Kartner;
overl. ouders Frans Hermans en
Lies Frencken, collecte mede voor de
weekboekjes
Vrijdag 1 april
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Parochie Egchel

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg,
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE

Adreswijziging
Het secretariaat van de parochie
H. Aldegundis is verhuisd
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 naar Dorpstraat 31, 5993 AL Maasbree
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 ingang sacristie van de kerk.
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
www.parochiemaasbree.nl
parochiekerk is dagelijks geopend
Kerkdiensten
voor het opsteken van een kaarsje,
Zondag 27 Maart –
een gebed of een moment van
4e Zondag van de vastentijd
bezinning. De H. Aldegundis is
H. Mis: 11.00 uur
beschermheilige tegen ernstige
Lector: Mevr. Marian Verhappen
ziekten en voor troost en hoop.
Intenties: Sjra Walraven en Trees
Walraven-Vaessen. Jaardienst Sjeng
Vaessen, overleden ouders en Toon Parochie Kessel
en Maria Vaessen.
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Mededelingen
Iet Dings-Bovendeerdt
Collecte Oekraïne
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
De collecte voor de vluchtelingen
Kerkdiensten
uit Oekraïne heeft 92,30 euro
Zaterdag 26 maart
opgebracht. Hartelijk dank, ieder
19.15 uur H. Mis. Zeswekendienst
die heeft bijgedragen.
Mevr. Giesbertz-Bruynen

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

Mededelingen
Vormsel
Vrijdag 25 maart om 19.00 uur is het
H. Vormsel voor de kinderen van
groep 8. Vormheer is Mgr. De Jong.
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela.
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 27 maart
9.30 uur H. Mis.- 4e zondag van de
vasten.

Informatie met foto’s

Lezing door fotograaf in de Truijenhof Meijel
De Meijelse natuurfotograaf Frans Hodzelmans geeft een openbare lezing op maandag 28 maart.
Dit vindt plaats in Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof in Meijel.
In het zuiden van Frankrijk vormt
de Rhône een delta die uitmondt in
de Middellandse zee. Deze delta is
een natuurgebied en staat vooral
bekend om de flamingo’s, wilde
paarden en de vechtstieren die er
gefokt worden. Dat er buiten dit trio
nog meer te zien is, laat fotograaf
Frans Hodzelmans op deze avond
zien door middel van foto’s en veel

achtergrondinformatie.
Het tweede deel van deze avond is
gericht op het noordelijke deel van
Frankrijk. Hodzelmans is hier in de
Vogezen geweest, een gebied dat
iets meer dan 500 kilometer van
Meijel afligt. De fotograaf laat foto’s
zien van gemzen en andere interessante dieren die hij heeft gefotografeerd tijdens zijn reis.

Info
De lezing vindt plaats in de
Truijenhof, Tomveld 2 in Meijel.
Aanvang is om 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis
en voor zowel leden als niet-leden
van het IVN. Kijk ook eens op:
www.natuurfoto.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 26 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 2 april
H. Mis 17.30 uur
5de zondag 40 dagentijd

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 26 maart
H. Mis 19.00 uur
met Dameskoor
t.i.v. uit Dankbaarheid
Maandag 28 maart
18.30 uur H. Aanbidding 19.00 uur
H. Rozenkrans (dagkapel)
Dinsdag 29 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. koffiedrinken
Donderdag 31 maart
H. Mis 09.00 uur.
Aansl. H. Aanbidding (dagkapel)
Zondag 3 april
H. Mis 11.00 uur - met Herenkoor
t.i.v. Chris Segers en Drine SegersCuijpers (gest.jaardienst); Jac. Geraets
(jaardienst) en Nellie Geraets-Corsten
(verjaardag)

Jaardienst Bertha Smits-van Horen en
tevens voor Joep Smits.
Donderdag 31 maart
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
18.00 uur H. Mis
Voor Piet Geraets en Gertruda GeraetsTimmermans en zoon Jac Geraets
Mededelingen
Bestelde H. Missen
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn
doorgegaan, kunnen opnieuw worden
aangemeld , op de datum welke de
familie wenst.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 26 maart
H. Mis 19.00 uur 4-de zondag
Veertigdagentijd. M.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Mia Houtappels; Joke
Goes; Cor en Dien Haenen en familie (verjaardag);
dinsdag t/m vrijdag
ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel.
Vrijdag 1 april
‘s-ochtends ziekencommunie

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

Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077- 3981416)
of kapelaan Hans te Boekhorst
(telefoon 077 477 12 75):
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.

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

In gesprek over dementie
en geluk
De Bibliotheek Maas en Peel organiseert rond haar jaarthema
GELUK een aantal activiteiten. Op donderdag 31 maart heeft zij
Frank Jeene te gast bij de Bibliotheek Maasbree, die uit eigen
ervaring en perspectief met geïnteresseerden in gesprek gaat over
dementie en geluk.
Frank werd voor het eerst geconfronteerd met dementie toen zijn schoonvader de ziekte kreeg. Wat doet
dementie met iemand die aan deze
ziekte lijdt? En wat betekent dat
voor mensen uit zijn omgeving?
Volgens Frank is er winst te behalen
op diverse gebieden als partijen met
elkaar samenwerken. Maar hoe zit

het met dementie en geluk? Al deze
vragen komen aan de orde, maar ook
vragen van deelnemers worden met
elkaar besproken.

Deelname
Aanmelden kan via www.debibliotheekmaasenpeel.nl/activiteiten
Deelname is gratis.
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270,-

130,-

inruil
korting

C

919,-

BOSCH WASMACHINE
WAU28P90NL

649,-

• 1400 RPM • 9kg vulgewicht • i-DOS • EcoSilence Drive • SpeedPerfect-functie

inruil
korting

A

1099,-

969,-

MIELE WASMACHINE

WED 035 WPS EXCELLENCE
• 1400 RPM • 8kg vulgewicht • SoftCare-trommel • CapDosing

90

DAGEN OP
PROEF!

250,inruil
korting

269,99

949,-

AEG WARMTEPOMPDROGER
T8DEN95CS

• 9kg vulgewicht • AbsoluteCare • SensiDry • ÖKOFlow-filtersysteem

699,-

TEFAL STOOMGENERATOR EN STRIJKPLANK
GV9550 + TI1200

229,-

INCL. GRATIS STRIJKPLANK

• Stoomstoot 520 g/min • 8 bar • Afneembaar waterreservoir 1,9 • 90 dagen op proef

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

