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Omgaan met tijd
In de Lazaristenkapel in Panningen is onlangs stilgestaan bij de vraag hoe wij omgaan met tijd. Er werd gesproken over tijdpiraten die alles sneller willen doen, die daarmee veel geld
willen verdienen om tijd te kopen om een paar keer per jaar een of twee weken niets te hoeven doen. De tegenhangers daarvan zijn de tijdpioniers die alles langzamer willen doen,
met meer rust en meer voeling met de omgeving. De tijdpioniers werken zich niet in de stress om geld te verdienen waarmee ze vrije tijd kunnen kopen; ze laten zich niet opjagen en
richten hun leven zo in dat ze iedere dag tijd hebben om te rusten. Er werd met elkaar verkend hoe tijdpiraten zich kunnen ontwikkelen tot tijdpioniers. De bijeenkomst werd
muzikaal opgeluisterd door passende liederen van Sandra Korsten. / Beeld: Jac Willekens

Buurtbewoners willen alternatieve locatie

Digitale informatiebijeenkomst zendmast Kessel-Eik zorgt voor frustratie
Vodafone wil in Kessel-Eik de mobiele bereikbaarheid verbeteren door een zendmast te plaatsen aan de
Rijksweg in Kessel. Voordat de vergunning hiervoor wordt ingediend, wilde Vodafone in gesprek met omwonenden in een digitale omgevingsdialoog. Tijdens deze bijeenkomst lichtte Vodafone toe waarom gekozen is
voor een zendmast op de locatie aan de Rijksweg. Omwonenden reageerden ontstemd.
Vanwege coronagevallen werd de
bijeenkomst door Vodafone digitaal gehouden. Daar werd meteen
door omwonenden van de beoogde
zendmast kritiek op gegeven. Eerder
ontvingen zij een brief van Vodafone
waarin ze op de hoogte werden
gesteld van de plannen die het telecombedrijf heeft op de Rijksweg.
Destijds ontvingen niet alle buurtbewoners een brief, waardoor er al frustraties ontstonden. Tijdens de digitale
bijeenkomst merkte een buurtbewoner op dat vooral 80-jarigen in de
omgeving van de beoogde zendmast

wonen en dat zij geen digitale kennis hebben. Door digitaal in gesprek te
gaan, wordt deze groep overgeslagen.
“Ik vind dat jullie zwak overkomen,
jullie gebruiken allerlei smoesjes om
onder een fysieke bijeenkomst uit te
komen”, aldus een buurtbewoner.
Vodafone gaf adviesbureau MD7 de
opdracht om in Kessel-Eik op zoek
te gaan naar een mogelijke locatie
voor een zendmast. Het adviesbureau
lichtte tijdens de digitale bijeenkomst
toe waarom voor de Rijksweg is gekozen. Buurtbewoners waren niet te
spreken over deze locatie en vroegen

het adviesbureau waarom er niet naar
alternatieven is gekeken. “Vanaf juni
2022 wordt er geëist dat telecombedrijven een minimale dekking hebben.
In Kessel-Eik is niet voldoende bereik
en daarom is een mast nodig om
overal dekking te hebben. Deze zendmast moet dekking geven tot de N273
tussen Kessel-Eik en Neer. Vodafone
heeft ons een zoekgebied gegeven en
wij hebben onderzocht waar de mast
het beste kan komen. Er zijn alternatieven aangedragen, maar die lagen
buiten de zoekcirkel of waren niet
geschikt.” Ook de windmolens in het

gebied zijn onderzocht, maar die liggen volgens MD7 500 meter buiten
het zoekgebied en vallen vaak af vanwege het schoonmaaksysteem aan
de palen. “Wij zijn hier niet blij mee.
Het gaat om een beperkt zoekgebied,
dan begrijp ik dat je niet veel verder
komt”, reageerde een buurtbewoner
cynisch.
Andere kritiekpunten waren de negatieve gezondheidseffecten van zendmasten en het zichtverlies. Volgens
MD7 zijn er geen negatieve effecten
op korte termijn. Op lange termijn
worden ze niet volledig uitgesloten,
omdat tot nu toe daarover weinig
wetenschappelijk bewijs is. Verder gaf
MD7 aan dat er geen sprake is van
uitzichtverlies, omdat de zendmast
minimaal op 200 meter van wonin-

gen wordt geplaatst. “Er is een extern
bureau ingeschakeld om een inpassingsplan te maken om de zendmast
uit het zicht te trekken. Er komt een
houtsingel om de mast heen en er
worden eiken en een akkerrand van
inheemse akkerkruiden geplant.
De voet zal daarom uit het zicht van
buurtbewoners worden ontnomen.”
Gemeente heeft eerder al een positief principeverzoek afgegeven met de
voorwaarde dat er een omgevingsdialoog wordt gevoerd. Tijdens de digitale bijeenkomst werd opgemerkt dat
niemand van de gemeente aanwezig was. Daarom werd de gemeente
onder vuur gelegd. De buurtbewoners
geven aan in bewaar te gaan wanneer
de vergunning definitief wordt ingediend.
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Goede Doelenweek Peel en Maas levert ruim 155.000 euro op
De Goede Doelenweek, die eerder deze maand in heel Peel en Maas werd gehouden, heeft een totaalbedrag
opgeleverd van 155.225 euro. Dat is bijna 6.000 euro meer dan de vorige editie, en het hoogste bedrag sinds
de start van de gezamenlijke Goede Doelenweek in 2016. De organisatie is blij met het resultaat, zeker
omdat de vorige editie nog maar zeven maanden geleden plaatsvond.
Vanwege corona werd de Goede
Doelenweek afgelopen jaar verschoven van april naar september.
Het ‘Nu alweer-effect’ bleef echter uit, en de inwoners van Peel en

Maas tastten dit jaar zelfs een beetje
dieper in de buidel. Elk dorp heeft
inmiddels ook uitgerekend hoeveel
geld ieder fonds of iedere stichting
afzonderlijk krijgt. Die bedragen

hangen af van wat de mensen hebben aangegeven op hun formulier.
Nogal wat mensen doneren echter
een geldbedrag zónder het specifiek
toe te kennen aan één of meerdere

fondsen. Hun donatie wordt gelijk
over alle deelnemende goede doelen verdeeld. Met 26.000 euro werd
in Helden het meeste geld opgehaald, gevolgd door Panningen met
25.750 euro. Ook in de kleinere dorpen waren de mensen gul.
Om doneren gemakkelijker te maken
en omdat mensen tegenwoordig
minder contant geld in huis heb-

ben, maken steeds meer dorpen
gebruik van een QR-code of automatische incasso/machtigingen.
Panningen haalde bijvoorbeeld zo’n
40 procent op via QR-code of incasso,
en Maasbree kent al langer een
zeer groot aantal incasso-donateurs
(75 procent).

Droom in vervulling

Corina Geraets uit Kessel schrijft boek geïnspireerd
op haar eigen leven
Corina Geraets uit Kessel heeft haar droom in vervulling laten gaan
door een boek te schrijven, geïnspireerd op haar eigen leven. ‘Wij tegen
de wereld’ is een verhaal waarin ze haar eigen emoties en gebeurtenissen uit het verleden heeft verwerkt. Het boek wordt vrijdag 13 mei
uitgegeven.
Op 14-jarige leeftijd verloor Corina haar
vader. Op advies van haar psycholoog schreef ze haar emoties op papier
en vanuit daar ontstonden de eerste
verhalen. 1,5 jaar geleden kwam dat
advies wederom van pas toen Corina
haar baan kwijtraakte in een tandartsenpraktijk. “Dit kwam voor mij op een
onverwacht moment. We zaten midden
in de coronatijd en een verbouwing.

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie

Schrijven voelde voor mij als therapie.
Het verhaal vloeide er zo uit.”
Twee maanden later had Corina een
volledig boek op papier staan. Het verhaal gaat over een vrouw die na de
geboorte van haar kind na acht maanden weer aan het werk gaat in een
tandartsenpraktijk. Daar is haar man
het echter niet mee eens. Haar baas
blijkt een griezel te zijn en met haar
man loopt het thuis ook niet vloeiend.
Als de vrouw ook nog gestalkt wordt,
loopt haar leven helemaal niet meer
lekker. “Mijn eigen leven was de fundering voor het verhaal. Het blijft wel
een fictief boek, waarbij enkele verhaallijnen worden aangedikt. Er volgen
gebeurtenissen elkaar op, die in het
echte leven niet realistisch zijn. Er zit
veel emotie in het verhaal, waarmee
ik de lezer hoop te trekken.”

Er zat volgens de
uitgeverij potentie in
het verhaal

077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Op advies van vrienden en familie
stuurde Corina het verhaal op naar een
uitgeverij. Ze kreeg de opdracht om het
verhaal op spelling nogmaals te controleren. Daarvoor kreeg ze hulp van haar
schoonzus. “Toen heb ik het verhaal
opgestuurd naar Boekscout en ontving
ik enthousiaste reacties. Er zat volgens
de uitgeverij potentie in het verhaal.”
13 mei is het zo ver en wordt het boek
uitgegeven en hoopt ze dat de boekenhandels haar boek inkopen. VVV Kessel
heeft al laten weten een stapel te verkopen. Op zondag 22 mei houdt Corina
in haar woning op Baarloseweg 12 in
Kessel een boekpresentatie om 14.00
uur. Dan krijgen lezers de kans om hun
pre-order op te halen. “Ook zal ik dan
een bedankje doen aan mijn schoonmoeder en -zus.”
Volgens Corina heeft het boek haar veel
goeds gebracht. “Ik heb mijn emoties
een plaats kunnen geven en daardoor heb ik mijn ontslag geaccepteerd.
Ik heb zelfs meer begrip voor de keuze
van mijn toenmalige baas gekregen.
Inmiddels heb ik een nieuwe baan
gevonden en ben ik begin deze maand

gestart met het opzetten van een
nieuwe tandartspraktijk.”
Nu één wens is uitgekomen, hoopt
Corina nog één doel te bereiken.
Namelijk het winnen van een schrijfwedstrijd georganiseerd door de

Verhalenfabriek. “Als je wint, krijg je
een contract bij de uitgeverij. De kans is
uiteraard heel klein dat ik de wedstrijd
win, maar ik zie wel wat het me brengt.
Ik zou het wel mooi vinden om bekend
te worden al schrijver en dat mijn boek

bij de top 10 van de boekenhandel ligt.
Toch zou ik de tandheelkunde nooit volledig kunnen loslaten. Je moet ook wat
meemaken om over te schrijven.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Peel en Maas

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo reikte dinsdag 26 april zes Koninklijke onderscheidingen uit
in de gemeente Peel en Maas. Twee inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en
vier tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Geldig van 28 april t/m 18 mei 2022

Riblappen
Sucadelappen
Runderpoulet

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Wilhelmien Janssen-Jaspers

Piet Janssen

Ger de Vlieger

Wilhelmien Janssen-Jaspers (75)
uit Meijel werd benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Wilhelmien was van 1987 tot 1996
secretaris en later penningmeester
van CDA Meijel. In 1989 richtte
ze de Bridgeclub Meijel op, waar
ze momenteel nog bestuurslid
is. Daarnaast was Wilhelmien
van 1998 tot 2013 vrijwilliger
van De Heimat Kapelle Meijel,
van 2004 tot 2018 vrijwilliger,
bestuurslid, penningmeester van
Wereldwinkel Peel en Maas en
momenteel algemeen vrijwilliger
van Fiets4Daagse De Peel. Ook zet
ze zich in diverse werkgroepen
in voor Seniorenvereniging KBO
Meijel.

Piet Janssen (70) uit Grubbenvorst
is op verzoek van de familie en de
burgemeester van Horst aan de
Maas benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau vanwege zijn
verdiensten in Maasbree. Hij was
onder andere penningmeester van
Tafeltennisvereniging Maasbree
en van Stichting Jongerencentrum
Mafcentrum. Daarnaast zette
hij zich in voor de Maasbreese
voetbalvereniging en de Stichting
Peuterspeelzaal ’t Peuterhofje.
Momenteel is Piet bestuurslid
van de Stichting Jeugdcarnaval
Maasbree, penningmeester van
ontmoetingsplaats TWP Maasbree en
penningmeester van het project KIDDZ
en Armoede.

Ger de Vlieger (73) uit Kessel werd
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Dit omdat hij
verschillende vrijwilligersrollen in
Kessel heeft en heeft gehad. Hij is
onder andere voorzitter van het
Dorpsoverleg Kessel, voorzitter van
Stichting Welzijn Kessel- KesselEik, initiatiefnemer en kartrekker
werkgroep statushouders, Taalcafé
Kessel en Kessel- Eik en voorzitter
van Toeristisch-recreatief Platform
Peel en Maas. In het verleden was
hij kartrekker van de herbouw van
Kasteel de Keverberg en voorzitter
van Stichting Dorpsontmoeting
Os Thoes.

BERGINGSSPECIALIST

FULLTIME EN/OF PARTTIME

Wat ga je doen?
Als bergingsspecialist help je gestrande automobilisten bij
aanrijdingen, ongelukken en pech. Door je technische kennis
ben je in staat om pechgevallen op locatie te herstellen.
Je brengt de inzittenden van het voertuig in veiligheid en bergt
het voertuig op een veilige manier. Belangrijk is ook dat je er
als mens staat door een luisterend oor te bieden en rust uit
te stralen. Voor onze klanten, voornamelijk alarmcentrales,
verzekeringsmaatschappijen, garages en overheidsinstanties,
staat ons team 24 uur per dag paraat. Je komt te werken in een
omgeving van ervaren bergers en planners.
Bij ons is geen enkele dag hetzelfde!
Wat verwachten wij van jou?
• Je woont in de omgeving van Roermond of Venlo
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs C en E met code 95
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken
• Je hebt probleemoplossend vermogen
• Je bent beschikbaar om in een onregelmatig rooster dag-,
avond-, weekend- en nachtdiensten te werken
• Een goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van
de Nederlandse en Engelse taal, een goede beheersing
van de Duitse taal is een pré
Daarnaast ben je:
• Klant- en servicegericht
• Geïnteresseerd in logistiek, hulpverlening, auto’s en techniek
• Stressbestending

Hub van den Bosch

Peter Broekmans

Ber Geuijen

Hub van den Bosch (65) uit Helden
werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Hub is
sinds 2004 voorzitter van Stichting
leven rond de dood Gemeente
Peel en Maas. Daarnaast is
hij vanaf 2008 vrijwilliger bij
Stichting ’t Groenewold, medeinitiatiefnemer, secretaris en lid
werkgroep schuldhulpverlening
van Bindkracht. In 2010 werd Hub
penningmeester van Stichting
Prisma en tot op de vandaag
heeft hij deze taak nog steeds.
Dat vrijwilligerswerk doet hij
naast de werkzaamheden voor
de Vincentiusvereniging in
Venlo en de VPW en landelijke
vakvereniging CNV- VPW.

Peter Broekmans (56) uit Maasbree
werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij is sinds 2004
directeur van De Fabriek in Maasbree
en vanaf 2009 directeur van Rendiz
B.V. In 2009 werd hij ook adviseur van
Stichting Wereldpaviljoen Steyl, dit
deed hij tot 2015. Peter adviseert ook
De Verkeerstuin Maasbree en sinds
2010 is hij voorzitter van Stichting
VVV-Venlo Foundation.

Ber Geuijen (83) uit Grashoek werd
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn
maatschappelijke verdiensten bij
IVN Helden sinds 1978 en de KBO in
Grashoek. Ber is namelijk van 1998 tot
2020 penningmeester geweest van
KBO Grashoek en tot heden is hij nog
steeds vrijwilliger. Sinds 1999 is Ber
ook vrijwilliger voor de parochie in het
dorp.

Wat wij bieden:
Een afwisselende, uitdagende functie in een dynamische en
groeiende organisatie. Je werkt volgens een onregelmatig rooster,
de werkdagen zijn verdeeld over zeven dagen per week. Salariëring
vindt plaats conform de geldende CAO afhankelijk van ervaring.
Informatie en sollicitatie:
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met
Marcel Broekmans via (088) 1700 800. Heb je interesse in de
genoemde functie? Stuur dan je CV en een korte omschrijving van
jezelf naar marcel.broekmans@ahdbroekmans.nl

Direct hulp nodig bij pech of schade?
Bel: +31 (0)88 1700 801
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Autohulpdienst Broekmans
Columbusweg 11 | 5928 LA VENLO | T 088 1700800
Beelden: Stefan Koopmans
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Basisschool Maasbree doet mee aan ‘Maand van de Schooltuin’
aanvragen voor in de klas. Tijdens de
Basisschool De Violier in Maasbree doet, net als achttien basisscholen in Limburg, mee aan de eerste editie
van ‘Maand van de Schooltuin’, die loopt van maandag 9 tot en met dinsdag 31 mei. Tijdens deze maand mogen Landelijke Schooltuinconferentie op
woensdag 25 mei worden ook twee
leerlingen zelf groente en fruit zaaien, verzorgen en oogsten.
De Maand van de Schooltuin is een
initiatief van de Alliantie Schooltuinen
en Jong Leren Eten. Zij hopen met de
‘Maand van de Schooltuin’ bij te gaan

dragen aan een gezondere samenleving. Deelnemers van de ‘Maand van
de Schooltuin’ ontvangen een gratis lesbrief over ‘Zaaien van tomaat

met een plakje tomaat’ en een begeleidende brief om ouders te betrekken. Ook kunnen scholen de film ‘Een
jaar rond met de handen in de grond’

Gouden Wortels uitgereikt voor de
meest schooltuinvriendelijke gemeenten van Nederland.

Presentatie eindrapport ‘Kerken en gebedshuizen in Peel en Maas’
De Werkgroep kerkenvisie presenteert vrijdag 13 mei haar eindrapport over heden, verleden en toekomst van
de elf kerken en drie andere gebedshuizen in Peel en Maas. Aanleiding voor het onderzoek zijn de zorgen over
de toekomst van met name de christelijke kerken, die al sinds decennia te maken hebben met een afkalvend
draagvlak. Het rapport is gebaseerd op gesprekken die de leden van de werkgroep het afgelopen jaar voerden
met de vertegenwoordigers van alle gebedshuizen in de gemeente, óók de niet-christelijke.
Daarnaast is het gestoeld op een
inventarisatie van de cultuurhistorische waarde van de gebouwen en
hun artistieke inrichting. Het belangrijkste onderdeel van het rapport
zijn de adviezen die moeten helpen
om de vraag naar de toekomst van

de gebedshuizen te beantwoorden.
Overigens is die toekomst in de eerste
plaats aan de kerkbestuurders, maar
zeker ook aan de lokale gemeenschappen, in nauw overleg met de
gemeente en andere partijen. De
presentatie gaat vergezeld met drie

korte lezingen door deken Wilson
Varela (over de toekomst van de kerken in Peel en Maas), de heren Robert
Beelen en Raymond Smolenaers van
de Thallia Groep uit Weert (actief in
het herbestemmen en herontwerpen
van kerken) en Geert Schmitz, voorzit-

ter van het overkoepelend dorpsoverleg van Peel en Maas.
Iedereen met belangstelling voor
dit onderwerp is op vrijdag 13 mei
vanaf 14.00 uur welkom in dorpscentrum Kerkeböske, Aan de Koeberg
3 in Helden. Het programma start
exact om 14.30 uur, eindtijd is
circa 17.00 uur. De entree is gratis.
Gelieve uw komst te melden vóór vrijdag 6 mei op het volgende emailadres:
kerkenvisiepeelenmaas@gmail.com

Natuurbrand in De Heldense Bossen in Helden
De brandweer van Helden is zondag 24 april gealarmeerd voor een natuurbrand in De Heldense Bossen. Het
betrof een oppervlakte van 100 vierkante meter aan grondvuur.
Twee tankautospuiten kwamen ter
plaatse om de brand te blussen.

Al snel werd het sein brandmeester
gegeven. Wat de brand heeft veroor-

Word jij
onze nieuwe
collega?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste
mensen, heb jij aﬃniteit met techniek,
productie of logistiek?

Neem contact met ons op!

Een relevante opleiding is niet vereist.

OKECHAMP B.V.
okechamp_eu
Oude Venloseweg 84, 5941HG Velden
077 472 81 49
hrvelden@okechamp.eu
www.okechamp.eu

branden. Deze vonden onder andere
plaats in Arcen en Venlo.

zaakt, is niet duidelijk. De brandweer
had het dit weekend druk met bos-

De Mantelzorg Muzieksalon
nodigt je uit
Ben jij als mantelzorger uit Peel en Maas toe aan een
gezellig avondje muzikale ontspanning? Heerlijk samen
met anderen genieten van mooie livemuziek, onder het
genot van een drankje?
Wanneer:
Op woensdagavond 11 mei as. treden Frans Pollux en
BJ Baartmans op tijdens de Mantelzorg Muzieksalon.
Waar:
in Ut Gemeinsjapshoes, Lindelaan 4 in Kessel-Eik
Aanvang:
20.00 uur
Heb je interesse?
Meld je dan uiterlijk op 4 mei aan via
(077) 307 73 50. Dit kan op werkdagen van 8.30-13.00 uur.
Of stuur een mail naar Ondersteuning@vorkmeer.nl
De entree is gratis.
Tot ziens in Kessel-Eik

Over dementie

Column

Alles gaat goed
In column 1 en 2 heb ik geschreven over bewustwording.
Het blijkt dat betrekkelijk
weinig mensen zich bewust zijn
wat deze aandoening betekent
voor de persoon die het overkomt en zijn directe omgeving.
Eigenlijk is het bovenstaande
best raar. We kunnen stellen dat
dementie inmiddels bevolkingsziekte nummer één is. Gemiddeld
één op de vijf wordt er mee geconfronteerd en dat betekent 20 procent van de bevolking. Bij vrouwen
is de verhouding zelfs hoger: één
op de drie. Kijk je naar andere cijfers, dan zie je dat er meer mantelzorgers zijn dan mensen met de
aandoening. Dit is overigens niet
raar, want slechts één mantelzorger op één persoon met de aandoening is nagenoeg onmogelijk
en niet te doen voor de mantelzorger. Dit betekent dus dat een groot
aantal mensen van de Nederlandse
bevolking met deze aandoening
direct of indirect wordt geconfronteerd (meer dan 50 procent).
Waarom zijn wij er ons dan toch
minder bewust van? Ik heb daar
wel een antwoord op. We hoeven alleen maar in de geschiedenis te kijken van de verschillende
aandoeningen. De meest voor
de hand liggende aandoening is
kanker. In de vorige eeuw, toen
kanker opeens een vlucht kreeg,
had men er in het begin over het
‘k-woord’. Toen diagnoses beter
werden en sneller kwamen verviel
het ‘k-woord’ en konden mensen
steeds makkelijker praten over
kanker en de soort. Hoe komt het
dan dat wij niet of nauwelijks praten over dementie? Daar dragen
wij allemaal toe bij. Wij praten er
(simpelweg) niet over. Wie wil er
ook praten over geestelijk verval?
Dat je in de winkel staat en niet
meer weet welke boodschappen
je moet hebben, of dat je de naam
niet meer kent van diegene die jou
vriendelijk bij je voornaam aanspreekt? Daar bovenop zijn wij niet
echt een volk dat om hulp vraagt
als dat nodig is. Dat blijkt ook wel
uit het feit dat wij daar een spreekwoord voor hebben: Je eigen
boontjes doppen. Mocht u vragen
hebben, willen regeren op deze
een verhaal willen delen, stuur dan
een bericht naar allesgaatgoeddementie@gmail.com

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

Frank Jeene
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Veilige omgeving

Centrum Panningen wordt
dementievriendelijk
Het centrum van Panningen wil een veilige omgeving zijn waar
mensen met dementie zolang mogelijk kunnen meedoen. Een werkgroep bestaande uit mensen vanuit verschillende invalshoeken,
namelijk het centrummanagement Panningen, de winkeliersvereniging, de gemeente, een zorgcentrum en professionals, hebben het
plan uitgewerkt om van het centrum Panningen een dementievriendelijke centrum te maken.
Hiermee willen ze mensen/ondernemers meer bewust maken van
wat dementie nou eigenlijk is en
hoe je daar op een goede manier
mee om kunt gaan. Het doel is
aan de ene kant een stuk bewustwording en aan de andere kant
handvaten geven hoe signalen te
herkennen zijn en hoe het beste
om te gaan met deze doelgroep.
Hiervoor worden DHV’ers (dementiehulpverleners) opgeleid, die
mensen die kunnen signaleren,
adviseren én kunnen handelen.
Allereerst wordt dit opgepakt in

het centrum van Panningen en
daarna is het de bedoeling dat
dit wordt uitgerold in de rest van
de gemeente. De ondernemers
hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. De aftrap vindt
plaats op maandag 23 mei in het
‘Gemeenschapshuis in Kepèl’ en
in juni vindt er nog een verdiepingssessie plaats bij Zorgcentrum
Vincent Depaul. Als ondernemers/
medewerkers dit hebben doorlopen, ontvangen ze een certificaat,
een speldje voor de DHV’ers en een
speciale sticker op de deur.

com hey
mu
adv nica
iseu tie
(32
uur r!
)

Annemie Louman-Marckman
uit Meijel krijgt ‘L1 Limburgs
Lintje’
Naast de gebruikelijke lintjesregen door de burgemeesters, worden er ook L1 Limburgse Lintjes uitgereikt. Annemie LoumanMarckman was één van de personen die een lintje kreeg. Dit omdat
ze de kartrekker van Toneelvereniging C.O.M. in Meijel is.

Kempen Creëert groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Wij bedenken, maken en delen
communicatieboodschappen. Onze klanten verbazen met verrassende, creatieve
concepten. Dat is wat we het liefst doen. We kijken naar de vraag áchter de
vraag. We blijven nieuwsgierig. Zo komen we tot het beste resultaat. Dat doen
we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers,
communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken waar jij
je mee bezig houdt zijn dus iedere dag anders. Het ene moment ben je bezig met
de interne communicatie van een logistieke dienstverlener. Het andere moment
verzorg je externe communicatie van een organisatie uit de agrosector. Een dag is
nooit hetzelfde en dat maakt dit werk zo leuk.
Als communicatieadviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor dat zij
op jou kunnen bouwen, hun boodschap goed overbrengen en de juiste doelgroep
bereiken. Je luistert naar de wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden:
je kijkt naar de vraag áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door taken
over te nemen en de uitvoering bij ze weg te nemen.
Heb jij een passie voor communicatie? Doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Heb je daarnaast enkele jaren ervaring, zou je jezelf omschrijven als een
organisatietalent, ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs?
Dan leren wij jou graag kennen!

In september 1988 werd ze lid van
de toneelvereniging en in september 1989 bestuurslid. Later werd
ze voorzitter. Deze rol vervulde ze
tot 23 april 2014. Toen is Annemie
benoemd tot erelid van de C.O.M.
Ze kon het echter niet laten om
haar taken volledig neer te leggen. In juli 2017 is ze weer in het
bestuur getreden als penningmeester. Daarnaast is Annemie in 2011

de kartrekker geweest van Musical
‘De Ontmoeting’. Twee jaar later
mocht ze de Cultuurprijs Peel en
Maas in ontvangst nemen. Heden
is Annemie bij de decorploeg en
maakt ze hiervoor de tekening,
regelt ze de kleding en rekwisieten
en houdt ze een oogje in het zeil.

Beeld: Toneelvereniging C.O.M.

Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen dat de
dagen voorbij vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw
creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Solliciteren kan door je cv en motivatie
uiterlijk vrijdag 8 mei te sturen naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je
inhoudelijke vragen over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je
alles over het werken als communicatieadviseur bij Kempen.

#kempencreëert
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Os pap & mam, opa en oma

Frits & Andrea
Cruijsberg-van Mullekom
zijn 2 mei 2022
50 jaar getrouwd!

Je wilde nog zoveel,
maar je had niet meer de kracht
Je was zo moe,
je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden

Na een leven vervuld met mooie herinneringen,
hebben we je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Met verdriet in ons hart hebben we afscheid genomen
van pap, opa en grote super opa

Pierre Huijbers
echtgenoot van

An Gommans - Beurskens
Panningen, * 12 oktober 1934

Venlo, † 22 april 2022

60 jaar in liefde verbonden met

Sjraar Gommans

Proficiat van ons allemaal,

Ria en Huub
Maud en Jeroen, Dylan, Roan
Ivo en Joyce♥

Inge & Christian,
Renske en Guido, Evie en Rob
Rob & Maartje,
Rafke en Teun

Petra en Jan
Timo
Mitch
Stacey en Koen
Johan en Monique

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Correspondentieadres:
Katharinastraat 9, 5988 BG Helden
Het afscheid vindt plaats op vrijdag 29 april om 11:00 uur in het
Yardenhuis van Venlo.

Wies Huijbers - Janssen † 2009
Hij overleed in de leeftijd van 95 jaar in de Groenling te Panningen.
Meijel:
Meijel:

Herkenbosch:

Linne:

Baexem:

Ton en Ria
Bianca en Patrick, Timo, Sterre ,Loek
Nel en Johan
Lia en Thijs, Dewi, Jip
Jorn en Veri
Karin en Peter
Linda en Robert, Sen, Rim
Wouter en Rianne, Lenn, Kris
Stef en Emma, George, Amy
Ine en Ron
Lisa
Tommie en Janou
Marian en Nico
Sander en Amber
Siem

21 april 2022
Correspondentieadres: Klamp 22 - 5768 GJ Meijel
Het afscheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de Groenling te Panningen
en het Palliatieve Terminale Zorgteam voor hun betrokkenheid en liefdevolle zorg.

www.janssenuitvaart.nl

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

Dankbaar dat ze zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u bedroefd mee dat ôs mam, trotse oma
en gruütse overgrootoma toch nog onverwachts
rustig is ingeslapen,

Mie Simons-Cuppen
*28-02-1931

Panningen

† 23-04-2022

gehuwd met

Piet Simons †
Peet Steeghs Uitvaartzorg

eerder gehuwd met

Jan Engels †

Hein en Percy Engels-Peeters
Bart en Cindy , Mees
Sanne en Luc, Siem, Gijs, Fer

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Mart en Margo Engels-Timmermans
Jenny en Rick
Simone en Wesly, Fajen
Ton en Carla Engels-Op de Laak
Luca en Bart
Lano
Panningen, 23 april 2022
Correspondentieadres:
Familie Engels Weegbreestraat 3 5993 GP Maasbree

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Op donderdag 28 april hebben wij in het crematorium Venlo
afscheid genomen van ôs mam, trotse oma en gruütse
overgrootoma.

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

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend
laten wij u weten dat omringd door familie
vredig en waardig is ingeslapen

Jacques Grubben
Hij is voorzien van het H. Sacrament der Zieken
*11 januari 1931

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 0648550730 en www.
optidee.nl/peggy-wismans

Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Mary Grubben – Akkermans †
Maasbree
Venray
Oosterbeek
Maasbree
Boekend
Antwerpen

Goverdien en Thomas
Mirjam en Roland
Brigitte en Paul
Mark
Annemarie en Bert
Bart en Sophie
Klein-en achterkleinkinderen

Wautersweg 3 5993 NR Maasbree
We hebben dinsdag 26 april afscheid genomen
van Jacques in H. Aldegundiskerk te Maasbree.
Aansluitend hebben we hem begeleid naar zijn laatste
rustplaats op het kerkhof aldaar.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling die wij
ontvingen na het overlijden van
“ozze pap” en opa

Te huur opslagruimte
06 21 27 15 02 Beringe
Regio Boedelopslag
Schoonmaker m/v gezocht camping
Egchel
Seizoen april t/m september
Werkdagen bespreekbaar. Contacteer
06 38 04 36 13/info@vossenveld.nl

† 21 april 2022

echtgenoot van

Speciaal woord van dank aan wijkteam Groene Kruis Maasbree
en aan de medewerkers van “Het Poelsplein” in Panningen voor
alle liefdevolle zorgen die mam van hen mocht ontvangen.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

‘‘Samen zorgen voor een

Het is nog nooit zo ver geweest als nu
en dat is altijd zo.

Cor Ottenheijm
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, april 2022
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Spandoek voor Oekraïne voor de tweede
keer vernield
Het spandoek met de slogan ‘I have a dream, freedom for Ukraine and for all the world’ is voor de tweede keer
vernield. Het spandoek, dat sinds maart aan de John F. Kennedylaan hangt, werd eerder al vernield en later
opnieuw opgehangen. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 april was het weer raak. De initiatiefnemer
vond het kapotgesneden terug op de sportvelden bij de Piushallen.

Een maand eerder gebeurde hetzelfde
met het doek. De initiatiefnemer trof
destijds een trapladder aan in de
buurt van de bomen aan de John F.
Kennedylaan, maar de vlag was nergens meer te bekennen. Een zoektocht op de fiets volgde, waarna hij op
de sportvelden in Panningen het doek
in stukken aantrof. Op maandag 4 april
is er een nieuw doek geplaatst. In de
nacht van donderdag 21 april op vrijdag 22 april werd het spandoek weer

vernield. Dit keer werd er geen trapladder aangetroffen. Door een oplettende omstander werd het spandoek
op zondagmorgen op de sportvelden
bij de Piushallen gevonden.
De initiatiefnemer geeft aan het
schandalig te vinden dat vandalen
het doek al voor de tweede keer
vernielen. Wederom heeft hij bij de
politie een melding ervan gemaakt.
Momenteel onderzoekt de politie
wie de daders zijn. De initiatiefnemer

schat de kans klein dat de daders worden gepakt. Hij is momenteel op zoek
naar een locatie waar hij het doek op
een hoge plek kan hangen, zodat vandalen niet de kans krijgen om vernielingen aan te brengen. Zijn voorkeur
gaat uit naar een pand in het centrum
van Panningen. Op de plek aan de
John F. Kennedylaan komt de vlag in
elk geval niet meer te hangen.

Weer in Peel en Maas

PLANNER - TELEFOONDIENST
MEDEWERK(ST)ER

FULLTIME EN/OF PARTTIME

Wat ga je doen?
Als planner ben je verantwoordelijk voor alle inkomende
opdrachten. Hierbij kun je denken aan opdrachten van
alarmcentrales, garagebedrijven en overheidsinstellingen, maar
uiteraard ook van particulieren met autopech. Jij zorgt ervoor
dat onze bergingschauffeurs en pechhulpmonteurs 24/7 worden
aangestuurd en over de juiste informatie beschikken om onze klant
te kunnen helpen. Ook de administratieve afhandeling die bij de
opdrachten hoort is onderdeel van je takenpakket. Bij ons is geen
enkele dag hetzelfde!
Door middel van een interne opleiding zorgen wij dat je over de
benodigde kennis beschikt om zelfstandig te kunnen functioneren.
Wat verwachten wij van jou?
• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B
• Je hebt goede computervaardigheden
• Ervaring in plannen en logistiek inzicht is een pré maar
niet noodzakelijk
• Je bent beschikbaar om in een onregelmatig rooster dag-,
avond-, weekend- en nachtdiensten te werken (avond-, weekenden nachtdiensten zijn vanuit thuis mogelijk)
• Een goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal, een goede beheersing van
de Duitse taal is een pré.
• Je beschikt over een geldige verklaring omtrent gedrag
Daarnaast ben je:
• Klant- en servicegericht
• Geïnteresseerd in logistiek, hulpverlening, auto’s en techniek
• Stressbestending

Afwisseling tussen zon en bewolking
We hebben te maken met een geblokkeerd weertype en dit betekent dat vooral hogedrukgebieden de dienst
uitmaken. Storingen vanuit het westen met significante hoeveelheden regen en wind kunnen ons daardoor
moeilijk bereiken. Slechts af en toe kruipt er toch een kleine storing tussendoor en daar hebben we in het
begin van de week kennis van genomen. Inmiddels ontstaat er weer een nieuw hogedrukgebied net ten
noorden van Nederland en doordat deze omringd wordt door gebieden waar de luchtdruk ook hoog is,
staat er slechts een zwakke noordoostelijke stroming. Er is een afwisseling tussen perioden met zon en
hardnekkige bewolking. In de nacht kan er tevens lokaal mist ontstaan die overdag snel oplost. De temperaturen zijn zeer gematigd en voorlopig moeten we het doen met maxima tussen de 12 en 15 graden en in de
nacht rond 4 graden. Zondag weet een verstoring enkele lokale buien te triggeren vanuit het noorden,
maar de neerslaghoeveelheden zijn gering de komende tijd. De foto is gemaakt bij het kanaal vlakbij de
Noorderbaan in Panningen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Wat wij bieden:
Een afwisselende, uitdagende functie in een dynamische en
groeiende organisatie. Je werkt volgens een onregelmatig rooster,
waardoor je ook geregeld in de avond-, weekend- en nachten
diensten draait. Je hebt recht op een vaste vrije dag tussen maandag
en vrijdag die we in overleg samen bepalen. Dit betreft een tijdelijke
aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring vindt
plaats conform de geldende CAO, afhankelijk van ervaring.
Informatie en sollicitatie:
Wil je meer informatie over de functie of ben je enthousiast
na het lezen van deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en
CV naar marcel.broekmans@ahdbroekmans.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Autohulpdienst Broekmans
Columbusweg 11 | 5928 LA VENLO | T 088 1700800
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15-vragen aan

Toni Hipp Kessel-Eik
YouTubers. Het was ongeveer drie
uur ‘s nachts en de première begon
nog lang niet, maar ik zag dat er
nog drie anderen aan het wachten
waren in die livechat. Eén van die
drie was Thalia, mijn beste vriendin.
We hebben elkaar elkaars Instagram
gegeven en sindsdien hebben we
regelmatig contact.

Heb je een verborgen talent?
Ik wil singer/songwriter worden,
maar omdat ik best onzeker over
mijzelf en mijn liedjes ben, hebben
mensen amper mijn liedjes gelezen
of gehoord. Diegene die wel enkelen
hebben gelezen of gehoord, hebben me altijd goed commentaar erop
gegeven. Het wordt wel steeds makkelijker om stukjes van instrumenten die ik leer om te spelen, of van
liedjes die ik schrijf aan mensen te
laten zien.

Heb je een bijbaantje?
Nee, maar ik ga in de zomer wel helpen met prei poten.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Series kijken of boeken lezen.
Meestal lees ik romantische boeken
en kijk ik spannende of juist romantische series.

Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn moeder en mijn tante omdat ze
allebei zelfverzekerd zijn. En ze hebben een geweldige persoonlijkheid.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten komen?
Toni Hipp
13 jaar
Buurtcollege Agora
Maas en Peel
Kessel-Eik

mijn zus en ik altijd meezingen en
op de bank dansen. Ik vond alles dat
met muziek te maken had geweldig.
Mijn vader speelt keyboard en ik heb
hem daar altijd voor bewonderd.

Wat voor soort reis zou je willen
maken?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Ik wil graag de wereld rondreizen,
maar als eerste zou ik naar Frankrijk
willen gaan. Aangezien mijn familie
niet veel geld heeft en ik daardoor
alleen maar in buurlanden op vakantie was, zou Frankrijk al fantastisch
zijn. Omdat ik het luxe niet gewend
ben, zou dat ook helemaal niet nodig
zijn. Ik zou mijn zus, mijn moeder
en mijn beste vriendin meenemen.
Ik weet dat ze allemaal wel eens
echte vakantie nodig hebben.

De nacht dat mijn moeder me vanuit
het hospice heeft gebeld omdat mijn
opa ingeslapen werd. Het was ongeveer twee maanden nadat bekend
was dat hij kanker had. Hij werd
begin van de week naar het hospice
gebracht en hij zou uiterlijk nog drie
weken hebben. Hij is uiteindelijk
dezelfde week op zondagochtend
overleden.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Mijzelf te accepteren en van mezelf
te houden. Ik was altijd al anders
dan de ‘norm’. Van buiten en binnen.
Ik hoorde er nooit echt bij en ik werd
gepest op mijn basisschool. Door al
het commentaar van anderen en het
ouder worden, werd ik heel onzeker.
Ik werk al iets langer aan dit probleem, en ik hoop dat ik mijn doel
ga bereiken.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik vond/vind zingen heel leuk.
Toen mijn moeder het huis deed poetsen, en ze de radio aan deed, gingen

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn oom en tante vertellen me vaak
dat ik een leuk persoon ben en dat
ik goed genoeg ben. En iedereen die
dat niet zo ziet, is mijn aandacht niet
waard. Ook al zeggen steeds meer
mensen dit, mijn oom, tante en een
neefje maken me heel blij, waardoor
ik zulke opmerking zeer waardeer.
Vooral van hen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Vanaf groep 4 tot en met groep 7
wilde ik altijd naar Bouwens van der
Boijecollege gaan. Dit was ook de
enige middelbare school die mij ooit

voorgesteld werd. Begin groep 8 heb
ik besloten dat het geen goed idee
is om voor deze school te kiezen,
vanwege het pesten en de stress
die erbij zou komen als ik havo of
vwo zou doen. Gelukkig werd er
toen Agora in Roermond voorgesteld. Daarbij werd ook benoemd dat
er volgend schooljaar (2021-2022)
ook een Agoraschool in Panningen
zou komen. Ik heb naar een paar
Zoomcalls besloten voor het Buurt
College Agora Maas en Peel te kiezen. Ik ben nog steeds heel blij
met deze keuze. Het is in hele fijne
school, en er is een leuke, maar
vooral leerzame manier van onderwijs.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Het is een foto van mijn keyboard
die ik onlangs heb gekregen, met
opgestapelde boeken daarnaast. Op
al die boeken stond een kaars, die
brandde. Ik heb deze foto gemaakt
omdat ik vond dat het wel een
goede sfeer had. Ik maak best veel
van zulke foto’s. Ik vind het leuk om
er zelf naar te kunnen kijken, of ze te
delen op Instagram en met vrienden.
Deze heb ik bijvoorbeeld naar een
van mijn goede vrienden gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Ik denk dat ze zich zouden verbazen
over hoe soft ik eigenlijk ben. Klein
voorbeeld: een goede vriendin van
mij en ik waren laatst nog aan het
praten en ze zei: “toen ik jou voor
het eerst ontmoette leek je me echt
intimiderend en toen we gingen praten was je eigenlijk nog best soft.”

Wat was het laatste boek dat je
heel erg leuk vond?
Het boek heet ‘Open Me Carefully’
Dit bestaat uit intieme brieven
die Emily Dickinson aan Susan
Huntington Dickinson heeft geschreven. Dit werd bewerkt door Ellen
Louise Hart en Martha Nell Smith.
Ik heb de tvserie ‘Dickinson’ gekeken
en ik vond het heel erg interessant,
waardoor ik nu al meerdere boeken
met gedichten en brieven die Emily
heeft geschreven heb gekocht.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Conan Gray. Hij is een geweldig
persoon en hij drinkt heel graag koffie. Conan heeft veel hobby’s die ik
ook heb, en zijn fans zijn heel aardig.
Ik zou graag willen weten hoe hij
zich voelt als hij voor een reuzenzaal
met mensen zingt. Aangezien dat ik
ook een singer/songwriter wil worden, zou dit megaleuk zijn.

Hoi

Column

Koningsdag
Het is weer zover.
Onze koning is jarig. Het hele
land kleurt oranje, vlaggen
worden uitgehangen en
kinderen hebben de
koningsspelen op school.
Samen zorgen we ervoor dat
deze feestdag ons niet
zomaar voorbijgaat.
Ook ikzelf heb Koningsdag
uitgebreid gevierd. Ik ging
namelijk samen met een groep
naar de 538 Koningsdag in
Breda. Een festival waarbij vele
artiesten komen optreden en
het een grote, gezellige boel
werd. Van te voren waren mijn
verwachtingen hoog, want de
beelden van eerdere jaren zijn
zo feestelijk dat het haast niet
mis kan gaan.
De oranje kleren waren enkele
dagen van te voren binnen en
ook schafte ik een leuk kroontje
voor in mijn haar aan. Vanuit
mijn omgeving hoorde ik dat
meerderen naar 538 gingen.
Kortom, een festival waarbij
uit heel Nederland mensen
naartoe komen om samen van
de muziek te genieten onder
het genot van een hapje en een
drankje.
Niet alleen Nederlandse
artiesten maken deel uit van
de line-up, ook de band Bastille
bijvoorbeeld of de zangeres
Becky Hill lieten een aantal
liedjes horen. Dat maakte het
nog een stuk leuker, aangezien
ik veel liedjes van deze
artiesten ken. Ook artiesten
zoals Afrojack, Snelle, Maan en
nog veel meer, hebben ervoor
gezorgd dat deze Koningsdag
2022 onvergetelijk werd.
Meestal vind ik het toeleven
naar een uitje of feestdag zelf al
leuk, laat staan deze dagen zelf.
Daarom had ik er heel veel zin
in. Ik kon niet wachten totdat
ik tussen de oranjemassa stond
te genieten van de muziek en
de sfeer. Natuurlijk hoop ik ook
dat iedereen een leuke, mooie
en zonnige Koningsdag heeft
gehad.

We hebben elkaar online ontmoet.
We waren in een livechat van twee
Marin Driessen

2804 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik ben koningsgezind
De koninklijke familie vierde woensdag 27 april weer Koningsdag. Veel mensen gaan in oranje shirt de straat op om elkaar te treffen, langs de
markten te gaan of een feestje te vieren. Maar ben jij ook echt koningsgezind?
We hebben Koningsdag in Nederland om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren.
Maar vier jij ook echt de verjaardag van onze
koning? Of ben je gewoon blij omdat (de meeste) mensen vrij hebben en er allerlei activiteiten worden georganiseerd? Dan kan Koningsdag

afgeschaft worden, het heeft alleen een representatieve functie. Veel mensen vinden dat het koningshuis enorm veel geld kost. En waar gaat het geld
naartoe? Naar villa’s, dikke auto’s en vliegtuigen?
Aan de andere kant is het belangrijk dat we een
koningshuis hebben. Op wereldgebied zijn Willem-

Alexander en Maxima graag verwelkomde gasten
en doen we daardoor goed mee op het internationale veld.
Ik ben koningsgezind.
Wat vind jij?

Bespreking poll week 16

Er moet een minimumleeftijd ingesteld worden voor het kopen
van fastfood
Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft afgelopen week geopperd om een minimumleeftijd in te stellen voor het kopen van fastfood. Zij is
van mening dat een dergelijke leeftijdsgrens, die te vergelijken is met die van alcohol en tabak, kan helpen een ‘gezonde generatie’ op te voeden.
De respondenten van de poll vinden dat niet.
Hans Rijnders denkt dat het het ook aan voeding thuis ligt, maar ook zeker aan beweging.
“Laat ze meer sportlessen geven door goede
leerkrachten. Begin daar op jonge leeftijd mee.
Vroeger aten wij ook volop friet.”
Nijbroek Hans Wil is van mening dat een leeftijdsgrens niet gaat werken. “De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Er is niks mis met
af en toe pannenkoeken of een Happy Meal als
er daarnaast gezonde kost op tafel komt. Verder denk ik dat het overgewichtprobleem vooral

ontstaat door te weinig beweging. Kinderen (en ook
volwassenen) zitten vaak en veel achter schermpjes
en worden met de auto naar school gebracht omdat lopen of fietsen teveel tijd kost. Ook een goed
ontbijt schiet er door diezelfde tijdnood vaak bij in.
Verder is het zo dat alles wat verboden is extra aantrekkelijk wordt.”
Jolanda Joosten vindt dat de lonen moeten stijgen,
zodat ouders niet beide fulltime moeten werken.
Daardoor is volgens haar meer tijd om fatsoenlijk te
koken. “Daar ligt mijns inziens de fout. De ouders
grijpen naar ‘makkelijk’ eten en dat is vaak niet het

gezondst.”
Volgens Wilma Bessem moet er gezond eten aanwezig zijn in schoolkantines. “Dat heeft me altijd
verwonderd dat daar zoveel ongezonde spullen lagen. Zo gemakkelijk op momenten te krijgen als de
kinderen honger hebben. Dus logica is hier ver te
zoeken CDA.”
Marco Joosten is heel nuchter. “Laat mensen leven
zoals ze zelf willen leven, dus een patatje, een sigaretje of wat ze willen, moet kunnen. We leven toch
in een vrij land? Het enige wat ik wel zou voorstellen is, maak het gezonde voedsel goedkoper.”

Ingezonden brief

Wmo-vervoer in Peel en Maas wordt duurder
De geschiedenis herhaalt zich. De voorgestelde coalitie van Lokaal
Peel en Maas, CDA en D66 gaat verder zoals in de afgelopen jaren.
De derde partij, nu dus D66, laat zich weer in de luren leggen, zoals
voorheen de VVD.
En zo zal het wel vaker gaan voorkomen. Het is toch onbestaanbaar
dat het Wmo-vervoer, nu in deze
tijd, duurder wordt voor de gebrui-

kers. Deze mensen gebruiken dit
soort vervoer om allerlei redenen,
maar niet omdat ze het breed hebben, maar wellicht vanwege hun

kleine pensioen. Deze groep mensen wordt in deze tijd al heel hard
geraakt met de prijsverhogingen her
en der. Denk maar aan energie en
andere zaken. De koopkracht daalt
behoorlijk. Iedere euro telt in deze
tijd. En deze gemeente kampt ook
met de financiën, maar dan in de
positieve zin, met een overschot. Dan

is het bedrag van 11.000 euro een
druppel op de gloeiende plaat. Geen
goede actie van Lokaal Peel en Maas
en CDA. Het belooft nog wat voor de
toekomst.

Ruud Holthuis
Aloysiusstraat Kessel

Ingezonden brief

Pijnlijke lege plek
Pijnlijk geeft de lege plek Veersepad 13 te Kessel de inwoners een
litteken. Verdrietig. Er een bijna 200 jaar oud pand gesloopt.
Veel tegenstanders zijn genegeerd en 308 zienswijzen zijn door
de gemeente beantwoord nadat
de beslissing van sloop al genomen was. Wat hebben wij voor een
gemeente waar burgers geen echte
inspraak hebben? Mijn ervaring is

dat veel van de gemeenteraadsleden
een stelletje ja/nee knikkers zijn.
Eén stem was het verschil tussen
wel of niet doorgaan van dit project.
Nota bene door een 18-jarige gegeven die te laat de raadszaal binnenkwam. Wat mij betreft dient het

oneerlijke voortraject onderzocht te
worden. Tevens het vernielen van
oudheid. Onze gemeente heeft geen
enkel respect voor oudheid. Hopelijk
gaat de Raad van State een goede
beslissing nemen. Hopelijk gaat
de eerlijkheid alsnog overwinnen
en komt er geen grote flat op deze
mooie plek. Opbouwen van eenzelfde huis zou nog enigszins vergoe-

ding geven voor wat onze gemeente
veroorzaakt heeft. De plaatselijke
supermarkt wordt gesloopt. Dit zou
toch een prachtige plek zijn voor een
dergelijk project. Met ongetwijfeld
geen tegenstanders.

Marij Thomassen, Kessel-Eik

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Gezocht: poetshulp bedrijfspand
4uur/week en (eindexamen) scholieren
zaterdag- en vakantiewerk.
www.boomkwekerijcoonen.nl
in Baarlo
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen gratis bij u thuis. Min. 5
kg. Absoluut de lekkerste. Tevens uien
te koop. Tel 077 307 88 53
Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Mooi
Natuurlijk

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

Pastoraaltje

Column

Pasen

Pasen is alweer voorbij. In de
kerk is het nog paastijd tot
Pinksteren. Vroeger hadden we
paasvakantie, tegenwoordig is
dat meivakantie. Leuk voor de
kinderen, maar ieder jaar heel
lastig in de planning en voorbereiding op de eerste Communie.
In Helden waren we weer zo
gelukkig, maar niet echt, dat
Pasen dit jaar weer samenviel
met de kermis. Op Goede Vrijdag
kon je direct van de ingetogen
kruiswegoverweging naar de
opening van de kermis lopen.
Voor de avondplechtigheden
zijn we die dag maar naar Meijel
gegaan. En stille zaterdag was
hier dus allesbehalve stil. Al geldt
dat wel voor steeds meer plaatsen, dat er juist met deze dagen
van alles georganiseerd en
gevierd wordt. In deze tijd van
oorlog vond ik Goede Vrijdag met
het lijdensverhaal extra indrukwekkend vanwege het onschuldig en zwaar lijden van zovelen.
Want nog meer dan anders besef
je dan hoe het lijden van de
mensheid verbonden is met het
lijden van Jezus, de mensenzoon.
Mij troffen ook de woorden van
onze bisschop Harrie Smeets bij
de kruisweg in Sittard die ik op L1
zag. Hij zei onder meer dat een
mens niet echt gelukkig wordt
als hij alleen maar wil hebben en
houden, en dat de ware rijkdom
niet gevonden wordt in pakken maar in delen met anderen.
Gelukkig zien we om ons heen
veel prachtige voorbeelden van
helpen en delen. Al zie ik op de
sociale media ook steeds meer
blijken van ergernis over “die
vluchtelingen die zoveel hulp
krijgen, terwijl wij achteraan
komen te staan”. Ik zou zeggen: wil je graag ruilen? Ik was
blij dat we ook in onze kerkelijke
vieringen heel wat mensen uit
Oekraïne mochten verwelkomen.
Gezinnen, meestal zonder vader,
maar wel met een prachtig paasmaaltijdmandje, dat ter zegening
werd aangeboden. Fijn dat we die
mensen, in al hun verdriet, toch
iets van vreugde en troost mochten bieden. Paasvreugde is niet
zomaar vreugde. Paasvreugde
ontkent het lijden niet, maar
neemt het op in compassie en
hoop. Ik weet niet hoe, maar
geloof dat het komt goed komt!
Want Pasen zegt dat de macht
van de dood is overwonnen.
pastoor Peter van der Horst
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4 MEI DODENHERDENKING

Peel en Maas 2022

Baarlo

Locatie: St. Petrus Kerk
Op 4 mei is het 78 jaar geleden dat Baarlo werd bevrijd en 77 jaar
geleden dat een officieel einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Het herdenkingscomité Baarlo zal op 4 mei haar oorlogsslachtoffers
herdenken. De herdenking vindt plaats bij het bevrijdingsmonument op
de Markt en begint om 19.30 uur met twee minuten stilte om 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Programma:
19.30 uur
19.45 uur
19.55 uur
20.00 uur

Opening door de vertegenwoordiger van het Comité
Overweging en kranslegging
Last Post
Twee minuten stilte

Kessel

Locatie: Oorlogsmonument Donk aan de Bevrijdingsweg
(Keizersbaan-Middenpeelweg)
Programma
19.10 uur

19. 20 uur
19.27 uur
19.30 uur

Met medewerking van Parochie Baarlo, Schutterij Sint Antonius en
Sint Petrus en Gerdie Nelissen-van Megen.

Maasbree

Locatie: Kennedyplein (lage gedeelte)
Programma
19.45 uur
19.53 uur
19.55 uur
19.59 uur
20.00 uur
20.02 uur
20.05 uur
20.10 uur
20.15 uur
20.20 uur
20.25 uur
20.30 uur

Vertrek vanaf Kennedyplein (lage gedeelte)
Woord van welkom en opening
Zang Maasbrees Mannenkoor
Taptoesignaal fanfare
Twee minuten stilte
Fanfare + Mannenkoor Wilhelmus ( 2 coupletten)
Toespraak wethouder Timmermans
Zang Maasbrees Mannenkoor
Overdenking
Kranslegging
- vertegenwoordiger gemeente
- vertegenwoordigers oud-strijders
Muziek fanfare
Dankwoord en afsluiting
uitnodiging voor koffie in hoës van Bree

-

Woord van welkom 40 jaar Oorlogsmonument Donk.
Voorzitter comité WO II Kessel Johan van Knippen
berg
Stil staan bij de 3 comité leden die overleden zijn in
2020 Ton van Bommel, Pastoor Verhaag en
initiatiefnemer en bouwer monument Jeu Colbers.
Zangvereniging Aodemnoët “Family tree”
Luiden klok
- Woord van welkom door Johan van Knippenberg
Zangvereniging Aodemnoët “Anthem”
Koperensemble Kon. fanfare Maasoever
- Woord pastoor / kapelaan
- Gedicht
Wapenbroeder
Koperensemble Kon. fanfare Maasoever
- Pastoor/kapelaan gaat voor in gebed voor de
vruchten der aarde.
Zangvereniging Aodemnoët “And so it goes”
- Toespraak gemeente: wethouder Anget Mestrom
Taptoe
- 2 minuten stilte
Wilhelmus (2 coupletten)”
Volkslied Kessel “Mien dörp”
- Kranslegging gemeente
- Kranslegging kinderen
Zangvereniging Aodemnoët “Anthem”
Koperensemble Kon. fanfare Maasoever
Slotwoord Johan van Knippenberg

Militairen van de Nationale Reserve staan bij het kruis.
Leden van “Black Watch” zullen aanwezig zijn met oude voertuigen
uit de 2e WO.

Meijel

Locatie: Alexanderplein
Programma
19.45 uur

Panningen

Locatie: Monument Everlo
Programma
19.30 uur
19.45 uur
19:48 uur
19.56 uur

Ontmoeting op het plein
Welkom en openingswoord door Lucas Colbers
Muziek door Fanfare St. Cecilia Helden
De atletiekclub Helden brengt het vredesvuur en
ontsteekt het in de vuurschaal onder muzikale
begeleiding van Piper-groep Caledonius
19.58 uur
Paul Aerts, lid van Fanfare St. Cecilia Helden speelt
de Taptoe
19.59 uur
Aandacht voor stilte
20.00 uur
Twee minuten stilte
Vervolgens:
Fanfare St. Cecilia Helden speelt twee coupletten van
het Wilhelmus
Toespra ak burgemeester Delissen-van Tongerlo.
Gedicht door Kinderburgemeester
Muziek van Caledonius
Een verhaal geschreven door Theo Driessen en
voorgelezen door Piet Gommans
Muziek van Fanfare St. Cecilia Helden
Dodenappèl en ondertussen kranslegging
Gebed door Pastoor van der Horst
Defilé langs de monumenten met muziek van
Caledonius.
Na het defilé, bestaat de mogelijkheid voor iedereen om nog na te
praten met een kopje koffie/thee om naar eigen beleving de slachtoffers, gevallenen en dierbaren te herdenken.

Welkomstwoord, gevolgd door muziek van Harmonie
Eendracht, “Lascia ch’ío pianga”
19.47 uur
Het Meijels mannenkoor met het lied “Search me oh
Lord”
19.50 uur
Bijdrage door de kinderen van basisschool
Den Doelhof
19.55 uur
Femmes Vocales met “Amazing Grace” arr. Francisco
J.Núnez
19.58 uur
Solo trompet met het Nederlands Taptoesignaal.
20.00 uur
2 minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers.
Vervolgens samenzang van het Wilhelmus onder
begeleiding van de Harmonie (eerste en het zesde
couplet)
20.05 uur
Toespraak door wethouder Paul Sanders
Kranslegging en gelegenheid voor het leggen van
bloemen
20.10 uur
Het Meijels mannenkoor vervolgt met “Steal away”
20.15 uur
Froukje Simons met het lied “Avond “ van Boudewijn
de Groot
20.20 uur
Femme Vocales tezamen met Meijels Mannen koor
met “Song of Peace”, arr.Jean Sibelius
20.25 uur
Harmonie Eendracht met “Wilt heden nu treden”
Slotwoord
De herdenking wordt afgesloten met het nummer “Mijn kleine presidentje” gezongen door Pieter Verhaegh onder begeleiding van Benoit
Balmaekers.
De beide koren staan onder leiding van Veron Jongstra en de harmonie wordt gedirigeerd door Ralph Brummans.
U bent van harte uitgenodigd om de herdenking bij het oorlogsmonument op het Alexanderplein te Meijel bij te wonen.
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Huis van de Gemeente
WegWIJZer Vorkmeer
• Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag: gesloten

Bestel snel uw gratis energiebox
De gemeente Peel en Maas stelt gratis energieboxen beschikbaar voor huishoudens met een
laag inkomen. De waarde van de box is € 65,00. Heeft u een brief van de gemeente ontvangen
dat u hiervoor in aanmerking komt? Bestel dan snel de energiebox in de webshop van de
WoonWijzerWinkel Limburg voor het te laat is. Bestellen kan tot en met zondag 8 mei 2022.
Besparen op de energierekening
Met de producten uit de energiebox wil de gemeente u helpen met besparen op de
energierekening. In de webshop kunt u uw eigen energiebox samenstellen. U kunt kiezen uit
bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop.
Vragen
Heeft u vragen over het bestellen van de energiebox? Neem dan contact op met de gemeente
via 077 – 306 66 66.

Lintjesregen
2022
Van harte
gefeliciteerd!

Nieuw op Omroep P&M

Peel en Maas InZicht
Woensdag 4 mei is de eerste uitzending van Peel en Maas InZicht. Een nieuw televisieprogramma waarin de gemeente Peel en Maas u bij praat over zaken die spelen in de
gemeente. De gemeente wil u hiermee inzicht geven in wat een gemeente zoal doet.
In de eerste uitzending komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Het 7.319-Bomenplan
• Opvang van Oekraïense vluchtelingen
• Energietoeslag en energiebox voor huishoudens met een laag inkomen
• Nieuwe aanpak maaien van bermen
Het programma wordt woensdag 4 mei om 18.00 uur uitgezonden op Omroep P&M.
De herhaling is zaterdag 7 mei om 18.00 uur.
Peel en Maas InZicht wordt elke eerste woensdag van de maand uitgezonden. Het is een
programma van de gemeente Peel en Maas, in samenwerking met Omroep P&M.

Bevrijdingsvuur 5 mei
Op 5 mei staan we ook in Peel en Maas stil bij vrijheid.
Estafettelopers uit de dorpen van Peel en Maas halen
op 4 mei het bevrijdingsvuur op in Wageningen en ze
brengen dit lopend naar Panningen.
Op 5 mei rond 11.00 uur worden ze verwacht bij het
Everlo-monument.
Iedereen is van harte welkom bij de ontvangst van de
estafettelopers.

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Bong 48
de Berckt 2
Grotestraat 11
Ingweg
hoek Marktstraat - Maasstraat
Perceel Kieënweg 18B
Schafelt 15
Kloosterstraat 36 C
Maasbreeseweg 55
van Hovellstraat 32
Sectie K nr. 359
Eburonenhof
Hagelkruisweg 2
Zandberg 21
Roggelsedijk 8a
Dr. Poelsplein 2
Heibloemseweg perceel H 3402
Hondsheuvelstraat 3
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

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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Vragen over huisvesting IVN; Teboza kan uitbreiden

Coalitie-onderhandelingen voelbaar bij eerste
vergadering nieuwe raad
Terwijl de coalitiebesprekingen lopen en het de wethouders van het oude college
nog even ‘demissionair’ zijn, heeft de nieuwe raad zijn eerste besluiten genomen. De
tariefverhoging van Omnibuzz gaat door, net zoals de uitbreiding van Teboza en het
Panningse industrieterrein. De coalitie-onderhandelingen zélf kwamen in de vergadering
ook voorbij. Waar zijn Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 achter de schermen mee bezig en
moet daar niet meer openheid over komen? Opvallend was ook dat de D66-fractie een
aantal malen ánders stemde dan haar mogelijke nieuwe partners.
De vergadering van vorige week dinsdag telde negen nieuwe gezichten ten opzichte van
de oude raad, van wie twee de nieuwe fractie D66 vormen. De demissionaire wethouders
Sanders (VVD), Timmermans en Wanten (beiden CDA) zijn ook in de raad gekozen en
hebben nu dus tijdelijk een dubbelfunctie.
Nieuwe huisvesting IVN
In het gebruikelijke Vragenhalfuurtje bij aanvang van de vergadering ditmaal één vraag. De
fractie PvdA/GroenLinks wilde van het college weten waarom dat zo ‘onbevredigend’ heeft
geantwoord op eerdere schriftelijke vragen over de zoektocht van het IVN naar nieuwe
huisvesting. De natuurclub heeft zijn thuisbasis in de voormalige Odaschool in Helden moeten
verlaten en zit nu tijdelijk in basisschool De Pas, waar zij tot eind 2022 kunnen blijven. Raf
Janssen verweet het college ontwijkende antwoorden en traagheid en wilde de laatste stand
van zaken weten. Ook vroeg hij waarom de raad niets weet over het IVN-voorstel voor een
nieuw, klein en duurzaam gebouwtje achter de Odaschool?
Portefeuillehouder Paul Sanders antwoordde dat er voortdurend contact is met het IVN over
een veelheid aan mogelijke locaties. Wel was dat door corona veelal schriftelijk en telefonisch.
Een plek in de nieuwe school is voor hem en scholenkoepel Prisma een serieuze optie. Volgens
Raf Janssen is huisvesting daar problematisch, omdat het IVN daar geen eigen ruimte krijgt. Dat
betekent dat het ontvangen van klassen tijdens schooltijden onmogelijk is. Sanders zei dat het
IVN ook met eigen plannen kan komen voor nieuwbouw of huisvesting elders, bijvoorbeeld bij
camping De Heldense Bossen. Dat is duurder, maar ze kunnen dan een subsidieaanvraag doen.
Nieuwbouw achter de Odaschool kan volgens Sanders niet, omdat het gebied daar groen moet
blijven.
Coalitievorming
Bij het vaststellen van de vergaderagenda vroeg de fractie PvdA/GroenLinks wederom het
woord. Annigje Primowees van die partij wilde de voortgang van de coalitiebesprekingen
op de agenda zetten. Zoals bekend is Lokaal Peel en Maas, de winnaar van de verkiezingen,
besprekingen begonnen met CDA en D66 over een nieuwe coalitie. Volgens Primowees zou het
goed zou om in de openbaarheid te horen waarom Lokaal juist met dié partijen in zee wil gaan.
Ze kreeg steun van VVD-fractievoorzitter Teun Heldens.
Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas zei niet aan het verzoek van de twee partijen te
kunnen voldoen. Reden was dat fractievoorzitter Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas,
degene die de gesprekken leidt, door ziekte afwezig was. En de fractie was volgens Vervoort
niet op de hoogte van de inhoud van de gesprekken. Op aandringen van PvdA/GroenLinks
en VVD beloofde ze wel met haar fractievoorzitter te overleggen om zo snel mogelijk in alle
openbaarheid met de raad te praten over de coalitiebesprekingen. Teun Heldens gaf D66 nog
een advies mee over de lopende coalitieonderhandelingen. ‘Als kleine partij die niet nodig is
voor een meerderheid in een grote coalitie: leg afspraken héél goed vast.’ Dat is nodig, weet hij
‘uit eigen ervaring als kleinste fractie in een coalitie met de fracties CDA en Lokaal Peel en Maas’.
Tarief Omnibuzz
In het vervolg van de vergadering ging het vooral om het afronden van de discussies zoals die
gevoerd waren in de voorbereidende commissievergadering, twee weken eerder. Zoals die over
het aanpassen van het tarief voor klanten die gebruik maken van Wmo-vervoer van Omnibuzz.
Dat is de naam van een zgn. ‘gemeenschappelijke regeling’ waarin alle Limburgse gemeenten
deelnemen.
Het college stelt voor om het Omnibuzz-tarief te verhogen van € 0,73 per zone naar € 0,85. Dat
is gelijk aan het OV-tarief en ook gelijk aan wat ándere gemeenten al langer vragen. Het college
vindt het redelijk om de prijs gelijk te trekken. Voor een gemiddelde gebruiker zou de stijging
neerkomen op € 13,- extra per jaar.
PvdA/GroenLinks herhaalde dat zo’n verhoging een verkeerde signaal is in een tijd van zoveel
andere prijsstijgingen, en D66 en de VVD vonden dat ook.’ Lokaal Peel en Maas zag daarentegen
geen grote bezwaren en wees op voorzieningen in de bijzondere bijstand voor mensen die
het niet kunnen betalen. Dat was voor het CDA ook een belangrijk argument vóór, net als de
toezegging in de commissievergadering dat het college goed kijkt naar of de tariefverhoging
negatieve gevolgen heeft.
Toen duidelijk werd dat Lokaal Peel en Maas en CDA vóór zouden stemmen en D66 tegen, kon
Teun Heldens de verleiding niet weerstaan om D66 nog een keer te waarschuwen: ‘Hier begint
het: als deze twee partijen het eens zijn, hebt u het nakijken.’
Bij de stemming werd het voorstel voor tariefverhoging aangenomen met 15 vóór (CDA en
Lokaal Peel en Maas) en 10 tegen (VVD, PvdA/GroenLinks en D66).

Wmo-vervoer van Omnibuzz
Uitbreiding industrieterrein Panningen
Het raadsvoorstel tot uitbreiding van het industrieterrein in Panningen ging vlot door de
raad. De uitbreiding betreft de in 2016 al aangekochte locatie Van Happen plus een nu aan
te kopen aansluitend perceel. De nieuwe 3,2 hectare moet een kleinschalig en duurzaam
karakter krijgen. D66-woordvoerder Joyce Tielen wees erop dat in het vervolgtraject richting
bestemmingsplan goed gekeken moet worden naar de beloofde duurzaamheid, naar de
aangrenzende natuur, en ook dat het nieuwe terrein zoveel mogelijk energieneutraal wordt.
Portefeuillehouder Paul Sanders zegde toe dat de raad goed zal worden betrokken bij de
nadere invulling van het terrein. Het voorstel werd unaniem aangenomen.
Totaal-landbouw
Bij het volgende voorstel, het bestemmingsplan voor de herinrichting van het Teboza-terrein
aan de Zandberg in Helden, draaide de discussie vooral om het begrip ‘totaal-landbouw’. De
raad vindt de herinrichting en uitbreiding prima, mede omdat die tot minder verkeersoverlast
op de Zandberg leidt. Maar dat het college uit het niets met een nieuw label komt voor bedrijven
waar de hele agrarische keten samenkomt, zoals bij Teboza, zinde vooral PvdA/GroenLinks en
de VVD niet. Frits Berben vond bijvoorbeeld dat er eerst regels moeten komen over de vraag
waar dergelijke ‘totaallandbouw’ wel en niet mag. Hij vond dat het voorstel daarom zou moeten
worden aangehouden.
Omdat daarmee Teboza niet vooruit kan, wilde Jeanne Hezen (VVD) niet zover gaan. De VVD
kwam wel met een motie om te streven naar een snelle update van het ruimtelijke beleid
voor het buitengebied. Dat is nodig gezien allerlei nieuwe ontwikkelingen. In zo’n nieuwe
‘Omgevingsvisie’ moeten dan ook duidelijke regels komen over totaal-landbouw.
Voor het CDA was dat niet nodig. Sandy Janssen van die partij tilde niet zo zwaar aan de nieuwe
term. In het verleden was er ook al eens een nieuwe bestemmingsplan-term gebruikt, zonder
dat de raad daarover aan de bel had getrokken.
Ofschoon wethouder Paul Sanders (VVD) verantwoordelijk is voor het voorliggende voorstel,
verwees deze voor de beantwoording van de vragen over het begrip ‘totaal-landbouw’
naar wethouder Rob Wanten (CDA) aangezien deze verantwoordelijk is voor het proces
Omgevingswet. Volgens Wanten was de motie overbodig. Hij wees naar een al gepland
bijpraatmoment met de raad op 10 mei over de nieuwe Omgevingswet. Ook zei hij dat er al
afspraken liggen om te komen tot de gevraagde update.
Teun Heldens vond dat de motie wel degelijk nog waarde had, al was het maar het tempo erin te
houden richting de gewenste update. Dat vond ook D66. Fractievoorzitter Omar El Khader vond
net als de VVD dat snelheid gewenst is om allerlei nieuwe ontwikkelingen een plek te geven in
het beleid voor het buitengebied.
Het Teboza-voorstel kreeg uiteindelijk een ruime meerderheid; alleen de fractie PvdA/
GroenLinks stemde, zoals aangekondigd, tegen.
De VVD-motie om voor een extra snelle update van de buitengebied-regels haalde het
vervolgens niet; hij kreeg tien stemmen voor (VVD, PvdA/GroenLinks, D66) en 15 tegen (CDA,
Lokaal Peel en Maas).
Energie-extraatje voor minima
In het vervolg van de vergadering kwamen nog enkele moties aan de orde die los stonden
van de reguliere agendapunten. De meeste discussie was over een PvdA/GroenLinks-motie
over de door het Rijk voorgestelde energietoeslag van € 800. Die is bedoeld voor huishoudens
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. PvdA/GroenLinks stelde voor om de
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inkomensgrens op te trekken naar 130%. De gemeente heeft meer dan genoeg geld voor deze
extra uitgave, vindt de partij.
Alle andere fracties vonden het een ‘sympathieke’ motie, maar hadden ook vragen. Sanne
Hermkens (Lokaal Peel en Maas) vroeg zich af om hoeveel mensen en geld het gaat. Die vragen
leefden ook bij D66 en VVD. Lon Caelers (CDA) pleitte voor maatwerk, omdat lang niet iederéén
te maken heeft met stijgende energielasten.
Volgens verantwoordelijk wethouder John Timmermans (CDA) is het onmogelijk te achterhalen
hoeveel mensen extra hiermee een uitkering zouden krijgen. Hij ontraadde de motie ook,
omdat het college zich welbewust had aangesloten bij het landelijke advies om de grens bij
120% te trekken. PvdA/GroenLinks fractievoorzitter Annigje Primowees wees daarop naar
andere gemeenten die wél kiezen voor 130%, zoals Venray. Ze deed nog de suggestie voor een
lagere uitkering, bijvoorbeeld €400, voor deze extra groep. De andere partijen hielden echter
problemen met de onduidelijkheid over de gevolgen van het voorstel. CDA, Lokaal Peel en Maas
en D66 vroegen de wethouder wel om hen op de hoogte te houden als er veel signalen komen
over knelgevallen. De PvdA/GroenLinks-motie kreeg uiteindelijk geen steun bij de rest van de
raad.

www.peelenmaas.nl

De motie redde het niet. Hij kreeg behalve de stemmen van de twee indienende partijen
wederom alleen steun van D66: 10 vóór, 15 tegen.
Hamerstukken
In de vergadering werden ook vijf bestemmingplannen (zie Raadsnieuws in Hallo, 28-3) zonder
verdere discussie als hamerstuk goedgekeurd. Verder werden er twaalf commissieleden
beëdigd. Zij gaan de raadsleden van hun partij ondersteunen in hun werk, onder meer door deel
te nemen aan de voorbereidende commissievergaderingen.
Tot slot werden vijf raadsleden benoemd (van elke partij één) voor het zogeheten ‘Audit
Committee’. Dit comité ondersteunt de raad bij financieel-technische onderwerpen. Het kan
daarbij gaan om de accountantscontrole en bijvoorbeeld het verbeteren van de planningen controlcyclus. Behalve raadsleden zitten ook de wethouder Financiën, de griffier, de
concerncontroller en de gemeentesecretaris in het comité.

Screening kandidaat-wethouders
VVD en PvdA/GroenLinks kwamen samen met een motie op het terrein van bestuurlijke
integriteit. De twee partijen vinden de gebruikelijke check of wethouderskandidaten wel
geschikt zijn (geloofsbrieven, VOG, integriteitsscan) onvoldoende, ook al omdat niet de hele
gemeenteraad daarbij betrokken is. De partijen willen dat de uitkomsten van alle onderzoeken
gedeeld worden met de voltallige gemeenteraad. Ook vinden ze het belangrijk dat de
gemeenteraad voorafgaand aan de benoeming een kennismakingsgesprek houdt met de
kandidaat. Daarin vertelt deze over haar of zijn motivatie en invulling van het wethouderschap.
Andere partijen waren niet enthousiast. Lokaal Peel en Maas-woordvoerder Erik Nijssen had
vertrouwen in de raadscommissie Geloofsbrieven, en zei dat partijen zélf hun kandidaten
al goed scannen. Het CDA wilde eerst de reactie van burgemeester Wilma Delissen, die over
integriteit gaat, afwachten. Ook zij vond de motie niet nodig. Ze stelde voor eerst te kijken
of de pas vastgestelde Gedragscode Integriteit goed werkt. Het CDA was het eens met de
burgemeester. Delissen had opgezocht hoeveel wethouders daadwerkelijk in de problemen zijn
gekomen door integriteitskwesties, en dat bleken er slechts twee te zijn het afgelopen jaar.
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) vond de ‘behoudzucht’ in de raad teleurstellend. ‘Wat
is er mis met het bespreekbaar maken van een kandidaat?’ Een kennismakingsgesprek vooraf
is volgens Primowees ook niet uit wantrouwen, maar geeft juist meer vértrouwen. ‘Daarmee
wordt een kandidaat ook meer ‘mijn’ wethouder.’

PvdA/GroenLinks

Helaas geen stap extra voor minima in Peel en Maas

Veel gemeenten zetten een stapje extra bij de uitvoering van de energietoeslag aan minima. PvdA/
GroenLinks heeft voorgesteld dat ook in Peel en Maas te doen. Maar het college en de rest van de
gemeenteraad willen geen cent eigen geld uitgeven ter bestrijding van energie-armoede
De energieprijzen rijzen de pan
uit. Veel huishoudens met een
kleine portemonnee komen
daardoor in de problemen. Het Rijk
geeft gemeenten geld voor een
energietoeslag voor minima. Daarbij
is uitgegaan van een inkomensgrens
van 120 procent van het minimum en
een toeslag van 800 euro. Tot deze

Kinderraad

inkomensgrens vergoedt het Rijk
alle kosten. Het Rijk zegt daarbij dat
een gemeente best een stap extra
mag zetten. De kosten daarvan moet
ze wel van haar eigen geld betalen,
als het toegezegde geld van het
Rijk onvoldoende is. Venray geeft
inkomens tussen 120 en 130 procent
een toeslag van 400 euro. Zwolle

geeft alle inkomens tot 130 procent
een toeslag van 800 euro. PvdA/
GroenLinks stelde voor om in Peel en
Maas alle inkomens tot 130 procent
de energietoeslag van 800 euro te
geven. Lokaal Peel en Maas die zo
goed naar bewoners wil luisteren,
was tegen. Het CDA dat weer sociaal
wil worden, was tegen. De VVD

was tegen, maar dat was geen
verrassing. Ook nieuwkomer D’66 die
vernieuwend en progressief wil zijn,
was tegen. De meerderheid van de
gemeenteraad wil geen cent eigen
geld uittrekken om huishoudens
met een kleine beurs tegemoet te
komen. Wat het Rijk betaalt geeft
men netjes door, maar voor de
rest mogen de eigen inwoners het
zelf uitzoeken. En dat terwijl de
gemeente flinke reserves heeft voor
slechte tijden. Die slechte tijden zijn

er nu, vinden wij. Verder stelden
wij ook nog voor de zone-prijs van
het WMO-vervoer niet te verhogen.
Lokaal Peel en Maas en CDA stemden
daar ook tegen. Dat belooft weinig
goeds voor komende jaren.

bepaalde manier moet gebruiken.
Het zesde voorstel is kindernieuws in
de HALLO, aangeleverd door kinderen
via school. Dit voorstel komt van
de scholen uit Egchel. Het laatste
voorstel kwam van de school uit
Meijel en dat is een survivalbaan in
Meijel. Op 11 mei worden de beste
drie voorstellen gekozen door de
wethouders van de kinderraad.
Op 13 mei worden de scholen van

de beste drie voorstellen bezocht.
Op 18 mei wordt voor de laatste
keer aan de voorstellen gewerkt.
En op 15 juni is de laatste kinderraad
vergadering van dit schooljaar.
Dan wordt het winnende voorstel
gekozen.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

Mediakids presenteren voorstellen

Op woensdag 20 april was er weer een kinderraadvergadering. Deze keer werden de zeven voorstellen
gepresenteerd. De voorstellen moeten aan een paar dingen voldoen: binnen het budget blijven, geschikt
zijn voor alle kinderen in Peel en Maas en concreet zijn.
Eén van de voorstellen is
wandelingen met ouderen,
waarbij verhalen worden gedeeld.
Dit voorstel komt van de scholen
uit Baarlo. Het tweede voorstel
is het groene kinderfestival, met
kraampjes en optredens met het

thema milieu/natuur. Dit voorstel
komt van de scholen uit Panningen.
Het derde voorstel is de komst van
doorzichtige compostbakken. Hier
kan je zien wat er gebeurt met het
groen afval. Dit voorstel komt van
de scholen uit Helden. Dan is er

nog een anti-pesthoekje voor als je
je niet lekker voelt of gepest bent.
Hier kan je even relaxen. Dit voorstel
komt van de scholen uit Kessel.
De scholen uit Maasbree bedachten
het bootcamppad. Dit is een route
met allemaal obstakels, die je op een

Mediakids: Liss en Madeleine

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

Marco Hermans Helden
Marco is een bezige bij, hij zet zich namelijk, na zijn werk bij een aannemersbedrijf, in voor verschillende verenigingen. Zo is hij bestuurslid van
fanfare St. Cecilia in Helden en binnen de fanfare ook nog actief in diverse commissies. Daarnaast is hij één van de kartrekkers bij Blauw Blood.
Maar ontspanning vindt hij ook belangrijk en dat doet hij met fotograferen. Deze week wordt Marco Hermans (56) uit Helden geplukt.
Geen noten
ijn interesse in fotograferen wordt
ook gebruikt door de verenigingen
waarvan Marco lid is. Zo fotografeert
hij ook voor de fanfare. Hij is daarnaast sinds 2008 bestuurslid en zit bij
de slagwerkcommissie, instrumentencommissie en sponsorcommissie.
Ook zorgde hij er mede voor dat de
slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia
Helden recent is gaan samenwerken met de slagwerkgroep van de
Harmonie van Panningen. “Ik ben lid
van de fanfare, maar ik kan totaal
geen noten lezen. Ik hou me bezig
met onderwerpen binnen de vereniging waar je geen muzieknoten voor
hoeft te kunnen lezen.” Volgens Marco
is hij in het bestuur gerold, doordat zijn kinderen Wouter en Renske
muziekles volgden en deel uit maakte
van de slagwerkgroep en jeugdorkest.
“Er is binnen de verenigingen altijd
een tekort aan bestuursleden, en ik
vond het ook leuk om nieuwe mensen
te leren kennen, daarnaast is het voor
mij ook een stukje ontspanning naast
mijn dagelijks werk.”

Bagage

Dat fotografie een grote rol speelt
in het leven van Marco is te zien
aan de berg fotoboeken die hij op
de kast heeft liggen. Het is een
verzameling van de mooiste foto’s
die hij de afgelopen jaren maakte.
“Ik wandel graag lange afstanden en dan neem ik mijn camera´s
mee. Fotograferen tijdens het wandelen doe ik het liefste alleen, dan
sta ik niet onder druk. Als ik erover

nadenk, heeft fotografie mij altijd al
geïnteresseerd. De laatste jaren is die
interesse sterk uitgebreid.”
Marco volgde geen cursussen om
het fotografievak onder de knie te
krijgen, dat leerde hij zichzelf aan.
“Ik ben gewoon begonnen. Door
het te doen, leer je het vanzelf. Ook
door natuurlijk met mensen erover
te praten en boeken en vakbladen
te lezen. Door het wandelen en

Vacature

Chauffeur
Wij zijn op zoek naar een iemand
die ons logistieke team wil komen versterken.
Bezit van een geldig rijbewijs B is verplicht.
Werkzaamheden:
Winkels bevoorraden
Orders picken
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl of bel naar
077 307 98 99

fotograferen heb ik al veel van
Limburg gezien. Regelmatig ga ik
in het weekend in de ochtend op
pad, bijvoorbeeld in het zuiden. Van
medio september tot half oktober is
het Weerterbos mijn favoriete plek,
omdat de kans dan groot is om op
een redelijk korte afstand edelherten
te kunnen fotograferen. Wandelen
en fotograferen is voor mij echt
ontspanning.”

Hortensia’s (heel veel srt.) Rhodo
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. DIV.
AANBIEDINGEN ZIE: www.veldtuinplanten.nl Open za. 9.30-16.30 uur,
of vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Medewerkers gezocht voor
werkzaamheden in de snijbloemen,
in Kessel. Werktijden en uren in
overleg. Ook ideaal voor na het
eindexamen.
Reageer via 06 22 31 94 36 of
mtsnijssen@gmail.com
Te koop geraniums surfinia en
vele andere soorten Perkplanten.
M Verhees Egchelseweg 18 Panningen
Hulp nodig bij wis- of scheikunde?
Ik leg moeilijke onderwerpen graag
op ’n begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Gezocht in Baarlo, hulp in de
huishouding voor 5-6 uur per week.
Tel. 06 20 36 35 89.

Marco werkt namelijk al bijna 36 jaar
in de bouw. Eerst als tekenaar, toen
als projectleider en nu al jaren als
manager plan- en werkvoorbereiding
en lid van het managementteam. “Ik
heb mbo-bouwkunde gestudeerd en
wilde niet verder gaan leren. Daarom
besloot ik te gaan werken, maar al
snel werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Als je verder wilt komen
in het vak, heb je meer bagage nodig.
Daarom besloot ik een avondopleiding te gaan doen. Uiteindelijk heb ik
een aantal jaren lang diverse avondopleidingen gevolgd. Toen was ik nog
jong en kreeg ik de mogelijkheid. De
laatste jaren toen ik de aannemersopleiding volgde, werd de combinatie
privé, werk, en opleiding intensiever.
Mijn vrouw Caroline werkte toen al
in de zorg met onregelmatige werktijden, tijd besteden aan de oplei-

ding kon pas als de kinderen naar bed
waren.”

Quiz
Doordat Marco in Landgraaf werkt en
dus veel reist, is hij niet altijd vroeg
thuis. Daarom wil hij het vrijwilligerswerk niet ten koste van zijn gezin
laten gaan. “Ik heb één keer, soms
twee keer in de week tijd voor verenigingen, de rest van de tijd besteed ik
aan mijn gezin en mijn hobby.”
De fanfare is niet de enige vereniging waarvan Marco lid is, hij zet zich
namelijk ook in voor de stichting Oud
Papier Actie Helden, Blauw Blood,
en de werkgroep scholen en verenigingen van het Dorpsoverleg. Eén
van de activiteiten waarmee Marco
bezig is, is de tweede editie van
Dörp Kwis’t. “In 2016 zijn we begonnen met de eerste activiteit de Nacht
van het Dörp. Dat is zo goed door de
gemeenschap ontvangen dat we in
2018 wederom een activiteit hebben
bedacht. Dat was de dorpsquiz, die dit
jaar op 14 mei voor de tweede keer
plaats vindt. De quiz zou eigenlijk al
in 2019 worden georganiseerd, maar
toen kregen wij de coronamaatregelen
te maken. Dat was een teleurstelling.
Een aantal vragen hebben een houdbaarheidsdatum en daarom hebben
we ze tot wel drie keer toe moeten
veranderen.” Marco is blij dat dit jaar
Dörp Kwis´t wel kan doorgaan. Met veel
plezier spreekt hij over de voorbereidingen. “We hebben een tijdje geleden
als aandachttrekkers een blauwe fiets,
meerdere blauwe nestkastjes, en een
blauwe grasmaaier verspreid door het
dorp geplaatst. Je merkt dat mensen
zich afvragen wat het doel hiervan is.
Op 14 mei wordt dat duidelijk. Het blijft
leuk om dit te doen.”

Een aantal vragen
hebben een
houdbaarheidsdatum

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Bel Canto opent concertseizoen
Gemengd koor Bel Canto Helden opent op zondagmiddag 8 mei het
concertseizoen van Orgelkring Peel en Maas. Het optreden vindt
vanaf 15.00 uur plaats in de kapel van het Missiehuis in Panningen.
De entree is gratis.
Na een noodgedwongen pauze van
ruim twee jaar is dit het eerste officiële concert van Bel Canto in ruim
twee jaar. Bel Canto, dat 42 leden
telt, staat onder leiding van dirigent

Marcel Kuepers. Het koor krijgt op
8 mei medewerking van sopraan
Ria Janssen. Koor en sopraan worden daarbij begeleid door Marcel
Kuepers op het Cavaillé-Coll Orgel.
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Vertoning film ‘Wei’ in Baarlo
Domein Welzijn van Dorpsoverleg Baarlo organiseert op vrijdag 13 mei een evenement op de Kasteelwei in
Baarlo waar de film ‘Wei’ wordt vertoond en waar de maker van de film, Ruud Lenssen, ook bij aanwezig is.
Met het vertonen van deze film wil het Domein Welzijn de bewustwording in het dorp rondom dementie en
mantelzorg vergroten en taboes doorbreken.
De film ‘Wei. Zorgen voor pap’ toont
de impact van dementie op een gezin.
Filmmaker Ruud Lenssen filmde zijn
ouders gedurende de laatste twee jaar
die zijn vader nog thuis kon wonen.
De werkwijze van Lenssen levert

een film op waarmee hij de worsteling rondom dementie en mantelzorg
bespreekbaar wil maken. In de film
komen de aspecten rondom dementie en mantelzorg goed in beeld. Ruud
volgt zijn vader Jac nadat hij de diag-

nose dementie heeft gekregen. Terwijl
Jac vasthoudt aan zijn idyllische wei,
worstelt moeder Ria met haar rol als
mantelzorger.

Workshop voor mantelzorgers
In samenwerking met Vorkmeer organiseert Bibliotheek Maas en
Peel op dinsdag 17 mei een workshop voor mantelzorgers in de
Bibliotheek in Baarlo. De workshop duurt van 14.00 tot 15.15 uur en
is bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook mantelzorger is: jongeren die zorgen voor één van de ouders, ouderen die
mantelzorger zijn voor de partner of volwassenen die voor hun kind
met een beperking moeten zorgen.
Mantelzorg is dankbaar werk, maar
vraagt ook veel. Daarom is het
belangrijk ervoor te zorgen dat het
bordje van de mantelzorger niet te
vol raakt. In de workshop ‘BordjeVol’
gaan deelnemers op een interactieve
manier aan de slag om te ontdekken
wat hun energiegevers en energievreters zijn. Wat ligt allemaal op hun

bordje? Wat kan er vanaf? Welke veranderingen zijn wenselijk en wie kan
daarbij helpen? Tijdens de workshop
wordt gezocht naar antwoorden op
deze en andere vragen. De workshop
is gratis, maar er is slechts plaats
voor tien deelnemers. Interesse?
Meld je dan aan via de website van
de Bibliotheek Maas en Peel.

Ruilbeurs in Kessel-Eik
De Postzegel en Muntenvereniging Kessel organiseert in het
Gemeenschapshuis in Kessel-Eik een ruilbeurs op zondag 1 mei.
Op Lindelaan 4 zijn de bezoekers vanaf 09.00 uur welkom.
Behalve postzegels en munten, is er
een grote verscheidenheid aan ruilobjecten zoals: kaarten, suikerzakjes
en bidprentjes. Zoals gewoonlijk is
ook op deze beurs rekening gehouden met iedereen die objecten

heeft om te ruilen. Hiervoor zijn voldoende vrij te gebruiken plaatsen
beschikbaar. De beurs is geopend
van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor
informatie over tafelhuur bel naar
077 46 52 623.

Jubilarissen van Postzegel en Munten
Vereniging Kessel
Tijdens de jaarvergadering van de Postzegel en Munten Vereniging Kessel werden drie jubilarissen
Joep Keunen, Mia van Dijck en Sjra Janssen gehuldigd door de voorzitster Lenie Derkx met een bos bloemen voor hun 25-jarig lidmaatschap. Jubilaris Hai Bos kon die avond niet aanwezig zijn, hij wordt op
gepaste wijze gehuldigd door de voorzitster.

Vacature

VACATURES
Qubiqs is een jong bedrijf met ervaren vakmensen die woonhuizen en andere gebouwen voorzien van energiebesparende isolatie voor (spouw) – muren, vloeren en daken. Naast isolatie, installeren onze gecertificeerde
specialisten ook airconditioning en verhogen we dus zowel in de winter als in de zomer het wooncomfort
van onze klanten. Dat doen we vanuit onze Nederlandse vestiging in Neerkant (gemeente Deurne) en onze
Belgische vestiging in Lochristi.

Helpende plus/
Helpende

Voor onze vestiging in Neerkant zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Customer Service Manager
én een even zo gedreven

Customer Service Medewerker
Gedurende jouw werkdag ben jij de spin in het web en staan onze klanten centraal, waarbij je samen met ons team
continu streeft naar de allerbeste klanttevredenheid. Je bent verantwoordelijk voor de totale klantreis en je houdt je
bezig met de inkoop van leads, de opvolging ervan, administratieve werkzaamheden, het aannemen en verwerken van
inkomende telefoongesprekken, inplannen van afspraken voor ons salesteam, het bijhouden van de kantoorvoorraad en
nog veel meer! Als manager geeft je daarnaast sturing aan onze commerciële binnendienst medewerkers.
Functie-eisen:
• Manager: opleiding HBO. Medewerker: opleiding MBO;
• ervaring met Salesforce en/of ander CRM pakket;
• ervaring in customer service en/of commerciële binnendienst;
• goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• woonachtig in straal van 30 km rond Neerkant;
• stressbestendig en klantgericht.
Wij bieden;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• salaris conform CAO Bouw UTA;
• full-time dienstverband;
• een gezellig en gemotiveerd team.

Wil jij werken bij een geheel nieuw woon-zorgcomplex voor
mensen met dementie waar kwaliteit van wonen en zorg nog écht
voorop staan?
De kwalitatieve zorg kunnen bieden die jij zelf voor ogen hebt en je
in kunt zetten om een veilig thuis te bieden aan onze bewoners?

Open Dagen
1e en 2e
Pinksterdag
5-6 juni 2022

Enthousiast? Neem snel contact op en stuur een mail naar: judith@qubiqs.nl

En dit alles met zo weinig mogelijk regels omgeven en zoveel
mogelijk tijd voor de bewoners.
En daar waar binnen het Poelsplein het klokje net zo tikt als
thuis zorgen wij er voor dat de bewoners de eigen regie kunnen
behouden.
Zie jij dit ook helemaal zitten? Kom dan werken bij het Poelsplein!
Voor vragen mail of bel dan Maartje Wilms
maartje@poelsplein.nl / 06 11 25 68 73

www.poelsplein.nl
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Teams werden het haasje

Baarlo omzeilt Sparta’18 en Liessel met winst
Met de clash tegen MVC’19 komend weekeinde voor de boeg was het voor Baarlo cruciaal om de duels met
Sparta’18 en Liessel met winst af te sluiten. Die opdrachten werden met succes voltooid zondag 24 april.

Op dinsdagavond na Pasen werd eerst
Sparta’18 het haasje. De Sevenumse
ploeg werd met een 7-2 nederlaag
terug naar huis gestuurd. Geflatteerd

wat betreft het spelbeeld, maar vooral
het gevolg van persoonlijke fouten
waarvan Baarlo optimaal profiteerde.
Bij de rust leidde Baarlo al met 5-1.

!
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He' hallo nieu

Sparta’18 verkleinde die stand na rust
met een tweede treffer. Een gehoopt
wonder voor de gasten bleef echter uit, want Baarlo sloeg direct weer

terug met twee extra treffers.
Zondag wachtte laagvlieger Liessel
vervolgens als tegenstander.
Onderschatting lag op de loer, maar
bleef achterwege. Baarlo scoorde
al vroeg in het duel. Uit een voorzet op maat van Frank Peeters tikte
Michiel Hanssen de bal behendig bij
de eerste paal binnen: 0-1. En enkele
minuten later had Baarlo al op rozen
moeten zitten. Vanaf 11 meter liet
Sander Gulev een buitenkansje onbenut. Liessel zodoende in de wedstrijd
houdend.
Na rust was Baarlo de bovenliggend
ploeg, maar moest defensief waakzaam blijven bij counters. Liessel
kreeg halverwege de tweede helft
toch nog één grote kans op de gelijkmaker. Die werd verprutst, waarna
Baarlo bij de eerstvolgende goed
lopende aanval wel succesvol was.
Arman Melkonjan bereikte met een
voorzet Frank Peeters. Die draaide
goed weg van zijn tegenstander
en scoorde fraai met een diagonaal indraaiend schot: 0-2 eindstand.
Zondag is dé derby in eigen huis tegen
MVC’19.

Tekst en beeld: Len Gielen, VV Baarlo

Gemotiveerde
collega’s
Wij, 5-sterren camping De Heldense Bossen in Helden, zoeken
voor het komende kampeerseizoen gemotiveerde collega’s:

Scholieren /
Studenten
Ghielen Touringcarbedrijf BV is een familiebedrijf, dat inmiddels meer dan
100 jaar bestaat. Afgelopen jaar kregen wij het predicaat “Hofleverancier bij
Koninklijke Beschikking” uitgereikt! Naast het verhuren van onze touringcars
hebben wij een uitgebreid aanbod aan zelf samengestelde vakantiereizen
en dagtochten voor onze klanten. Kijk voor meer informatie over
GHIELEN Touringcarbedrijf op onze website www.ghielen.nl

Ben jij onze nieuwe collega? Door de oplopende drukte zoeken wij ter
uitbreiding van ons team diverse medewerkers:

Touringcarchauffeurs
(parttime / fulltime)

Monteur of leerling monteur
(parttime / fulltime)

Schoonmakers touringcars
(flexibele werktijden mogelijk)
Mocht je eerst meer info willen over een van bovenstaande functies,
neem dan contact op via telefoonnummer 077 307 19 88.
Spreekt bovenstaande je meteen al aan, reageer dan naar info@ghielen.nl
onder vermelding van Vacature en de betreffende functie.
We zien je reactie graag tegemoet!

WWW.GHIELEN.NL

• Receptiemedewerker
• Zwembadmedewerker
• Medewerker
Huishoudelijke dienst

Actieve ouderen
• Toezichthouder zwembad
• Gastheer/-dame
aan de toegangscontrole
Op www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.
Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan voor maandag 9 mei a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd
worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Herpertz
Bevo Hc
aan kop in
kampioens
groep
Het eerste herenteam van
Herpertz Bevo heeft afgelopen week een dubbelslag
gepakt in de kampioensgroep. Woensdag 24 april
werd in een zinderende derby
Kermit Lions uit SittardGeleen verslagen en op
zaterdag 23 april werd
afgerekend met het altijd
lastige Hurry Up uit
Zwartemeer (32-31).
Door deze twee zeges is
Herpertz Bevo Hc opgerukt
naar de eerste plaats.
Deze eerste plaats moet de
Panningse ploeg delen met
GreenPark Aalsmeer en
Kras Volendam.
Na een stroeve start nam
Herpertz Beo Hc het initiatief in handen in de Limburgse
derby. Bij de rust stond het in
de Heuf 15-15, maar na de rust
pakte Herpertz Bevo Hc een
voorsprong van drie doelpunten. Er werd geconcentreerd
verdedigd met doelman Arjan
Versteijlen in de hoofdrol.
Aanvallend nam Dario Polman
zijn verantwoordelijkheid.
Met zeven doelpunten was hij
topscorer. De Panningse ploeg
haalde mentaal als fysiek een
hoog niveau. Het publiek genoot
van het herboren Herpertz Bevo
Hc. Het lijkt dat de ploeg op tijd
haar topvorm heeft gevonden.
De jonkies en de routiniers streden als een hecht team. Op de
trainingen werden de foutjes uit
het spel gehaald. Conditioneel
is de ploeg top. Dat bleek drie
dagen later toen Hurry Up op
bezoek. De Drenste ploeg, die
bekend staat om haar fysieke
handbal, had ook de sterkte van
Herpertz Bevo Hc. De gasten
mochten even een voorsprong
koesteren, maar voor de rust
had de Panningse ploeg orde
op zaken geteld. Bij de rust
leidde Herpertz Bevo Hc met
17-14. Dat de twee wedstrijden
in zo’n korte tijd krachten had
gekost, bleek in de slotfase
toen Hurry Up terugkwam tot
31-31. In de slotfase schoot Nick
de Kuyper de winnende treffer tegen het net. De 32-31 werd
gevierd door spelers, staf en
publiek. Herpertz Bevo Hc weet
dat de weg naar de landstitel
nog ver is, maar de ploeg kan
met vertrouwen de wedstrijden
tegemoet zijn. Komende zaterdag 30 april moet Herpertz Bevo
Hc op bezoek bij Green Park
Aalsmeer. Dat wordt een echte
kraker, maar Herpertz Bevo Hc
wil voor de winst gaan tegen
deze gedoodverfde favoriet.

Tekst: Mat Nellen
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Judoclub Helden op twee
fronten actief
Judoclub Helden was zondag 24 april op twee fronten actief. In Velden werd voor de judoka’s tot 12 jaar de
finaledag van de Jeugd Judo Competitie Limburg, de JJCL, georganiseerd en in Sint-Michielsgestel streden
judoka’s tot 15 en tot 18 jaar op de Berlicum Open.

Henri Holtus winnaar
van Openingstoernooi
Jeu de Boules Club
Jeu de Boules Club Baarlo organiseerde op woensdag 20 april het
openingsseizoen 2022 op haar eigen accommodatie aan de
Kasteellaan. Na een periode van twee jaar, wegens de coronaperikelen en getroffen maatregelingen, kon de vereniging weer haar
openingstoernooi organiseren. Henri Holtus kwam als winnaar
uit de bus.
Voor dit toernooi hadden zich 32
leden ingeschreven en er werd op 8
banen gespeeld. Afspraak was om
drie partijen te spelen en de beste
speler met de hoogste score als
winnaar uit te roepen. Tegen 16.00
uur kon toernooileider Piet Derks de
eindstand opmaken en als beste vier
spelers met drie gewonnen partijen

De JJCL is een competitie voor teams
waarbij elk team bestaat uit vijf
judoka’s in oplopende gewichtsklasse.
Op drie eerdere competitiedagen werd
aan de hand van een promotie-degradatieregeling uiteindelijk bepaald
in welke poule elk team tijdens de
finaledag mag uitkomen. Namens
Judoclub Helden streden twee jongensteams en een meisjesteam om
de eer. Bij de jongens tot 12 jaar werd
het eerste team derde in poule 1 en
het tweede team tweede in poule

twee. Het meisjesteam werd winnaar
in poule 2.
In Sint-Michielsgestel stonden de
judoka’s van Judoclub Helden voor
een grote uitdaging want er werd op
hoog niveau gejudood. Toch slaagde
Marlouk Colbers erin om op knappe
wijze met tactisch goed judo het
brons te bemachtigen. Isis van Dril en
Demi Zegers wisten met goed judo
twee partijen te winnen. Bo van den
Brand won eenmaal en Romy Zegers
kon dit keer helaas geen partij win-

nen. Het middagprogramma was voor
de heren. Joris Verstappen verloor
zijn eerste partij, herpakte zich goed
waarna hij drie partijen won. Zijn laatste wedstrijd ging helaas verloren
waardoor Joris net buiten de prijzen
viel. Ryan Dielissen en Willem Zelen
wonnen beide een partij met spetterende punten. Niels van den Berg wist
in een zware poule helaas geen pot te
winnen.
Tekst: Judoclub Helden

Goede generale MVC’19
Koploper MVC’19 heeft zondag 24 april een goede generale gehouden voor de topper op zondag 1 mei tegen
aartsrivaal Baarlo. SC Irene werd met 3-0 verslagen. Als MVC’19 beter met de kansen had omgesprongen was
de nederlaag voor de Tegelse ploeg nog hoger uitgevallen.
Vanaf de beginminuten bestookte
MVC’19 het doel van SC Irene. Ron
van Kerkhof en Yannick Muysenberg
hadden binnen een kwartier MVC’19
op 1-0 kunnen brengen. De Tegelse
doelman kreeg genoeg te doen, want
ook Marco Daniëls en Bart Crienen
waren dichtbij de openingstreffer.
Het zou echter tot de 38e minuut
duren totdat MVC’19 verdiend op 1-0
zou komen. Een goede voorzet van
Wouter Holthuijsen werd verzilverd
door Ron van den Kerkhof. Na de

pauze kregen we hetzelfde spelbeeld.
SC Irene probeerde mee te voetballen,
maar de kansen bleven komen voor
MVC’19 met Rob Custers, Ron van den
Kerkhof en Marco Daniëls. In de 65e
minuut kreeg SC Irene een dikke kans,
maar Sierd Janssen miste. MVC’19trainer Tom van Bergen besloot verse
krachten in het veld te brengen. Joris
Timmermans en Mike Peeters brachten nieuw aanvalsvuur in de ploeg.
In de 76e minuut zette Mike Peeters
goed door, waarna Joris Timmermans

kon afronden. In de 86e minuut was
het weer Mike Peeters die Marco
Daniels in stelling bracht en eenvoudig de 3-0 noteerde. Een dik verdiende
overwinning. MVC’19 is klaar voor de
topper tegen Baarlo. Het wordt zondag
1 mei in Baarlo een clash tussen twee
veel scorende ploegen, die ook defensief hun zaakjes goed op orde hebben.
Een echte derby met als inzet de eerste plaats in de 3e klasse C.
Tekst: Mat Nellen

Helden wint in laatste 10 minuten
Een duel tegen FCV Venlo stond zondag 24 april op de planning in Helden. De wedstrijd begon met 1 minuut
stilte ter nagedachtenis aan de overleden fysiotherapeut Jan Bouten en eindigde in 2-3.
De eerste helft gebeurde er niet heel
veel. Net voordat beide ploegen dachten te gaan rusten met een 0-0 stand,
viel de bal, na een miscommunicatie
achterin bij Helden, voor de voeten
van de rechtsbuiten van FCV. Hij ging
alleen op doelman Nick Bouten af en
wist goed af te ronden en dus was de
ruststand een 0-1 voor FCV.
Helden wist wat het haar te doen
stond in de tweede helft, maar kon

een 0-2 achterstand niet voorkomen. Het was een lange bal die door
de defensie van Helden doorschoot
waardoor er wederom een 1-1 situatie ontstond en keeper Nick Bouten
kansloos was. Maar Helden gaf niet
op. Haar drang werd beloond met
een doelpunt van Freek Kessels.
Hij scoorde van dichtbij uit een corner. Na het wegsturen van FCV-speler
Luuk Neuteling zette Helden nog maar

een keer aan. En wederom werd deze
drang beloond. Ditmaal is het Mike
van Lier die de bal van dichtbij in de
touwen schoot. Het stond zowaar 2-2
in de 93e minuut. En 4 minuten later
was het feest compleet wanneer
Gilian de Bruijn een corner prachtig
binnen wist te koppen.
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kwamen uit de bus: Henri Holtus,
Frans Forschelen, Nellie Coenen en
Anny Gerards. De winnaar van de
voorgaande edities 2018 en 2019
Wiel van Lier had zijn middag niet en
eindigde op een teleurstellende 18e
plaats. Na een sluitingswoord van
toernooileider Piet kon hij de prijzen
uitreiken aan de beste vier spelers.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Peel en
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Peel en Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel
met 077 208 32 01.

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallopeelenmaas.nl

Tekst: Vv Helden
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Kledinginzameling Team Maasbree
voor Alpe d’HuZes
Na een jaar afwezigheid gaat Team Maasbree voorafgaand aan de Alpe d’HuZes weer kleding inzamelen
voor het goede doel KWF kankerbestrijding. Door het coronavirus is de editie van 2020 doorgeschoven
naar 2022. Team Maasbree is ook dit jaar weer deelnemer van dit sportevenement, waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven
van mensen met kanker. De inzamelingsactie vindt plaats op zaterdag 21 mei op het Kennedyplein in
Maasbree van 08.00 uur tot 15.00 uur.
De vergoeding die Team Maasbree
krijgt voor de ingezamelde spullen gaat voor de volle 100 procent
naar stichting Alpe d’HuZes. Je mag
brengen: kleding (zowel bruikbaar
als kapot/versleten), overig textiel
(zoals handdoeken, tafelkleden,

Linda Verboeket tweede op NK finale turnen
in Waalwijk
Linda Verboeket mocht zaterdag 23 april de finale turnen in de
tweede divisie in Waalwijk. Linda heeft tot twee jaar geleden altijd bij
SC Pareja geturnd (voorheen SSS Helden) en heeft daarna de overstap naar ETV Eindhoven gemaakt vanwege studie en werk. Hierdoor
kon ze ook meer uren gaan trainen en na twee seizoenen corona
stond ze in de finale van het NK turnen. Linda turnde een goede
wedstrijd met als eind resultaat de tweede plaats. Ook kreeg ze het
eerste punt op brug, wat haar een finale plaats oplevert bij de toestelfinales NK in de Ahoy in juni.

Grashoek geeft weer wedstrijd
in eerste helft uit handen
Grashoek was op zondag 24 april te gast op het sportpark Hondskamp
bij DEV Arcen. Voor de derde keer op rij gaven de geelzwarten de wedstrijd in de eerste helft uit handen. Bij de rust stond het 3-0 voor de
thuisclub en waren de kansen tegen een ploeg uit het eerste rijtje geslonken tot het minimale.
Meteen na het beginsignaal van
scheidsrechter Robert Benders uit
Cuijck nam DEV het initiatief. Grashoek
moest hoekschoppen weggeven.
Een ervan werd in de 20e minuut niet
afdoende verwerkt. De afvallende bal
kwam bij Tim Verbeek die door een
woud van benen raak schoot. In 32e
minuut verhoogde Stijn Hoogveld de
score naar 2-0 al zat aan dit doelpunt
een buitenspelluchtje. Hierna kreeg
Leike Cuijpers dé kans om iets terug
te doen. Helaas eindigde de aanval op dood spoor. Meer succes had
Joppe Cup. Na 40 minuten zette hij
DEV Arcen op 3-0. In de tweede helft

gordijnen, wollen dekens), schoenen per paar, tassen en riemen,
zachte knuffels. Niet toegestaan:
nat en/of vuil materiaal, textiel
met verf of olie besmeurd, vloerbedekking, tapijten en matten,
vulling van kussens, tuinkussens

of speelgoed, matrassen, dekbedden en kussens. Alles moet in
dichte zakken aangeleverd worden.
Voor meer informatie neem contact
op met Team Maasbree via e-mail
teammaasbree@gmail.com of
telefoon 06 46 41 20 76.

Richard Curfs nieuwe trainer Herpertz Bevo Hc
Richard Curfs is komend seizoen de hoofdtrainer zijn van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc in
Panningen. Curfs komt over van de Belgische dames eredivisionist Sint Truiden en maakt bij Bevo Hc
komend jaar zijn debuut als trainer in de BENE-League.
Na het afscheid van Jo Smeets en
de interim invulling door Danny van
Katwijk heeft Bevo Hc goed de tijd
genomen om een passende coach
te vinden bij het team, de ambities
en de club. De technische staf geeft
aan dat Curfs zeer gedreven en tactisch sterk is. Zijn ambities en zijn
ontwikkeling passen goed bij Bevo

Hc dat veel aanstormend talent in
de gelederen heeft. Daarnaast staat
hij als Limburger dicht bij de verenigingscultuur van Bevo Hc.
Richard Curfs kwam zelf als spelverdeler uit voor onder meer Sittardia,
Blauw Wit, Maasmechelen en BFC
waar hij op 33-jarige leeftijd stopte
met zijn actieve spelerscarrière.

Als trainer was Curfs actief bij de
mannen van Lions 2 en BFC om vervolgens vier seizoenen de vrouwen van handbal Venlo te coachen.
Daarna volgden twee seizoenen
bij Vlug en Lenig Geleen en op dit
moment het derde seizoen bij Sint
Truiden.

Wijers en Van der Putten
behalen eerste WK punten
De Meijelse zijspanrijder Stephan Wijers behaalde afgelopen zondag 24 april tijdens de eerste Grand Prix
Zijspancross de zesde plaats. Samen met zijn, uit Handel afkomstige, bakkenist Loet van der Putten behaalden ze de eerste punten.

kwam een heel wat actiever Grashoek
binnen lijnen. Er kwamen ook kansen.
Goede reddingen van de DEV doelman voorkwam dat Grashoek terugkwam. Eenmaal stopte hij een van
dichtbij door Tjerk Versleeuwen in
geschoten bal. Toch kreeg Grashoek
zijn verdiende eretreffer. Een invaller
Rik Peeters voltooide na 80 minuten
een mooie aanval met een perfect
schot. 3-1. Voor beide ploegen het sein
om er in slotfase alles aan te doen
om de score nog te wijzigen, waar
door de wedstrijd een levendig slot
kreeg. Zondag 1 mei komt koploper
Hegelsom naar de Peelrand.

De Podorun Sonderkamp &
Wijnands in Kessel
De eerste editie van Podorun Sonderkamp & Wijnands vindt plaats in
het Maasdorp Kessel op zaterdag 30 april. Het parcours loopt voor een
groot gedeelte over de Maasboulevard, langs de statige huizen van het
Veersepad, over de historische markt en door de kasteeltuin van het
modernste kasteel van Nederland. De organisatie is in handen van
Atletiek Helden.
Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd bij Sporthal ‘Achter de Häöf,
Baarlosestraat 3A in Kessel. Daar zijn
ook kleedruimte en douches aanwezig
alsmede de EHBO-post. Iedereen kan

meedoen. Ook toeschouwers kunnen
zich vermaken op de vele terrassen
rondom het parcours. Na afloop is er
feest op de markt in Kessel.

Waar Wijers en Van der Putten voor
het eerst afgelopen seizoen nog
enkele Grand Prix’s reden, gaan ze dit
jaar voor een volledig Grand Prix seizoen. Dat startte afgelopen weekend
in het Nederlandse Markelo. Op zaterdag vonden de kwalificatieronden
plaats. In twee aparte groepen reden
de zijspanteams om de beste tijd voor
de beste startplaats tijdens de wed-

strijd op zondag. Met een P7 in groep
A betekende dit op zondag als 13e
naar het starthek.
Na de kwalificatie is er maar plek voor
30 teams. Met twee keer 30 minuten
op de klok en twee rondes startte de
strijd om de eerste WK punten binnen te slepen. In het losse zand van
Markelo wisten Stephan en Loet zich
top staande te houden vooraan bij

de top. Met een zevende plaats in
de eerste manche en een zesde in
de tweede manche staan ze algemeen zesde in de Championship
Classification. De zinnen zijn gezet
op de tweede GP die plaats vindt in
Tsjechië op 21 en 22 mei aanstaande.

Beeld: Ilsa Photography
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Meimaand

In de meimaand besteken wij
extra aandacht aan Maria.
Want mei is de maand van
Maria. Als het ware zetten wij
haar extra in de bloemetjes.
Waarom? Omdat Maria de
moeder van Jezus is. Op de
weg van het geloof in Jezus
is Maria ons voorbeeld.
Zij luisterde intens naar het
woord van God. En zij wist
haar leven in dienst te stellen
van de naasten. Wij kunnen
Maria niet missen. Wij
rekenen op haar voorspraak
en bijstand. In deze meimaand
bidden wij een extra
Weesgegroet en wij steken een
kaarsje aan bij haar beeld en
zeggen daarbij een stil gebed.

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.

Cluster MKBE

Mededelingen
Restauratie oorlogsmonument:
Donaties voor de restauratie van het
oorlogsmonument op het parochiekerkhof van Beringe zijn welkom op
NL 21 RABO 0141939583 van parochie
Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 1 mei
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 4 mei
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086, G. Sillekens
Eemsestraat 12, 077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 1 mei Geen H. Mis
Zondag 8 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jac Gommans
(sterfdag)

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 april
H.Mis 19.00 uur t.i.v. overl. van de
fam. Cruijsberg-van Mullekom;
uit dankbaarheid

Mededelingen
Kapeldiensten in de maand mei
Woensdag 18 mei
Parochie Maasbree
19.00 uur - Kapel Korte Heide
Misintenties
Dinsdag 24 mei
NL58RABO0131001973
14.00 uur – Kapel Genooi met
Pastorie Dorpstraat 31
de Zonnebloem
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Woensdag 25 mei
19.00 uur – Kapel ’t Rooth
www.parochiemaasbree.nl
De zang wordt verzorgd door het
Kerkdiensten
Dameskoor.
Zondag 1 mei
Viering Eerste H. Communie
H. Mis: 11.00 uur
Zondag 22 mei ontvangen de kinderen
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
van groep 4 van de basisscholen
Intenties: Petronella Vaessen.
voor het eerst de H. Communie tijdens
Graad Linssen (verjaardag) en An
de vieringen om 11.00 uur.
Linssen-Peeters.
Openstelling Aldegundiskapel
Overleden
De Aldegundiskapel in onze parochieMia Trepels-Daemen, Auxiliatrix,
kerk is dagelijks geopend voor het
Venlo, 85 jaar. Jacques Grubben,
opsteken van een kaarsje, een gebed
Wautersweg, 91 jaar

Zondag 8 mei
H.Mis 11.00 uur t.i.v. alle moeders
vanwege moederdag

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden
Resi Omsels-Hocks, 80 jaar;
Dré Nijssen 92 jaar;
Kerkdiensten
Zondag 1 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur
voor stil gebed en aanbidding
Vrijdag 6 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Overleden
Broeder Bruno - Henk van Hirtum,
78 jaar

of een moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en
hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 30 april
19.15 uur Voor pastoor Verhaag en voor
een bijzondere intentie.

Parochie Baarlo

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

Kerkdiensten
Zaterdag 30 april
Geen H. Mis
Zaterdag 7 mei
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 1 mei
H. Mis 11.00 uur
Herenkoor t.i.v. Jan van den Heurik en
overleden familieleden; uit dankbaarheid
Maandag 2 mei
10.00 uur H. Mis in Ommel, met
Herenkoor
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 3 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. koffiedrinken
Donderdag 5 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 april
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Mia Houtappels;
dinsdag t/m vrijdag:
ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel.
vrijdag 6 mei
‘s-ochtends ziekencommunie voor
hen die aan huis gebonden zijn.

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

Kerkdiensten
Zondag 1 mei
9.30 uur H. Mis Jaardienst voor overleden bestuursleden van Stichting
Winters-van den Speulhof; Wilhelmien
Berden-Lenders; Herm Mertens v.w.
verjaardag; Harie en Truus BruerenBeurskens en zoon Bernard; Gerda
Mertens-Tercken v.w. verjaardag,
tevens voor overleden familieleden.
Donderdag 5 mei
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei

18.00 uur H. Mis. H. Mis voor
Gertruda Timmermans- Joosten,
Elizabeth Timmermans- Joosten,
Sjra Timmermans en Leen Joosten.

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

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
TE KOOP: voll. ingericht vakantiehuis
Costa Blanca 3,5 km van het strand in
La Marina. Vraagprijs: €55.000
Mail voor info / foto’s:
jjmrutten@gmail.com
Gezocht voor liefhebber, Zundapp met
voetversnellingen. Wie heeft er wat
staan? Bel of app 06 22 78 41 98
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Wij zoeken poetshulp Baarlo-Kessel
3 of 4 uur per week. Tel. 06 20 95 54 51

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

Inbouwapparatuur vervangen?
Onze deskundige monteurs verzorgen
de gehele inbouw van a tot z!

ALTIJD
TE

o

Dylan

DE BES

SERVICE

829,-

BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E

699,-

• Extra Droog • Flex-korven • Silence Plus • InfoLight • Aquastop
• Nismaten HxBxD: 815-875 x 598 x 550mm

KME761000B

499,-

AEG INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64441FB

• Bridge functie • Direct Touch Control • Hob2Hood bediening voor afzuigkap
• Nismaten HxBxD: 44 x 560 x 490mm

999,-

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON

649 ,-

799,-

• Inhoud 43 liter • TouchControl bediening • 17 Verwarmingsfuncties
• Nismaten HxBxD: 450 x 560 x 550mm

D

899,-

779,-

SIEMENS INBOUW KOELKAST
KI31REDD0

• Inhoud 172 liter • HyperFresh Plus • SoftClose • BottleRack
• Nismaten HxBxD: 1025 x x 560 x 550mm

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

