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Drukke
Bonte Boete Belaeving
Bij de eerste editie van de Bonte Boete Belaeving in Panningen kwamen meer bezoekers dan de organisatie verwacht had. Er stonden op het hoogtepunt zo’n 1.200 man
op het plein bij het Huis van de Gemeente. “We hadden gehoopt op ongeveer vier- tot vijfhonderd bezoekers”, laat het bestuur van de organiserende stichting weten. “We
hebben voor ons gevoel de vastelaovend teruggebracht naar Peel en Maas. Daar was het ons om te doen. Het mag wel een succes genoemd worden.” Het evenement verliep
zonder noemenswaardige problemen. Door de enorme drukte werd nog een extra bar op het plein neergezet om de stroom mensen aan te kunnen. “Daar leren we van voor
volgend jaar”, aldus het bestuur. “Door de grote opkomst hebben we nog meer zin gekregen in de volgende editie van de Bonte Boete Belaeving.”

Moord op twee Marokkaanse mannen

Hoger beroep: 20 jaar cel voor Geert G.
De 42-jarige Geert G. uit Baarlo moet 20 jaar de cel in voor de moord op twee Marokkaanse mannen in 2006.
Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch maandag 27 februari bekendgemaakt. Zij acht het bewezen dat G., samen
met medeverdachte Lau G., de mannen heeft gedood toen ze hen betrapten tijdens een diefstal van hennep
in Venray.
De Baarlose G. werd in 2014
veroordeeld tot 30 jaar voor zijn rol
in wat de Venrayse moordzaak is
gaan heten. Hij ging hierop in hoger
beroep. Volgens zijn advocaat kon
Geert namelijk niet als medeverdachte worden betiteld. Het OM
stelde dat hij echter een ’onmisbare
schakel’ was in het plan van Lau G.
en hij zou hebben geholpen bij het
verbergen van de lichamen van de

slachtoffers. Daarom eiste het OM in
hoger beroep 25 jaar cel. Geert G. is nu
veroordeeld voor 20 jaar met aftrek van
voorarrest.

Jarenlang vermist
De toen 19-jarige Karim Fourkour
en de 23-jarige Fouad Bendella braken
in mei 2006 in bij een loods in Venray.
In die loods stonden zo’n duizend
hennepplanten, die de twee man-

nen wilden stelen. De kwekerij was
eigendom van Geert G. uit Baarlo en
Lau G. uit Arcen. Zij betrapten Fourkour
en Bendella op heterdaad. Lau G. heeft
de twee mannen volgens de rechters
uiteindelijk doodgeschoten. Geert en
Lau haalden de kwekerij leeg, wisten
zo veel mogelijk sporen en begroeven
de lichamen. Jarenlang werden de twee
Marokkaanse mannen vermist.
Het Openbaar Ministerie had twee

weken geleden in hoger beroep nog
25 jaar cel geëist. Het gerechtshof ging
deels mee in hun eisen. De rechters
geloven Geert G.’s verklaring over
wat er in de loods heeft plaatsgevonden niet. Zij zeggen dat uit de feiten
“blijkt dat in de voorruimte veel meer
is gebeurd dan verdachte zegt zich te
herinneren.” Hoewel hij volgens de
rechters de mannen niet zelf heeft
omgebracht, heeft hij er ook niks aan
gedaan om Lau G. hiervan te weerhouden. Omdat ze voorbedachte rade
echter niet bewezen achten, wordt
Geert G. niet veroordeeld voor het
medeplegen van moord, maar voor het

medeplegen van doodslag. Hij krijgt
hiervoor de maximumstraf.
Ook krijgt hij straf voor het
verbergen van de lichamen.
Met name zijn lange zwijgen over de
vindplaats van de lichamen, rekent
het gerechtshof hem aan. Volgens
hen heeft dit onherstelbaar leed bij
de nabestaanden teweeggebracht.
Op aanwijzingen van Geert G.
werden in 2014, na acht jaar, de
stoffelijke overschotten van de twee
mannen gevonden in een bos in
Arcen. Lau kreeg in 2015 levenslang.
Hij pleegde een dag na het vonnis
zelfmoord in zijn cel.
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Complimentendag 2017

‘Wat is er fijner dan iemand blij maken?’
De complimentendag 2017 vond plaats op woensdag 1 maart. Pauline Jorissen, coördinator Vrijwilligerszorg Peel en Maas, grijpt die dag graag aan om de vrijwilligers van Vrijwilligerszorg Peel
en Maas in het zonnetje te zetten. “De groep is zó enthousiast en fijn om mee te werken. Ze verdienen een groot compliment”, vertelt ze.
Vrijwilligerszorg Peel en Maas
wordt in opdracht van gemeente Peel
en Maas uitgevoerd door Proteion
Welzijn. Pauline is als beroepskracht

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Janssen Bouwen Ontwikkelen
alleen in Helden, Panningen
en Egchel

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 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn

vanuit Proteion Welzijn aan dit project
verbonden. Vrijwilligerszorg Peel en
Maas heeft aandacht voor kwetsbare
burgers, zoals dementerenden, mensen
met een verstandelijke of lichamelijke
beperking of personen die eenzaam
zijn. “Persoonlijke ondersteuning en
één-op-één contact staan daarbij
centraal”, vertelt Pauline. “We helpen
momenteel zo’n vijftig á zestig hulpvragers met ongeveer dertig vrijwilligers.
Die zetten zich belangeloos in en zijn
toch zo enthousiast. Dat is fantastisch
en een complimentje waard.”

De mantelzorger
ontlasten

dan wat anders. Soms ga je wandelen of
spelletjes spelen met iemand en soms
kom je alleen om te luisteren. Vaak is
het ook om de mantelzorger te ontlasten. Als van een echtpaar de man graag
wil biljarten, maar niet kan gaan omdat
hij op zijn vrouw moet letten, nemen
wij dat voor een paar uurtjes over.”
Er zijn verschillende vormen van
vrijwilligerswerk binnen het project.
Zo zijn er zorgvrijwilligers, dementievrijwilligers, vrijwilligers met een
plusje, de netwerkcoachvrijwilligers en
de vrijwillige contactpersonen. Die laatsten gaan op bezoek bij de hulpvragers
en kijken samen met hen aan welke
vrijwilliger zij het beste gekoppeld
kunnen worden. Zo kan een goede
combinatie gemaakt worden. “Het is
wel belangrijk dat er een klik is tussen
de twee”, vertelt Annie. “Het moet van
beide kanten natuurlijk wel leuk zijn.”
Het gaat maar om een paar uurtjes

per week of zelfs per twee weken, vertelt Pauline. “Het hangt af van hoe vaak
de vrijwilliger kan en wat de hulpvraag
is. De vrijwilligers passen zich aan aan
de wensen van de hulpvragers. Maar
de vrijwilligers gaan niet opruimen
of poetsen.” Dertig vrijwilligers heeft
het project nu rondlopen. Pauline zou
daar graag nog wat meer mensen
aan toevoegen. “We hebben nog zo’n
twintig hulpvragen ‘open’ staan waar
we nu dus geen vrijwilligers voor hebben. Iedereen mag zich aanmelden,
de leeftijd maakt helemaal niets uit en
mannen zijn ook van harte welkom.
Het gaat maar om een paar uurtjes in
de week, dus veel tijd kost het niet.”

‘Het werk verrijkt je
leven’

Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com

Wat de vrijwilligers precies doen bij
een zorgvrager, verschilt altijd, zo laten
de zeven aanwezige dames en één man
weten. Vrijwilligster Annie: “Het is vaak
meer een kwestie van aanwezig zijn,

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Geen nieuw podium, wel programma

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening 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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Het is vrijwilligerswerk en levert
feitelijk niets op, waarom blijven de

dames en heer het dan toch doen?
“Het levert juist heel veel op. Je zorgt
er voor dat de zorgvragers een glimlach op het gezicht krijgen. Het verrijkt
je leven”, vertelt Mia. “En wat is er nu
fijner dan iemand blij maken?”, voegt
Claar daar aan toe. Vrijwilligster Mien
kan helemaal niet meer zonder het
werk. “Ik heb heel vaak het gevoel
dat ik het niet kan missen. Ik krijg zo’n
voldaan gevoel van het werk.”
Pauline is in ieder geval heel
content met de huidige groep en
ze kan zich niet voorstellen dat het
project zonder hen geslaagd zou zijn.
Pauline: “Ik kan niet beschrijven hoe
blij we zijn met al deze vrijwilligers.
Zij zijn altijd bereid geweest om zich
in te zetten voor anderen. Het kost
hen tijd en levert geen geld op, maar
deze dames en heren doen het maar
gewoon. Dat is een heel groot compliment waard.”

Toch nieuw seizoen Muziek
onder de Toren in Panningen
Het Raadhuisplein in Panningen kan komend jaar op zaterdagmiddagen toch genieten van de klanken van blaaskapellen uit de hele regio. Het podium
van Muziek onder de Toren voldeed niet meer aan de veiligheidseisen, maar leden van de werkgroep achter het muziekprogramma en Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB) besloten samen met café MOMUS het podium op te knappen en nog één jaar te gebruiken.
Het oude podium tegen de toren
in het centrum van Panningen voldeed
eigenlijk afgelopen jaar al amper
meer, vertelt Wiel Geurts, voorzitter
van werkgroep cultuur in hartje
Peel en Maas, die de bijeenkomsten
mede-organiseren. “Het leek bij vijf
seizoenen Muziek onder de Toren te
eindigen, ja. Er was zoveel slijtage
aan het podium dat het niet meer
verantwoord was om groepen erop te
laten spelen.”
De ondersteunende Stichting
Bevordering Blaasmuziek (SBB)
wilde eigenlijk dat de gemeente een
nieuw podium zou bouwen. “Dat had
mooi tegelijk kunnen gebeuren

met het autoluw maken van een
gedeelte van de Raadhuisstraat,
wat onlangs gebeurd is”, vertelt
Wiel. “De gemeente had daar echter
geen budget voor, dus moesten we
iets anders bedenken. Geert Peeters
van café MOMUS stelde toen bij een
vergadering voor om toch nog één jaar
door te gaan en toen hebben wij van
de werkgroep en de stichting meteen
toegezegd dat we gaan meehelpen
aan het opknappen van het podium.”

‘In toekomst wel
permanent podium’
Wiel heeft wel de hoop dat de

gemeente in de toekomst, en het liefst
dus bij aanvang van het volgende
Muziek onder de Toren-seizoen, alsnog
een permanent podium gaat realiseren
op het Raadhuisplein. “Een gedeelte
van het plein zelf wordt binnen
afzienbare tijd nog aangepakt”, vertelt
de voorzitter. “De bedoeling is om het
podium dan onderdeel uit te laten
maken van het plein, door middel van
een glooiing in het straatwerk, waarop
een permanente overkapping kan
worden gecreëerd. We hebben daar
net een begroting voor ingediend bij
de gemeente.”
De werkgroep had al rekening
gehouden met een extra jaar

optredens en had de muziekkapellen
al gevraagd en ingepland. Van zaterdag
1 april tot en met zaterdag
30 september is er op één weekend
na iedere zaterdag van 13.30 tot
16.30 uur livemuziek te horen op het
podium. “We hebben aanmeldingen
genoeg”, vertelt Wiel.

Hoog aangeschreven
“Muziek onder de Toren staat hoog
aangeschreven bij de muziekkapellen
en we hebben zelfs uit België de vraag
gekregen van muziekkapellen om hier
op te mogen treden. Door de grote
hoeveelheid kunnen we een selectie
maken en de kwaliteit hoog houden.”
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Oude basisschool Panningen-Noord

Plattelandshoés klaar
voor gebruik
Het hospice en verblijfhuis ’t Plattelandshoés in Panningen is zo goed als klaar om in gebruik genomen te
worden. De laatste aanpassingen aan de voormalige basisschool Panningen-Noord zijn in volle gang. Op zaterdag
4 maart is er een Open Hoés en op maandag 6 maart kunnen de eerste gasten ontvangen worden.

Door fusie

Daling waterschapsbelasting
De Limburgse waterschapsbelastingtarieven zijn de laagste van
Nederland. De waterschapsbelasting in Noord-Limburg gaat zelfs iets naar
beneden. Dat zegt Waterschap Limburg.
Sinds 2017 zijn de twee
Limburgse waterschappen gefuseerd in Waterschap Limburg. Remy
Sleijpen, lid van het dagelijks bestuur
en portefeuillehouder financiën van
Waterschap Limburg: “De tarieven
van de twee waterschappen zijn
na de fusie voor de hele provincie
gelijk getrokken. De totale belastingopbrengst blijft hetzelfde als vorig
jaar. Wel zijn er verschillen tussen
Noord- en Zuid-Limburg.

In de zomer van afgelopen jaar
begonnen de werkzaamheden aan de
vervallen school aan de Koninginnelaan
in Panningen. Wat begon als een
ambitieus project met een paar man is
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig hospice en verblijfhuis voor mensen
in de gemeentes Leudal en Peel en
Maas. “Al honderdtien vrijwilligers
hebben zich bij ons aangemeld”, laat
het bestuur weten. “Die vormen straks
de ziel van het Plattelandshoés onder
het motto ‘Samen de schouders
eronder’.”
Het professionele zorgteam in het
Plattelandshoés wordt geleverd door
zorgverlener Proteion. Als coördinator is
Loes Sijben benoemd en daarnaast zijn
er acht verpleegkundigen en drie verzorgenden Individuele Gezondheidszorg
benoemd. “De eerste potentiële gasten

en hun familieleden hebben zich al
telefonisch gemeld voor nadere informatie. We zijn er klaar voor”, aldus het
bestuur.

Nog niet klaar met
verbouwingen
Toch is het bestuur nog niet helemaal klaar met alle verbouwingen.
“We willen nog een negende appartement, een stilte- en afscheidsruimte
en mortuarium realiseren in de tweede
fase”, aldus het bestuur. “Voor de
financiering daarvan zijn we nog op
zoek naar investeerders. Ook voor de
realisatie van een entree-, stilte- en
belevingstuin rondom het pand zijn
we nog op zoek naar financiën. We
hebben hier een obligatielening voor
uitgegeven, waarop ingeschreven kan

De Zuid-Limburgers gaan
iets meer betalen en de NoordLimburgers betalen minder na de
tariefharmonisatie.”
Volgens het Waterschap horen de
waterschapsbelastingen in Limburg
al jaren tot de laagste tarieven in
Nederland. “Het zuiveringstarief
voor het zuiveren van afvalwater en
het tarief voor het bezit van landbouwgrond zijn in 2017 zijn zelfs het
allerlaagste in heel Nederland.”

worden op de website en we gaan nog
in overleg met alle tuingerelateerde
bedrijven in de regio.”
Allereerst vindt op zaterdag
4 maart het Open Hoés plaats van
10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers worden
in het gebouw ontvangen en kunnen
een rondleiding volgen. In alle acht
gerealiseerde appartementen zijn
mensen aanwezig die tekst en uitleg
geven. Verder komen vijf bedrijven
die te maken hebben gehad met
het gebouw een presentatie geven.
Bezoekers worden verzocht om niet op
de Koninginnelaan en de Parklaan te
parkeren in verband met de doorstroming van het verkeer. Op het industrieterrein, bij sporthal De Heuf, bij
sportpark Panningen-Noord en in het
centrum van Panningen zijn voldoende
parkeermogelijkheden.

Italiaanse kruiden
Diverse soorten. Ø 14 cm.
3 stuks 8.97

Regeling een maand in werking

Sinds 1 februari krijgen bewoners
van binnen de bebouwde kom in Peel
en Maas een vergoeding voor het
afkoppelen van hemelwater op het
riool. Met het geld kunnen ze
maatregelen treffen om water beter af
te voeren.
“Tientallen aanvragen zijn inmiddels binnen en verschillende inwoners
hebben tijdens een bezoek thuis, uitleg
en tips ontvangen. Zij gaan binnenkort
aan de slag”, zo schrijft de gemeente
in een persbericht. “De grootste winst
ligt bij wat onze inwoners bij elkaar
opgeteld voor elkaar kunnen krijgen.

Ik ben blij dat de subsidieregeling zo
enthousiast ontvangen wordt en inwoners nu al concrete plannen hebben”,
aldus wethouder Arno Janssen
De gemeente schrijft verder dat in
de toekomst meer dingen op het gebied
van waterafvoer gaan veranderen.
“Het is niet uit te sluiten dat de gebieden waar gescheiden regenwaterriolen
aangelegd worden, straks ook verplicht
worden goten aan de achterkant van
het huis af te koppelen. Maak dus nu
gebruik van de subsidieregeling, maak
je tuin waterklaar, koppel je regenwater
voor en achter af. Zo gaan we samen

duurzaam de toekomst in.”
In totaal is 328.000 euro beschikbaar voor de inwoners van Peel en
Maas om projecten te financieren die
helpen het hemelwater te ontkoppelen. Voorbeelden van aanpassingen
zijn het plaatsen van zinkputten, het
neerzetten van watertonnen, een tuin
op het dak te maken en het aanleggen van een leiding naar een vijver of
moerasje. De regeling werd bedacht
toen vorig jaar tijdens een storm veel
straten en riolen overstroomden. Het
riool kon de hoeveelheid water niet
aan.

van 12.00 tot 17
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Dankbetuiging
Een hand.... een woord ..... een kaart ..... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van “oze pap”, schoonvader, opa en overgrootvader

Lies Smits - de Haart
echtgenote van

Paul Smits
* Asten, 6 augustus 1937

† Meijel, 23 februari 2017

Piet Wolters
Hartelijk dank hiervoor.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Helden, maart 2017

Saar
21 februari 2017

Dochter en zusje van:
Marco & Linda
Fleur
Janssen - Tulmans
Asperge 34
5988 JJ Helden

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12 maart om
10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

Meijel: Paul Smits
Meijel: Richard en Bianca Smits - Broere
Sonny, Enzo
Helden: Johan en Ina Smits -Verhaeg
Myron, Robin
Pater Willemsplantsoen 4, 5768 CL Meijel

Dankbetuiging

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen
en de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen
na het overlijden en bij de uitvaart van

Jan Zeelen

De crematiedienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 februari
in crematorium Midden – Limburg te Baexem.

hebben ons enorm gesteund om zijn verlies te verwerken.

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden willen
wij u hartelijk danken. Dit heeft ons enorm gesteund.

familie Zeelen, Truus Peeters-Thijsen, familie Thijsen
Kessel, maart 2017

Verder willen wij de vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg en Proteion zorg bedanken
voor hun liefdevolle zorg voor Lies, mam en oma.

Tot het laatst de regie in eigen hand.
Ze wou ons nog niet verlaten maar het lichaam was op.
Verdrietig, maar ook dankbaar, hebben we heden afscheid genomen
van “oos moedige, zorgzame mam”, onze schoonmoeder, trotse
oma en omi

Mia Daniëls - van Bree
echtgenote van Harrie

Daniëls †

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging, in de leeftijd van 88 jaar.
Panningen:
Panningen:
Panningen:
Beringe:
Panningen:

Trots, blij en gelukkig!

Wim en Toos
Jac en Wil
Rien en Hans
Ans en Martien
Gertje
Oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 4 maart
om 19.15 uur in de parochiekerk van Kessel.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Instapklare woning te koop.
In Beringe een 2 onder 1 kap woning
instap klaar in een kindvriendelijke
buurt. Grote leefkeuken, 4 slaapkamers, ruime tuin met overkapping.
Vraagprijs € 249.000. Voor meer info
06 57 59 81 55.
Computerproblemen? Ondersteuning
Vista en Windows Live mail afgelopen!
Uitstel van aanschaf nieuwe pc?
Trage of virale pc? Karel Heines Baarlo
06 50 96 29 15. Verdere info en tips:
www.karelheines.nl
Nieuwe EHBO-cursus.
EHBO-diploma in 6 morgens?
Start 13-05 www.ehbopanningen.nl

Te huur gevraagd woonruimte in
Peel en Maas aan de rand van het dorp
tot in buitengebied. Woonkamer keuken
1-2 slaapkamer(s) douche en wc of
badkamer. Schuurtje 10-20 m2 om te
knutselen. All-in prijs max € 600,-.
06 46 73 12 31.
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Open huis. Zaterdag 4 maart is
Schatkist weer open van 13:00 tot
16:00 op de Loosteeg 14e in Panningen.
Meubels, woonaccessoires, vintage,
brocante en het adres voor het restylen
van uw meubels.
Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.
Pedicure aan huis. Voor informatie of
een afspraak kunt u bellen Petra Vossen
077 462 22 04.

Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.
Taxus-laurier-hortensia’s.
Taxus, v.a. €1,50, veel srt. hortensia’s
(o.a. limelight, annabelle), laurier,
heesters (op stam), bodembedekkers,
bomen. Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel 06 40 32 71 08.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen tel.
077 307 17 76.
Aerial introductieworkshops
vrijdag 10 en 24 maart om 19.30 uur
bij Lekker Laeve! Info en aanmelden op
www. lekkerlaeve.nl
Woonhuis te koop. T.k. vrijstaand
woonhuis te Baarlo. Perceelgrootte
ruim 2000 m2, ligging aan rand
v.h. centrum. Adres: Tangweg 20,
vraagprijs: 409.000,00 k.k.
Info: tel. 06 53 32 71 24.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Innerlijke Groei en Intuïtie.
Een cursus voor iedereen die wil
blijven ontwikkelen op een prettige
manier. Kijk voor meer info op
www.marionhermans.nl

Venlo, 22 februari 2017, Hospice Mariaweide
Corr.adres: Wim Daniëls, Beekstraat 43A, 5981 AR Panningen
Op maandag 27 februari hebben we in kleine kring afscheid van
“oos mam” genomen in het crematorium.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HALLO op Mallorca
De 11-jarige Chris Kessels uit Maasbree nam een tijdje geleden deel aan een zesdaags keeperskamp
op Mallorca. Dat kamp werd geleid door trainer Maurice Bouten, eigenaar van Challenge KeepersArena
in Kronenberg. Eén dag werd gezamenlijk met Porteros Mallorca, de Mallorcaanse keepersacademie,
getraind. Daarnaast bezocht Chris het voetbalstadion van Palma de Mallorca, maakte hij een hikingtocht in de Serra Tramuntana en deed hij mee met een bootcamp op het strand. Daardoor was hij er
helemaal klaar voor toen het nieuwe seizoen van start ging.
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Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.

Poorterweg weer geopend
De Poorterweg in Koningslust is na lange tijd weer volledig geopend. De werkzaamheden aan het
riool en de straat die rond de bouwvakperiode in augustus begonnen, zouden zes weken duren, maar
bleken uiteindelijk zes maanden in beslag te nemen. Het riool van de Poorterweg moest aangesloten
worden op de nieuwe weg die is gerealiseerd naast cafetaria ’t Hepke. De omwonenden en bedrijven
zijn in ieder geval erg blij dat weg weer open is, zo lieten ze weten.

Daling van 75 procent

Hoeveelheid restafval
flink afgenomen
Inwoners van acht van de elf kernen in Peel en Maas zijn inmiddels ruim zes maanden bezig met de nieuwe
manier van afvalinzameling. Dat heeft gezorgd voor een afname van 75 procent van de hoeveelheid restafval,
tot 35 kilogram per inwoner. Dat maakte de gemeente onlangs bekend.
In Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden
en Maasbree wordt sinds juni de nieuwe
manier van afval scheiden toegepast. In
Egchel, Koningslust en Panningen werd
al jaren eerder diezelfde scheidingsmethode ingevoerd. De andere manier van
scheiden heeft er volgens de gemeente
voor gezorgd dat de opgehaalde hoeveelheid GFT in die kernen is verdubbeld
en het Plastic, Metaal en Drankkarton
(PMD) met tachtig procent is gestegen.
“Ook luiers, textiel en glas worden meer
aangeboden en tegen de landelijk trend
in, waar een daling zichtbaar is, blijft
het aanbod van oud papier gelijk”, aldus
de gemeente.

Door het nieuwe inzamelsysteem wordt het milieupark ook
beter bezocht, schrijft de gemeente.
“Er wordt meer gebruikgemaakt van
de mogelijkheid groenafval gratis in
te leveren. Verder worden bouw- en
sloopmateriaal en afgedankte spullen
ook meer apart ingezameld en verwerkt. Dit is duurzamer dan voorheen,
toen belandde dat soort spullen bij het
restafval”, laat de gemeente weten.
De komende tijd richt de gemeente
zich op afval dat niet in de juiste container wordt gegooid omdat inwoners
niet weten waar het precies in moet.
Daarnaast start de gemeente

binnenkort een bewonersonderzoek
over de afvalinzameling. De gemeente
regelt de afvalinzameling nu in acht
van de elf dorpen in Peel en Maas.
De bedoeling was om ook in Kessel,
Kessel-Eik en Meijel over te stappen
naar de nieuwe manier van inzamelen, maar de huidige afvalverwerker
RD Maasland wilde daar niet aan
meewerken en eiste 1,8 miljoen euro
als de gemeente het contract voortijdig zou beëindigen. De gemeente is
momenteel nog steeds in een strijd
met de afvalverwerker verwikkeld
over de vergoeding die betaald moet
worden.

Zes aanhoudingen
na ladingdiefstal Beringe
Zes verdachten van het stelen van lading uit vrachtwagens op het industrieterrein in Beringe zijn in de nacht van
donderdag 23 op vrijdag 24 februari aangehouden. Eén van de verdachten werd na een achtervolging aangereden
door een politieauto en moest eerst naar het ziekenhuis vervoerd worden, voordat hij naar het politiebureau werd
gebracht. Alle verdachten komen uit de regio Eindhoven/Geldrop en zijn in de leeftijd van 23 tot en met 35 jaar.
De politie kreeg op donderdag
rond 23.45 uur een melding dat
personen bezig waren zeilen open
te snijden van vrachtwagens op het
Beringse industrieterrein. Goederen
werden uit de vrachtauto’s gehaald en
in een busje geladen. “Toen agenten
op Rozenobel arriveerden, kwam een
auto de patrouille tegemoet rijden.
Drie personen stapten uit en renden
weg bij de agenten, waarop er een
achtervolging ontstond. Twee personen
werden vervolgens door de agenten
aangehouden”, zo schrijft de politie in
een verklaring.
Niet bij alle verdachten ging het
aanhouden zo makkelijk. “Eén van de

drie verdachten rende weg in de richting van een andere patrouillewagen,
die de doorgang voor hem blokkeerde.
De verdachte sprong omhoog en
wilde over de motorkap van de auto
springen, maar raakte de motorkap en
voorruit, waarna hij wederom wegrende. Na een korte achtervolging kon
ook deze verdachte door de politie worden aangehouden. Hij raakte gewond
aan zijn hoofd en is per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis voor
controle.” Later werd hij alsnog naar
het politiebureau gebracht.
De politie vermoedt dat een
tweede auto bij de ladingdiefstal op de uitkijk heeft gestaan.

Agenten zagen dat een vierde
verdachte in die auto stapten. “In
dat voertuig zaten nog twee personen”, aldus de politie. “Ook deze drie
personen werden aangehouden op
verdenking van betrokkenheid bij
de diefstal.” In totaal zijn er dus zes
verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.
Het zijn allemaal mannen uit
Eindhoven en Geldrop in de leeftijd van
23 tot en met 35 jaar, zo laat de politie
weten. Er wordt nog onderzocht of de
verdachten verantwoordelijk zijn voor
meerdere ladingdiefstallen. Wat voor
spullen de verdachten aan het stelen
waren, is niet bekendgemaakt.

In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl

Anderhalf jarig bestaan

Dansen met
dementerenden
Dementerenden en hun mantelzorgers kunnen op donderdag 9 maart
weer terecht bij de zaal van De Vriendschap in Beringe voor een Dans
Salon. Het initiatief van Alzheimer Noord-Limburg bestaat inmiddels
anderhalf jaar en hoopt nog wat nieuwe dansers te kunnen trekken
naar Beringe.

“Dansen op romantische,
herkenbare muziek van vroeger met
herinneringen aan die goeie oude
tijd”, zo omschrijft de organisatie
het dansen. “Bewegen, muziek
luisteren en onderhouden van sociale
contacten zijn de belangrijkste
ingrediënten om te komen tot een
zinvolle middag. Bewegen en muziek
luisteren activeert immers delen
van de hersenen die bij dementie
aangetast worden. Sociale contacten
zijn van groot belang om isolement te
voorkomen.”
De eerste editie vond plaats op
10 september 2015. Dankzij een
subsidie van serviceclub Lions Peel en
Maas kon de activiteit gestart worden.
In het anderhalf jarig bestaan kwamen een aantal keer jongeren van
het Bouwens in Panningen langs voor
ondersteuning en dansdemonstra-

ties. Ook country- en linedancegroep
Double Four uit Meijel is een keer
langs geweest voor een demonstratie.
Belangstellenden kunnen
gebruikmaken van het gezamenlijke vrijwilligersvervoer in Peel en
Maas. Aanvragen voor vervoer naar
de DansSalon kunnen tot één week
van tevoren bij Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas aangegeven worden. Dat kan door contact
op te nemen met Piet Selen via
077 307 73 50 of door een mail te
sturen naar p.selen@vorkmeer.nl
DansSalon begint op donderdag
9 maart om 14.00 uur en duurt
tot 16.30 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur. Neem voor meer
informatie contact op met Maria
Hodzelmans via 06 22 63 02 26 of
met Jo Basten via 077 466 20 26 of
06 24 67 56 12.
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Kijk voor meer foto’s op
www.peelenmaas.nl
De foto’s zijn afkomstig van Fotoclub Kiek-Ze: Henk Steeghs,
Harry Engels, Lei Gommans, Gerard Keijsers, Liesbeth van den Hombergh,
Broni Hartman, Jac Willekens en Carla Wijhers.
Ook zijn foto’s van carnavalsvereniging De Kieveloeët en de redactie.

02
03

Kiek ze kiekeh

Grashoek

Panningen

Maasbree

Baarlo

Meijel

Beringe

SJOËN

WAUW
Egchel

Kessel

Helden

Koningslust

nieuws 07

02
03

Optochten Peel en Maas 2017
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Kijk voor meer foto’s op
www.peelenmaas.nl
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opinie 09

Bespreking Poll week 07

De dijken in Kessel moeten verhoogd worden
De dijken in Kessel en Baarlo aan de Maas zijn momenteel een veelbesproken onderwerp in die dorpen. Waterschap Limburg wil ze verhogen, maar veel
inwoners zien dat liever niet gebeuren. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat hun huizen
in waarde dalen als de Maas niet meer te zien is vanuit hun woning. Vandaar
dat de uitslag van de poll van week 07, 71 procent was tegen dijkverhogingen,
niet als een hele grote verrassing kwam. Tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd werden door het waterschap waren dezelfde geluiden te horen vanuit

de inwoners van de dorpen. Geert van Tilborg uit Kessel is het echter niet eens
dat het gaat tussen woongenot en bescherming. “Het hoeft geen tegenstelling
te zijn. Het gaat, als we alle kennis en goede wil gebruiken, over bescherming
EN woongenot”, liet hij middels een reactie op de website van HALLO weten.
Het één hoeft volgens hem het ander niet uit te sluiten. Wat er precies gaat
gebeuren, is nog niet bekend. Gemeente Peel en Maas en het waterschap zijn
nog in de overlegfase.

Postbode als klusjesman is een goed idee
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

PostNL wil dat de postbodes in de komende jaren meer gaan doen dan alleen
post bezorgen. Er wordt gekeken of het mogelijk is dat ze meer klusjes in de wijk
gaan doen, zoals het opnemen van de waterstanden en de kwaliteit van wegen
controleren. Eerdere proeven zijn veelbelovend, aldus het postbedrijf. Postbodes
worden ook wel de ‘ogen van de wijk’ genoemd. Ze lopen nu eenmaal vaak de
eigen route en kunnen signaleren als ergens problemen zijn. Een goed idee om
ze dan in te schakelen als klusjesmannen. Nu er steeds minder post bezorgd hoeft
te worden, is het beter wanneer ze op deze manier hun werkzaamheden kunnen

uitbreiden. In Finland bijvoorbeeld worden postbodes ingeschakeld om in het
voorjaar het gras te maaien.
Aan de andere kant kun je zo iemand dan nog wel een postbode noemen?
Gaan de taken zo niet door elkaar lopen? De waterstand wordt toch gewoon
door iemand van het waterbedrijf opgenomen als dat nodig is? Daarnaast zijn er
diverse klussendiensten bestaande uit vrijwilligers die deze taken graag op zich
zouden nemen.
Postbode als klusjesman is een goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > De dag van de tweede kamerverkiezingen moet een officiële vrije dag worden
> eens 33% oneens 67%

Wij zijn op zoek naar een:

onderhoudsmedewerker/
lasser m/v

Jumbo
bloemkool

Jumbo
witlof

Per stuk

Zak 500 gram

voor onze werkplaats. De werkzaamheden betreffen het onderhoud en
reparatie van de afzetcontainers en overige voorkomende werkzaamheden.
Dit is een fulltime functie.
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert.

Jumbo hutspot
of zuurkool

Eierkoeken
Van de
broodafdeling
per verpakking

Zak of bak
500 gram

KORTING
G
Kies en mix vlees
3 bakjes rundergehakt à 600 gram,
kipdrumsticks à 660 gram, gehaktschnitzels,
gehaktballen, kipburgers of mega vissticks
à 4 stuks, grillburgers à 5 stuks of
runderchipolata’s à 8 stuks

Pickwick groene thee,
rooibos, herbal of spices
Alle 1-kopsthee 2 doosjes à 20 stuks

Geldig t/m di 21 maart 2017
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Je eigen
pad
Sommige mensen weten al
vroeg in hun leven wat ze
willen. Hun pad lijkt uitgelicht,
alles is helder. Ze zullen dan
ook precies doen wat nodig is
om dat te bereiken.
Dat vind ik heel bijzonder,
want voor de grootste groep
mensen geldt dit niet. Het is een
beetje als Hans en Grietje: je
staat midden in het bos en je
moet een pad kiezen om thuis te
komen. Er zijn zo veel paadjes,
hoe kies je dan de juiste?
Thuis staat in dit geval meer
voor een gevoel. Het gevoel dat
je je fijn voelt bij de keuzes die
je hebt gemaakt. Die eerste
levensbepalende keuzes worden
maar al te vaak met het verstand gemaakt. Je eerste baan,
het huisje-boompje-beestje in
de goede volgorde en het
hebben van financiële zekerheid,
dan heb je je leven op orde zo
lijken maatschappij en omgeving
je te willen zeggen. En voor een
hele tijd voelt dat ook zo.
Maar meer en meer zie ik
mijn omgeving worstelen met
de keuzes die ze hebben
gemaakt en zelf kom ik er ook
niet ongeschonden van af.
Keuzes die je puur met je
verstand maakt, die gaan een
keertje wringen. Het hart laat
zich niet negeren en laat je
voelen dat geluk in hele andere
dingen ligt. Maar durf je dan nog
voor een ander pad te kiezen?
Sommige paadjes zijn schemerig
of zelfs duister en een lichtpuntje lijkt niet in zicht.
Is dat dan een pad dat je alleen
bewandelt of is er iemand die
je bij je hand pakt en meeneemt
op die onzekere tocht?
Luister wat vaker naar je
hart. Je leven verandert en jij
dus ook. Je zult het donker nodig
hebben om het licht te kunnen
zien. Vaak weet je hart de weg.
De kronkeligste paden blijken
vaak de mooiste!
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl

gemeente
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week 09 / 02 maart 2017 / Informatie van en over de gemeente

Verkiezingen Tweede Kamer
op 15 maart 2017
Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.
Stempas niet ontvangen of kwijtgeraakt?
U heeft vorige week een stempas ontvangen. Zonder de stempas
kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat
u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk
vrijdag 10 maart 2017 een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan alleen
persoonlijk bij de medewerkers van het cluster Burgerzaken. Het mondeling aanvragen kan tot
dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur. Let op: wij werken wel op afspraak!
Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen…dat kan alleen
met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs
mee.
Bezorgen kandidatenlijsten
De kandidatenlijst (één per huishouden) volgt op donderdag 2 maart.
Waar kunt u stemmen?
Omdat u met een stempas overal binnen Peel en Maas kunt stemmen, vindt u hieronder een overzicht
van de adressen van de stemlokalen. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur
1 Gemeentehuis (Panningen), Wilhelminaplein 1
2 de Houbereij (Panningen), Kerkstraat 68
3* Basisschool de Wissel (Panningen), Schoutenring 34
4 Feestzaal de Zoes (Helden), Molenstraat 7
5 Dorpscentrum Kerkeböske (Helden), Aan de Koeberg 3
6 De Wieksjlaag (Beringe), Kanaalstraat 94
7 de Ankerplaats (Grashoek), Past Vullinghsstraat 3
8 Gemeenschapshuis De Sprunk (Koningslust), Meester Caelersstraat 30
9 Gemeenschapshuis ’t Erf (Egchel), Kapelaan Nausstraat 5
10 Niëns Horeca (Maasbree), Baarlosestraat 4
11* Mafcentrum (Maasbree), Past Leursstraat 12
12 Hoës van Bree (Maasbree), Kennedyplein 5
13 Zorgcentrum Ter Borcht (Baarlo), Zuivelstraat 5
14 Basisschool ”Panta Rhei” (Baarlo), Hertog van Gelrestraat 47
15 Sporthal ‘de Kazing’ (Baarlo), Huissen 3
16 Gemeenschapshuis de Paort (Kessel), Markt 2
17 Woonzorgcomplex Hof van Kessel (Kessel), Koninginnelaan 14
18 Gemeenschapshuis Kessel-Eik (Kessel-Eik), Lindelaan 4
19 Zorgcentrum Sint Jozef (Meijel), Kapelkesweg 1
20 Gemeenschapshuis d’n Binger (Meijel), Alexanderplein 2
21 Oranjehotel (Meijel), Raadhuisplein 11
* Stemlokaal 3 (de Wissel) en 11 (Mafcentrum) zijn minder toegankelijk voor mindervaliden.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen. Op de stempas
die u heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.
• Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet de ondertekening
niet! De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op
de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw
gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem
niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/
of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw
volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem moet tegelijk met
de eigen stem te worden uitgebracht.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen is het ook weer mogelijk om een andere kiezer buiten Peel en Maas te
machtigen om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum van de gemeente (KCC) kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen:
• deze formulieren kunt u ook downloaden via onze website: www.peelenmaas.nl ;
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017, door de kiezer worden ingediend, waar hij/
zij op 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te
nemen.

Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 30 januari 2017 als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u stemmen in een willekeurig stembureau van Peel en Maas. Voor het stemmen in
een willekeurig stembureau in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer, moet u een
kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, cluster Burgerzaken kunt u kosteloos formulieren ophalen voor verzoekschriften om
in een willekeurig stembureau uw stem uit te brengen. Het verzoekschrift en de stempas moeten
uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017, door de kiezer zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag
14 maart 2017, 12.00 uur. U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas
kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen, moet u naast uw kiezerspas ook een
geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met de medewerkers van het
KCC of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl. Ook op onze website vindt u alle informatie over de
Tweede Kamerverkiezingen.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 7 maart 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen
op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad > besluitvormende
raadsvergadering > datum 7 maart 2017.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Beleidskader Bibliotheek Maas en Peel 2017-2020 (2017-012);
2. Controleprotocol en normenkader 2017 (2017-017);
3. Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2017-019).

Textielinzameling
De komende weken wordt weer textiel huis-aan-huis ingezameld. Kijk
voor de juiste inzameldag op de afvalkalender, www.peelenmaas.nl.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van
de gemeente. Zet textiel om 7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw
container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten
via www.peelenmaas.nl.
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone lappen en
textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens.
Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee.Door oplettende burgers kan de politie de illegale
inzamelaars aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met daarop
het logo van de gemeente. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844
of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Openbare bekendmakingen
De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen internet?
Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas.
Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt
ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op
een moment dat het u uitkomt.
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Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor
Vergunning Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en
zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Milieupark
Industrieterrein 114, Panningen
Maandag, woensdag, vrijdag: 9.00 - 16.00 uur, zaterdag: 8.00 - 16.00 uur, feestdagen gesloten.
Hout sorteren
Om meer hout te kunnen hergebruiken wordt het
hout gesorteerd in soorten. Vooral onbehandeld hout
willen we een tweede toekomst geven.
Gips
Ook gips wordt apart in gezameld. Het gips wordt
gemalen en is zo weer een grondstof voor nieuw gips.
PMD (plastic, metaal- en drankverpakkingen)
PMD kunt u ook naar het Milieupark brengen. Om vervuiling van de container te voorkomen kunt u
PMD alleen aanbieden als het in doorzichtige zakken zit. De verwerker moet kunnen zien wat erin zit.
Let op: hard plastic zoals speelgoed en grote stukken plastic is geen PMD.

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas

Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/melden-bij-de-gemeente/
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen. U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren
of inleveren op het gemeentehuis.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Jong Nederland
verzorgt prinsenbrunch
Prins Marcel I van carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl is al vele jaren lid van Jong Nederland
Panningen. Omdat de vereniging iets terug wilde doen voor de prins, besloten ze een brunch te
organiseren op dinsdag 28 februari. De locatie was het speelveldje voor het huis van de prins. De eettent van het kamp werd opgezet, een kampvuur werd geregeld en de kookstaf van het kamp bereidde
een complete brunch. Ruim tweehonderd mensen kwamen onder meer een gebakken eitje mee-eten
op carnavalsdinsdag.

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

‘Vastelaoveskater’
De enige kater die Josephien Engelen uit Beringe graag tegenkwam met carnaval, was haar eigen rode kater Humpie. Hij werd
feestelijk uitgedost in een rood-geel-groen gebreid sjaaltje en
samen met zijn baasje vierde hij drie dagen lang feest.
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Weinig spektakel tijdens opiniërende raadsvergadering

Aan de slag met toekomstbestendig onderwijs
in Koningslust en Meijel
Koningslust en Meijel kunnen aan de slag met de voorbereidingen voor het aanpassen en toekomstbestendig maken van de onderwijshuisvesting in de beide kernen. De raad verleende vorige
week twee voorbereidingskredieten, om het benodigde onderzoek in gang te zetten. Daarnaast werd groen licht verleend voor de Dorpsontwikkelingsvisie Kessel. Van vuurwerk was in ieder
geval geen sprake tijdens de laatste raadsbijeenkomst voor het carnaval.
De opiniërende raadsvergadering van vorige week dinsdag kenmerkte zich door een uitermate
gevarieerde agenda. Het eerste agendapunt waarover de raad haar zegje moest doen was het
Bestemmingsplan Beleidskader 2017-2020 voor de Bibliotheek Maas en Peel, waar de biebs in Baarlo,
Kessel, Maasbree, Panningen, Meijel en Reuver en de uitleenpost in Beringe toe behoren. De Stichting
Openbare Bibliotheek Maas en Peel en de gemeenten Peel en Maas en Beesel - waar de bibliotheek in
Reuver onder valt - werkten nauw samen bij het opstellen van dit beleidskader, waarin de koers voor
de komende jaren wordt geschetst, Binnen het bestemmingsplan vallen onder meer de gemeentelijke
beleidskaders voor het bibliotheekbeleid en het strategisch beleidsplan 2017-2020 van de bieb. Doel
is volgens het raadsvoorstel dat de Bibliotheek Maas en Peel ‘zich verder ontwikkelt tot een krachtige
organisatie die eigentijds, integraal, interactief en vraaggericht bibliotheekwerk aanbiedt’.
Ofwel: na enkele jaren van bezuinigingen moet nu een toekomstbestendige organisatie worden
neergezet.
Bieb is booming
Voordat de raadsfracties hun mening konden geven, maakte Jac Willekens - voorzitter van de Bibliotheek
Maas en Peel - gebruik van het spreekrecht. In de vijf minuten die hij van de voorzitter kreeg, gaf hij aan
dat de gemeente Peel en Maas met de bibliotheek een ijzersterke troef in handen heeft. “De bibliotheek
is een multifunctionele accommodatie in het dorp, waar bewoners kunnen lezen en elkaar kunnen
ontmoeten. Ook in het basisschoolonderwijs heeft de bieb een belangrijke meerwaarde. Leerlingen gaan
beter lezen door boeken te lenen bij de bieb en komen daarnaast in contact met elkaar. Daarbij speelt de
bibliotheek een rol in het verminderen van laaggeletterdheid. Elke dag een kwartier voorlezen, vergroot
de woordenschat met gemiddeld duizend woorden! De bieb is booming en ik daag raadsleden daarom
uit om ook eens binnen te lopen bij de bibliotheek in hun dorp!”
Meer samenwerking tussen bibliotheken
De meeste raadsfracties waren enthousiast over de toekomstplannen van de bibliotheek; er waren
complimenten voor de duidelijke omschrijving van alle doelen en kaders. Ook zien alle partijen het
belang van een goed functionerende bibliotheek. VVD en PvdA/GroenLinks benadrukten wel dat, naast
de huidige samenwerking met de gemeente Beesel, in de toekomst ook gekeken kan c.q. moet worden
naar samenwerking met bibliotheken in Venlo. “Door meer samen te werken, kunnen in de toekomst
wellicht kosten worden verlaagd”, zo zei de VVD. De fractie PvdA/GroenLinks benadrukte onder meer dat
samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger plan kan brengen.
VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas gaven aan te kunnen instemmen met het voorstel.
Alleen de fractie AndersNu wilde nog geen knoop doorhakken. “Ik heb vraagtekens bij het takenpakket
van de bibliotheken. Steeds meer taken worden toegewezen aan de bibliotheek, maar deze taken vinden
we ook terug bij Vorkmeer. Het is belangrijk om nog eens goed te kijken wie wat doet, anders kost dit
dubbel geld. We hebben daarnaast nog gevraagd om geheime stuk in te zien met betrekking tot dit
raadsvoorstel. De komende twee weken willen we nog benutten om ons hierin te verdiepen”, aldus een
woordvoerder van de fractie AndersNu.
Dorpsontwikkelingsvisie Kessel
Complimenten waren er ook voor de Dorpsontwikkelingsvisie Kessel, die volgens de raadsfracties
zeer professioneel is opgesteld. Met de visie ‘Mien dörp, ich haoj van dich’ wil Kessel inspringen op de

veranderende samenleving, meer eigen regie nemen en het dorp vitaal en leefbaar houden.
De visie, die is opgesteld door de Stichting Dorpsoverleg Kessel op basis van een enquête en gesprekken
met bewoners, bevat concrete projecten die Kessel de komende jaren gefaseerd wil oppakken.
Dit zijn bijvoorbeeld een onderzoek om woningvraag en -aanbod in beeld te brengen en een integraal
verkeerscirculatieplan.
Er kwamen ook nog enkele vragen vanuit de raad. Zo vroeg het CDA zich af wat deze plannen gaan
kosten en of ook het Keverbergplein - de kruising tussen de Koninginnelaan, de Keverbergstraat en de
Burgemeester Wutsstraat - wordt meegenomen in het verkeerscirculatieplan. Eerder waren er plannen
om dit kruispunt af te sluiten voor verkeer. “Op dit moment is Kessel nog niet zo ver, de gesprekken rond
het Keverbergplein lopen nog. Maar ik vraag dit voor u na”, zei verantwoordelijk wethouder Roland van
Kessel (Lokaal Peel en Maas) toe.
De fractie Lokaal Peel en Maas wilde weten hoe de diverse projecten worden gefinancierd. Wethouder
Van Kessel gaf aan dat projecten waarvoor financiële middelen nodig zijn altijd zullen worden
teruggekoppeld naar de raad. “De raad bepaalt uiteindelijk welke beslissingen worden genomen en wat
wel of niet doorgaat.”
AndersNu haalde nog aan dat er momenteel meerdere dorpsvisies in de pijplijn zitten en vroeg zich af
hoe prioriteiten worden gesteld en of de aandacht tussen de dorpen eerlijk is verdeeld. “Er wordt altijd
een standaardprocedure gehanteerd”, benadrukte Van Kessel. “Op dit moment zit de dorpsvisie voor
Maasbree in de pen en die van Kessel ligt vanavond voor. Het is absoluut niet zo dat degene die het
hardst schreeuwt, het eerste maalt.”
Uiteindelijk gingen alle fracties unaniem akkoord met de Dorpsontwikkelingsvisie Kessel. Wel kwam het
CDA, in relatie tot dit thema, nog met de vraag wat er na dit jaar gaat gebeuren met gemeenschapshuis
De Paort. Vanaf 1 januari 2018 wordt de subsidie namelijk stopgezet. “In het dorp leven veel vragen
hierover”, zo gaf een CDA-woordvoerder aan.
Wethouder Van Kessel liet weten dat er volop gesprekken plaatsvinden met de beheerder van De Paort
en gebruikersgroepen. “Op deze manier willen we een goed beeld krijgen van wat ons per 1 januari 2018
te doen staat, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.”
Geleerd van Piushofhallen
Een ‘tussendoortje’,dat vrij snel kon worden afgehandeld, was het bestemmingsplan Heibloemseweg
18-20 en 33 in Panningen. De agrarische ondernemers ter plekke willen hun bestaande melkvee-en
jongveestal vergroten, een melkstal, werktuigenberging en sleufsilo’s bouwen en op termijn een
bedrijfswoning bouwen. De bedoeling is daarnaast om het bedrijf op termijn te splitsen en door te
ontwikkelen tot twee volwaardige bedrijven. Hiervoor was een vergroting en aanpassing van het
bouwblok noodzakelijk. Alle raadsfracties waren positief over het voorstel en gingen unaniem akkoord.
Een voorstel van een heel ander kaliber ging over het plan van Stichting Prisma om basisschool
De Springplank in Koningslust te verplaatsen naar gemeenschapshuis De Sprunk. Hierdoor moet het
mogelijk zijn om, ondanks dalende leerlingaantallen, basisonderwijs te blijven aanbieden in Koningslust.
De raad van Peel en Maas gaf al in 2015 groen licht voor deze ontwikkeling. Nu werd echter een
voorbereidingskrediet van 60.000 euro gevraagd. Dit krediet is onder meer nodig om te kunnen bepalen
de wijze van integratie van de onderwijshuisvesting in het gemeenschapshuis en de financiële middelen
die hiervoor nodig zijn. Doel is om te komen tot een totaalplaatje, waarbij ook het plein voor De Sprunk
en het oude schoolgebouw worden betrokken.
De fracties roemden deze multifunctionele aanpak en het feit dat op deze manier, ondanks dalende
leerlingaantallen, voorzieningen kunnen worden behouden. Volgens Lokaal Peel en Maas kan de
‘Koningsluster aanpak’ in de toekomst wellicht ook worden toegepast in andere kernen. PvdA/
GroenLinks gaf ook aan positief te zijn over de aanpak. “Het college heeft dus geleerd van de perikelen
rond de Piushofhallen, waarbij de kosten veel hoger uitkwamen dan begroot en de gemeente moest
bijspringen. Goed dat nu eerst een voorbereidingskrediet wordt gevraagd.” Een vraag die bij alle kwesties
naar boven kwam, is wat er gaat gebeuren met het oude schoolgebouw? Verantwoordelijk wethouder
Roland van Kessel gaf aan dat hier nog geen antwoord op is. “Hiervoor is juist dit voorbereidingskrediet
nodig. De school en het gemeenschapshuis zijn gelegen op een cruciale plek, midden in het dorp.
Daarom moeten we goed nadenken wat we hiermee gaan doen. We willen met het dorp bekijken hoe we
om kunnen gaan met dit totale gebied, uiteraard volgens de kaders die de gemeente hierbij stelt.”
Nieuwbouw of verbouw
Nadat de raad unaniem groen licht gaf voor het voorbereidingskrediet dat nodig was om de ontwikkeling
in Koningslust mogelijk te maken, stemden de raadsleden ook in met het verstrekken van een soortgelijk
krediet voor de kern Meijel. Dat is nodig om voorbereidingen te kunnen treffen voor de bouw van een
nieuwe basisschool in Meijel. Het huidige gebouw van basisschool Den Doelhof vraagt de komende jaren
behoorlijk wat onderhoud, maar straks kan de nieuwe onderwijsvisie niet worden gerealiseerd in het
huidige schoolgebouw. Daarom werd een voorbereidingskrediet van 250.000 euro gevraagd, om een
ontwerp te kunnen maken voor een nieuwe school. Het bestuur van Den Doelhof onderzoekt, samen met
het gemeentebestuur, wat zij aan eigen middelen inbrengen en of renovatie of verbouw nog een optie is.
De fracties waren het erover eens dat zowel de optie nieuwbouw als verbouw onderzocht moet worden,
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zodat er ‘iets te kiezen is’. CDA gaf daarnaast dat ze het belangrijk vindt dat de schoolvoorziening voldoet
aan de eisen van de huidige tijd. “Ook hierbij is het goed dat de voorbereidende werkzaamheden worden
gescheiden van de planfase. We hebben het idee dat de vinger goed aan de pols wordt gehouden”, aldus
een woordvoerder van de fractie PvdA/Groen Links.
‘Dubbelop-motie’
De uitsmijter van de avond was een motie vreemd aan de dag die werd ingediend door VVD, CDA en
AndersNu, over de dijkversterking in Baarlo en Kessel. De fracties riepen het college onder meer op

om serieus naar alternatieven van inwoners te kijken, ook wanneer deze niet helemaal passen binnen
de wettelijke kaders, en dat rekening moet worden gehouden met evacuatiemogelijkheden van
inwoners die onbeschermd blijven. Ook moet een nut- en noodzaakdiscussie worden gevoerd over de
dijkverlegging in Baarlo en moeten bewoners die schade ondervinden van de dijkverlegging worden
gecompenseerd. Tot slot is een goede en tijdige communicatie naar bewoners en omgeving en must,
zo benadrukten de fracties die de motie indienden.
PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas vonden het een sympathieke motie. Voor Lokaal Peel en
Maas was de motie ‘dubbelop’. “Als ik terugkijk op de laatste vergadering, vind ik dat de wethouder al
voldoende is ingegaan op de vragen die zijn gesteld. Volgens mij is dit allemaal al toegezegd door de
wethouder”, benadrukte Lokaal Peel en Maas.
De VVD beargumenteerde dat ze het onderwerp en de sentimenten in de dorpen zo belangrijk vinden
dat ze er niet aan voorbij kunnen gaan. “Bij dit onderwerp geldt: beter een motie te veel dan een motie te
weinig.”
Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) zei de motie te beschouwen als
een extra steun in de rug. CDA gaf aan dat de motie ook zo was bedoeld. “Wij waarderen de instelling
en acties van de wethouder met betrekking tot dit onderwerp. Met deze motie van de raad, staat de
wethouder nog steviger in zijn schoenen.”
Na een korte discussie over het nut van de motie, nam de gemeenteraad deze unaniem aan en werd de
opiniërende vergadering afgesloten. Alleen het beleidskader voor de Bibliotheken Maas en Peel wordt
dus aangehouden tot de besluitvormende vergadering, op 7 maart aanstaande.
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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 Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Goede berichten voor Meijel en Koningslust
De gemeenteraad van Peel en Maas geeft een voorbereidingskrediet
voor de verbouw of nieuwbouw van basisschool Den Doelhof in Meijel
en voor nieuwbouw van de basisschool in Koningslust. Heel mooi dat
de scholen kunnen starten met het ontwikkelen van hun plannen.
Lokaal Peel&Maas is ontzettend benieuwd naar de uiteindelijke plannen,
waar wij als raadsleden uiteindelijk goedkeuring over mogen geven.
Moderne gebouwen die aansluiten bij de onderwijsvisie en goed
onderwijs in een inspirerende
omgeving vindt Lokaal Peel&Maas
heel belangrijk.
In Koningslust wordt het onder-

wijs gehuisvest in gemeenschapshuis
De Sprunk, zodat het mogelijk is om
met een laag leerlingenaantal de
school open te houden. Dit is zeer
belangrijk voor de gemeenschap, maar
zeker ook voor de kinderen in het

dorp, zodat ze niet naar Panningen,
Maasbree of Helden hoeven te fietsen.
Gezamenlijk gebruik van het gemeenschapshuis en school leidt tot verbinding. Een concept wat eventueel in de
toekomst ook toe te passen is in andere
kernen, daar waar nieuwbouw nodig is.
In het ontwerpplaatje wordt
ook de herbestemming van de oude
school meegenomen. Hier zijn wij als
Lokaal Peel&Maas wel benieuwd wat
de mogelijkheden zijn om een goede
duurzame herbestemming voor dit

gebouw te vinden, bijvoorbeeld de
huisvesting voor jongeren.
In Meijel wordt gekeken naar verbouw of nieuwbouw van Den Doelhof.
Een investering voor de toekomst om
zo te kunnen werken met de nieuwe
onderwijsvisie die inhoud geeft aan
modern basisonderwijs. De oude mavo
heeft teveel leslokalen, wat hoge
exploitatiekosten met zich meebrengt.
Het nieuwe ontwerp zal toekomst
bestendig zijn en zal de exploitatielasten verlagen.

Behoud bibliotheken in Peel en Maas
Door het wegvallen van een provinciale subsidie hebben ook de
bibliotheken in gemeente Peel en Maas het de afgelopen jaren erg
moeilijk gehad. Een aantal vaste krachten heeft daardoor plaats moeten
maken voor vrijwilligers.
Aangezien de afvloeiingskosten die
hier mee gepaard gingen, onmogelijk
alleen konden worden opgebracht door
het bibliotheekbestuur, is door het
College van B&W voorgesteld om de
helft van het bedrag (35.000 euro)
eenmalig voor haar rekening te nemen.
Daarnaast is het voorstel om het

bibliotheekbestuur een subsidie te
verstrekken van 964.138 euro voor de
jaren 2017-2020, gekoppeld aan hun
beleidsplan. PvdA/GroenLinks heeft in de
afgelopen raadsvergadering aangegeven
van harte te kunnen instemmen met
beide bedragen. We vinden het van heel
groot belang dat de huidige bibliotheken

in onze gemeente overeind worden
gehouden en de kwaliteit van de
dienstverlening blijft gewaarborgd. Dit
omdat via deze bibliotheken er voor
wordt gezorgd dat iedereen, en in het
bijzonder kinderen en volwassenen met
een taalachterstand, toegang heeft tot de
kennis en middelen om zich te ontwikkelen in de Nederlandse taal.
Ongeveer 15 procent van onze
burgers is laaggeletterd. Zij worden
onder andere via onze bibliotheken in
staat gesteld om beter te leren lezen.

Een absolute voorwaarde om adequaat
te kunnen functioneren in onze moderne
(digitale) samenleving. Daarnaast zien
we dat bibliotheken hun takenpakket
hebben verbreed en steeds meer een
ontmoetingscentrum worden voor onze
burgers, onderwijs, welzijnswerk en
verenigingen. Een ontmoetingscentrum
waarin de verbinding centraal staat.
Een positieve ontwikkeling die PvdA/
GroenLinks van harte toejuicht.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

Lokaal Peel&Maas vindt duurzaamheid heel belangrijk en heeft als
voorwaarde meegegeven dat dit een
van de eerste criteria is bij het maken
van ontwerpen. Lokaal Peel&Maas wil
ook graag zien dat de reconstructie
van de Kerkstraat in dit plan wordt
meegenomen, om zo een veilige
omgeving te creëren bij de ingang
van de school.
Henk Boots,
raadslid Lokaal Peel&Maas
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Panningnaar Rick brouwt eigen Stommerick

Een eigen biertje in de schappen
Hij wilde vroeger altijd een kroeg die Stommerick zou heten, want dan kon hij de telefoon opnemen met
‘De Stomme, met Rick’. Rick Hendricks (29) heeft die droom nog niet waargemaakt, maar de Panningnaar heeft
sinds kort wel een eigen biertje met dezelfde naam op markt: de Stommerick. Een blond biertje met een bitter
smaakje.

tijd om zijn interesse in speciaalbier uit
te diepen. “Tijdens een potje voetbal
brak ik mijn arm. Ik kon niet koken, dus
toen heb ik vijf weken lang op kantoor
gezeten. Toen waren de speciaalbieren
al in opkomst en toen heb ik me er in
verdiept. In die periode heb ik onder
meer het biermenu bedacht.”

Interesse uitdiepen
door gebroken arm
Om die interesse voor bier kracht
bij te zetten, volgde hij de slijterijopleiding. Die duurde niet zo lang en
Rick wilde nog meer weten. Daarom
ging hij naar Hasselt om zytholoog
te worden. “Ik brouwde al 2,5 jaar
mijn eigen bier op het werk. Voor de
opleiding moest ik een scriptie maken
en toen heb ik besloten om die twee
dingen te combineren. Ik heb een businessplan geschreven over hoe ik mijn
eigen biertje in de markt kon zetten.”
Na zijn afstuderen, wilde hij ook
daadwerkelijk werk maken van zijn
idee. “Kijk, ik had al jaren zelf dingen
geprobeerd, maar die lukten niet
altijd”, vertelt Rick over zijn probeerperiode. “Zo heb ik wel eens een heel
lekker biertje gemaakt waar geen
schuim op kwam. Dan vroeg ik het
aan mijn leraar en die vertelde wat ik
moest doen. Vervolgens kreeg ik juist
superveel schuim, maar geen smaak.
Het is vrij lastig om de juiste samenstelling te krijgen.”
Rick besloot om samen met De
Brouwschuur in Weert, een brouwerij
van lokaal speciaalbier, een eigen

Rick is niet zomaar de eerste de
beste amateur die een eigen biertje
gebrouwen heeft. Hij volgde eerst de
slijterij-opleiding VAKO (het biergedeelte) en vorig jaar juli studeerde hij
af als zytholoog, een kenner van bier.

“Ik heb die opleiding samen met Roel,
een collega en vriend van me, gevolgd.
We zijn 52 weken lang op donderdag
naar Hasselt gereden om daar alles te
leren over het brouwen, de grondstoffen, de geschiedenis en hoe bier en

Onlangs hebben wij ons nieuwe
bedrijfspand in gebruik genomen.
Bent u benieuwd?
U bent van harte welkom!

brouwsel te ontwikkelen. “Samen
met wat vrienden heb ik een blinde
smaakproef gehouden met blonde
biertjes. Daar heb ik besloten wat voor
smaakprofiel mijn eigen bier moest
krijgen. Ik heb dat profiel naast mijn
studieboeken gelegd en zo gekeken
met welke ingrediënten ik aan het
werk moest. Dat heb ik doorgegeven
aan De Brouwschuur en die heeft het
drankje gefinetuned. In december kon
ik mijn proefbrouwsel ophalen en het
was erg lekker.”

‘Hij past goed bij
pittig eten’
“Een hoppig bier met tonen van
citrus, passievrucht en grapefruit”,
zo omschrijft Rick zijn bier. “Hij is een
beetje bitter en past goed bij pikant
eten, zoals Indiaas en Mexicaans.
Ook bij het dessert past hij prima.”
Om het bier aan de man te krijgen,
ging Rick langs bij kroegen en verkooppunten in de buurt. “Ik heb nu
ongeveer tien tot vijftien ondernemers
bereid gevonden om het te verkopen.
Ik heb duizend liter afgenomen en ik
hoop dit jaar in totaal tweeduizend liter
aan de man te brengen. Als het goed
loopt, kan ik een eigen tank huren of
kopen om het bier te maken.” In de
toekomst is het de droom van Rick om
de driehoek Venlo, Roermond, Weert
te veroveren, maar dat is voor latere
zorg. “Laten we eerst maar eens ervoor
zorgen de Stommerick in ieder dorp van
Peel en Maas te krijgen is, dan zien we
daarna wel verder.”

spijs bij elkaar passen.”
De opleiding duurde anderhalf jaar.
Voordat hij daar aan begon, was hij
al bezig met eigen brouwseltjes. Hij
werkte drie jaar geleden bij DOK6 als
kok en door een ongeluk vond hij de

Krantenbezorgers
gezocht in
Panningen
Elke dag een gratis krant
naar keuze
● Bonusregeling
● Verdiensten € 180,per maand
●

Gratis regenpak
Vanaf 15 jaar maar ook
geschikt voor AOW-ers
● Bezorging maandag t/m
vrijdag voor 07:00 en op
zaterdag voor 07:30
●
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nog prominenter in de mark t te zetten blijft
het jammer na 70 jaar afscheid te nemen
van LEURS JUWELIER in Panningen.
elde vertrouwen in al die jaren.
Wij danken u zeer voor het in ons gest

See You Memorials

Cipres 2, Someren • Tel. 0493-893914
info@seeyougedenksieraden.nl

●

●

Uurtje werk per dag
Meld je aan op

Pinautomaat
Maasbree in gebruik
De nieuwe pinautomaat in Maasbree is op donderdag 23 februari
in gebruik genomen. De geldautomaat verhuisde van het voormalig
Rabobankkantoor aan de Dorpstraat naar de nieuwe locatie aan de
Piet Peterstraat. Het pand aan de Dorpstraat werd al eerder verkocht door de bank. Freek Peeters, ambassadeur van Rabobank in
Maasbree, was op 23 februari de eerste die gebruikmaakte van de
nieuwe automaat.

en zo 15
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GEPLUKT Anita Muijsenberg

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Ze meldde zich in alsnog aan bij de
opleiding en ging in 1986 bij de politie.
“Twee jaar later kon ik als agent aan de
slag in Venray, ook heb ik nog in
Helden gewerkt. Daarna heb ik nog
kantoorwerk gedaan en inmiddels werk
ik al bijna vijftien jaar bij de meldkamer
van Veiligheidsregio Limburg. Eerst in
Venlo, nu in Maastricht.”
Alle 112-telefoontjes komen binnen bij de landelijke meldkamer in
Driebergen, legt Anita uit. “Daar vraagt
de telefonist of de beller politie,
brandweer of ambulance nodig heeft
en vanuit welke plaats de melding
wordt gedaan. Het telefoontje wordt
dan doorgeschakeld naar één van de
regionale meldkamers, waarvan onze
meldkamer in Limburg er één is.”
Rustig blijven en de beller zo rustig
mogelijk proberen te houden is het
belangrijkste tijdens haar werk, aldus
Anita. “Inmiddels heb ik zoveel ervaring
opgedaan hier, dat dat geen probleem
meer is.”

Te klein voor de
politieopleiding

Anita Muijsenberg is een geboren en getogen ‘Breetse’. Ze kwam op haar 23e bij de politie en werkt inmiddels
alweer vijftien jaar bij de meldkamer, die sinds oktober in Maastricht gevestigd is. Ook reizen is een grote hobby
van Anita. Deze week wordt ze geplukt.
niet naar de politieopleiding. “Je moest
minimaal 1.65 meter lang zijn, dus ik
was te klein”, vertelt de Maasbreese.
Ze besloot de combinatieopleiding tot
dokters- en tandartsassistente te gaan

Haar grote droom was in de
voetsporen van haar vader treden,
die bij de vrijwillige politie zat.
Vanwege haar lengte, ze was 1.58
meter lang, mocht Anita (52) echter

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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volgen. ”Jammer genoeg was er geen
werk in die tijd, dus ben ik elders aan
het werk gegaan.” In 1985 werd de
lengte-eis afgeschaft. Daarop greep de
toen 22-jarige Anita haar kans.

Barbecue & Gourmet Party Service

Anita is in 1989 getrouwd met
Peter, een Reuvernaar die ze, zoals veel
stellen in die tijd, bij Palladio in Helden
ontmoette. Na hun trouwen bouwden
ze een eigen huis in Koningslust. “In
1992 werd onze zoon Aron geboren”,
vertelt Anita. Koningslust bleek echter
niet hun dorp te zijn. Er waren weinig
voorzieningen, waardoor je al snel met
de auto weg moest. “Daarom zijn we in
1994 naar Maasbree verhuisd, waar we
een huis hebben gebouwd in het dorp.
Daar wonen we nu nog steeds. In 1997
werd onze dochter Jesse geboren.”
Sinds kort woont ook hond Yeti bij de
familie Muijsenberg.
‘Mam’ Anita is maar wat trots
op haar kinderen. “Aron werkt bij de
politie Weert en studeert momenteel af

aan zijn tweede studie. Onze dochter Jesse studeert op de Universiteit
Maastricht en wil uiteindelijk sportarts
worden.” Daarnaast zijn ze erg sportief.
Zoon Aron doet aan powerlifting, een
krachtsport die uit drie disciplines
bestaat. Squat (kniebuigen), benchpress (bankdrukken) en deadlift (een
gewicht van de grond tillen). “Hij heeft
meegedaan aan een hoop wedstrijden
en kan inmiddels 260 kilo deadliften
en 195 kilo squatten.” Jesse is van een
heel ander soort lichaamsbeweging
dan haar oudere broer. Anita: “Jesse zit
al sinds haar vijfde bij majorette.
Ze werd in 2012 Europees kampioen
met haar soloshow en werd drie jaar
daarvoor ook eerste met haar B-groep.
Nu focust ze zich meer op twirlen dan
majorette én vindt ze nog tijd om te
tennissen.”

Wintersport
en grote reizen
Dat sportieve hebben de kinderen
waarschijnlijk niet van een vreemde.
Al sinds de kinderen klein waren,
gaan Anita en Peter op wintersport.
“Inmiddels gaan we al veertien jaar
naar dezelfde plek. Sinds een paar
jaar ook samen met vrienden en hun
kinderen. De kinderen maken zo veel
mogelijk kilometers, maar wij willen
meestal een beetje rustig aan doen en
genieten van het uitzicht.”
Reizen naar warmere oorden is ook
iets dat Anita graag doet. Zowel met
haar man als met een van haar vriendinnen. “Toen we 25 jaar getrouwd
waren, zijn we met de kinderen naar
Verenigde Staten gegaan. En ook onze
grote reis naar Indonesië hebben we
met zijn vieren gemaakt. Samen met
Peter ben ik nog naar Madeira in
Portugal geweest, waar je heerlijk kunt
wandelen. In mei gaan we naar Gran
Canaria in Spanje.”

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en servicegericht
bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk seizoensgebonden
karakter. De barbecue activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in
de maanden mei t/m september, de gourmet activiteiten in de
decembermaand.

representatieve en
servicegerichte BEZORGER

m/v

(op oproepbasis voor de periode mei t/m september en december)
Vind je het rijden in een bus leuk en heb je voldoende rijervaring? Werk je graag zelfstandig en
heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

PRODUCTIEMEDEWERKER/BEGELEIDER

m/v

Ben jij een echte aanpakker en haal je voldoening uit fysieke arbeid?
Werk je graag in teamverband. Dan zijn wij op zoek naar jou!
Oplossing vorige week:
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VERKOOP/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v
(op oproepbasis voor de periode mei t/m september en december)

Vind jij het leuk om klanten te woord te staan per telefoon, mail en chat? Word je blij van een tevreden
klant en heb je enige administratieve ervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je interesse in een van deze vacatures? Kijk dan voor een uitgebreide beschrijving
van de vacatures op www.a-z.nl/nl/vacatures
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

I www.barbecue.nl

16

sport

02
03

Halve finale districtsbeker damesvoetbal

Bekerderby voor damesteams Helden en Meijel
De eerste damesteams van RKMSV uit Meijel en VV Helden staan op zondag 5 maart tegenover elkaar voor een
echte derby. De twee ploegen uit Peel en Maas voetballen dan voor een plek in de finale van de districtsbeker. De
teams staan bij elkaar in de competitie in de derde klasse en het belooft een spannende halve eindstrijd te worden
op sportpark De Starte in Meijel.

Om in de halve finale te komen,
versloegen de Meijelse dames Nooit
Gedacht uit Geffen. Een eersteklasser
en bovendien titelverdediger. “Dat was
al een geweldige prestatie”, vertelt
Carin Ulen, coördinator van het damesvoetbal in Meijel. “Ze hadden ons misschien wat onderschat en het ontzag
dat onze meiden van tevoren hadden,
was in de wedstrijd al snel verdwenen.
Zo wisten we ze te verslaan.” Met de
historische overwinning werd voor
de eerste keer de halve finale van de
beker bereikt door de RKMSV-vrouwen.

Eén puntje verschil in
competitie
De dames van Helden waren snel
op de hoogte van die overwinning
van RKMSV. “Op de app kwam meteen
voorbij dat Meijel nooit gedacht had
Nooit Gedacht uit te schakelen”, lacht
Lou Heijnen, leider van de Heldense
vrouwenploeg. Maar ook voor Helden
is de halve finale een prestatie van
formaat. “Voor ons is het ook voor het
eerst dat we zo ver zijn gekomen in het
bekertoernooi. Een absoluut unicum
voor de club.”

De twee ploegen staan op de derde
en vierde plaats in de derde klasse.
Eén puntje scheidt de twee van elkaar
in het voordeel van RKMSV. De ‘Méélse
dörskes’ verloren echter hun eerste duel
van 2017 met 3-1 van OVCS (tweede op
de ranglijst) uit Sittard. Vervolgens was
het Meijelse team wel met 4-0 te sterk
voor RKVV Keer (zesde). De ‘Dörpse
maedjes’ wonnen in 2017 hun beide
wedstrijden dik. Eerst werd Wittenhorst
uit Horst (zevende) met 7-0 verslagen
en hekkensluiter SSS’18 (elfde) werd in
Overloon met 3-0 over de knie gelegd.
Helden lijkt dus iets beter in vorm,
maar had wel twee redelijk makkelijke tegenstanders in de competitie.
“Het komt echt aan op de vorm van
de dag”, denkt Lou. “De twee teams
zijn gewoon ontzettend aan elkaar
gewaagd. Wij hebben altijd veel moeite
met Meijel. Volgens mij wonnen zij
van de laatste duels er één en werd
het twee of drie keer gelijk.” Ook Carin
verwacht een spannende pot. “De ploegen zijn gelijkwaardig denk ik”, vertelt
ze. “Het zou me niks verbazen als het
met penalty’s beslist moet worden.”
De winnaar van de halve finale speelt
in de eindstrijd tegen Geusselt Sport

uit Maastricht, ongeslagen koploper
in de derde klasse, of DAW uit Schaijk.
Die ploeg speelt haar wedstrijden in de
tweede klasse. In beide gevallen een
moeilijke wedstrijd dus. “Eerst maar
eens Helden verslaan, dat is al lastig
zat”, wil Carin nog niet vooruit kijken
naar een eventuele finale.

‘Derby is altijd
speciaal’
De beide teams leven behoorlijk
naar het duel toe. Lou: “Bij de laatste
trainingen werd er extra aandacht aan
geschonken en de dames willen er alles
voor geven om de finale te bereiken.
Het wordt een hele leuke pot in Meijel,
dat weet ik zeker.” Ook het feit dat het
een derby betreft, maakt de wedstrijd
speciaal. “Het geeft iets extra’s, want er
heerst altijd een rivaliteit tussen Meijel
en de andere dorpen in Peel en Maas”,
vertelt Carin. “Er wordt al veel over het
duel gepraat en er is veel aandacht voor.
Je merkt wel dat het leeft onder de
meiden.” De wedstrijd in de halve finale
van de districtsbeker vindt plaats op
zondag 5 maart op sportpark De Starte
in Meijel en begint om 12.00 uur.

02
03

sport 17

Zvv Beringe naar finale beker Jeugdviscursus
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste herenteam van Zvv Beringe heeft de finale van de beker bereikt door op maandag 27 februari
Inter ’80 uit Tegelen uit te schakelen. Na een 2-2 stand in reguliere speeltijd werd er wederom na strafschoppen
gewonnen.

bij visvijver Helden
Hengelsportvereniging (HSV) De Ruisvoorn uit Helden start zaterdag
1 april weer met een jeugdviscursus. Hierbij wordt jongeren de beginselen van het vissen bijgebracht.
Gedurende vier zaterdagmiddagen
krijgen de deelnemers aan de cursus
tekst en uitleg over het vissen.
Hierbij worden ze begeleid door een
groep ervaren vissers. De cursisten
knopen samen met de ervaringsdeskundigen lijntjes en maken samen
lokvoer. Daarnaast wordt de jongeren

uitgelegd hoe ze allerlei soorten vissen
kunnen herkennen. De viscursus is
bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en
wordt gehouden aan de visvijver en in
het clublokaal van HSV De Ruisvoorn.
Dit is gelegen aan de Oude Dijk in
Helden. Opgeven kan tot vrijdag
31 maart via www.hsvderuisvoorn.nl

Bep Manders wint
Winterboulen
Door: Jeu de Boules-club Breetanque, Maasbree
Het Winterboulen afsluittoernooi van jeu de boulesclub Breetanque uit
Maasbree vond op dinsdag 21 februari plaats in de hal van PC Venlo in
Boekend. Er waren 28 deelnemers die middels loting in iedere ronde aan
een willekeurige partner gekoppeld werden.

Zvv Beringe 1 stond na een
geweldige stunt tegen AWT – Gelaen 1
in de halve finale van de beker. Hierin
werd topklasser Inter ’80 1 geloot.
Ook deze ploeg speelt een niveau hoger
dan Zvv Beringe 1. In de voorbereiding
spelen de teams geregeld tegen elkaar
en onderling zijn er goede contacten. Dit
maakte de belangen nog groter. Zvv
Beringe 1 beschikte over een volledig
fitte selectie, waaronder ook Kevin
Vossen. Na een zenuwachtig begin
werden er enkele speldenprikken
uitgedeeld door de thuisploeg. Jeremy
Caessens hield zijn doel echter schoon.
Na tien minuten spelen kwam Zvv
Beringe 1 op voorsprong. Flip Zegers
passeerde zijn man en kon afleggen op

Kevin Vossen. Een koud kunstje voor een
leeg doel, 0-1. Lang konden de mannen
niet van de voorsprong genieten.
Een paar minuten later stond de 1-1 op
het bord door een sluw schot vanuit de
zijkant.
In de tweede helft was Inter ’80
1 de bovenliggende partij en liet
Zvv Beringe 1 zich ver terugdringen.
Na een gele kaart voor Guus Maessen
kreeg de thuisploeg de uitgelezen
mogelijkheid op een voorsprong. Het
blok van Ron van den Kerkhof, Gilian
de Bruijn en Kevin Vossen hield zich
staande onder aanvoering van Jeremy
Caessens. Even later lag de bal wel in
het doel. De enige fout van Jeremy
Caessens deze avond leverde Inter ’80

de voorsprong op. Een hard afstandsschot ging onder hem door, 2-1.
De thuisploeg kreeg ook een gele
kaart te verwerken, waardoor Beringe
de mogelijkheid kreeg om terug te
komen. Een afstandsschot van Bjorn
Korsten eindigde prachtig in de hoek,
2-2. Er werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen uitkomst moesten
bieden. Jeremy Caessens werd de held
van de avond door de tweede pingel
van de thuisploeg te pakken. Ron van
den Kerkhof, Bjorn Korsten en Guus
Maessen schoten allen raak, waardoor
de stunt compleet was. In de finale
zal er worden gespeeld tegen de koploper van de topklasse, Schaesberg 1.
Datum en plaats zijn nog niet bekend.

Henri Holtus
wint carnavalstoernooi
Door: Jeu de Boulesclub Baarlo
Jeu de Boulesclub Baarlo speelde op maandag 20 februari haar carnavalstoernooi in het Boulodrôme in
Boekend. Voor het toernooi begon, werden de jeu de boulers verrast door de binnenkomst van KBO-prins
Herman II en adjudant Sef Jacobs.

De winnaars Dre Zeelen, Bep Manders en Riet Vaessen
De deelnemers gingen in drie
rondes uitmaken wie de winnaar werd
van dit Winterboulen-toernooi. Na twee
rondes spelen waren er nog zes
deelnemers met twee gewonnen
partijen over. Uiteindelijk bleven er vier
deelnemers over met drie gewonnen

partijen. Rond 17.00 uur waren de drie
rondes gespeeld en de prijswinnaars
bekend. Bep Manders ging er met de
winst vandoor. Tweede werd Riet
Vaessen en de derde plek ging naar
Dre Zeelen. Broer Bruijnen viel net
buiten de prijzen op een vierde plek.

OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Prins Herman II met zijn onderdanen
Nadat Prins Herman II in geuren
en kleuren z’n verhaal had gedaan,
gaf hij z’n carnavalesk uitgedoste
onderdanen het startsein voor de
‘spelen’. Na drie kleurrijke en
spannende voorrondes, waren nog

twee dames en twee heren ongeslagen. Zij plaatsen zich voor de finale.
Deze werd gespeeld tussen Henri
Holtus en Paul Meijer tegen Nanda
van Heeswijk en Anneke Kool.
De dames bleken in de voorrondes al

hun kruit al verschoten te hebben en
moesten met 0-13 het onderspit
delven. Henri Holtus ging er met de
winst vandoor. Paul Meijer werd
tweede en de derde plaats was voor
Nanda van Heeswijk.

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Maud Lemmen
16 jaar
Helden
Valuas College

Als je naar het buitenland zou moeten
verhuizen, welk land zou dat zijn?
Met twee vriendinnen heb ik met
school in Engeland een week bij een
gastgezin gelogeerd. Omdat we bij dit
gastgezin overnachtten, heb ik ook
meer van de Engelse cultuur gezien.
Als ik zou moeten verhuizen, zou ik
naar Engeland verhuizen omdat ik het
land erg mooi vind en de cultuur op
onze cultuur in Nederland lijkt.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Afgelopen jaar ben ik samen met mijn
beste vriend naar Capri geweest, een
eilandje in Italië. Ik vond de omgeving
hier heel erg mooi. Er was helder
water en er waren mooie bergen.
Tijdens deze vakantie hebben we
het eiland verkend en een boottocht
gemaakt.

Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Als je toch op een onbewoond eiland
zit, kun je er beter het beste van
maken. Samen met mijn vrienden kan
ik hier het beste van maken. Sinds een
jaar of vier heb ik een klein vriendengroepje waarmee we het altijd heel erg
gezellig hebben.
Wat zou je nooit weggooien?
Vrienden of familie hebben mij weleens een klein cadeautje gegeven dat
ze mee hebben genomen van bijvoorbeeld hun vakantie. Ik wil dit bewaren
omdat ze hiermee laten zien dat ze aan
je gedacht hebben. Dit is heel waardevol voor mij.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister allemaal soorten muziek,
maar ik luister het meeste naar rock.
De band waarvan ik veel muziek luister
heet The Dirty Youth. Ik houd ook
van rustigere muziek, zoals klassieke
muziek of pop.
Heb je een gekke gewoonte?
Ik kan thuis nooit langs de piano lopen

aan
Maud Lemmen

zonder hem even aan te raken en een
stukje te spelen. Ik heb mezelf door
de jaren heen zelf leren spelen op de
piano die bij ons thuis staat. Ik speel
altijd een stuk uit het stuk van Ludovico
Einaudi uit de film Intouchables.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een kennis is een tijdje geleden naar
Noorwegen geweest. Sinds hij vertelde
over deze reis wil ik ook graag een keer
naar Noorwegen. Ik zou voornamelijk
naar de kust van het land willen en
naar het noorden om onder andere het
Noorderlicht te kunnen zien.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag de basgitaar willen leren
spelen. Ik bespeel nu de viool. De basgitaar is een heel ander instrument dan
de viool en je speelt met de basgitaar
ook een hele andere muziekstijl dan
die ik gewend ben. Het lijkt me een
hele uitdaging, wat ik juist wel leuk
vind. Ik heb de basgitaar altijd al een
mooi instrument gevonden.

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik heb al een aantal reizen gemaakt
naar onder andere Rome, Frankrijk en
Engeland. Het liefst zou ik mijn reis naar
Rome nog een keer over willen doen.
Dit was mijn eerste keer alleen op reis
met een vriend. Dat maakte deze reis
extra speciaal. Omdat we hier de vorige
keer niet meer aan toe waren gekomen,
zou ik graag naar het museum in Rome
willen gaan waar ze verschillende, speciale instrumenten tentoonstellen.
Heb je een bijnaam?
Tijdens mijn reis naar Engeland konden
mensen mijn naam niet uitspreken.
Toen een vrouw mijn naam probeerde
uit te spreken ontstond ‘Mot’. Omdat
mijn vrienden dit zo hilarisch vonden
noemen ze mij nog steeds vaak Mot.
Ik vind het wel grappig door de achterliggende gedachte.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste én slechtste eigenschap is
dat ik behulpzaam ben. Ik ben iemand
die andere mensen graag helpt en
dingen doet voor anderen, maar soms
denk ik daardoor meer aan anderen
dan aan mezelf.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je goede
gesprekken kunt voeren met elkaar,
maar ook kunt lachen met z’n allen
om van alles. Zelfs om de dingen die
andere mensen misschien niet grappig
zouden vinden.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Een paar dagen geleden moest ik
huilen om de tekst van een liedje op
de radio. Maar achteraf bleek dat ik iets
anders hoorde dan er eigenlijk werd
gezongen. Toen ik dat ontdekte moest
ik zo hard lachen omdat ik eerst om het
liedje moest huilen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig voor
mijn toelating voor een vooropleiding
voor het Conservatorium. Ik moest een
paar stukken spelen op mijn viool om
te laten horen hoe ik speel. Ik was zelfs
zo zenuwachtig dat ik was vergeten van
welke artiesten de muziekstukken die
ik speelde, waren.
Festival of discotheek?
Ik denk dat mensen naar festival gaan
voor hun liefde voor de muziek en
artiesten. Ze hebben hier bewust plezier en genot voor de muziek van een
bepaalde artiest. De meeste festivals
waar ik graag heen zou willen zijn voor
18 jaar en ouder, dus ik moet nog even
wachten.

REPARATIE EN ACCESSOIRES
Het feesten
is weer voorbij.
Nu snel even langs
de stomerij.

www.motio-sport.com

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

Burgerhulpverleners
gezocht in
Peel en Maas.
HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Meld je aan op
www.hartslagnu.nl

Een keuze
maken
De overheid heeft de
afgelopen jaren meer dan
600.000 euro in projecten
gestopt die een techniekstudie
stimuleren. Ook scholen geven
opvallend veel voorlichtingen
over techniekgerelateerde
studies. Is dit wel goed van
deze instanties? Moeten
kinderen op deze manier
geholpen worden bij het
maken van een keuze?
Techniek is de toekomst,
zeggen veel mensen. Mensen
uit alle hoeken van de wereld
zijn met elkaar verbonden door
techniek en techniek speelt een
belangrijke rol in ons leven.
Dat de overheid en scholen
willen dat kinderen hier dus
voor kiezen, is wel te merken.
Twee jaar geleden moest ik
mijn profielkeuze maken. Dit is
een vakkenkeuze waarbij je
kunt kiezen tussen Natuur(bèta) en Maatschappijprofielen
(alfa). Tijdens het keuzeproces
waren er uitstapjes naar
Technische Universiteiten en
mocht je ‘speeddaten’ met
vrouwen die werkzaam waren
in de techniek. Voorlichtingen
over economische- en cultuurstudies bleven uit.
Ik heb toch gekozen voor
een maatschappijprofiel.
Heb ik nu de verkeerde keuze
gemaakt? Nee, ik denk het
niet. Het kan best zo zijn dat er
veel vacatures zijn voor
mensen die een technische
studie hebben afgerond.
Of dat de gemiddelde technicus
een hoger salaris krijgt. Ik heb
gekozen voor iets dat ik echt
leuk vind. Dat lijkt mij ook de
beste manier om een keuze te
maken. Ik vind het dus niet
goed van de overheid en
scholen om kinderen een
duwtje in de rug te geven om
een natuurprofiel te kiezen.
Kinderen moeten een eigen
keuzen maken. Je hart volgen
is namelijk altijd de beste
optie.
Janique
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verenigingen 19
Voorlichtingsmiddag
oogaandoeningen
Verschillende organisatie in Peel en Maas houden op dinsdag 7 maart
een bijeenkomst over oogaandoeningen bij ouderen.
De naam van de bijeenkomst is
Het Verouderende Oog. De voorlichtingsmiddag wordt gehouden bij
zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg
in Meijel.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door oogvereniging
Glaucoombelangen Limburg, Reinier
de Opticiën Meijel, de contact- en
ontmoetingsgroep Blinden en
Slechtzienden Peel en Maas van welzijnsinstelling Vorkmeer, zorgcentrum

Prinsenpaar Oelewappers
Carnavalsvereniging De Oelewappers van zorginstelling Savelberg uit Koningslust hadden dit jaar
prinses Merie en prins Rob aan het roer staan. Het paar kreeg op vrijdag 24 februari net als de andere
carnavalsverenigingen in Peel en Maas de sleutel overhandigd van burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo. Zaterdag 25 februari werd op Savelberg het carnavalsbal gevierd en uiteraard waren Merie en
Rob daar ook bij aanwezig. De spreuk ‘Met Prins Rob en Prinses Merie aan de Top, zetten we alle
Oelewappers op de kop’, werd eer aan gedaan. Ook de rest van de vastelaovend was volgend het
prinsenpaar een groot succes.

Bijeenkomst
Kleuren voor volwassenen
KBO Kessel organiseert op dinsdag 7 maart een bijeenkomst ‘kleuren voor volwassenen’ in gemeenschapshuis
De Paort in Kessel. De middag duurt van 13.30 tot 15.30 uur.
De eerste bijeenkomst ‘Kleuren
voor volwassenen’ was goed bezocht.
In deze nieuwe editie van de middag
worden Mandala-kleurplaten ingekleurd. Mandala-tekeningen zijn rond of
hoekig, opgevuld met afbeeldingen,
vormen en symbolen, meestal

gerangschikt om een middelpunt.
Vaak zijn ze symmetrisch. Oorspronkelijk komen de mandala’s uit Tibet, waar
de monniken ze gebruikten bij het
mediteren. Mandala’s maken heeft een
positief effect bij jong en oud.
Ze brengen rust, harmonie en even-

wicht. Het inkleuren bevordert de
concentratie en stimuleert de creativiteit, aldus de organisatie.
Aanmelden kan bij Marion
Binneveld via een briefje in de bus
(Dorpstraat 9, Kessel) of via een mail
naar binneveldwich@home.nl

Vastenactie parochies
Peel en Maas

Optreden fanfare EMM

Ceciliamis Koningslust
De fanfare Eendracht Maakt Macht uit Koningslust treedt
zaterdag 4 maart op tijdens de heilige mis. Dit in het kader van de
feestdag van Cecilia.
Normaliter staat de Ceciliamis die
door de fanfare wordt opgeluisterd
gepland op 22 november. De agenda
van Eendracht Maakt Macht liet dit

geld, mooie spullen en vrouwen. Het is
moeilijk de verleiding te weerstaan als
jonge puber, zonder stabiele thuisbasis
en zonder geld.” Met het campagneproject willen de parochies voorkomen dat
kinderen en jongeren lid worden van de
bendes. “De jeugdcentra die we
steunen, willen de kinderen een ander
perspectief bieden en leren dat ze
buiten de bendestructuren een

menswaardig bestaan kunnen opbouwen.” De campagne steunen kan door
te storten op de rekening van Vastenaktie Dekenaat Helden of door geld te
stoppen in de offerblokken achter in de
kerken. De vastenactie duurt altijd van
Aswoensdag na carnaval tot Eerste
Paasdag. Dit jaar betekent dat dat de
vastenactie duurt van woensdag
1 maart tot zaterdag 15 april.

Verzamelaarsruilbeurs Kessel-Eik
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag 5 maart haar volgende ruilbeurs.
Deze vindt plaats in het Gemeenschapshuis in Kessel-Eik en start om 09.00 uur.
Behalve postzegels en munten,
is er een grote verscheidenheid aan
ruilobjecten te vinden, zoals

ansichtkaarten, suikerzakjes en
bidprentjes. Ook is er ruimte om
objecten te ruilen. De beurs is open

van 09.00 tot 12.00 uur. Bel voor
meer informatie 077 465 26 23 of
kijk op www.pmvk.nl

echter niet toe, waardoor naar
zaterdag 4 maart is uitgeweken.
De mis in de kerk Onbevlekt Hart
van Maria begint om 17.30 uur.

Bibliotheek Meijel

Leesgroep literair
In de bibliotheek van Meijel start op donderdag 16 maart om
14.00 uur een leesgroep literair. In deze groep worden Nederlandse en
vertaalde literaire werken besproken. De leesgroep wordt georganiseerd
door de landelijke stichting Senia.
De leesgroep gaat de boeken
bespreken aan de hand van
leeswijzers met discussievragen die
het gesprek in de leesgroep houvast
bieden. De leesgroep bestaat nu uit
vier personen en is op zoek naar
aanvulling. Geïnteresseerden zijn van
harte welkom. Eerste deelname is
vrijblijvend.
Het boek dat op 16 maart

besproken wordt is De hemel boven
Parijs van Bregje Hofstede. Voor
meer informatie, neem contact op
met Mia Geraets van bibliotheek
Meijel via 077 466 20 33 of Helene
Knippenbergh van stichting Senia op
077 398 80 59 of via een e-mail
naar heleneknippen@gmail.com
Kijk voor meer informatie ook op
www.senia.nl

VAKGARAGE
PEETEN BV

De vastenactie van de parochies in Peel en Maas richt zich dit jaar op twee wijken in San Salvador, de hoofdstad
van El Salvador. De wijken Apopa en Mejicanis gaan gebukt onder geweld van criminele bendes en met de vastenactie worden jeugdcentra in die buurten gesteund.
“De criminele bendes in San
Salvador, de Mara’s, hebben ieder een
eigen territorium en beheersen het
leven hun wijken volledig”, schrijven de
parochies. “Mensen worden bedreigd,
afgeperst en beroofd. Wie praat met de
politie, wordt ernstig verminkt of
vermoord. De bendes werven actief
leden onder kinderen en jongeren.
Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’,

Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel en
Koninklijke Visio Sittard.
De aandoeningen glaucoom,
cataract (staar), diabetische retinopathie en macula degeneratie
worden toegelicht bij de bijeenkomst.
De inloop is vanaf 14.00 uur en het
programma duurt van 14.30 tot 16.30
uur. Aanmelden kan door te bellen
met Henny Verberk-Verhagen via
077 466 44 29. Er zijn vijftig zitplaatsen beschikbaar.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Basiscursus computergebruik

Optreden cabaretier Peter
Pannekoek

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Verzamelaarsruilbeurs
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel en Muntenvereniging Kessel
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

vr
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03

Ontmoetingsochtend werkzoekenden met John de Wolf

za
04
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Open Hoés hospice en verblijfhuis

Opwarmritje

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: ’t Plattelandshoés Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: motorclub GTM Maasbree en Wielerclub
De Kilomaetervraeters
Locatie: start clublokaal café De Pool Maasbree

Repair Café Panningen

Vijfde editie kapellentreffen
FrühlingsSpass

Tijd: 11.00-12.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: Kringloopwinkel Allerhande Panningen

Optreden tijdens Ceciliamis
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht Maakt Macht
Locatie: Onbevlekt Hart van Maria-kerk, Koningslust

Tijd: 11.00-19.00 uur
Locatie: Kinjerkriebel Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Dok 6 Theater Panningen

zo
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Roofvogelcursus

Play Doh-fandag

Kepèls Krenske
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

ma
06
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di
07
03

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal in De Ringoven Panningen

Voorlichtingsmiddag
oogaandoeningen
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: oogvereniging Glaucoombelangen
Limburg, Reinier de Opticiën Meijel, contact- en
ontmoetingsgroep Blinden en Slechtzienden Peel en
Maas, zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel
en Koninklijke Visio Sittard
Locatie: KBO-lokaal in De Ringoven Panningen

Kleuren voor volwassenen
Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: Gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: blaaskapel De Breethaler
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Den Soeten Inval met gemengde
zanggroep Dialekgroep Angers

Samen zingen

do
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Toppers in de ton
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Dok 6 Theater Panningen

ALLEEN IN MAART:
KEUKENROBOT
CADEAU
bij aankoop
van een keuken.*

5 MAART
ALLE
VESTIGINGEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

GEOPEND

VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Blaaskapellentreffen

Lustrum voor Frühlings
Spass in Maasbree
FrühlingsSpass in Maasbree beleeft op zondag 5 maart de vijfde editie. Het muziekevenement wordt georganiseerd door blaaskapel De Breethaler in samenwerking met Niëns Horeca.

service 21

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 maart
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Theodorus
Theunissen en Petronella Theunissen
Beurskens, Johannes Beurskens en
Johanna Engelen; Nel Theunissen
Schreurs en overl. fam.; Jan Gielen en
overl. ouders.
Woensdag 8 maart
H. Mis 09.uur in sacristie

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81.
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 maart
H. Mis 17.30 uur m.m.v. Fanfare
Eendracht Maakt Macht t.i.v. Jac
Berkers (jaardienst) en Corrie en Timo
Berkers;
Zaterdag 11 maart
Geen H. Mis

Parochie Egchel
De FrühlingsSpass werd vorig jaar goed bezocht
Het kapellentreffen start zondags
om 11.00 uur met een optreden van de
organiserende kapel De Breethaler.
Naast de instrumentale Egerländer en
Tsjechische blaasmuziek brengen ze
ook zangnummers ten gehore.
Als tweede kapel verzorgt de Ravenvennerkapel uit Velden een optreden.
Zij hebben een gevarieerd programma
van volksmuziek tot hedendaagse
muziek uit de hitparade.

De derde kapel zijn De Grenzlandmusikanten uit het Belgische St. Vith.
Een 22-koppige kapel die garant staat
voor stemmingsvolle blaasmuziek. Zij
spelen naast de klassieke polka’s en
marsen ook de hedendaagse blaasmuziek en hebben diverse optredens
in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg
op hun naam staan. Tot slot komen de
Dirgelländer Muzikanten uit Stein de
muzikale middag afsluiten.

Deze kapel organiseert zelf al
enkele jaren een eigen Oktoberfest en
is met hun Egerländerrepertoire (met
zang) en ook hun Tsjechische blaasmuziek een veel geziene gast in binnenen buitenland.
FrühlingsSpass vindt plaats op zondag 5 maart bij zaal Niëns in Maasbree
en begint om 11.00 uur. De entree is
gratis. Kijk voor meer informatie op
www.breethaler.nl

Cabaretier Peter Pannekoek
Cabaretier Peter Pannekoek staat zaterdag 4 maart in het DOK6 Theater in Panningen. Hij staat daar met zijn
show ‘Zacht van binnen’.
De theatervoorstelling was vorig
jaar in een mum van tijd uitverkocht.
Dit keer gaat hij voor de laatste keer

langs theaterzalen met deze show.
‘Zacht van binnen’ is een mix
van comedy en theatrale vertelling.

Pannekoek vertelt over angst en hoe
angst het leven van de mens regeert.
De voorstelling begint om 20.15 uur.

Dialekgroep Angers bij
Den Soeten Inval Kessel
Bij Kasteel De Keverberg in Kessel vindt zondag 5 maart weer het muziekevenement Den Soeten Inval plaats.
Dit keer treedt de gemengde zanggroep Dialekgroep Angers uit Kessel op.
te gaan zingen en daarom werd ook de
naam veranderd in Dialekgroep Angers.
De dames en heren zingen zowel
a capella als met begeleiding van een
keyboard. Het repertoire van de groep
bestaat uit liedjes van Limburgse zangers als Frans Pollux, Schintaler,

Fer Koolen, Frans Boermans en Sjeng
& the Gang. Verder hebben ze een
aantal bekende nummers vertaald naar
een dialectversie. Colours of the Wind
heet Kleure van ut leech. Den Soeten
Inval begint om 11.00 uur en duurt
ongeveer tot 13.00 uur.

Museum Truijenhof

Meijel in de jaren 60
In het Meijelse museum Truijenhof exposeert Heemkundevereniging Medelo uit Meijel de hele maand maart
diverse foto’s, artikelen en boeken uit de jaren 60. Extra aandacht gaat uit naar het nieuwe boek Meijel in de jaren
zestig.
Het boek is geschreven onder
redactie van Herman Crompvoets
en geeft een compleet en helder
inzicht in hoe de opbouw van Meijel

verliep in de jaren 60. Naast diverse
verhalen is het boek ook gevuld met
foto’s en krantenartikelen uit het
toenmalige Meijels Weekblad.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 maart
H. Mis 19.00 uur. T.i.v. Uit dankbaarheid; Frens van Oijen (jaardienst), Lies
van Oijen-Versleeuwen, Dien HuijsStrijbos en alle overl. familieleden.

Parochie Helden

Limburgstalige liedjes

De dialectgroep is een zanggroep
uit Kessel, onder leiding van dirigent
René Haustermans, die in 1992 werd
opgericht. Voorheen was de zanggroep ook wel bekend onder de naam
vocalgroup How About Us. In 2011
werd besloten alleen nog dialectliedjes

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 maart
Geen H. Mis
Overleden: Bèr Brummans, 85 jaar
Zondag 12 maart
H. Mis 11.00 uur - Presentatiemis 1ste
Communicanten 2017

Museum Truijenhof in Meijel is in
de maand maart iedere zondag van
14.00 tot 17.00 uur geopend voor
belangstellenden.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 maart
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Zondag 5 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev.
en overl. fam. Rooyakkers-NeessenDriessen; Rosa Maria VerhaegBouten, Johannes Hubertus Verhaeg,
Johannes Theodorus Steegs en
Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg
(jaardienst); Nol Jacobs en Nellie
Jacobs-van Maris (mnd); Cissy van
der Horst-Evers en overl. fam. van der
Horst-Evers-Goldenbeld (verj); Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke; Toos
Maessen-Nijssen (verj) en de overl.
fam Maessen en fam Nijssen; Jos
Lemmen (jaardienst/verj); Nellie
Mewiss-van Heugten, Giel Mewiss en
zoon Pierre; Jeu Absil en zoon John en
fam. Absil-Ottenheijm (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur: Nova Reijnen

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 2 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 5 maart
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Annie Janssen-Engels (coll); Gerard
Gooden en Riet Gooden-Hendriks
(gest.jaard); uit dankbaarheid
Maandag 6 maart
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 9 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 3 maart
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zaterdag 4 maart
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Jansssen-van
der Linden en zoon Sjraar; Silvester
Janssen en Maria Smeysters, Jozef
Janssen, Wiel Hendrix en Bep HendrixJanssen, Hubert Janssen; Graad
Wilms en An Wilms-van Bussel; Sjra
Gommans (verj.)
Zondag 5 maart
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

VERNIEUWDE WINKEL!

Onze volledig gemoderniseerde winkel in Echt heropent zaterdag 4 maart!
Op
eni
ng
za.
4

ALLE
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W
VIEREN
FEEST!

ma
art

10 40
2 ’’
cm

81 32
cm’’

Kom langs in een van onze winkels voor feestelijke acties!

FEESTPRIJS!

379,GRATIS BEZORGD!

295,-

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

FEESTPRIJS!

395,-

GRATIS INMETEN!
50,- VOORAF BEREKEND,
ACHTERAF VERREKEND

1099,-

795,-

LED-TV / 32PFS5501

LED-TV / KDL40WD650

INBOUW BAKOVEN MET MAGNETRON / CM656NBS1

t 32 inch (81 cm) t Full HD resolutie t 500 PMR t Smart
t Micro Dimming optimaliseert het contrast op uw tv
t Met Android kunt u snel navigeren, apps starten en videos afspelen

t 40 inch (102 cm) t Full HD resolutie t 200 Hz tSmart
t De X-Reality PRO-engine verﬁjnt beelden voor een prachtige weergave
t Met screen mirroring ziet u content van uw smartphone op uw tv

t*OIPVEMt7FSNPHFO8tWFSXBSNJOHTTZTUFNFO
t Moeiteloos schoon te maken dankzij de speciale coating
t*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

!

uwd
VernieEcht

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

