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Nieuwe Limburgers in optocht Baarlo
Kleurrijk, actueel en met een flinke knipoog: op maandag 24 en dinsdag 25 februari trokken weer tien optochten door de kernen van Peel en Maas. Vanwege het stormachtige weer op
zondag 23 februari werden enkele bonte stoeten na overleg tussen de gemeente en de carnavalsverenigingen verplaatst. De optocht in Baarlo trok dit jaar extra aandacht: voor het
eerst liepen er ook nieuwe Limburgers mee. Een groep van veertig jongeren uit onder andere Syrië, Eritrea, Iran en Roemenië liep met een Baarlose vriendengroep mee, verkleed als
witte vrijheidsduiven in zelf-geknutselde pakken. Lees meer op pagina 05. / Beeld: Jac Willekens, fotoclub KiekZe/Tien+

Vragen VVD-raadslid aan college

‘Plannen openbare school hinderen Den Doelhof niet’
Het College van B&W van Peel en Maas weet pas net van de plannen van werkgroep OBS Meijel die een openbare
school in Meijel wil realiseren. Dat blijkt uit een brief van het college aan VVD-raadslid Teun Heldens. Het zit de
nieuwbouwplannen van de bestaande basisschool Den Doelhof in elk geval niet in de weg, aldus het college.
Onder de naam OBS Meijel doet
een werkgroep uit het dorp onderzoek naar het oprichten van een
openbare basisschool in Meijel.
De initiatiefnemers missen meer
vrijheid in het kiezen van een
basisschool. Nu is er enkel de reguliere katholieke basisschool Den
Doelhof.

Geen vertraging
De plannen voor een tweede
school in het dorp en de vergevorderde nieuwbouwplannen zijn

voor Den Doelhof, bijten elkaar
volgens het college niet. Dit omdat
de school ‘flexibel’ wordt gebouwd
met het oog op de toekomst en een
mogelijke afname van leerlingen.
“Er is in het ontwerp van de nieuwbouw van Den Doelhof rekening
gehouden met het aantal leerlingen dat in Meijel op de basisschool
zit en de bijbehorende meerjaren-prognose”, zegt het college.
“Daarbij is ruimte voor een apart
spoor mocht dit naderhand aan de
orde zijn. Daarom hoeft dit geen

vertraging te betekenen voor de
bouwplannen voor Den Doelhof.”

Eerder was ons
nauwelijks iets bekend

Facebook
Het college laat aan raadslid
Heldens weten op dinsdag 21 januari bericht te hebben ontvangen

van de initiatiefgroep OBS Meijel.
“Eerder was ons nauwelijks iets
bekend over het initiatief, behalve
dat we hebben vernomen dat er
op Facebook zich hierover iets
afspeelde”, schrijft het college in
haar brief aan Heldens. Verder weet
het college er nog niets over.
Ze zegt zich te gaan beraden over
het initiatiefvoorstel en over de
vraag hoe ze ermee om moet gaan.
VVD-raadslid Teun Heldens had
vragen over de procedure van het
oprichten van een tweede school.
Wanneer blijkt dat er voldoende
draagvlak is om een openbare
school te stichting, zet de gemeenteraad de tweede school op ‘het

plan van scholen’, legt het college
in haar brief uit. “Vervolgens gaat
de minister onderzoeken of er voldoende onderbouwing is om de
school te erkennen.”
Aan de oprichting van de tweede
basisschool De School in Maasbree
ging ruim tien jaar vooraf. De hordes die de ouders jarenlang
moesten nemen om de openbare
basisschool in Maasbree te realiseren, schrikken tot dusver niet af,
liet één van de initiatiefnemers in
Meijel weten. “Er komt nu wel heel
veel op ons af, ook qua aandacht.
Maar we willen het graag aangaan
en zien wat hier uitkomt. Dat doen
we wel op ons eigen tempo.”
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‘Je bent van alles en iedereen afhankelijk’
“Het begint met niet meer werken en de simpele dingen die je op een
gegeven moment niet meer kunt. Fietsen, de trap op gaan, wandelen...”
De Kesselse Angèle Pieters (52) kreeg vorig jaar september een harde
klap te verwerken. Ze werd gediagnosticeerd met ALS. “Van de ene op de
andere dag ben je van alles en iedereen afhankelijk.” Op donderdag 5
maart vindt in Kessel een benefietavond plaats tegen de ziekte.
ALS (voluit amyotrofische laterale
sclerose) is een spierziekte waarbij
zenuwcellen in het ruggenmerg en
het onderste deel van de hersenen,
de hersenstam, afsterven, zo schrijft
Stichting ALS Nederland op de website. De aandoening is progressief
wat betekent dat de ziekte zich in de
loop der jaren steeds heftiger manifesteert. Ondanks onderzoek is er nog
geen geneesmiddel voor de aandoening gevonden. Ook is nog altijd
onduidelijk wat de oorzaak is.
Te horen krijgen dat je lijdt aan een
dergelijke ziekte zet je wereld op
de kop, zo snapt iedereen. Het overkwam Angèle. “Het heeft natuurlijk een mega-impact op mijn man
en twee dochters, maar ook op mijn
omgeving. Je staat machteloos op
zo’n moment.” Bewegen wordt lastiger en eigenlijk alles wat Angèle
tegenwoordig onderneemt, is een
grote uitdaging. “Een stukje lopen,
naar het toilet gaan of zelfs praten
wordt steeds moeilijker. Alles kost
veel energie.”

Crowdfunding
Werken zit er door de ziekte niet
meer in voor Angèle, maar stil zitten is niet haar ding. Daarom vindt ze
het fijn dat goede vriend Eric Zeelen

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 19.275 exemplaren

besloot een benefietavond op touw
te zetten. Onder de noemer Kessel op
zien bes taege ALS staat op donderdag 5 maart het gemeenschapshuis in
Kessel in het teken van geld ophalen
voor onderzoek naar een geneesmiddel van ALS. “Nu ik lichamelijk
beperkt ben, vind ik het superleuk
om mee te helpen in de organisatie
daarvan”, aldus Angèle.
Eric vond het verschrikkelijk wat
Angèle overkwam en hij besloot de
gezamenlijke vriendengroep in te
schakelen. Met De Vlaegels zette hij
de benefietavond op en de vrienden
gaan meedoen aan de Amsterdam
City Swim. Geld is dan het belangrijkste middel in de strijd tegen ALS.
“Bewustwording is van groot belang,
maar een halt toeroepen aan de
ziekte kan alleen door onderzoeken en daar is geld voor nodig”, legt
Angèle uit. Ook werd door de vriendengroep een crowdfunding begonnen om geld op te halen voor onder
meer een speciale rolstoelauto voor
Angèle, zodat ze zich makkelijker kan
verplaatsen.
Het eerste doel van de crowdfunding, 5.000 euro, werd al snel
gehaald, waarna het bedrag werd
verhoogd naar 7.500 euro. Ook dat
werd razendsnel behaald, waardoor
de lat naar 10.000 euro werd gelegd.
Ook die barrière bleek geen onneembare horde. De teller staat inmiddels op ruim 10.100 euro. Meer dan
genoeg voor een rolstoelauto. Die
werd al aangeschaft, zodat Angèle
mobieler is. De vriendengroep
besloot ‘Stichting Kessel op zien bes’
in het leven te roepen om er zo voor
te zorgen dat de vriendengroep ook
in de toekomst zich in kan zetten voor
maatschappelijke doelen.

Amsterdam City Swim
Angèle voelt zich vereerd door alle
acties die ontstonden. “Ik vind het in
één woord geweldig. Het geeft mij
zoveel kracht en plezier. Het begon
met een benefietconcert, maar
ondertussen heeft er een sneeuwbaleffect plaatsgevonden. Als je ziet
hoeveel acties er lopen in Kessel
en zelfs in de hele gemeente Peel
en Maas... echt hartverwarmend.”
Zo zijn er speciale kaarten te koop,
worden de statiegeldopbrengsten
gedoneerd aan het goede doel, is er
een bootcamp waar het inschrijfgeld
naar ‘Kessel op zien bes’ gaat en
staat er een fooienpot bij dansgroep
Dance Xplosion. Verder gaan er op
zondag 6 september twee volle bussen vanuit Kessel naar Amsterdam
om daar mee te doen aan de
Amsterdam City Swim. Die staat in

het teken van de strijd tegen ALS
en vele Kesselnaren besloten om
mee te zwemmen om er zo voor
te zorgen dat er veel geld opgehaald wordt. Angèle gaat er zelf ook
heen. “We gaan met het hele gezin.
Een heleboel vrienden zwemmen
mee en in totaal gaan er 102 personen uit Kessel mee. Ik overweeg
zelfs om zelf mee te doen. Voor ALSpatiënten hebben ze speciale pak-

ken, dus het is een optie.”
Bij de pakken neer gaan zitten,
zal Angèle dan ook niet doen.
“Natuurlijk kijk je als je ALS hebt
wel anders naar het leven. Het is
niet meer hetzelfde. Ik probeer nu
steeds zoveel mogelijk familie en
vrienden om me heen te hebben en
leuke dingen te doen. Het is pluk
de dag en niet meer uitstellen naar
morgen.”

Benefietavond tegen ALS
De benefietavond Kessel op zien bes taege ALS vindt plaats op
donderdag 5 maart vanaf 19.00 uur in gemeenschapshuis De Paort
in Kessel. Vanwege de grote belangstelling is de avond volledig
uitverkocht en is er zelfs een wachtlijst opgesteld. Doneren voor
het goede doel kan uiteraard wel nog. Kijk voor meer informatie op
www.kesselopzienbes.com

hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

DTP’er
Wij zoeken een

kempencommunicatie.nl/vacature

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.
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Postkantoor Panningen
wordt parkeerplaats
Gemeente Peel en Maas heeft het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat in Panningen gekocht. Het College
van B&W is van plan het gebouw te slopen en 40 tot 60 parkeerplekken te maken op de locatie. De gemeente
laat weten 420.000 euro te betalen aan PostNL voor het pand. Politieke partij Lokaal Peel&Maas is het niet
eens met het plan en ziet liever woningen op de locatie.

Adver torial

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.
In veel gevallen is de WOZ-waarde
door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere
WOZ-waarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen met
Groengoed Makelaardij gespecialiseerd in het voor hun clienten 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.

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.

Gratis. Hoe kan dat..?

De gemeente wil parkeerplaatsen
maken omdat een parkeeronderzoek
in het centrum uit heeft gewezen
dat er nog 37 parkeerplekken nodig
zijn in Panningen. Bij de herinrichting van de omgeving van het Huis
van de Gemeente kreeg de gemeente
een subsidie vanuit de provincie.
Eén van de voorwaarden was dat de
gemeente vijftig nieuwe parkeerplekken zou realiseren. Met de aankoop
van het postkantoor kan dat gerealiseerd worden.
Volgens de gemeente is het postkantoor de beste locatie voor de parkeerplaatsen. “De locatie ligt aan de
parkeerroute rondom het centrum en

heeft dus een uitstekende bereikbaarheid”, aldus de gemeente. Verder is
het één van de belangrijkste entrees
van het centrum en wordt met het
ombouwen tot parkeerplaats verpaupering tegen gegaan. “Samen met het
centrummanagement gaan we bekijken hoe we de locatie goed kunnen
invullen om er een mooie entree voor
het centrum van te maken.”
De herontwikkeling van het terrein
komt later dit jaar nog als voorstel in
de gemeenteraad. Dat niet alle partijen blij zijn met het plan, blijkt uit
vragen van Lokaal Peel&Maas aan het
college. Zo vindt Lokaal dat het college de gemeenteraad had moeten

inlichten voordat het pand was aangekocht. “Het gaat om een strategische
ligging in het midden van het centrum
en het college had al een bestemming
voor deze locatie aangegeven.”
De partij zou liever woningen voor
diverse doelgroepen op de plek zien.
Vooral appartementen hebben de
goedkeuring van Lokaal. Verder denkt
de partij dat het een slecht idee is
om de drukke omgeving nog meer te
belasten met extra parkeerplaatsen
en wil het graag nog voor het zomerreces een gesprek tussen het college
en de gemeenteraad over het plan.
Het college neemt de vragen in
behandeling.

Veel nieuw bos in Peel en Maas
Op verschillende plekken in Peel en Maas worden de komende tijd nieuwe bomen geplant. De nieuwe bossen
maken deel uit van een project van Staatsbosbeheer van in totaal 17 hectare bos dat dit voorjaar wordt
gepoot in Noord-Limburg. Het project begon woensdag 19 februari in Sevenum.
Het gaat om negen percelen in Peel
en Maas die zijn uitgekozen voor het
nieuwe bos. Twee van die percelen liggen naast de Middenpeelweg
aan de Baarlose kant tussen de Oude
Heldenseweg en Lang Hout in. In totaal
gaat het daar om een oppervlakte
van iets minder dan een hectare waar
3.200 bomen geplant worden. Aan
dezelfde weg net voor Kessel ligt een
perceel van 2,71 hectare waar 9.200
nieuwe bomen verrijzen. De andere
kant op, richting de A67, zijn net na de

rotonde richting Maasbree vier percelen aangewezen voor nieuwe aanplant.
In totaal gaat het daar om 1,6 hectare
met 6.000 bomen.

Klimaatbestendig
Op de velden achter de McDonalds en
het nieuwe park voor arbeidsmigranten komt een stuk bos van 1,91 hectare te liggen met 6.500 bomen. In
Koningslust tussen de Everlosche Beek
en de Broekstraat ligt een perceel
van 0,8 hectare voor 2.800 boompjes.

Staatsbosbeheer laat weten dat het al
bezig is met de selectie van locaties
voor het volgende plantseizoen.
Het gaat op alle locaties om klimaatbestendig bos. Dat betekent dat het
boomsoorten zijn die beter tegen
droogte en warmte kunnen, zoals de
kastanje, notenboom en hazelaar.
Het aanplanten van de nieuwe bossen
wordt betaald via het Buitenfonds door
Trees for All en Landlife Company, organisaties die met donateurs wereldwijd
nieuw bos mogelijk maken.

Uitslaande woningbrand in Panningen
Brandweer Panningen werd maandag 24 februari gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand aan de
Irenestraat in Panningen. Er vielen geen gewonden.
Net na 13.30 uur werd er melding
gemaakt van een woningbrand aan de
Irenestraat in Panningen.
Niet veel later werd de brandmelding opgeschaald, omdat de brand
inmiddels uitslaand was. Daarom rukten ook Brandweer Maasbree en de

hoogwerker van de post Venlo uit naar
Panningen om daar hun brandweercollega’s te assisteren.
De brandweer had de brand snel
onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning aanzienlijke
schade opliep. Er raakte volgens een

woordvoerder niemand gewond.
De stichting Salvage werd daarom
ingeschakeld. Deze stichting werkt
namens de gezamenlijke brandverzekeraars in Nederland en biedt steun en
hulp aan gedupeerden bij brand. De
oorzaak van de brand is onbekend.

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

077 398 75 76
info@groen-goed.nl
www.groen-goed.nl

LENSSEN
TRADING
COMPANY BV
Lenssen Trading Company BV is een internationaal
opererend handelsbedrijf voor gebruikte machines
voornamelijk bestemd voor de voedingsmiddelen
industrie.
Wegens pensionering van een van onze medewerkers
zijn wij op zoek naar:

ALLROUND ERVAREN
TECHNISCH
MEDEWERKER/MONTEUR

M/V

Wij vragen voor deze functie:
• bij voorkeur ervaring in het onderhoud bij een
food productiebedrijf;
• flexibele, positieve werkinstelling en bereid zijn
voor het volgen van cursussen;
• zelfstandig kunnen werken;
• rijbewijs BE, er is ook de mogelijkheid om
CE rijbewijs via ons te verwerven.
Wij bieden:
• een afwisselende functie, met ruimte voor initiatief;
• als doel een vast dienstverband;
• een goed salaris afhankelijk van ervaring en
opleiding;
• een uitdagende en informele werksfeer met korte
lijnen;
• cao metaalbewerkingbedrijf is van toepassing.
Spreek u dit aan?
Voor vragen en info kunt u terecht bij W. Lenssen
06 517 470 75. Uw sollicitatie met CV kunt u richten
aan w.lenssen@ltc-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Spoorstraat 7, 5975 RK Sevenum
I www.ltc-bv.nl
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Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent
Als alles wat je vroeger kon, je langzaam wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als je leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd, dat het goed is geweest

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde voor allen die haar dierbaar
waren, en intens dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die zij ons achterlaat, is tot ons grote verdriet zacht en kalm van
ons heengegaan

Maak je over mij maar geen zorgen,
ik heb een goed leven gehad
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, betrokkenheid en liefde is na een kort
ziekbed van ons heengegaan,
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Sjef (Jo) Laval
c Panningen, 25 februari 2020

Laurentia Clasina Maria

echtgenoot van

echtgenote van

† Panningen 22 februari 2020

Jo Peeters

Moeder en schoonmoeder van
Maasbree: Hein en Moniek
Familie Kerkhof
Familie Peeters

w w w. b o b n o t e n . n l

5 Wittem, 18 augustus 1935

Francien Peeters-Kerkhof

* Beek en Donk 3 maart 1941

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Greetje Laval-Rademacher
Greetje

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Marie‑Thérèse en Cees
Synja en Karel
Mindy en Michiel
Sven en Nikki
Henry a

Dorpstraat 7, 5993 AL Maasbree

Een speciaal woord van dank voor de medewerkers en vrijwilligers
van Piushof woning B3 in Panningen voor de liefdevolle verzorging.

Oud worden is een zegen
Oud zijn valt soms tegen
Na een periode van afnemende gezondheid hebben we afscheid
moeten nemen van onze zus, schoonzus en tante

Betsy Verhaegh-Jacobs
echtgenote van

Theo Verhaegh †
in de leeftijd van 93 jaar.
Familie Jacobs
Familie Verhaegh
Panningen, 19 februari 2020
Correspondentieadres: E. Vaessen-Jacobs,
Op de Kemp 28, 5993 BN Maasbree
Op dinsdag 25 februari hebben we afscheid van Betsy
genomen in het crematorium te Blerick.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de Zorggroep, Groene Kruis voor de goede zorgen.

Groete van
het fieëstplein
Het plein voor het Huis van
de Gemeente in Panningen
stond ‘vastelaoveszadderdig’
weer bomvol met mensen.
Die waren allemaal
afgekomen op de Bonte Boete
Belaeving, die daar voor het
vierde jaar op rij plaatsvond.
Op het podium stonden grote
Limburgse artiesten als Bjorn
& Mieke, De Breurkes, Spik en
Span en de mannen van
Hoondervel die hun grootste
hit ‘Groete oet de fieësttent’
uiteraard voorbij lieten
komen.
/ Beeld: Jordy Strijbos

Laatberghof 44, 5981 WR Panningen
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 29 februari
om 11.00 uur in de aula van crematorium Venlo, Grote
Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69
96 info@heikevastgoed.nl
Te koop: grote partij rubber matten,
gegalvaniseerde railing 1 meter hoog,
boilers, bureaukasten, koelkasten,
vaatwassers, ventilatoren, industriële
verwarming, keukenkast etc. Kijken
en kopen: za. 29 februari van 9-14 uur.
Locatie: Haagweg 58, Kessel.
Tel. 06 53 14 56 87.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Gevraagd huishoudelijke hulp voor
3 a 4 uur per week bij particulier in
Meijel. Tel. 06 30 92 15 63.

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

Brasserie VIOS – Beringe
Verrassend dineren!
Reserveren op 06 11 33 48 55.
Te huur in centrum van Baarlo,
praktijk/kantoorruimte, 39m2. Alle
service aanwezig. 06 48 98 33 22.
Kantoren te huur
BusinessCenterVIOS.nl
info 06 53 20 55 80
Gevr. hulp bij het schoonhouden van
mijn huis in Helden. Heb je nog tijd
bel mij dan op 06 14 41 27 22.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag
29 februari om 10:30 uur in de parochiekerk H. Aldegundis te
Maasbree, waarna Francien zal worden begraven op het r.-k.
kerkhof aldaar.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
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De Waterloat Panningen
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Vervolg voorpagna

Zwembadrenovatie: 70.000 euro
bespaard

Nieuwe Limburgers
in optocht Baarlo

Het renoveren van zwembad De Waterloat in Panningen is 73.687 euro goedkoper gebleken dan begroot.
In totaal werd er 563.500 euro beschikbaar gesteld door de gemeente, maar uiteindelijk bleken de kosten door
een ‘zorgvuldige planuitwerking en kritische keuzes’ lager uit te vallen.

Veertig jongeren uit onder meer Eritrea, Syrië, Soedan, Mexico,
Brazilië en de Filipijnen liepen maandag 24 februari mee in de
optocht van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo. Ze liepen
mee met de vriendengroep van de Baarlose Fenna Bongers, hun juf
van de internationale schakelklas van het Valuascollege in Venlo.

Er was in totaal 563.500 euro beschikbaar gesteld voor het behoud van
het zwembad en de nodige renovatie
ervan. Het zwembad was verouderd
en had daarom een opknapbeurt nodig
om op het gebied van onder andere
hygiëne, veiligheid en duurzaamheid.
Ook werd achterstallig onderhoud uitgevoerd. Dit met als doel het zwembad
toekomstproof te maken, zodat het nog
15 jaar vooruit moet kunnen.
De renovatie werd eind 2019 afgerond.
Uit cijfers van het college blijkt dat er
in totaal 491.833 euro is uitgegeven,

waarvan 2.020 euro voor het installeren van een tillift voor meervoudig
gehandicapte bezoekers. De werkelijke kosten waren hiermee 73.687
minder dan door de gemeente was
bijgedragen. “Dit positieve financiële
eindresultaat is behaald dankzij een
zorgvuldige planuitwerking en door
kritische keuzes die zijn gemaakt”,
aldus het college. Het bespaarde geld
vloeit jaarlijks terug naar Stichting
Beheer Waterloat; die krijgt jaarlijks
6.173 euro extra om het zwembad
draaiende te houden.

De Waterloat vierde afgelopen zomer
haar vijftigjarig bestaan. De gemeenteraad van Peel en Maas besloot eind
juni 2015 zwembad De Waterloat aan
te stellen als gemeentelijk zwembad,
waardoor het nog 15 jaar open kon
blijven. De verantwoordelijkheid voor
het behoud en onderhouden van het
zwembad ging daarmee over van de
gemeente naar de hoofdgebruikers
van het bad. Zij verenigden zich in
Stichting Beheer Waterloat, die Laco
Nederland vervolgens als exploitant
contracteerde.

Ruim tweehonderd nieuwe woningen erbij
In de gemeente Peel en Maas is in 2019 voor 246 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat
zijn er 64 meer dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) die donderdag 20 februari bekend werden gemaakt.
Het aantal verleende bouwvergunningen in Peel en Maas is vorig jaar met
35 procent toegenomen ten opzichte
van 2018. Waar de gemeente twee
jaar geleden nog 182 vergunningen
voor nieuwbouw afgaf, waren dat er in
2019 in totaal 246. De verschillen tussen huur- en koopwoningen was zowel
in 2018 als vorig jaar groot. In 2018
was 6 procent van het aantal vergunde
nieuwbouwwoningen bestemd voor de
verhuur, vorig jaar 20 procent.
De cijfers van het CBS maken onderscheid in bouwvergunningen van particulieren, van woningcorporaties en
overheid, en van bijvoorbeeld projectontwikkelaars, die bouwen voor de
markt. In verhouding wordt er in Peel
en Maas nog steeds meer gebouwd
voor de markt dan door particulieren:

in 2018 was 62 procent van de aangevraagde bouwvergunningen bedoeld
voor de markt; vorig jaar was dat 75
procent. Door woningcorporaties of
overheidsinstanties werd er de afgelopen twee jaar voor zover bekend niets
gebouwd.

Woonvisie
De toename in het aantal bouwvergunningen dat is verleend, is in lijn
met de woonvisie, ook wel kaderstelling genoemd, die de gemeenteraad
van Peel en Maas vorig jaar vaststelde.
Wethouder Rob Wanten wilde dat er
meer ruimte kwam voor voldoende
en duurzame woningen voor starters,
ouderen en mensen met een beperking.
In buurgemeente Horst aan de Maas
bleef het aantal verleende bouwver-

gunningen vrijwel gelijk. In 2018 ging
het nog om 126 vergunde nieuwbouwwoningen, 1 meer dan vorig jaar.
Beide jaren werd ruim de helft daarvan gebouwd voor de markt. Vorig
jaar werden er geen huurwoningen bij
gebouwd; alles was bedoeld voor de
verkoop.
Het aantal bouwvergunningen dat werd
verleend door gemeente Venray nam
de afgelopen twee jaar flink toe; daar
werden ruim anderhalve keer zoveel
nieuwbouwwoningen vergund. In 2018
ging het nog om 49 nieuwbouwwoningen; dat aantal nam vorig jaar toe tot
127. In ruim 80 procent van de gevallen ging het om koopwoningen, wat
neerkomt op 105 huizen. In verhouding werden er minder huurwoningen
gebouwd vorig jaar: in totaal 22 stuks.

Weer in Peel en Maas

“Het was superleuk om te doen”,
vertelt Fenna. “De jongeren vonden
het best wel spannend, want ze
hadden nog nooit meegedaan aan
een optocht. Ze gingen er helemaal
in mee en gingen helemaal uit hun
dak toen ze hoorden dat we de eerste prijs bij de grote groepen én de
publieksprijs hadden gewonnen.”
De jongeren, allemaal tussen de
12 en 18 jaar, leren in de schakelklas de Nederlandse taal lezen,
spreken en schrijven en leren meer
over de Nederlandse cultuur. Daar
hoort ook een regionaal feest als
carnaval bij, vond Fenna. “Een hele
tijd geleden kwam ik op het idee
onderweg op de fiets naar mijn
werk”, vertelt ze.

Nieuwe Limburgers
die hier hun toekomst
gaan opbouwen

“Ik had net een bijeenkomst bijgewoond over 75 jaar bevrijding
in de Baarlose kerk en dat had me
aan het denken gezet. Mijn leerlingen zijn nieuwe Limburgers die
hier hun toekomst op gaan bouwen. Samen geven we de vrijheid

Wisselend weer
Tussen alle buien en regenbieden door klaart het soms mooi op en zoekt de zon af en toe ook een gaatje
om doorheen te piepen. Zoals hier op de Deinderik in Helden. Het was op dat moment vrij fris met een
stevige noordwestenwind. In het weekend lijkt het tijdelijk weer zachter te worden met temperaturen rond
de 14 graden en misschien, jawel, een nieuwe storm. In Limburg gaat het dan vooral om zware windstoten,
de uitschieters boven de gemiddelde wind. De rest van de dagen zijn de temperaturen vrij normaal, doordat we wat dieper in de polaire lucht komen. Persoonlijk geniet ik erg van dit dynamische weerbeeld, die
ook erg snel kan wisselen. De echte lente komt vanzelf wel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 1 maart
C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20
hayniemans@home.nl

niemans-markten.nl

door. Dat leek me een mooi thema
om aandacht aan te besteden in
de optocht.” Haar vriendengroep,
collega’s en de leerlingen waren
enthousiast. “Zo waren we ineens
met een groep van tachtig personen die mee zou doen.”
Baarlo werd op 21 november 1944
bevrijd door de Schotten. De mannen droegen daarom tijdens de
optocht een kilt, de vrouwen waren
verkleed als blauw-paarse paradijsvogels die uitbeeldden ‘zo vrij
als een vogeltje’ te zijn. De nieuwe
Limburgers knutselden de afgelopen weken zelf hun pakken in
elkaar. Ze liepen als witte vrijheidsduiven onder het motto ‘Samen
geven wij de vrijheid door’. Op de
bordjes op hun rug stond hun
land van afkomst en hun huidige
woonplaats vermeld. “We hebben
ontzettend veel positieve reacties
gekregen van mensen naast de
kant”, aldus Fenna. “Mensen zeiden dat ze er kippenvel van kregen
of met tranen in de ogen stonden
te kijken. Dat we de publieksprijs
kregen, was misschien wel het
mooiste van alles. Als we willen
dat ze samen met ons de vrijheid
door gaan geven, moeten we ze
betrekken en ze helpen integreren.
Deze jongeren zijn echt een aanwinst voor onze maatschappij.”

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

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

06

sport \ 2702

Niels Kersten wint Grote Prijs

Monsterscore

Bevo verplettert
laagvlieger Houten

Egchelnaar Niels Kersten heeft op zaterdag 22 februari de winst gepakt in de één ster Grote Prijs. De wedstrijd vond plaats in equestrian centre De Peelbergen in Kronenberg. Kersten pakte de overwinning met zijn
paard Grandino H.

Het eerste herenteam van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
uit Panningen heeft op carnavalszaterdag 22 februari een
monsterscore behaald tegen laagvlieger Houten. Na een
ruststand van 18-8 wist de Panningse ploeg met 37-21 te winnen.
Bevo had zich donderdag
20 februari tegen koploper in de
eredivisie Quintus moeiteloos voor
de kwartfinale van de nationale
beker geplaatst. Het werd 37-19.
Ook tegen laagvlieger Houten in
de BENE-league had Bevo zich
voorgenomen een monsterscore
te realiseren. De Panningse ploeg
startte stroef en kwam zelfs 5-3
achter tegen Houten. De ploeg
werd wakker geschud en via
een tussenstand van 8-5 liep de
thuisploeg uit tot 18-8. De gasten
mochten blij zijn, dat het daarbij
bleef.
Na rust schroefde Bevo het
tempo op. De gasten, met oudBevo-speler Sonni de Jonge in de
gelederen, werd weggespeeld.
Trainer Jo Smeets wisselde
naar hartenlust. Alle spelers
kregen speelminuten. Met liefst
37-21 werd Houten verslagen.
Liefst twaalf spelers stonden

op het formulier van de
doelpuntenmakers. Ditmaal was
het Belgisch handbaltalent Kobe
Serras met zeven doelpunten
topscorer. De jeugdige Robin van
Berlo werd uitgeroepen tot man
van de wedstrijd.

Tweede plek
Door deze ruime zege is Bevo
opgeklommen naar een gedeelde
tweede plaats met Kembit Lions.
De voorsprong op nummer drie,
Visé, werd uitgebouwd tot drie
punten. Daar gaat Bevo zaterdag
29 februari op bezoek. Pakt
Bevo een puntje in Visé, dan is
plaatsing voor de Final Four op
zaterdag 14 en zondag 15 maart
een zekerheid.

Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging
Herpertz Bevo Hc.

Niels’ tweelingbroer Lars won twee
weken geleden in De Peelbergen
ook al een Grand Prix. Niels Kersten,
stalruiter van Stal Thijssen, nam

het in de sterk bezette barrage op
tegen vijftien combinaties. In de 1.35
meter rubriek was de Limburger niet
alleen de snelste, maar ook de enige

Nederlander die zich in de top tien
wist te scharen.
Tekst en beeld: Eva van den Adel

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Bauknecht
vaatwasser cadeau
*

* bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden.

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geplukt

Wouter Bruins Helden
Samen met 25 studenten en drie collega’s fietste hij naar Engeland om zo veel mogelijk geld op te halen
voor het Veteraneninstituut. Wouter Bruins (39) uit Helden was werkzaam bij het Korps Mariniers, werkt
nu als docent lichamelijke opvoeding en zit middenin de verbouwing van voormalig landbouwschool en
streekmuseum de Moennik tot droomhuis. Deze week wordt hij geplukt.

wat voor impact een oorlog heeft en
dit tastbaar maken voor ze. Ze zijn zelf
tussen de 16 en 20 jaar oud, dus dit is
iets wat ze vormt in hun vervolgcarrière.” Wouter geeft les op de mboopleiding Veiligheid & Vakmanschap
(VEVA), die leerlingen voorbereidt op
een baan bij Defensie. Zelf begon hij
na het CIOS in 2000 bij Korps Mariniers.
Daarna werkte hij tot 2005 onder
andere als buitensport- en zweminstructeur, daarna vijf jaar als sportinstructeur bij de landmacht en tot
2018 als docent bij CIOS Sittard-Venlo
van ROC Leeuwenborgh. Ruim anderhalf jaar geeft Wouter nu les bij Gilde
Opleidingen in Roermond.
Een loopbaan die op Wouters lijf
geschreven is. “Ik ben een avonturier en zoek graag de grenzen op.
Op mijn 13e of 14e had ik al de ambitie om de wereld te zien.” Dat ging
echter niet helemaal zoals hij had
gehoopt. “Toen ik bij de mariniers zat,
liep ik net een uitzending naar Eritrea
mis. Dat vond ik wel jammer. Ik leg
het altijd zo uit: je traint het hele jaar
en wil uiteindelijk ook de wedstrijd
spelen. Het leek me mooi om iets te
kunnen bijdragen voor de vrijheid en
voor Nederland.” Wouter zag wel heel
Nederland. “Ik ging van Rotterdam naar
Nijmegen, Amersfoort en Eindhoven
naar Epen in Zuid-Limburg. Maar uiteindelijk ben ik hier in Helden terechtgekomen.”

Jackpot

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ruim 620 kilometer heeft Wouter in de
benen. Onder de naam Bike2Honour
fietste de docent lichamelijke opvoeding op het Instituut voor Veiligheid
in Roermond (onderdeel van Gilde
Opleidingen), van vrijdag 14 tot en met
20 februari samen met zijn leerlingen
naar het Britse Hull. Daar bezochten
ze de inmiddels 77-jarige zoon van
korporaal Richard Sydney Huitt, die in
januari 1945 sneuvelde bij Roermond.
De groep fietste dezelfde route als die
Huitt ooit met zijn militaire eenheid
aflegde. “We zijn naar Engeland gegaan
om daar de familie Huitt te ontmoeten,
een oorlogsmonument op te knappen
en de voetsporen te volgen van een
soldaat die ons heeft bevrijd. Vanuit
Normandië zijn we teruggefietst naar
Nederweert, ongeveer 700 kilometer.”

Sportinstructeur
De actie had voor de leerlingen
een belangrijk doel, vertelt Wouter.
“We wilden de studenten bijbrengen

Wouter is geboren in het Twentse Borne
en verhuisde op zijn 14e naar Kessel.
“Daar hebben we twee jaar gewoond
en toen zijn we naar Panningen verhuisd. Bij basketbalvereniging Heroes
heb ik Frankie ergens in 2000 leren kennen. Een echt ‘Dörps maedje’, waarmee
ik in 2009 ben getrouwd.” Tijdens een
reis door Amerika in 2007 namen
Frankie (38) en Wouter in Las Vegas een
besluit: als ze de jackpot zouden winnen, kochten ze ergens een vrijstaand
huis. “De jackpot wonnen we niet, maar
toch gingen we voor een huis. In februari 2008 kregen we de sleutel van ons
nieuwe huis in Zuid-Limburg, in Epen.
Toen in 2013 zoon Sem geboren werd
en we in 2014 onze dochter Guusje
kregen, merkten we dat we veel liever
dicht bij onze ouders wilden wonen.
In 2016 hebben we ons huidige huis in
Helden gekocht.”
Dat huidige huis is voormalig landbouwschool en streekmuseum de

Moennik aan de Ruijsstraat in Helden.
“Het was in vreselijk slechte staat.
We waren eigenlijk naar het huis hiernaast, de oude onderwijzerswoning,
aan het kijken. Tot ons oog op dit huis
viel. Er waren toen plannen om er
appartementen van te maken, maar die
plannen sneuvelden. Het heeft een jaar
geduurd, maar we hebben het uiteindelijk kunnen kopen om het te verbouwen
tot ons droomhuis.” Daarmee zijn ze
aardig op weg. Door het overlijden van
zijn schoonvader vorig jaar lag de verbouwing even stil. “Inmiddels hebben
we weer de kracht gevonden om verder
te gaan. Nu zijn het de laatste dingen
die nog gedaan moeten worden, zoals
stuc- en verfwerk.”

‘Vuur en vlees zijn pure
ontspanning’

Krav maga
Even ontspannen van het werk en de
verbouwing, doet Wouter door actief
bezig te zijn. “Ik doe aan crossfit en
heb de luxe dat ik door mijn werk alle
sportbenodigdheden voorhanden heb.”
Daarnaast geeft hij les in het Israëlische
zelfverdedigingssysteem krav maga.
“Hierbij leer je jezelf te verdedigen op
basis van eigen, natuurlijke reflexen.
Het doel is zo snel mogelijk uit een conflict te komen, zodat je snel veilig bent.
Het is een heel waardevol weerbaarheidssysteem, voor mannen en vrouwen van alle leeftijden.”

Rib roast
Even ‘rausen’ door de bossen met zijn
kinderen en Bobbie, hun Duitse herderpup, doet Wouter ook graag. “Even met
het gezin een dagje erop uit. Het liefst
even de Heldense Bossen in, naar de
Maas of de Busjop bij Heythuysen.”
Eenmaal thuis, gaat dan het liefst de
barbecue aan voor het avondeten.
“Dat kan het hele jaar door. Ik heb
een keramische eivormige barbecue
(kamado, red.) van The Black Bastard
waar ik graag mee aan de slag ga.
Eén keer per maand barbecue ik samen
met mijn broers en vader. Vuur, een
mooi stuk vlees, zoals een rib roast,
en een lekker drankje. Dat is pure ontspanning voor mij.”
Tekst en beeld: Kim Jacobs

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegelcollectie nu met 20% korting
EN 15% KORTING op sanitair
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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We gaan weer opruimen!

Met de Landelijke Opschoondag krijgt zwerfafval in Peel en Maas extra aandacht. Door verschillende verenigingen wordt in elk dorp een
grote opruimactie georganiseerd. Iedereen kan meedoen aan deze actie.
Baarlo

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Baarlo Leeft!
Zaterdag 21 maart
van 13.30 tot 17.00 uur
Ingweg 7

Stichting Baarlo Leeft doet als “Supporter van
Schoon” mee met deze landelijke actie door op
zaterdag 21 maart een “Baarlo Schoon Event” te
organiseren. Iedereen die Baarlo een ‘sjoeën’ dorp
vindt, kan op die dag een handje meehelpen met
opruimen van zwerfafval.

Grashoek

Organisatie: Jong Nederland
Datum:
Woensdag 18 maart
Tijd:
van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie:
De Brem, Ankerplaats

Jong Nederland Grashoek zal op woensdagmiddag
met de jongste 4 groepen het dorp en een gedeelte
van het bos vrijmaken van zwerfafval.

Kessel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

BV De Oude Kern
Zaterdag 14 maart
van 09.30 tot 13.00 uur
Dorpspomp Markt

Beringe

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

5x Beringen
Vrijdag 13 maart
van 08.00 tot 12.00 uur
BS Onder de Linden

In Beringe nemen vrijwilligers van 5 x Beringen
en ’t Greun van Daelzicht tijdens NL Doet diverse
gebieden onderhanden, samen met groep 7 van de
BS. Iedereen kan zich opgeven.

Meedoen of vragen?
Meld je aan via
contact@peelenmaasschoon.nl

Egchel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jong Nederland
Vrijdag 20 maart
van 18.00 tot 20.00 uur
Blokhut

Een van de spelpijlers van Jong Nederland is
natuurbeleving. Voor Jong Nederland Egchel een
mooie gelegenheid om opnieuw deel te nemen aan
de Landelijke Opschoondag. Samen gaan we werken
aan een schoon Egchel!

Helden

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Rundje Koeberg
Zaterdag 14 maart
van 14.00 tot 17.00 uur
Kerkeböske

Geef daarbij aan in welk dorp je wilt
opruimen.
We sturen je een e-mail met meer informatie.

Rundje Koeberg organiseert elke 2e zondag van de
maand verschillende tochten in de omgeving van Helden. Ze sluiten zich dit jaar aan bij de Opschoonweek
met een opruimactie die op de vaste locatie Kerkeböske begint en kunnen nog wat hulp gebruiken.

Kessel-Eik

Koningslust

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

IVN Helden
Zaterdag 21 maart
van 09.00 tot 12.00 uur
Kapel Maasstraat/Haagweg

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Natuurpark Vlakbroek
Zaterdag 21 maart
van 09.30 tot 12.30 uur
Natuurpark Vlakbroek

Buurtvereninging de Oude Kern schoont al enkele
jaren het centrum van Kessel op en combineert
dat met het plaatsen van bloembakken. Niet-leden
mogen meehelpen.

Al jaren ruimt IVN Helden e.o. in samenwerking
met de buurten in het voorjaar de Maasoever in de
Weerdbeemden in Kessel-Eik op. Dit jaar voor het
eerst als onderdeel van de Opschoonweek. Een
opruimactie voor natuurliefhebbers.

Vanuit het Natuurpark Vlakbroek trekken wij door
Koningslust en daarbuiten om de boel op te ruimen.
In de natuur hoort geen afval. Help mee en geef het
goede voorbeeld.

Maasbree

Meijel

Panningen

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

MVC ‘19
Donderdag 19 maart
van 09.00 tot 12.00 uur
Sportpark De Driesprong

De donderdagmorgengroep van MVC’19 gaat
op donderdag 19 maart aan de slag om het
buitengebied van Maasbree op te schonen, te
beginnen vanaf sportpark De Driesprong aan de
Breetse Peelweg.

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Meijel Schoon

Zaterdag 21 maart
van 09.30 tot 12.30 uur
d’n Binger

Ook dit jaar wil Meijel en mooiste en schoonste dorp
van Peel en Maas blijven. Meijel Schoon organiseert
daarom samen met Peel en Maas Schoon weer deze
opschoondag. Doe mee, want jij vind Meijel Schoon
toch ook op zijn mooist?

Organisatie: ZijActief
Datum:
Zaterdag 14 maart
Tijd:
van 09.30 tot 12.30 uur
Locatie:
Gemeenschapshuis In Kepèl

De ‘Powervrouwen’ van ZijActief Panningen stropen de
mouwen op om Panningen op te schonen. Ze kunnen
dit niet alleen voor elkaar krijgen, iedereen kan een
handje meehelpen en aansluiten bij deze actie. Erger jij
je ook aan zwerfafval op straat? Help ons mee!

Afsluitende actie: zaterdag 21 maart 14.00u.-17.00u. Middenpeelweg

Provincie Limburg helpt ons mee met de Opschoonweek en zal zorgen dat we veilig langs
deze drukke weg kunnen opruimen. Ook wie niet in zijn/haar eigen dorp heeft kunnen
opruimen, kan hier laten zien dat Peel en Maas zwerfafval aanpakt. De exacte locatie
wordt na opgave doorgegeven.

www.peelenmaasschoon.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Verenigingen moeten zelf kunnen
beslissen of de optocht doorgaat
Het weer zorgde voor nogal wat hoofdbrekens afgelopen weekend. De burgemeester besloot op zaterdag al dat alle carnavalsoptochten van de
zondag in Peel en Maas afgelast zouden worden. Dat deed ze omdat harde windstoten waren voorspeld die voor gevaarlijke situaties zouden
kunnen zorgen en daarmee de deelnemers en toeschouwers in gevaar zouden kunnen brengen.
Er staat vaak ‘zouden’ in de vorige alinea.
Niemand kan het weer echt voorspellen, zo
weten we inmiddels in Nederland. Laat de beslissing dan ook over aan de verenigingen zelf. Dan
kunnen ze tot een uur of 2 voor de optocht een
beslissing maken. Misschien is het namelijk helemaal niet nodig en ziet het weer er anders uit

dan was voorspeld. Het is eeuwig zonde als creaties
niet getoond kunnen worden, terwijl het weer uiteindelijk toch meevalt.
Van de andere kant is het zo dat verenigingen uit
vrijwilligers bestaan. Het is beter dat de gemeente
op een dergelijk moment de beslissing neemt, dan
een groep vrijwilligers die misschien niet de juiste

kennis en kunde heeft. De veiligheid van mensen
staat altijd voorop. Er kan altijd nog een alternatieve
datum worden gezocht voor de uitgebreide creaties.
Voorkomen is beter dan genezen.
Verenigingen moeten zelf kunnen beslissen of de
optocht doorgaat. Wat vindt u?

Bespreking poll week 08

Met carnaval gelden andere regels, ook voor wethouders
De meerderheid van de stemmers op onze poll van vorige week, is van mening dat met carnaval andere regels gelden. Voor iedereen, dus ook voor
mensen met een publieke functie zoals de burgemeester en wethouder. In totaal was 64 procent het eens met de stelling. Met carnaval is alles
anders: mensen werken niet of minder, iedereen gaan verkleed en geschminkt de straat op en het dagelijks leven is drie dagen lang ver weg.
Met carnaval moet je dus ook even je publieke
taken los kunnen laten, anders sta je altijd ‘aan’.
Een pilsje drinken met een schooldocent en de

polonaise lopen door de kroeg met de wethouder
moet kunnen, vindt de meerderheid. Wel is ook daar
een grens: de leraar, burgemeester of politie-agent

in hun vrije tijd dronken langs de kant van de weg
vinden, is misschien zelfs met carnaval een stapje
te ver.

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

ER WARM BIJZITTEN

Rolluiken voor
aan uw woning

www.haardstede.nl

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Oh, zit dat zo!

Hoe financier ik snel mijn onderneming?
De markt voor bedrĳfsfinancieringen is flink in beweging. Dit komt door de komst van nieuwe partĳen als de fintech financiers. Fintech staat
voor financiële technologie. Deze financiers maken gebruik van het internet en kunnen zo sneller en efficiënter inspelen op de wensen van
ondernemers. Ondernemers kunnen met een paar klikken online een krediet aanvragen.
regelgeving die voor de bankenwereld geldt. Grote private investeerders zijn vaak de geldverstrekkers
achter deze fintech bedrijven.
De traditionele banken spelen wel in op de ontwikkelingen
rondom fintech financieringen en
bieden op dit vlak tegenwoordig
ook opties.

Door de komst van nieuwe financiers is de positie van de traditionele banken veranderd.
Traditionele banken zijn terughoudender dan de vooruitstrevende
fintech financiers. Het voordeel voor
de fintech financiers, is dat zij niet
te maken hebben met de strenge

Het indienen van een aanvraag
voor een krediet kan bij een fintech
financier binnen één uur geregeld
zijn. Binnen één dag ontvangt u
van de fintech financier een reactie of het mogelijk is een financiering te verstrekken. Vervolgens
volgt binnen enkele dagen een
offerte. Indien de offerte akkoord is,
wordt de uitbetaling van de lening
ook binnen enkele dagen geregeld. Voor een onderneming met
een directe kredietbehoefte is, dat
natuurlijk erg handig.

Andere voordelen zijn een snelle
uitbetaling en beperktere formaliteiten. Ondernemingsplannen
worden niet gevraagd en zekerheden hoeven veelal niet verstrekt
te worden. De voorwaarden staan
duidelijk op de homepage van de
betreffende financier vermeld.
Dit betreft onder meer een minimale leeftijd van de onderneming
en een minimale omzet van zo’n
300.000 euro. Wel wordt inzage
gevraagd in alle bankmutaties over
het afgelopen jaar. Deze fintech
financieringen zijn qua omvang
doorgaans wel beperkt tot een
bedrag van enkele honderdduizenden euro’s. Het rentepercentage ligt
overwegend op een hoger niveau
dan bij een traditionele bank.
Verder is de looptijd van dit soort
leningen vaak kort. Een looptijd van
12 maanden kan voorkomen.
Bij het zoeken naar de juiste finan-

ciering helpt Lenssen Advies u.
Wij hebben de tools en de ervaring
om voor de beste financiering te
zorgen.

Door: Paul Grubben

paul.grubben@lenssenadvies.nl
06 - 10 94 00 75
www.lenssenadvies.nl

TamTom

Column

Gender enzo
Het wordt wel vreselijk ingewikkeld, al die kretologie om mensen naar al-dan-niet-bestaande
seksuele voorkeuren in te delen.
Geslacht x, gender neutrale
mensen, non-binaire mensen,
mensen met een intersekse
conditie, transseksuelen en ga
zo nog maar even door.
Een poging tot rubriceren en
indelen van mensen waarvan ik
me afvraag of dat nou wel nodig
is.
Erg ingewikkeld. Zeker voor een
iemand zoals ik, die nog opgegroeid is in een tijd waarin, als
het over homoseksualiteit ging,
demonstratief met de vlakke hand
op de bovenzijde van de andere
hand geslagen werd om aan te
geven dat een persoon ‘van de verkeerde kant’ was.
Er werd niet over nagedacht, de
betreffende persoon was gerubriceerd en dat was dat. Verder dan
homoseksualiteit kwamen we ook
niet. Dat is nu wel anders, zie de
recente coming-out van Nikkie de
Jager. Nou heb ik gelukkig vier buitengewone kleinkinderen waarvan er drie zo tegen de twintig
aanlopen en volop bezig zijn met
verliefd te worden en met het ontdekken van allerlei leuke activiteiten die daarmee gepaard gaan.
En één van die kleinkinderen is een
kleindochter die volop verkeert in
kringen waar de vraag van welk
geslacht je bent, niet bepalend is
of je van iemand kan houden of
niet. Ze heeft een relatie met een
persoon die als meisje geboren is,
maar die zich een jongen voelt en
zich ook zo gedraagt.
De vanzelfsprekendheid waarmee mijn kleindochter daarmee
omgaat, is een verademing. Tot
welke rubriek zijzelf of degene met
wie ze een relatie heeft behoort,
boeit haar niet. Ze is verliefd op
een mens op basis van een chemische reactie die niet te verklaren is. En in plaats van zich het
hoofd daarover te breken, geniet
ze ervan.
En zo hoort het ook. In plaats van
voor alles een verklaring te willen
vinden of alles in hokjes, categorieën of rubriekjes in te delen, zouden we eens moeten leren om dit
soort zaken gewoon te nemen zoals
ze zijn. En blij te zijn met en voor
de mensen die hun geluk vinden in
een relatie met een ander mens.
Ongerubriceerd!
Tom
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Beperkte dienstverlening
Donderdag 19 maart zijn de balies Burgerzaken tot 13:00 uur geopend.
Het is mogelijk reeds aangevraagde documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort,
rijbewijzen) af te halen tot 13.00 uur. Aangifte van overlijden of geboorte is mogelijk tot
13.00 uur. De fotograaf is de gehele dag afwezig.
Voor de overige dienstverlening zijn we geopend tot 17.00 uur.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Opiniërende raadsvergadering
3 maart 2020
Op dinsdag 3 maart 2020 vindt de Opiniërende raadsvergadering plaats om 19.30 uur
in de raadzaal 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
> Vergaderingen raad > Raadsvergadering > datum 3 maart 2020.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. Of via www.peelenmaas.nl > Bestuur en organisatie >
Gemeenteraad > Raadsvergadering Live
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Renovatie gemeenschapshuis d'n Binger in Meijel (2020-006)
7. Herontwikkeling voormalige VMBO locatie Panningen (2020-007)
8. Oud Limburgs Schuttersfeest 2020 “Dè rakt òw” (2020-008)
9. Vaststellen “bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden” (2020-009)
10. Actualisering verordening Maatschappelijke ondersteuning (2020-010)
11. Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 / Bodemfunctieklassenkaart en
Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord (2020-011)
12. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Peelweg 40 te Meijel (2020-012)
13. Aanwijzen accountant 2020-2021 (2020-013)
14. Vaststelling Controleprotocol t.b.v. jaarstukken 2019 (2020-014)
15. Ontwerp Beleidsplan 2020-2023 “Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio”
van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (2020-015)
Besluitvormende vergadering
16. Vaststelling besluitenlijst Opiniërende Raadsvergadering van 21 januari 2020 (2020-005)
17. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 15 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan
de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze
raadsvergadering op 3 maart 2020 of tijdens de Besluitvormende raadsvergadering van 10
maart 2020.

Inzameling Klein
Chemisch Afval (KCA)
Baarlo maandag 2 maart 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Kessel woensdag 11 maart 17.00 - 19.00 uur Markt
Kessel-Eik maandag 16 maart 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Maasbree woensdag 18 maart 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein,
zijde Dorpstraat tegenover de kerk
Meijel maandag 23 maart 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
De chemokar komt niet meer in alle kernen omdat in sommige kernen te weinig mensen
KCA brachten.
KCA kunt u gratis afgeven op het milieupark Peel en Maas.

Hulp bij het toetsen van de
WOZ-waarde
De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U ontvangt dan (in februari) een
aanslagbiljet van BsGW waarop de WOZ-waarde van uw huis staat aangegeven. Als u vindt
dat deze WOZ-waarde lager of hoger moet zijn, bel dan eerst met BsGW. Ervaren taxateurs
helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren.
Deze hulp is gratis.
Hulp via een extern bureau kost geld
Particuliere externe bureaus adverteren in
deze periode actief en roepen huiseigenaren
op om via hun bureau bezwaar te maken
tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit
gratis, namens u te doen. Voor u zijn er dan
geen kosten aan verbonden. De gemeente
is hierdoor echter jaarlijks veel geld kwijt.
Dit heeft te maken met de vergoedingen die
zij moet betalen aan een particulier bureau
als het bezwaar gegrond is of als er fouten zijn
gemaakt. Ondanks dat niet alle ingediende
WOZ-bezwaren succesvol zijn, is het voor deze
bureaus een interessant verdienmodel.
Linksom of rechtsom, komen deze kosten
weer bij de burger terug, bijvoorbeeld via
een verhoging van het belastingtarief. U kunt
daarom het beste zelf rechtstreeks bij BsGW
bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als u
het hier niet mee eens bent.

Voorbeeld 1.
U maakt zelf bezwaar bij BsGW
WOZ-waarde op beschikking: € 325.000
WOZ-waarde na bezwaar: € 315.000
Vermindering onroerende zaakbelasting
na bezwaar € 15,60. Vermindering
watersysteemheffing gebouwd na
bezwaar € 2,49
Totaal vermindering van de aanslag
voor de huiseigenaar: € 18,09
Nu zelf een bezwaarschrift is ingediend
wordt het aanslagbedrag verminderd
met € 18,09 en is er geen sprake van
kostenvergoeding voor een extern
bureau.
De WOZ-waarde kan daarnaast van
invloed zijn op andere belastngen.
€ 18,09

Wij geven u hiernaast een voorbeeld en de
kosten die dit met zich mee kan brengen.
Bel eerst met BsGW
U beslist, maar wij raden u daarom aan altijd
eerst met BsGW te bellen. Zij helpen u graag
en adviseren u over de juiste vervolgstap.
Als blijkt dat de WOZ-waarde niet correct is
vastgesteld, passen zij die zo snel mogelijk
aan. De eerste vier weken na ontvangst van de
WOZ-beschikking zijn ervaren taxateurs van
BsGW telefonisch direct bereikbaar. Om de
waarde te bepalen kan het zijn dat BsGW ook
een afspraak met u maakt om bij u ter plekke
te komen kijken.
BsGW is telefonisch bereikbaar via
088-8420420 op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur. Of stuur uw bezwaar rechtstreeks in
op de website www.bsgw.nl.
Zelf bezwaar maken
Een bureau inschakelen is dus niet altijd
nodig. U kunt prima zelf bezwaar maken
bij BsGW tegen een te hoge of te lage
WOZ-waarde. Dat kan gemakkelijk via uw
persoonlijke pagina op de website van BsGW.
Hier kunt u aangeven waarom u de waarde
niet goed vindt en documenten (zoals foto’s
of een taxatieverslag) bijvoegen. Doe dit
binnen 6 weken na ontvangst van de WOZbeschikking.
Zelf doen of via een bureau?
De hoogte van de kosten van een
gespecialiseerd bureau staat in geen enkele
verhouding tot het financiële voordeel door
belastingverlaging. Daarmee zegt niemand
dat u geen bezwaar moet maken! Of dat u
zich daarbij niet moet laten helpen door een
deskundige. Maar omdat bezwaar maken via
particuliere bureaus veel geld kost, is het aan
te bevelen om altijd eerst met BsGW contact
op te nemen.

€Kosten extern bureau

Uw belastingvoordeel

Voorbeeld 2.
U maakt bezwaar via een extern
bureau
We nemen voorbeeld 1 als uitgangspunt.
Een belastingadviseur van een extern
bureau schrijft namens de huiseigenaar
een gemotiveerd bezwaarschrift en
stuurt een woningtaxatierapport mee als
bijlage. Het bezwaar wordt als gemiddeld
beoordeeld.
De vergoeding voor het externe bureau
kan al snel € 778,52 bedragen.
Totaal vermindering van de aanslag
voor de huiseigenaar: € 18,09
De WOZ-waarde kan daarnaast van
invloed zijn op andere belastngen.
€ 778,52

€ 18,09
Kosten extern bureau

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Rioolverstopping
Een rioolverstopping is nooit prettig. Wat te doen bij een rioolverstopping? Dit hangt af
van de plek en de oorzaak van de verstopping. Wij zetten het voor u op een rij.
Wanneer moet u de verstopping zelf oplossen?
Een verstopping in uw woning of in de riolering op eigen terrein moet u zelf oplossen.
Hiervoor kunt u niet bij de gemeente terecht. Als u dit niet zelf kunt zijn er gespecialiseerde
bedrijven die u helpen. De kosten voor het oplossen van de verstopping zijn voor eigen
rekening.
Let op:
• Woont u in het buitengebied en zit uw woning aangesloten op de drukriolering dan moet u
altijd eerst contact opnemen met de gemeente. Zij controleren dan eerst of er een storing is.
• Is uw woning aangesloten op een IBA? Neem dan contact op met het Waterschapsbedrijf
Limburg via 088 842 0200.
Wanneer neemt u contact op met de gemeente?
Als de verstopping buiten de perceelgrens zit of als de verstopping alleen verholpen kan worden
via het trottoir neemt u contact op met de gemeente. Ook bij een probleem of storing aan
de drukriolering (buitengebied) neemt u contact op de gemeente. Het Klant Contact Centrum is
bereikbaar via (077) 306 66 66. Buiten de openingstijden belt u het storingsnummer,
(077) 327 9550.
Hoe weet u waar de verstopping zit?
Om te ontdekken of de verstopping in het gemeentelijk gedeelte zit of op uw eigen perceel,
moet u eerst het ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje controleren.
Hoe doet u dit?
Op de perceelgrens zit in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje.
U moet dit opzoeken en vrijmaken (graven). Op de bouwtekening staat dit vaak aangegeven.
• Staat er geen water in het ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje? Dan zit de verstopping

Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

binnen uw eigen riolering. U zorgt dan zelf voor het oplossen van de verstopping.
• Staat er wel water in het ontstoppingsputje? Dan zit de verstopping meestal in het
gemeentelijke gedeelte. U neemt contact op met de gemeente.
Wie betaalt de kosten?
• Een verstopping op (laten) lossen op eigen terrein betaalt uzelf. Als achteraf blijkt dat de
verstopping toch in het gemeentelijk gedeelte zat, betaalt u de kosten ook zelf. U kunt
niet achteraf de gemeente aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten. Daarom is het
belangrijk om vooraf te controleren waar de verstopping zit. Bij twijfel neemt u eerst contact
op met de gemeente.
• Een verstopping in het gemeentelijk gedeelte lost de gemeente op en betaalt ook de kosten.
Ga dus nooit zelf aan de slag. Daarom is het belangrijk om vooraf te controleren waar de
verstopping zit. Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik zijn de
kosten voor de veroorzaker. Bij twijfel neemt u eerst contact op met de gemeente.
Verstopping voorkomen?
Verstopping ontstaan vaak door spullen die niet in het riool thuis horen zoals:
• Frituurvet en motorolie. Lever dit in bij het Milieupark.
• Bouw en sloopafval zoals zand, specie en beton. Lever dit in bij het Milieupark.
• Wegwerpdoekjes zoals babydoekjes, vochtig toiletpapier en poetsdoekjes.
Deze horen bij het restafval en niet in het toilet.
• Damesverband en tampons. Deze horen bij het restafval en niet in het toilet.
Ontstoppingsbedrijven
In het telefoonboek of op internet kunt u rioolontstoppingsbedrijven vinden.
Om misverstanden achteraf te voorkomen kunt u bedrijven inschakelen die op de hoogte zijn
van de regels in Peel en Maas.
• LP Rioolservice Meijel, 077 466 0929
• Riool & Veegbedrijf M. van Dijk BV, Venhorst, 0492 552 685
• Storm Service, 06 4673 6634.

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Internationaal monteur
Wil jij machines maken voor
geldvernietiging en recycling?

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Verdiep je in de techniek van onze
machines met deze veelzijdige en
internationale functie.
Meer weten over deze vacature?

T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com
Lokaal Peel&Maas

Meten van de luchtkwaliteit
Bewoners uit de omgeving van de Molenheg (Helden, Panningen,
Egchel) hebben in de raadszaal hun zorgen uitgesproken over de bouw
van een biomassa-installatie door tuindersbedrijf Wijnen. Deze biomassa-installatie gaat voor de tuinderskas warmte opwekken door
het verbranden van houtsnippers.
Sinds kort waarschuwen wetenschappers, longartsen en natuurorganisaties voor de fijnstof die vrijkomt door
verbranding in biomassa-installaties,
maar ook via pallet-kachels, houtkachels en open haarden.
Hoewel een biomassa-installatie is

uitgerust met ingenieuze fijnstoffilters komt er uit de schoorsteen
fijnstof in de lucht terecht. De universiteit Wageningen heeft daar
onderzoek naar gedaan. Ook andere
houtkachels, zoals pallet-kachels en
open haarden, geven gezondheidsri-

sico’s voor mens en dier.
Degenen die op de een of andere
manier hout of pallets verbranden,
leveren dus een bijdrage aan verminderde luchtkwaliteit. Iedere inwoner
mag weten hoe het is gesteld met
die luchtkwaliteit in onze gemeente.
Lokaal Peel&Maas pleit er daarom
sterk voor om zo snel mogelijk (vóór
1 juni) te starten met gemeentelijke
meetstations om de lucht in Peel en
Maas te meten en grenswaarden vast
te stellen.

Ook rondom de biomassa-installatie
aan de Molenheg moet de luchtkwaliteit gemeten worden. Daar moet
mee begonnen worden nog voordat
de installatie operationeel is (zogenaamde 0-meting). Wij vinden dat
onze gemeente hierin voorop moet
gaan, want op gezonde lucht hebben
onze inwoners recht, 365 dagen per
jaar. ‘Meten is weten’. Wij houden u
op de hoogte.
Joep Hermans, raadslid
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Isis van Dril Meijel
Wat is jouw droomberoep?
Ik denk dat ik heel erg graag later
iets zou willen doen in de zorg. Met
kleinere kinderen werken en eventueel ook met oudere mensen. Ik
zou dit graag willen doen omdat ik
het altijd heel erg fijn vind om mensen te kunnen helpen en ik me hier
ook goed bij voel. Een echt specifiek
beroep weet ik alleen nog niet.

Hoi

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst door heel
onverwacht met een klein cadeautje
aan te komen zetten. Dit verwacht
hij of zij dan helemaal niet en daardoor wordt hij of zij helemaal verrast. Ik vind het altijd heel erg leuk
om te zien hoe blij iemand wordt
als ze een klein cadeautje krijgen.
Of als ze niet verwachten dat je zou
komen, maar dat je dan toch komt.

Welk verhaal vertellen je vriendinnen altijd over je?
Mijn vriendinnen zeggen vaak dat
ik altijd heel erg vrolijk en aardig
ben, maar dat ik ook wel altijd in
staat ben om een grapje te maken.
Ze vertellen ook heel erg vaak dat
ik heel goed kan luisteren en dat ik
op de goede momenten ook serieus
kan zijn.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

doen. En dat ik niet moet doen wat
anderen willen dat ik doe.

Isis van Dril
13 jaar
Meijel
Bouwens van der
Boijecollege

Wat is je lievelingskledingstuk?

Om wie lach jij het meest?
Ik denk dat ik altijd het meest lach
met en om mijn eigen vriendinnen.
Wij hebben namelijk altijd heel erg
veel lol met elkaar en weten het
ook altijd weer heel erg gezellig te
maken met z’n allen.

Wanneer zing je?
Ik zing meestal alleen maar als ik
alleen ben of wanneer ik onder
de douche sta, omdat ik het dan
altijd wel leuk vind om even lekker
mee te zingen met mijn favoriete
muziek.

Wat is het belangrijkste advies
dat jij ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is dat ik altijd mijn
hart moet blijven volgen en dat ik
moet blijven doen wat ik zelf wil

Ik denk niet dat ik een echt lievelingskledingstuk heb, maar ik draag
altijd wel het liefst gewoon een lekkere trui of een mooi bloesje met
een strakke spijkerbroek eronder.

Wanneer had jij meteen een klik
met iemand?
In de brugklas ontmoette ik een
meisje. We konden het vanaf dag
één al heel erg goed met elkaar vinden. Nu zitten we helaas niet meer
bij elkaar in dezelfde klas, maar we
houden wel nog steeds contact met
elkaar. Ze is ook nog steeds mijn
beste vriendin.

Welke ‘gekke’ voedselcombinatie
vind jij lekker?
Ik denk niet dat ik een echte ‘gekke’
voedselcombinatie heb die ik lekker
vind. Ik heb natuurlijk wel dingen die
ik dan heel erg lekker vind en mijn
vriendinnen dan weer helemaal niet.
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Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is Ice Tea
Green. Ik vind het altijd heel erg lekker om dit te drinken en als het kan
en mag, drink ik het ook altijd.

Waar dagdroom jij het meeste
over?
Ik dagdroom meestal over leuke dingen die ik binnenkort een keertje ga
doen en waar ik dan heel erg veel
zin in heb. Meestal wanneer ik een
judowedstrijd heb. Dan ben ik heel
erg benieuwd hoe het gaat en wat
voor soort tegenstanders ik ga krijgen. Dan dagdroom ik daar meestal
over.

Wat zou jij doen als je een week
lang alleen thuis zou zijn?
Als ik een keer een week lang alleen
thuis zou zijn, dan zou ik mijn vriendinnen uitnodigen om samen iets
leuks te gaan doen en te komen
logeren bij mij thuis. We zouden dan
ook gewoon alles kunnen gaan doen
wat normaal eigenlijk niet echt zou
mogen.

Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn eigen
schoolprestaties. In de brugklas had
ik het namelijk best wel moeilijk
omdat ik nog een beetje mijn weg
moest vinden tussen leren en plannen. Maar nu ik in het tweede jaar
zit, gaat het echt veel beter met mij
en haal ik ook betere punten.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Als het buiten regent, dan zit ik het
liefst binnen op de bank met een
deken en een boek of een leuke film.
Dan drink ik daar een lekkere kop
hete thee of warme chocomel bij.

Wat doe je als je nerveus bent?
Als ik nerveus ben, adem ik gewoon
een paar keer diep in en uit en zeg
ik tegen mijzelf: ik heb er alles aan
gedaan en meer dan mijn best kan
ik niet doen. Dit stelt me dan vaak
gerust en dan ben ik vaak niet meer
zo nerveus als daarvoor.
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Carnavals
vakantie
Ik vier geen carnaval. Nooit
ook echt gedaan, eigenlijk. Dat
vind ik totaal niet erg. Het is
iets waar ik simpelweg niet
mee opgegroeid ben en later
ook geen zin meer in heb
gehad om op te pakken. Ja,
sommige jaren ga ik verkleed
naar school en ga ik bij de
optocht in mijn dorp kijken,
maar meer dan dat is het
eigenlijk niet.
Voor veel mensen geldt dat als
ze geen carnaval vieren in de
carnavalsvakantie, ze dan op
wintersport gaan. Ik hoor niet
bij ‘veel mensen’. Ik blijf heerlijk thuis, bijna elke dag van die
week. Daar heb ik echt totaal
geen problemen mee. Ik heb dit
naar mijn idee al enorm vaak
gezegd, maar ik kijk altijd enorm
uit naar vakanties en heb ze ook
erg nodig. Het is gewoon voor
mij een moment waarop ik een
pauze kan nemen van school en
een beetje bij kan komen van
alle drukte en alles wat daarbij
hoort. Dat bijkomen zou natuurlijk ook niet echt werken als ik
de eerste paar dagen veel met
carnaval bezig zou zijn of een
hele week aan het skiën zou
zijn. Ik ben veel liever thuis deze
week, of een dag of twee met
een vriendin iets gezelligs aan
het doen.

Ik ben veel liever
thuis deze week
Ik vind het tien keer fijner om
gewoon wat te schrijven, tv te
kijken of te wandelen in het
bos, dan om in mijn vakantie
nog steeds weinig rust te krijgen. Ik denk ook dat het voor
de komende jaren wel hetzelfde
zal blijven. Misschien dat ik dan
wel een keer met vriendinnen
ga afspreken tijdens carnaval,
maar ik verwacht niet dat het
veel meer dan dat wordt. Hoe
dan ook, of je deze week nu uitrust, of in je carnavalspak of ski’s
schiet, het is belangrijk dat je er
ervan geniet. Fijne vakantie!

Lisa
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Passion4Freedom

Informatieavond bevrijdings
evenement Kessel
Dorpsoverleg Kessel organiseert op Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei een evenement in het kader van 75 jaar
bevrijding Peel en Maas. Ter voorbereiding daarop vindt op maandag 2 maart een informatieavond plaats
voor deelnemers, potentiële deelnemers en buurtbewoners in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Ter herdenking van 75 jaar bevrijding
Peel en Maas wordt er op initiatief
van Dorpsoverleg Kessel een event
georganiseerd op dinsdag 5 mei in
Kessel tussen 19.00 en 22.30 uur.
De werkgroep Passion4Freedom heeft
de organisatie hiervan op zich genomen. Zij wil een avond vol tekst,
muziek, beelden en zang organiseren in Kasteel De Keverberg waar het

thema bevrijding en vrijheid worden
uitgebeeld. Ook komt er een officieel
gedeelte met diverse genodigden uit
Peel en Maas die ooit hebben bijgedragen aan de herdenking van de
bevrijding eind 1944 van hun dorp.
Iedereen die bij gaat dragen of bij wil
dragen aan het evenement en buurtbewoners kunnen naar de informatieavond gaan op maandag 2 maart.

Snoeien met het Wijngilde
Wijngilde Peel en Maas gaat op zaterdagochtend 29 februari de
wijngaarde aan de Potdé in Helden snoeien. Het gilde nodigt iedereen die vragen heeft over het snoeien van wijnstruiken uit een
kijkje te komen nemen.

Daar wordt door de werkgroep van
het Dorpsoverleg besproken wat
de bedoeling is van het evenement
op dinsdag 5 mei. De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Neem voor meer informatie en voor
vragen contact op met John Hendriks
via 06 25 65 36 90.

Samen Nederlandse taal oefenen

Tweede Taalcafé in Panningen
De gemeente Peel en Maas is in maart twee plekken rijker waar mensen Nederlands kunnen leren spreken en
lezen. Op zaterdag 29 februari start in Panningen een tweede Taalcafé en eind maart opent Taalcafé Meijel
haar deuren.
Het doel van het Taalcafé is elkaar ontmoeten en samen de Nederlandse taal
oefenen. De bijeenkomst is bedoeld
voor mensen met een andere moedertaal dan de Nederlandse, die wel
graag Nederlands willen leren spreken
en schrijven. Ook is het café bedoeld
voor mensen die graag anderen,
zoals arbeidsmigranten of vluchtelingen, willen helpen bij het verbeteren
van hun Nederlands en ook graag kennis willen maken met andere culturen.

Tijdens het Taalcafé worden er kleine
groepjes gemaakt die met elkaar in
gesprek gaan, vragen beantwoorden
en elkaar dingen vertellen. Aanmelden
voor het Taalcafé is niet nodig en de
toegang is gratis.
Inmiddels zijn er taalbijeenkomsten op vier locaties. Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur is het
Taalcafé geopend in Bibliotheek
Baarlo. Elke donderdag van 10.00 tot
12.00 uur is dit in het Huis van de

Gemeente in Panningen en op donderdag van 18.30 tot 20.00 uur in
Bibliotheek Kessel. In Bibliotheek
Maasbree is het Taalcafé elke dinsdag
van 18.15 tot 19.30 uur en elke zondag
van 11.00 tot 12.30 uur. Op zaterdag
29 februari start het tweede Taalcafé
in Panningen van 10.00-11.30 uur
in de bibliotheek. Eind maart opent
het Taalcafé in Meijel haar deuren.
Het tijdstip wordt later bekendgemaakt.

Het wijngilde krijgt naar eigen zeggen regelmatig de vraag te horen
hoe wijnstruiken gesnoeid moeten
worden. “Die vraag kun je het beste
beantwoorden in de praktijk”, aldus
de vereniging. Het Wijngilde nodigt

iedereen met die vraag uit een
kijkje te komen nemen en deel te
nemen aan het snoeien op 29 februari vanaf 09.00 uur. Neem voor
meer informatie contact op met Mat
Reinders via 06 21 83 43 56.

448 euro voor Stichting Leergeld
Peel en Maas
Een statiegeldactie bij supermarkt Jumbo in Panningen heeft 448 euro opgebracht voor Stichting
Leergeld Peel en Maas. De bijbehorende cheque werd onlangs overhandigd door Harald van Beek van
de Jumbo-vestiging (links) aan Ton Huijs van de stichting. “Met het mooie bedrag kunnen heel wat
kinderen worden geholpen”, aldus Huijs. Stichting Leergeld is een organisatie die ouders financieel
ondersteunt, zodat de kinderen toch mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport en excursies. Dit onder
het motto: nu meedoen is straks meetellen. Dat doet ze door te helpen bij het betalen van contributie
van een sportclub, de aanschaf van sportkleding of een bijdrage voor een excursie, een computer of
een fiets.

ADVERTENTIE W E E K
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/ Beelden: Jac Willekens, Frits Kessels, Peter Gubbels, Marjo Haenraets, Gerard Keijsers en Broni Cevat van Fotoclub KiekZe,
Tim Wijnands van CV De Brookhaze, Lars van den Heuvel en Thijs Broekmans van CV De Kuus oeht Kepèl.

Koningslust

Maasbree

Helden

Kessel

Laatste keer Enge Buren
Met de voorstelling BASTA! nemen de heren van Enge Buren na ruim 25 jaar afscheid van het optreden.
Op donderdag 12 maart zijn ze voor het laatst te zien in DOK6 Theater in Panningen.
De drie heren van Enge Buren vinden het mooi geweest en stoppen
in de Nederlandse theaters met hun
afscheidstournee BASTA! De voorstelling is een geheel nieuw programma,
bestaande uit alle hoogtepunten uit

hun carrière. “Want na 2.893 optredens,
28 dansjes, 156 persiflages, 1 vuurspuw-nummer, 43.056 keelsnoepjes,
5 keer Lowlands en 633 pizza’s calzone
is het voor Enge Buren mooi geweest
en nemen ze dit seizoen afscheid”,

aldus DOK6. Hun uitgebreide repertoire met liedjes en acts komt voorbij:
de één origineel, de ander opgepoetst
en aan deze tijd aangepast en nieuw
werk. Daarna is het basta. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Meijels dameskoor

Voorjaarsconcert Femmes Vocales
Het Meijels dameskoor Femmes Vocales geeft zaterdag 7 maart haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit concert
vindt plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Wanneer de lente weer voor de deur
staat, is het voor het Meijelse dameskoor weer tijd voor het jaarlijkse voorjaarsconcert. Naast Femmes Vocales,

dat onder leiding staat van Véron
Jongstra, treden gastkoren Una Sono
uit Liessel en Vocal Group Transparant
uit Venray op. De avond is gevuld met

een diversiteit aan koormuziek.
Het concert begint om 19.30 uur en de
zaal gaat om 19.00 uur open.

Baarlo

Sketches en acrobatiek

Virtuoos duo in DOK6 Theater
Het virtuoze duo Maartje&Kine staat vrijdag 6 maart in
DOK6 Theater in Panningen met een show vol muzikale
sketches en instrumentale acrobatiek. Hun nieuwe theatertour
heet Hoge Noot.
“Magistrale solo’s en muzikale
sketches met een flinke dosis
humor”, is hoe het Panningse theater de nieuwe show Hoge Noot
van het duo omschrijft. Dat alles
wordt gecombineerd met allerlei
soorten muziek: van swingjazz,
opera en balkan tot gipsy met
elektronische invloeden.
Hoge Noot is de vierde landelijke
theatertour van Maartje&Kine.
Het duo is bekend van hun optre-

De Meijelse natuurfotograaf Frans Hodzelmans geeft op maandag 2 maart een lezing in museum De
Truijenhof in Meijel. De fotograaf neemt het publiek tijdens de avond mee op zijn reis naar de Extremadura in
het midden van Spanje.
midden van Spanje, tussen Madrid en
de Portugese grens. In het gebied ligt
nationaal park Monfrague, bij natuurliefhebbers vooral bekend om de vele

vogelsoorten die er voorkomen. Naast
de vogels laat Frans ook foto’s zien van
de natuur. Een voorproefje is te zien op
www.natuurfoto.nl

dens bij onder andere Podium
Witteman, De Wereld Draait
Door, Top 2000 à Gogo, Volgspot,
Lowlands, Concert At Sea en
hun columns op Radio 2 en 3FM.
Ook delen ze regelmatig hun
blik op de actualiteit, zoals in de
Groninger Rhapsody, ruim anderhalf miljoen keer bekeken op sociale media. De voorstelling begint
om 20.15 uur.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Lezing over natuurfoto-reis
De natuur in het binnenland van Spanje
toont volgens de organisatie een heel
ander beeld dan de toeristische costa’s. Extremadura is een gebied in het

15

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Maasbree
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Egchel

Panningen

Beringe

Personeel Gezocht!
Ben jij 16 jaar en op zoek naar een baantje in de
weekenden en vakanties, hou je van op stap gaan en
lijkt het je leuk om in de horeca te werken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat kunnen wij jou bieden:
Horecaervaring
Een gezellig en hecht team
Na een dag werken alsnog op stap kunnen

Ben jij diegene die wij zoeken?
Stuur dan een mailtje naar info@cafetariatveen.nl

Laatste prins van Peel en Maas
Tijdens de Straotzitting in Helden op de zaterdag van de ‘vastelaovend’ wordt ieder jaar de laatste prins
van de gemeente bekendgemaakt. Dit keer was het Tom Peeters die zich de heerser van de ‘straot’ mag
noemen. De Straotzitting is een jaarlijks evenement op de straat In de Pas in Helden waar verschillende
artiesten uit de regio optreden.

Soemeersingel 3 | 5759RB Helenaveen | 0493 53 92 19 |
info@cafetariatveen.nl | www.cafetariatveen.nl
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Agenda t/m 05 maart 2020

do
27
02

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

zo
01
03

Thema theater
‘Eigen schuld - dikke bult’
Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

vr
28
02
za
29
02

Eenakters ‘Mijn demente moeder en
ik’ en ‘Elf uur stipt’

Informatieavond over het nieuwe
donorregister

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Theatergroep Habbekrats
Locatie: foyer MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Panningen
Locatie: zaal De Houbereij Panningen

Ruilbeurs
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Koffie met…
Piet Gommans en Jos Keijmes

Lezing fototentoonstelling
Alle Männer Raus

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 14.00
Locatie: Gasterie gemeenschapshuis
Kerkeböske Helden

Inloop voor iPad-gebruikers

Theatervoorstelling
Hans van Gorp - Naw Dè Wir

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

di
03
03

Overhandiging
bevrijdingsvuur Kessel

wo
04
03

Bijeenkomsten oudercontactgroep
Ietsje Anders

Beton-collecte Maasbree
ma Jantje
(t/m 6 maart)
02 Tijd: avonduren
03 Organisatie: Jong Nederland Maasbree

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Repair Cafe Meijel
Locatie: Oppe Koffie/Durnééve Meijel

Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Oud-ijzerinzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Start tweede Taalcafé
Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Oudercontactgroep Ietsje Anders
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Voorstelling 30 jaar Dana Winner
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Repair Cafe Meijel

Tijd: tussen 10.30 en 11.00 uur
Locatie: oorlogsmonument kasteeltuin Kasteel
De Keverberg Kessel

do
05
03

Workshop
‘Hoe gebruik ik mijn Digid?’
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Lezing natuurfotograaf
Frans Hodzelmans

Benefietavond
‘Kessel op zien bes taege ALS’

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Meijel
Locatie: museum Truijenhof Tomveld 2, Meijel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: De Vlaegels
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Informatieavond
bevrijdingsevenement Kessel

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Passion4Freedom, DOK
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Alle Männer Raus

Lezing over fototentoonstelling kerkrazzia
Fotograaf Maarten Verbaarschot komt op zondag 1 maart naar Museum Peel en Maas in Helden. Daar geeft
hij een lezing over de fototentoonstelling Alle Männer Raus. Verbaarschot geeft een toelichting op zijn persoonlijke zoektocht waarbij hij in de voetsporen van zijn vader en oom trad, die beiden afgevoerd werden
tijdens de kerkrazzia van 8 oktober 1944.
Tijdens de lezing vertelt
Verbaarschot over de kerkrazzia en
wat voor indruk het afvoeren op
zijn vader en oom heeft gemaakt.
Dat moest hij zelf uitzoeken, want
de vader van Maarten kon over de

ellende niet spreken. Zoon Maarten
heeft het verhaal daarom verder
onderzocht en aangevuld op zijn
manier: in beelden. Verbaarschot
gaat ook in op de verhalen van zijn
vader en oom zoals die hem als kind

zijn verteld.
In het tweede deel kijkt hij als volwassene terug op deze tijd en de
verhalen die hij toen hoorde, waarbij
hij ook een algemeen stuk geschiedenis over de kerkrazzia vertelt. Hij

Nieuw bij Shoezers in Panningen

<< Demonstratie dynamische steunveren >>

HULP VOOR ALLE MENSEN
MET VOET-, KNIE-, RUG- &
HOOFDPIJNKLACHTEN
Op zaterdag 7 maart 2020 hebben wij een hele dag gereserveerd
voor mensen met bovenstaande klachten. Een voetdeskundige maakt
uw voetafdruk, geeft advies en demonsteert u de dynamische
verende zolen van Fußelastic, een Duits maatwerk product.
In tegenstelling tot de bekende statische podologische steunzolen,
is de Fußelastic een verende zool. Deze activeert uw spieren en
bloedomloop, corrigeert uw voetstand en zorgt ervoor dat u weer
dagelijks zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten op natuurlijke wijze
kan lopen. De verende zolen van Fußelastic zijn in bijna alle schoenen
te dragen, zelfs in open schoenen. 95% klanttevredenheid !
Maak daarom, voor een gratis deskundige advies,
even een afspraak via 077-2058310 of kom vrijblijvend langs.

Shoezers

Markt 3
5981 AM Panningen
077-2058310
Kijk op www.fitfwd.com
voor meer info.

eindigt met zijn zoektocht naar het
‘volwassen’ verhaal en de uitbeelding ervan in de foto’s die nu te zien
zijn in het museum. De lezing wordt
ondersteund door visueel beeldmateriaal van zijn zoektocht.
Aansluitend kunnen bezoekers de
foto-expositie Alle Männer Raus
bezoeken. De serie foto’s verbeeldt
de onbesproken belevenissen van
vaders die een oorlog meemaken

en daar niet over konden of kunnen spreken. De tentoonstelling is te
zien tot en met zondag 29 maart en
ligt in het verlengde van de Tweede
Wereldoorlog-tentoonstelling in het
museum.
De lezing op zondag 1 maart begint
om 14.00 uur en vindt plaats in
de Gasterie in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden, waarin ook
het museum te vinden is.

2702 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan
tijdens het parochiespreekuur
op dinsdagochtend. Ook bij
kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 1 maart
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Theodorus
Theunissen, Petronella TheunissenBeurskens, Grad Gielen, Bertha
Gielen-Beurskens en zoon Jan,
Nel Theunissen-Schreurs en Ben
Theunissen; Ves Jacobs (jaardienst
en bgv. verj.)
Woensdag 4 maart
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 8 maart
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 maart
Geen H. Mis
Zondag 8 maart
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 maart
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Marlies Steijvers
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Sjeng Cox, Frida
Cox-Kessels, zoon Pieter, dochter
Thea en kleinzoon Rob. Jaardienst
Toën Haenen en overl. familie.
Jaardienst Jeanne Trepels-Peters en
overl. familie.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel van der Sterren
(jaardienst) en voor alle overledenen
van de fam. van der Sterren-Vossen
Zondag 8 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Theo
Spreeuwenberg (verj);Overl.ouders
Rooijakkers-Steeghs en zoon
Sjaak; Tinus Steeghs (jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Annie DautzenbergLutgens, 78 jaar
Zondag 1 maart
H. Mis 10.00 uur 1ste zondag
40-dagentijd – herenkoor t.i.v. Rosa
Maria Verhaeg-Bouten, Johannes
Hubertus Verhaeg, Johannes
Theodorus Steegs en Johanna
Aldegonda Steegs-Verhaeg (jaardienst); Nellie Mewiss – van Heugten,
Giel Mewiss en zoon Pierre; Jeu Absil
en zoon John en fam. Absil-Ottenheim
(jaardienst);

Vrijdag 6 maart
– Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Mededeling
Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van zondag 1 maart is er
gelegenheid om samen gezellig bij te
praten onder het genot van een kop
koffie of thee. U bent van harte welkom in de Doopkapel.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 29 februari
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Woensdag 4 maart
9.00 uur.H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Zaterdag 7 maart
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 8 maart
H. Mis 10.00 uur 2de zondag
40dagentijd – herenkoor t.i.v. Drees
Hermkes (b.g.v. verj); Toos Gastreich
(jaardienst/ verj); Toos Maessen
-Nijssen (b.g.v. verj) en voor de overl.
familie Maessen en familie Nijssen;
Cor van de Wetering (jaardienst);
Piet Maessen (jaardienst); uit
dankbaarheid b.g.v. een 50jarig
huwelijk;

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 29 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 7 maart
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5,
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Zaterdag 7 maart
19.15 uur Mevr.Tiny Peeters-Wolters. Zes
wekendienst voor Pierre van Kessel.
Mededeling.
Achter in de kerk ligt een formulier
indien u graag met Pasen een kleine
paaskaars wilt hebben. Ze wordt thuis
bezorgd.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 29 februari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 1 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Sjeng Peeten wegens verjaardag.

Kerkdiensten
Zaterdag 29 februari
Geen H. Mis in de parochiekerk
Zondag 1 maart
11.00 uur H. Mis met herenkoor t.i.v.
Gerard Gooden en Riet GoodenHendriks (gest.jaard); -Mia ThijssenHunnekens (coll); uit dankbaarheid
Maandag 2 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 3 maart
H.Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 5 maart
H.Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 7 maart Vasten -II
19.00 uur H. Mis met dameskoor t.i.v.
Pieter Vestjens (jaardienst); -uit dankbaarheid
Zondag 8 maart
Geen H. Mis.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Lei Vossen, 79 jaar
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 29 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Graad Wilms en An Wilms-van Bussel;

Jaardienst ouders Antoon Verkoelen en
Anna-Maria Verkoelen-Caris en overleden kinderen.
Jaardienst Pierre Engels.
Jaardienst Jacques Wijnhoven en Nelly
Wijnhoven-Graat.
Jaardienst Louis Haenen en Petronella
Mertens en dochter Truus.
Jaardienst Coen Haenen.
An Peeters wegens verjaardag.
Jaardienst Nelly en Geert van Wijlick
en Ruud Storm.
Donderdag 5 maart
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 1 maart
9.30 uur Winandus Janssen

Lei Huijs (collecte); Riek DuijfJoosten (bgv. verj.)
Zondag 01 maart
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Woensdag 04 maart
Rond de Bijbelse Lezingen: 19.30 in
de oefenruimte van de kerk
Vrijdag 06 maart
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zaterdag 07 maart
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar (jaardienst); Silvester Janssen en Maria
Smeysters, Jozef Janssen, Wiel
Hendrix, Bep Hendrix-Janssen en
Hubert Janssen (jaardienst)
Zondag 08 maart
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Tevens uitreiking askruisje.
Zondag 8 maart
9.30 uur Jaardienst Tonie Teeuwen
en Nella Teeuwen – Bongers.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Bevrijdingsvuur door Kessel
Ter herdenking van de bevrijding van Venlo op 3 maart 1945 wordt op dinsdag 3 maart een estafetteloop gehouden van Maastricht naar Venlo.
Tijdens die tocht doen de lopers ook Kessel aan. Het bevrijdingsvuur wordt rond 10.45 uur bij het oorlogsmonument officieel overhandigd.
Vijftig lopers van Atletiekvereniging
Maastricht zijn verantwoordelijk voor
het overbruggen van de afstand
tussen Maastricht en Venlo. Tussen
11.00 en 12.00 uur is een tussenstop
gepland bij LTV Kessel. Het comité
75 jaar bevrijding Kessel - Kessel-Eik
maakt van die gelegenheid gebruik

om het bevrijdingsvuur in Kessel officieel in ontvangst te nemen.
De lopers komen rond 10.30 uur
via het Mariaplein en de basisschool in Kessel-Eik naar Kessel.
Om 10.45 uur gaan de lopers via
de Keverbergstraat en de basisschool naar de kasteeltuin. Daar

vindt officiële overhandiging van het
bevrijdingsvuur plaats bij het oorlogsmonument. Het comité roept alle
belangstellenden op een kijkje te
komen nemen.
Het vuur wordt na de overhandiging naar de parochiekerk in Kessel
gebracht en daar brandende gehou-

den worden. Op 4 mei, tijdens de
dodenherdenking, wordt dit bevrijdingsvuur door lopers vanuit de kerk
naar het oorlogsmonument in de
Donk gebracht. De atletiekvereniging
van Maastricht vervolgt na de lunch
bij de tennisclub om 12.00 uur de
tocht naar Venlo via de Ondersteweg.

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG RIJDEN
GOED ZICHT
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Jij maakt ‘m super

4.299,compleet met
apparatuur

Breitner Ebony
Deze Breitner in rechte uitvoering past in
elk interieur en is van alle gemakken voorzien.
Hier uitgevoerd in een donkere houtstructuur,
gecombineerd met zwarte apparatuur en
een betonlook werkblad, wat zorgt
voor een moderne keuken met
landelijke elementen.
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HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

