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Peel en Maas

Vuur voor de bevrijding
Op hun tocht door Limburg kwamen de lopers van Atletiekvereniging Maastricht op dinsdag 3 maart ook door Peel en Maas. De atleten die het bevrijdingsvuur van Maastricht naar
Venlo brachten om de 75-jarige bevrijding van onze provincie te herdenken, deden tijdens de estafetteloop Kessel aan. Bij het oorlogsmonument in de tuin van Kasteel De Keverberg
werd daar het bevrijdingsvuur officieel in ontvangst genomen. Onder toeziend oog van de leerlingen van Kindcentrum Leef werd het vuur door één van de lopers aangestoken.
De lopers vervolgden na een lunch hun weg naar Venlo waar het eindpunt van de route lag. Het vuur in Kessel werd daarna naar de kerk gebracht waar het blijft branden tot de
Dodenherdenking op 4 mei. Dan wordt het vuur naar het oorlogsmonument in de Donk gebracht.

Aanvullende eisen gemeenteraad

Uitbreiding stal voor derde keer tegengehouden
Varkenshouder John Verhoijsen zag op dinsdag 3 maart voor de derde keer zijn ingediende plan voor een
nieuwe stal niet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Net als bij de vorige twee keren kwamen
partijen met aanvullende eisen voor de stallen. Tot twee maal toe werd de beslissing van de gemeenteraad
afgeschoten door de Raad van State, maar de politieke partijen denken dit keer wel te kunnen slagen.
Het plan voor een nieuwe stal in
Meijel van varkenshouder John
Verhoijsen kwam in 2013 voor het
eerst in de raad. De gemeenteraad wees het plan toen af omdat
de stal voor overlast zou kunnen
geven bij de omliggende glastuinbouwbedrijven. Nadat de Raad
van State die beslissing van de
gemeenteraad vernietigde, kwam
het plan in 2018 wederom in de
raad. De raad (met uitzondering

van het CDA) ging akkoord, mits er
een moderne luchtwasser geplaatst
zou worden op de oude stallen. Die
toevoeging werd via een amendement geregeld.

Standhouden
Verhoijsen stapte opnieuw naar de
Raad van State en opnieuw kreeg
hij gelijk. De beslissing werd vorig
jaar november wederom vernietigd.
PvdA/GroenLinks, VVD en Lokaal

Peel&Maas hebben nu een nieuw
plan opgesteld waarvan zij denken
dat het wel stand houdt bij de Raad
van State. “Bij de vorige uitspraak
gaf de rechter aan dat het hem niet
duidelijk was wat wij wilden met
het amendement”, liet Geert Segers
(VVD) weten bij de raadsvergadering van 3 maart. “Daarom hebben
we ons plan nu verankerd in een
raadsvoorstel. Wij gaan ervan uit
dat we het wel gaan halen nu.”

Het CDA hield, net als de drie
indienende partijen aan de andere
kant, voet bij stuk en liet bij monde
van John Timmermans weten het
niet eerlijk te vinden hoe de raad
omgaat met de aanvraag van
Verhoijsen. “Als we het anders zouden willen, moeten we het beleid
aanpassen. Niet één casus eruit
pakken.” AndersNu stemde in 2018
nog tegen de nieuwe stal, maar gaf
aan nu wel akkoord te gaan met de
stal. “We zijn twee keer tot de orde
geroepen door de Raad van State”,
liet Peter Craenmehr weten. “Ik
vind dat wij hier niet als volwaardige, eerlijke raad zitten als we nu

voor de derde keer de stal tegenhouden.”
Dochter Judith (23) van John
Verhoijsen, die samen met haar zus
inmiddels in het bedrijf van haar
ouders zit, snapt de beslissing van
de gemeenteraad niet. “De Raad
van State is al twee keer heel duidelijk geweest: de raad mag geen
aanvullende voorwaarden stellen.
Ons plan voor voor een nieuwe stal
voldoet aan alle eisen. Natuurlijk
gaan we dit besluit aanvechten, wij
willen verder. We willen niet dat dit
nog eens zeven jaar gaat duren.”
Tekst: Rob Dieleman
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Inloopavond fietsroute Kuukven-De Meeren

Fietsen langs het voetbalveld van Baarlo
Vanuit het Kuukven, rechtsaf bij de schutterij, rechtdoor langs de
voetbalvelden en parallel aan De Meeren naar de hoofdingang van
voetbalvereniging VV Baarlo. Dat is de route die het nog te realiseren
fietspad gaat volgen. De definitieve plannen werden dinsdag 3 maart
gepresenteerd bij de voetbalclub.
Dorpsoverleg Baarlo en voetbalvereniging VV Baarlo organiseerden samen met gemeente Peel en
Maas, die de fietsroute gaat realiseren, de inloopavond. Daar werden
de definitieve tekeningen gepresenteerd. Het pad was een wens
van het dorp, werd opgenomen in
het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo
2018-2021 van het dorpsoverleg en
mede opgepakt door de voetbalclub.
De gemeente had 250.000 euro voor
het plan gereserveerd.

Drukke Bong
Het nieuwe fietspad moet ervoor
zorgen dat er minder fietsers over de
drukke straat de Bong rijden en een
veiligere route kan worden gevolgd
naar de voetbalclub. “Dat is, zeker
voor de jongere leden van de voetbalclub, een goede ontwikkeling”, liet
VV Baarlo-voorzitter Jules Dorssers
vorig jaar aan HALLO weten.
In juni werden de eerste plannen
en ideeën al besproken tijdens een
inloopavond. Sindsdien werden de
plannen verder uitgewerkt. Vanuit de
Napoleonsbaan kunnen fietsers straks
via een verharde weg, dat nu nog

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

grindpad is, via Heierhof naar Kuukven
toe. Het fietspad gaat bij het schuttershuis van de lokale schutterij rechtsaf
een stuk bebost gebied in, langs de
schietvereniging en richting de voetbalvelden van VV Baarlo.

Achter ballenvangnet
Het fietspad loopt langs de achterste
velden (velden 3 en 4), achter het ballenvangnet, in de richting van de weg
De Meeren. De route gaat vervolgens,
parallel aan De Meeren, langs veld 3
en het hoofdveld, over de onverharde
parkeerplaats, naar de hoofdweg van
de voetbalclub. De slagboom bij de
hoofdingang verdwijnt en er worden
aan het begin en eind van de fietspaden ronde fietspad-verkeersborden
geplaatst. Daarnaast moeten op de
route snoeiwerkzaamheden worden
uitgevoerd, verdwijnen enkele bomen
en wordt enkele meters hekwerk
rondom de voetbalclub verwijderd om
plaats te maken.

Reconstructie Napoleonsbaan
De nieuwe fietsroute is een plan dat in
het verlengde ligt van de reconstructie van de Napoleonsbaan, een plan

Het fietspad loopt via velden 3 en 4, over de onverharde parkeerplaats naar de hoofdweg van VV Baarlo

van de provincie dat naar verwachting vanaf het najaar uitgevoerd gaat
worden. De Napoleonsbaan krijgt ter
hoogte van De Voort een nieuwe oversteekplaats met middengeleider, zodat
voetgangers en fietsers er in twee

keer kunnen oversteken. De fietsers
kunnen dan via het bestaande grindpad, dat door de gemeente verhard
gaat worden en slechts gedeeltelijk
voor auto’s toegankelijk gaat zijn, hun
weg richting Kuukven over het nieuwe

fietspad vervolgen. Gemeente Peel en
Maas hoopt dit najaar, als de provincie
haar werkzaamheden start, het fietspad aan te kunnen gaan leggen.
Tekst en beeld: Kim Jacobs

College wil Zanksböske groen maken
De braakliggende terreinen onder de hoogspanningslijnen op Zanksböske in Maasbree moeten de bestemming ‘groen’ krijgen. Dat wil het College
van B&W. Omwonenden gaven in eerder stadium aan ontevreden te zijn over het plan van de gemeente, maar volgens het college stemt de buurt nu
wel in met het voorstel.
Het Zanksböske is een groepje
woningen aan een aftakking van de
Venloseweg in Maasbree. Vijf woningen lagen daar onder een hoogspanningslijn. De bewoners werden
uitgekocht door de gemeente onder
een landelijke regeling. Eén van de
voorwaarden om het aankoopbedrag
van de huizen vergoed te krijgen door
de landelijke regering was dat de

bestemming ‘wonen’ van de terreinen
afgehaald moest worden. Dat gebeurt
met het voorstel dat het college
opstelde en waar de gemeenteraad
over gaat beslissen.
Het voorstel houdt in dat de terreinen
waar woningen stonden de bestemming ‘groen’ krijgen in plaats van
‘wonen’. In een eerder stadium lieten bewoners van de overgebleven

woningen weten het niet eens te zijn
met de plannen die de gemeente
met de kavels had. De bewoners van
het buurtschap hadden volgens de
gemeente aangegeven de grond gratis
te willen verkrijgen en er een andere
bestemming (agrarisch, kantoor) aan
te geven. De gemeente gaf toentertijd al aan daar geen heil in te zien en
opnieuw in gesprek te gaan met de

omwonenden om tot een overeenstemming te komen.
Dat is nu het geval, zo geeft de
gemeente aan. De omwonenden
krijgen de kans om een gebruikersovereenkomst aan te gaan voor de
percelen. Diegenen die dat inderdaad
doen, zijn dan verantwoordelijk voor
de grond. De overige percelen worden
ingevuld met openbaar groen.

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

Arizona Chain tweede bij The Voice Family
Arizona Chain is als tweede geëindigd bij The Voice Family. In de finale moesten de zussen Maartje, Bregje en Chantal en hun tante Esther hun meerdere
erkennen in The African Sisters. De van oorsprong Maasbreese dames laten weten het jammer te vinden, maar supertrots te zijn op de tweede plek.
The Voice Family is een variant van
het zangprogramma The Voice of
Holland. De afleveringen kwamen niet
op televisie, maar waren alleen online
te zien. Ook het stemmen gebeurde
steeds via internet. Op maandag

24 februari stopte het stemmen. In de
dagen daarna kreeg de zanggroep te
horen dat de winst er niet in zat.
Ondanks de tweede plek zijn de
dames van Arizona Chain tevreden.
De rivalen, The African Sisters, werden

meteen gefeliciteerd via een filmpje
op Facebook. “We zijn heel erg blij
met de tweede plek. Aan de stemmers heeft het in ieder geval niet
gelegen”, aldus de dames. “We willen
dan ook iedereen bedanken voor de

steun.” De groep laat verder weten dat
de wereld nog niet van Arizona Chain
af is. “We gaan zeker door. Zo staan
we in mei op EGOpop in Egchel en met
kerst hebben we ook nog iets leuks op
de planning.”

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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Komende drie jaar kermis in Egchel
In Egchel vindt de komende drie jaar een kermis plaats. Dat meldt Dorpsoverleg Egchel op de website, al moet het College van B&W formeel nog een
beslissing nemen. In ieder geval de botsauto’s moeten de komende drie jaar te bewonderen zijn in Egchel.

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.

De gemeente neemt de komende
drie jaar de stroomkosten voor haar
rekening en sluit deals met kermisexploitanten zoals de botsauto’s. Die
mogen op de grotere kermissen in
de gemeente staan als ze ook in de

kleinere kernen aanwezig zijn. Zowel
de gemeente als Dorpsoverleg Egchel
geven aan dat die afspraak er ligt,
al moet het voorstel nog naar het
College van B&W die vervolgens een
formele beslissing neemt. Dat moet in

maart gebeuren.
De gemeente laat weten ook in de
andere kleine kernen de komende drie
jaar een kermis te willen organiseren. “Dat is het streven.” Het gaat dan
voornamelijk om Kessel-Eik, Grashoek

en Beringe. Koningslust heeft al enige
tijd geen kermis meer. Het dorp krijgt
van de gemeente een bijdrage om
ieder jaar het dorpsfeest Klusterfeest
te organiseren.
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D’n Binger krijgt bijdrage
voor verbouwing
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Weer in Peel en Maas

Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel krijgt een gemeentelijke bijdrage van bijna vier ton voor renovatie
van het pand. Alle partijen van de gemeenteraad stemden dinsdag 3 maart in met de eenmalige subsidie. Wel
moet het gemeenschapshuis zelf een eigen bijdrage van 131.220 euro ophoesten voor de renovatie.

Het gaat om een bedrag van 393.700
euro. Dat geld is nodig voor onder meer
het bouwen van een opslagruimte, het
uitbreiden van de foyerruimte, het aanbrengen van flexibele, geluidsdichte
tussenwanden en het verbeteren van
de akoestiek in de grote zaal. Verder
wordt de verlichting vernieuwd, wordt
er dakisolatie en airco aangebracht,
worden de vloeren vernieuwd en alles
geschilderd en gestuukt. De subsidie
wordt alleen toegekend als D’n Binger
zelf vóór 31 december 131.220 euro
heeft ingelegd. Dat geld moet komen
uit subsidies van provincie Limburg en
externe fondsen.
Alle partijen gaven bij de raadsvergadering aan in te kunnen stemmen met de
bijdrage. Teun Heldens van de VVD gaf
aan dat het pand niet ideaal gebouwd
is twintig jaar geleden. “Dan kunnen
we beter nu beslissen om de boel daar
weer in orde te krijgen voor de toekomst.” Sandy Janssen van het CDA gaf
aan dat zijn partij blij is dat de subsidiebijdrage na de renovatie terug kan naar
75 procent. Robert Hermans van Lokaal
Peel&Maas zei in te stemmen, maar gaf

het gemeenschapshuis wel nog mee dat
zijn partij creativiteit en innovativiteit
verwacht bij de problemen die er nog
liggen.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering maakten beheerder van
D’n Binger André Crompvoets en voorzitter van het gemeenschapshuis Jan
Lenders gebruik van het spreekrecht.
Ze zouden naast de bijdrage voor de
renovatie, ook graag een oplossing zien
voor de slechte licht- en geluidsinstallatie die aanwezig zijn in het pand.
“De verenigingen die bij ons komen zijn
genoodzaakt voor veel geld apparatuur
in te huren.” Het zou volgens de heren
ertoe kunnen leiden dat verenigingen
voor evenementen kiezen op andere
plekken om geld te besparen. Ze gaven
aan te hopen dat de gemeente een creatieve oplossing vindt om het probleem
op te lossen. Teun Heldens (VVD) gaf
aan dat het college met het gemeenschapshuis in gesprek moet om te kijken naar het geluidsprobleem. “Zonder
direct het chequeboekje erbij te pakken
en te vragen ‘Wat kost het?’”, voegde
Heldens daar aan toe. Raf Janssen

(PvdA/GroenLinks) liet weten geluid
essentieel te vinden voor een gemeenschapshuis. “Dit speelt in alle kerkdorpen. Zou het wellicht een idee zijn dat
we een geluidsfonds creëren samen
met gemeenschappen?” Het geld in
dat geluidsfonds moet van zowel de
gemeenschappen als de gemeente
komen. “Zodat de gemeenschappen op
korte termijn een geluidsinstallatie kunnen realiseren.”
Wethouder Anget Mestrom gaf aan
dat volgens de kaders die gesteld zijn
door de gemeenteraad de gemeente
geen subsidie kan geven voor licht- en
geluidsinstallaties. “We honoreren de
onroerende zaken, niet de roerende.”
Ze gaf wel aan in gesprek te gaan met
het gemeenschapshuis om tot een
oplossing te komen over de geluids- en
lichtinstallaties en te kijken naar een
eventueel geluidsfonds. Verder vroeg
ze de gemeenteraad om nog eens te
kijken naar de kaderstelling. “Daar kan
in opgenomen worden dat licht- en
geluidsinstallaties voortaan wel meegenomen kunnen worden in subsidiebijdragen.”

Onstuimig weer
Voor het eerst sinds twee jaar zijn de beken en vennen weer goed
gevuld met water. De natuur heeft nu genoeg voorraad en lijkt
helemaal klaar voor de lente. Maar komt hij ook in de vorm van
stabiel weer? De komende tijd hebben we in elk geval elke dag
kans op neerslag, maar af en toe hebben we ook te maken met een
uitloper van een hogedrukgebied vanuit de Azoren. Lang gaat dat
dan niet duren. Maar als deze uitloper het op de nachtelijke
uurtjes gemunt heeft, leg dan de ruitenkrabber maar alvast
klaar. Dit aankomende weekend lijken we zelfs weer een grote
kans te maken op een herstel van het oude patroon. Sterkte
lagedrukgebieden op de oceaan die op zijn tijd voor onstuimig
weer kunnen zorgen. De temperatuur kent geen grote uitschieters
naar boven of beneden het langjarig gemiddelde.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

redacteur
Wij zoeken een

kempen-media.nl/vacature

#kempencreëert
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Maak je over mij maar geen zorgen
ik kom wel waar ik zijn moet
ik heb een goed leven gehad.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen ons mam, oma en omi. Gelukkig is het niet de
dood die ons scheidt maar de liefde die ons verbindt.

Riet van der Marck-Clement
echtgenote van

Frans van der Marck † (1987)
 Eindhoven, 13 september 1931
† Panningen, 27 februari 2020
Panningen: Ine en Jan
Chantal en Han, Veerle, Phileine, Willem, Maxime †
Dennis en Cynthia, Lars, Roos
Kevin
Toms River: Marjo en Jeff
Niko
Harderwijk: Marcel en Mérche
Yeiner
Correspondentieadres:
coöperatie DELA
t.a.v. familie (Riet) van der Marck-Clement
Eindhovensebaan 29, 5505 JA Veldhoven
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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.
Te huur in centrum van Baarlo,
praktijk/kantoorruimte, 39m2. Alle
service aanwezig. 06 48 98 33 22.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Trapbekleding incl. tapijt, leggen
en zijkanten voor € 350,00. We
hebben een grote collectie tapijt met
meerdere prijsklassen. Bel 06 16 37
45 14 en we komen naar u thuis met
stalen voor een gratis prijsopgave.
Woningstoffeerderij vd Broek.
Te koop bloeiende violen en vaste
planten. M. Verhees, Egchelseweg 18
Panningen.
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste medewerker(ster)
voor het sorteren en verkopen van
asperges. Uren in overleg. Engels
Asperges M: 06 11 45 07 18.

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

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Sjef (Jo) Laval
Jo is altijd actief en betrokken geweest bij onze vereniging
en was een groot ambassadeur en inspirator voor jong en oud.
Hij was een echt ‘mensen-mens’, nooit werd op hem vergeefs
een beroep gedaan. Onlangs werd hij onderscheiden in verband
met zijn 75-jarig lidmaatschap van de “Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen”, waarvan 49 jaar bij onze harmonie.
Voor zijn jarenlange inzet en passie voor de harmoniemuziek
zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en de leden van de
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen

Hortensia’s (heel veel srt.),
Rhodo, azalea, camelia e.a.
(groenblijv.) heesters. Laurier, taxus,
beuken, buxusvervanger, vaste
planten, bodembedekkers.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of 06 40
32 71 08. Open zaterdag van 9.3016.30 uur (do, vrij na tel. afspraak).
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Kantoren te huur
BusinessCenterVIOS.nl
info 06 53 20 55 80
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom uw spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis bij
u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te koop gevraagd landbouwgrond.
Te huur gevraagd landbouwgrond.
Voor taxaties, advies en bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.

Geboren

Quinn
25 februari 2020
Zoon van
René en Naomi
Hoogers-Broekmans
Steijvershorst 14
5976 PT Kronenberg

Te koop i.v.m. leaseauto: Kia Rio 1.2
CVVT 5 drs. Comfortline-airco-cruiselm velgen-nieuwe banden. 06/2015.
Benzine. 74.400 km. Grijs metallic,
nog 2 jr. fabrieksgarantie, nieuwe apk
en 20/2 beurt gehad. € 9995,=
In prima staat! T: 06 18 77 28 91.
Panningen5988@gmail.com
Mindful Walk geeft 5-weekse
cursussen. Mindful Walk is de
combinatie van wandelen, ademhaling
en Mindfulness. De cursus bestaat uit
5 bijeenkomsten van 1 1/2 uur.
Het resultaat? “Meer energie”.
Starten vanaf de Markt in Baarlo.
www.buitengewooninbalans.nl
Te koop: Pur geïsoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm dik
Partij binnendeuren met kozijn
100 x 240 cm buitenmaat
Tel. 06 53 14 56 87.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

36 niet voldoende

Schuttersfeest

Raad akkoord met 50.000
euro voor OLS Meijel
De gemeenteraad is dinsdagavond 3 maart akkoord gegaan met
een gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro voor het OLS in
Meijel. Alle partijen waren positief over het schuttersfeest dat
in juli plaats gaat vinden en de bijdrage die de organisatie vroeg
van de gemeente. Eerder werd al een bedrag van 50.000 euro in
de begroting vrijgemaakt voor het evenement.
De partijen lieten de kans niet
voorbij gaan om zich positief uit
te laten over het evenement dat
op zondag 5 juli plaatsvindt in
Meijel. Zo wenste Karin Jacobs
van de VVD Stichting OLS Meijel
en alle betrokkenen veel succes.
Roger Gielen (CDA) gaf aan kansen te zien voor Meijel en Peel en
Maas. “Denk eens aan de grote
spin-off die dit kan hebben als de
vele verenigingen en vrijwilligers
elkaar vinden en de economische

Met verdriet maar dankbaar voor hetgeen hij voor onze vereniging
heeft betekend, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
ons zeer gewaardeerd lid en tubaspeler

spin-off. Het is een fantastisch
promotie voor de schutterssport
en de cultuur die daarbij hoort.”

Groot feest
Meijelnaar Rob Willems van
Lokaal Peel&Maas lieten weten
dat zijn partij maar wat graag
instemt met de bijdrage van
50.000 euro. “Wij hebben de
overtuiging dat Meijel er een
groot feest van maakt.”

Raad wil meer woningen op vmbo-locatie
Het geplande aantal van 36 woningen op de locatie van de voormalige vmbo-school in Panningen is te weinig.
Dat hebben de verschillende politieke partijen laten weten bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 3
maart. De raad ging wel akkoord met het plan van de grondexploitatie die het college voorstelde.
In de voorlopige grondexploitatie waarover beslist moest worden, heeft de
gemeente 36 woningen opgenomen op
de voormalige locatie van het vmbo-college in Panningen. Te weinig, aldus de
partijen. “Kijk nog eens creatief naar de
locatie en probeer het aantal woningen
te verhogen”, gaf Frits Berben (PvdA/
GroenLinks) het college mee. ”Het is een
uitstekende locatie voor ouderenwoningen. Misschien moeten we de patio’s
dan vergeten en het terrein anders
inrichten.”
Tiny Valckx (Lokaal Peel&Maas) zou
graag een andere invulling dan
alleen maar stenen zien op de locatie
.”Kijk eens naar natuurinclusieve bebouwing met plekken voor vogels en vleermuizen. Bloemenhoekjes met insecten,
zaden en nestmateriaal. Dat is goed voor

de biodiversiteit.” Peter Craenmehr sprak
namens AndersNu zijn goedkeuring uit
over het plan, maar hij zou graag zien
dat de kostendekkendheid nog onder de
loep wordt genomen. Volgens de grondexploitatie verwacht de gemeente een
kostenpost van 750.000 euro. Daar zijn
de verwachte inkomsten van woning- of
kavelverkoop in meegenomen.
Wethouder Rob Wanten gaf aan dat het
plan nog zeker aangepast kan worden.
Hij liet weten dat het college gaat kijken naar de roep om meer woningen,
al hield Wanten een slag om de arm.
“Ik snap de aarzeling om de kostenpost.
De oplossing wordt dan snel gezocht in
extra woningen.” Extra bouwlagen zijn
een optie, zo gaf hij aan, maar het moet
wel passen in de omgeving. “Juist de
grondgebonden woningen leveren het

meeste geld op. Maar op het moment
dat je meer woningen bouwt, dan zijn
er ook meer parkeerplaatsen nodig.
We moeten kijken of het past in de
omgeving.” De kostenpost kan ook nog
omlaag gaan door een provinciale subsidie die is aangevraagd. “Die kans is niet
gering”, gaf de wethouder aan.
Het grootste gebouw van de vmbolocatie gaat gebruikt worden voor
de realisatie van Het Poelsplein, een
woonzorgcomplex voor dementerenden. De partijen lieten allemaal weten
dat een goed initiatief te vinden. Door
de goedkeuring vanuit de raad voor de
grondexploitatie kan begonnen worden
met de sloop van bepaalde gebouwen
en kan de initiatiefnemer van het woonzorgcomplex verder met zijn voorbereidingen.
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Geplukt

Sjaak Scheres Panningen
Precies vijftig jaar lang was Sjaak Scheres (78) uit Panningen lid van De Heldense Hofzangers. Inmiddels is die zangvereniging opgeheven, maar De potten zijn populair, vertelt Sjaak.
gelukkig heeft de geboren Meijelnaar twee zingende zoons waar hij graag naar luistert. Verder houdt Sjaak zich graag bezig met het maken van “Ik verkoop ze via Facebook en ik moet
ze vaak opsturen naar de verste uitvogelhuisjes en het plakken van fietsenbanden van de kleinkinderen. Deze week wordt hij geplukt.
hoeken van Nederland en zelfs België.
“Almere, Ulft en laatst moest er eentje naar Maasmechelen.” Hij stond ook
al verschillende keren op de hobbymarkt die ieder jaar in het centrum van
Panningen plaatsvindt. “Dan kan ik een
verhaaltje vertellen bij het verkopen.
Dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
Het gaat niet alleen om de vogelhuisjes, je moet het ook leuk brengen.”

Repenman

In de afgelopen periode racete
Sjaak weer de hele provincie door.
Van boven tot beneden reed hij
naar zalen, feesttenten en plein
in Limburg. Dat allemaal om
zijn twee zoons naar hun optredens te brengen. De twee kinderen van Sjaak en vrouw Mia,
Ludgard en René, zingen namelijk
al meer dan zestien jaar samen
als De Breurkes carnavalsnummers. Sjaak is sinds het begin de

privéchauffeur van de twee. “Ik vind
het heerlijk om ze weg te brengen.
Ik heb er de tijd voor en het blijft
speciaal om ze samen op het podium
te zien.” Dit jaar stonden de twee
voor de zesde keer in de finale van
het LVK met het nummer ‘Gooije
Gronk’. “Het maakte me absoluut
trots om ze op het podium te zien.
Ik kom bij optredens misschien iets
minder de zalen in dan vroeger, maar
ik ga wel altijd luisteren.”

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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Hofzangers
Zelf is Sjaak ook een verdienstelijk
zanger. Hij stond aan de basis van
De Heldense Hofzangers toen de
groep werd opgericht in 1968. Daarna
bekleedde Sjaak vijftig jaar lang de
rol van secretaris. “Ik ben een echte
regelneef. Daarom regelde ik altijd
de optredens.” Ook toen kwam Sjaak
in heel Limburg. “In onze hoogtijdagen met de hofzangers waren we
best populair, kunnen we wel zeggen.
We hadden regelmatig drie optredens
op één avond. Dan gingen we met
Taxi Kuepers uit Meijel bijvoorbeeld
naar Eijsden en Roermond en dan sloten we af in Panningen.”
Naast de optredens, organiseerde
de zanggroep ook 24 keer het
Hofzangersfestival in Panningen.
Daarbij kwamen elk jaar acht zanggroepen naar Panningen om op te
treden. “Dat was iedere keer een
geweldig feest”, vertelt Sjaak. Die
gloriedagen liggen echter al ver in
het verleden en de leden van de
Hofzangers werden langzaamaan
steeds ouder. Daarom hield de vereniging in 2018 op te bestaan. “Maar we
komen nog iedere maand bij elkaar in
het gemeenschapshuis in Panningen.
Dan zingen we weer gezellig samen
en af en toe moeten we de keel smeren met een pilsje natuurlijk.”

Vogelhuisjes
Zingen verdween als hobby, maar
vervelen doet Sjaak zich niet. In zijn

eigen werkplaats aan huis bouwt hij
al geruime tijd vogelhuisjes. Waar die
normaal gesproken helemaal van hout
zijn, gebruikt Sjaak theepotten. “Ik ben
best handig en ik zag in de krant ooit
een foto van een dergelijk vogelhuisje. Toen heb ik besloten die na te
maken.” Dat beviel zo goed dat hij nu
al verschillende jaren rommelmarkten
afstruint om theepotten te vinden die
hij kan gebruiken. “Het liefst met veel
kleuren. Die vind ik het mooiste.”

Dat handige ontwikkelde Sjaak in
zijn werkende leven. De geboren
Meijelnaar begon namelijk in 1962
bij drukkerij De Gouden Leeuw in
Panningen. “Ik verkocht kantoormachines en ik repareerde ze ook. Dus
telmachines, kassa’s, typemachines,
dat soort dingen. Geen computers, die
hadden we toen nog niet”, voegt Sjaak
lachend toe. Later deed hij dat werk
nog in Roermond en bij Beijnsbergen
in Heythuysen.
Vooral de Panningse periode staat
Sjaak nog helder bij. “Toen zat De
Gouden Leeuw nog op de Markt in
Panningen.” Het afwerken van drukwerk was zijn bezigheid. Daaronder
viel onder meer vergaren, hechten,
lijmen en ook papier snijden voor
de drukkers. Bij het snijden kwamen
repen restpapier vrij. “De kinderen uit
de buurt kwamen vaker naar mij toe
om die repen te krijgen om mee te
knutselen. Als het kon, gaf ik het ze.
Daarom stond ik bij hen bekend als de
repenbaas.”
De Gouden Leeuw was ook de plek
waar hij zijn Meijelse accent grotendeels kwijtraakte. “Daar leerde ik
‘Heljes’ praten. Maar als ik iemand uit
Meijel tegenkom en we raken aan de
praat, dan schakel ik direct over op
‘Mééls’. Dat zal nooit meer weggaan.
“Zijn roots verloochenen zal Sjaak dan
ook nooit doen. “Dat ‘Mééls’ bloed
gaat er niet uit”, vertelt hij. “We voelen ons helemaal thuis in Panningen,
maar in Meijel hebben ze ook absoluut
‘gooije gronk’.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman
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15-vragen aan

Fleur Ueberbach Helden
Hoi

Column

Afscheid
Vandaag zal de dag zijn dat
mijn allerlaatste column in dit
nieuwsblad zal verschijnen,
aangezien ik vanaf vandaag
niet meer bij HALLO werk.
Om mezelf, en anderen, een
goed afscheid te geven, heb ik
besloten deze column dan ook
te wijden aan, je raadt het al,
mijn afscheid bij HALLO Peel
en Maas.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fleur Ueberbach
12 jaar
Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Heb jij een bijbaantje?
Ik ben dol op het werken met
kleine kinderen. Ik pas dus vaker
op als hun ouders een gezellig
avondje weg gaan of zo. Als ik wat
ouder ben wil ik stage gaan lopen
op een school of bij de peuters.
Soms mag ik met mijn moeder
mee naar school om te helpen.
Dat vind ik echt superleuk.

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van zingen en
dansen in een musical. Ik ga iedere
woensdag naar ‘Me on Stage’ waar
we met een groepje jongens en
meisjes een musical voorbereiden.
Nu zijn we bezig met de musical
Shrek, hierin speel ik oger Fiona,
die groene dus. Verder korfbal ik
iedere week in mijn oude dorp,
Hout-Blerick, met mijn vriendinnen
van daar. Dat doen we al vanaf
groep 3.

Wie zijn jouw helden?
Mijn held is mijn oma Ria, zij is
overleden toen ik nog maar 6 jaar
oud was. Ik heb nog een paar
mooie herinneringen aan haar,
maar het meeste weet ik van de
verhalen van mijn ouders. Mijn

oma was de beste juf die er was
en een hele lieve oma voor mij en
mijn zusjes.

Wat is je favoriete toetje?
Geen twijfel over mogelijk,
chocolademousse. Heerlijk! Dat zou
ik iedere avond willen eten. Vooral
de mousse van meester Pieter, een
oud-collega van mijn ouders, is
echt hemels.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De vakantie naar Frankrijk met de
familie Splinters. Het was een flink
stuk rijden, maar eenmaal daar
gekomen was het drie weken lang
genieten met hun vier dochters.
Zwemmen, lekker eten, spelletjes
spelen en vooral heel veel lachen.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben net gestart op het Bouwens.
Die start is best pittig geweest,
vooral het goed aanpakken van
mijn huiswerk en de punten die ik
kreeg vond ik echt tegenvallen.
Ik ben er trots op dat ik me niet uit
het veld heb laten slaan, maar dat
ik doorzet en nu steeds beter mijn
weg vind. Dat is ook te zien in mijn
punten gelukkig.

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
De zomer. Zes heerlijke weken
vakantie en geen huiswerk. Top.

Waar ben jij het meest
dankbaar voor?
Voor de steun van mijn familie en
vrienden, zij zijn er altijd voor mij.
Zo ga ik op donderdag altijd lekker
thee drinken bij mijn opa en oma.
Mijn ouders helpen mij altijd als ik
vragen of onzekerheden heb.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Poeh, ik denk een ballet-rokje.
Ik was toen zes en ging iedere
woensdag naar balletles. Ik wilde
heel graag een nieuw rokje, daar
had ik voor gespaard.

Om wie lach jij het meest?
Absoluut om mijn vriendinnen.
We hebben samen zo ontzettend
veel lol. Heerlijk om met hen te
giechelen en grapjes uit te halen.
Vooral als we TikToks opnemen,
gaan we helemaal stuk.

Wat is je favoriete luchtje?
De Rituals van mijn moeder.
Die mag ik eigenlijk niet gebruiken,
maar die ruikt zo ontzettend lekker
dat ik er niet vanaf kan blijven.

Wanneer zing je?
Ik zong al als klein meisje en gaf
hele shows weg thuis voor mijn
familie. Toen ik bij ‘Me on Stage’
kwam, ontdekte ik dat het zingen
voor een echt publiek nog veel
leuker, maar in het begin ook

veel enger, was. Nu vind ik dat
het tofste wat er is. Ik heb ook
meegedaan met de revue van het
Bouwens, daar heb ik met mijn
vriendin een liedje gezongen.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Ik heb ooit twee telefoonhoesjes
gekocht, superleuk, met glitters
en zo. Maar toen ik thuiskwam,
ontploften mijn ouders. Deze
hoesjes gaven namelijk geen
bescherming en mijn telefoon viel
al bij het eerste gebruik stuk. Oeps.
De telefoonhoesjes zijn in de kast
verdwenen en er niet meer uit
gekomen.

Waar zou je later graag willen
werken?
Ik word later juf, dat kan niet
anders. Ik vind het onderwijs
superleuk. Kinderen dingen leren,
samen plezier maken en het leuke
is dat ik ook veel van hen leer.
Mijn ouders werken ook allebei
op school en ik ga vaker met hen
mee.

Ik denk dat ik mij nog precies
zou kunnen herinneren wat mijn
allereerste column was die in
dit nieuwsblad kwam te staan.
Volgens mij ging die over de
herfst. Tussen die column en
deze column heb ik gewoon nog
iets van dertig andere columns
geschreven. Dat klinkt best wel
veel, maar als je je bedenkt dat
dit van anderhalf jaar tijd was,
valt het wel weer redelijk mee.
Verder heb ik ook nog allemaal
interviews geschreven, maar
liefst 28. Het vinden van kandidaten voor de interviews was altijd
wel wat moeilijker, maar samen
met de hulp van Lisa wisten we
toch altijd elke week voor een
nieuwe kandidaat te zorgen.

Tot ziens
Ik denk dat wat ik het meest
ga missen aan het hebben van
dit baantje, toch wel de leuke
reacties waren die ik soms van
mensen kreeg. Ik was dan bijvoorbeeld met mijn hond aan het
wandelen en toen sprak ineens
iemand mij aan en complimenteerde hij de column die ik voor
die week geschreven had. Dit
gaf mij dan altijd wel een leuk
gevoel, omdat je er dan toch wel
echt aan herinnerd wordt dat de
stukjes die jij schrijft ook echt
gelezen worden. Dus bij deze
even een bedankje aan iedereen
die mijn column gelezen heeft
en er natuurlijk ook van genoten
heeft. Ik ben blij dat ik dit heb
mogen doen.
Dus bij deze: tot ziens.

Waar maak jij je zorgen over?
Over mijn opa, die is ziek. Dat
vind ik heel erg en het maakt me
verdrietig. Ik hoop dat ze hem
goed helpen in het ziekenhuis,
zodat hij snel weer aan het werk
kan in zijn tuin.
Lieke
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Adver torial

Voor Bas (6), chronisch nierpatiënt,
is VieCuri een tweede thuis
Bas Dings is zes jaar en werd geboren met urethrakleppen. Zĳn urine kan daardoor niet goed het lichaam verlaten en dit zorgt voor
nierproblemen. Bĳ Bas is het chronisch. De gang naar ziekenhuis VieCuri maakt deel uit van zĳn bestaan en dat weten ze in Venlo heel
goed. Er wordt alles aan gedaan zodat Bas en zĳn ouders zich optimaal op hun gemak voelen.
In de zestiende week van haar zwangerschap
werd het Hanneke Dings duidelijk dat er iets
niet in orde was. De echo liet zien dat het
blaasje van haar zoontje vol vocht zat en dat
er een vernauwing was van zijn plasbuis.
‘Er volgde een navelstrengpunctie en het
blaasje werd leeggezogen,’ zegt Hanneke.
‘Op de scan zag je drie zwarte gaten in zijn
buikje: het blaasje en de beide nierbekkens
waren vol vocht. Met 38 weken werd Bas
gehaald in Maastricht.’ Hij bleek urethrakleppen te hebben, een aangeboren afwijking
die alleen bij jongens voorkomt en die ervoor
zorgt dat de urine niet goed doorstroomt.
Bij Bas werden de urethrakleppen drie dagen
na de bevalling verwijderd, maar zijn nieren
waren wel al aangetast.
Toen hij drie maanden oud was kreeg Bas een
maagsonde: een slangetje dat via zijn neus
naar zijn maag loopt en voor medicatie en
extra vocht zorgt. Hij heeft het ruim vijf jaar
gehad en kon er alles mee doen. Ondanks de
operaties was hij nog vaak ziek en had vieze
urine door een urineweginfectie. Dus moesten we gaan katheteriseren. Hierbij wordt er
een slangetje in de plasbuis ingebracht om de
blaas te legen. Uiteindelijk liepen we daarin
vast. Het is behoorlijk stressvol als je dit dagelijks bij je eigen kind moet doen. In overleg
met onze arts, kindernefroloog Karin van Dael,
is toen besloten een vast katheter, een suprapubische katheter, in zijn buik te plaatsen.
Overdag had Bas daardoor geen katheter meer
nodig, alleen nog ’s nachts. Nu, jaren later,
wordt de “suprapub” verwijderd, omdat het
kan zorgen voor extra bacteriën in de blaas.
Daarvoor in de plaats moeten we een keer
overdag katheteriseren. De ene keer ondergaat Bas dat goed, de andere keer minder.
Zijn urotherapeute Heidy de Groot, begeleidt
hem hierbij.’

Tweede thuis
Bas is inmiddels zes en gaat gewoon naar

Kinderen
leren om
ontspannen
te plassen
Als urotherapeute werkt Heidy de Groot
met kinderen die moeite hebben met
‘droog’ worden. Vaak komt dit doordat
ze tĳdens het proces van zindelĳk
worden, zich verkeerd plasgedrag
hebben aangeleerd. In veel gevallen
zie je daarbĳ dat het poepen ook niet
helemaal goed gaat.

school. Zijn nierfunctie en urineweginfectie
moet goed worden bewaakt. Hanneke: ‘Bij een
gewone infectie mag Bas in Venlo liggen en
hoeven we niet naar Maastricht, wat voor ons
veel fijner is: het is hier vlakbij en we hebben nog twee kinderen thuis. Onze arts werkt
in beide ziekenhuizen. Zij kent Bas al van voor
zijn geboorte. Ze kennen mij ook als ouder en

ze weten dat ik bel -dat mag 24 uur per dag- als
er iets is. Dokter van Dael voert de regie. Ze is
wel eens in haar tennisoutfit naar het ziekenhuis
gekomen om een katheter te vervangen.
Ik heb altijd vertrouwd op het artsenteam. Ik kan
met hen lezen en schrijven. We proberen er met
z’n allen het beste van te maken. Voor ons voelt
VieCuri inmiddels als een tweede thuis.’

Streven naar een zo normaal mogelijk leven
Karin van Dael is kinderarts-nefroloog (nierspecialist) in zowel het Maastricht UMC+ als bĳ VieCuri in Venlo. Zĳ streeft ernaar haar
jonge patiënten zo’n gewoon mogelĳk leven te laten leiden.
Kinderen komen vaak bij haar met lichte klachten zoals een urineweginfectie als gevolg van
verkeerd plasgedrag. ‘Dat komt best veel voor,’

Urotherapeute
Heidy de Groot

zegt Karin van Dael: ‘Kinderen worden vaak te
Als er urine achterblijft, kan het gaan infecteren
hard getraind om zindelijk te zijn, terwijl goed
en dat kan zelfs de nieren beschadigen.
plassen vooral betekent dat je kunt ontspannen.
Nieren hoesten niet. Aan de buitenkant zie
je er vaak niets aan. Op een echo kun je
nierafwijkingen al tijdens de zwangerschap zien.
Het kan na de geboorte meevallen, maar soms
is er sprake van een ernstige afwijking zoals bij
Bas. Als we niet van tevoren hadden geweten
dat hij urethrakleppen had, was hij waarschijnlijk
doodziek binnengekomen na de geboorte.
Urethrakleppen komen alleen bij jongens voor.
Afhankelijk van de ernst van de kleppen hebben
de nieren er meer of minder last van. Een hoge
bloeddruk kan een teken zijn van nierschade
en moet dan zelfs bij hele jonge kinderen
gecontroleerd worden.
Ik gun kinderen dat ze ook met medicijnen en
hulpmiddelen, een zo onbekommerd mogelijke
jeugd hebben. Daarom werken we bij chronische
aandoeningen samen met een kinderpsycholoog. Bij Bas zie je nu ook dat hij niet anders wil
zijn dan z’n vriendjes. Dat lukt hem best aardig, want hij heeft mooi al zijn zwemdiploma’s
gehaald, en dat met zijn suprapub.’

Heidy: ‘Plasproblemen komen best vaak
voor bij kinderen. Als ze naar de basisschool
gaan, wordt het een probleem. Dan wordt
van ze verwacht dat ze zindelijk zijn.
Veel kinderen vertonen ophoudgedrag.
Urotherapie richt zich erop hoe je moet
plassen, wanneer je het beste naar de wc
kunt gaan en hoe vaak. Normaal is een keer
of zeven per dag.
Er komen hier ook kinderen met meer
complexe problemen, zoals Bas Dings.
In het begin heb ik bij hem vooral aandacht
besteed aan het leren plassen. De basis voor
alle kinderen is hoe je ontspannen moet
zitten tijdens het plassen. Een voetenbankje
en toilet zitverkleiner helpen daarbij.
Zittend kun je je bekkenbodem beter
ontspannen. Later lag bij Bas de focus meer
op het katheteriseren.
Met kinderen probeer je er spelenderwijs
achter te komen waar het probleem zit.
Het is mooi om te zien hoe ze daar zelf in
meedenken. Bas is daar ook inventief in.
We leren hem nu zelf te katheteriseren.
Hij heeft het al een paar keer gedaan, onder
begeleiding van zijn ouders. Hij is een stoer
ventje, die graag vooruit wil en het zelf wil
bepalen.’

Teksten: Christel Jansen
Beelden: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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CDA Peel en Maas

Vmbo-locatie in Panningen
Er is veel energie gestoken in de herontwikkeling van de voormalige
vmbo-locatie in Panningen. Het CDA vindt het belangrijk dat naast
nieuwbouw indien mogelijk ook oudere gebouwen blijven staan. Ook is
er overleg geweest met de buurtwerkgroep over wat te behouden.
Voor een specifiek deel van de
locatie, het woonzorgcomplex
in het hoofdgebouw, worden al
concrete stappen gezet. Voor het
overige deel hecht het CDA er veel
waarde aan dat de gemeente de
regie in eigen handen houdt bij de
verdere uitwerking.

VVD Peel en Maas

Angela van Roij, Michel van Lieshout
en Jac Willekens

Focus op fiets
Focus op fiets, zo heet het plan dat Provinciale Staten onlangs heeft
goedgekeurd. In het kort gezegd: 27 miljoen euro voor betere en
veiligere fietsverbindingen in Limburg. In onze provincie wordt nog
relatief weinig gebruik gemaakt van de fiets voor woon-werkverkeer wanneer je dit vergelijkt met andere provincies. Enerzijds door
grotere afstanden, anderzijds door het gebrek aan goede (snel)
fietspaden om van A naar B te komen. Daar moet verandering in
komen.
We hebben ons als doelstelling
gesteld om van 2017-2027 het
fietsverkeer met 20 procent toe te
laten nemen, maar daarvoor moet

Lokaal Peel&Maas

Het CDA is meer dan positief over al
deze plannen. Zorg en wonen voor
ouderen én wonen in algemene zin
staan bij ons hoog in het vaandel.
Meer woonruimte creëren in hartje
Panningen, met een goede mix aan
typen woningen, afgestemd op de
vraag, zodat de doorstroming op de

woningmarkt in Panningen weer een
goede stimulans ondervindt.
Ook is er ruimte voor voldoende
groen op de locatie en wordt de leefbaarheid op maatschappelijk gebied
ondersteund. Het CDA acht het van
belang dat iedereen op een prettige wijze kan wonen in een gezonde
leefomgeving.

je mensen wel in staat stellen om
veilig en snel met de fiets van A naar
B te kunnen komen. Daarom investeren we de komende vier jaar maar

liefst 27 miljoen euro in veiligheidsmaatregelen én nieuwe fietspaden.
Dit doen we samen met gemeenten.
Als provincie kunnen we er met onze
bijdrage voor zorgen dat het voor
een of meerdere gemeentes betaalbaar wordt om dorpen en steden met
elkaar te verbinden. Zelfs internationaal, aan de grens van Tegelen en
Kaldenkirchen bijvoorbeeld. We zien
als VVD grote voordelen van dit plan.
Fietsen is een gezondere, goedkopere en milieuvriendelijkere manier

om van A naar B te komen. Toch
biedt het ook voordelen voor de
automobilist. Als meer mensen de
fiets nemen, ontlast dit het wegennetwerk. Met name in de centra waar
weinig ruimte is voor extra capaciteit.
Onder de streep willen we allemaal
snel van A naar B komen met zo min
mogelijk verspilling van tijd.

siteit Wageningen heeft daar onderzoek naar gedaan. Ook de andere
houtkachels, zoals pelletkachels en
open haarden, geven gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Degenen die
op de een of andere manier hout of
pellets 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.

Teun Heldens, Provinciale Statenlid

Meten van de luchtkwaliteit
Rechtgezet: in de inzending van vorige week waren onterechte
wijzigingen aangebracht door de redactie. Hierbij de correcte versie.
Bewoners uit de omgeving van de Molenheg (Helden, Panningen,
Egchel) hebben in de raadzaal 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 het
fijnstof dat vrijkomt door verbranding in biomassa-installaties,
maar ook via pelletkachels, houtkachels en open haarden.
Hoewel een biomassa-installatie is
uitgerust met ingenieuze fijnstof-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

filters, komt er uit de schoorsteen
fijnstof in de lucht terecht. De univer-

Ze zijn er weer: geel-oranje akkers

De eerste akkers die geel-oranje kleuren zijn alweer gesignaleerd. Voor mensen die niet weten waar die
kleur vandaan komt: het gewas op die akkers is bespoten met een bestrijdingsmiddel waar glyfosaat in zit.
Dat middel doodt alle planten die op de akker staan. Maar daar blijft het niet bij. Het middel is funest voor
vogels en insecten en tast de biodiversiteit aan. Ook daar blijft het niet bij.
Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een
verband bestaat tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zoals
glyfosaat en verschillende soorten
kanker, neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson
en Alzheimer, en ziekten bij pasge-

Joep Hermans, raadslid

boren kinderen. Gemeente Peel en
Maas wil de biodiversiteit bevorderen. Als dat beleid serieus is, moet de
gemeente het gebruik van glyfosaat
tegengaan. De gemeente schaart
zich achter het streven van NoordLimburg om de gezondste regio van
Nederland te zijn. Als dat een seri-

eus doel is, moet de gemeente het
gebruik van glyfosaat tegengaan.
Het vorig jaar hebben wij aan de
gemeenteraad voorgesteld het college opdracht te geven om in dit
verband enkele acties te ondernemen. Ten eerste: in kaart brengen
welke bestrijdingsmiddelen in welke

hoeveelheden in onze gemeente
worden gebruikt. Ten tweede: de
GGD, of een ander hiervoor in aanmerking komend instituut, opdracht
geven nader onderzoek te doen naar
de risico’s waar inwoners van onze
gemeente aan blootgesteld zijn vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Ten derde:
overleg voeren met landbouworganisaties over de vraag hoe minder
gebruik gemaakt kan worden van
kwalijke bestrijdingsmiddelen en

meer gebruik van natuurlijker vormen van gewasbescherming. Onze
motie werd verworpen. De fracties
van CDA, Lokaal Peel&Maas, VVD en
AndersNu waren tegen. Vindt u het
ook niet vreemd dat deze partijen
kennelijk geen moeite hebben met
het gebruik van glyfosaat? Misschien
kunt u hen eens om uitleg vragen.

Annigje Primowees, Frits Berben
en Raf Janssen, raadsleden

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

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

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Kempen creëert

Gevraagd poetshulp
in Helden
4 uur per week

Tel. 077 - 30 72 405

creatieve ideëen
#kempencreëert

0503 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Jeugdverenigingen maken dorpen
aantrekkelijk
Hoe zorg je er als klein dorp voor dat je aantrekkelijk blijft voor de jeugd en voor jonge gezinnen? Het is een vraag waar inwoners en dorpsraden
van kleine kernen zich het hoofd over breken. Met de vergrijzing, een krankzinnige woningmarkt en woningtekorten is het een uitdaging om als
dorp de interesse te wekken van nieuwe bewoners. De vraag is of een jeugdvereniging daar verschil in kan maken.
Neem het voorbeeld van Jong Nederland in
Evertsoord, een dorp in de gemeente Horst aan
de Maas zonder eigen supermarkt, café, voetbalclub of school. Bijna een kwart van het aantal leden van Jong Nederland verhuist dit jaar
naar een dorp verderop; de vereniging vreest
de leden daardoor te verliezen. Het dorp loopt

heel langzaam leeg, maar een jeugdvereniging met
haar leden en vrijwilligers die zich er regelmatig
voor inzetten, houdt het toch een beetje bruisend.
De jeugd heeft immers de toekomst en dat is wat
een dorp aantrekkelijk maakt.
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: enkel
een jeugdvereniging maakt niet dat je als jong gezin

besluit niet te verhuizen. Je hebt een band met het
dorp, of niet en er is woonruimte voor je, of niet.
Ook faciliteiten als een supermarkt of school zijn
veel aantrekkelijker dan enkel een jeugdvereniging.
Jeugdverenigingen maken dorpen aantrekkelijk.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 09

Verenigingen moeten zelf kunnen beslissen of de optocht doorgaat
Het is maar goed dat de burgemeester en niet de carnavalsverenigingen zelf bepalen wanneer een optocht wordt afgelast. Maar liefst 84 procent
van de stemmers op de poll van vorige week is van mening dat zulke grote verantwoordelijkheden bij een instantie als een gemeente moeten zitten.
De veiligheid van mensen staat altijd voorop en het is de vraag of vrijwilligers, met waarschijnlijk minder kennis, goed kunnen beoordelen.
Theo Geurts was het, net als de grote meerderheid, oneens met de stelling. Hij reageerde op
Facebook: “Wat je ook beslist, je doet het nooit
goed. Het is dus prima die verantwoording niet

verenigingen dat prima wél zelf kunnen beoordelen
en stelde: “De overheid moet niet alles voor de burger beslissen.”

bij de vereniging neer te leggen waar ook emotie
een rol kan spelen.” Volgens Mia Geurts is de sleutel
tot dergelijke beslissingen, het samen tot een oplossing kunnen komen. Jan Berkers is van mening dat

Kom jij volgend schooljaar
naar het Bouwens?
Je bent van harte welkom om je,
samen met je ouders/verzorgers,
in te komen schrijven als nieuwe
leerling.
Wil je meer weten over het
aanmelden? Kijk dan op onze
website: www.hetbouwens.nl >
groep 7/8 > aanmelden

Aanmelden
Maandag 9 maart | Dinsdag 10 maart
17.00 - 19.30 uur

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:
Geldig van 5 maart t/m 1 april 2020

ADVERTENTIE WEEK
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Runderlappen
Ribeye

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Ons vlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

Tot het einde

Column

Geënsce
neerde dood
In de afgelopen jaren heb ik in
een ander weekblad herhaaldelijk columns geschreven ‘leven
en ziek-zijn’ vanwege mijn
betrokkenheid bij de stichting
Leven rond de Dood in Peel en
Maas. Een stichting die zich
bezighoudt met handen aan het
bed bij mensen in de palliatieve,
terminale fase en mensen in die
fase of na een overlijden begeleidt met zin- en levensvragen.
Onlangs bezocht ik een symposium met als titel ‘De geënsceneerde dood’.
Eén van de inleiders hield daar
een vloeiend betoog. En wat zij
daar belichtte, was dat de mens
regie wil hebben over zijn leven.
Dat geldt aan het begin bij de
geboorte van een kind, maar ook
als het over afscheid nemen en
sterven gaat. Zij zette de voorbereidingen rond de bevalling en
de geboorte van een kind naast
de voorbereidingen die mensen
(soms) treffen voor hun levenseinde. Als je die twee naast elkaar
zet, zie je daar overeenkomsten.
Waar wil ik bevallen, naast waar
wil ik sterven. Wie wil ik erbij
hebben, naast van wie wil ik nog
afscheid nemen? Hoe wil ik het:
thuis bevallen of in het ziekenhuis?
En wil ik op het levenseinde thuis
sterven of in een hospice? Hoe wil
ik de geboorte bekend maken en
vieren, en hoe wil ik mijn afscheid
vorm geven?
Levensvragen aan het begin van
het leven en op het eind van het
leven die vragen om een antwoord.
Dat zoeken van een antwoord is
niet altijd gemakkelijk. Bij een
geboorte ligt dat veel gemakkelijker dan wanneer het over ons
eigen afscheid gaat of sterven.
Goed kunnen sterven in alle rust en
goed afscheid kunnen nemen door
de nabestaanden is echter heel
belangrijk. Tegenwoordig hebben
we gelukkig veel meer te zeggen
over ons afscheid van deze wereld.
Ook mogen en kunnen we de regie
nemen, onze voorbereidingen treffen zoals we dat ook kunnen aan
het begin van een nieuw leven.
Je kunt en mag je eigen dood
ensceneren. Het is daarom goed
ook dat laatste stuk van je leven
te organiseren en te regisseren,
samen met je naasten.

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

www.herefords.nl

Hub van den Bosch
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Ploegen

Sportman/vrouw

Talenten

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2019
Fleur Coppers

Daantje Lommen

Peelpush Jeugd 6.1

Lars Kersten

Niels Kersten

Jac Roemerman

Dames 1 Peelpush

Heren B - Herpertz
Bevo Hc

MO19 – Sporting
Peel en Maas

De 12-jarige Fleur is een
echt turntalent. Ze won
op het LK op de brug
goud en op de balk zilver.
Ze behaalde bij diverse
andere wedstrijden goede
resultaten en werd 10ᵉ bij
de finale van het NK.

Deze 19-jarige springruiter
won in de winter de
3-sterren GP in Peelbergen,
won goud op het NK Young
Riders. Met het Young
Riders-team won hij goud
op het EK en individueel
brons (en dat met een
knieblessure).

Dit volleybalteam speelt
al jaren op topniveau. In
2019 werden ze kampioen
in de topdivisie en promoveerden daarmee naar de
eredivisie. Ze wonnen de
beslissingswedstrijd van
medekampioenskandidaat
Utrecht.

Dit 17-jarig tafeltennistalent
won het Andro kids open
in Düsseldorf. Verder
behaalde ze in juni bij de
NJM-finale in Panningen,
waar de beste 12 van
Nederland meedoen, een
fraaie 8ᵉ plaats.

Dit talentvolle jeugdvolleybalteam
speelde in 1 seizoen 75
wedstrijden; dit zijn 150
sets en zij verloren er
slechts 5! Ze werden
kampioen hoofdklasse
regio Zuid, NEVOBO regio
Limburg, regiokampioen en
Nederlands kampioen NGJK.

Niels, de eveneens 19jarige springruiter, won het
1.50 nationaal concours
in Verden (Dld). Hij won 2
internationaal hoofdrubrieken op CSI Peelbergen en
werd 3ᵉ en 4ᵉ bij de grote
prijs van Portugal. En hij
scoorde veel punten voor
de World Ranking.

Deze veteraan bij het
wielrennen werd 1ᵉ in
Dendermonde, won
Bazel-Kruibeke, werd
1ᵉ bij de internationale
kampioenschappen
tijdrijden in Woesten en
WereldKampioen Masters
in Oostenrijk.

Dit jeugdige team werd
in april zowel kampioen
in de B-jeugddivisie
als in de regionale
B-jeugdcompetitie. Op
het NK voor de B-teams
werden ze 3ᵉ. In Luxemburg
werden ze 2ᵉ op een
internationaal toernooi.

Dit jonge damesvoetbalteam ontstond door
samenwerking van vier verenigingen in de gemeente.
Dit enthousiaste team wist
3x achter elkaar het kampioenschap binnen te halen.
Het laatste kampioenschap zelfs ongeslagen.

Iedereen kan sporten

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking.
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee!

Burney Aerts

Toen deze positieve blinde
Jui Jitsu-man hoorde dat
hij de leraarsopleiding
niet kon volgen door zijn
handicap, deed hij dit toch.
Met als resultaat de 1ᵉ
leraar Material Arts van Jui
Jitsu in Europa, met een
visuele beperking.

Chantal Haenen

Eind 2015 werd Chantal
door een verkeersongeluk
mindervalide. Zij ging niet
bij de pakken neer zitten
en richten zich helemaal
op het handbiken. In 2019
won ze brons bij de WK
paracycling in Emmen
en ze wil nu naar de
Paralympics.

G-team - RKMSV

Dit G-voetbalteam
bestaat al 10 jaar. De
afgelopen jaren is het
team al 2 keer kampioen
geworden en heeft al 2
keer deelgenomen aan
de Nationale Special
Olympics. In 2020 gaan ze
dit voor de 3ᵉ keer doen.

Sport: Avenir LT Std - Black
Gala: Garamond 3 LT Std - Regular
Peel en Maas: Avenir LT Std - light

STICHTING

STICHTING

SPORT

SPORT

Peel en Maas

Peel en Maas

GALA

STICHTING

SPORT
GALA

Peel en Maas

GALA

Sportgala Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente
noemen. De elf dorpen tellen ruim 100 sportverenigingen. De Stichting
Sportgala Peel en Maas is bezig met de voorbereidingen voor het
10de Sportgala Peel en Maas. Dit Sportgala 2019 wordt gehouden op
vrijdag 10 april 2020 om 20.00 uur in DOK6.
In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt
het sporttalent, de sportman/-vrouw en de sportploeg van het jaar
2019 van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. Voor de regio
Noord Limburg wordt de winnaar voor de trofee van IKS (Iedereen Kan
Sporten) bekend gemaakt.
Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de
ultieme climax van de gala-avond. Bovenstaande genomineerden uit
Peel en Maas strijden om de gemeentelijke sporttrofee.
Meer informatie?
Kijk op www.sportgalapeelenmaas.nl of op www.peelenmaas.nl
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Beperkte dienstverlening

10 maart 2020

Besluitvormende
raadsvergadering

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.

Op dinsdag 10 maart 2020 vindt de Besluitvormende raadsvergadering plaats
om 19.30 uur in de raadzaal in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.

Voor de overige dienstverlening zijn we geopend tot 17.00 uur.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
vanaf 4 maart 2020 raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl Bestuur en organisatie
Gemeenteraad - Vergaderingen raad Raadsvergadering datum 10 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

Luier-containers bij de
Jumbo in Panningen
vaak vol
Fijn dat onze inwoners veel luiers wegbrengen naar de inzamelpunten. De luiercontainer
in de Kerkstraat bij de Jumbo zit daarom vaak helemaal vol.

Naast de vaste agendapunten:
• Opening
• Vragenhalfuurtje
• Vaststelling agenda
• Mededelingen
• Spreekrecht
staan nog andere onderwerpen op de agenda.

U kunt de luiers en incontinentiemateriaal ook weggooien in de speciale containers bij
Jan Linders Kepringelehof, op het Pastoor Huijbenplein, de Schout van der Kelenstraat en de
Houbenslag. De inzamellocaties staan ook op www.peelenmaas.nl bij Afval.

Dit betreffen onderwerpen waarover de gemeenteraad tijdens de Opiniërende
raadsvergadering op 3 maart 2020 nog geen besluit heeft genomen, waardoor deze zijn
doorgeschoven naar de Besluitvormende raadsvergadering op 10 maart 2020.
Bij het ter perse gaan van deze publicatie, kon nog niet worden aangegeven om welke
onderwerpen het gaat.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Digitaal melden

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas

Container niet vol?

Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie de
eigenaar is?

Is uw container niet vol?
Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven wij effectief inzamelen.

Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via www.peelenmaas.nl, waar een directe
link staat naar gevonden en verloren voorwerpen in Peel en Maas. 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 in het Huis van de Gemeente.
Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

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

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

actie
12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

BON

Wij zoeken een

CHAUFFEUR
voor tractor met huifkar

35% korting
op de

gehele kuur

*

*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 31 maart 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst

Ben je bekend in de omgeving Peel en Maas
en vind je het leuk om met mensen om te gaan?
Bel dan voor meer informatie,

huifkarverhuur Beumers
06 18 33 31 91.
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Verkiezing

Zilver

Leden Atletiek Helden op
LK en NK
Diverse leden van Atletiek Helden stonden op zaterdag 29 februari
aan de start van de LK indoor-wedstrijden in Roermond.
Daarnaast was Milan Sonnemans in Apeldoorn aanwezig voor de
SNK indoor. Hij snelde naar prima tijden.

De mini-pupillen werden tweede

Maar liefst vijftien atleten van
Atletiek Helden stonden aan de
start van de jaarlijkse wedstrijd
in Roermond. De jongste pupillen waren in het ochtenddeel
actief en behaalden daar als team
een tweede plaats in hun poule.
Individueel was er een zilveren
plak bij de mini-pupillen door
Daniek Grommen. De oudere pupillen A waren in de middag met acht
atleten actief en wisten daarbij
diverse persoonlijke records te verbreken. Als team behaalden zij een
derde plaats in hun poule.

Milan Sonnemans werd twee
weken terug nog achtste van
Nederland op de 60 en 200 meter
bij de junioren. Hij mocht als mboscholier meedoen bij het NK indoor
voor studenten (buiten mededinging, dus geen kans op prijzen).
Een ideale wedstrijd om te kijken
of de piek van twee weken terug
op de goede plaats lag, of dat het
wellicht nog sneller kan. Hij kwam
op de 60 meter met 7,39 seconden
(pr 7,30 seconden) en een keurige 200 meter in 23,54 seconden
(pr 23.49 seconden) heel dichtbij.

Stichting Leergeld Peel en Maas
zoekt vrijwilligers
€

?

Wat doet de Stichting Leergeld?

Als er even geen geld voor is kan Stichting Leergeld
helpen met het betalen van contributie, de aanschaf van
sportkleding, een bijdrage voor een excursie, een
computer of een fiets.

Wie zoeken we?

We hebben behoefte aan personen die op huisbezoek
gaan bij aanvragers om samen met hen in een vertrouwelijk gesprek hun situatie te bespreken en samen te kijken
op welke manier Stichting leergeld kan helpen.

Interesse?

Het tijdsbeslag is maximaal enkele uurtjes per week.
Hebt u interesse in deze interessante en dankbare
vrijwilligersklus neem dan voor meer informatie contact op
met Ilse den Mulder (06 11 48 13 54) of Ton Huijs
(06 46 73 63 89).

Broederstrijd bij Sportgala
Peel en Maas
Het Sportgala Peel en Maas heeft de genomineerden in de verschillende categorieën bekendgemaakt. Bij de verkiezing sportman/sportvrouw van het jaar staat een opmerkelijke broederstrijd op de planning. Tweelingbroers
Niels en Lars Kersten staan daar, met mede-genomineerde Jac Roemerman, tegenover elkaar.

Het Sportgala Peel en Maas in DOK6
in Panningen vindt plaats op vrijdag
10 april. Tijdens de avond worden in
zes categorieën winnaars bekendgemaakt. In de categorie talenten zijn
turnster Fleur Coppens uit Panningen,
tafeltennisster Daantje Lommen uit
Panningen en de volleyballers van
Peelpush Jeugd 6-1 uit Meijel genomineerd.
Bij de categorie sportman/sport-

vrouw is het een strijd tussen ruiters
Lars Kersten, Niels Kersten (beiden uit
Egchel) en wielrenner Jac Roemerman
uit Helden. Bij de sportploeg gaat de
strijd tussen dames 1 van volleybalclub Peelpush uit Meijel, de heren B
van handbalclub Herpertz Bevo Hc uit
Panningen en de MO19 van meisjesvoetbalorganisatie Sporting Peel
en Maas. Uit die categorieën wordt
ook de winnaar van de gemeentelijke

sporttrofee gekozen. De enige categorie die niet meedingt om die prijs is
Iedereen Kan Sporten. Die categorie is
regionaal en bevat ook genomineerden van buiten de gemeente. Kans
op de trofee maken judoka Burney
Aerts uit Maasbree, Handbiker Chantal
Haenen uit Sevenum en voetbalteam
G-team RKMSV uit Meijel. Ook wordt
op de avond de bijzondere waarderingsprijs uitgereikt.

Treffers nipt ten onder in Hegelsom
Het eerste team van De Treffers heeft op vrijdag 28 februari een nipte nederlaag geleden in Hegelsom.
De thuisploeg was met 3-2 te sterk voor de Maasbreese beugelaars.
Jac Lintjens begon in Hegelsom tegen
Jan Saris. Jan wist gauw genoeg op
voorsprong te komen. Daarna volgde
een flats van Jan en werd het toch nog
spannend op een stand van 20-20.
Een paar bollen van Jac lukten niet
helemaal zoals gepland, waardoor
Jan weer de voorsprong kon pakken
en de wedstrijd uitbeugelde, 30-26.
Daarna kwam Guido Sonnemans
in actie. Hij begon met een flats.
Later maakte hij nog een flats en Guido

stond 6 punten achter op Jos Hutjens,
20-14. Guido liet zich echter niet uit het
veld slaan en probeerde nog wat, maar
het mocht niet baten, 30-20.
Vervolgens mocht Joris Wijnen aantreden tegen Piet Tacken en Piet had aan
het begin een tegenvaller met een flats
en een bol die Joris terug door de ring
kon spelen. Ook in de rest van de partij
wilde het niet lukken voor Piet en Joris
kon de partij gemakkelijk uitbeugelen,
20-30. Hem Hendrix en Erik Faassen

begonnen beiden met een flats.
Hem had het in het begin lastig en
stond op een gegeven moment op een
achterstand van 6 punten. Maar Hem
wist zich vrij goed te herpakken.
Uiteindelijk won Hem met 28-30.
Jo Hendrix mocht proberen tegen Hay
Hesen de winst binnen te slepen. Maar
Jo flatste te vaak en verloor met 30-20.
Tekst: Joris Wijnen,
beugelclub De Treffers

Maasbreese Thomas maakt overstap
naar Ajax
Het Maasbreese voetbaltalent Thomas Janssen maakt de overstap naar Ajax. De 12-jarige speelt nu nog bij
VVV-Venlo, maar vanaf volgend seizoen is hij op jeugdcomplex De Toekomst in Amsterdam te bewonderen.
Janssen begon zijn voetbalcarrière bij MVC’19 in Maasbree.
Janssen begon in 2013 als kabouter bij
MVC’19. “We hadden snel in de gaten
dat het een talent betrof”, zo schrijft
de club op haar website. In 2017
maakte het talent de overstap naar
de jeugd van VVV-Venlo. Vorig jaar

maart ontving Janssen een uitnodiging
om stage te komen lopen bij Ajax en
onlangs kreeg hij te horen dat er vanaf
volgend seizoen definitief een plekje
voor hem is in Amsterdam, schrijft
MVC’19.

De Maasbreese vereniging wenst
Janssen veel succes bij zijn nieuwe
club. “Wij zijn ervan overtuigd dat ze
in Amsterdam geen spijt gaan krijgen
van jouw komst.”
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Cruciale westrijd

Kostbare nederlaag voor handballers Bevo
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft de cruciale wedstrijd tegen Visé met 31-29 verloren.
Door deze ongelukkige nederlaag valt de beslissing over deelname aan de Final Four op de slotdag zaterdag 7
maart. Bij winst in eigen huis tegen Kras Volendam kan Bevo zich op eigen kracht plaatsen voor de Final Four.
Beide ploegen hebben er in Visé een
spannende wedstrijd van gemaakt.
Bevo miste doelman Arjan Verstijnen
en speler Nick van den Beucken door
blessures en Kobe Serras was ziek.
Bevo speelde een degelijke, maar
ongelukkige wedstrijd. Visé nam
steeds een kleine voorsprong, maar
Bevo knokte zich goed terug. Na een
tussenstand van 8-5 in Belgisch voordeel wisten de Panningnaren voor rust
terug te komen tot 14-14.

In de tweede helft ontvouwde
zicht hetzelfde scenario. Visé liep
steeds drie doelpunten uit en Bevo
toonde veerkracht. Bij 24-24 leek de
Panningse ploeg op voorsprong te
komen, maar een goede kans werd
gemist. Toen Bevo in de slotfase tegen
een dubieuze tijdstaf aanliep, kon Visé
uitlopen tot 30-27. Uiteindelijk won
Visé met 31-29.
Bevo deelt nu de tweede plaats met
Kermit Lions. Sporting Pelt en Visé
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Eén medaille op NK
voor JC Helden
Acht judoka’s van JC Helden deden op zaterdag 29 februari mee
aan het NK -18 jaar in Den Haag. Barbara Konings zette de beste
prestatie neer door een bronzen medaille te pakken.

staan een punt achter. Op de slotdag
speelt Visé tegen koploper Achilles
Bocholt en ontmoeten Kermit Lions en
Sporting Pelt elkaar in Sittard. Bevo
speelt om 20.00 uur thuis tegen Kras
Volendam. Het gemakkelijkste scenario voor de Panningse ploeg is zelf
winnen van Kras Volendam, waardoor
het zich plaatst voor de Final Four.

Tekst: Mat Nellen

Beugelen

Forse nederlaag De Flatsers

Barbara Konings, tweede van rechts, pakte brons op het NK

Het eerste team van beugelvereniging De Flatsers uit Baarlo kwam er in de thuiswedstrijd tegen Tegelen op
vrijdag 28 februari niet aan te pas. De bezoekers keerden met een 5-0 zege huiswaarts.
Roy speelde de openingspartij tegen
René Ververgaard. Een flats deed hem
de das om en hij moest de winst aan
René laten. Op twee begon Esther
tegen Tom Klerken ver onder haar
kunnen en een grote nederlaag was
dan ook het resultaat in een wedstrijd
waar het niet wilde lukken voor haar.
Piet speelde tegen Patrick Bovee een

gelijkopgaande partij met steeds een
kleine voorsprong voor Patrick. Een
kans om alsnog de wedstrijd te winnen, ging mis en Piet moest met een
30-28 verlies genoegen nemen.
In de vierde partij bleef het tussen
Henk Mertens en Stan Cox spannend
tot een missertje van Henk. De tegenstander greep de voorsprong en de

winst. Marc van de Korput ging slordig
om met zijn voorsprong van vier punten en hij gaf Ivo Holthuijsen de kans
om terug in de wedstrijd te komen en
alsnog de wedstrijd in zijn voordeel te
beslissen.
Tekst: Piet Geurts,
beugelclub De Flatsers

Geen stunt voor Baarlo bij
Sparta’18
Het affiche Sparta’18 tegen Baarlo, op papier een topper, beloofde veel. Een matig duel, mede het gevolg van de
harde wind, werd de werkelijkheid en leefde het duel vooral van de spanning. De thuisclub had op het eigen
vertrouwde kunstgrasveld de betere start en wist uiteindelijk met 1-0 te winnen.

niet bij de les was. Sparta-speler Bart
Schouten kreeg ineens de vrije doortocht en tekende koeltjes de 1-0 aan.
In de tweede helft had Baarlo het
betere spel en was Sparta’18 nauwelijks nog gevaarlijk. Met vertragende acties en bij praktisch iedere
aanraking naar de grond tuimelende
spelers probeerde de koploper het
Baarlose aanvalsspel te ontregelen en
slaagden ook grotendeels in die opzet.
Daarbij voor het gevoel van Baarlo

Janssen won twee partijen in een
sterk bezette poule. Bij de jongens
wonnen Owen van Dijk en Kevin
Janssen ieder een partij. Voor Aron
Theunissen, Brent Schuijers en
Diego Coopmans verliep het toernooi niet zoals ze hadden gewild,
ze konden geen partij winnen.
Tekst: Ron van der Linden,
judoclub JC Helden

OVU Kessel verslaat wederom
koploper
De beugelaars van OVU Kessel hebben op vrijdag 28 februari voor
de tweede keer dit seizoen koploper Neer verslagen. Na de zege
uit, waren de Kesselnaren ook in eigen huis te sterk. Het werd 3-2
voor OVU.
Roel Ottenheim speelde in de eerste
partij niet zijn beste wedstrijd, maar
kreeg op 20-20 wel de kans om op
voorsprong te komen. Deze kans
liet hij slordig liggen en hij moest
uiteindelijk de winst aan zijn tegenstander laten. Bas Ottenheim ging
als tweede de baan op, maar begon
niet goed aan de wedstrijd en liep de
hele partij achter de feiten aan en zo
werd het 0-2 voor Neer en leek een
afstraffing aanstaande.
Maikel Leenders, die het hele seizoen al solide speelt, bracht de spanning weer terug. Op de beslissende
momenten was hij zijn tegenstander
te slim af en hij maakte er verdiend
1-2 van. Eric Kleynen in de vierde
partij kwam snel op een achterstand

van 16-10, maar door slordigheden
van zijn tegenstander kwam hij terug
in de wedstrijd. Door een eigenlijk onmogelijke bol op 28-28 via de
wand te slaan, pakte hij op fantastische wijze alsnog de winst.
Het was aan Hay Jacobs om het
tegen de absolute topper van de
koploper uit de Lotto Ereklasse in de
laatste partij af te maken. Hij startte
sterk, speelde bekeken en strafte de
fouten van zijn tegenstander genadeloos af. Hij kwam op een royale
voorsprong van 20-12 en die gaf hij
niet meer uit handen en de tweede
overwinning tegen koploper Neer in
één seizoen was een feit.
Tekst: Coy Sieben

Met een glimlach goed kauwen!

Baarlo-spits Matthijs de Vogel in de ‘sandwich’

Met lange ballen voorwaarts werd
Baarlo in het begin onder druk gezet,
wat pas na een klein kwartier spelen
een doelrijpe kans opleverde. Uit een
counter kreeg een Sparta-aanvaller
de vrije ruimte en leek met een fraaie
lob ook te gaan scoren. De bal stuiterde echter via de lat weer het veld
in. Daarna heersten de defensies en
was er weinig te genieten voor de
koukleumende supporters. Tot de 35e
minuut toen Baarlo defensief even

Barbara kwam na een vrijloting
en een overtuigende overwinning op ippon in de halve finale.
Deze ging verloren na een kleine
fout. Voor het brons won ze na
een goede actie op de grond met
ippon binnen een minuut de wedstrijd. Isis van Dril won als jonkie
knap twee partijen en liep maar
net de halve finale mis. Ze werd
uiteindelijk zevende. Ook Noa

ook nog gesteund door de arbiter
van dienst die op zijn zachtst gezegd
in zijn beslissingen de thuisclub niet
ongunstig gezind was. Naarmate
het eindsignaal naderde, werd het
Baarlose spel steeds opportunistischer
en dreigender. Maar vooral dankzij
goed keeperswerk viel de verdiende
gelijkmaker niet.

Tekst en beeld: Len Gielen

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

14

verenigingen \ 0503

Breetanque Maasbree

Jan Vaessen winnaar Winter
afsluittoernooi
Jan Vaessen heeft dinsdag 3 maart het Winter Afsluittoernooi gewonnen van jeu-de-boulesclub Breetanque
uit Maasbree, die werd gehouden in Boekend. Vaessen liet 38 andere spelers achter zich.

Burkhard Bischofs, Jan Vaessen en Piet Bertrams

Een jubileum van 70 jaar
Harrie Duijf is sinds januari 1950 lid van de Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen. Liefst zeventig jaar dus al. Hij kreeg onlangs
uit handen van het bestuur een onderscheiding voor het jubileum.
De heer Duijf heeft veel voor de vereniging betekent, zo laat de harmonie weten. Hij regelde bijvoorbeeld jarenlang alles rondom de
optredens, zoals het vervoer en de instrumenten. ‘De vader van de
drumband’ wordt Duijf wel genoemd vanwege zijn unieke band met
dat onderdeel van de harmonie. “Zijn liefde en bevlogenheid voor de
Koninklijke Harmonie is ongekend”, aldus Concordia.

Er namen 39 leden deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in
de mixvorm, zodat in alle drie de rondes werd gespeeld met een andere
partner. Na drie rondes waren er vier
spelers met drie gewonnen wed-

strijden. Daar kwam Jan Vaessen
als winnaar uit, met een score van
+30. Piet Bertrams werd tweede
met +25 en Burkhard Bischofs werd
derde met +23. Maril Gielen viel net
buiten de prijzen met +22. De prijs-

winnaars ontvingen allen een snackpakket.

Tekst en beeld: jeu-de-boulesclub
Breetanque Maasbree

Jaar renovatie

Heropening ‘Kathedraal van de Peel’
De kerk van Meijel wordt, na een renovatie van ruim een jaar, op zaterdag 21 maart heropend. Dat wordt
gedaan met gebruik van de lampen die de ‘Kathedraal van de Peel’ belichten.

De renovatie van de in 1955
geopende kerk startte op 2 februari 2019. Daarbij werden onder meer
het dak en de door bliksem vernielde
verlichting opgeknapt, werden er
diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en werd de toren
beklimbaar gemaakt. De kosten
werden gedekt door bijdragen van
provincie Limburg, gemeente Peel

en Maas en inwoners van Meijel.
Om de afronding van alle werkzaamheden te vieren, wordt de kerk
op zaterdag 21 maart officieel heropend. Gedeputeerde Hubert Mackus
van provincie Limburg, wethouder
Wim Hermans van gemeente Peel en
Maas en het Platform St. Nicolaaskerk
Meijel zijn daarbij aanwezig. De
heropening wordt om 18.30 uur

afgetrapt met een heilige mis uit
dankbaarheid, met muzikale ondersteuning van Die Heimatkapelle uit
Meijel. Daarna vindt om 19.15 uur
de openingshandeling plaats op het
Raadhuisplein en gaat de kathedraal
‘dansen in het licht’, zoals de organisatoren het omschrijven. De Meijelse
schutterij St. Nicolaas zorgt daarbij
voor de muziek.
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Zwerfafval opruimen

Twee nieuwe verenigingen
bij Opschoonweek
De Opschoonweek, waarbij in ieder dorp vrijwilligers aan de slag gaan om zwerfafval op te ruimen, kent dit jaar
twee nieuwe verenigingen die zich aangesloten hebben. In Helden is Rundje Koeberg bereid gevonden mee te
helpen en in Kessel-Eik heeft IVN Helden zich aangesloten bij het initiatief.

Vorig jaar vond de eerste editie van de
Opschoonweek plaats. Toen sloten zich
360 vrijwilligers aan bij het initiatief.
“Er waren veel positieve reacties en de
meeste deelnemers gaven aan graag
één keer per jaar te willen helpen
bij een opruimactie. Maar ze moeten
zich wel weer aanmelden”, aldus Kim
Joosten, één van de initiatiefneemsters. De Opschoonweek is dit keer
van vrijdag 13 tot en met zaterdag
21 maart. Op zaterdag 21 maart is een
afsluitende actie.
Net als vorig jaar heeft de organisatie in iedere kern een vereniging
bereid gevonden om mee te doen.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er
twee wijzigingen in het bestand.
Rundje Koeberg en IVN Helden hebben aangegeven de kar te willen trekken in Helden en Kessel-Eik. “Hierdoor

hebben we overal een basis van
opruimers”, licht Piet Wijnen van de
Opschoonweek toe. “We blijven echter ook afhankelijk van andere vrijwilligers die zich opgeven, want de
opruimacties staan open voor iedereen.”
De afsluitende actie op 21 maart
vindt plaats langs de Middenpeelweg.
De provincie zorgt tijdens die actie
voor de veiligheid van de deelnemers.
Of en hoeveel vrijwilligers er zullen
zijn, is ook de organisatie nog onbekend. Initiatiefnemer Rob Custers zegt
dat juist dat de Opschoonweek extra
spannend maakt. We hebben voor
deze afsluitende actie geen vereniging
gezocht omdat het buiten de kernen
ligt. We zijn dus volledig afhankelijk
van mensen die zichzelf aanmelden.
Als er dan echter maar een handjevol

vrijwilligers is, dan is het misschien
wel direct de laatste keer geweest.
De provincie is namelijk nog niet
gewend aan burger-initiatieven en ziet
dit als een proef.”
Het zou volgens Custers ontzettend
jammer zijn als de afsluitende actie te
weinig vrijwilligers oplevert. “We hebben gezien dat sinds we contact met
de provincie hebben, er meer langs de
provinciale wegen wordt schoongemaakt. Er lijkt nog meer mogelijk als
we laten zien hoeveel inwoners zwerfafval willen aanpakken. Als iedereen
die zich aan het zwerfvuil ergert komt,
dan zijn we met velen.”
De organisatie zorgt voor hesjes, handschoenen, grijpers en koffie met vlaai.
Aanmelden voor de opschoonactie kan
door een mail te sturen naar
contact@peelenmaasschoon.nl

Jeugd SV Panningen en SV Egchel samen
SV Panningen en SV Egchel hebben een overeenkomst getekend voor een gezamenlijke jeugdafdeling voor in
ieder geval drie jaar. De clubs werken al jaren samen, maar dit is de eerste keer dat een afspraak voor meerdere jaren wordt gemaakt. De clubs hebben de leden gevraagd mee te denken over een naam en logo voor de
nieuwe entiteit.
De jeugdafdelingen werken al jaren
samen, maar door het oprichten
van een SJO (Samenwerkende Jeugd
Organisatie) wordt een nieuwe entiteit

gecreëerd. Voorheen ging het om een
ST, waarbij het louter om een samenwerking gaat. Omdat er een nieuwe
entiteit (of club zogezegd) wordt

opgericht, is een nieuwe naam en een
nieuw logo nodig. Alle leden kunnen
hun ideeën over die zaken inleveren
bij de clubs.

Loting voor OLS in Meijel
Het eerste officiële evenement van het OLS 2020 in Meijel vindt op vrijdag 13 maart plaats. Die dag is namelijk
de loting voor de optocht die op vrijdag 5 juli door het dorp trekt en de schietwedstrijd die daarna van start
gaat. Daarnaast wordt het OLS-lied gepresenteerd op de avond die georganiseerd wordt door schutterij Sint
Willibrordus, winnaar van het OLS 2019.
De avond, die als thema ‘Loote,
loeëpe en böllekes’ heeft meegekregen, vindt plaats in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Vanaf 19.30 uur
zijn de deuren geopend voor belangstellenden. De loting wordt afgewisseld met optredens van onder meer
een dj, buuttereedner Ger Frencken en

de presentatie van het OLS-lied door
Linda Koopmans. De lotingsavond start
met een zegetocht van het jachthoornkorps van schutterij Sint Willibrordus
over de Dorpsstraat naar het gemeenschapshuis. Daar krijgt de vereniging
een warm welkom van de andere
schutterij uit Meijel, Sint Nicolaas.

De lotingsavond wordt daarna
geopend door Hubert Vos, voorzitter
van stichting OLS 2020 Meijel, waarna
de loting verder verricht wordt door
OLS-federatievoorzitter Ger Koopmans.
Ook wordt op de avond de 750e vrijwilliger bekendgemaakt. Kijk voor
meer informatie op www.ols2020.eu
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Steun voor project

Handtekening onder
toekomst Huis van Morgen
Zes partners van de demonstratiewoning Huis van Morgen in
Panningen hebben onlangs hun steun voor het project uitgesproken door een overeenkomst te ondertekenen. Daarmee kan
de woning, waar diverse hulpmiddelen voor in huis gedemonstreerd worden, weer enkele jaren vooruit.

Het Huis van Morgen in
Panningen bestaat inmiddels
vijf jaar. Naast de vaste partners
gemeente Peel en Maas, Wonen
Limburg, Antares, Woonwenz en
Welzijnsorganisatie Vorkmeer
heeft gemeente Horst aan de
Maas ook haar financiële steun
aan het initiatief uitgesproken
voor de komende jaren.
Tijdens de bijeenkomst keek
voorzitter Gerard Hanssen van

het Huis van Morgen vooruit naar
de toekomst. “Er wordt continue
gewerkt om ook de nieuwste
snufjes op het gebied van zorgmiddelen, domotica en E-health
in huis te halen. Dat kunnen we
doordat de deelnemende partijen
dit financieel mogelijk maken.”
Kijk voor meer informatie op
www.huisvanmorgen.nu of de
Facebook-pagina van het Huis van
Morgen.

Het Huis van Morgen zoekt

MENSEN DIE
WILLEN RONDLEIDEN
Het Huis van Morgen in Panningen is een laagdrempelige
demonstratiewoning waar kennisgemaakt kan worden met
mogelijkheden die er zijn op het gebied van woningaanpassingen
en (zorg)technologie. Er zijn diverse hulpmiddelen aanwezig die je
ter plekke kunt uitproberen. Inmiddels heeft het Huis van Morgen
een regionale functie gekregen. Er zijn steeds meer mensen die
tijdens de open inloop (elke donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur)
of op afspraak een kijkje komen nemen op Bernhardstraat 4.
Nu het aantal bezoekers – ook uit de regio – verder toeneemt,
zijn er natuurlijk meer mensen nodig die deze rondleidingen
verzorgen. Ook mensen van buiten gemeente Peel en Maas zijn
van harte welkom voor deze leuke en interessante vrijwilligerstaak.
Wij roepen belangstellenden op om contact op te nemen. Dat kan
telefonisch met de voorzitter, Gerard Hanssen (06-53178629),
of d.m.v. een mailtje naar secretariaat@huisvanmorgen.nu.
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DOK6 Theater Panningen

Belastingaangifte bij de bieb

Muziek, cabaret en Brandweerman
Sam in het theater

Vrijwilligers van de bibliotheek in Panningen helpen zes weken
lang op maandagavond bij het doen van de belastingaangifte.
De eerste bijeenkomst in de bieb is op maandag 9 maart.

Enge Buren, Fuad Hassen, Van Dik Hout en Brandweerman Sam Live zijn op donderdag 12, vrijdag 13,
zaterdag 14 en zondag 15 maart te zien in het DOK6 Theater in Panningen.

Wie hulp wil bij het doen van
aangifte, maar minder draagkrachtig is, geen digitale mogelijkheden heeft of problemen heeft
met de Nederlandse taal, kan bij
Bibliotheek Panningen terecht.
Ook is het mogelijk om gratis
gebruik te maken van de computer
in de bieb. Op maandag 9 maart
is de eerste mogelijkheid om hulp

bij de belastingaangifte te krijgen.
De daarop volgende dagen zijn
maandag 16, 23 en 30 maart en
6 en 20 april. Een afspraak maken
is vereist. Neem voor meer informatie contact op met de bibliotheek via 077 307 23 82 of via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
Langskomen bij de bieb is ook
mogelijk.

Miks en Metsj annuleert
voorstellingen
Toneelgroep Miks en Metsj heeft de komende voorstellingen die
gepland stonden voor maart geannuleerd. De groep laat weten
de shows niet door te laten gaan vanwege persoonlijke omstandigheden.
Miks en Metsj zou in maart eigenlijk de voorstelling ‘We gaan naar
Zandvoort’ spelen. Door de persoonlijke omstandigheden komt er pas
volgend jaar weer voorstelling van
de Beringse toneelgroep op de planBASTA! is de laatste theatervoorstelling van Enge Buren. Na ruim
27 jaar nemen de heren afscheid
met een show waarin alle hoogtepunten op het gebied van muziek en
acts uit hun carrière de revue passeren. De voorstelling is op donderdag
12 maart en begint om 20.15 uur.
Cabaretier Fuad Hassen staat vrijdag 13 maart met de derde show
Remmende Voorsprong in de theaters. In zijn show verwondert hij zich
op een kinderlijke manier over de
kleinste gebeurtenissen. Die hersen-

spinsels deelt hij met het publiek.
Het cabaret begint om 20.15 uur.
Van Dik Hout viert haar jubileum met
de theatertour ‘25 jaar Van Dik Hout’.
In akoestische en intieme setting
speelt de band een overzicht van hun
hele oeuvre met klassiekers als ‘Stil in
mij’, ’Alles of niets’, ‘Mijn houten hart’
en ‘Zij maakt het verschil’. De voorstelling begint op zaterdag 14 maart
om 20.15 uur. Voor de allerkleinsten
komt Brandweerman Sam op zondag
15 maart naar het theater. Dan vindt
de voorstelling ‘Brandweerman Sam

Live! Het Grote Kampeeravontuur’
plaats. De familiemusical vol zang,
dans en reddingen is om 14.30 uur te
zien. Voorafgaand aan de voorstelling
staat er een echte brandweerwagen
op het plein voor het theater, waar
kinderen een kijkje in mogen nemen.
Na de voorstelling kunnen kinderen
Brandweerman Sam en zijn vrienden
ontmoeten in de foyer. Alle bezoekers
mogen verkleed als brandweerman of
bosranger naar het theater komen.
Beeld: Levin den Boer

ken. Dat moet in het voorjaar van
2021 zijn, zo laat de toneelgroep
weten. “We hopen op ieders begrip
en hopen jullie allemaal weer te
zien tijdens één van de voorstellingen in het voorjaar van 2021.”

Stille Omgang naar Amsterdam
Vanuit Peel en Maas is het mogelijk om met een bus naar de Stille
Omgang in Amsterdam te gaan op zaterdag 21 maart. Opgeven is
mogelijk tot vrijdag 13 maart.
De Stille Omgang is een nachtelijke, stille tocht door het centrum
van Amsterdam. De tocht volgt de
route die de pastoor van de Oude
Kerk in 1345 liep nadat hij getuige
was geweest van het ‘mirakel van
Amsterdam’.

Vanuit Peel en Maas is busvervoer mogelijk naar de stille tocht.
Opgeven voor een plek in de bus
kan bij Jac Neesen uit Meijel via
077 466 12 77 of via J. en M. Strikvan der Burgt in Grashoek via
077 307 23 42.

Voor The Show Must Go On

West Side Story in Panningen
Toneelgezelschap The Show Must Go On speelt op acht verschillende data de komende tijd een versie van de
bekende musical West Side Story. Het gezelschap bestaat volledig uit inwoners van Peel en Maas.
Het gemeenschapsproject The Show
Must Go On bracht in het verleden de
onder meer Aquarius en The Show
Must Go On op de planken. Bij The
West Side Story wordt bezoeker meegenomen naar het Amerika van de
jaren vijftig. Net als bij de bekende
film speelt het liefdesverhaal zich af
in New York waar twee rivaliserende

bendes elkaar het leven zuur maken.
Aan de ene kant staan de blanke
Jets en aan de andere kant de latino
Sharks. Tino uit het ene kamp wordt
verliefd op Maria die tot de andere
kant behoort.
Liedjes die voorbij komen, zijn
onder meer ‘Maria’, ‘I feel pretty’,
‘Somewhere’ en ‘America’. Meer dan

honderd mensen uit Peel en Maas
werken mee aan de productie. De data
van de musical zijn donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 maart
en woensdag 1, donderdag 2, vrijdag
3 en zaterdag 4 april. Kijk voor meer
informatie over het project en kaarten
op www.dok6.eu

vintage • industrieel • brocante
Pannen, leien, platte
en kunststof daken

2

2.500lomop
kring

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Lezing over oorlogsjaren en
wederopbouw
Heemkundevereniging Medelo uit Meijel verzorgt op donderdag 12
maart een lezing over de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Deze
vindt plaats in het clubgebouw van Medelo op Tomveld 2 in Meijel.
De lezing, die gehouden wordt over
de oorlog, bevrijding en wederopbouw van de jaren 40, 50 en
60, wordt gegeven door amateurhistorici van de Meijelse heemkundevereniging. De bijeenkomst
wordt verder vormgegeven door

middel van het tonen van dia’s
op een beamer. Ook thema’s als
het geloof, economie en recreatie
komen tijdens de lezing voorbij.
De lezing begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.

Lezing over stikstof
Natuurorganisatie IVN Helden houdt op donderdag 12 maart een
lezing over stikstof. Tijdens de avond wordt expliciet ingegaan op
stikstof en natuurgebied de Peel. De lezing wordt gegeven door
Wim van Opbergen.
Van Opbergen is voorman van
Werkgroep Behoud de Peel, die
zich verzet tegen de uitbreiding van
boerenbedrijven rondom de Peel
vanwege het schadelijk effect op
de natuur. Van Opbergen gaat in
op vragen die over het effect van
stikstof op de natuur is en wat het

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
heeft betekend. Hij licht de huidige
situatie toe en wat er volgens hem
zou moeten gebeuren.
De lezing begint om 20.00 uur en
vindt plaats in het IVN-gebouw
in Helden. De avond is gratis te
bezoeken.
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Mamacafé Peel en Maas

Workshop creatief denken
in Panningen
De creativiteit bij kinderen in stand houden en je eigen creatieve
denkvermogen opnieuw activeren: dat is waar Mamacafé Peel en
Maas op donderdag 12 maart om draait. Hanneke Geurts van
Inoutsides is aanwezig op de bijeenkomst, die plaatsvindt bij
Kinderdroom aan de John F. Kennedylaan in Panningen.
De drang om de wereld te ontdekken zoals baby’s die hebben,
verleren volwassenen gaandeweg
ze ouder worden, stellen de organisatoren van de workshop ‘Creatief
denken-terug naar je aangeboren
creativiteit’. Ze stellen dat die creativiteit er bij de meeste mensen
nog wel is, maar diep weggestopt
zit in de hersenen “met een laagje
stof erop”.
Het doel van de workshop is de
deelnemers in te laten zien hoe
waardevol creatief denken is en
hoe men hier anders mee om
kan gaan. Hanneke Geurts van
Inoutsides geeft creatieve en innovatieve trainingen voor andere
uitkomsten, gedragsverandering,
bewustwording en teambuilding

FrühlingsSpass

Achtste blaaskapellentreffen in
Maasbree
Blaaskapel De Breethaler uit Maasbree houdt op zondag 8 maart voor de achtste maal het blaaskapellentreffen FrühlingsSpass. Gastoptredens zijn er van de Zuid-Limburgse Boemelkapel uit Banholt en de
Torenkruiers uit het Belgische Bocholt. Vooral te horen op de middag, zijn Egerländer, Böhmische,
Moravische en populaire blaasmuziek.

en is bij de workshop aanwezig.
“Ze gaat helpen het motto ‘De weg
naar geluk is houden van beren’ te
omarmen”, aldus MamaCafé Peel
en Maas.
‘Creatief denken-terug naar je aangeboren creativiteit’ begint om
20.00 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur. Aanmelden kan tot op de
dag van de bijeenkomst via mamacafepeelenmaas@outlook.com Kijk
voor meer informatie op www.
mamacafepeelenmaas.wordpress.
com
Wil jij leren hoe je de creativiteit bij
kinderen in stand kunt houden én
hoe je je eigen creatieve denkvermogen kunt heractiveren? Kom dan
naar deze interactieve en energieke
bijeenkomst!

Tragikomedie

‘Gen egte van Genechte’
in Kessel
Toneelvereniging Spektakel uit Kessel is bezig met het voorbereiden van het komische toneelstuk ‘Gen egte van Genechte’.
De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 21, zondag 22,
zaterdag 28 en zondag 29 maart in gemeenschapshuis De Paort
in Kessel.
‘Gen egte van Genechte’ is een
bewerking van het stuk ‘Lucy’s
baby’ van J. Patrick. Het stuk wordt
voor Kessel geregisseerd door
Marinho Peters. Het toneelstuk is
een tragikomedie over Nelke van
Genechten, een vrouw op leeftijd
die een hoop geld en bezittingen
heeft, maar geen erfgenamen
heeft aan wie ze alles kan nalaten.
“Wanneer er op een goede dag
plots vier familieleden verschijnen waarvan zij het bestaan niet
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wist, kan Nelke haar geluk niet
op. Als dan nog eens blijkt dat er
gezinsuitbreiding op komst is, zit
ook zij op een roze wolk. Maar of
die zo roze blijft, is nog maar de
vraag”, aldus Spektakel Kessel.
De voorstellingen vinden plaats op
zaterdag 21, zondag 22, zaterdag
28 en zondag 29 maart om 20.00
uur in gemeenschapshuis De Paort
Kessel. Kijk voor meer informatie
www.spektakelkessel.nl

Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.

Organiserende kapel De Breethaler
opent het treffen met hun Egerländer
en Böhmische blaasmuziek. Als tweede
komt de Boemelkapel op het podium.
Zij spelen hun Böhmische repertoire,
afgewisseld met Limburgstalige muziek

en zang. De middag wordt afgesloten
door de Torenkruiers. Die kapel, onder
leiding van Thijs Wertz, speelt hun
repertoire met diverse solo’s en populaire nummers.
FrühlingsSpass vindt plaats op zon-

dag 8 maart in MFA ‘t Hoës van Bree
in Maasbree. De zaal is open vanaf
12.30 uur en de muziek begint om
13.00 uur. Kijk voor meer informatie
over het evenement en kaarten op
www.breethaler.nl

Lezingen over kastelen in Peel en Maas
In de Gasterie bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden vinden de komende tijd verschillende lezingen
plaats over kastelen in Peel en Maas. De reeks wordt afgetrapt door Fred Vogelzang die die op donderdag 12
maart naar Helden komt.
De lezing van Vogelzang is een inleiding op de andere twee lezingen
die op 2 april en 28 mei plaatsvinden. Vogelzang is als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij de
Nederlandse Kastelenstichting en hij
is vanuit zijn werk nauw betrokken bij
het thema. Hij gaat in op de benaming
kasteel en wat kastelen eigenlijk zijn,
waarom ze werden gebouwd en door

wie. Verder wordt de rol van de gebouwen in de samenleving besproken.
Vogelzang schetst in het kort de ontwikkeling van het gebouw en vertelt
wie er woonden en hoe het toeging
in zo’n kasteel. Zowel de betekenis
van de fysieke, economische, politieke
en symbolische plek van een kasteel
komen aan bod. Van de functie van een
kasteel in de Middeleeuwen, de veran-

dering van militaire functie naar luxe
buitenhuis in de zeventiende eeuw, tot
de rol van de Tweede Wereldoorlog en
hoe kastelen zich in de moderne tijd
hebben ontwikkeld.
De lezing vindt plaats in de Gasterie en
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Kijk op
www.museumpeelenmaas.nl voor
meer informatie over de lezing en de
entree.

Word jij onze nieuwe collega?
Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- (ERVAREN) NAAISTER
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- VOORWERKER HOUTWERKPLAATS | CNC-CAD/CAM

Kijk voor de volledige vacatures op:
www.prosea�ng.nl/vacatures

Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur

Interesse? Vragen? Bel of mail ons!
Tel. 0492-539861
E: info@prosea�ng.nl

Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�

Rooseindsestraat 19, Helmond
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Agenda t/m 12 maart 2020

do
05
03
vr
06
03
za
07
03

Kienen
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Voorstelling Maartje&Kine
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

iPad-cursus voor beginners
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Baarlo

Repair Café Helden
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

zo
08
03

bij belastingaangifte
ma Hulp
Tijd: 17.30 uur
09 Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
03 Locatie: Bibliotheek Panningen
Landschap
di Natuurcursus
Tijd: 10.00 uur
10 Organisatie: IVN Helden
03 Locatie: IVN-gebouw Helden

wo
11
03

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

Tijd: 20.00-22.15 uur
Organisatie: Historische Werkgroep de Borcht Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom J.F. Kennedylaan 247, Panningen

Kienen

BASTA! laatste voorstelling
Enge Buren

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Kienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurtvereniging Het Dorpke
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

do
12
03

Informatieavond over stikstof

Workshop ‘Creatief Denken
- terug naar je aangeboren creativiteit’

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: dameskoor Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Heemkundevereniging Medelo
Locatie: Medelo Tomveld 2, Meijel

Lezing ‘soldaat Petran Görtz in het
leger van Napoleon’

Voorjaarsconcert Femmes Vocales

Landschaps-natuurfoto’s maken

Lezing over jaren 40, 50 en 60

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Wandelen
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Optreden Diashantlappenkoor Venlo

Dansmiddag

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 14.00 uur
Locatie: danslocatie De Vriendschap Beringe

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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hielen!
Altijd

A beter uit met Gh
jd
3/5-DAAGSE EXCURSIEREIS Alti
12-DAAGSE RONDREIS
BLANKENBERGE, BELGIË
BALTISCHE STATEN
Vertrekdata: 24 april en 16 okt (3 dgn) en 29 juni en 21 sep (5 dgn)

Vanaf
€ 260,p.p.

100%
Geniet
100%
Garantie!
Geniet
Garantie!

Vertrekdata: 9 mei en 22 augustus 2020

€ 1195,p.p.

Genoeglijk wandelen, genietend van de zon op je gezicht, het ruisen van de zee en de wind door je haren.
Af en toe stilhouden bij een terras of een kiosk waar een orkest een optreden ten beste geeft. Geen verkeer,
maar winkels, rust en ruimte. Dit is geen wandelen meer, dit is genieten!

Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de drie hoofdsteden van Estland, Letland en Litouwen, maar ook
met de Poolse hoofdstad Warschau, enkele imposante kastelen en het indrukwekkende bedevaartsoord
Kryžiu kalnas. De terugreis gaat via het Finse Helsinki, de Zweedse steden Stockholm en Malmö en het
Duitse Travemünde. Hierbij wordt twee maal overnacht aan boord van een cruiseschip.

Highlights:
* Verblijf in Hotel Alfa Inn***
* Mooie rit langs de Belgische kust en door het
prachtige achterland
* Ieper: Flanders Fields Museum en de Meense Poort
* ‘Flanders Fields Route’
* Brugge
* Middelburg: hoofdstad van Zeeland

Highlights:
* Helsinki en Warschau
* Stockholm: Gamla Stan (oude stad), Vikingen
nederzetting Birka
* Kaunas: eeuwenoude stad met historische bouwwerken
* Vilnius: kathedraal en de poorten van de Dageraad
* Trakai: historische stad
* Kryžiu kalnas: Heuvel van de Kruisen
* Hanzestad Riga: Domplein en Domkerk, kasteel van Riga
* Tallinn: stadsmuur met 26 rode torens, kathedraal
en Raadhuisplein

Inbegrepen o.a.:
* Welkomstdrankje
* Halfpension
* 1x diner in Ieper (alleen bij 5-daagse reis)
* Avond met muziek (alleen bij 5-daagse reis)
* Stadswandeling Brugge o.l.v. gids
* Flanders Fields Route o.l.v. gids (alleen bij
5-daagse reis)
* Afscheidsdiner

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtochten
* Gids voor sightseeing Warschau, Vilnius/
Trakai, Riga, Tallinn, Stockholm, Helsinki
* Entree kasteel Trakai
* Parkeer- en tolkosten

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa
*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

WWW.GHIELEN.NL
WWW.GHIELEN.NL

ISO
9001
ISO
9001
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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 8 maart
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 11 maart
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 15 maart
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 maart
H. Mis 11.00 uur
Zondag 15 maart
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 maart
– 1e Zondag van de vasten
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst Petronella van
Dijck-Sijbers, Martinus Hubertus van
Dijck en overl. Familie.
Mededeling
Overleden: Francien PeetersKerkhof, Dorpstraat 7, 78 jaar.
Gedoopt is zondag 1 maart Wesley
Steegh

maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 8 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Theo
Spreeuwenberg (b.g.v. verj.); Overl.
ouders Rooijakkers-Steeghs en zoon
Sjaak; Tinus Steeghs (jaardienst)
Zaterdag 14 maart
H.Mis 19.00 uur Voorstelmis. De communicanten van 2020 zullen zich in
deze viering voorstellen. T.i.v. Overl.
ouders Theo van Oijen en Riet van
Oijen-Sonnemans en overl. fam.

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:
Leo Peters, 71 jaar
Zaterdag 7 maart
De H. Communie wordt thuisgebracht
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 50-jarig huwelijk;
Zondag 15 maart
H. Mis 10.00 uur 3de zondag 40dagen-

Gedoopt wordt zondag 8 maart
Bo Custers

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 maart
19.15 uur Mevr.Tiny Peeters-Wolters.
Zes wekendienst voor Pierre van
Kessel.
Woensdag 11 maart
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 14 maart
19.15 uur. Overleden ouders Piet
Hanssen en Lena Janssen. Jaardienst
voor Sjeng Heldens en Truus Heldens
– Vestjens.
Zondag 15 maart
15.00 uur Doop van Lize Lamers uit
Baarlo.

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 7 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v Sef Berkers en
Bertha Berkers-Thijssen (jaardienst)
Zaterdag 14 maart
Geen H. Mis

Maandag 9 maart
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 10 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Aansluitend, koffiedrinken.
Donderdag 12 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 14 maart
Geen H. Mis in de parochiekerk
Zondag 15 maart
Vasten -III 11.00 uur H. Mis met
herenkoor t.i.v. Mia Beerens-Slaats
(zeswekendienst), Mart Beerens en
Leo Slaats; -overleden ouders Sjra
Slaats en Annie Slaats-Broens; Peter
Johannes Berghs en Gertruda Johanna
Berghs-van Heugten (jaardienst); -uit
dankbaarheid

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 7 maart
Vasten -II 19.00 uur H. Mis met dameskoor t.i.v. Pieter Vestjens (jaardienst);
Annie Janssen-Engels (b.g.v. verj.); -uit
dankbaarheid
Zondag 8 maart
Geen H. Mis.

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
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
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

Mededeling
Achter in de kerk ligt een formulier
als u graag met Pasen een kleine
paaskaars wilt hebben.
Ze wordt thuis bezorgd.

Jaardienst Jan Peeters
(de Weem).
Donderdag 12 Maart
8.30 uur H. Mis.
Jaardienst Helena Sophia GortsCrienen en tevens voor
Teofila Grzyb.
Mededeling
Overleden:
Chrétien Brueren,
72 jaar, Bong 34.

tijd – herenkoor t.i.v. Ton Hillen en
Martha Hillen-Reijnders en fam.;
Giel van Lier en Leen van Lier-v.d.
Hurk (b.g.v. verj.); Hand Kessels, Lies
Kessels-van Soest en zoon Theo

Parochie Koningslust

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 maart
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 8 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd Koor.
Jaardienst Fam. Pijpers-ReyvenLenders.
Jaardienst Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.

Diashantlappenkoor in De Keverberg
Het Disashantlappenkoor uit Venlo komt op zondag 8 maart naar Kasteel De Keverberg in Kessel.
Het koor, dat dit jaar het 12,5-jarig jubileum viert, is vanaf 14.30 uur te bewonderen.
verklaart. Naast die genres ontbreken
ook de Duitse schlagers niet tijdens
de optredens. “Een compleet repertoire dat garant staat voor een unieke

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 8 maart
9.30 uur Jaardienst Tonie Teeuwen
en Nella Teeuwen – Bongers.
Zondag 15 maart
9.30 uur Verjaardag Lies Naus

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

Mededelingen
Iedereen hartelijk dank voor het
mee verzorgen van de carnavals
dienst.

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

Vijfde seizoen De Proos

12,5-jarig jubileum

Het Diashantlappenkoor Venlo zingt
liedjes in het dialect, shanty-zeemansliedjes en smartlappen, wat
meteen de naam van het grote koor

Parochie Kessel-Eik

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 het Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 14 maart
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Dré Stammen (zeswekendienst); Joke Goes; Jeu Verlinden
(b.g.v. verj.) en overleden familie
Verlinden-Berkers
Zondag 15 maart
H. Mis 10.30 in het Missiehuis

sfeer”, aldus de organisatie over het
koor. Het concert in De Keverberg
is voor iedereen vrij toegankelijk.
De zanggroep begint om 14.30 uur.

Het vijfde seizoen van de talkshow De Proos is op zondag 15 maart te
zien bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Wie deze derde keer de
gasten zijn, wordt van tevoren niet bekendgemaakt.
De Proos is een amusementsprogramma op zondagmiddag waar vijf
gasten uit Peel en Maas geïnterviewd
worden door Robert Janssen en Marijke
Gijsen. Bij binnenkomst en na elke
gast speelt het akoestische muziekkwartet Kate Moon en een gastspeler.

De vorige editie vond plaats in januari.
Toen waren Raf Janssen, Piet Janssen,
Wim Knippenbergh, Fran Korsten en
Jans Philipsen te gast. De derde aflevering van dit seizoen van de lokale ‘talkshow’ begint om 14.30 uur en duurt tot
ongeveer 17.30 uur.
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Tummers
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Hoge korting bij inruil van u

TOT €200,- KORTING!
29%

24%

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

699,INRUILKORTING

-/-

8

INRUILKORTING

200,-

1400

KG

799,-

T/PM

-/-

499,-

195,-

8 64
dB

KG

529,*

*Na €75,- cashback via Bosch,
geldig t/m 29-3-2020

Wasmachine / WAT28493NL

Warmtepompdroger / WTW8446ENL

• VarioTrommel: extra teder en efficiënt wassen
• ActiveWater Plus: stemt het watergebruik volledig automatisch af
• AquaStop: 100% bescherming tegen waterschade

• SelfCleaning Condensor: nooit meer handmatig de condensor pluisvrij maken
• SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding
• Energiezuinig drogen met warmtepomp-technologie

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

