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Peel en Maas

Kessel vecht tegen ALS
De Kesselse gemeenschap liet zich de afgelopen weken van haar beste kant zien. Nadat bekend was geworden dat dorpsgenoot Angèle Pieters de ziekte ALS had, besloot vriendengroep De Vlaegels geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Op donderdag 5 maart stond een benefietavond op de planning. Diverse artiesten uit de regio kwamen belangeloos
langs en in de aanloop naar de avond werden diverse acties gehouden om geld op te halen. Dat resulteerde in een voorlopige tussenstand van 42.461,87 euro. Dat bedrag kan nog
oplopen, aangezien verschillende acties nog lopen. “Wat een bijzondere avond”, schrijft de vriendengroep. “Angéle heeft genoten, wij hebben genoten en jullie hopelijk ook. Dit was
echt Kessel op zien aller- allerbes!”

Bemiddelingstraject

Agora-school in Peel en Maas
Er komt in Peel en Maas een openbare middelbare school waar Agora-onderwijs wordt gegeven. De zelfstandige school wordt mogelijk bij het Bouwens in Panningen ondergebracht, zo maakten de initiatiefgroep Agora Maas en Peel, onderwijsstichting LVO en gemeente Peel en Maas maandag 9 maart bekend.
Gesprekken tussen middelbare school
het Bouwens in Panningen en initiatiefgroep Agora Maas en Peel liepen vorig jaar op niets uit vanwege
een verschil in visie. Een samenwerking met de school van de overkoepelende Stichting LVO leek daarom
van de baan. Er werden geen
gesprekken meer gevoerd en het
Bouwens ging verder met het uitrollen van de nieuwe, vrije leerstroom
BouwensXplore dat volgend schooljaar
van start moet gaan. Die leerstroom

sluit echter niet aan bij de wensen van
Agora Maas en Peel.

De regio wordt hierdoor
aantrekkelijker
Dat de school er nu toch komt, is het
resultaat van een bemiddelingstraject
dat de betrokken partijen sinds januari
hebben doorlopen. Dit op aandrin-

gen van minister Arie Slob van Basisen Voortgezet Onderwijs en Media,
nadat zowel gemeente Peel en Maas
als provincie Limburg het verzoek van
de initiatiefgroep eerder afwezen.
Volgens de minister heeft initiatiefgroep Agora Maas en Peel met 281
ouderverklaringen bewezen dat er
behoefte is aan een nieuwe vorm van
onderwijs in de gemeente. Daarom
moest door de gemeente en initiatiefgroep, met hulp van twee bemiddelaars, worden onderzocht op welke

manier het onderwijs wel gerealiseerd
kan worden.

Diverser aanbod
Uit het bemiddelingstraject bleek
dat als er Agora-onderwijs in Peel en
Maas aangeboden gaat worden, dit
enkel mogelijk is als er een nieuwe
openbare school wordt gesticht.
Daarbij geeft aansluiting zoeken bij
een bestaande school de meeste
kans van slagen. Omdat het Bouwens
de enige school met voortgezet
onderwijs is in de gemeente Peel
en Maas, werd Stichting LVO betrokken bij de bemiddeling. Stichting
Onderwijs Midden-Limburg (SOML)

werd betrokken bij het traject omdat
zij al bestuurder van de Agora-school
Niekée in Roermond is.
Odilia Rens van de initiatiefgroep is
tevreden met het resultaat. “We zijn
er blij mee dat we straks een diverser onderwijsaanbod hebben in Peel
en Maas. We zijn ervan overtuigd
dat deze regio hierdoor aantrekkelijker wordt en dat leerlingen ook in de
regio blijven wonen, in plaats van naar
elders vertrekken omdat ze daar wél
openbaar middelbaar onderwijs kunnen volgen.” De initiatiefgroep vindt
de samenwerking ook spannend.
Lees verder op pagina 03
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Vastgoedhandelaren en CMP vrezen parkeerproblemen

Noodkreet centrum Panningen aan gemeenteraad
Vastgoedondernemers en centrummanagement Panningen (CMP)
vrezen dat de gemeenteraad van
Peel en Maas niet snapt hoe groot
het parkeerprobleem in het
Panningse centrum is. Ze geven aan
regelmatig te horen dat ondernemers en ketens niet naar Panningen
komen vanwege een gebrek aan
parkeerruimte. Verschillende
partijen van de gemeenteraad
gaven onlangs aan liever woningen
dan parkeerplekken te zien op de
plek van het oude postkantoor.
Het College van B&W maakte onlangs
bekend het voormalig postkantoor
in Panningen te willen kopen om er
veertig tot zestig parkeerplekken te
realiseren. Die plekken zijn nodig om
een opgave van 37 benodigde plekken in te vullen, zo bleek uit een
parkeeronderzoek van de gemeente.
Politieke partijen Lokaal Peel&Maas
en AndersNu grepen de aankoop aan
om vragen te stellen aan het college.
Volgens de twee partijen is er meer
behoefte aan woningen dan aan parkeerruimte. Ook PvdA/GroenLinks liet
via Twitter weten liever geen parkeerplekken te zien op de locatie.

Gebrek
“Alleen al de afgelopen twee tot drie
maanden heb ik zo’n vijf keer te horen
gekregen dat een bedrijf afziet van
een winkel in Panningen. Puur en
alleen vanwege een gebrek aan par-
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keerplaatsen”, vertelt Norbert Panken
van SatinVastgoed.nl, een bedrijf
dat winkelruimte verhuurt, verkoopt
en beheert voor vastgoedeigenaren. “Het is voorgekomen dat ik een
afspraak had, maar dat de afvaardiging van een bedrijf een kwartier te
laat kwam. Er kon namelijk geen parkeerplek gevonden worden.”
Het college mag zonder goedkeuring
van de gemeenteraad het postkantoor aankopen. Voor het definitieve
plan is echter wél instemming van de
gemeenteraad nodig. Panken is bang
dat de partijen dan beslissen dat er
geen parkeerplaatsen komen op de
locatie. “We hebben door de jaren
heen met de belanghebbenden van
het centrum heel veel ideeën gehad
over hoe we het probleem zouden
moeten oplossen. We hebben gebrainstormd over de aankoop van gebouwen, het verleggen van wegen en
ik weet niet wat allemaal. Nu willen
de politieke partijen de enige plek
waar het wel mogelijk is, afschieten.
We slachten op deze manier de kip
met de gouden eieren.”

Langparkeren
Ook centrummanager Jan Bouten

onderkent het probleem. Al jarenlang
probeert hij de parkeerproblematiek
onder de aandacht te brengen van
de gemeente en de gemeenteraad.
Hij wil vooral meer langparkeerplaatsen. “Nu is veel parkeerruimte blauwe
zone. Dat terwijl mensen juist langer dan die tijd in het centrum willen
doorbrengen. Nu staan alle straten
rondom het centrum, waar geen tijdslimiet geldt, vaak helemaal vol met
auto’s van bezoekers, ambtenaren en
mensen die in het centrum werken.
In de Dwarsstraat kunnen ze bijvoorbeeld beter een parkeerverbod voor
allebei de kanten maken. Daar is geen
doorkomen aan.” Ook de Julianastraat,
Beatrixstraat en het Laatberghof staan,
zeker na het verdwijnen van de parkeerplaats aan de Kerkstraat afgelopen jaar, volgens Bouten en Panken
vrijwel altijd bomvol.
De gemeente gaf al aan dat het plan
van de parkeerplaatsen op de locatie postkantoor nog niet definitief is.
“Er ligt nu slechts een voorlopig plan
waarbij we uit zijn gegaan van veertig tot zestig parkeerplekken”, laat
Willy Schers, adviseur omgevingsontwikkeling bij de gemeente, weten.
“De komende maanden wordt beke-

Bloembakken op Raadhuisstraat
Gemeente Peel en Maas gaat binnenkort bloembakken op de
Raadhuisstraat plaatsen. Dat gebeurt in het kader van een pilot
om het sluipverkeer van de Raadhuisstraat richting de
Beekstraat en de Ruijsstraat te ontmoedigen. De bloembakken
moeten ergens in de komende weken geplaatst worden.

ken wat er mogelijk is. Het is zeker
niet uitgesloten dat er een plan komt
met een combinatie van parkeerplaatsen en appartementen.”
Schers geeft verder aan dat de
gemeente van plan is om de herinvulling van het postkantoor
samen te trekken met de aanpak
van de Raadhuisstraat richting het
Raadhuisplein. “We willen samen met
alle partijen bekijken hoe we een
mooie entree van het centrum kunnen maken en kunnen zorgen dat de
winkels aan de Raadhuisstraat meer
betrokken gaan worden bij het centrum.” Het verkeersluw maken van
het Raadhuisplein en het ontmoedigen van sluipverkeer dat over de
Raadshuisstraat komt (zie kader),
vallen onder die plannen.

Dood centrum
Panken is blij met de aankoop van het
pand en wil nu vooral de gemeenteraad overtuigen van de noodzaak
voor parkeerplekken. “De raad moet
beseffen hoe belangrijk dit voor het
centrum is. We krijgen vaak vragen en
opmerkingen over de lege panden in
het centrum. Wij willen die heel graag
vullen, maar met zo weinig parkeerplaatsen is dat gewoon niet mogelijk.
Ondernemers haken daar op af. Als er
geen parkeerplekken komen op de
locatie van het postkantoor is de kans
aanwezig dat we een dood centrum
krijgen.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman
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Laeve greun Graashook

20.000 euro voor duurzaamheids
evenement Grashoek
Gemeente Peel en Maas draagt 20.000 euro bij aan Laeve greun Graashook, een driedaags duurzaamheidsevenement van de werkgroep
Duurzaam Grashoek dat op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart plaats gaat vinden.
Het gaat om een eenmalige
gemeentelijke bijdrage voor een
evenement dat de gemeente ziet
als een ‘een spin-off voor duurzaamheid’. Het doel van het evenement is volgens de werkgroep
vooral het voorlichten van de bevolking over de naderende energietransitie. Dit nadat in 2016 bekend
werd dat een ontwikkelaar in
Grashoek een zonneveld wilde realiseren. “De energietransitie kwam
letterlijk dichtbij en dit leidde in

eerste instantie tot verzet onder de
bevolking, maar vervolgens tot het
bundelen van krachten”, zo stelt het
college.

Duurzaamheid
De gemeente draagt graag aan
een dergelijk evenement bij, aldus
het college. Zeker omdat het een
eigen initiatief vanuit het dorp is.
“De gevraagde bijdrage vanuit de
gemeente is in verhouding minimaal. Mocht de gemeente uit eigen

beweging een dergelijk evenement
organiseren, dan zullen de kosten
vele malen hoger liggen gezien
vanuit de uren inzet die een dergelijke organisatie vergt. De verwachtte maatschappelijke effecten
dragen bij aan de bewustwording, mobiliseren en kennis op het
gebied van duurzaamheid.”
De driedaagse duurzaamheidsmarkt die de werkgroep Duurzaam
Grashoek heeft georganiseerd, gaat
plaatsvinden in gemeenschaps-

huis De Ankerplaats in Grashoek.
Daar wordt onder meer gesproken
en gediscussieerd over het platteland van de toekomst en over
klimaatverandering. Op de laatste
dag worden diverse toepassingen
op het gebied van duurzaamheid
getoond aan bezoekers en zijn er
stands waar bezoekers informatie
kunnen krijgen over onder andere
duurzaam bouwen, energiebesparing, zonnepanelen, afval, financiering, windenergie.
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Agora-school in Peel en Maas
“We houden vast aan onze visie en
idealen, maar zullen er ook samen uit
moeten komen. En zoals Loesje van
de posters het treffend zegt: waarom
moeilijk doen als het samen kan?”
Volgens Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van het Bouwens, vullen
beide onderwijsvormen elkaar aan.
“Het bijt elkaar niet, want het Bouwens,
BouwensXplore en Agora werken vanuit
andere doelen, met een andere visie en
voor een andere doelgroep.”

Schooljaar 2021/2022
Het College van B&W van gemeente
Peel en Maas is door de minister
opgedragen vóór 1 juni een verzoek in
te dienen voor het financieren van de
nieuw op te richten school. Voor die

tijd moet beslist worden of de school
bij het Bouwens wordt ondergebracht,
wat de voorkeur van Agora Maas en
Peel heeft vanwege de nabijheid van
vakdocenten, of op een andere locatie.

Waarom moeilijk doen
als het samen kan?
Ook moet dan duidelijk zijn wie het
bevoegd gezag en daarmee de verantwoordelijkheid voor de school op
zich gaat nemen. Na goedkeuring
van de minister kan het oprichtingsproces verder in gang worden gezet.
De drie partijen hebben de wens om

het volgende schooljaar te starten,
maar omdat er nog diverse processen
moeten worden doorlopen, is de kans
groot dat het schooljaar 2021/2022
wordt. Agora-onderwijs is een onderwijsvorm zonder klassen, cijfers, toetsen of huiswerk, waarbij elke leerling
zijn of haar leerroute uitstippelt op
basis van eigen wensen, vragen en
interesses. Leraren, binnen Agora coaches genoemd, begeleiden hen daarbij. De onderwijsvorm bestaat sinds
2014 en is ontstaan in Roermond,
waar het op Niekée wordt gegeven.
Daarnaast zijn er inmiddels tien scholen in heel Nederland waar Agora als
onderwijsstroom wordt aangeboden.
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Ruim duizend euro voor
Heldense jeugdclubs
De Heldense Straotzitting heeft 1.100 euro verdeeld over drie jeugdverenigingen in Helden. Ieder jaar schenkt de organisatie van het evenement op de zaterdag van carnaval de opbrengst aan Heldense clubs.
De jeugdverenigingen die een
bijdrage ontvangen hebben,
zijn Jong Nederland Helden,
Kindervakantiewerk Helden en
Kingerfiëste Helje Dörp. “Het was de
vijftiende editie en de vierde keer
op rij dat we zo’n bedrag kunnen

schenken”, laat de organisatie weten.
“Zo hebben we niet alleen een heel
mooi dorpsfeest, maar kunnen we
ook nog een paar verenigingen financieel steunen. Dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, artiesten en de
bezoekers die gul hebben gegeven.”

Weer in Peel en Maas

Tekst: Kim Jacobs

Niet genoeg bewijs

Panningnaar niet vervolgd voor
doodrijden Poolse mannen
De Panningnaar die in december 2018 twee Poolse mannen doodreed en één zwaar verwondde in Grashoek,
wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er niet genoeg bewijs is om een strafzaak te
beginnen tegen de man.
Het ongeluk gebeurde in de ochtend van dinsdag 12 december.
Op de Vliegertsdijk, de weg van
Panningen naar Grashoek, werden
drie Poolse mannen op de fiets van
achter geschept door een busje.
Twee van de mannen, 50 en 52 jaar,
stierven ter plekke, de andere persoon raakte ernstig gewond en werd
met een traumahelikopter naar het
ziekenhuis gebracht. De Panningse
bestuurder van het busje raakte
niet gewond. Volgens het Openbaar
Ministerie (OM) kan niet bewezen
worden dat de fietsers op de fatale
ochtend waarneembaar zijn geweest

voor de bestuurder. “Het ongeval
is gebeurd op een redelijk smal en
donker stuk weg”, aldus het OM.
“Een getuige verklaart dat hij de
donker geklede fietsers plotseling
zag naderen en dat hij aan de achterzijde van de fietsen geen verlichting heeft gezien. Bovendien kwam
een tegenligger de verdachte tegemoet. Het valt niet uit te sluiten dat
de koplampen van de tegenligger
de mogelijke reflectie en achterlichten van de fietsers geheel hebben
overstraald.”
Die zaken kunnen volgens het OM
betekenen dat de bestuurder van de

personenauto de fietsers niet op tijd
heeft gezien. Ook kan de snelheid
van de auto niet worden bepaald,
maar volgens het OM denken deskundigen dat de bestuurder niet te
hard heeft gereden.

In beroep gaan
De nabestaanden van de Poolse
mannen kunnen nog in beroep gaan
tegen de seponering van de strafzaak. Dat kan tot drie maanden
nadat ze bericht hebben gehad van
het OM over het laten vallen van de
vervolging.

Vrouw en gezin in thuisisolatie

Coronavirus in Kessel

Het coronavirus heeft Peel en Maas bereikt. De gemeente maakte op maandag 9 maart bekend dat een vrouw
positief getest is op het virus. Het zou naar verluidt gaan om een vrouw uit Kessel.
De vrouw werkt volgens de
gemeente bij het Gilde Zorgcollege
in Venray en ziekenhuis VieCuri. Bij
welke locatie van VieCuri de vrouw
werkt, werd niet bekendgemaakt.
Wel liet de gemeente weten dat de
vrouw en gezinsleden in thuisisolatie zitten. Verder voert de GGD in
nauw overleg met VieCuri en Gildeopleidingen contactonderzoek uit om
te bekijken waar de gezinsleden zijn
geweest en met wie ze contact hebben gehad.

Overdraagbaar
Volgens informatie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), dat medisch advies
en informatie geeft, hebben de
meeste patiënten met het virus meer
dan 38 graden koorts en luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid. De ziekte is van mens op mens
overdraagbaar en daarom worden er
wereldwijd maatregelen genomen
om verdere verspreiding van het virus

tegen te gaan. Besmetting met het
virus kan alleen door onderzoek worden vastgesteld.

Maatregelen
Het virus verspreidt zich door hoesten
en niezen via kleine druppeltjes in de
lucht, die anderen in kunnen ademen. Ook kan het virus via handen en
voorwerpen worden overgedragen.
Er wordt daarom aangeraden de handen regelmatig te wassen met water
en zeep, te hoezen en niezen in de
binnenkant van de elleboog en papieren wegwerpzakdoekjes te gebruiken.
Ook wordt aangeraden sociaal contact te matigen, handen schudden te
vermijden en thuis te blijven bij verkoudheids- of griepverschijnselen om
anderen niet aan te steken. Daarbij
wordt er opgeroepen extra aandacht
en zorg te verlenen aan ouderen en
kwetsbaren in de omgeving.
Alle grote evenementen in de provincie Noord-Brabant zijn vanwege
het virus afgelast, waaronder betaald

voetbalwedstrijden, concerten, een
carnavalsoptocht en grote beurs.
Het virus, ook wel SARS severe acute
respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd, kan de ziekte COVID19 veroorzaken dat het coronavirus
wordt genoemd. In Nederland werd
op 27 februari de eerste patiënt met
het virus gevonden. In andere landen, binnen en buiten Europa, dook
het virus eerder al op. Op woensdag
11 maart waren 61 nieuwe patiënten
bij het RIVM bekend, wat het aantal positief geteste personen op 382
brengt. Vier personen met het coronavirus zijn overleden.

Lenteweer loert
We zitten in de laatste echt wisselvallige dagen zoals het er nu uit ziet
en het lenteweer loert om het hoekje. Er lijkt een verandering in het
vastgeroeste weerpatroon aanstaande, waarbij aanvankelijk tot vrijdag deze week nog af en toe veel wind kan staan en actieve buien of
regenzones voorkomen. Na maandag 16 maart lijkt het echt wat
stabieler te worden, waarbij we hogedrukgebieden zien boven het
Europese continent met waarschijnlijk een stroming tussen zuid en
west. Met deze windrichting gaan de temperaturen gestaag omhoog
tot rond de 15 graden. In de nacht kan het nog wel flink afkoelen en
dat kan een enkele keer ook nachtvorst opleveren. Er is ook één model
die voor een oostelijke stroming gaat met droge, koude lucht. Deze is
echter fors in de minderheid. Plaatjes zoals hier op de Zandberg in
Helden zullen vaker gaan voorkomen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Een gezellig dagje uit
voor Huis & Tuin
l u nc h
,
t
j
i
b
t
n
O
r
en dine

Hulp
Neem voor hulp, voorlichting en
informatie over het coronavirus contact op met het RIVM tussen 08.00 en
20.00 uur via 0800 13 51. Of bel op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
met het informatienummer van GGD
Limburg-Noord via 088 119 19 90.
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Varkenshouder Verhoijsen

‘Beslissing gemeenteraad onbegrijpelijk’
Een onbegrijpelijke beslissing vindt Judith Verhoijsen het besluit van de gemeenteraad. De 23-jarige is inmiddels mede-eigenaar van het varkensbedrijf van haar ouders in Beringe. Het bedrijf wil al sinds 2013 een
nieuwe stal bouwen bij hun locatie in Meijel. De gemeenteraad stak daar twee keer een stokje voor en werd
twee keer teruggefloten door de Raad van State. Een meerderheid van de raad besliste vorige week dat de stal
er alleen mag komen nadat voldaan is aan aanvullende eisen.

John en Truus Verhoijsen hebben
sinds begin jaren 80 een varkens- en
kippenbedrijf in het buitengebied
van Beringe. Al in de beginjaren
van het bedrijf besloten ze aan de
Peelweg in Meijel een vleesvarkenshouderij te kopen. Nadat de biggen
geboren worden in Beringe, gaan ze
na een aantal maanden naar de stal
in Meijel om daar te blijven tot ze
verkocht worden. Omdat het bedrijf
in Beringe steeds groter werd en er
dus meer biggen kwamen, wilde het
varkensbedrijf een extra stal neerzetten in Meijel. Dat om ervoor te
zorgen dat alle biggen binnen het
bedrijf blijven en er geen verkocht
hoeven te worden voordat ze volgroeid zijn.

Gemeenteraad
In 2013 klopte Verhoijsen bij
gemeente Peel en Maas aan voor
een vergunning voor de nieuwe varkensstal. In 2017 kwam de kwestie bij de gemeenteraad terecht.
Het College van B&W wilde meewerken. De raad, met uitzondering van het CDA, stemde tegen
de stal. De Raad van State veegde
die beslissing vervolgens van tafel,
waarna na een mediation-traject tussen Verhoijsen en de omgeving de
stal in 2018 weer voorbij kwam op
de agenda van de gemeenteraad.
PvdA/GroenLinks, VVD en Lokaal
Peel&Maas wilden instemmen met
de stal, mits er voldaan werd aan
aanvullende eisen.

Verhoijsen stapte weer naar de rechter. Afgelopen november werd ook
het tweede besluit van de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen.
Vorige week kwam het plan voor
de derde keer in de raad en weer
werden aanvullende eisen gesteld.
PvdA/GroenLinks, VVD en Lokaal
Peel&Maas stemden in, AndersNu en
CDA stemden tegen.

Bezwaarmakers
“We zijn nu dus zeven jaar verder
en niks opgeschoten”, vertelt Judith
Verhoijsen. Judith (23) is één van
de twee dochters van John en Truus
die inmiddels in het bedrijf zitten, ze spreekt namens het gezin.
“We snappen vooral de redenen van

de raad niet. Er waren in het verleden bezwaarmakers, maar die zijn
verhuisd, dus waar ligt het nu nog
aan?” Met de bezwaarmakers doelt
ze op tomatenkweker Van Bree en
aardbeienteler Bouten, die samen
met Verhoijsen een mediation-traject doorliepen om eruit te komen.
“Het huis van Bouten is gesloopt
en Van Bree woont er niet meer.
Voor de rest hebben we van omwonenden nog nooit opmerkingen of
bezwaren gehad.”
Een andere reden van PvdA/
GroenLinks, VVD en Lokaal
Peel&Maas om tegen te stemmen is
het feit dat het Platveld, het gebied
waar de stal moet komen, aangewezen is als glastuinbouwgebied.
Intensieve veeteelt zou daar niet
passen, aldus de partijen. “Waarom
past dat niet?”, vraagt Judith zich af.
“De andere varkensstallen liggen
er al sinds 1995 en we hebben nog
nooit wanklanken van de omgeving
gehoord. Bovendien heeft het gebied
ook de bestemming intensieve veehouderij, zodat bestaande bedrijven
volgens het beleid van de gemeenteraad kunnen uitbreiden.”

Schone lucht
In de omgeving van de varkensstal wonen veel arbeidsmigranten.
Die hebben ook recht op schone
lucht, zo gaf Frits Berben van PvdA/
GroenLinks aan tijdens de discussie
over het onderwerp in de gemeenteraad. “Uiteraard hebben die net
zo veel recht op schone lucht”, zegt
Judith. “Maar de nieuwe stal wordt
uitgerust met de modernste technieken. Er is bijna geen geur en
geen uitstoot van stikstof. De geurhinder neemt door aanpassingen
in de bestaande stal zelfs flink af.
Wij wonen zelf ook heel dicht bij
onze varkensstallen.”
De stal voor drieduizend varkens
moet een kopie worden van de

variant die er al ligt en is volgens
de familie Verhoijsen nodig om te
kunnen blijven bestaan. “Om met
het spel mee te blijven doen, moet
je groeien”, vertelt Judith. “Mijn
zus en ik willen het bedrijf op termijn overnemen en dan moeten er
twee gezinnen leven van de varkens. Dan is die extra stal nodig.”
Een luchtwasser op de oude stal
zetten, is volgens Judith niet nodig.
“Er staan in Meijel drie stallen.
Twee daarvan zijn op elkaar aangesloten en hebben een luchtwasser.
De andere heeft een luchtkanaal en
voldoet aan de Groen Label-eisen.
Wat moeten we dan nog meer doen
als varkenshouder?”

Emotie
Volgens Judith en haar vader John
voldoet het plan voor de nieuwe stal
aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen. “De twee uitspraken van
de Raad van State geven ons daar
gelijk in”, geven ze aan. “We hebben het gevoel dat de discussie
in de gemeenteraad niet meer op
feiten is gebaseerd, maar op emotie. Er wordt niet meer op de bal
gespeeld. Misschien vindt de raad
het lastig om toe te geven dat er
fouten zijn gemaakt en proberen ze
dat op deze manier ‘op te lossen’.
We vinden het niet getuigen van een
betrouwbare overheid als je twee
keer wordt terecht gewezen en daar
niks mee doet.” Judith en de rest van
de familie Verhoijsen wil niet nog
een keer de gang maken naar de
rechter. “We willen hier samen met
de gemeente uitkomen. De gemeenteraad is van harte welkom om langs
te komen op ons bedrijf, zodat wij
ons verhaal kunnen doen. Een rechtszaak kost geld en het duurt ontzettend lang, daar hebben we allemaal
niks aan. Wij willen verder.”
Tekst: Rob Dieleman

VAKGARAGE
PEETEN BV

m/v

APK

Van Dijck Achten Lenders adviseert en begeleidt ondernemers op alle vlakken waar zij mee
te maken kunnen krijgen. Denk hierbij aan fiscaal en juridisch advies, de administratie en
belastingaangiften, het samenstellen van jaarrekeningen en de salarisadministratie.
Wij doen dit met een ervaren klein team met persoonlijke aandacht voor onze klanten.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

Wegens verdere groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Assistent Accountant
Wat verwachten wij van jou?
In deze functie als Assistent Accountant stel je jaar
rekeningen samen en verzorg je fiscale aangiften
voor onze klanten. Je bent in staat om, vanuit een
klantgerichte houding, zelfstandig en accuraat te
werken. De uren zijn in overleg flexibel in te vullen.
Wij vragen voor deze functie:
relevante werkervaring;
zelfstandigheid en accuraat kunnen werken;
dat je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
dat je het plezierig vindt om in een team te werken.

m/v

tel. 077 477 15 90

(voor circa 24 tot 40 uur per week)

Wij bieden:
een open cultuur met korte lijnen;
een interessant en afwisselend
klantenbestand;
een nononsense mentaliteit.
Iets voor jou?
Voor vragen of verdere informatie, neem
contact op met Maurice Achten van ons
kantoor (0478  51 72 90).
Je kunt je CV mailen naar info@daladvies.nl.
We nemen dan snel contact met je op.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst | T: 0478 - 51 72 90 | M: info@daladvies.nl | www.daladvies.nl

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegelcollectie nu met 20% korting
EN 15% KORTING op sanitair
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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PvdA/GroenLinks, Lokaal Peel&Maas en VVD

Partijen willen geen overlast
varkensstal voor de omgeving

De fracties PvdA/GroenLinks, Lokaal Peel&Maas en VVD zijn ondanks de twee terechtwijzingen van de
Raad van State overtuigd van hun standpunt. De eisen zijn niet te hoog en ook zonder bezwaarmakers
moet de gemeente ervoor zorgen dat de omgeving geen last krijgt van de stallen, zo laten de partijen
weten.
Frits Berben (PvdA/GroenLinks)
zegt zich te ergeren aan de argumenten die de familie Verhoijsen
naar voren brengt. “Dat de
bezwaarmakers daar niet meer
wonen, zegt mij niks. Er wonen nu
veel arbeidsmigranten in de buurt
van de stal en zij hebben net zozeer
recht op een gezond leefklimaat.
De nieuwe stal compenseert slechts
vijftig procent van de uitstoot, dus
de omgeving gaat er zeker last van
krijgen. Los van de bezwaarmakers
hebben wij als gemeente de verantwoordelijkheid om voor iedereen schone lucht te verkrijgen.”
Dat is ook de reden dat een meerderheid van de gemeenteraad het
nu tegenhoudt. Voor het indienen
van het plan voor een nieuwe stal,
waren er geen klachten van de
omgeving over de Meijelse stal.
“Maar de nieuwe stal zorgt voor
nieuwe uitstoot”, aldus Berben.
“Daarbij hebben we nu de kans

om de oude stal aan te passen en
te zorgen dat de overlast daarvan
minder wordt.”

Nu de kans om de
oude stal aan te
passen

Concessies
Volgens Berben is de extra stal
geen probleem, mits het bedrijf
concessies doet. “Als ze willen
uitbreiden, moeten ze iets extra’s
doen”, vertelt Berben. “Wij willen
dat er een luchtwasser op de oude
stal komt. De enige aanpassing die
meneer Verhoijsen gedaan heeft na
het mediation-traject, is de emissiebuis hoger maken, zodat de
uitstoot verder van het bedrijf neerdaalt. Dan komt het dus terecht in

natuurgebieden als de Groote Peel
en de bossen bij Heibloem.”
Het Platveld is volgens Berben
door de gemeente aangemerkt als
glastuinbouwgebied. “Inderdaad
was het onder gemeente Meijel
ook aangewezen als gebied voor
intensieve veeteelt. Maar dat hebben we eraf gehaald als gemeente
Peel en Maas. We hebben in Egchel
een speciaal gebied ingericht
(Landbouw ontwikkelingsgebied
LOG, red.) voor intensieve veeteelt.
Meneer Verhoijsen was daar zelf
een voorstander van.”
Berben vindt niet dat de drie partijen op de man spelen. “Het gaat
ons om alle mensen die daar in de
buurt wonen, niet om de familie
Verhoijsen.” De partijen lieten al
eerder weten ervan uit te gaan dat
het nieuwe voorstel, met de aanvullende eisen, dit keer wel standhoudt in de rechtszaal.

Geen meerderheid opvang
vluchtelingenkinderen
Politieke partij PvdA/GroenLinks wil vluchtelingenkinderen huisvesten
in de gemeente. Bij de raadsvergadering van dinsdag 10 maart kregen
ze echter geen meerderheid van de gemeenteraad mee om Peel en Maas
aan te bieden als plek om vluchtelingenkinderen op te vangen. Het gaat
om kinderen die in een uitzichtloze situatie zitten in Griekenland of
Turkije.
Via een motie probeerde de fractie PvdA/GroenLinks de raad op
te roepen een signaal af te geven
richting de Rijksoverheid en omliggende gemeentes. De partij wilde
zo laten zien dat er iets moet gebeuren rondom de schrijnende situatie
van veel vluchtelingen in Griekse
opvangkampen en het niemandsland
dat ontstaan is tussen de Turkse en
Griekse grens.

Signaal
De motie riep het college op om
contact op te nemen met het kabinet om te laten weten dat Peel en
Maas bereid is vluchtelingenkinderen
op te nemen. De motie was volgens
de partij vooral bedoeld om een
signaal van medemenselijkheid en
solidariteit af te geven. “Een aantal
gemeentes heeft de afgelopen tijd
aangegeven bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te vangen”, aldus
de fractie. “Wij willen ons daarbij
aansluiten om zo druk te zetten op

de landelijke regering om de kinderen op te nemen.” Wethouder Wim
Hermans sprak, bij afwezigheid van
burgemeester Wilma Delissen en
wethouder Anget Mestrom wegens
ziekte, de raad toe. “Het is een landelijke kwestie. Het verdient zeker aandacht, maar wel in de juiste volgorde.
Eind deze maand is er een provinciale
bijeenkomst voor burgemeesters en
portefeuillehouders waar deze kwestie besproken zal worden.” Het college wil daar op wachten. Contact
opnemen met andere gemeenteraden in de regio kan volgens Hermans
wel. “Dat hoeft niet via het college.”
Na een hoofdelijke stemming, waarbij
alle raadsleden individueel aangeven
of ze voor of tegen zijn, kwam naar
voren dat zestien raadsleden tegen
waren en tien voor. Alleen bij de
fracties PvdA/GroenLinks (allen voor)
en VVD (allen tegen) bestond geen
twijfel binnen de partij. Bij Lokaal
Peel&Maas en het CDA werd verschillend gestemd door de raadsleden.
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vanaf 22 maart
online reserveren
WWW.ABCRESTAURANTS.COM
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Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En ieder beetje dat je sterft
’t is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt, ik ben wat moe
Maar op een keer, dan ben je
Aan je laatste beetje toe.
Toon Hermans

Jacques Peeters
echtgenoot van

Bertha Peeters - Wilms
† 19 oktober 2019
* Panningen, 11 december 1926

† Meijel, 9 maart 2020

Het is onmogelijk om iemand te vergeten,
die je zoveel gaf om te herinneren

Frans Feller

* Grashoek, 8 december 1936

Beatrixstraat 6, 5981 AZ Panningen
Op donderdag 12 maart hebben we afscheid genomen van Frans.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor het medeleven,
aanwezigheid, lieve kaartjes telefoontjes en bezoekjes,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en opi

Roet Nijssen
Luus Nijssen-Grutters, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Helden: Peter en Laura
Egchel: Ans
Familie Peeters
Familie Wilms
Correspondentieadres:
Familie Peeters
Molenstraat 91, 5988 NS Helden
De herdenkingsbijeenkomst is op zaterdag 14 maart
om 10.30 uur in de aula van het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo - Blerick.

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.

Snel een klusjesman nodig? Ook voor
kleine klusjes. Bel Wim van Enckevort:
077 465 41 69/06 25 43 60 77.

Maasbree, maart 2020

Te koop gevraagd landbouwgrond.
Te huur gevraagd landbouwgrond.
Voor taxaties, advies en bemiddeling.
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Te koop bloeiende violen en vaste
planten. M. Verhees, Egchelseweg 18
Panningen.

Te koop, kan zelf niet meer spelen,
ES-klarinet in goede staat. Compleet
met koffer, standaard en doos rieten.
Bel me op 0478 58 57 05.

Kantoren te huur
BusinessCenterVIOS.nl
info 06 53 20 55 80
Corona Virus. Verhoog je weerstand.
Voetmassage met aromatherapie
anti-viraal. www.mayproosten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

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.
Brasserie VIOS -Beringe
Nieuwe menukaart!
BrasserieVIOS.nl

† Maastricht, 6 maart 2020

Margriet
Kinderen en kleinkinderen

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

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

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

HALLO op reis

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.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Rob Peeters en Toos
Peeters-Engelen
zijn op 18 maart
50 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd
met deze gouden mijlpaal
namens de kinderen
en kleinkinderen.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Bevo geplaatst,
Final Four afgelast
Het finaleweekend van de Bene-league, de Final Four, is afgelast
vanwege het coronavirus. Het herenteam van handbalclub
Herpertz Bevo Hc uit Panningen wist zich afgelopen zaterdag te
plaatsen voor de finaleronde komend weekend na een overwinning
op Volendam. Op het moment van drukken was nog niet bekend
hoe de Bene-league het einde van competitie gaat invullen.

Piet en Alda Basten in Agadir
Piet en Alda Basten-Beurskens uit Meijel vierden in februari hun 45e huwelijksdag met een achtdaagse
cruise rond de Canarische Eilanden, die voor de kust van Marokko liggen. De boot waarop het echtpaar
vertoefde, deed ook de Marokkaanse havenplaats Agadir aan in het westen van het Afrikaanse land.
Dat leek Piet en Alda een mooie plek om op de foto te gaan met de HALLO, die ze op hun reis meebrachten.
“Op de achtergrond is het schip te zien waarmee we de rondvaarten hebben beleefd”, aldus de Meijelnaren.

De Bene-league gaat tussen clubs
uit Nederland en België. De ploegen die op de eerste vier plaatsen van de competitie eindigen,
plaatsen zich voor de Final Four.
Daarin neemt de nummer 1 het op
tegen de 4 en de nummer 2 tegen
de nummer 3. De handballers van
Bevo wisten zich voor het eerst
in drie jaar te plaatsen voor het
finaleweekend van de internationale competitie. Tegenstander in
de halve finale zou rivaal Kembit
Lions uit Sittard zijn.
Alle wedstrijden in de Final
Four zouden plaatsvinden in de
Maaspoort in Den Bosch. De organisatie van de Bene-league
maakte op woensdag 11 maart
bekend dat het toernooi niet doorgaat. Vrijwel alle grote evenemen-

ten in de provincie Noord-Brabant
voor het komend weekend zijn
afgelast vanwege de uitbraak
van het virus in Nederland, zoals
bijvoorbeeld de wedstrijden van
voetbalclubs PSV en RKC.
De organisatie van de Beneleague maakte via Twitter
bekend het finaleweekend af
te gelasten. In de tweet stond
te lezen dat de Nederlandse
en Belgische bond gezamenlijk
tot het besluit waren gekomen.
Fans die al een kaartje gekocht
hadden, krijgen een mail met
meer informatie over wat er gaat
gebeuren. Op het moment van
drukken van de HALLO was nog
niet bekend of de wedstrijden
ingehaald worden of dat er een
andere oplossing wordt gezocht.
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Geplukt

Lies Beurskens-Ottenheim Baarlo
Ze mag vandaag maar liefst negentig kaarsjes uitblazen. Deze in Baarlo geboren en getogen dame is al sinds haar 57e weduwe, maar prijst zich
momenteel rijk met haar drie kinderen, zeven kleinkinderen, zeven achterkleinkinderen en alle aanhang. Lies Beurskens-Ottenheim woont nog
op zichzelf, doet al jarenlang vrijwilligerswerk én wordt deze week geplukt.

ding op. “Ik doe het graag, want het
is zo’n dankbaar werk. Ik mag dan
wel 90 worden, maar voor de ouderen doe ik alles wat ze maar vragen.
Ik kan het niet meer missen.”
Ook voor haar achterkleinkinderen is
Lies regelmatig in de weer. “Ze zeggen weleens: superoma kan alles
maken. Dat is niet helemaal waar,
maar ik ben wel handig met naald
en draad. Vroeger maakte ik al veel
voor mijn eigen kinderen. Nu repareer ik weleens een broek of maak
ik iets voor ze. Saar, mijn achterkleindochter van 6, kwam een keer
naar me toe omdat ze op school
nieuwe gordijnen nodig hadden in
de poppenhoek. Saar zei toen tegen
de juf dat haar ‘superoma’ die wel
kon maken.” Lies nam een kijkje in
de poppenhoek om de maten op te
nemen, liet Saar zelf nieuwe stof
uitkiezen en maakte een nieuwe set
gordijnen om de poppenhoek weer
op te fleuren. “Toen ik ze op school
langs kwam brengen, stond de hele
klas met verbazing te kijken, want
de kinderen vonden het heel knap
hoe ik dat had gemaakt. Saar nam
ze het jaar erop weer mee naar de
volgende klas, want haar superoma
had die gemaakt.”

Vakantie

Lies is in 1930 geboren als de
op één na oudste van het gezin
Ottenheim op de Vergelt in Baarlo.
“We waren met zes meisjes en
drie jongens in huis”, vertelt Lies.
“Eén broer en twee zusjes zijn
nog in leven.” Vader Ottenheim
werkte bij de gemeente Maasbree
in de buitendienst. “Hij deed
vooral sneeuw vegen, perkjes
onderhouden en planten snoeien.
Mam was thuis, want die had
natuurlijk de handen vol aan ons.
We waren immers met negen kinderen.”

Op 27-jarige leeftijd, op 14 mei 1957,
trad Lies in het huwelijksbootje met
Piet Beurskens, een ‘Baolderse’
van de Hei die bij de NS werkte.
“We hebben elkaar leren kennen
in de kerk en tijdens het uitgaan in
het dorp. Piet zat vier jaar in Indië
en kende mijn vader. In de tijd dat
Piet in Indië zat, schreven ze brieven
naar elkaar. Vandaar dat we elkaar
later in het dorp hebben leren kennen.” Na het trouwen gingen Lies
en Piet op de Pastoor Geenenstraat
wonen, waar hun drie kinderen werden geboren. “Onze dochter Nellie

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
Oplossing vorige week:
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is de oudste en 61 jaar, daarna komt
Gerard van 59 en Annemiek van
56 jaar. Inmiddels zijn er ook zeven
kleinkinderen en heb ik zeven achterkleinkinderen.”

Genoeg verjaardagen
Haar familie is Lies veel waard,
zeker omdat ze al 35 jaar haar man
Piet moet missen. “Hij overleed aan
kanker toen hij 59 jaar was. Gerard
woonde toen alleen nog thuis, maar
ook hij vloog snel genoeg daarna uit
omdat hij ging trouwen. Toen zat ik
alleen in dat grote huis en dat vond
ik maar niks.” Lies verhuisde een
stukje verderop naar een kleiner
huisje, waar ze het nog steeds prima
naar haar zin heeft. “De klein- en
achterkleinkinderen komen regelmatig over de vloer en natuurlijk
hebben we met zo veel mensen
ook genoeg verjaardagen. Ik heb
genoeg speelgoed voor de kleintjes
en geniet er echt van als ze langskomen. Dan kloppen ze op het raam
om te zien of ik thuis ben. Ben ik
er een keer niet, dan zijn ze enorm
teleurgesteld.”
Zich vervelen, daar heeft Lies de tijd
niet voor. “In 1985 ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Ter Borcht,
het bejaardenhuis hier in Baarlo.
Ik begon met koffie inschenken,
boodschappen met de bewoners
doen, kienmiddagen organiseren en
cadeautjes kopen, gymmen en sjoelen. Ik was er elke dag. Jarenlang
heb ik wekelijks frietjes gehaald
voor enkele bewoners. En leuk dat
ze dat vonden! Ik kreeg zelfs een

bloemetje als dank.” In de jaren
daarna werd er steeds vaker een
beroep gedaan op Lies’ hulp. “Of ik
nieuwe vrijwilligers wegwijs wilde
maken, de mis wilde doen of wilde
helpen met de was. Ze hoefden me
maar te vragen of ik ‘sjouwde’ er
weer naartoe. Ik deed en doe het
graag. Bij het multifunctioneel centrum in het dorp hebben ze me ook
al gevraagd of ik er wil helpen, maar
ik heb er gewoonweg geen tijd voor.
Ik moet ook af en toe voor mezelf
kunnen koken.”

Ik doe alles wat ze
maar vragen
Haar gezondheid gooide de afgelopen jaren wel een paar keer roet
in het eten. Het vrijwilligerswerk
moest op een lager pitje vanwege
een open hartoperatie, suikerziekte
en een gebroken heup die ze vorig
jaar opliep. “In Eindhoven hebben
ze een paar omleidingen aangelegd
bij mijn hart, en nadat ik mijn heup
had gebroken heb ik drie weken
gerevalideerd. Gelukkig ben ik weer
redelijk opgeknapt. Ik heb al een
aantal maanden therapie, loop met
de rollator en wandelstok, maar het
gaat steeds beter.” Nog even en ze
kan weer twee dagen in de week bij
Ter Borcht aan de slag. Haar jarenlange toewijding aan de ouderen
van Baarlo leverde haar jaren geleden al een koninklijke onderschei-

“Dagen dat het veel regent, vind ik
maar niks”, vertelt Lies. “Alleen dan
kom ik niet echt buiten. Dan kijk
ik wat televisie, lees ik wat of sla
ik aan het puzzelen. Verder ga ik
elke dag wel even naar buiten, ook
als het koud is. Naar de slager, de
supermarkt, of straks als het weer
mooi weer is met de scootmobiel op
pad. Samen met vriendinnen José
en Gerda ergens een kopje koffie
drinken of een rondje door de omgeving.” Ook gaat de Baarlose er graag
wat verder weg op uit. In 2018 ging
ze met haar drie kinderen op busreis
naar Oostenrijk zodat ze de bergen
weer eens kon zien. Vorig jaar ging
ze met De Zonnebloem weg. Dit jaar
staan ook weer enkele vakanties
gepland. “Vanwege mijn verjaardag
gaan we met alle twintig volwassenen en zeven achterkleinkinderen
een weekend weg. Daar kijk ik erg
naar uit.” Ook heeft ze zich weer
opgegeven voor de zomervakantie
met De Zonnebloem dit jaar.
Bijzonder vindt Lies het wel om zo
90 te mogen worden. “Mijn geheim?
Geen idee. Ik heb nooit alcohol
gedronken of gerookt. Daaraan zijn
ze niets aan me kwijt geworden, al
legden ze er geld op toe. Het enige
dat ik mezelf weleens gun, is een
advocaatje. Mét slagroom.”

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

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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15-vragen aan

Job Stevens Panningen
Wie is je favoriete docent bij jou
op school?
Mijn favoriete docent bij mij op
school is denk ik meneer Schreurs.
Hij geeft mij les in het vak Duits en
hij doet altijd heel erg aardig tegen
mij, waardoor ik hem natuurlijk ook
wel aardig vind.

Wat doe je wanneer je een keer
niet kunt slapen?
Als ik een keer niet zou kunnen slapen, dan ga ik meestal gewoon een
boek lezen dat ik bij mij op de kamer
heb liggen. Hiervan word ik dan na
een tijdje wel moe, waarna ik mij
gewoon even omdraai en dan vanzelf wel weer langzaam in slaap val.

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast wanneer we
bijvoorbeeld met school weg gaan
voor een uitje, of wanneer iemand
een leuke verrassing voor mij heeft
klaargezet.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Job Stevens
12 jaar
Panningen
Bouwens

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn onder
andere voetbal en gamen. Hier kan
ik namelijk altijd heel erg veel plezier in vinden wanneer ik dit doe en
ik raak er ook nooit echt verveeld
van. Zeker niet wanneer ik er al een
tijdje mee bezig ben geweest.

Wat staat er nog op jouw bucketlist?
Iets wat nog op mijn bucketlist
zou staan, is denk ik om nog een
keertje naar de Verenigde Staten
te gaan. En dan liefst naar de stad
New York. Dit lijkt mij echt een hele
mooie en leuke stad namelijk, dus
daarom zou ik er een keer naartoe
willen gaan.

Welke sport is echt gewoon
helemaal niet jouw ding?
Een sport die dus echt totáál niet
mijn ding is, is turnen. Ik vind deze
sport gewoon helemaal niet leuk,
dus ik zou er gewoon niet veel ple-

zier in hebben. Ook denk ik dat ik
niet lenig genoeg zou zijn om aan
turnen en ook aan de wedstrijden
deel te nemen.

Welke trend heb jij gevolgd die je
eigenlijk helemaal niet meer zo
leuk vindt?
Ik vond de trend van die fidget spinners in het begin nog wel leuk om
te doen, maar nu ik er dan op terugkijk was het toch niet zo leuk als ik
in het begin dacht. Ik kijk ook niet
meer echt om naar de fidgetspinners
die ik toen gekocht heb.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
gekregen hebt?
Ik denk dat het beste cadeau dat ik
ooit gekregen heb, toch echt wel
mijn Xbox One geweest moet zijn.
Ik doe hier nog heel vaak iets mee,
dus het was helemaal niet iets wat ik
maar eventjes wilde. Ik beleef er nu
nog steeds plezier aan.

Wat is je laatste miskoop geweest
die je je kunt herinneren?
De laatste miskoop die ik heb
gehad was een spel voor de Xbox.
Ik dacht namelijk dat dit echt een

superleuk spel was en dat ik het
ook echt heel erg leuk zou vinden om te spelen. Nu ik er dus op
terugkijk, was er echt helemaal
niks aan. Een andere miskoop was
ook natuurlijk de fidgetspinner
waar ik, zoals eerder genoemd,
nu niks meer mee doe.

Solliciteren kan via :
supermarktvandenberg@hotmail.com
De Heldens Bossen 6A
5988NH Helden

Als ik mezelf in één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik denk ik
voor het woord vrolijk kiezen. Ik ben
namelijk altijd wel vrolijk, dus het is
wel een woord dat goed bij mij past.

De leukste vakantie die ik ooit gehad
heb, is denk ik de vakantie naar
Italië. Dit was toen de tweede keer
dat we met het hele gezin naar Italië
gingen. De eerste keer was ik nog
maar een baby, dus daar weet ik
niks meer van. Ik vond de tweede
keer cht ontzettend leuk. Ik zou er
graag nog een keer op vakantie willen gaan.

Wat zou jij ideale dag zijn als je
die helemaal zelf mag bepalen?
Als ik zelf een ideale dag zou mogen
kiezen, dan zou dat toch een dag zijn
waarop ik die hele dag samen met
een aantal vrienden een dagje naar
een pretpark ga. Hier kunnen wij dan
met zijn allen waarschijnlijk heel erg
veel lol aan beleven.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen, of je mag overal de
muziek bepalen?
Ik zou dan kiezen voor onder water
kunnen ademen, omdat je dan heel
erg veel zou kunnen bekijken in
de zee, zonder dat je om de zoveel
tijd weer naar boven moet komen.
Ook vind ik alle soorten muziek wel
leuk, dus het maakt mij niet echt uit
welke soort muziek er wordt afgespeeld.

Wanneer had jij meteen een klik
met iemand?
Iemand waar ik meteen een klik
mee had, dat was mijn vriend Sam.
Wij kennen elkaar al ontzettend
lang, en we zijn nu ook gewoon nog
steeds bevriend.

Klusbedrijf Ceulemans

Allround Supermarktmedewerk(st)ers

Ben jij minimaal 13/16 jaar?
Wil jij graag wat bijverdienen?
Werk jij graag met mensen?
Dan zoeken wij jou!!!!!

Hoe zou jij jezelf in één woord
omschrijven?

Wat is de leukste vakantie die je
ooit gehad hebt?

Wij zijn opzoek naar:
Ben jij bereid om in het weekend of in jouw vakanties te werken?
Ga jij deze zomer NIET op vakantie?

Mijn favoriete tijd van het jaar is toch
denk ik wel de zomer. In de zomer kun
je namelijk gewoon lekker met vrienden ergens gaan zwemmen. In de
zomer heb je ook altijd de zomervakantie, die lekker lang duurt en waar
de meeste mensen dan ook voor een
paar weken op vakantie gaan.

Voor al uw timmer- en renovatiewerken
kleine klusjes in en rond het huis
timmerwerken
kleine sloopwerken
isolatiewerken
demontage - montage keukens
monteren van meubels
vloeren - laminaat/tegels
houtbouw

carports

veranda

klusbedrijf-ceulemans.nl

+31 628178988
renovatiewerken
alle gipswerken
zolderinrichting
betegelen badkamers/wc
schilderwerken

aanbouw

tuinhuis

Hoi

Column

Series
Misschien ken je het wel: het
ene moment ben je zeven
series tegelijk aan het volgen
en twijfel je steeds aan welke
je op dat moment verder moet
gaan, en op het andere
moment scroll je en scroll je,
maar lijkt het alsof er helemaal geen enkele serie is die jij
leuk vindt.
Alles heb je bijvoorbeeld al
gezien, is simpelweg niet jouw
smaak, of je begint eraan maar
het lukt je maar niet om verder
te komen. Uiteindelijk blijf je
meer dan één maand hangen op
seizoen 1: aflevering 2, en weet
je dat het waarschijnlijk toch
gewoon helemaal niks voor jou is.

Dan blijf je een
maand hangen
op seizoen 1:
aflevering 2

Het kan natuurlijk ook zijn dat
je aan het wachten bent op een
heleboel series waar je al aan
begonnen bent, maar waarvan het nog even duurt voordat
de nieuwe afleveringen of het
nieuwe seizoen erop komt. Wat ik
laatst had, is dat ik weken had
gewacht op een nieuwe serie die
er eind februari op zou komen.
Voordat hij op Netflix stond dacht
ik dat het een film zou zijn, dus
ik vond het natuurlijk superleuk
toen het uiteindelijk toch een
serie bleek te zijn. Van zeven afleveringen, dat wel, maar het leek
me niet zo’n probleem, omdat bij
de meeste series de afleveringen
dan ook één uur duren. Nou niet
dus. Diezelfde dag was ik al klaar
met het kijken van de twintig
minuten-durende afleveringen en
het voelde daardoor als een lange
film. Een leuke lange film, dat dan
weer wel hoor, maar nog steeds
een kleine teleurstelling.
Wat er nu komt? Waarschijnlijk
weer ruim één jaar wachten op
het nieuwe seizoen, waar ik dan
ook weer in een paar uur klaar
mee ben… Maar goed, dat is
denk ik wat er bij hoort als je
zoals ik enorm veel van Netflixseries houdt.

blokhut

rc-renovatiebedrijf@hotmail.com

Lisa
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Terugkeer naar Panningen

Levenswerk Verkoelen begint aan tweede leven
Anderhalf jaar nadat een verwoestende brand het hele bedrijf platlegde, is Snijcentrum Zuid Nederland weer terug op de oude plek. Op dezelfde locatie op het industrieterrein in
Panningen verrees een nieuw pand, waar het bedrijf sinds januari weer gehuisvest is. Het levenswerk van eigenaar Luc Verkoelen krijgt een tweede leven.
vanwege de arbeidskrapte niet lastig
een andere baan te vinden. Mooi om
te zien dat ze dan toch bij ons terug
komen. Dat geeft een goed gevoel.”
Het nieuwe pand is al in bedrijf, maar
nog niet helemaal af. De kantoorruimtes en het straatwerk voor het gebouw
zijn nog in aanbouw. De gloednieuwe
buislaser is sinds vrijdag 6 maart
operationeel. Ook hangen dit keer
overal camera’s. Was dat ook in het
oude gebouw zo geweest, dan hadden die wellicht kunnen vastleggen
wat er gebeurd is op de fatale vrijdag. “Het onderzoek van de politie ligt
inmiddels stil omdat er geen aanleidingen meer zijn”, vertelt Verkoelen.
“Er is een groot vermoeden van brandstichting, maar dat is nooit bewezen.
Wij hebben dat stuk afgesloten, want
anders kom je niet verder.”

Werkvloer

Vrijdag 7 september 2018 is een
datum die eigenaar Luc Verkoelen
(61) niet snel zal vergeten. Die
dag brandde zijn levenswerk af.
“Vanaf 1997 heb ik dag en nacht
gewerkt om een succes te maken
van mijn bedrijf en in precies één
nacht werd dat verwoest.” De grootste reden om zijn emoties snel naar
de achtergrond te duwen en dat hij
alles op alles zette om zijn bedrijf
opnieuw op te bouwen, waren zijn
kinderen. Zowel de zoon als dochter van Verkoelen zitten inmiddels
in het bedrijf dat gespecialiseerd is
in het laser-snijden van zowel platen als buizen. “Je doet het voor de
opvolging. Mijn kinderen gaven aan
het bedrijf op termijn over te willen nemen, dus hebben we direct de
schouders er weer onder gezet.”

Heythuysen
Een drukke tijd volgde waarbij zaken
als de verzekering, de gemeente en
het slopen vertraging opleverden
voor de bouw van het nieuwe pand.
“We wilden nog in 2019 klaar zijn.
Dat is helaas net niet gelukt.” In de
tussentijd werd in Heythuysen vorig
jaar een loods gevonden waar het
bedrijf een jaar kon huizen. “Maar we

konden daar niet op volle kracht
werken”, vertelt Verkoelen. “Het was
een kwestie van zorgen dat we onze
klanten bleven bedienen en dat onze
naam niet vergeten zou worden.”
Vanwege het duidelijke doel dat het
bedrijf had, een nieuw pand, was het
werken in Heythuysen geen frustrerende kwestie. “We werkten naar het
moment toe dat we terug konden naar

onze oude locatie, hier in Panningen”,
legt Verkoelen uit. “De werknemers
die we konden behouden, gingen met
veel enthousiasme aan het werk en
hebben nooit geklaagd.” Omdat het
bedrijf kleiner werd, moest Verkoelen
afscheid nemen van vier werknemers.
Twee daarvan kwamen terug. “Het is
in deze tijd lastig om goed personeel
te vinden en voor werknemers is het

In het nieuwe gebouw, dat exact even
groot is als de afgebrande voorganger, wordt plek gecreëerd voor huurders, maar wel in mindere mate dan
voorheen. “We hebben onze eigen
werkvloer in het pand verdubbeld”,
vertelt Verkoelen. “Omdat we merken dat de vraag hoog is. We zijn pas
anderhalve maand bezig, maar we zijn
al op zoek naar nieuwe werknemers
ondanks dat we pas sinds januari hier
weer zitten.” De gang van Heythuysen
naar Panningen was een fijn moment
voor Verkoelen. “Daar was het bijhouden, niet uitbreiden. We moesten een
jaar lang een pas op de plaats maken.
Nu kunnen we vooruit.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

Oh, zit dat zo!

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
In het kader van het pensioenakkoord wordt er gewerkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Is dat een goed plan of herhaalt de geschiedenis zich? Waarom moet deze verplichte verzekering er komen?

Persepolis
failliet
De tandprothetische praktijk
Persepolis in Panningen
moet de deuren sluiten.
Het bedrijf werd op dinsdag
10 maart door Rechtbank
Limburg failliet verklaard.
Het bedrijf is gevestigd aan de
Wilhelminastraat in Panningen.
Curator van dienst is meester
E.J.M. Stals. De Panningse vestiging maakt onderdeel uit van
Persepolis tand met vestigingen
in Helmond, Geldrop, Stiphout
en Hoensbroek. Het bedrijf was
gespecialiseerd in tandprotheses
waarbij een kunstmatige variant
een tand vervangt.

De reden hiervoor is tweeledig.
Allereerst oneerlijke concurrentie.
Door geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten kunnen
zelfstandigen goedkoper werken,
werknemers zijn immers wél verplicht
verzekerd. De tweede reden is een
sociaal aspect: de zelfstandige moet
tegen zichzelf worden beschermd

voor het geval dat hij of zij (langdurig)
ziek wordt. Een relatief groot deel van
de zelfstandigen heeft geen verzekering. Ze vinden het te duur (het gaat
al snel om duizenden euro’s per jaar),
of ze hebben andere voorzieningen.
Bijvoorbeeld nog een loondienstverband hebben waar ze wel zijn verzekerd of voldoende vermogen om het
arbeidsongeschiktheidsrisico te lopen.
Ook zijn er alternatieven zoals het
broodfonds. Anderen onderschatten
het risico of vergeten het simpelweg.
Wat je ook vindt van de verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
het is altijd goed om terug te kijken.
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
is er immers al eens geweest in de
vorm van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).
Deze bestond er voor een relatief

korte periode van 1998 tot halverwege 2004. Dus nauwelijks 6 jaar.
De regeling was geen succes. De uitkering was laag, maximaal 70 procent van het minimumloon, waardoor
veel zelfstandigen zich genoodzaakt
voelde een aanvullende particuliere
verzekering af te sluiten. De premie
daarentegen was relatief hoog, net
voor de afschaffing in 2003 bijvoorbeeld 8,8 procent van het inkomen,
met een maximum van 2.196 euro.
Desondanks werd de regeling al snel
onbetaalbaar omdat veel zelfstandigen een beroep deden op de WAZ.
Zoals zo vaak ging de regeling ten
onder aan zijn eigen succes.
Nu er weer over een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen wordt gepraat
is de vraag of de geschiedenis zich
herhaalt of dat er toch geleerd is van

het verleden. Als er een nieuwe verplichte verzekering komt, zullen de
valkuilen uit het verleden vermeden
moeten worden. Anders is de nieuwe
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering waarschijnlijk een even kort
leven beschoren als de WAZ.
Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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We gaan weer opruimen!

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

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

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

Grashoek

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

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

Kessel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

Beringe

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

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

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

Egchel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jong Nederland
Vrijdag 20 maart
van 18.00 tot 20.00 uur
Blokhut

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

Helden

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Rundje Koeberg
Zaterdag 14 maart
van 14.00 tot 17.00 uur
Kerkeböske

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

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

Kessel-Eik

Koningslust

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

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

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

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

Maasbree

Meijel

Panningen

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

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

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Meijel Schoon

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

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

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

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

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

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

foto Peter Sieben www.kijk-meijel.nl

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

Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet
Vanwege het gevaar van het overdragen van het coronavirus roept het kabinet alle Nederlanders op elkaar voortaan geen hand te geven.
“Dit lijkt een verstandige maatregel en helpt bij het verder indammen”, zegt premier Mark Rutte.
Een goede beslissing van het kabinet. Met een
simpele actie kan iedereen ervoor zorgen dat
het virus zich zo min mogelijk verspreidt. Want
begroeten kan op veel verschillende manieren. Een zwaaigebaar of zoals Rutte aangaf, een
elleboog-begroeting. Aan de andere kant kun je

zeggen dat deze maatregel een beetje doorslaat.
We zijn als Nederland teveel in de ban van het coronavirus. Een hand geven is een vorm van beleefdheid. Je wil op je best overkomen als je iemand
begroet. Daarnaast is het niet handen geven lastig
af te leren. We zijn immers gewend om iedereen

een hand te geven. Toch roept Rutte op om niemand
meer een hand te geven. “Het lukt alleen als je dit
met zeventien miljoen mensen doet.”
Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet.
Wat vindt u?

Column

Bespreking poll week 10

Jeugdverenigingen maken dorpen aantrekkelijk
Een jeugdvereniging maakt het dorp aantrekkelijk, vindt 94 procent van de stemmers op onze poll van vorige week. Bij kleine kernen is het
belangrijk om de jeugd iets te bieden te hebben om het toch een beetje bruisend te houden. De jeugd heeft immers de toekomst en dat is wat een
dorp aantrekkelijk maakt, vinden de stemmers.
Peter Van Bergen uit Grashoek reageerde op de
poll via Facebook: “Hoe ik er over denk. In de
tijd toen wij op stap gingen en er was iets in ons
dorp te doen, maakt niet uit wat, dan bleven we
in het dorp. Als er nu iets te doen is, vertrekt de
jeugd naar de grote festivals. Het maakt niks uit,

al moeten ze naar de andere kant van het land naar
bijvoorbeeld de Zwarte Cross, dan zegt de jeugd: er
is nooit iets te doen hier. Sorry eigen schuld, want
op een gegeven moment doet niemand meer iets
organiseren.”
Dorpsgenoot Giel Megens sluit zich daarbij aan:

“Goed gezien, want als er een markt voor is dan
komt de ondernemer heus wel en wordt er van
alles georganiseerd. Mensen, maak gebruik van wat
er aangeboden wordt in je dorp anders gaat alles
verloren. En dat is jammer voor zo’n mooi dorp als
Grashoek.”

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Je weet van aanpakken en hebt een proactieve werkhouding.
Je werkt gestructureerd en overzichtelijk. Tevens ben je representatief,
communicatief vaardig en klantgericht.
Het bezit van een heftruckcertificaat is een pre.
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BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel rondom Heldenseweg € 8,00
Helden rondom Marie Notermansstraat € 7,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Baarlo rondom Kuukven € 15,30
Baarlo rondom Hert € 10,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

5993 PH Maasbree
T: 077-4651259
E: info@bpgwijnen.nl
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bedragen per week

Het voorjaar
lonkt
De ochtendzon schijnt al volop
naar binnen als ik dit stukje
schrijf. Wat is het heerlijk om
de dag zo te beginnen!
Het geeft meteen een energieboost, die we na deze lange
herfst allemaal wel kunnen
gebruiken. Want de winter,
die hebben we dit jaar geloof
ik wel overgeslagen.
Als ik naar buiten kijk, zie ik
overal het lentegroen al tevoorschijn komen. En waar het me
nog niet groen genoeg is, besluit
ik de natuur een handje te helpen. Na een extra ochtendwandeling, en daarna een flinke
snoeibeurt in de tuin, besluit ik
dat er nog wel wat potten mogen
worden gevuld met lentebloeiers.
Late lentebloeiers, dat dan weer
wel, want in de tuin zelf bloeien
de blauwe druifjes uitbundig en
beloven de tulpen binnenkort
ook weer een feest. En dan is er
nog dat ene verdwaalde mininarcisje dat me opvrolijkt, omdat
ik geen idee heb hoe die in z’n
eentje in m’n tuin beland is.
Eigenwijs, net als ik, en dus laat
ik hem lekker staan.

Dat ene verdwaalde
mini-narcisje
Het tuinderskasje schreeuwt
ondertussen ook om aandacht,
maar daar ligt niet mijn talent.
Toch besluit ik het nog één
keer te proberen en dus poot ik
opnieuw wat aardbeienstekjes.
Als dadelijk de oleander weer
z’n overwinterplek mag verlaten,
geef ik het kastje nog één kans.
Lukt het me dit jaar opnieuw
niet, dan richt ik hem in als minimeiden-hemel. Kunnen we dan
relaxen in het vroege voorjaar
tot het late najaar. Gevuld met
meidentroepjes, een ligbed en
wat doeken om het felste licht te
filteren, kunnen we ons daar dan
terugtrekken. De mannen hebben tenslotte beneden al hun
‘hol’, met alles wat ze daar nodig
hebben. En daglicht, dat staat
dan niet bovenaan het lijstje.
Niets voor mij, ik wil de zon voelen kriebelen op m’n gezicht, naar
buiten dus. Op naar de lente.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Karin
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Lokaal Peel&Maas

Lokaal Peel&Maas: OLS 2020 Dè rakt ons
Een raadsvoorstel lag dinsdag 3 maart voor waarin gevraagd werd
om een subsidie goed te keuren van 50.000 euro voor de organisatie
van het OLS2020 door Schutterij Sint Willibrordus uit Meijel.
Medelo bracht ooit een boek uit:
‘Meijel, bijzonder dorp in de Peel’.
Daarin zijn de 47 hoogtepunten uit
de geschiedenis van Meijel beschreven. Op pagina 266 hoofdstuk 42
is een deel gewijd aan het OLS in
Meijel. Hieronder enkele tekststukken uit dat hoofdstuk: ‘Zondag 3
juli 1955, straten liepen vol’. ‘Meijel

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

was één dag het centrum van
Belgisch en Nederlands Limburg
voor duizenden mensen’, ‘met een
opbrengst van ruim fl. 7.000,-‘ en
‘Maar het belangrijkste; alle verenigingen in Meijel maakten er samen
een succes van’.
En dat laatste is nu net waar voor
Lokaal Peel&Maas een heel stuk

CDA Peel en Maas

de ‘grúún’ en heel Meijel veel succes met de organisatie.

Niet wegkijken en niets doen

We kennen allemaal de beelden van overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat land is
volkomen overvraagd en heeft de rest van Europa gesmeekt om hulp. Niet zozeer om geld, maar om daadwerkelijke solidariteit die bestaat uit het overnemen van een aantal van de aanwezige vluchtelingen.
Mensen moeten daar leven in
mensonterende omstandigheden.
Vluchtelingenwerk heeft een oproep
gedaan aan Nederland om vijfhonderd minderjarige asielzoekers op
te nemen. Enkele gemeenten hebben laten weten daartoe bereid te
zijn. Premier Rutte houdt de boot af.
Volgens hem helpt Nederland mee

van de basis ligt, de gemeenschap, samen een mooie leefomgeving hebben, gemeenschapszin.
Dat er een bedrag van 50.000
euro gevraagd is bovenop de al
goedgekeurde 50.000 euro uit de
begroting, in totaal 100.000 euro
verlenen wij als Lokaal Peel&Maas
daarom heel graag.
Wij hebben de overtuiging: ‘dé
Méél dur un groët fist van makt wor
we gröts op zalle zin’.
Als Lokaal Peel&Maas wensen wij

de situatie in vluchtelingenkampen
‘humaan in goede banen te leiden’.
Dat is een voorbeeld van wegkijken
en niets doen.
Weet hebben van de onmenselijke
omstandigheden van vluchtelingen en wegkijken is in strijd met de
menselijke waardigheid. Wij weten
ook wel dat Peel en Maas niet alle

ellende van de wereld op haar
schouders kan nemen, maar wij zijn
van mening dat we wel in staat zijn
om iets te doen en daarmee een
signaal af te geven aan de samenleving en onze regering. Daarom
hebben we de gemeenteraad voorgesteld om het college opdracht
te geven om het kabinet te laten

weten dat ook de gemeente Peel en
Maas een signaal van medemenselijkheid en daadwerkelijke solidariteit af wil geven met het uitspreken
van de bereidheid om een aantal
vluchtelingenkinderen op te nemen.
Wij vinden dat het college contact
op moet nemen met gemeenten die
al hebben laten weten bereid te zijn
vluchtelingenkinderen op te nemen.
Dan kan worden overlegd hoe dit
geregeld kan worden en wie en
wat daarvoor nodig is. Ook kunnen

we contact opnemen met andere
gemeenten in Noord-Limburg om
hen op te roepen zich aan te sluiten
bij gemeenten die bereid zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Want
nogmaals: we kunnen niet wegkijken en niets doen.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

D’n Binger en OLS 2020 belangrijk voor Meijelse gemeenschap
Voor CDA Peel en Maas is het van groot belang dat de gemeenschapshuizen in Peel en Maas up to date blijven. Een belangrijke reden
hiervoor is dat vele verenigingen er gebruik van maken. D’n Binger
in Meijel is gebouwd in 2001 en is aan een update toe. Daarom hebben wij tijdens de gemeenteraadsvergadering ingestemd met het
voorstel om een investeringssubsidie van maximaal 393.700 euro
beschikbaar te stellen. Met deze bijdrage kan D’n Binger een update
realiseren, zodat het weer van deze tijd is en ze er weer jaren tegenaan kunnen.
Naast deze bijdrage voor Meijel
heeft het CDA ook ingestemd om
een subsidie van 25.000 euro aan

het OLS 2020 in Meijel vrij te maken.
Daarbij hebben we ook een garantie afgegeven van 25.000 euro die

alleen vrijkomt indien er verlies
gedraaid zou worden. Iets waar we
niet van uitgaan, maar een evenement van dergelijke grootte kunnen we hiermee een enorm zetje in
de rug geven. De sociale en economische spin-off van het OLS voor
een dorp als Meijel, en dus ook als
gemeente Peel en Maas, is enorm.
Daarnaast is het een mooi stukje
promotie voor de schutterscultuur
en de vele verenigingen binnen
onze gemeente die hierin actief zijn.

Naast deze financiële geste gaan wij
vanuit CDA Peel en Maas ook onze
handjes uit de mouwen steken en
als vrijwilliger meehelpen rondom
het evenement.
Wij wensen zowel Stichting
D’n Binger als de organisatie van
het OLS 2020 heel veel succes.

Sandy Janssen en Roger Gielen,
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.

redacteur
Wij zoeken een

kempen-media.nl/vacature

#kempencreëert
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17 maart 2020

Commissievergadering
Op dinsdag 17 maart 2020 vindt de commissievergadering plaats om 19.30 uur in de
raadzaal in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Uitgangspunten Regionale energie strategie (RES) (2020-018)
3. Regiovisie Noord-Limburg 2040 (2020-019)
4. Ontwikkeling woongebied De Groene Pijl in Beringe (2020-020)
5. Vaststellen 'Bestemmingsplan Zanksböske (Uitkoopregeling Hoogspanningslijn)’
(2020-021)
6. Gewijzigd vaststellen ‘Bestemmingsplan Wettelijke plattelandswoning Kaumeshoek 17
Beringe’ (2020-022)
7. Vaststellen 'Bestemmingsplan Baarloseweg 40-Schijfweg Noord 1c Kessel' (2020-023)
8. Sluiting
Meeluisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij deze commissievergadering.
Hebt u vragen over deze vergadering, dan kunt u contact opnemen met de griffie via
griffie@peelenmaas.nl
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > Bestuur en organisatie >
Gemeenteraad > Vergaderingen raad > Commissie 1 > 17 maart 2020

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

Beperkte dienstverlening
Donderdag 19 maart zijn de balies Burgerzaken tot 13.00 uur geopend. Het is mogelijk
reeds aangevraagde documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort, rijbewijzen) af te halen
tot 13.00 uur. Aangifte van overlijden of geboorte is mogelijk tot 13.00 uur.
De fotograaf is de gehele dag afwezig.
Voor de overige dienstverlening zijn we geopend tot 17.00 uur.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

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.

Inloopavond gebied Kwistbeek
Het Ontwerp Omgevingsplan Kwistbeek en Ontwerp Projectplan Waterwet Herinrichting
Kwistbeek kunt u lezen via resp.
www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.officielebekendmakingen.nl .
Ze liggen van 6 maart t/m 16 april ter
inzage.
Op 2 april bent u van harte welkom
op de inloopavond in het Kerkeböske
van 17.00 tot 20.00 uur.

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
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Raad worstelt met onderwerpen
De raadsvergadering van dinsdag 3 maart 2020 was er een met een mix aan onderwerpen. De gemene deler was de worsteling die de fracties voelden met een aantal van de
onderwerpen. Het bleek maar weer eens dat het afwegen van belangen van alle betrokkenen niet altijd eenvoudig is, en dat de gevolgen van wet- en regelgeving niet altijd even goed
voelen. Twee onderwerpen werden daarom doorgeschoven naar de raadsvergadering van 10 maart.
Vragenhalfuurtje
Na de opening door voorzitter burgemeester Wilma Delissen was het tijd voor het
vragenhalfuurtje. Peter Craenmehr van eenmansfractie AndersNu beet het spits af, over
de aankoop van het voormalig postkantoor aan de Raadhuisstraat. Hij stelde kritische
vragen over de plannen om er parkeerplaatsen te realiseren. ”Dit wordt minimaal de derde
waardevolle onroerende zaak die het loodje moet leggen voor parkeren” aldus raadslid
Craenmehr. Portefeuillehouder Paul Sanders legde daarop uit dat extra parkeermogelijkheden
hard nodig zijn om het centrum aantrekkelijk te houden.
Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas vroeg of is nagedacht over een koppeling van
deze locatie met het terrein van de voormalige VMBO-locatie, 50 meter verderop. Daarop
antwoordde de wethouder dat eerdere aanvragen om op de PostNL-locatie woningen te
bouwen zijn afgewezen, want ”hier zit je aansluitend aan een winkelstraat. (…) Je kunt niet het
hele winkelcentrum gaan omturnen naar wonen, want volgens mij verliest het winkelcentrum
dan zijn kracht.”
Boete Breebronne
Dan camping Breebronne. ”Rechter verscheurt boete omdat gemeente fout maakt” citeerde
raadslid Craenmehr het AD. Hij wilde weten waarom de raad dit nieuws uit de media moest
vernemen. Burgemeester Delissen antwoordde door te stellen dat invorderen van een boete
geen doel op zich is, maar dat de opzet van handhaven is om een overtreding te beëindigen.
”Langlopende dossiers en complexe zaken, daar neemt de rechter soms een beslissing in ons
nadeel. (…) Er lopen altijd procedures en de media heeft dit heel snel opgepikt.”
Op de vraag wat er fout is gegaan zei burgmeester Delissen ”dat je hier niet kunt spreken
van goed of fout. Tijdens het lopende handhavingstraject hebben we ruimte gegeven om de
arbeidsmigranten van het recreatiepark naar het nieuwe terrein te verhuizen. Daartoe zijn
afspraken gemaakt (…) en Breebronne heeft zich niet aan die afspraken gehouden. En daar
heeft Breebronne nu handig gebruik van gemaakt richting de rechter.”
Drie personen hadden zich aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Als
eerste ging het over D’n Binger in Meijel. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel om een
investeringssubsidie beschikbaar te stellen voor de renovatie van dit gemeenschapshuis.
Beheerder André Crompvoets hield een vurig pleidooi om creatief te zoeken naar geld voor
het aanpakken van de geluidsproblematiek. Want ”dit subsidieverzoek vindt zijn oorsprong
in de klachten (…) omtrent onze licht- en geluidsinstallatie.” Voorzitter Jan Lenders viel hem
bij en stuurde aan op “een centraal aangeschafte goed uitgeruste licht- en geluidsinstallatie”.
Het wordt dan namelijk goedkoper en dus aantrekkelijker om een evenement te organiseren
als niet elke keer een geluid- en lichtinstallatie gehuurd hoeft te worden, zo redeneerde de
voorzitter.
Derde inspreker was Judith Verhoijsen, een jonge agrarische ondernemer, over een
initiatiefvoorstel van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas. Dit
raadsvoorstel heeft betrekking op een wijziging van het bestemmingsplan in verband met
de uitbreiding van het bedrijf van de inspreekster. Kern van het betoog was dat de Raad
van State tot twee keer toe een besluit van de gemeenteraad heeft vernietigd, waarmee de
Raad van State volgens haar zegt ”dat de spelregels tijdens het spel niet veranderd [mogen]
worden.” Verhoijsen sloot af met het verzoek aan de raad om het bestemmingsplan zonder
aanvullende voorwaarden goed te keuren, zodat zij haar bedrijf verder kan ontwikkelen en
verduurzamen.

d’n Binger
John Timmermans van het CDA sloot af met de suggestie dat het ook creatief kan zijn om
met andere gemeenschapshuizen te praten, omdat die met dezelfde problematiek te maken
hebben.
Herontwikkeling voormalige VMBO-locatie Panningen
Het volgende onderwerp was de ontwikkeling van het voormalige VMBO-locatie aan
het Dr. Poelsplein in Panningen. Het college heeft hiervoor een aantal uitgangspunten
vastgesteld. Gebaseerd op door de raad vastgestelde kaders wordt ingezet op de functies
‘wonen’ en ‘maatschappelijk’.
Alle fracties waren positief over het voorstel, met name vanwege de invulling van een
woonzorgcomplex en de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Toch waren er enkele
opmerkingen en vragen. Zo vroeg raadslid Berben van PvdA/GroenLinks om te kijken naar
meer woningen voor ouderen. Raadslid Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas had haar
bedenkingen bij de grondexploitatie. ”De verhouding tussen boekwaarde en aankoop
is redelijk ver uit balans. De [grondexploitatie] laat een tekort zien van 750.00 euro. (…)
Vinden wij het acceptabel om in deze sobere tijden zo’n bedrag zomaar weg te poetsen?” was
haar vraag. Ze vroeg daarom of het mogelijk zou zijn het tekort terug te dringen door meer
woningen te ontwikkelen. Verder deed ze de suggestie om inspiratie op te doen door een
landelijke trend van ”natuurinclusieve bebouwing.”
Raadslid Craenmehr omschreef het voorstel als een prachtig plan en ook de CDA-fractie
kon ermee instemmen, aldus Angela van Roij. Hetzelfde gold voor de VVD, hoewel Karin

Renovatie D’n Binger
Het eerste onderwerp op de agenda van het opiniërende gedeelte van de vergadering was
de renovatie van gemeenschapshuis D’n Binger. AndersNu, het CDA en Lokaal Peel en Maas
vonden het een prima plan, waarbij laatstgenoemde fractie wel graag iets meer aandacht voor
duurzaamheid zou willen zien.
De VVD maakte zich bij monde van raadslid Teun Heldens hard voor het gemeenschapshuis
van zijn dorpsgenoten. Hij benoemde daarbij de worsteling voor zijn fractie: ”Gelijke
monniken, gelijke kappen. (…) Kennelijk staat in het beleid dat een geluidsinstallatie, hoe
belangrijk ook, ook voor een gemeenschapshuis en hoe kostbaar ook, niet subsidiabel is.
Aan de andere kant doen we het in het theater Dok6 weer wel”. Hij besloot zijn betoog met een
oproep aan het college om toch vooral creatief naar de mogelijkheden te kijken.
Wethouder Anget Mestrom hield de raad voor dat het voorstel is opgesteld aan de hand
van de eigen kaders van de raad. ”Bij verbouwingen en bij nieuwbouw honoreren we de
onroerende zaken (…) wel, en de roerende zaken niet. Dus dat is uw eigen kaderstelling.”
Er werd nog een vergelijking gemaakt met Kerkeböske, waar de gymzaal is betrokken in de
berekening. Maar die vergelijking gaat mank, zo liet wethouder Mestrom weten. ”Kerkeböske
daar zijn we gedeeltelijk nog eigenaar van (…) dus in die zin hebben we een andere relatie met
Kerkeböske.”

VMBO locatie (bron CycloMedia Technology B.V.)
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Jacobs nog wel een prangende vraag had, namelijk of er een anti-speculatiebeding in de
koopovereenkomst is opgenomen. Verder mogen er wat deze fractie betreft ook meer
woningen gebouwd worden dan de 36 die nu in het plan staan. Daarnaast vroeg ze zich af of de
kas zou moeten blijven bestaan.

Ook PvdA/GroenLinks was kritisch over de totstandkoming van het plan. ”Ik vind dat de
geloofwaardigheid van de politiek bij dit punt ter discussie staat” aldus raadslid Berben.
”Misschien moeten we ons wat tijd kopen en moeten we nog maar eens een onafhankelijk
advies ergens opvragen en kijken hoe we met dit geval om moeten gaan.”

In een reactie zei wethouder Rob Wanten dat hij dankbaar was voor de lovende woorden
over het voorstel, en dat hij de aarzeling vanwege de hoogte van het bedrag begreep.
”De oplossing wordt nu al snel gezocht in het aantal woningen verhogen. [Maar] dit hebben
we nu zo gedaan, deze exploitatie-opzet, om vooral een reële grondexploitatie neer te
leggen, dus ons niet meteen rijk te rekenen.”

Bij de beantwoording stelde wethouder Wanten vast dat alles binnen de regels is gebeurd.
”Conclusie kan zijn dat iemand daar slim of zelfs sluw gebruik van heeft gemaakt, van de
mogelijkheden die er waren, maar dat is wel de situatie die er is.”
De VVD-fractie vroeg nog om inzage in aanvullende onderliggende rapporten en
onderzoeken. De wethouder liet daarop weten dat deze in dit geval niet nodig zijn,
omdat sprake is van omzetting van een bestaande woning. Raadslid Heesen bleef echter
aandringen, omdat haar fractie de aanvraag onvoldoende onderbouwd vond. ”Het is te
mager, het is te weinig.” Wethouder Wanten deed nog een laatste poging om het uit te leggen:
”De onderzoeken die nodig zijn die zitten erbij.” Om eraan toe te voegen ”maar u bent van
harte uitgenodigd om één op één toelichting te krijgen.”

Peter Nouwen van het CDA haalde nog aan dat er mogelijk een provinciale subsidie wordt
aangevraagd. Als deze wordt toegekend dan wordt deze in mindering gebracht op het
exploitatietekort. Wethouder Wanten gaf aan dat hij verwacht dat de provincie dit, gelet op
het provinciale beleid, ook ”een prima plan” vindt. ”Dus de kans dat we daar een subsidie
voor krijgen die acht ik niet gering.”
OLS 2020 ’Dè rakt òw’
Dit jaar mag de Meijelse Schutterij St. Willibrordus het OLS organiseren. Om de kosten van
zo’n aansprekend evenement te dekken is veel geld nodig. De organisatie heeft een aanvraag
ingediend, waarop het College de raad voorstelt om een krediet van € 50.000 ter beschikking
te stellen.
Alla fracties stemden volmondig in met het voorstel. VVD-raadslid Jacobs zei enorm trots te
zijn dat het OLS in Meijel plaatsvindt, en ook Roger Gielen van het CDA ziet dit als een mooie
kans voor de gemeente Peel en Maas en Meijel om de traditie van de schutterij op de kaart
te zetten. Rob Willems van Lokaal Peel en Maas zei in onvervalst Mééls ”dat Méél er een grutj
festj van maktj war we allemoal grutsj op kinne zin.” Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks
voegde daaraan toe: ”Wè zin ok vur.”

Actualisering verordening WMO
Op 5 februari 2019 heeft de raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
Peel en Maas vastgesteld. De tekst van deze verordening moet op enkele punten bijgewerkt
worden, ook omdat de raad in december 2019 een besluit heeft genomen over de
ontwikkeling van de pilot ‘Hulp bij het Huishouden’ in Peel en Maas. De belangrijkste wijziging
heeft betrekking op de invoering van het abonnementstarief.
Ondanks dat ook dit onderwerp al veelvuldig aan de orde was gekomen in de raad waren
er toch enkele vragen. De CDA-fractie vroeg bij monde van Lon Caelers om een toezegging
dat de wethouder de raad zou informeren over de uitvoering van het in december genomen
raadsbesluit. Geert Segers van de VVD wilde ’for the record’ benoemd hebben dat zijn fractie
blij was met het maximale abonnementstarief zoals dat wordt opgenomen in de verordening.
Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks wilde weten ”wat de administratieve belemmeringen
[zijn] om over te stappen op een daadwerkelijke dorpsvoorziening.” Wethouder Anget
Mestrom gaf daarop aan dat de contracten tussen de dorpen en de zorgaanbieders het enige
is dat nog ontbreekt. Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas gaf in een korte reactie aan dat
haar fractie kon instemmen. Raadslid Craenmehr gaf in dit lastige dossier het vertrouwen aan
de ambtenaren. ”Wat ik het belangrijkste vind: (…) de mensen die hulp nodig hebben moeten
de hulp krijgen.”
Uiteindelijk bleek dat de raad over dit onderwerp nog niet kon stemmen.
Nota Bodembeheer
Het volgende voorstel dat aan de orde kwam was de Nota Bodembeheer en de
Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord. Hiermee wordt het
eenvoudiger om bij het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen de bodem optimaal
te beschermen. Alle fracties konden instemmen met dit voorstel. Alleen de VVD had nog
enkele bedenkingen, en dan met name over het feit dat de raad niet vooraf was bijgepraat en
geïnformeerd over dit voorstel. Na een korte discussie tussen raadslid Heesen en wethouder
Wanten zegde de wethouder toe dat hij de raad uitleg zal geven over de kaarten, mocht daar
aanleiding toe zijn.

Winnaars OLS 2019 (foto Kevin Geurtjens)
Bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden
Het volgende onderwerp had de raad de laatste jaren al vaker bezig gehouden. Het gaat om
een verzoek uit 2017 om de bestemming van de locaties Neerseweg 60 en Neerseweg 62 in
Helden te wijzigen van agrarisch naar wonen.
Alle fracties stelden vast dat er hier sprake is van een bijzondere en misschien wel
onwenselijke situatie. ”Men heeft er jaren illegaal gewoond (…) en ook tijdens de bouw heeft
men zich niet aan de regelgeving gehouden.” aldus Henk Boots van Lokaal Peel en Maas.
”Voor de buitenwereld (…) wordt er met twee maten gemeten daar het hier ging over een
ambtenaar die werkt bij de gemeente.” Hij benadrukte daarom dat deze kwestie gevoelig ligt,
”zeker in het kader van de integriteit.”
Raadslid Craenmehr was feller in zijn reactie: ”Het klopt van geen kanten. (…) Ik ben het er
niet mee eens.” De CDA-fractie daarentegen kon wel voor het voorstel stemmen. ”Wettelijk
klopt het” zo zei raadslid Nouwen. Hij voorziet bovendien dat het omzetten van een agrarisch
bedrijf naar wonen in de nabije toekomst veel vaker zal voorkomen. Daarom stelde zijn
fractie voor een paraplubestemmingsplan op te stellen. ”Bijvoorbeeld alle woningen in het
buitengebied krijgen een dubbele bestemming, bedrijfswoning en plattelandswoning, de
Peel en Maas plattelandswoning.” Een optie die door de gemeente zeker wordt overwogen,
zo reageerde wethouder Wanten.
De VVD-fractie legde de nadruk op het proces. Jeanne Heesen: ”Zorg van ons is vooral of de
procedure zuiver is verlopen en of (...) wel [op] de juiste momenten de juiste onafhankelijke
controles zijn uitgevoerd.”

Bestemmingsplan Peelweg 40 in Meijel
Vervolgens kwam het initiatiefvoorstel over Peelweg 40 aan de orde, waarin de raad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan op een aantal specifieke punten te wijzigen.
Namens PvdA/GroenLinks nam eerst raadslid Berben het woord. Het voorstel behelst een
aantal aanvullende voorwaarden die gesteld worden aan de bestemmingsplanwijziging
voor de uitbreiding van het varkensteeltbedrijf. Volgens raadslid Berben is dit voorstel
het antwoord op de vragen die de Raad van State had bij de eerdere voorstellen die door
diezelfde raad zijn verworpen.
Raadslid Craenmehr was het er duidelijk niet mee eens. ”We zijn twee keer door de Raad van
State tot de orde geroepen. (…) Sorry, ik trek me daarvan terug.” Ook het CDA had bezwaren
tegen het voorstel. ”Tussentijds zaken toevoegen die afwijken van het eerder door de raad
van Peel en Maas vastgestelde beleid kan wat het CDA betreft niet” zo luidde het oordeel van
raadslid Timmermans.
Namens de VVD sprak raadslid Segers hem nog tegen. ”Dit voorstel doet recht (…) aan de
belangen van de glastuinbouwers (…) en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden die het
IV-bedrijf daar ter plekke heeft.” Daarmee was de kwestie afgedaan, zo bleek.
De laatste drie onderwerpen, het aanwijzen van de accountant, de vaststelling van
controleprotocol voor de jaarstukken en het ontwerp Beleidsplan 2020-2023 “Samen op weg
naar de gezondste en veiligste regio” waren hamerstukken. Zonder inhoudelijke behandeling
werden deze unaniem aangenomen.
Tijdens de besluitvorming werden alle voorstellen aangenomen waarover gestemd werd.
Met uitzondering van het initiatiefvoorstel over het bestemmingsplan Peelweg 40, waar
CDA en AndersNu tegen stemden, was de uitslag unaniem. Zoals al duidelijk was kon niet
gestemd worden over de voorstellen over het bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden
en over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Deze onderwerpen komen weer
aan de orde in de volgende raadsvergadering, op dinsdag 10 maart in het Huis van de
Gemeente.
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Mark van Dijk tweede op NK

Volleybal

Judoclub Helden deed op zaterdag 7 maart met twee deelnemers mee aan het NK tot 21 jaar. Mark van Dijk wist
een zilveren medaille te veroveren. Noa Janssen kwam twee keer op voorsprong, maar wist geen partij te winnen.

Dames Tupos beloond
voor harde werken
Het eerste damesteam van Tupos ging op zaterdag 7 maart naar
Sevenum voor de wedstrijd tegen VC Athos. De ploeg had nog wat
goed te maken na het vorige duel. Het harde werken werd beloond
met een 3-1 zege.
De eerste set maakte Tupos het
nog spannend, maar met 23-25
was Tupos net op tijd bij de les. Dit
moest doorgezet worden in set 2,
maar er kwam onrust in het spel
van Tupos, waardoor het midden
minder vaak aangespeeld kon worden. Hierdoor liep Athos aan het
begin van de set uit. Er volgde nog
een eindsprint van Tupos, maar die
kwam net te laat. Met 26-24 ging
de set verloren.
Tupos was echter niet van plan om
nog meer punten te laten liggen,
dus er moest een tandje bij.

Mark van Dijk beet het spits af. Hij
begon erg sterk. Hij startte met een
snelle ippon met schouderworp. Daarna
was het direct de beurt aan één van
de concurrenten. De focus was vanaf
moment één goed en de partij werd
relatief eenvoudig binnen gehaald.
Ook deze partij werd op vol punt beslist.
In de kwart- en halve finale mocht
Mark het opnemen tegen twee minder

bekende tegenstanders. Beide judoka’s
speelden goed in op Mark zijn stijl,
maar Mark wist wederom tweemaal
op vol punt te winnen. In de finale nam
Mark het op tegen de kampioen van de
Dutch Open. Het ging gelijk op. Beide
judoka’s vochten hard voor de pakking,
de tegenstander was net iets sneller
en scoorde een vol punt. Erg zuur, maar
Mark mag trots zijn op zijn zilveren

medaille. s’ Middags was het de beurt
aan Noa Janssen, die eigenlijk nog te
jong is, maar puur deelnam voor de
ervaring. Noa judode tweemaal goed,
kwam op voorsprong, maar kwam aan
het eind van de partij net wat kracht
tekort. Net geen winstpartij, maar wel
weer een ervaring rijker.
Tekst: Mark van der Linden

Gooiendaag opent 1 juli 2020 een
nieuwe kleinschalige woonvoorziening
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. We verzorgen kleinschalige dagbesteding en kleinschalig wonen
voor ouderen met beperkingen door ouderdom. Op 1 juli 2020 openen wij onze tweede zorgwoning. Hiermee bieden
we negen ouderen de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle, huiselijke woning te komen wonen. Ons doel is
om een thuis te zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende
zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!” maken wij iedere
dag met veel plezier waar! Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote betrokkenheid, enthousiasme,
uitstraling, gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

Voor onze nieuwe woning zijn wij op zoek naar een nieuw team! We zoeken:

Verzorgenden
Helpenden

(min. Verzorgende IG)

(min. verzorgende niveau 2 helpende zorg/welzijn)

Alle functies zijn parttime functies, met een minimum v.a. 18 uur, aantal uren in overleg. De verzorgenden en
helpenden werken in twee diensten, vroege en late. Er is een vast nachtteam waardoor verzorgenden slechts
incidenteel (1 maal per 2 maanden) een nachtdienst werken.
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
De hoofdtaken in de functie van helpende:
• draagt bij aan de kwaliteit van wonen, zorgverlening

en een goed woon- en leefklimaat;

• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
Een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer
enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en
verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen
de COA VVT. De functie van verzorgende is ingedeeld
in fwg 35, de functie van helpende is ingedeeld in fwg
25 van deze CAO. Kijk ook op onze facebook-pagina
voor een leuke indruk van Gooiendaag.

• is met name belast met huishoudelijke en licht

verzorgende werkzaamheden;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening.
Wij zoeken positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheden met een groot hart voor ouderen met:
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;

Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 31 maart een brief met CV naar:

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@pierewiet.com

Set 3 werd vervolgens met ruime
cijfers, 13-25, binnengehaald.
Ook de laatste set had Tupos het
betere van het spel. Dit resulteerde
in 22-25 winst. Al om al was het
niet de mooiste wedstrijd, maar
er is hard gewerkt en de punten waren verdiend. De dames
van Tupos hebben de week van
het sportplezier goed af kunnen
sluiten, al kwam dat niet door de
scheids.
Tekst: Lieke Rutten,
volleybalvereniging VC Tupos

Gelijkspel

Kessel laat verdiende zege
wegglippen
Het competitieduel tussen het eerste team van VV Kessel en
VV Horn op zondag 8 maart begon pas om 15.15 uur vanwege een
scheidsrechter die afwezig was. Na afloop van het verlate duel
bleek dat Kessel te weinig had gekregen met het 1-1 gelijkspel.
De openingsfase was duidelijk
voor Kessel. Het elftal kreeg een
aantal corners op rij, maar wist
geen doel te raken. Horn kwam
niet verder dan wat speldenprikjes. Na een halfuur spelen zette
Willem een rush op vanaf eigen
helft en de bal belandde voor de
voeten van Joep, maar de goalie
van Horn was een sta-in-de-weg.
Het tweede bedrijf startte Horn
feller dan Kessel. Dat resulteerde
in een aantal mogelijkheden. Na
15 minuten in de tweede helft
kwam Kessels eerste wapenfeit.
Wederom was er een rush van
Willem. Hij legde de bal panklaar voor Juul van de Beuken,
maar Juul kwam een teenlengte
tekort om de bal in het lege doel

te schuiven.In de 67e minuut
werd de ban gebroken. Een vrije
trap werd door Rick Peeters perfect over de muur getild en de
1-0 was een feit. Kessel was op
dit moment sterker en had legio
mogelijkheden om de wedstrijd
definitief in het slot te gooien.
Maar in de 82e minuut kreeg Horn
een strafschop. Deze penalty was
onhoudbaar voor Wouter en het
stond 1-1.
Kessel liet een grote arbeidslust
zien en kansen waren er genoeg,
maar de afronding zat niet mee.

Tekst: Juul van de Beuken,
voetbalvereniging VV Kessel

Voetbal

Helden weer teleurstellend
op eigen veld
Het seizoen van het eerste herenteam van VV Helden laat zich tot
dusver kenmerken door een opvallende statistiek. Waar thuis nog
geen enkele wedstrijd gewonnen werd, werd er uit nog geen punt
verspild. Zo ook zondag 8 maart toen R.K.S.V.O. uit Ospel op bezoek
kwam, 0-2.
De gasten waren over de gehele
wedstrijd de betere ploeg, maar
lang leek de wedstrijd alsnog in een
doelpuntloos gelijkspel te eindigen.
Ospel had zelf het vizier een aantal
keer niet op scherp en Helden wist
in de tegenstoot niet zorgvuldig om
te gaan met de spaarzame kansen
die het kreeg. In de vijf slotminuten zorgden Daan Janssen en Bram
Meeuwissen er echter voor dat de

uitploeg er met de volle buit vandoor ging, 0-2. Door deze nederlaag
maakt Helden een pas op de plaats
in de subtop van de derde Klasse C.
Volgende week speelt Helden uit bij
koploper Sparta’18 en probeert het
de statistiek van buiten huis winnen
in stand te houden.
Tekst: Geert Metsemakers,
voetbalvereniging VV Helden
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Rode Lantaarn overgedragen

Grashoek pakt belangrijke punten
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft op zondag 8 maart weer eens het zoet van de overwinning
mogen proeven, met een 2-1 zege op Oda uit Weert. Grashoek moest van een achterstand komen en deed dat
verdienstelijk.

LK en NK

Pareja in Horn en Volendam
Leden van SC Pareja waren op zaterdag 7 en zondag 8 maart actief
bij de kwartfinale van het NK in Volendam en de halve finale van
het LK in Horn.
Op zaterdagochtend 7 maart
werd vertrokken richting Horn.
De beste tien plaatsten zich voor
het LK. Bij de instap D2 behaalde
Saartje Broekmans een vierde
plaats. Bij de junioren divisie
4 werd Guusje Steeghs eerste,
Maud Sillekens tweede en Joeske
van Lent derde. Bo Ottenheim
eindigde op de tiende plek.
Bij de junioren divisie 5 mocht
Pien Sanders het hoogste podium
betreden. Nika Bouten werd achtste en Julia Janssen negende.Als
laatste van de dag kwamen de
senioren divisie 5 in actie.
Evi Nooijen behaalde een daar
een zevende plaats,
Op zondag vertrokken de Parejaleden richting Horn, maar ook
naar Volendam. In Volendam
mocht Juulke Teeuwen Instap
N2 haar allereerste kwartfinale

Na de 0-1 in de 9e minuut scoorde
Raoul Bennenbroek in de 21e minuut
zijn eerste treffer na een langdurige
knieblessure. Raoul bleef koel oog-inoog met Oda-goalie Coenen. Bij deze
treffer mag zeker niet de assist van
Harmen Schilder onvermeld blijven
die een moeilijke bal vakkundig controleerde en daarna een loepzuivere
pass op Raoul gaf.
Grashoek kreeg daarna volop kan-

sen op de 2-1, maar heel lang wou
dit maar niet lukken. Raoul was een
paar keer dicht bij zijn tweede treffer. In de 65e minuut mocht hij het
zelfs vanaf 11 meter proberen, maar
doelman Coenen was hem te slim af.
Uiteindelijk werd de Oda-doelman
in de 83e minuut toch nog verslagen. Ook nu vond het duel vanaf 11
meter plaats, maar ditmaal was Bas
Maessen de penaltynemer. Bas bleef

koel en scoorde de verdiende 2-1.
Het lukte Oda hierna niet meer om
Grashoek onder druk te zetten wat
ook een verdienste van Grashoek
was. Door de winst heeft Grashoek
de rode lantaarn weer overgedragen
aan SJVV.

Tekst: John Janssen, voetbalvereniging
SV Grashoek Beeld: Jac Haenraets

Burenstrijd

Nuttige zege voor Baarlo
Na twee nederlagen op rij heeft Baarlo weer het zoet van de overwinning kunnen smaken. In Hout-Blerick
werd op zondag 8 maart gastheer HBSV verdiend met 0-2 verslagen.
Onder druilerige omstandigheden had
Baarlo een gedroomde start. Al binnen vijf minuten trof Luc Canjels uit
een vrije trap de onderkant lat en
kopte Roel Bouten in de rebound
de bal van dichtbij alsnog tegen het
net, 0-1. Optisch gezien ontwikkelde
zich daarna een gelijk opgaand duel.
Met dit verschil dat Baarlo gevaarlijker was, maar slecht omging met de
ruimte achter de HBSV-defensie.
Arman Melkonjan wist nog wel voor
rust te scoren na een mistrap van
HBSV-doelman Jules Peeters, maar de

treffer werd om twijfelachtige redenen
afgekeurd. HBSV kwam niet verder
dan enkele schoten op doel die veelal
het Baarlose doel ruim misten of een
makkelijke prooi waren voor Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg.
Na de rust in wezen eenzelfde spelbeeld, al zette Baarlo nog iets
meer aan. Al vrij snel werd Arman
Melkonjan met een splijtende pass
vrije doortocht verleend richting het
HBSV-doel. De Baarlose vleugelspits
verprutste echter vrij knullig dé kans
om de wedstrijd al vroeg in het slot

te gooien. HBSV bleef daardoor in de
wedstrijd, maar meer dan wat dreiging uitoefenen liet de solide Baarlose
defensie niet toe. Nadat eerst de
ingevallen Sander Gulev een doelpoging op de paal zag stranden, duurde
het uiteindelijk nog tot in de slotfase
alvorens Dennis van de Vinne met een
diagonaal schot de burenstrijd definitief besliste, 0-2.

Tekst: Len Gielen,
voetbalvereniging VV Baarlo

NK turnen. Zij deed dit goed en
werd twaalfde. Ze zal hoogstwaarschijnlijk doorstromen
naar de halve finale NK. Linda
Verboeket mocht bij de senioren
divisie 2 haar wedstrijd turnen.
Ze werd tweede en is door naar
de halve finale.

Horn
In Horn werd Tes Vercoulen tiende
bij de Pupil 2 D1. In jeugd divisie 5 werd Janne Driessen derde,
Mirthe Ebisch vierde en Sophie
van Lier achtste. Bij Pupil 1 D1
werd Imke Verheijen vijfde en
Liss Wilms achtste. Bij Jeugd D1
werd Lincy Smeets achtste. Bij de
Senioren divisie 4 werd Femke
Steeghs tweede, Mirthe Peeters
vijfde en Selina van Berlo zesde.
Tekst: turnvereniging SC Pareja

Handhaving

VC Kessel-dames winnen
in Brabant
Na een drie weken durende pauze, was het op zaterdag 7 maart
tijd voor VC Kessel dames 1 om weer aan te treden, ditmaal tegen
VC Volt dames 2 in Noord-Brabant. Het leverde een 3-1 zege op voor
de Kesselse dames.
Volgens de coach was het een
unicum dat zijn dames compleet waren, vooral gezien het
negatieve advies bij hoestjes of kuchjes in het kader van
de corona-uitbraak in Brabant.
Het voorstel van de Nevobo om
geen handen te schudden, wat
door de heren van Volt aardig
goed werd uitgevoerd door een
low five met de voeten, werd
door de dames niet opgevolgd
omdat dit toch ongemakkelijk
voelde en men koos voor de
goede handhygiëne.
De eerste set verliep stroef en
rommelig; Kessel kwam op voorsprong, maar wist boven de
20 punten de ballen niet af te
maken en Volt kwam dichterbij.

Bij 28-26 ging de set toch naar
Volt. De tweede set verliep al net
zo stroef, lang ging het gelijk op,
maar de Kesselse dames wisten
nu het setpoint wel te verzilveren
bij 24-26.

Fouten
De derde en vierde set maakte
Volt meer fouten en wist Kessel
met name door een goede servicedruk een goede voorsprong
op te bouwen. Deze sets werden
gewonnen met 13-25 en 12-25.
Eindelijk weer een overwinning
voor de dames, die hun beste
beentje voor moeten gaan zetten
voor handhaving.
Tekst: VC Kessel

Podium

Cavaliers en Maasruiters in actie
Ruiters van De Cavaliers uit Panningen en De Maasruiters uit Kessel kwamen op zaterdag 7 en zondag
8 maart in actie. Onder meer in Panningen, Kronenberg en Grubbenvorst werden wedstrijden verreden.
Bij De Peelbergen in Kronenberg werd
gesprongen bij de wedstrijd CH Midden
Limburg. Op vrijdag behaalde Petra
Coppus van De Cavaliers een derde
prijs in de klasse BB met Lookalike
of Loma en op zaterdag behaalde ze
een vijftiende prijs in de klasse M met
Glennis Grace. Op zondag werd er dressuur gereden in Grubbenvorst en in
Helden op de oefenwedstrijd van VTR
De Cavaliers bij manege De Vosberg.

In Grubbenvorst behaalde Helma Cox
van De Cavaliers een eerste prijs met
Emmerson in de klasse M2 en Anne
Pouwels behaalde een tweede prijs
in de klasse L2 met Jarona. In Helden
behaalde Ellen Boots van De Cavaliers
een eerste prijs in de klasse L1 met
Caesar. In de klasse L2 behaalde Ilse
Steijvers een tweede en derde prijs
met Laguna en Lizzy Mestrom een
derde prijs met Ginger. In de klasse M1

behaalde Monique Peeters een eerste en tweede prijs met Consciento
en in de klasse Z1 behaalde Astrid
Winkelmolen een eerste prijs met
Colonel.
In De Mortel bij manege het
Zwartewater werd een springwedstrijd georganiseerd voor pony’s.
Sheyenne Heymans met Tiësto van
De Maasruiters behaalde daar in de
klasse CB een vierde prijs.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Volleybal

Veerkracht getoond

Belangrijke winst Peelpush in
degradatiepoule

Hard werkend MVC’19
pakt kostbare zege
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft na een
ongelukkige 2-1 nederlaag in het bekerduel tegen hoofdklasser
EHC, drie dagen later optimale veerkracht getoond in het competitieduel tegen Liessel. Op karakter boekten de mannen van trainer
Tom van Bergen een zwaarbevochten 3-1 zege tegen de sterke
subtopper Liessel.
Veel draaide bij de gasten om
aanvoerder Rick van Lier. Onder
zijn leiding zette Liessel veel druk
in de beginfase en hij stond aan
de basis van vele aanvallen. In de
11e minuut nam Rick van Lier ook
de verdiende openingstreffer voor
zijn rekening. Even later moest hij
met een zware blessure de kleedkamer opzoeken.

Kansen
In het tweede gedeelte van de
eerste helft kwam MVC’19 beter
in het spel. Er werden steeds
meer duels gewonnen en de
Maasbreese ploeg creëerde kansen. De eerste Maasbreese treffer
werd voorbereid door de jeugdige Yannick Muysenberg die een
assist op Ron van den Kerkhof gaf.
MVC’19 werd voor rust nog een-

maal beloond. Daan Peters wist
in de 40e minuut Ron van den
Kerkhof voor de keeper te zetten.
De Maasbreese aanvoerder faalde
niet.

Slachtbank
Vanaf de eerste minuut werd
MVC’19 in de tweede helft vastgezet op de eigen helft. In de 62e
minuut scoorde Rens van Leunen
de 2-2. MVC’19 leek rijp voor de
slachtbank, maar toonde karakter. Een kwartier voor tijd kreeg
MVC’19 op zo’n 25 meter van het
Liessel doel een vrije trap. De door
Daan Peters genomen vrije trap
werd door Ron van den Kerkhof
afgerond, 3-2.
Tekst: Mat Nellen,
voetbalvereniging MVC’19

De dames van Peelpush hebben zondag 1 maart de eerste wedstrijd van de degradatiepoule met 3-1 in
Apeldoorn gewonnen. Een belangrijke winst voor handhaving in de Eredivisie, waarmee Peelpush (nu met 4
punten bovenaan) meteen een verschil heeft kunnen maken.
Het was geen gemakkelijke wedstrijd
voor de dames uit Meijel en uiteindelijk is de club heel blij dat de maximale
drie punten werden binnengehaald.
Trainer-coach Wilfred Jacobs vertelt
over de wedstrijd; “De doorslag in de
wedstrijd was uiteindelijk dat we in
set 1 en 3 effectiever waren tijdens de
big points (de punten op het einde van
die sets). De laatste set liepen we snel
weg naar een grote voorsprong, maar
hadden we het nog even lastig met

het maken van de laatste punten waardoor het nog een vertekende 22-25
winst werd.” Door deze winst heeft
Peelpush nu drie kansen om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen: Set-up thuis, Set-up uit en Alterno
thuis. De dames uit Meijel hebben
afgelopen weekend rust gehad, maar
hebben op dit moment maar één doel
voor ogen: “Behoud in de Eredivisie
zodat we volgend jaar weer kunnen
laten zien waarom we hier thuishoren”,

schrijft midden-aanvalster Manouk
Hermans in een interview met de
NeVoBo. Aanstaande zondag 15 maart
vindt voor Peelpush de volgende wedstrijd plaats, thuis om 15.00 uur tegen
Springendal-Set-Up ’65 (Ootmarsum).
Aansluitend om 18.00 uur speelt het
eerste herenteam van Peelpush tegen
Volley Tilburg in de Topdivisie.
Tekst: Mieke Basten,
volleybalvereniging Peelpush

Doelpuntloos gelijkspel tussen
Panningen en Koningslust
De eerste herenteams van SV Panningen en VV Koningslust stonden zondag 8 maart tegenover elkaar. Op een
slecht veld in Panningen kwamen beide ploegen niet tot scoren, waardoor het duel eindigde zoals het begon, 0-0.
Panningen startte goed met een
hoekschop in de eerste minuut, maar
Koningslust was in de eerste helft toch
de bovenliggende partij. Na verschillende kansjes voor Koningslust ontworstelde Panningen zich aan het
overwicht van Koningslust en kwamen
er kansjes.
Na rust was Panningen de sterkere
ploeg, maar de eerste kans na rust
was voor Koningslust; een schot van
Roel Ghielen ging een metertje naast.
In de 63e minuut vuurde Patrick

Joosten een strak schot af vanaf een
meter of 16. Het schot spatte uiteen
op de vuisten van Koningslust doelman Mick Berkers. Ivo Schers miste
een minuut later op een haar na een
voorzet aan de andere kant. Remco
Litjens kreeg in de 68e minuut de kans
om de wedstrijd te beslissen. Zijn inzet
ging echter over.
Later in het duel scoorde Idris Pakasa
nadat de bal uit een voorzet vanaf
rechts op de dwarslat viel en daarna
bij de tweede paal weer in het veld

stuiterde. Assistent-scheidsrechter
Jos Lormans uit Koningslust heeft echter geconstateerd dat de bal onderweg geheel over de lijn is geweest en
scheidsrechter Grutters kon niet anders
dan het doelpunt afkeuren. Het hierna
volgende protest leverde het Panningse
trainerstrio drie gele kaarten op.
De wedstrijd eindigde echter zoals hij
was begonnen, 0-0.
Tekst: Wiet Leenders,
voetbalvereniging SV Panningen

Olympia-vrouwen onderuit bij Havoc
Het eerste vrouwenteam van VC Olympia uit Panningen heeft op zaterdag 7 maart een 3-2 nederlaag geleden
tegen Havoc in Haps. Waar in de heenwedstrijd nog een achterstand van 2-0 werd omgedraaid tot een overwinning, lukte dat deze keer niet.
Aangekomen in sporthal De Stappert
mochten de meiden van VC Olympia
zich klaar gaan maken voor een spannende wedstrijd. De wedstrijd begon
alles behalve scherp en mede door veel
persoonlijke fouten keken de meiden
van VC Olympia al snel tegen een forse
achterstand aan. Na 16-6, 22-12 en
25-15 was de set snel gespeeld in het
voordeel van Havoc.
Gedurende de tweede set kon geen van

beide teams een voorsprong nemen
en uiteindelijk ging deze set met een
stand van 25-23 naar Havoc. Een sterke
servicereeks in de derde set van Vivian
Huveneers, die elf keer achter elkaar
serveerde, leidde tot een ruime voorsprong (7-14). De meiden uit Pannigen
wisten de voorsprong te behouden en
wonnen de set met 22-15.
In de vierde set zorgde Josien
Hoeijmakers voor een mooie servi-

cereeks waardoor er een voorsprong
van 2-8 op het scorebord kwam. Havoc
kwam nog erg goed terug, maar ook
deze vierde set eindigde in een 22-15
winst voor de meiden van VC Olympia.
Het werd nog erg spannend, maar de
vijfde set eindigde in een 12-15 verlies.
Hard gewerkt en toch nog twee punten
mee naar Panningen genomen.
Tekst: volleybalvereniging VC Olympia

Derby-verlies

Olympia-heren ook onderuit tegen Tupos
Na drie vrije weekenden moesten de heren van VC Olympia op zaterdag 7 maart weer vol aan de bak in de
eigen hal. De derby tegen Tupos uit Baarlo stond op het programma. De gasten bleken met 4-0 veel te sterk
voor de Panningse ploeg.

ADVERTENTIE WEEK
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Zoals het in een echte derby hoort,
werd er vanaf het eerste fluitsignaal
gestreden voor elk punt. Dit resulteerde in een gelijkopgaande strijd
waarbij de aanvallers van het beide
teams goed op dreef waren. Toch bleven de Baarlonaren de gehele set één
of twee puntjes voor staan. Tegen het
einde van de set kwamen de heren
van Olympia langszij. Beide teams
hadden kansen genoeg om de set over
de streep te trekken. Het waren uitein-

delijk de bezoekers die met 33-31 aan
het langste eind trokken.
Olympia liet zich in het begin van set
twee van de goede kant zien door fel
te starten. Echter, dit was slechts van
korte duur. De aanval haperde aan
Panningse zijde, ondanks de goede
verdedigende acties. Daarentegen
bleven de heren van Tupos wel scoren. Dus ging ook de tweede set naar
Tupos. De derde en vierde set kenden
veel parallellen met de tweede set.

De Panningenaren startten steeds
sterk, maar de inzinkingen halverwege de sets bleken funest. Olympia
knokte nog voor elk puntje, maar de
achterstanden bleken niet te overbruggen. Al kwamen de Panningenaren in
de derde set nog in de buurt. Het was
echter niet voldoende en zodoende
bleef Olympia wederom met lege handen achter.
Tekst: volleybalvereniging VC Olympia

1203 \ verenigingen
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Vissen voor de jeugdige
hengelaars
In het clubgebouw van HSV De Ruisvoorn in Helden bij visvijver
De Breeërpeel wordt vanaf eind maart een jeugdviscursus gehouden.
Jongens en meisjes vanaf 9 jaar zijn dan welkom om onder begeleiding van ervaren vissers de beginselen van het hengelen te leren.

In vier zaterdagmiddagen krijgen
de cursisten les in het herkennen
van verschillende vissen, met het
juiste materiaal aan de waterkant
verschijnen en hoe ze zich aan
de waterkant horen te gedragen.

De dagen beginnen om 13.30 uur
in het clubgebouw met een interactieve les, waarna de kennis bij de
vijver in de praktijk wordt gebracht.
Kijk voor meer informatie op
www.hsvderuisvoorn.nl

Drie keer veertig jaar bij Voorwaarts
Tijdens de jaarvergadering van Drum-Brassband Voorwaarts Baarlo werden op vrijdag 6 maart drie leden
geëerd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Lisette Colbers-Peters, Claudia Janssen-Schers en Wiel Noyen zijn
alle drie al sinds 1980 lid van de vereniging. Lisette speelt de hoorn en is bestuurslid. Claudia speelt cornet
en is veel actief als vrijwilliger binnen de vereniging. Wiel was jarenlang lid van het bestuur en is de klusjesman van Voorwaarts.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Logistiek medewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P038176

Voor een inkoopbedrijf van bloemen & planten zijn wij op zoek naar een gedreven
logistiek medewerker. Je maakt orders klaar voor transport en zorgt ervoor dat
deze op tijd verzonden worden.

Teamleider productie food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P037871

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een ploeg van ongeveer
5 collega’s. Je houdt overzicht tijdens de dienst en bent het eerste aanspreekpunt voor
dit team medewerkers.

Tractorchauffeur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P038086

Ervaring als tractorchauffeur en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ga binnen een
vollegrondsbedrijf aan de slag met alle voorkomende grondwerkzaamheden!

BC Helden eert oudste
speler
Badmintonclub Helden eert deze week haar oudste nog spelende lid.
Gerard van der Kop is 80 jaar, maar staat nog iedere week twee keer
op het veld voor een potje te badmintonnen. Hij is al lid van BC Helden
sinds 1 augustus 1978. “Gerard komt altijd met de fiets, altijd goedlachs. Weer of geen weer”, aldus de vereniging. “We hopen dat Gerard
nog jaren mee kan spelen.” Op donderdag 12 maart kreeg hij een
presentje van het bestuur.

Medewerker tomatenkwekerij (parttime)
Regio Venray | P037934

Jouw werkzaamheden vinden zowel in de kas als in de loods plaats. Je bent voor
een familiebedrijf verantwoordelijk voor o.a. het oogsten en sorteren.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83
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Inlooprepetitie bij Meijels seniorenorkest Trial-seizoen start Maasbree
Seniorenorkest SOM houdt op donderdag 19 maart een inlooprepetitie. Het orkest nodigt alle muzikanten uit
om een kijkje te komen nemen. SOM speelt vooral Tsjechische blaasmuziek en populaire stemmingsmuziek.

De Baarlose Trialclub (BTC) houdt op zondag 15 maart de openingswedstrijd van het Open Nederlands kampioenschap en het
kampioenschap jeugd. Trialterrein D’n Heyakker, ook wel bekend
als de ‘oude puinplaats’, is de plaats van handeling.
De beste trialrijders uit Nederlands
staan zoals gewoonlijk aan de start
in Maasbree. “Het is de eerste wedstrijd van het seizoen, dan is iedereen nog gemotiveerd”, aldus Floris
Theelen, voorzitter van BTC. “Het is
een genot om te kijken naar wat de
trialrijders presteren met hun motor.
Pure balans en perfectie spelen
dan ook een belangrijke rol. De rijders hebben moed en inzicht nodig
om de metershoge hindernissen

Som kampt met een teruglopend
ledenaantal. Het orkest werd opgericht in 1990 en heeft nu nog zo’n
25 leden. “Gezien de leeftijd van de
leden, variërend van 65 tot 88 jaar,
zijn er ieder jaar wel weer muzikanten die het instrument aan de wilgen
hangen. Regelmatige aanvulling is
dus nodig”, aldus het orkest. Zeker op
het gebied van vrouwelijke leden kan
SOM een slag slaan, momenteel is er
één vrouw aangesloten bij het orkest.
“Dat aantal willen we graag uitbreiden.”
In het orkest zijn de meeste instru-

mentpartijen redelijk bezet, met uitzondering van het klein koper (bugels,
trompetten) en de hoorns. De muzikanten van de SOM zijn bijna allen lid
of lid geweest van plaatselijke fanfares of harmonieën. “Dat is overigens
geen vereiste. Ook muziekdiploma’s
worden niet gevraagd. Het accent bij
de SOM ligt op gezelligheid en vriendschap”, laat het orkest weten. “SOM is
bepaald geen toporkest, maar in de
loop van de jaren is het niveau wel
gestegen. Van nieuwe muzikanten
wordt dan ook verwacht dat zij hun
instrument behoorlijk beheersen, zon-

Greun

der dat er echter sprake is van prestatiedruk.”
SOM treedt zo’n 15 keer per jaar op
op plekken als openluchtpodia in
Roermond, Panningen of Helmond en
in zalen in Helden, Maasbree, Tegelen
en Hout-Blerick. Het orkest repeteert
elke donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. De inlooprepetitie op donderdag 19 maart vindt dan
ook daar plaats op de normale repetitietijd.
Kijk voor meer informatie over het
orkest op www.seniorenorkestmeijel.nl

DUURZAME
INSPIRATIE DAGEN
IN DE ANKERPLAATS

GRASHOEK DRAAIT DOOR NAAR DE TOEKOMST
Vrijdag 20 maart (inloop 19:00 uur)

Zaterdag 21 maart (inloop 19:30 uur)

Frans Pollux in

Helga van Leur

gesprek met agrariërs

neemt je mee in de

uit Grashoek én de

‘klimaatverstoring’

milieuorganisaties plus

en professor Arno

verschillende belangrijke gasten over de

Smets in de wereld van

toekomst van het platteland en meer...

de zonne-energie.

Het platteland van
de toekomst!

Zondag 22 maart van 11:00 tot 17:00 uur

Wat het klimaat
ons vertelt!

De Laeve Greun Markt

GR ATIS
entree

Alle dagen zijn GRATIS te
bezoeken en vinden plaats in de

Lezing moraaltheoloog Baarlo
De Thomas a Kempisgroep houdt op maandag 16 maart een lezing
over het verschil tussen man en vrouw. Spreker tijdens de avond is
dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog en rector van het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.
Steeds vaker gaat het in de samenleving over het opheffen van het
onderscheid tussen man en vrouw
of het toestaan dat mensen zelf
hun geslacht bepalen zonder al te
veel drempels op te werpen, schrijft
de organisatie. “In een heel aantal
onderscheidingen probeert men het
verschil te rechtvaardigen tussen
het biologische geslacht en bijvoor-

beeld het geslacht dat de omgeving
of de mens zelf ervaart. Wat ligt er
aan de basis van deze discussie en
hoe past de genderideologie bij het
christelijke mensbeeld?”, schrijft
de Thomas a Kempisgroep over de
inhoud van de lezing.
De avond vindt plaats in het kerkzaaltje aan de Markt in Baarlo.
De lezing begint om 20.00 uur.

Plannen van De Fabriek bij
Alzheimer Café
Het Alzheimer Café van maart vindt plaats op dinsdag de 17e.
De locatie is zoals gebruikelijk bij gemeenschapshuis ‘t Erf in
Egchel. Gastsprekers zijn Trudy Maessen en Bart van de Ven die
vertellen over hun plannen met De Fabriek in Maasbree.
Het Alzheimer Café Peel en Maas is
een maandelijkse ontmoetingsplek
waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere
belangstellenden elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen praten over
dementie en aanverwante thema’s.
Het thema van de komende editie is
De Fabriek in Maasbree. Gastsprekers
Trudy Maessen en Bart van de Ven

vertellen over de ontwikkelingen in
het toekomstig wonen binnen De
Fabriek. De inloop is vanaf 19.00 uur.
Het programma begint om 19.30 uur
en om uiterlijk 21.30 uur wordt de
avond afgesloten. Neem voor meer
informatie contact op met Annie
Vissers-Janssen, avondcoördinator
Alzheimer Café Peel en Maas,
via 06 12 38 14 65.

Wandelen door het
Maasbreese land
In en rondom Maasbree staan op zondag 22 maart weer de wandelroutes van Door ‘t lank van Bree op het programma. De organisatie heeft drie routes uitgezet in natuurgebied Dubbroek. De kortste
afstand is 10 kilometer en de langste route die gelopen kan worden
is 25 kilometer.

Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat

Kom proeven van duurzaam voedsel, maak kennis met elektrisch

3, 5985 PG Grashoek.

rijdende auto’s, ontsnap uit de ‘plastic soep’ escapecaravan.

Gratis entreekaarten voor 20 en

Laat u informeren op de markt over energiebesparing, duurzaam

21 maart zijn te bestellen per mail:

bouwen, zonnepanelen, afval, natuur, beleid, ﬁnanciering,

ondersteuning@vorkmeer.nl

windenergie, warmtepompen……en alles wat maar groen is.

(max. 2 per persoon, OP=OP)

Mede mogelijk gemaakt door o.a.:

te nemen in de zogenoemde nonstops. De basis van trial, de optimale
beheersing van een motor, is belangrijk in eigenlijk alle soorten motorsport.” De wedstrijd start om 10.00
uur en de entree is vrij. Rond 16.00
uur komen de laatste rijders van de
baan af, waarna direct de prijsuitreikingen plaatsvinden. Trial-terrein D’n
Heyakker is te vinden via de bordjes
die hangen langs de provinciale weg
ter hoogte van restaurant Boszicht.

De werkgroep duurzaam Grashoek

De drie wandelroutes zijn op
de grens van Maasbree, HoutBlerick en Baarlo in natuurgebied
Dubbroek. Via de routes komen de
wandelaars deels door de oude
Maasmeander. Die rivierbedding
van de Maas is sinds de laatste ijstijd niet meer gevuld geweest met
rivierwater, waardoor er een keur
aan flora en fauna te vinden is in
het gebied.
De start van de routes is bij café

De Pool in Maasbree. De route van
10 kilometer is onder begeleiding
van gidsen en gaat letterlijk dwars
door het natuurgebied. Daarnaast
zijn er routes van 15 en 25 kilometer. In alle routes is een rustplaats opgenomen bij Zorgboerderij
Dubbroek.
Starten met de wandelingen kan
tussen 08.30 en 11.00 uur. De gids
vertrekt om 09.30 uur voor de tocht
van 10 kilometer.
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Muzikale middag in Maasbree
Seniorenorkest SOM uit Meijel komt op woensdag 1 april naar
Maasbree voor een optreden tijdens de muzikale middag van KBO
Maasbree. Ook de leden van de Zonnebloem en de deelnemers van
de Dorpsontmoeting Maasbree zijn aanwezig bij het concert.
De middag staat in het teken van
bekende muziek die uitnodigt tot
meezingen, zo laat de organisatie
weten. De muzikale middag vindt
plaats in MFA ‘t Hoës van Bree in
Maasbree. Van 14.00 tot ongeveer

16.30 uur kan genoten worden van
de klanken van het seniorenorkest.
Aanmelden om het concert bij te
wonen kan tot vrijdag 20 maart via
info@kbomaasbree.nl

Pròt Mèr Mééls

Taalkunstenaar Wim Daniëls
in Meijel
Taalkunstenaar Wim Daniëls komt op zondagmiddag 12 april
naar Meijel. Op verzoek van Stichting Pròt Mèr Mééls neemt de
schrijver de bezoekers mee in de ‘wondere wereld van de taal’.
“Taal is een levendig iets dat
steeds aan verandering onderhevig is”, laat de organiserende
stichting weten. “Het sterkst
geldt dit voor dialecten en voor
het ‘Mééls’ in het bijzonder.”
Wim Daniëls komt op 12 april zijn
verhaal doen over taal. Hij doet
dat op dezelfde wijze als tijdens
de presentatie `t Nééj Mééls

Woordeboe:k afgelopen november, zo laat de organisatie weten.
Daar waren destijds driehonderd
mensen bij aanwezig.
De bijeenkomst vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel en begint om 14.30 uur.
Neem voor meer informatie en
kaarten contact op met D’n Binger
of het VVV-Peelpunt in Meijel.

Zilveren bondsspeld Ron van de Voort
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van VV Helden op zaterdag 7 maart reikte Jan Heijkens van de
KNVB aan Ron ‘Tobe’ van de Voort de zilveren bondsspeld uit vanwege zijn vele verdiensten voor de club.
“Het kwam totaal onverwacht voor hem”, laat de club weten. “Zichtbaar geroerd ontving Ron de
lovende
N275
woorden in het bijzijn van de vrijwilligers van VV Helden en van zijn familieleden die als verrassing waren
gekomen naar de uitreiking.” / Tekst en beeld: VV Helden
MEIJEL
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miljoen, waarvan drie miljoen via een langlopende
obligatielening wordt opgehaald. Meedoen kan
vanaf (en in veelvouden van) € 500,- tot maximaal
€ 100.000,-. De lening wordt in tien jaar (plus de
bouwperiode) annuïtair terugbetaald met een
rente van 5% per jaar. Bent u inwoner van Peel en
Maas en u bent of wordt lid van Peel Energie, dan
krijgt u voorrang bij toewijzing van de obligaties.
De inschrijving start op 16 maart 2020 en loopt tot
en met 14 april 2020. Wees er snel bij.
Voor meer informatie over het windpark, de
obligatievoorwaarden, de risico’s en hoe in te
schrijven, kunt u woensdag 18 maart terecht
op de informatieavond bij “De Houbereij”
Panningen (aanmelden via
obligaties@windparkegchelseheide.nl ) of
Windpark Egchelse Heide is een lokaal initiatief

Egchelse Heide. Nu de onherroepelijke vergunning

van onder andere energiecoöperatie Peel Energie.

een feit is kunnen we ons richten op de volgende

We vinden het heel belangrijk dat iedereen mee

fases, contracten aangaan, financiering regelen, de

kan doen met Windpark Egchelse Heide en op die

bouw en vervolgens het operationeel beheer. In

wijze ook van de lusten kan profiteren. Vanaf nu

alle fases is acceptatie en participatie van de lokale

heeft u de mogelijkheid om door middel van een

omgeving belangrijk voor het slagen ervan. De 5

achtergestelde obligatielening te investeren in de

windmolens dragen bij aan het energieneutraal

realisatie en exploitatie van Windpark Egchelse

maken van Peel en Maas door het leveren van

Heide. De totale investering voor de realisatie

groene energie aan de lokale gemeenschap.

van Windpark Egchelse Heide bedraagt zo’n 27
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Een windpark op land aanleggen is een weg van een lange adem. De belangen van alle betrokkenen
worden zorgvuldig meegewogen en ook de bouw is een proces van grote uitdagingen.

Dit geldt ook voor de realisatie van Windpark
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Investeren in Windpark Egchelse Heide
Doe mee: 5% rente op obligaties

N275

Witdonk

op de site www.windparkegchelseheide.nl

Windpark Egchelse Heide “Aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas”
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Wandelen

Repair Cafe Meijel

(k)LET’S-café

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

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

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LET’S-kring Peel en Maas
Locatie: Sunny community J.F. Kennedylaan 260,
Panningen

Kienmiddag

Peel en Maas Schoon - Panningen

Lezing over genderideologie

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepel Panningen

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Thomas a Kempisgroep Baarlo
Locatie: kerkzaaltje Markt 2, Baarlo

Dansmiddag

Peel en Maas Schoon - Helden

Tijd: 14.00 uur
Locatie: danslocatie De Vriendschap Beringe

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Lezing over jaren 40, 50 en 60

Van Dik Hout

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Informatieavond over stikstof
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Workshop ‘Creatief Denken
- terug naar je aangeboren creativiteit’
Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom J.F. Kennedylaan 247, Panningen

BASTA! laatste voorstelling Enge Buren
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen
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Alzheimer Café
Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Verzamelaarsbeurs

Peel en Maas Schoon Grashoek

Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: Verzamelaarsvereniging
De Peelstreek Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Vogelmarkt

Informatieavond obligaties
Windpark Egchelse Heide

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Windpark Egchelse Heide
Locatie: De Houbereij Panningen

Openingswedstrijd open Nederlands
kampioenschap en voor jeugd

Informatie avond - Dorpsoverleg
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Baarlose Trial Club
Locatie: trialterrein D’n Heyakker Maasbree
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Peel en Maas Schoon Beringe

Limbra Cat Club show

Tijd: 08.00-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: basisschool Onder de Linden Beringe

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Limbra Cat Club
Locatie: Sporthallen Piushof Panningen

Themamiddag ‘veranderingen
in de wmo’

Talkshow De Proos

Kienen

Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepel Panningen

OLS 2020 Meijel:
Loote, loeëpe en böllekes
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OLS 2020 Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Fuad Hassan
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Peel en Maas Schoon - Maasbree
Tijd: 08.30-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en MVC’19 Maasbree
Locatie: Breetse Peelweg 1, Maasbree

Brandweerman Sam Live
Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

met…trouwambtenaar
ma Koffie
Mien Timmermans
16 Tijd: 10.30 uur
03 Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel

Locatie: bibliotheek MFC De Engelbewaarder Baarlo
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Oud ijzer-actie

Thijs Zeelen over het weer

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: Koningslust

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Helden
Locatie: Dorpsontmoeting Kerkeböske Helden

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

Voorjaarsconcert Muziekvereniging
Egchel
De afdeling fanfare van Muziekvereniging Egchel geeft op zondag 22 maart een voorjaarsconcert.
Te gast bij het concert is zangkoor Konzagro uit Koningslust.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Onder de stukken die worden voorgedragen, is onder meer het werk
Country Scenes, een cadeau van
dirigent Jan van Hamond. Het stuk
wordt voor de eerste keer uitgevoerd. Naast Muziekvereniging

Egchel is er ook een optreden
van Konzagro. Het Koningslustse
zangkoor bestaat uit dertig zangers en zangeressen en staat
onder leiding van Marianne
Groenewegen. Het voorjaarscon-

cert vindt plaats in gemeenschapshuis ‘t Erf. Vanaf 11.00 uur kan op
zondag 22 maart genoten worden
van Muziekvereniging Egchel en
Konzagro.
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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 15 maart
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 18 maart
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 22 maart
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 maart
Geen H. Mis
Zondag 22 maart
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 maart
- 2e Zondag van de vasten
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Elly Gooren
Intenties: Jaardienst Nelly GrubbenVerheijen en Jan Grubben.
Jaardienst Handrie Hendrix en
Netje Hendrix-Peeters. Jaardienst
overl. ouders Wiel Lintjens en Mina
Lintjens-Jacobs en kleinzoon Wilco.

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
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.
Zondag 22 maart
Geen H. Mis i.v.m. activiteit in
Grashoek.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 maart
H. Mis 10.00 uur 3de zondag 40dagentijd – 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;
Zondag 22 maart
H. Mis 10.00 uur 4de zondag 40dagentijd – herenkoor t.i.v. overl. echtg. Piet
en Jacoba Verschaeren-Janssen; Piet
Engels en Lenie Engels-Van der Sterren
(b.g.v. jaardienst en trouwdag)
De vrijwilligersmis met –brunch gaat

Overl. ouders Wijnen-Hendricks, Jac
en Toon.
Mededelingen
Overleden
Billa Manders-Selen, Zorgcentrum Ter
Borcht, Baarlo. 95 jaar; Jaer Peeters,
Piushof, Panningen. 93 jaar

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
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 uur Doop van Lize Lamers uit
Baarlo.

niet door en wordt uitgesteld tot nader
bericht.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 14 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 21 maart
H. Mis 17.30 uur m.m.v. fanfare
Eendracht Maakt Macht t.i.v. lev. en
overl. leden vw Ceciliamis; Sef Berkers
en Bertha Berkers-Thijssen (jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 15 maart
H. Mis 3de zondag 40dagentijd 11.00
uur met herenkoor t.i.v. Mia BeerensSlaats (zeswekendienst), Mart Beerens
en Leo Slaats; overleden ouders Sjra
Slaats en Annie Slaats-Broens; Peter

Woensdag 18 maart
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 21 Maart
19.15 uur Voor de overleden familie
Engelen Beeks.
Mededeling
Achter in de kerk ligt een formulier als u
graag met Pasen een kleine paaskaars
wilt hebben. Ze wordt thuis bezorgd.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 maart
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.

Johannes Berghs en Gertruda Johanna
Berghs-van Heugten (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 16 maart
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 17 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Aansluitend, koffiedrinken.
Donderdag 19 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
op voorspraak van de H. Jozef. 09.30
Stille Aanbidding
Zaterdag 21 maart
Feestelijke Opening vw Renovatie
Kerkgebouw en vaste klimtrappen Kerktoren 18.30 uur (afwijkende tijd!) Dankmis op Halfvasten,
met Heimatkapelle t.i.v. Pastoor Jan
Schoenmakers (coll); overleden ouders
Strijbos-Lommen en overleden familieleden; uit Dankbaarheid op voorspraak van de H. Jozef, Arbeider, voor
iedereen die mee heeft gewerkt aan
Renovatie en Restauratie;

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 (verjaardag) en overleden familieleden
Verlinden-Berkers
Zondag 15 maart
H. Mis 10.30 in het Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 21 maart
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Wits Beumers; voorstelmis van de
communicanten van 2020
Zondag 22 maart
H. Mis 10.30 uur in het Missiehuis

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag

Zondag 15 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Joep Smits wegens verjaardag.
Jan Caris en Nelly Caris-Timmermans.
Jaardienst Lucie en Annie Heeskens,
Peter en Johannes.
Jaardienst Toos Nijssen-Joosten
en voor Frans Nijssen wegens
verjaardag.
12.30 uur: Doopviering van Jan Sanders.
Donderdag 19 maart
8.30 uur H. Mis.

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

Zondag 22 maart
9.30 uur Toon Bergs en afgestorven
familie Bergs – Stous.

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 15 maart
9.30 uur Verjaardag Lies Naus

Rockfonisch drama in Meijel
Het rockfonisch drama ‘Ik ben Alexander’ staat tussen 28 maart en 5 april vijf keer op de planken van
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. De voorstelling is afkomstig van toneelvereniging C.O.M. uit Meijel
en staat onder regie van Lisette Leenders.
‘Ik ben Alexander’ gaat over de net
afgestudeerde Chris. De hoofdpersoon
trekt de wijde wereld in, zich loswringend van de materialistische maatschappij. Maar vooral van de autoriteit,
verwachtingen en leugens van het
gezin waarin hij opgroeide. Het ultieme
doel is Alaska. Onderweg ontmoet hij
individuen van allerlei pluimage met
ieder zijn eigen perceptie van vrijheid
en spiegelt zich aan hen en hun relaties

om te ontdekken wie hij zelf wil zijn.
De voorstelling wordt door de toneelvereniging omschreven als een rockfonisch drama met toneel, live-band,
dans, beeld en expo. Meer dan honderd mensen werken mee aan de
theaterproductie. Het verhaal is gebaseerd op de film Into the Wild en werd
door Bertine van Heugten en Lisette
Leenders passend gemaakt voor het
theater. De muziek komt van de band

MAM. Zij spelen de rustige ballads,
golden oldies, sfeermuziek, grunge en
rock die in het stuk zijn verwerkt.
De voorstellingen vinden plaats op
zaterdag 28 en zondag 29 maart
en vrijdag 3, zaterdag 4 (allemaal
om 20.00 uur) en zondag 5 april
(15.00 uur).
Kijk voor meer informatie en kaarten
op www.toneel-meijel.nl of bij het
VVV-Peelpunt in Meijel.
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Tummers
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Hoge korting bij inruil van u

TOT €200,- KORTING!
21%

24%

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

699,INRUILKORTING

-/-

8

150,-

1600

KG

INRUILKORTING

-/-

499,*

160,-

7 66

*Na €50,- cashback
via AEG

T/PM

659,-

dB

KG

499,

Wasmachine / L6FBNR1

Warmtepompdroger / T7DBNP612

• ProSense-technologie stemt de instellingen precies af op de lading
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding
• Met het Eco TimeSave programma bespaart u tijd én energie

• Met SensiDry-technologie worden droogtijden ingekort en blijft uw kleding mooi
• Verschoon het filter eenvoudig dankzij het ÖKOFlow-filtersysteem
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding

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

