
 Meester Hidde Knops werd zondag 12 maart vroeg in de ochtend uit zijn bed gelicht. Hij kreeg namelijk van de leerlingen van basisschool Den Doelhof in Meijel een serenade voor 
zijn huis. Acht weken lang krijgt de klas, die de blaasbende wordt genoemd, lessen van muziekschool Art4U en muziekvereniging Eendracht om een mini-concert te geven. Meester 
Hidde spoorde de kinderen aan vooral thuis veel te oefenen. Hidde geeft aan de verrassing van de blaasbende geweldig te vinden. “Ondanks dat het aan de vroege kant was voor 
een zondagmorgen, heb ik er heel erg van genoten. Dat zoveel kinderen én ouders op een regenachtige zondagochtend zich bij elkaar voegen om mij, én de buurt, wakker te toete-
ren, is natuurlijk fantastisch. De foto’s en filmpjes laten me in ieder geval nog een tijdje nagenieten.”   
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 Geschikte locatie vinden blijkt lastig
    Maasbree wacht al vijf jaar op realisatie hondenspeelveld
    Overal in Maasbree geldt een aanlijnplicht voor honden. Er zijn geen hondenspeelvelden of losloopgebie-
den op wandelafstand van Maasbree. Daarom heeft een groep van vijf inwoners het initiatief genomen 
voor een hondenspeelveld in Maasbree. Het vinden van een geschikte locatie blijkt echter moeilijk.

    Hondenbezitters Pia Coopmans en 
Dore Trepels trokken vijf jaar geleden 
aan de bel bij de gemeente: ze wil-
den namelijk in Maasbree een hon-
denspeelveld realiseren. Volgens de 
dames zijn er wel genoeg speeltui-
nen voor kinderen in het dorp, maar 
kunnen honden nergens los rennen. 
De vraag was echter op welke locatie 
dit zou kunnen. 

    De gemeente stuurde hen in het 
kader van zelfsturing terug naar 
huis met de opdracht om dat zelf 

te onderzoeken. “De Schorweg is 
aan de orde geweest, maar die 
plek is te gevaarlijk en heeft geen 
parkeergelegenheid. Daarna heb-
ben we locatie de Alsem bekeken, 
maar op die plek heeft een omwo-
nende bezwaar gemaakt. Dat gold 
ook voor Klaverstraat/Korte Heide. 
Toen hebben we geïnformeerd naar 
de locatie Heeske bij Driessen, maar 
het bestemmingsplan liet een hon-
denspeelveld daar niet toe. We zijn 
dus van het kastje naar de muur 
gestuurd”, geeft Pia aan.

    Natuurlijk hekwerk
    Momenteel ligt het plan op tafel 
om bij de ingang van het dorpsbos 
een veld te realiseren. Die locatie is 
volgens de dames nog net centraal 
genoeg voor alle inwoners. “In de 
omgeving ligt één huis en de eigena-
ren daarvan bezitten zelf een hond. 
Ze waren dus positief over het plan”, 
vertelt Dore. 

    Pia en Dore hebben een veld op het 
oog van 15 meter lang en 8 meter 
breed. Daar omheen zal een natuur-

lijk hekwerk worden geplaatst. “We 
zoeken nog sponsoren die een bij-
drage willen doen voor de aanschaf 
van het hek. We hebben van de 
gemeente de toezegging gehad dat 
zij de prullenbakken plaatst”, aldus 
Pia. 

H     Er is echt behoefte aan 
een plek voor honden

    De verantwoordelijkheid van het 
onderhoud van het speelveld ligt bij 
de initiatiefnemers zelf. Ook willen 
ze goede afspraken maken met de 
buurt rond het speelveld. “De bedoe-

ling is dat er daarnaast bij de ingang 
van het speelveld een bord komt met 
regels. In totaal zitten de geschatte 
kosten rond 3.000 euro”, geeft Pia 
aan.

    Sociaal aspect
    De bal ligt nu dus bij de gemeente. 
Dore: “We hopen snel goedkeuring 
te krijgen van de gemeente, er is 
namelijk echt behoefte aan een plek 
voor honden. We spreken regelmatig 
tijdens het wandelen andere honden-
bezitters. Een hondenspeelveld heeft 
ook een sociale functie. Het is een 
plek waar mensen elkaar dagelijks 
ontmoeten.”   

 Verrassing   
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 Animo doelgroep verhogen

    Werkgroep Baarlo start met fi etslessen om 
nieuwkomers wegwijs te maken in het verkeer
    In Baarlo organiseert de werkgroep Nieuwkomers Baarlo sinds kort 
fietslessen voor nieuwe inwoners van het dorp. Het doel is om status-
houders, arbeidsmigranten, vluchtelingen of mensen die elders van-
uit Nederland verhuisd zijn, te betrekken bij het dorp. De vrijwilligers 
merken echter dat er nog niet genoeg animo is.

    De werkgroep Nieuwkomers werd in 
2018 gevormd nadat een jaar eerder 
uit een enquête bleek dat nieuwko-
mers zich in het dorp niet thuis voel-
den. Deze enquête werd door twee 
stagiaires, werkzaam bij de gemeente, 
uitgezet. “Een dorp is hecht, ik weet 
niet of dat per se aan de Baarlose 
inwoners ligt”, aldus Ria Weijmans, 
één van de kartrekkers van de werk-
groep. Ria zag het als een gemiste 
kans dat nieuwe mensen niet betrok-
ken werden bij het dorp. “Iedereen 
hoort erbij. Onze drijfveer om de 
werkgroep te starten is om alle men-
sen te betrekken bij de samenleving.”

    Met een groep van zeven vrijwilligers, 
waaronder Monique Thijssen, zet Ria 
zich in om nieuwkomers te bereiken. 
De vrijwilligers merken echter dat dit 
lastig is. “In verband met AVG mogen 
we geen contactgegevens van deze 
mensen opvragen bij de gemeente. De 
inwoners moeten zich dus zelf melden 

bij onze werkgroep, maar ze moeten 
een drempel over om dit daadwer-
kelijk te doen”, legt Ria uit. Volgens 
Monique heeft dit ook te maken met 
de taalbarrière en de onwetendheid. 
“We hebben een fl yer ontwikkeld 
die de gemeente aan alle nieuwko-
mers geeft. Toch denken we ook dat 
buren van nieuwkomers een steen-
tje bij kunnen dragen. Zij kunnen de 
nieuwkomers aansporen om naar 
de activiteiten van de werkgroep te 
komen.”

    Behoeftes
    Nadat de werkgroep werd gevormd 
vijf jaar geleden, werd een koffi e- 
en vlaaimoment georganiseerd voor 
statushouders. Het doel was om hun 
behoeftes op te halen.

H     Deze mensen zijn heel 
bescheiden

    “De statushouders vonden het echter 
moeilijk om die te uiten. Deze mensen 
zijn heel bescheiden en dat merken 
we nu nog steeds als we een kookmo-
ment organiseren. Als we ze vragen of 
ze de activiteit leuk vinden, geven ze 
aan dat dit het geval is. De week erna 
zien we ze alleen niet meer terug”, 
geeft Monique aan. Volgens Ria heb-
ben de nieuwkomers moeite met het 
geven van een eigen mening. “Het zit 
niet in hun aard. Dat maakt het voor 
ons wel lastig. Wij weten niet hoe we 
het anders kunnen doen om hen wel 
aan te sporen te komen.”

    Momenteel heeft een vaste groep van 
vijftien Syrische dames zich aangeslo-
ten bij de kookclub. Inmiddels is er al 
vijf keer op een zaterdag gekookt. “Er 
is onderling leuk contact ontstaan. Ik 
denk dat een kleinschalige activiteit 
meer oplevert dan een groot evene-
ment. We hebben in het verleden ook 
de fi lm Thuisland gepresenteerd en 
een Burendag in de Engelbewaarder 
georganiseerd. We bereikten de doel-
groep en het waren geslaagde dagen, 
maar vanwege de coronajaren is de 

respons richting de doelgroep weer 
afgezwakt”, aldus Monique. De 
kookclub is dus een succes, maar de 
dames hopen ook andere nationali-
teiten aan de activiteit te koppelen. 
“Ons doel is om de diversiteit te ver-
groten en een bloeiende werkgroep 
te behouden”, geeft Monique aan.
    Daarom zijn ze onlangs fi etsles-
sen gestart. Vanuit het Taalcafé, 
opgericht door de bibliotheek, 
kwam deze vraag naar voren. 
Syrische dames gaven zelf aan dat 
er behoefte was aan deze lessen. 
Monique en Ria vonden uiteindelijk 
drie heren bereid om deze lessen te 
geven.

H     Het is knap hoe de 
dames dit oppakken

    Er werd zelfs een handboek ont-
wikkeld waarin de verkeersregels 
werden beschreven. “Dit handboek is 
in het Nederlands, Engels en Arabisch 
geschreven. Elke maandag gaan de 
heren met drie Syrische dames de 
weg op om hen één uur lang te leren 
fi etsen. Het is knap hoe de dames dit 
oppakken. Ik vind het geweldig dat we 
hen op deze manier kunnen helpen.”

    Omafiguur
    De werkgroep hoopt in de toekomst 

ook het project Mama-Oma uit te rol-
len. De bedoeling van dit project is om 
een Nederlandse oma aan een nieuw-
komersgezin te koppelen. “Familie 
van nieuwkomers woont vaak nog in 
het geboorteland. Kinderen missen 
dus vaak een omafi guur in hun leven. 
Door de gezinnen te koppelen aan 
een Baarlose inwoner kunnen we én 
eenzaamheid tegengaan en nieuwko-
mers helpen wegwijs te worden in de 

samenleving. Het hoeft niet om weke-
lijks contact te gaan”, legt Ria uit. Zelf 
heeft Ria al een gezin op het oog, ook 
de oma is gevonden.

    Heb je interesse in de werkgroep 
of ken je in de buurt nieuwkomers? 
Neem dan contact op met nieuwko-
mers@baarlo.nl

    Tekst: Jeanine Hendriks   
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Syrische Aya Meslmani-Sultan vluchtte weg van 
thuisland en kreeg nieuw leven in Baarlo
Zeven jaar geleden kwam Aya Meslmani-Sultan naar Nederland. Ze 
vluchtte weg van de oorlog in Syrië en kreeg een nieuw leven in Baarlo. 
De 30-jarige is volop bezig om te integreren, maar de Nederlandse taal 
beheersen vindt ze nog steeds lastig. Via het Taalcafé en de werkgroep 
Nieuwkomers Baarlo doet ze nieuwe contacten op en wordt ze geholpen 
om zich beter thuis te voelen in het dorp.

Acht jaar geleden vluchtte Aya’s man 
naar Nederland. In de periode dat ze 
van elkaar gescheiden woonden, sprak 
het stel elkaar alleen via de tele-
foon. Dat was volgens Aya moeilijk. 
“Onze oudste dochters waren op dat 
moment nog jong en in Aleppo was 
het niet veilig. 1,5 jaar nadat mijn man 
was gevlucht, konden wij ook naar 
Nederland toe. We waren heel blij om 
elkaar weer te zien, het was een emo-
tioneel moment.”

Aardbeving
Het huis in Syrië staat ondanks de 
oorlog nog overeind. Toch ziet ze 
zichzelf er niet meer wonen in de toe-
komst. “Het is in Baarlo rustig en het 
is beter voor de kinderen om hier op 
te groeien. Vijftien jaar geleden was 
Syrië nog een mooi land, nu is alles 
verwoest. Er is geen water, eten, elek-
triciteit en het is er in de winter erg 
koud. Mijn familie woont nog in het 
land en heeft weer in angst geleefd 
toen onlangs een aardbeving plaats-
vond. Ze hebben tien dagen in het 
huis van mijn oma gewoond. Mijn zus 
kon enkele dagen niet slapen van-
wege de spanning.”

Contacten
Ondanks dat Baarlo voor het gezin een 
betere toekomst biedt, vond Aya het 
in het begin moeilijk om er te wonen. 
“Ik zat vier maanden in huis en kwam 

amper buiten, omdat ik geen contac-
ten met anderen had. Tegen mijn man 
zei ik dat ik het liefste naar Syrië terug 
wilde. Elk jaar ging het beter met me 
en inmiddels heb ik amper tijd. Ik heb 
elke dag wel een afspraak”, vertelt ze 
lachend.

Baan
Aya is onder andere elke week 
te vinden bij het Taalcafé in de 
Engelbewaarder, waar ze Nederlands 
leert spreken. Volgens haar is de taal-
barrière de reden dat het moeilijk voor 
haar is om contacten te leggen met 
Baarlose inwoners. “Ik ga ook al twee 
jaar naar school om het alfabetniveau 
van de Nederlandse taal te leren. Ik 
vind het moeilijk om anderen aan te 
spreken, omdat ik de taal nog niet 
goed beheers”, aldus Aya.

	HIk wil een baan in de 
keuken of als kapster

“Daarom werk ik momenteel niet. Als 
ik één jaar goed Nederlands spreek, 
wil ik een baan zoeken in de keuken 
of als kapster. In Syrië heb ik nooit een 
opleiding gevolgd. Ik heb de middel-
bare school afgerond en daarna ben 
ik al snel getrouwd en hebben we 
kinderen gekregen. In Syrië zijn de 
oudste dochters van inmiddels 10 en 

9 jaar geboren, onze jongste doch-
ter is momenteel 3 jaar en is dus in 
Nederland geboren.”

Koken
Omdat de kinderen in Baarlo naar 
school gaan, heeft Aya daar wel con-
tacten opgedaan. Ook spreekt ze 
regelmatig af met haar buurvrouw. We 
spreken af om te kletsen en thee te 
drinken. Ze helpt daarnaast de kin-

deren met lezen en de Nederlandse 
taal. Ook de activiteiten van de werk-
groep Nieuwkomers Baarlo heeft haar 
geholpen om contacten te leggen. 
Inmiddels neemt ze al zes maanden 
deel aan de kookmiddagen. “Ik hou 
van koken. Het is grappig om te zien 
dat Nederlanders in de supermarkt 
slechts een paar spullen in de super-
markt kopen, Syrische mensen halen 
alles in kilo’s in huis. Kibbeh is bijvoor-

beeld een typisch gerecht uit Syrië. 
Ook eten we vaak wijnbladeren met 
groente en rijst.” Dankzij de werk-
groep heeft Aya ook leren fietsen. 
Haar volgende doelen zijn een zwem-
diploma en het rijbewijs halen.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

   

Workshop De Spiegel in 
bibliotheek Panningen
Bibliotheek Maas en Peel organiseert woensdag 22 maart, samen met 
Leo Loopbaan en het Leerwerkloket Noord-Limburg, een workshop voor 
wie bewust bezig wil zijn met zijn of haar eigen ontwikkeling. De work-
shop vindt plaats in de bibliotheek in Panningen en duurt van 19.00 tot 
21.00 uur. 

Wat zijn je skills en talenten? Wat 
motiveert je? Waar sta je nu? In de 
workshop ga je op zoek naar jouw 
energiegevers, oftewel jouw drijf-
veren. Om deel te nemen hoef 

je geen lid te zijn van de biblio-
theek. Deelname is gratis. Kijk voor 
meer informatie op de website van 
Bibliotheek Maas en Peel.

   

Schoonmaak Maasoevers in 
Kessel-Eik 
Vrijwilligers uit de dorpen van Peel en Maas gaan zaterdag 18 maart 
het aan de Maas grenzende natuurgebied de Weerdbeemden in Kessel-
Eik opschonen. Dit in het kader van de actie Schone Maas en de opruim-
acties van Peel en Maas Schoon. 

De schoonmaakactie heeft niet alleen 
als doel om de oevers van de Maas en 
het natuurgebied een schoon aanzicht 
te geven, met de actie willen de orga-
nisatoren mensen ook bewust maken 
van de impact die het weggooien van 
afval heeft op de omgeving. Na afloop 

is er om 12.00 uur koffie en vlaai. 
De opruimactie begint om 09.00 uur. 
Deelnemers kunnen zich via schone-
maas@ivnhelden.nl aanmelden. De 
plek van samenkomst is Maasstraat 62 
in Kessel (Kapel Nolissenhof).

Advertor ia l

Digitaler naar werk bij 
arbeidsontwikkelbedrijf NLW
Vierentwintig deelnemers aan de cursus ‘Digitaler naar werk’ ontvingen maandag een welverdiend 
certificaat uit handen van burgemeester Leontien Kompier. De afgelopen tien weken hebben deze 
NLW-medewerkers verschillende digitale vaardigheidstrainingen gevolgd. Denk aan het werken op een 
laptop of het maken van een presentatie. De NLW Groep was als een van de zes sociaal ontwikkelbedrij-
ven geselecteerd om deel te nemen aan de pilot van Stichting Lezen en Schrijven. De uitvoering is een 
mooie samenwerking tussen verschillende partijen. Zo faciliteerde voetbalvereniging SV Venray de 
locatie en zijn de lessen verzorgd door BWorkz. Benieuwd hoe deelnemers het hebben ervaren? Lees 
verder op www.nlw.nl.  / Tekst en beeld: NLW Groep
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Professionele 
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling 
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen.

Optidee: persoonlijk advies, demo 
of bestelling: www.optidee.nl/
peggy-wismans 0648550730 fb: 
Opti-Duur

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen.

Vanaf april donderdagavond van 
20:00-21:30 meditatie en klankscha-
len in Helden. Info: 06 16495321

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen.

Te huur net appartement Kessel-Eik. 
60m2. All in €875,- geen huurtoe-
slag. Info 0614543322

BIJBAAN voor scholieren (weekend/
vakanties) bij Parkhoeve de Middelt 
(Baarlo-Kessel). Info 06-20955451

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen.

Dinsdag 4 april start ‘n erkende 
MINDFULNESS TRAINING, v.a. 9.30 
uur, bij Coaching praktijk Sensus in 
Panningen. Vergoeding mogelijk. 
www.sensus-pvs.nl / T 06-13747529.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen. 

Gezocht: ervaren klusser en hulp in 
de tuin (verwijderen struiken} tegen 
vergoeding. Wie komt me helpen Vr. 
60+. Heldenp5988@gmail.com

Nieuwe hobby: wijn maken! Cursus 
wijn maken op 6 woensdagavon-
den in de Locht. Voor info bel: 077 
3541046 of mail: loekmh.faessen@
home.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen.

Lente Concert in Beringe zondag 2 
april aanvang 13 uur in de Wieksj-
laag met Mannenzanggroep Bon 
Apart uit Beringe inBetween uit 
Panningen en Mannewerk Kessel Tot 
dan!

Wij schuren en lakken nog tafels.
jderikx. 0610954220

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u 
uw tekst opgeven en vervolgens via 
iDeal betalen.

 Maart roert zijn staart en dat gezegde gaat deze week meer dan 
ooit op. Nadat we maandag zeer hoge temperaturen hadden van 
17 of zelfs 18 graden, kwam daarna even de koudere lucht, met in 
de donkere uurtjes zelfs een winterse bui. Inmiddels zitten we 
langere tijd in zachte lucht met maxima van over het algemeen 
tussen de 11 en 15 graden en deze vrijdag zelfs een uitschieter 
naar 19 graden. Het is wel wisselvallig met op zaterdag af en toe 
zon en vanuit een zuidelijke richting ook enkele buien, mogelijk 
met onweer. Zondag en maandag kan er ook wat neerslag vallen 
waarbij er maandag een groter regengebied onze provincie aan-
doet. Alleen op maandag staat er vrij veel wind, maar voor de rest 
is de wind rustig. 

    Tekst en beeld: Nicky de Bruijn   

 Weerbericht   
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Benefietconcert Rotary Venlo Maas en Peel levert 
20 mille op 
Het benefietconcert dat Rotaryclub Venlo Maas en Peel donderdagavond 11 maart heeft gehouden met het 
Orkest Koninklijke Luchtmacht heeft netto 20.000 euro opgeleverd. Dit bedrag werd aan het eind van het 
concert met een cheque van elk 10.000 euro symbolisch overhandigd aan de voorzitters van hospice Het 
Plattelandshoés in Panningen en hospice Mariaweide in Venlo.

Rotaryclub Venlo Maas en Peel bestaat 
vijftig jaar en heeft dit jubileum aan-
gegrepen met het organiseren van dit 
benefietconcert. In een nagenoeg uit-
verkochte grote zaal van De Maaspoort 

in Venlo konden de bezoekers luiste-
ren naar het concert van het orkest. 
“We zijn dankbaar en blij in ons jubile-
umjaar iets waardevols voor de omge-
ving te doen. Hospices zijn voor een 

belangrijk deel van donaties. Daarom 
zijn we heel bij met zo’n mooie netto-
opbrengst”, zegt voorzitter Mark 
Theewen van de Rotaryclub.

   

Open repetitie Meijels Mannenkoor
Het Meijels Mannenkoor (Méél Voices) is met z’n 45 jaar nog springlevend en voortdurend op zoek naar 
mannen die hun stem willen laten horen. Met het oog daarop is er woensdag 22 maart een open repetitie. 
Onder het motto ‘Zing met ons mee’ vindt de open repetitie plaats in zaal De Hub in gemeenschapshuis In 
Kepèl aan de Kerkstraat 27 in Panningen. 

Potentiële nieuwe leden en hun even-
tuele partners zijn hier welkom om 
te kijken, luisteren, mee te doen en 
sfeer te proeven. De repetitie staat 
onder leiding van dirigente Sylvia 
Berghs en duurt van 19.45 tot 22.00 
uur. Het Meijels Mannenkoor/Méél 
Voices heeft veel zangers uit de regio 
en wil zich ook in de regio laten horen. 
Momenteel wordt geoefend aan een 

door leden gekozen nieuw en modern 
repertoire voor het Voorjaarsconcert 
van zaterdag 1 april. Aan dit concert 
nemen naast het Meijels Mannenkoor 
ook de Sevensanghers uit Sevenum, 
het Maasbrees Mannenkoor en 
gemengd koor Con Amore uit Weert 
deel. 

Verder wordt druk gerepeteerd voor 

het Operaconcert op zondag 15 okto-
ber in Neer waaraan het koor deel-
neemt, samen met de befaamde 
bariton Marco Bakker en sopraan Ellen 
Valkenburg, met muzikale ondersteu-
ning van een strijkorkest. Dit concert 
moet een absoluut hoogtepunt wor-
den voor het 140-jarig mannenkoor 
uit Neer.

   

Beringe
Fanfare St. Jozef 
viert naamdag
Fanfare St. Jozef uit Beringe hield 
zaterdag 11 maart haar potgrondactie. 
Een week later, op zondag 19 maart, 
viert de fanfare de naamdag van Sint 
Jozef, de patroonheilige van de paro-
chie en naamgever van de fanfare.

De Beringse fanfare St. Jozef is opge-
richt in 1939. De muziekvereniging 
bestaat uit zo’n dertig personen die 
wekelijk gezamenlijk repeteren.

Mis muzikaal
Op de naamdag van Sint Jozef luistert 
de fanfare samen met het KBO-koor 
de mis muzikaal op. Tevens herdenkt 
St. Jozef op deze dag de overlede-
nen van de vereniging. Volgend jaar 
bestaat St. Jozef 85 jaar. De fanfare is 
voornemens aan dit jubileum muzikale 
aandacht te schenken.

Inval bij boerderij in 
Grashoek
De politie heeft donderdagavond 9 maart een inval gedaan in een 
boerderij aan de Vliegertsdijk in Grashoek. Dit vanwege vermoe-
dens van een hennepkwekerij.

De inval werd gedaan rond 19.50 
uur, omdat de politie grote pieken 
in het elektriciteitsverbruik had 
waargenomen. In de omgeving 
was ook een henneplucht te ruiken. 
Desondanks zijn er nog geen aan-
houdingen verricht.
De politie heeft met meerdere een-

heden de inval geleid. Ook was er 
ondersteuning van de brandweer, 
inclusief de adviseur gevaarlijke 
stoffen, en netbeheerder Enexis. 
Om het pand binnen te kunnen 
komen heeft de brandweer een 
motorzaag gebruikt.

   

Kesselse verdachte lichtte 
vermoedelijk vijftien jaar lang 
casino’s op
Een 42-jarige Kesselaar werd vorig jaar samen met zijn 37-jarige 
vrouw opgepakt op verdenking van het witwassen van ruim 2 
miljoen euro. Recentelijk is uit informatie van justitie duidelijk 
geworden dat hij dit vermoedelijk vijftien jaar lang gedaan heeft.

De opsporingsdienst van de belas-
ting, FIOD, kwam de man destijds op 
het spoor via een ander onderzoek. 
Hij wordt ervan verdacht casino’s te 
hebben opgelicht met behulp van 
valse identiteitsbewijzen. Met deze 
valse papieren had hij de mogelijk-
heid om meerdere accounts aan te 
maken bij online casino’s waardoor 
hij verschillende welkomstbonus-
sen voor nieuwe spelers kon incas-
seren. Vervolgens zou het geld zijn 
witgewassen door onder andere de 

aankoop van onroerend goed.
De FIOD heeft destijds beslag 
gelegd op de panden en ander 
belastend materiaal. Het onder-
zoek loopt nog altijd, maar zou een 
periode van vijftien jaar bekle-
den, startend op 1 november 2008. 
Het stel is inmiddels wel weer op 
vrije voeten. Wanneer het onder-
zoek is afgerond, wordt er door het 
Openbaar Ministerie bekeken of de 
zaak voor de rechter zal komen.

   

Maasbree houdt interactieve 
discussieavond over de dorp- 
en toekomstvisie
Dorpsoverleg Maasbree organiseert op woensdag 22 maart een 
‘Heerlyck Bree café’ bij de Vermaekerij in Maasbree. De avond staat 
in het teken van de eerder aan de gemeente aangereikte toekomst-
visie. Inloop is vanaf 20.00 uur en de avond zal zo’n 2 uur duren. Na 
afloop is er ruimte om na te praten.

Namens de gemeente zal onder 
andere de wethouder aanwezig zijn 
om te vertellen hoe de toekomstvi-
sie ontvangen is. Inwoners kunnen, 
onder leiding van een gesprekslei-
der, met elkaar en de gemeente 
in gesprek over de verschillende 
onderwerpen binnen de toekomst-
visie. Onder de onderwerpen die 
aan bod komen zijn een aantal veel-
besproken topics, zoals de sporthal, 

de kerk en het Laefplein. Maar ook 
zaken als duurzaamheid/energie, 
verkeersveiligheid, ’t Meuleveld, 
het Kennedyplein en natuurlijk 
woningbouw komen aan bod. Ook 
wordt er aandacht gevraagd voor de 
bemensing van zowel het dorps-
overleg als werkgroep ‘Heerlyck 
Bree’. Aanmelden mag via info@
maasbree.nl

   

Informatieavond roofvogels 
Roofvogels zijn de krachtpatsers onder de vogels. Je ziet ze overal, 
ook in Peel en Maas. De Vogelwerkgroep van IVN Helden organi-
seert op donderdag 16 maart een thema-avond over roofvogels. 

Op deze vogelinformatieavond 
neemt vogelkenner Jan Peters de 
meest voorkomende roofvogels in 
Europa onder de loep.
Onder meer komt de vraag aan de 
orde waarom roofvogels ook wel 
stootvogels worden genoemd. Maar 

het gaat ook over soorten, biotoop 
en vogeltrek.
De avond vindt plaats bij IVN 
Helden, Averbodestraat 19 in 
Helden (achteringang gebruiken). 
De avond begint om 19.30 uur en 
de toegang is gratis. v v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v  v
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Medewerking van dorpsoverleg
Subsidie voor consolidatie 
kazemat in Kessel 
De provincie Limburg heeft in het laatste kwartaal van 2022 subsidie 
verleend aan het project rondom de consolidatie van de kazemat in 
Kessel. Deze betonnen bunker werd eerder al ontdekt en gedeeltelijk 
uitgegraven tijdens werkzaamheden voor de nieuwe Maasboulevard. 
Met medewerking van dorpsoverleg Kessel is nu een subsidie van 22.000 
euro verkregen om de bunker te restaureren, als symbool van wat een 
oorlog kan aanrichten.

De kazemat in Kessel droeg de naam 
‘kazemat S76’. Dit betekent dat deze 
bunker bekend stond als een ‘stekel-
varken’. Dit wil zeggen dat de bun-
ker uit bewapend beton bestond, met 
drie schietgaten welke samen een 
schietbereik hadden van 190 graden. 
In maart 1939 werd er begonnen aan 
de bouw en in augustus van datzelfde 
jaar werd de kazemat voltooid.

Weerstand in oorlogstijd
Helaas bleek tijdens de oorlog dat 
dit model kazemat nogal kwetsbaar 
was vanwege de omvang en de grote 
schietgaten. Veel van deze types ‘ste-

kelvarken’ werden dan ook uitgescha-
keld door een directe voltreffer op één 
van de schietgaten. In Kessel boden 
de kazematten de langste weerstand 
in heel Noord- en Midden-Limburg. Na 
de oorlog werd de kazemat naar alle 
waarschijnlijkheid opgeblazen, maar 
hier zal nog extra onderzoek naar 
gedaan worden.

Belang
Tijdens de gevechten op 10 mei 1940 
als onderdeel van de Maaslinie ver-
vulde kazemat S76 een belangrijke 
rol. Mede hierdoor is het belang van 
de consolidatie van de bunker gro-

ter geworden. Daarnaast bevinden de 
restanten van de bunker zich naast de 
kerk waardoor de kazemat na con-
solidatie deel gaat uitmaken van de 
vernieuwde Maasboulevard. Verder zal 
er ook een plaquette bij de kazemat 

geplaatst worden met de vermelding 
van de veertien omgekomen soldaten 
op 10 mei 1940 in Kessel en Kessel-
Eik. Het belangrijkste is dat de kaze-
mat behouden kan worden voor het 
nageslacht, om te blijven herinneren 

wat een oorlog kan aanrichten. Met 
hulp van een aantal vrijwilligers moet 
het project op 10 mei 2023 klaar zijn.

Beeld: Dick Holthuis

   

Noord-Limburg werkt aan een betere luchtkwaliteit
De gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray en de provincie Limburg organiseren op woensdag 
22 maart de informatiebijeenkomst Grenzeloos Meten. De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten 
over de luchtkwaliteit in de regio én wil bijdragen om dit beter in kaart te gaan brengen. De bijeenkomst 
vindt plaats om 19.00 uur in de Turfhoeve aan de Midden Peelweg 1 in Sevenum.

Peel en Maas, Horst aan de Maas en 
Venray en provincie Limburg gaan 
samen één regionaal meetnetwerk 
inrichten. Met dit regionale netwerk 
wordt het mogelijk om meer inzicht 
te krijgen in de lokale luchtkwaliteit. 

Het meten van fijnstof en geur staat 
in dit project centraal. Met Grenzeloos 
Meten zetten de gemeenten volgens 
wethouder Rob Wanten de eerste 
stappen naar een regionaal dekkend 
meetnetwerk. “Hiermee krijgen ze 

een beter beeld van de werkelijke 
luchtkwaliteit en kunnen er betere 
keuzes worden gemaakt om de lucht-
kwaliteit te verbeteren. Het inzicht 
in de lokale luchtkwaliteit maakt het 
mogelijk om het beleid beter af te 
stemmen op de omgeving”, aldus de 
wethouder.

Verspreid over de drie gemeenten 
komen fijnstofsensoren die drie jaar 
meten. De gemeenten zijn op zoek 
naar inwoners én ondernemers die 
willen deelnemen aan het meetnet-
werk. De deelnemers krijgen een 
sensor in de tuin om ter plekke fijn-
stof te meten. De regio streeft daar-
bij naar een gelijke verdeling van de 
meetpunten. Inwoners en onderne-
mers die meer willen weten over het 
project Grenzeloos Meten, of interesse 
hebben in meetapparatuur voor fijn-

stof, kunnen zich aanmelden voor de 
bijeenkomst. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 22 maart in de 
Turfhoeve (Midden Peelweg 1, 5975 
MZ Sevenum). De inloop is vanaf 19.00 
uur, het inhoudelijke programma start 
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 
21.30 uur.

Aanmelden is mogelijk tot en met 
maandag 20 maart via www.horstaan-
demaas.nl/startbijeenkomst

   

Plek om te leren, ervaren, ontmoeten en ontwikkelen
Gemeente Peel en Maas start Experience Centre 
In Peel en Maas onderstrepen ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente het belang dat alle 
inwoners zoveel mogelijk meedoen in onze samenleving. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is er toch 
nog een groep inwoners in Peel en Maas die het niet lukt om een passende plek te vinden. De gemeente Peel en 
Maas start daarom samen met partners een 5-jarige pilot Experience Centre, een plek waar ze kunnen leren, 
ervaren, ontmoeten en ontwikkelen.

“We zien met name bij kwetsbare 
jongeren, nieuwkomers en ouderen 
dat de stap naar een opleiding/stage 
of (vrijwilligers)werk moeilijk kan zijn. 
Persoonlijke omstandigheden en het 
ontbreken van de juiste kennis en 
vaardigheden liggen hier vaak aan ten 
grondslag”, aldus de gemeente. Voor 
deze groep biedt de gemeente vanaf 
het voorjaar/zomer 2023 een fysieke 
plek in Peel en Maas waar deelnemers 
de ruimte krijgen om te leren, te erva-
ren, te ontmoeten en te ontwikkelen. 
Een plek die niet direct gekoppeld is 
aan opleidingseisen en diplomakwa-
lificaties, maar vooral gericht is op 
het opdoen van ervaringen in tal van 
werkzaamheden.
Ook de expertise van de NLW, die 
gespecialiseerd is in het begelei-
den van mensen met een beperking, 
is onderdeel van het toekomstige 
samenwerkingsverband. Leren in 
eigen tempo met veel persoonlijke 
aandacht. Een samenwerkingsplek 
waar lokale ondernemers en partners 

deelnemers treffen en hen helpen 
ervaringen te laten opdoen.

Gemeenschap
Diverse burgerinitiatieven, verenigin-
gen, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven in de gemeente maken zich 
sterk om inwoners zoveel mogelijk te 
integreren in onze gemeenschap. Dit 
stimuleren, faciliteren en organiseren 
krijgt op verschillende wijzen vorm. 
Genoemde partners constateren dat 
het bestaande ondersteuningsaan-
bod niet voldoende aansluit op wat 
de groep (kwetsbare) inwoners nodig 
heeft: een afwisselende en uitda-
gende leer,- en ervaringsomgeving 
waar deelnemers laagdrempelig hun 
talenten kunnen ontdekken en hoe 
zij die het beste kunnen inzetten. Het 
Experience Centre (EC) is een aanvul-
ling op bestaande samenwerkings-
verbanden en initiatieven en daarmee 
een verrijking van het ondersteunings-
aanbod in onze gemeente.

Leerontwikkelroutes 
In het Experience Centre wordt de 
integratie van nieuwkomers bevor-
derd. Zo krijgen de deelnemers in het 
Experience Centre Nederlandse les 
en vaktaal aangeleerd die ze kunnen 
toepassen als ze actief zijn op een 
werkplek.

Ook de overige leerontwikkelroutes 
worden geïntegreerd in het Experience 
Centre. Dit zijn trajecten gericht op 
diverse sectoren waarbij door een 
samenwerking van lokale onderne-
mers/instellingen, onderwijs, inwo-
ners en gemeente gericht deelnemers 
naar een bepaald beroep en baan wor-
den geleid. Inmiddels zijn de eerste 
deelnemers succesvol uitgestroomd 
naar onder andere ondernemers in de 
zorg, de horeca en groenvoorziening. 
Deelnemers krijgen een traject op 
maat waarbij rekening wordt gehou-
den met leerbaarheid en perspectief 
op de (arbeid)markt.
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Mike Boer
Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar door 
belangeloos inzetten. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd onmisbaar. 
HALLO Peel en Maas richt de schijnwerper op deze vrijwilligers, waarvan iedere club, stichting en vereni-
ging er eigenlijk te weinig heeft. Wie zijn deze mensen, en waarom zetten ze zich belangeloos in? Deze week 
vertelt Mike Boer (26), als vrijwilliger actief voor Jong Nederland Maasbree, over zijn taken en drijfveren.

Toen Mike als 11-jarige jongen vanuit 
Helmond verhuisde naar Maasbree, 
duurde het niet lang voor hij in aanra-
king kwam met de lokale tak van Jong 
Nederland. “In Helmond zat ik al bij 
de scouting, dat heeft best een grote 
overlap met de activiteiten van Jong 
Nederland. Ik vond het mede daarom 
direct helemaal geweldig.”

Beste vriendin 
Dat hij zo’n vijftien jaar later de voor-
zittershamer van de groepsleiding ter 
hand zou nemen bij zijn geliefde ver-
eniging, had de tiener van toen echter 
ook niet kunnen bevroeden. Net zo 
min als dat hij uiteindelijk de liefde 
van zijn leven tegen het lijf zou lopen 
bij de jeugd- en jongerenorganisatie.

	HJe leert heel veel 
mensen kennen via 
deze vereniging

“Dat is misschien wel kenmerkend 
voor de ervaringen die ik heb met 
Jong Nederland”, begint Mike over 
het ontmoeten van zijn vriendin. 
“Mede dankzij Jong Nederland kreeg 

ik verkering met mijn beste vriendin. 
Inmiddels zijn we meer dan vier jaar 
samen. Haar ouders, mijn schoonfa-
milie dus, hebben zich tientallen jaren 
vrijwillig ingezet voor Jong Nederland 
Maasbree. Dat geeft wat mij betreft 
precies aan wat de vereniging voor 
veel mensen betekent.”

Mike deed in de loop der jaren 
sowieso veel contacten op die direct 
in verband staan met de jongerenor-
ganisatie. “Dat is één van de mooi-
ste aspecten van Jong Nederland: 
je ontmoet heel veel mensen. Niet 
alleen uit Maasbree in dit geval, maar 
uit heel Limburg.” Op dit moment 
telt Limburg 39 afdelingen van Jong 
Nederland, die deels verweven zijn 
met elkaar. “Onderling is er veel con-
tact. Dat is altijd ontzettend gezellig. 
Je leert heel veel mensen kennen via 
deze vereniging.”

Dat bleek al toen de 11-jarige Mike 
voor het eerst kennismaakte met Jong 
Nederland, waar hij van meet af aan 
op zijn plek was. “Ik ben nooit een 
groot sportman geweest. Dat was ik 
toen al niet. Bij Jong Nederland kon 
ik op een laagdrempelige manier 

overal aan meedoen. Dat geldt nu nog 
steeds, ook voor de leden van nu. De 
activiteiten zijn nooit hetzelfde, altijd 
wordt er een verfrissende draai aan 
gegeven. Je wordt uitgedaagd, maar 
winnen is minder belangrijk. Het gaat 
er echt om dat iedereen mee kan 
doen, op een zo gezellig mogelijke 
manier.”

Van stage naar voorzitter
Toen Mike oud genoeg was, nam hij 
vrijwel direct een rol als vrijwilliger 
binnen de vereniging op zich. “Eerst 
liep ik stage bij een groep. Daar kwam 
ik er al snel achter dat de rol van 
‘leiding’ me goed beviel. Dat ben ik 
vervolgens bij verschillende groepen 
gaan doen. Van de jongste kinderen 
die we in hun vrije tijd de mogelijk-
heid bieden om te spelen, tot de oud-
ste.”

Het bleek een rol die Mike op het lijf 
was geschreven. Echt een verrassing 
dat hij uiteindelijk werd gevraagd om 
voorzitter te worden van het groeps-
bestuur, was het dan ook niet. “Met 
het groepsbestuur gaan we over de 
leiding van de groepen en activiteiten. 
Er is daarnaast ook een stichtingsbe-

stuur. Zij beheren vooral de financiële 
en praktische kant van het verhaal.” 
Mike bekleedt de voorzittersrol intus-
sen zo’n vijf jaar. “Mijn voorganger 
wilde het stokje graag overdragen, en 
ik heb eigenlijk niet getwijfeld toen ik 
gevraagd werd. Het is een uitdagende 
rol, want Jong Nederland is echt een 
begrip in Maasbree. Wekelijks ben ik 
er gemiddeld toch al gauw iets meer 
dan een werkdag aan kwijt. Gelukkig 
zijn we met een heel bestuur en vul-
len we elkaar uitstekend aan. Het is 
een prachtige groep vrijwilligers die 
we hebben.”

Jubileumjaar
Het ligt in de lijn der verwachting dat 
er een nóg iets drukkere periode aan-
komt voor Mike, want 2023 belooft 
ook voor hem in zijn rol als groeps-
voorzitter een bijzonder jaar te wor-
den. Jong Nederland Maasbree viert 
later dit jaar namelijk het 75-jarig 
bestaan.

	HEr komt een 
feestweekend, met 
een avond voor alle 
vrijwilligers

 “Overal waar ik kom merk je dat 
mensen een band hebben met Jong 
Nederland. Het is prachtig dat het zo 
leeft in Maasbree. We willen mede 
daarom dan ook uitgebreid stilstaan 
bij dit jubileum”, vertelt hij. “Er komt 
een feestweekend, met een avond 
voor alle vrijwilligers. En een spel-
lenfestival, waarbij alle kinderen uit 
Maasbree uitgenodigd zijn. Dat belooft 
een behoorlijke happening te wor-
den. Ook zijn we al begonnen met het 
maken van een kunstwerk, waarbij 
alle leden een tegeltje mogen beschil-
deren die samen één geheel gaan vor-
men in onze blokhut.”

Frisse wind
Dat er aardig wat van zijn vrije tijd 
wordt opgeslokt door de jeugdclub, 
deert Mike overigens geen seconde. 
“Het is zo gegroeid. Eigenlijk is de rol 
die ik nu heb een voortvloeisel uit 
onze vriendengroep en de drang om 
altijd het beste beentje voort te willen 
zetten.

	HIk ben erg tevreden 
over de staat van 
de vereniging op dit 
moment 

Het is mijn doel om een nóg mooiere 
club te maken van Jong Nederland 
Maasbree. Zowel voor de jeugd als 
voor de vrijwilligers. Daar haal ik 
enorm veel energie en voldoening 
uit. Het lijkt erop dat we in die opzet 
slagen. Ik ben erg tevreden over 
de staat van de vereniging op dit 
moment.” Hoewel Mike met zijn 26 
jaar de rol van groepsvoorzitter nog 
jaren kan vervullen, geeft hij ande-
ren ook graag een kans. “Er komt een 
moment dat er weer een frisse wind 
moet gaan waaien en ik het stokje 
doorgeef. Dat kan best nog een hele 
poos duren, maar vernieuwing is altijd 
goed. Ik geef anderen ook graag de 
kans om iets voor Jong Nederland te 
betekenen, wanneer die wens er is.” 
Mocht dat moment komen, dan is er 
van een afscheid in ieder geval zeker 
geen sprake, benadrukt hij. “Dan ga ik 
me op andere dingen focussen bin-
nen de vereniging. De ambitie om 
me nog jarenlang in te zetten voor 
Jong Nederland Maasbree is er zonder 
enige twijfel.”

Tekst: Jelle van Hees

Jong Nederland Maasbree Vrijwillig in de spotlights
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    Rokers moeten een hogere 
zorgpremie betalen

    De negatieve gevolgen van roken zijn algemeen bekend. Buiten de uiterlijke gevolgen van bruine tanden en bruine nagels, zijn er ook vele gezond-
heidsrisico’s die exponentieel stijgen. Met name het risico op allerlei vormen van kanker neemt flink toe. Moeten rokers door deze extra risico’s 
dan ook een hogere zorgpremie betalen? Of zou een dergelijke maatregel discriminatie bewerkstelligen, want er zijn nog zoveel andere gewoontes 
die ook erg ongezond zijn? Rokers moeten een hogere zorgpremie betalen, wat vindt u?

    Het is een feit dat rokers een grotere kans heb-
ben op longaandoeningen en hart- en vaatziek-
tes, terwijl ze wel dezelfde zorgpremie betalen als 
niet-rokers. Uiteraard is het niet eerlijk om men-
sen die meer gezondheidsklachten hebben meer 
te laten betalen voor de zorg. Je kunt hier immers 
vaak helemaal niets aan doen. Maar als je willens 
en wetens iedere dag één of meerdere sigaretten 
opsteekt, is het een keuze om meer risico te lopen 
op ziektes.

    Een hogere zorgpremie lijkt dan ineens wél redelijk.
    Aan de andere kant zijn er nog veel meer onge-
zonde gewoontes die het risico op verschillende 
ziektes vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het eten 
van fastfood, de hele dag zitten of overmatig alco-
holgebruik. Als we mensen meer gaan laten beta-
len voor de zorg omdat ze roken, dan moeten ook 
deze ongezonde gebruiken extra belast worden. 
Waar veelvuldig roken relatief makkelijk te ontdek-
ken is bij mensen, is dat veel lastiger voor andere 

ongezonde praktijken. Onbegonnen werk dus. 
Daarnaast betalen rokers indirect al extra voor zorg 
door de accijnzen die op tabak houdende producten 
zitten.

    Rokers moeten een hogere zorgpremie betalen.
    Wat vindt u?

       

    Bespreking poll
    Extreme groente- en fruitprijzen zijn grotendeels onze eigen 
schuld

    Het is de laatste tijd dikwijls schrikken geblazen op de groente- en fruitafdeling van de supermarkt. Niet vanwege de staat van de producten, 
maar wel in verband met de prijs die ervoor betaald moet worden. Voor een bloemkool tik je aan de kassa momenteel zomaar 4 euro af, waar dat 
verleden jaar nog de helft was. En ook voor paprika’s en tomaten wordt momenteel de hoofdprijs gerekend. De reden? Tegenvallende oogsten in 
landen als Spanje én het feit dat we gewend zijn geraakt aan de beschikbaarheid. Zijn we daarom deels zelf schuld aan de extreme prijzen?

    Nel van Helden is van mening dat we te verwend 
zijn. “Koop inderdaad gewoon seizoensgroente, 
en je zult zien dat die prijzen meevallen”, zegt ze. 
Suzanne Elbers-Meesters schrikt van de prijzen. 
“En dan lees je ook overal dat in Spanje je gewoon 
bloemkolen voor 1 euro kunt krijgen. Wie houdt 
wie voor de gek? Dat terzijde, gewoon rechtstreeks 
kopen bij de boer zeggen ze, maar die weten de 

supermarktprijzen ook. Ik denk maar weer een 
vrieskist en weckpotten kopen en zelf een voorraad 
invriezen of inmaken van groenten en fruit die op 
dat moment goedkoop zijn.”

    Simone Hendrix vindt dat de extreme groente- en 
fruitprijzen niet grotendeels onze eigen schuld zijn. 
“Ik zou het niet erg vinden om, zoals vroeger bij 

mijn ouders, seizoensgroenten te eten”, geeft ze 
aan. “Maar als de huidige coalitie de plannen door-
zet om boeren, tuinders en vissers massaal te uit te 
kopen/verplicht de das om te doen, zijn we straks 
bijna volledig afhankelijk voor onze eerste levens-
behoefte uit het buitenland. Met alle gevolgen voor 
de prijs en belasting voor het milieu dientenge-
volge.”   

eens/oneens geef uw mening op facebook.com /hallohorstaandemaas

 Gordiaanse 
knoop? 
    De Vastelaovend-posters waren 
nog niet goed en wel vergaan of 
we werden rijkelijk getrakteerd 
op tientallen billboards langs 
de weg met goed ogende poli-
tieke smileys. Een Gordiaanse 
knoop is de onontwarbare 
knoop die het juk met de dissel-
boom aan een rijwagen ver-
bond. Dit moet voor het 
electoraat (alle kiesgerechtig-
den) mogelijk vergelijkbaar zijn 
met de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en water-
schappen.

    Historie: Koning Gordias van 
Phrygië legde een knoop aan ter 
bescherming van zijn rijwagen, een 
knoop die niemand los kon maken. 
Aan degene die het lukte om die 
knoop te ontwarren, werd Azië 
beloofd. Alexander de Grote (356 
v. Chr.) deed de stad Gordium aan, 
trok zijn zwaard en hakte volgens 
de overlevering met één klap de 
knoop door. Terug naar het heden, 
ergerlijk zijn in campagnetijd de 
landelijke politici die niet weg zijn 
te slaan in de blabla-talkshows. 
Niet de tweede kamer maar de 
openbare ruimte-TV lijkt steeds 
vaker de plek voor het politieke 
debat? Tegenwoordig is het vech-
ten om een plekje in de talkshows. 
Bedenk wel dat afgaan op die plek, 
dodelijk is in campagnetijd.

    Om een politiek doel te beha-
len, zijn geen vage beloftes, maar 
betrokkenheid, sympathie, dui-
delijkheid en realisatie van het 
beloofde een vereiste. Kritische 
factoren in het politieke landschap 
kunnen beslissend zijn voor het 
wel of niet behalen van een doel. 
Natuurlijk zijn politieke beslissin-
gen niet allemaal een feest. De 
meeste hebben een kleine impact 
en zijn eigenlijk niet meer als het 
besluit om wel of geen slokje koffi e 
te nemen. De politiek zal verant-
woording moeten nemen en keu-
zes dienen te maken die impact op 
de samenleving kunnen hebben. 
Zijn we de aardbeving in Turkije en 
Syrië plus de oorlog in Oekraïne nu 
al vergeten? Hak knopen door en 
gebruik de beslissingen voor inno-
vatieve ontwikkelingen, gezond-
heid, vrijheid, trots en levensgeluk. 
Een groot schrijver memoreerde: 
“Don’t fool the audience”. Jippe’s 
quote: “En zoë is ut en neet anges.”

    Peter Joosten   

 Wat dunkt dich?   

Poll

Meer werken, minder overhouden
Het is een gevleugelde uitspraak: Ik ga niet meer werken want ik houdt daar toch niks van over. De oorzaak hiervan is de progressie in 
belastingtarieven. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Als je meer gaat werken en dus meer verdienen kom je in een 
hoger belastingtarief.

Het Ministerie van Financiën heeft nu 
in kaart gebracht wat dat betekent. 
De conclusie was dat in sommige 
situaties de marginale heffing kan 
oplopen tot 83%. Dat wil zeggen dat 
je van elke extra verdiende euro uit-
eindelijk maar 17 cent (!) overhoudt. 
Dat is overigens wel een uitzonder-

lijke situatie. Meestal hou je wat 
meer over.

De hoogste marginale tarieven zijn 
te vinden bij middeninkomens, zo 
zeg maar tussen de € 3.500,00 en 
€ 4.500,00 bruto per maand. Dat 
komt doordat bijvoorbeeld Toeslagen 
en Heffingskortingen inkomensaf-
hankelijk zijn. Wordt het inkomen 
hoger dan betaal je niet alleen meer 
belasting, maar krijg je ook minder 
toeslag en een lagere heffingskor-
ting. Hogere inkomens hebben daar 
geen last van. Zij kregen al geen 
Toeslag en kunnen die dus ook niet 
kwijtraken. Let wel, hogere inko-
mens betalen uiteraard wel meer 
belasting, maar het belastingeffect 
van één extra verdiende euro is voor 
hen minder.

Dus van een salarisverhoging zie je 
meestal minder terug dan je zou ver-

wachten en van meer werken hou je 
minder over. Begrijp me goed: Als je 
5 in plaats van 3 gaat werken blijft 
er natuurlijk meer over. Maar reken 
je het om per uur dan is het netto-
uurloon bij een 3 daagse werkweek 
aanzienlijk hoger dan bij 5 dagen 
werken. Je doet als fulltimer dus het-
zelfde werk voor minder geld dan je 
parttime collega.

Een oplossing om personeelstekor-
ten op te lossen zou kunnen zijn om 
parttimers meer te laten werken. 
Dat moet dan natuurlijk wel finan-
cieel aantrekkelijk zijn. Dat is het 
niet als de extra beloning groten-
deels naar de belastingdienst toe 
gaat. Werkgevers mogen meer wer-
ken ook niet extra belonen. Er mag 
namelijk geen onderscheid gemaakt 
worden tussen parttimers en fullti-
mers. Daarom lijkt de fulltime bonus 
die het kabinet met Prinsjesdag aan-

kondigde er ook niet te komen. Zo 
heeft het Ministerie van Financiën 
het probleem wel in beeld gebracht, 
maar gebeurt er voorlopig niks. 

Mathieu Hooijmaijers

Oh, zit dat zo!

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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Locatie

Baarlo
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Egchel
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Peel en Maas

Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Meeren 3
Haambergweg 9
Hoogstraat 59
Kapelaan Nausstraat 25
Keup 3
Melkweg 16
Baarloseweg 35
Beeselseweg 19 
Bosakkerweg 16
Donk 6
Musschenberg, perceel K, sectie 361
Musschenberg, perceel K, sectie 796
Rijksweg Kessel perceel I 301
De Brentjes 49
Zandstraat 8A
Heeske 4
Kuiloven 2
Lange Heide 11
Tongerlose Pad 8B-1 t/m 8B-10
Veldsehuizen 24
Venloseweg 129
Donkerpeelkensweg 15
Donkerpeelkensweg 3
Heldensedijk 
Katsberg 3
Langstraat 18
Molenstraat 62
Hondsheuvelstraat 7A
Mgr. Nolensstraat 40
Nobisstraat 5
Schoutenring 32
Verkeersbesluit – Opheffen inhaalverbod, adviessnelheid 60 km/
uur en voorrangsweg /vaststellen maximumsnelheid 60 km/uur en 
voorrangskruispunten/ Meijelseweg/Heldensedijk – Meijel/Beringe
Verkeersbesluit – Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. afsluiten 
brug over Kanaal van Deurne en wegwerkzaamheden Heldensedijk/
Meijelseweg en Kerkstraat -Beringe/Meijel
Verkeersbesluit – Wijzigen voorrangsregeling kruispunt Baarloseweg-
Markt - Ondersteweg- Kessel

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

Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing 2023

Voorlopige uitslagen op partijniveau 
bekend
U heeft op woensdag 15 maart 2023 kunnen stemmen voor de Provinciale 
Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing.

Voorlopige uitslagen website
De voorlopige uitslagen op partijniveau 
van de Provinciale Statenverkiezing en 
Waterschapsverkiezing zijn bekend. 
U vindt de voorlopige uitslag op 
peelenmaas.nl/verkiezingsuitslag. 

Definitieve uitslag op 23 maart 2023
Op donderdag 23 maart 2023 
worden de definitieve uitslagen op 

partij- en kandidaatsniveau van 
de Provinciale Statenverkiezing en 
Waterschapsverkiezing vastgesteld. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen? 
Kijk dan op www.peelenmaas.nl/
verkiezingen. Of neem contact op via 
e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl 
of telefoon 077 306 66 66.

Raadsvergadering op 
dinsdag 21 maart 2023
De raadsvergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis van de 
Gemeente. Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:

· De publieke tribune is opengesteld.
· Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op de 

publieke tribune.
· Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de website. 

Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
· Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 20 

maart, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl. U kunt de agenda 
en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

· Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
· Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 januari 2023
· Ingekomen stukken
· Regio Noord-Limburg, 4e envelop Investeringsagenda
· Ophogen lopende kredieten infrastructurele werken
· Uitkeringsaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming diverse plannen
· Vaststellen “bestemmingsplan aanpassing Baarloseweg 45b, Helden”
· Vaststellen “Ontwikkeling Ruimte voor Ruimte woning Berkenheg 7a, Meijel”
· Vaststellen bestemmingsplan “Maasbreeseweg 55/57 Helden”
· Vaststellen bestemmingsplan “Lorbaan 46 Grashoek”, wijziging bestemming 

Agrarisch- Intensieve veehouderij naar Agrarisch - Grondgebonden met een 
hondentrainingscentrum”

· Vaststellen “bestemmingsplan Donk 2a Kessel”, wijziging van Agrarisch Intensieve 
veehouderij naar Agrarisch verwant bedrijf en aanduiding wettelijke plattelandswoning

· Kaderstelling Kunst en Cultuur – onderdeel Erfgoed
· Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen
· Vaststellen bestemmingsplan “4 woningen aan de Napoleonsbaan Noord te Baarlo”
· Vaststellen bestemmingsplan “Horsten 15 Baarlo”, wijzigen bestemming van 

glastuinbouwbedrijf naar een bedrijf niet agrarisch verwant
· Initiatiefvoorstel - Bijdrage GIRO 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië
· Vaststelling eindafrekening fractieondersteuning 2022
· Aanwijzing Presidium gemeente Peel en Maas als bijzondere commissie
· Wijziging Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 en Reglement op de 

raadscommissie Peel en Maas 2022
· Vaststelling controleprotocol en normenkader t.b.v. jaarstukken 2022

Gemeente plant bomen in 
Kessel en Meijel
De bomen worden dit jaar voorjaar 
geplant. Deze twee dorpen zijn dit jaar 
gekozen om uitvoering te geven aan het 
7.319 Bomenplan. Hiermee planten we 

uiteindelijk in 8 jaar tijd een boom voor 
iedere inwoner van Peel en Maas. Een 
groene omgeving zorgt voor een betere 
leefomgeving voor mens, dier en plant.

Bijeenkomst project Grenzeloos Meten 
22 maart 2023
De bijeenkomst is voor iedereen die meer 
wil weten over de luchtkwaliteit in onze 
regio en wil bijdragen om dit beter in 
kaart te gaan brengen. Wilt u meer weten 

over het project? Of heeft u interesse in 
een fijnstofmeter in de tuin?
Meld je aan voor de bijeenkomst.
Meer informatie op onze website.
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Gemeenteraad worstelt met plan voor centrum Panningen
Op papier ziet het er goed uit. Het versteende Raadhuisplein wordt een groene, autovrije 
verblijfs- en ontmoetingsruimte. Voor de vervallen parkeerplaatsen komen dicht bij 
het centrum goed bereikbare andere parkeermogelijkheden in de plaats en een veilige 
verkeersafwikkeling. Het plan voor de zuidzijde van het centrum van Panningen dat het 
college vorige week dinsdag aan de raad voorlegde, moet het hart van Panningen een flinke 
impuls geven. Het centrummanagement is vóór maar raadsbreed zijn er grote twijfels, 
vooral over de sloop van woningen en de kosten van het hele plan. Het voorstel laat volgens 
sommige fracties nog zóveel vragen onbeantwoord dat ze zich afvragen of de raad op 21 
maart wel een besluit kan nemen.

De plannen met het Panningse centrum werden vooraf al gezien als hét onderwerp van de 
commissievergadering, die vooraf gaat aan de besluitvorming op 21 maart. Het college kiest 
namelijk voor een variant waarvoor zeven woningen moeten worden gesloopt. Dat is nodig om 
te komen tot een doorgetrokken ‘parkeerweg’ vanaf de Leerlooierstraat tot aan de locatie waar 
vroeger het postkantoor stond. Het afbreken van de huizen maakt onderdeel uit van een breder 
plan, dat verder voorziet in het autovrij maken en vergroenen van het Raadhuisplein. Een deel 
van de bewoners van de sloophuizen is fel tegen en voelt zich overvallen, en ook bij andere 
mensen roept de sloop vraagtekens op.
De zogeheten TIP-groep, een door de gemeente ingestelde begeleidingsgroep met 
ondernemers en bewoners, kwam zelf met een variant die nog een stap verder gaat. Zij pleit 
ook voor twee nieuwe grote panden: één op de postkantoorlocatie en één pal daarnaast, daar 
waar nu o.m. de Frietbakker en het Chinese restaurant zitten. Beide moeten gebouwd worden 
door particuliere investeerders. Twee andere scenario’s (die niet de voorkeur hebben van het 
college) gaan minder ver. In beide blijft een enigszins vergroend Raadhuisplein beschikbaar 
voor parkeren; de parkeerweg wordt óf smaller (waardoor drie woningen minder weg moeten) 
óf hij gaat helemaal niet door. In dat laatste geval is sloop van woningen dus niet nodig.

Veel vragen
Voorafgaand aan de behandeling in de raad hadden twee insprekers al hun zegje gedaan.
Wim Evers, voorzitter van het Centrum Management, pleitte daarin voor het collegevoorstel. 
Roel Schmidt, de tweede inspreker en een van de bewoners van de beoogde slooppanden, was 
juist tégen het plan. Hij verweet de gemeente slechte communicatie. ‘Onze woningen zijn niet 
te koop’, waren zijn laatste woorden en hij bood daarna commissievoorzitter Frits Berben een 
petitie aan met handtekeningen. Bij de bespreking door de commissie werd al snel duidelijk dat 
er nog veel vragen waren voor portefeuillehouder Rob Wanten (CDA).
Fred Peeters (PvdA/GroenLinks) zei meteen dat zijn (oppositie-)fractie tégen het collegevoorstel 
is. ‘Sloop past niet in deze tijd.’ Wat hem betreft zou de niet-slopenvariant beter uitgewerkt 
moeten worden. Hij vroeg zich ook af waarom parkeren per se zo dicht bij het centrum moet.
Kevin Steeghs van de VVD (ook oppositie) wilde weten waarom er niemand van de 
sloophuizen in de TIP-groep zat. En partijgenoot Paul Sanders vroeg de wethouder waarom de 
parkeergarage onder het Raadhuisplein niet verder onderzocht was. ‘Dan hoef je niet te slopen.’ 
CDA’er John Timmermans wilde weten of de bewoners van de mogelijke sloopwoningen 
worden begeleid bij het vinden van een ander huis. Ook vroeg hij of de winkeliersvereniging 
een financiële bijdrage levert aan het plan. En ook Lokaal Peel en Maas had bij monde 
van Tiny Valckx een aantal vragen en opmerkingen. Is er ook in een rúimere zone rond het 
centrum gekeken naar parkeerruimte, bereikbaarheid en verkeersstromen? Ze zei verder 
dat de participatie in dit proces ‘magertjes’ is geweest. En lukt het wel om uitvoering van de 
collegevariant (met de koop van zeven woningen) binnen de beoogde zes miljoen euro te 
houden? Alleen al de WOZ-waarde van de sloopwoningen is zo’n 2,5 miljoen euro, zei Valckx. Dat 
laatste vroeg ook Fred Peeters zich af: ‘Die mensen hebben een sterke onderhandelingspositie.’ 
Omar El Khader van D66 vroeg net als het CDA aandacht voor de bewoners van de 
sloopwoningen. Hij pleitte ervoor dat zij, mocht het zover komen, ‘ruimhartig tegemoet 
gekomen worden en begeleiding krijgen naar een nieuwe woning.’

‘Ingrijpend’
Na de eerste ronde van vragen en opmerkingen was het de beurt aan wethouder Wanten. Wanten 
erkende dat het afbreken van woningen een lastig punt is. Hij riep wel in herinnering dat er heel 
veel bouwplannen op stapel staan. Verder had hij alle begrip voor de boosheid van een aantal 
bewoners van sloopwoningen: ‘Het is voor betrokkenen altijd ingrijpend. Wij voelen als college een 
nadrukkelijke verantwoordelijkheid naar deze mensen.’
De begrote kosten voor de voorkeursvariant (6 miljoen euro) zijn volgens Wanten volgens geldende 
normen. De in dat scenario voorziene sloop is trouwens niet alleen nodig ‘voor een parkeerstraat’, 
zoals Fred Peeters het eerder in de vergadering had verwoord. ‘Dat is veel te kort door de bocht. Die 
straat heeft ook te maken met zaken als verkeersveiligheid en doorstroming.’ Wanten benadrukte 
ook het belang van dichtbij parkeren. ‘Dat is een van de redenen waarom bezoekers het centrum 
zo hoog waarderen.’ De suggestie om de variant zónder sloop verder uit te werken vond Wanten 
geen goed idee. Alle varianten zijn op dezelfde manier uitgewerkt, zei hij. Verdere detaillering maakt 
ze niet wezenlijk anders. ‘Het is nu aan de raad om een politieke keuze te maken: welke belangen 
vinden we het belangrijkste?’

TIP-groep
De parkeergarage – waar Paul Sanders naar vroeg – is volgens wethouder Wanten afgevallen 
vanwege hoge exploitatiekosten, maar ook omdat er dan alsnog verkeerstromen richting 
Raadhuisplein gaan. Daar wil het college juist vanaf. En de reden om bewoners van slooppanden 

niet in de TIP-groep toe te laten was dat zij een té groot persoonlijk belang hebben voor een goede 
reflectie op de plannen, aldus Wanten. Dat kwam hem op kritiek te staan.
Fred Peeters zei dat de ondernemers in de TIP-groep toch óók een persoonlijk belang hadden. Ook 
Paul Sanders vond het ‘een uiterst ongelukkige gang van zaken’, en Edward Wezenberg (Lokaal Peel 
en Maas) suggereerde dat de gemeente toch wel één persoon uit die groep had kunnen uitnodigen. 
Wanten gaf aan dat er wel degelijk veel contact is geweest tussen bewoners en de projectleider, en 
dat die daaruit ook signalen mee had teruggenomen.

Ondernemers investeren
De upgrade van dit deel van het centrum kan nog een mooi neveneffect hebben, zei Wanten: het 
stimuleert ondernemers om zelf ook te investeren in hun pand. De wethouder verwees naar de 
verbouwing van het Change-gebouw in het gebied dat aan aantal jaren geleden autovrij is gemaakt. 
In die zin leveren winkeliers dus indirect ook een bijdrage aan de verbetering van het centrum, zei hij 
in antwoord op de vraag hierover van het CDA.
Tijs van Lierop (Lokaal Peel en Maas) zei bang te zijn dat als de raad akkoord gaat met het uitwerken 
van de voorkeursvariant van het college, er geen weg meer terug is. Hij wilde daarom meer inzicht in 
de kosten. Omdat die vraag bij meer fracties leefde, beloofde Wanten vóór de raadsvergadering van 
21 maart hierover meer duidelijkheid te geven.

‘Worsteling’
Na ruim anderhalf uur vergaderen over dit agendapunt leefden er bij alle fracties nog steeds tal 
van vragen. Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) vroeg zich daarom hardop af of de gemeenteraad 
op 21 maart wel een verantwoord besluit kan nemen. ‘Is dit voorstel wel voldoende uitgewerkt?’ 
Geen enkele fractie was ook al zover dat ze zich wilde uitspreken over een ja of nee tegen het 
collegevoorstel. Tijs van Lierop sprak van een ‘worsteling’ en ook D66 wilde alles eerst eens laten 
bezinken. Dat gold ook voor het CDA, maar fractievoorzitter John Timmermans zei wel erbij dat je 
‘als volksvertegenwoordiger bent gekozen om uiteindelijk toch een besluit te nemen.’ Wethouder 
Wanten erkende dat het voor de raad een lastige afweging wordt. Zelfs met de beloofde extra 
onderbouwing van een aantal punten ‘is het nog maar de vraag of je álles kunt overzien.’

Drukte bij BsGW
Behalve het centrumplan behandelde de commissie nog een aantal andere punten. Zo praatte 
wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) de vergadering bij over de actuele drukte bij 
BsGW. Die organisatie is bezig met het verwerken van een enorme stroom vragen van inwoners 
uit heel Limburg over de gemeentelijke belastingaanslag. Ze hebben 120 telefoonlijnen, maar de 
wachttijden zijn momenteel toch extreem lang. Mogelijk zal BsGW het versturen van de aanslagen in 
de toekomst nog meer spreiden, om de piek in bellers wat af te toppen. Dat mensen kúnnen bellen 
is wel belangrijk, zei Mestrom: het voorkomt kostbare bezwaarprocedures.

Erfgoedbeleid
De commissie besprak ook de uitgangspunten voor het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente. Die 
zijn nog vrij algemeen geformuleerd en riepen dan ook vragen op. Bijvoorbeeld over te verwachten 
kosten en over de hulp die eigenaren mogen verwachten van de gemeente. Veel zal echter later dit 
jaar concreter worden als het college de uitgangspunten uitwerkt en komt met een inventarisatie 
met te beschermen objecten. Het gaat dan niet alleen om panden, maar o.m. ook om digitale 
archieven en landschapselementen. Die inventarisatie wordt momenteel opgesteld door een 
groep deskundigen. Zij hebben gesproken met o.m. heemkundeverenigingen, andere partijen en 
tijdens zogeheten ‘inloopmomenten’ in verschillende dorpen ook met inwoners. Uiteindelijk komt 
alles wat bescherming verdient in een aanvullend bestemmingsplan te staan. Daardoor worden ze 
beter beschermd dan met alleen een monumentenlijst, zei portefeuillehouder Machteld Beukema 
(D66). Aan het eind van de bespreking bleek dat PvdA/GroenLinks en VVD toch graag zien dat er 
ook in dit stadium al financiële uitgangspunten worden benoemd. Mogelijk komen zij daarom in de 
raadsvergadering van 21 maart met een amendement (wijzigingsvoorstel) om die kaders nú al aan 
te geven.
Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt waren twee insprekers kritisch geweest 
richting gemeente. Wil van Elk uit Maasbree hekelde het gebrek aan bescherming voor het pand 
Werts. En Otto Planten uit Kessel uitte zijn ongerustheid dat het Veersepad in het nieuwe beleid 
onvoldoende beschermd zal worden.

Extra krediet door prijsstijging
De raad sprak ook kort over het collegevoorstel om de kredieten voor een reeks infrastructurele 
werken (veelal wegreconstructies e.d.) te verhogen met een kleine 4,4 miljoen euro. Dat is 
nodig door de forse prijsstijgingen n.a.v. de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende 
energiecrisis, schrijft het college aan de raad. De jaarlijkse extra kapitaallasten worden gedekt 
uit de stelpost ‘indexatie en inflatie’ in de begroting voor 2023. Hoewel de verschillende fracties 
zich enigszins ongerust toonden over gelijksoortige budgetoverschrijdingen op andere terreinen, 
zagen ze ook de onvermijdelijkheid van het voorstel. Ze besloten daarom om het voorstel in de 
besluitvormende raadsvergadering van 21 maart als hamerstuk af te handelen.
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Volleybal
Heren 1 wint voor de tweede 
keer in 2 weken tijd van Volt
De heren van Olympia moesten zaterdag 11 maart met 4-0 winnen van 
VC Volt HS2 om de koppositie over te kunnen nemen van de heren van 
Saturnus/Hendriks Coppelmans uit Uden. Olympia voldeed aan die 
opdracht. 

De gemiddelde leeftijd van Olympia 
lag een stuk lager dan bij Volt. Toch 
mocht de volleybalervaring van Volt 
niet baten. Met wat knutselen en ‘frot-
ten’ lukte het de heren van Olympia 
relatief eenvoudig om met 4-0 van 
Volt te winnen. Volt kwam niet bij 
de twintig punten. Toch speelden de 

heren van Olympia niet op hun eigen 
niveau en was het niet per se een 
mooie wedstrijd om te aanschouwen. 

Tekst: VC Olympia

   

Voetbal
Grashoek verliest in Reuver
Grashoek speelde zondag 12 maart in Reuver op sportpark Dijckerhof. 
Voor de tweede keer op rij slaagde Grashoek er niet in om te profiteren 
van een numerieke meerderheid. Dit keer moest het met 3-1 het onder-
spit delven.

Scheidsrechter Willy Trags uit Heerlen 
hield de teugels strak en deelde zes 
gele kaarten uit, vijf aan Reuver en 
één aan Grashoek. Twee kaarten van 
Reuver waren voor aanvoerder Ruud 
Zegers, waardoor de thuisclub na 
een uur met tien man verder moest. 
Desondanks werd het in die fase 3-1. 

Grashoek raakte in de eerste helft 
al vroeg op achterstand. In de 10e 
minuut kreeg de op de punt van het 
strafschopgebied staande Erkan Yazici 
de bal uit een corner toegespeeld. Hij 
deponeerde het leer vervolgens met 
een fraaie krul in de rechter boven-
hoek. Grashoek moest in de achtervol-
ging maar slaagde er niet in om het 
spel te verplaatsen. Na twintig minu-
ten werd het 2-0 toen Grashoek bij 

de achterlijn de bal niet kreeg weg-
gewerkt. De daaropvolgende een-
tweecombinatie werd afgerond door 
Reuver-aanvoerder Ruud Zeegers. 
Grashoek liet daarna aanvallend meer 
zien. Dit had na veertig minuten resul-
taat.

De bij een vrije trap van Stan Cuijpers 
mee naar voren gekomen Ivan Muchak 
tikte de bal binnen. Dit zorgde weer 
voor hoop in de Grashoek-gelederen. 
Hoop die nog groter werd toen de 
thuisclub na een uur spelen met tien 
man kwam te staan. De 3-1 door Gijs 
Smeets een kwartier voor tijd boorde 
echter alle hoop de grond in. 

Tekst: SV Grashoek

   

Raanan Wassen uit Beringe Nederlands 
kampioen Speurhonden

Raanan Wassen uit Beringe is samen met zijn Mechelse herder Lima op zaterdag 11 maart Nederlands 
kampioen Speurhonden geworden. De nationale kampioenschappen werden dit jaar in de provincie 
Zeeland gehouden. 

Raanan streed tussen de landelijke 
top en wist het goud te bemachti-
gen. De zeven hoogste deelnemers 
uit het land speurden ten eerste een 
spoor af van minstens 1 kilometer 
over verschillende ondergronden, 

daarna volgden gehoorzaamheids-
oefeningen, moesten er hindernis-
sen genomen worden en werd de 
dag afgesloten door grote en kleine 
voorwerpen aan een bosrand op te 
sporen. In totaal kon er 220 pun-

ten behaald worden en Raanan met 
zijn Mechelse Herder behaalde 219 
punten.

Beeld: Peter Gubbels

   

Tennisclub pakt uit met Grootveld 
Lentetoernooi 
Tennisvereniging Grootveld uit Panningen organiseert tot en met zondag 19 maart voor de vijftiende 
keer het Grootveld Lentetoernooi. Dit toernooi voor alle tennisliefhebbers in de regio is populair: ruim 
180 deelnemers strijden om de winst. 

De deelnemers zijn zowel actief 
in het single als in het dubbel, in 
de categorieën 4 tot en met 8. 
Gezelligheid is ook een aspect van 
het toernooi. Daarom wordt vrij-
dag 17 maart in de opgeknapte 

kantine een feestavond gehouden 
voor alle deelnemers van het toer-
nooi en de leden van TV Grootveld. 
De zeven redcourt banen aan de 
Minister Calsstraat 5 in Panningen 
worden het hele jaar door bespeeld. 

De vereniging is in overleg met de 
gemeente Peel en Maas over de 
eventuele aanleg van banen voor 
het spelen van padel, een sport die 
nauw verwant is aan het tennis.

Raadhuisplein in Panningen opknappen kan anders
Ondernemers in het centrum van Panningen en het college willen het Raadhuisplein vergroenen. Ze 
willen daar zeven goede woningen voor slopen en een tweebaans parkeerweg aanleggen. De kosten 
worden geraamd op 6 miljoen. Tel daar echter maar zeker 2 miljoen euro bij. PvdA/GroenLinks vindt dat 
het opknappen van dit deel van het centrum anders, beter en goedkoper kan.

Het centrum van Panningen stoelt op 
twee uitgangspunten: het winkelge-
bied klein houden en vlakbij de win-
kels gratis parkeren. Daarom zijn er 
twee autopleinen midden in het cen-
trum: Huybenplein en Raadhuisplein. 
Nu is het idee om het Raadhuisplein 
autovrij te maken en te vergroenen. 
Omdat de auto’s dicht bij de winkels 

moeten kunnen blijven parkeren, 
wordt een dure dubbelbaans par-
keerweg aangelegd. Hiervoor moe-
ten zeven woningen wijken. Volgens 
ons kan het heel anders. Sluit de 
sluiproute van Patersstraat via 
Raadhuisstraat, Leerlooierweg naar 
Ruysstraat en Beekstraat af. Dat haalt 
veel onrustveroorzakend verkeer uit 

het centrum. Sluit de Beatrixstraat en 
Julianastraat af en laat daar alleen 
auto’s toe van de mensen die daar 
wonen. Vergroen het Raadhuisplein 
met verplaatsbare plantenbakken 
en offer hiervoor ettelijke parkeer-
plekken op. Maak van Raadhuisplein 
en Leerlooierweg groene parkeer-
havens met hooguit 1 uur parkeer-

tijd en voor mindervaliden 3 uur. 
Mensen die in het centrum werken of 
daar recreatief gaan winkelen kun-
nen best wat verder lopen. De Aldi 
zou zich niet moeten vestigen op de 
plek van de Snuffelshop. Een betere 
plek voor zo’n supermarkt is bij de 
rotonde Everlo. Als ondernemers en 
college blijven vasthouden aan gratis 
parkeren in het centrum en men het 
Raadhuisplein helemaal autovrij wil 
maken, koop dan de Snuffelshop-
locatie en maak daar parkeerplekken. 
Dan hoeven daar ook geen woningen 

gesloopt te worden en de bezoekers 
kunnen hun ‘rollend sacrament’ vlak 
bij de deuren van de winkels blijven 
parkeren. Ons alternatief kost bakken 
minder geld en mensen kunnen in 
hun eigen huis in het centrum blijven 
wonen.

Raadsleden Annigje Primowees, Frits 
Berben, Raf Janssen

PvdA/GroenLinks 

Vrouwenpower
Vorige week was het Internationale Vrouwendag. Een dag die ontstaan is om gelijke rechten voor vrou-
wen te bevechten. In een tijd (1911) waarin het kiesrecht voor vrouwen nog niet eens geregeld was. 
Gelukkig staan we er nu in Nederland een stuk beter voor. Maar nog steeds is er internationaal een 
wereld te winnen als het gaat om de rechten van vrouwen en om de leefomstandigheden te verbeteren. 
Als CDA Peel en Maas besteden we ieder jaar aandacht aan Internationale Vrouwendag door een bloeme-
tje te bezorgen aan een aantal ‘powervrouwen’ binnen onze gemeente. 

Vaak zijn dat vrouwen die zich, veelal 
achter de schermen, inzetten voor 
onze samenleving. Dat kan via een 

betaalde functie of als onderneem-
ster, maar zeker ook als vrijwilliger. 
Dat willen wij graag waarderen. 

Juist ook omdat het vele werk dat 
vrouwen verzetten niet altijd gezien 
wordt. Het opvoeden van kinderen, 

zorgen voor een familielid, maar 
ook thuis ‘draaiende houden’. Vaak 
zijn het de vrouwen die hierin ber-
gen verzetten. En zich dan ook nog 
eens in het verenigingsleven, het 
dorpsoverleg, bij de sportclubs, op 
school of als vrijwilliger in de zorg 
inzetten. Dat mag gerust wat meer 
gezien worden. Daarom zetten wij 
een aantal vrouwen op 8 maart n de 

bloemen. Om zo ook te laten zien dat 
eigenlijk alle vrouwen meer waar-
dering verdienen. Volgend jaar op 
Internationale Vrouwendag maken 
wij weer een ronde door Peel en 
Maas. Dan zullen we opnieuw een 
aantal ‘powervrouwen’ verrassen.

Marlou Absil, Statenlid 
Mede namens de fractie

CDA
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 Jos van Bommel Helden
    Jos van Bommel is niet opgegroeid in Helden, maar woont er inmiddels 34 jaar met veel plezier. Hij geniet als 
pensionado van zijn vrije tijd, hobby’s en vrijwilligerswerk. Daaraan vooraf ging een werkcarrière die hem 
naar alle uitwegen van Nederland bracht. Jos laat nooit zijn hoofd hangen en ziet overal het positieve van in. 
Deze week wordt de 72-jarige Heldenaar geplukt.

    In Overloon stond de wieg van Jos. Hij 
groeide op in een groot gezin, maar 
moest op zijn 6e al afscheid nemen 
van zijn moeder. Hij werd door zijn 
oudste zus opgevoed, terwijl zijn 
vader de boterhammen voor het gezin 
verdiende. “Mijn vader heeft in zijn 
leven alleen maar gewerkt. Hij runde 
een schoenenzaak aan huis. Door de 
oorlog is ons huis en dus ook de zaak 
verwoest. Ik ben zelf in een nood-
woning geboren. Ondanks dat ben ik 
optimistisch van aard en zie in alles 
leuke momenten. Ik ben goed door 
mijn zus opgevangen en heb een 
leuke jeugd gehad.”

    Blik verruimen
    Het was zijn leraar die Jos motiveerde 
om het beste uit zichzelf te halen. 
Hij stapte naar Jos’ vader om Jos aan 
te moedigen om op kamers in Venlo 
te gaan wonen. “Ik ging eerst naar 
de MTS in Nijmegen. Toen ik 18 was, 
begon ik in Venlo aan de HTS. Daar 
ontmoette ik uiteindelijk ook mijn 
vrouw”, blikt Jos terug. Aan die ont-
moeting zit volgens Jos een komisch 
tintje. “Met onze vriendengroep spra-
ken we tijdens carnaval voor de grap 
de hele dag Duits, dus ook tegen 
Marlies. Toen ik haar later in de socië-
teit tegenkwam, kwam ze er pas ach-
ter dat ik helemaal geen Duitser was”, 
vertelt Jos lachend.

    De vonk sloeg toch over en het stel 

ging samenwonen in Venlo. Na het 
afronden van zijn technische studie 
was het moeilijk om een baan te vin-
den. “In mijn carrière heb ik van alles 
meegemaakt. In 1976 kreeg ik een 
baan in Haarlem bij een ingenieurs-
bureau, maar dat was niet de baan 
die bij me paste, omdat ik veel achter 
mijn bureau zat. In de grafi sche indus-
trie vond ik uiteindelijk een baan die 
ons naar pioniersstad Lelystad leidde. 
Haarlem was te duur om een huis te 
kopen en daarom verruimden we onze 
blik. In Lelystad hebben we elf jaar 
met veel plezier gewoond. Daar zijn 
ook onze twee kinderen geboren en is 
een vriendengroep ontstaan, waar we 
nog altijd contact mee hebben.”

    Droombaan
    Uiteindelijk bleek de baan in Haarlem 
niet toekomstbestendig. Het gezin ver-
ruilde Lelystad voor Helden, de plek 
waar Jos en Marlies zich nog altijd 
thuis voelen. 

H     Mijn vrouw vraagt wel 
eens of ik in het klooster 
woon

    “Via mijn schoonmoeder, die in Venlo 
woonde, kwam een vacature bij 
Unisign in Panningen op mijn pad. 
Dat was een baan op maat, die alle 
facetten van mijn leven aansneed. Het 

was mijn droombaan. Ik had ook geen 
moeite om weer te verhuizen, ik hield 
van variatie en was niet gebonden aan 
een streek.” Die behoefte aan variatie 
heeft Jos nu nog steeds, maar dan in 
bezigheden in zijn vrije tijd. Door een 
reorganisatie bij Unisign kwam Jos 
op straat te staan, maar na nog wat 
andere banen te hebben gehad, kwam 
het Lazaristen klooster in Panningen 
wel op zijn pad. “In eerste instantie 
begon ik daar met vrijwilligerswerk 
zoals het opruimen van oud papier en 
kamers en het opknappen van de tuin, 
later werd dit mijn baan tot aan mijn 
pensioen. Het leven kan mooi lopen. 
Mijn vrouw vraagt me wel eens of ik 
in het klooster woon, omdat er ik vaak 
ben”, vertelt Jos met een glimlach. 

H     Vroeger werden wij 
streng katholiek 
opgevoed

    Toch is het geloof niet de reden om 
te werken voor het klooster. “Vroeger 
werden wij streng katholiek opge-
voed, maar met het geloof heb ik zelf 
weinig. De rituelen van het geloof 
vind ik wel mooi. Ik heb een diepe 
bewondering voor St. Vincent Depaul 
en geloof erin om je naasten te hel-
pen en dat is ook kenmerkend voor St. 
Vincent Depaul.”

    Grootste passie
    Naast dat Jos regelmatig te vinden 
is in het klooster, geniet hij ook van 
tuinieren, wandelen en fi etsen en het 
repareren van apparaten. Zijn grootste 
hobby is echter muziek. Jaren zong hij 
in de zanggroep To Be Continued. “Ik 
ben geboren met een spraakgebrek, 
maar wanneer ik zing heb ik daar 
geen last van”, legt Jos uit. Muziek 
maken zit al sinds jonge leeftijd in het 
systeem van Jos. In zijn studententijd 
speelde hij in een joekskapel in Venlo 
en in Lelystad speelde hij trombone in 
een jazzband. “Daarnaast kan ik piano 
en gitaar spelen. Het bespelen van dat 
laatste instrument heb ik mezelf aan-
geleerd.”

    Levensgenieter
    Wegens een afname van leden stopte 
de Heldense zanggroep en benutte 
Jos drie jaar lang zijn zangkunsten 
niet. Sinds een half jaar laat hij weer 
van zich horen in de zangvereni-
ging gevonden van Heythuysen. “In 
Helden zongen we close harmony, in 
Heythuysen is het vooral klassieke 
Bachmuziek. Ik hou van alle soorten 
muziek. Zelf omschrijf ik me als een 
echte levensgenieter en een rijk mens. 
Ik vind eigenlijk alles in het leven 
leuk.”

    Tekst en beeld: Jeanine Hendriks   

Geplukt
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Opzetten meiboom in Baarlo

Het planten van een meiboom is een oud gebruik dat nog altijd voorkomt in grote delen van Europa. De 
Meivriendenclub-Baarlo plant al meer dan 25 jaar een meiboom op de Markt in het dorp.

Aanvankelijk stond 13 mei gepland 
als de dag waarop dit jaar de mei-
boom zou worden opgezet. Om 

organisatorische redenen heeft de 
Meivriendenclub besloten de datum 
aan te passen: de nieuwe meiboom 

wordt zondag 30 april om 14.00 uur 
opgezet op de Markt in Baarlo.

   

Lenteconcert fanfare St. Cecilia en slagwerkgroep
Fanfare St. Cecilia uit Helden treedt zondag 19 maart voor het laatst op onder de bezielende leiding van 
dirigent Sander Simons. Tijdens het Lenteconcert is muziek te horen die de fanfare in de loop der jaren met 
haar dirigent heeft uitgevoerd.

Verder soleert Shira Korsten tijdens het 
Lenteconcert in Children of Sanchez, 
het wereldberoemde werk van Chuck 
Mangione. De slagwerkcombinatie 

van Fanfare St. Cecilia Helden en de 
Koninklijke Harmonie Panningen geeft 
deze middag ook acte de présence 
onder leiding van Tim Verstegen. Het 

Lenteconcert begint om 15.00 uur in 
de thuishaven van Fanfare St. Cecilia, 
Kerkeböske in Helden. De toegang is 
gratis.

Alzheimer Café over de 
Thoésvrijwillger
Het Alzheimer Café Peel en Maas organiseert dinsdag 21 maart een 
avond over de Thoésvrijwilliger. Door Nouwens en Claudia 
Swinkels komen hierover samen met een mantelzorger vertellen.

De Thoésvrijwilliger is een vorm 
van vrijwillige inzet voor mensen 
met een klein sociaal netwerk, die 
behoefte hebben aan persoonlijk 
contact. Bij mensen met dementie 
is de Thoésvrijwilliger geschoold 
in het omgaan met mensen met 
dementie en hun mantelzorger. De 
Thoésvrijwilliger dementie is een 
vaste vrijwilliger die bij mensen 
met dementie wordt ingezet in de 

thuissituatie om de mantelzorger te 
ontlasten. De inzet van een vrijwil-
liger biedt de mantelzorger ruimte 
om er even tussenuit te kunnen en 
te genieten van een vrij moment 
terwijl men weet dat de partner of 
ouder in goede handen is bij een 
vrijwilliger. Het Alzheimer Café is 
geopend van 19.00 tot 21.00 uur in 
het ‘t Erf in Egchel.

   

Lezing over familie Spee en de 
geschiedenis van Baarlo
Historische Werkgroep De Borcht organiseert woensdag 22 maart 
een lezing over de familie Spee en de geschiedenis van Baarlo 
tussen 1441 en 1807. Spreker is Arnold Spee.

In 1455 is Henrick Spee belastingin-
ner voor het Huis Baerlo. Baarlo is 
dan een klein dorp rond een burcht. 
Er wonen volgens het belastingre-
gister vier adellijke families, veertig 
boerenfamilies die belasting betalen 
en dertig niet-betalende personen. 
Henrick Spee en zijn vrouw Lysbeth 
bezitten sinds 1441 een morgen 
land, ongeveer een derde hectare, 
in Baarlo.
Dit is een betrekkelijk klein stukje 
land, net genoeg om een gezin te 
kunnen onderhouden. Toch behoort 
Henrick Spee niet bij de kleine 
boeren. Integendeel: hij is ridder 
van het Hertogdom Gelre. En zijn 
vrouw Lysbeth is dochter van Arnt 
van Baerle, ook een ridder. Henrick 
en Lysbeth wonen dan ook niet in 
Baarlo maar op de Hertogenhof in 
Wankum.

Het land in Baarlo wordt bewerkt 
door een pachter.

Boeken
Arnold Spee heeft samen met 
Gerard Spee en René Spee drie 
boeken geschreven over de fami-
lie Spee in Baarlo. Voor het tijd-
schrift voor familiegeschiedenis 
Gens Nostra schreef hij ‘Drie gene-
raties familie Spee, bestuurders 
van Baarlo tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648)’. Ook publi-
ceerde hij samen met Jan Spee 
het artikel ‘Dertien generaties 
familie Spee in Baarlo 1441-1807’ 
in het Jaarboek 2020 van vereni-
ging Het Overkwartier van Gelre. 
De lezing vindt plaats in MFC De 
Engelbewaarder (Tiendvrij 18 in 
Baarlo) en duurt van 19.30 tot 21.30 
uur.

   

Internationale Vrouwendag in 
Grashoek

Het vrouwengilde Helden heeft samen met de stuurgroep van 
Grashoek in de Ankerplaats in Grashoek een treffen georganiseerd 
met Oekraïense vrouwen en hun kinderen. Het doel was solidariteit 
tonen en hen een hart onder de riem steken.

Met steun van het platform 
Mondiaal, Jumbo, DOK6 en Bakkerij 
Broekmans werd een programma 
afgewerkt. In totaal waren 51 
vrouwen aanwezig waarvan 20 uit 
Oekraine met hun kinderen. Na 
een introductie door John Janssen 
werd er samen gegeten, samen 
in gesprek gegaan en als activi-

teit werden zwerfstenen beschil-
derd. Omdat dit initiatief door de 
Oekraïense vrouwen zeer gewaar-
deerd werd, werd een nieuwe 
activiteit afgesproken. Op 26 maart 
verzorgt het Oekraïense natio-
naal ballet een optreden van Het 
Zwanenmeer in DOK6 in Panningen.

Last van 
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze 
begeleiding pakt u het aan!

De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo 
organiseert informatiebijeenkomsten 
over de behandeling van obesitas (ernstig 
overgewicht). Tijdens een zoomsessie 
krijgt u informatie over het leefstijltraject 
en de operatie. Na aanmelding volgt 

een bevestiging met een uitgebreide 
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met obesitas, hun naasten 
en anderen belangstellenden. We hopen 
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis 
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Gratis voorlichting

23 maart 

25 april
18.00 - 20.00 uur

Scan de 
QR code 
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Feestelijk jubileum Dorpsontmoeting Koningslust
In de Sprunk in Koningslust werd onlangs het 12,5-jarig bestaan van de Dorpsontmoeting Koningslust 
gevierd. Om het koperen jubileum te vieren, trakteerde de dorpsontmoeting alle inwoners van Koningslust 
op koffie en thee. Ook werden betrokkenen feestelijk onthaald met muziek en een driegangenmaaltijd.

De Dorpsontmoeting van Koningslust 
was één van de eerste dorpsontmoe-
tingen die tot stand kwam in Peel 
en Maas. Inwoners van Koningslust 
kwamen in 2009 met het idee om een 
dagvoorziening voor ouderen op poten 
te zetten. Er volgden gesprekken met 
Vorkmeer, Savelberg en de gemeente. 
Op 7 september 2010 ging de dag-
voorziening van start. Veel betrokke-
nen van het eerste uur zetten zich nog 
steeds hiervoor in, al zijn er ook veel 
nieuwe mensen actief.

In de loop der jaren is het initiatief 
gegroeid van een dagvoorziening 
naar een dorpsontmoeting met open 
inloop. Er kwamen ook steeds meer 
activiteiten bij. Denk aan de uitleen 
van rolstoelen en andere medische 
hulpmiddelen, maar ook een zwerf-
boekenkast, koersbal en het dorpsver-
voer. Twee warme maaltijden in de 
week zijn uitgebreid naar drie maal-
tijden, met de wekelijks open eettafel 
erbij gerekend. Ook in coronatijd bleef 

de dorpsontmoeting als noodzakelijke 
voorziening voor ontmoeting zo veel 
mogelijk geopend.
Frans (92), een van de oudste bezoe-
kers, woont nu zo’n 12,5 jaar in 
Koningslust en was er vanaf het begin 
bij. “Ik hielp toen ook met het berei-
den van het eten. Hoeveel aardappels 
er nodig waren voor zo veel mensen?

We moesten het allemaal ontdek-
ken.” Kokkin Ell (74): “Ik werd erbij 
gevraagd omdat ik ervaring had met 
koken voor mensen met dementie 
op de Ruijsstraat. Ik kook à la Ell, met 
improvisatie”, zegt ze lachend. “Ik 
dacht ik help mee om het op te zetten 
en dan ben ik weer weg, maar ik ben 
er nog steeds. De mensen waarde-
ren de maaltijd enorm. Voor mij is de 
dorpsontmoeting gezellig samenzijn, 
samen eten met veel mensen, net als 
de grote gezinnen van vroeger.”
Het gemiddelde aantal bezoekers is 
verdubbeld sinds 2010. Toch vermoedt 
Ell dat er mensen in Koningslust alleen 

thuis zitten, voor wie de dorpsont-
moeting een uitkomst zou bieden. 
“Blijkbaar is er sprake van drempel-
vrees, want als mensen een keer 
zijn geweest, komen ze vaker.” Lies, 
voorzitter van de dorpsontmoeting 
hoopt dat met de gratis bonnen kof-
fie en thee er nog meer mensen naar 
de dorpsontmoeting komen. “We zijn 
ervoor iedereen.”

De Dorpsontmoeting van Koningslust 
bestaat dankzij de vrijwillige inzet 
van actieve inwoners en gemeente-
geld. De voorziening krijgt professio-
nele ondersteuning vanuit Vorkmeer. 
De openingstijden zijn dinsdag tussen 
10.00 en 13.00 uur, woensdag de open 
eettafel tussen 12.00 en 13.00 uur en 
vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur in 
Dorpshuis de Sprunk. Twee keer per 
maand organiseert de dorpsontmoe-
ting ook een activiteit op de donder-
dagmiddag.

   

Informatie- en inspiratiebijeenkomst jubileumjaar Tajiri
Stichting Kunst en Cultuur Baarlo organiseert donderdagavond 16 maart een informatie- en inspiratie-
bijeenkomst met het oog op het jubileumjaar van Shinkichi Tajiri. De in 1923 geboren Amerikaan heeft een 
groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt in Baarlo in huize Scheres. In herinnering aan zijn leven wil de 
stichting in samenspraak met familie Tajiri een jubileumjaar organiseren.

Shinkichi Tajiri werd geboren op 7 
december 1923 in Los Angeles. Via 
de Cobra-groep kwam de kunstenaar 
in 1956 in aanraking met Nederland, 

waar hij vanaf dat moment ook ging 
wonen en werken. In 2009 overleed 
hij op 85-jarige leeftijd. In herinnering 
aan zijn leven zijn er ideeën om een 

jubileumjaar te organiseren. Daarom 
organiseert Stichting Kunst en Cultuur 
Baarlo op donderdag 16 maart vanaf 
19:30 uur een informatie- en inspi-

ratiebijeenkomst in het kerkzaaltje 
van de Parochiekerk H. Petrus aan de 
Markt 3 in Baarlo. Tijdens deze bij-
eenkomst wil het comité ‘Tajiri 100 
jaar’, in opdracht van de stichting, 
ideeën verzamelen over hoe dit jubi-
leum vorm moet krijgen. Deze ideeën 
worden dan toegevoegd aan de reeds 
bestaande plannen. De organisatie 

stelt het op prijs als u laat weten als 
u langskomt tijdens deze informatie-
sessie. Geïnteresseerden kunnen zich 
derhalve aanmelden via tajiri100j-
aar@gmail.com zodat de organisatie 
weet op hoeveel personen ze moeten 
rekenen.

   

€1.200 voor Heldense jeugdverenigingen
Nu het halfvasten is, wordt nog eenmaal teruggeblikt naar carnaval 
2023. De organisatie van de Straotzitting meldt dat ondanks een nood-
gedwongen pauze van twee jaar, het kleinschalige Heldense evenement 
zeer geslaagd is. 

Dat was niet alleen te danken aan 
optredens van lokale artiesten aan-
gevuld met la Bamba, maar ook het 
uitroepen van de eerste straotprinses 
Karlijn. Dankzij de vrijwillige bijdrages 
van de bezoekers kan dit jaar in totaal 

1.200 euro worden geschonken aan 
Heldense jeugdverenigingen (Jong 
Nederland, kindervakantiewerk en 
Kingerfiëste Helje Dörp). De voorberei-
dingen zijn al begonnen: zaterdag 10 
februari 2024 staat in de agenda.

de limburgse clash

koop nu jouw tickets!

Benu Apotheek Panningen, een dag dicht

Op maandag 20 maart 2023 zijn wij gesloten vanwege een update van
ons computersysteem.

In overleg met uw arts zullen alleen spoedrecepten worden afgeleverd.

Op dinsdag 21 maart 2023 staan wij weer graag voor u klaar,
maar zullen de wachttijden langer zijn dan gewend.

Bedankt voor uw begrip.

 
Benu Apotheek Panningen
Steenbakkersstraat 4
5981WT Panningen
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Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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1

2

7

4

5

3

5

6

4

9

2

5

3

7

1

8

5

1

6

2

8

1

3

4

1

8

5

8

2

4

7

2

3

4

5

6

8

7

9

1

1

8

9

2

3

7

6

5

4

7

5

6

4

9

1

2

3

8

3

4

7

8

5

2

1

6

9

8

6

2

1

4

9

5

7

3

5

9

1

6

7

3

8

4

2

4

7

8

9

2

5

3

1

6

6

1

3

7

8

4

9

2

5

9

2

5

3

1

6

4

8

7

Puzzel

oplossing 92
puzzel 93

Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het 
parochiespreekuur op dinsdagoch-
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen 
tel. 077 466 18 50 of per email roger.
maenen@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 
uur in de sacristie
Kerkdiensten
Zondag 19 maart
Parochiepatroonsdag. H. Mis 09.30 
uur m.m.v. Fanfare Sint Jozef en het 
KBO-koor. T.i.v. ter ere van Sint Jozef; 
voor de overleden leden van Fanfare 
Sint Jozef; Jan Theeuwen (sterfdag/
jaardienst) en alle overledenen van 
de familie Theeuwen-Steeghs
Woensdag 22 maart
H. Mis 09.00 uurr

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten

Zondag 19 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Herm Vanmaris 
en Truus Vanmaris – Wijnen (sterf-
dag); Sil Peeters en Door Peeters 
- Hillen (jaardienst en b.g.v. hun ver-
jaardagen)

Parochie Grashoek
Misintenties
NL83 RABO 014191056
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21 
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 18 maart
H. Mis 17.00 uur T.i.v. Ellie Janssen-
Meerts (jaardienst); Tinus Steeghs 
(jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
Pastorie Rochusplein 3
077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur
Kerkdiensten

Zondag 19 maart
H. Mis 10.00 uur – 4de zondag 
40dagentijd - herenkoor t.i.v. Giel van 
Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (b.g.v. 
verj); overl. echtg. Piet en Jacoba 
Verschaeren-Janssen

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact opne-
men met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 april
H. Mis Palmzondag 17.30 uur in de 
kapel van de Broeders

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

Kerkdiensten
Zondag 19 maart
11.00 uur H. Mis Halfvasten Zondag 
‘Laetare’ met Herenkoor t.e.v. Heilige 
Jozef en t.i.v Jan Heeskens (coll); Leen 
Wijnen-Verdeuzeldonk (zesweken-
dienst)
Maandag 20 maart
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 23 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. 
Aanbidding
Mededelingen
Laatste weekend maart
Deze weekendmis vervalt voor Meijel 
nog deze keer, ivm. maatregelen 
rondom Energiekosten. Vanaf Pasen 
in april geldt weer het gewone, vol-
ledige vaste weekendschema

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Open maandag- en woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 18 maart
H. Mis 19.00 uur 4-de zondag 
Veertigdagentijd - in de dagkapel - 
m.m.v. gemengd koor
Zondag 19 maart
H. Mis in missiehuis om 11.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl

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

Misstipendium
zon- en feestdagen
€ 30,00 | door de week € 15,00

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Op zoek naar een geschikte tuinmachine voor het maaiseizoen? Kom langs bij onze vestiging in Lottum voor 
passend advies of neem contact met ons op.  Markt 14, 5973 NR Lottum   |   Tel: 077-4632341      

ACCU ACCU

UITGEBREID ASSORTIMENT 
AAN TUINMACHINES VOOR 
HET MAAISEIZOEN. 
Keuze uit accu of motor aangedreven bosmaaiers, zitmaaiers en 
loopmaaiers. Bezoek onze website www.lozeman.nl voor de 
verschillende modellen.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL 58 RABO 00131001973
Pastorie Dorpstraat 13
077 465 12 19
par.aldefundismaasbree@hetnet.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 maart
4e Zondag van de vastentijd
H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Voor de intenties van de 
Aldegundiskapel en de Mariakapel op 
het kerkhof.
Mededelingen
Vastenactie
Achter in de kerk staat een grote 
offerblok waarmee uw bijdrage 
wordt gevraagd voor de Vastenactie. 
Door zelf iets soberder te leven 

vraagt de ‘Vastenactie’ ons het zo 
gespaarde geld te geven voor men-
sen die het minder hebben. Alvast 
hartelijk dank voor uw hulp.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paro-
chiekerk is dagelijks geopend voor 
het opsteken van een kaarsje, een 
gebed of een moment van bezinning. 
De H. Aldegundis is beschermheilige 
tegen ernstige ziekten en voor troost 
en hoop.

Parochie Kessel
Misintenties
NL39 RABO 0125235311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 / 06 24 21 61 06 
Kerkdiensten
Zaterdag 18 maart
19.15 uur H. Mis. Voor onze parochie.

14.00 uur Huwelijksmis.
Zondag 19 maart
Doopviering van Mel Verlaak

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31 RABO 0103903976
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
pastoor@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 maart
9.30 uur H. Mis.
4de zondag van de vasten
Jaardienst Jan Caris en Nelly Caris-
Timmermans.
Jaardienst ouders Heeskens-Bouten.
Jaardienst Lucie en Annie Heeskens 
en Peter en Johannes.
Gerda Mertens-Tercken en tevens 

voor Jan Mertens en overledenen van 
de familie Tercken en Mertens.
Donderdag 23 maart
9.00 uur H. Mis.
Mededeling
Achter bij de uitgangen van de kerk 
staan offerblokken voor een bijdrage 
voor de Vastenactie. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 18 maart
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen 
parochie.
Mededeling:
In september zal nog eenmaal de 

70e Fancy Fair worden gehouden in 
Ut Gemeinsjapshoes.
De datum en nadere informatie vol-
gen binnenkort.

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16 / 06 11 33 29 62
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan R. Weerawarna
077 462 12 65
weerawarnaranil@gmail.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Cluster MKBE
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Jumping Peel & Maas van nationaal naar 
internationaal concours
Elf jaar lang vond in de laatste week van juli het nationale springevenement Jumping Peel & Maas (JPM) 
plaats op de terreinen van Stal Hendrix in Kessel. Vanaf dit jaar wordt JPM een internationaal concours, op 
een nieuwe datum, van 1 tot en met 4 juni, en op een nieuwe locatie. 

“We speelden al een aantal jaar met 
het idee om een stapje hogerop te 
gaan”, vertelt Michel Hendrix. Hij is 
niet alleen eigenaar van de nieuwe 
locatie, maar vormt ook samen met 
zijn zus Janou en neef Timothy het 
bestuur van JPM. Na een pauze van 
drie jaar komt er nu een frisse start. 
Hendrix: “Voor een paardenregio als 
Limburg is een nieuw CSI een mooie 
aanwinst op de bestaande outdoor 
concoursen in de provincie.”
De eerste internationale editie vindt 
plaats op de Stal Hendrix-locatie waar 
Michel zijn stal heeft gevestigd, 1,5 
kilometer van het oorspronkelijke 
terrein. “De nieuwe locatie is niet 
per definitie ingericht om een CSI te 

hosten. We hebben meerdere andere 
locaties overwogen, maar uiteinde-
lijk werd dat niets. Toen liepen we 
nog eens bij ons op het terrein en viel 
alles toch op zijn plaats. We hebben de 
opzet iets teruggeschroefd en klein-
schaliger gemaakt. Kwaliteit boven 
kwantiteit, daar gaan we voor.” 
De hoofdpiste, een vaste zandpiste, 
met een nieuwe losrijpiste ligt bijna 
naast de nieuwe locatie. Even ver-
derop liggen de stallen. “We hopen 
de ambiance van de oude locatie van 
JPM mee te verhuizen. We gaan niet 
voor een massa concours, maar een 
CSI dat past bij de locatie met sport 
als hoofdmotto, waar het gezellig is 
voor de ruiters, grooms, toeschouwers 

en sponsors.” Het programma bevat 
rubrieken op CSI3*/CSI1*/CSIYH niveau 
met drie ranking rubrieken, inclusief 
de 1.50 meter Grote Prijs. “We heb-
ben een van de vaste toprubrieken, 
het master springen, behouden. Hierin 
maken we een mix van internatio-
naal en lokaal. Het wordt zeker een 
ander deelnemersveld dan voorheen, 
maar met de CSI1* erbij kunnen som-
mige ruiters die eerst meereden in de 
nationale rubrieken alsnog meedoen. 
Daarnaast behouden we de Hendrix-
competitie voor jonge paarden die op 
31 mei plaatsvindt.”

Beeld: Eva van den Adel

   

MVC’19 al na 17 minuten kansloos
MVC’19 verloor zondag 12 maart met 4-0 van Oirschot Vooruit. In het eerste kwart van de wedstrijd werd 
MVC’19 op het middenveld overlopen. Na 17 minuten stond MVC’19 al met 3-0 achter en was de kans op een 
goed resultaat verkeken.

De eerste kans was na 3 minuten 
nog wel voor MVC’19 na een mooie 
steekpass van Marco Daniels op Bart 
Crienen. Tot succes leidde dit ech-
ter niet. Daarna was het alleen nog 
Oirschot Vooruit dat de klok sloeg. 
Telkens was het Jip Stam die vanaf de 
achterlijn een perfecte voorzet gaf die 
door respectievelijk Daan Hagemeier, 
Koen Versteden en Joris Swaanen 
werd binnengeschoten. Drie identieke 
doelpunten, waar de MVC-verdedigers 
geen antwoord op hadden. Het leek 
wel alsof keeper Rick van der Zee 
als schietschijf was ingezet. In de 
24e minuut was het weer bijna raak, 

maar ditmaal werd de bal net langs 
geschoten. Trainer Tom van Bergen 
greep in en verving de licht gebles-
seerde Yannick Muysenberg door Ian 
Boots. MVC’19 kreeg meer grip op de 
wedstrijd en begon beter te spelen. 
In de 35e minuut was het weer Marco 
Daniels die met een steekpas Ron van 
den Kerkhof in stelling kon brengen, 
maar diens schot verdween naast het 
doel. Vlak voor rust werd keeper Rick 
van der Zee nog bijna verrast door een 
boogbal maar hij redde knap. 
Aan het begin van de tweede helft 
ging het spel gelijk op. In de 72e 
minuut probeerde Marco Daniels 

het nog een keer, maar keeper Niels 
Stockman kon zijn afstandsschot 
in tweede instantie pareren. Vlak 
daarna bereikte een mooie vrije trap 
van Marco Daniels net niet het hoofd 
van Ron van den Kerkhof. In de 80e 
minuut werd een fout op het midden-
veld afgestraft en kon Tim Neggers in 
de korte hoek de vierde treffer bin-
nenschieten. Oirschot kreeg nog twee 
mogelijkheden maar beide doelpogin-
gen mislukten. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19 

   

Opening nieuw hockeyveld in Panningen
Hockeyclub Peel en Maas opent zondag 19 maart haar gloednieuwe hockeyveld. Met een modern waterveld is 
de hockeyclub weer helemaal bij de tijd. 

Op de dag van de officiële opening 
spelen alle vier seniorenteams van 
Hockeyclub Peel en Maas een thuis-
wedstrijd. De wedstrijd van de vete-

ranen begint om 09.00 uur, die van 
Dames 1 om 11.15 uur en die van Jong 
Dames om 14.00 uur. Na de officiële 
opening, die om 14.30 uur plaatsvindt, 

speelt de heren van het eerste team 
een thuiswedstrijd. De opening gaat 
gepaard met livemuziek en een hapje 
en een drankje.

Succes voor SC Pareja in 
halve finale NK in Volendam 
Een aantal leden van SC Pareja stapte zondag 12 maart in alle 
vroegte in de auto naar Volendam voor de halve finale van het 
Nederlands kampioenschap turnen. Eén van hen, Maud Sillekens, 
wist zich te plaatsen voor de finale. 

In de eerste wedstrijd mocht Gielke 
Verhaeg bij de jeugddivisie twee 
laten zien wat ze in huis had. Ze 
turnde een stabiele wedstrijd, met 
zelfs voor het eerst op balk een 
flickflack met een zeer stabiele lan-
ding. Uiteindelijk behaalde ze een 
18e plaats. In wedstrijd twee zet-
ten bij de juniorendivisie drie Lincy 
Smeets en Maud Sillekens hun beste 
beentje voor. Allebei turnden ze een 
prima wedstrijd. Ook Maud Sillekens 
deed voor het eerst een flickflack 
op balk. Voor Lincy Smeets was een 

mooie 21e plaats weggelegd. Maud 
Sillekens boekte een nog groter suc-
ces: ze behaalde de derde plaats 
en heeft zich hiermee geplaatst 
voor de finale van het Nederlands 
Kampioenschap. In hetzelfde week-
end turnde Chayenne Bos eveneens 
in Volendam met haar team de 
kwalificatiewedstrijd. Dit team wist 
zich te plaatsen voor de halve finale 
van het Nederlands kampioenschap. 

Tekst: SC Pareja

   

Gelijke strijd
Egchel leidt nipte nederlaag 
tegen RKSVV
Egchel heeft zondag 12 maart tegen middenmoter RKSVV een nipte 
1-0 nederlaag geleden. Op sportpark Molenzicht in Swartbroek 
bezorgde een mooie kopbal uit een corner de thuisclub de drie 
punten. Op een goed bespeelbaar, maar wat hobbelig veld, was 
Peter Maters de arbiter van dienst. Hij had geen enkele moeite met 
het leiden van deze sportieve wedstrijd. 

In de eerste helft ging de strijd 
gelijk op, met wat kleine kansjes 
voor beide elftallen. Een gelijke 
stand bij rust lag dan ook in de lijn 
der verwachtingen. Egchel kwam 
echter vlak voor de thee goed weg 
toen uit een corner voor RKSVV 
tot tweemaal toe een dot van een 
kans werd gemist. In de tweede 
helft was het geluk nogmaals aan 
de zijde van Egchel toen een bal 
op de lat belandde. Aan de over-
kant was er een grote mogelijk-
heid voor Paul Ververgaert, maar de 
RKSVV-doelman redde tot corner. 
De thuisploeg was nu wat meer op 

de Egchelse helft te vinden. Keeper 
Kars Titulaer moest eenmaal een 
zeer nuttige redding brengen. Een 
kwartier voor tijd werd de score 
geopend. Uit een corner kopte de 
vrijstaande Serge Stultiens de 1-0 
voor Swartbroek binnen. Egchel 
zette aan om toch nog een puntje 
over te houden, maar moest ook 
bedacht zijn op de uitvallen van 
RKSVV. Alle strijd ten spijt zat een 
gelijkspel er niet meer in. 

Tekst: SV Egchel


