
Winnaars Cultuurprijs
Musicalschool Me on Stage en Historische werkgroep De Borcht zijn vrijdag 15 april als winnaars uit de bus gekomen van de Cultuurprijzen Peel en Maas 2020 én 2021.  
Ze mochten uit handen van burgemeester Wilma Delissen de bokaal in ontvangst nemen. Lees verder op pagina 05
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Verhoging van 0,12 euro
Wmo-vervoer in Peel en Maas 
wordt duurder
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdag 19 april voor het verhogen van het Wmo-vervoer 
in Peel en Maas. Daardoor stijgt het klanttarief van 0,73 euro naar 0,85 euro.

De gemeenschappelijke rege
ling Omnibuzz organiseert voor 
dertig Limburgse gemeenten 
het Wmovervoer. De kosten van 
dat vervoer worden voor 5/6 
deel door de gemeente betaald. 
De gebruikers betalen de ove
rige kosten. Het klanttarief in 
Peel en Maas is 0,73 euro per 
zone. Dat is 0,12 euro per zone 
minder dan de gebruikers van 
regulier openbaar vervoer en 
de Omnibuzzgebruikers van de 

andere gemeenten. Zij betalen op 
dit moment 0,85 euro per zone. 
Daarom is de gemeenteraad voor
gesteld om het tarief gelijk te 
trekken. Dit voorstel kreeg een 
meerderheid van vijftien stem
men. De VVD, PvdA/GroenLinks 
en D66 stemden tegen. Dit omdat 
de partijen van mening zijn dat 
in deze tijd geen kostenverhogin
gen moeten worden doorgevoerd. 
“Halverwege het jaar de spelre
gels veranderen is raar”, zei Paul 

Sanders van de VVD tijdens de 
raadsvergadering. 

Meerderheid
“Je kan een verhoging niet uit
leggen als je elk jaar miljoe
nen overhoudt in de begroting. 
Wij vinden het niet kunnen om in 
deze tijd een tarief te verhogen.” 
Desondanks werd het voorstel 
toch door een meerderheid van de 
raad aangenomen.

Vanwege Koningsdag, 
27 april 2022, hebben wij 

gewijzigde aanlevertijden 
voor de uitgave van 
donderdag 28 april.

Persberichten

Persberichten graag aanleveren 

vóór maandag 25 april 12.00 uur via 

redactie@hallopeelenmaas.nl 

Advertenties

Advertenties graag aanleveren

vóór maandag 16.00 uur via 

adverteren@kempencreeert.nl

Gewijzigde aanlevertijden
KONINGSDAG

#kempencreeert oranjegevoel

27 april 2022
#koningsdag
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

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

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Scholieren uit Panningen winnen prijs in vierde 
Raspberry Pi-scholencompetitie
Team Frambozentaart van Buurtcollege Agora Maas en Peel uit Panningen heeft de prijs voor de meest 
haalbare uitvinding gewonnen tijdens de Raspberry Pi-scholencompetitie. Jasper de Jong, Arvid Billekens, 
Jort van der Zanden en Pim Wagemans hebben een CO2-meter ontwikkeld die de luchtkwaliteit in klaslokalen 
bewaakt. Bijzonder aan deze meter is dat hij wordt ondersteund door een stem.

In totaal gaven zich 95 teams op voor 
de Raspberry Pischolencompetitie. Het 
is een competitie waarbij de deelne
mende teams een Raspberry Pi, een 
minicomputer, ontvingen en daarmee 
een uitvinding mochten bedenken. Het 
thema van het project was duurzaam
heid. Omdat Buurtcollege Agora Maas 
en Peel lesgeeft in een tamelijk oud 
gebouw, kregen de leerlingen het idee 
om een CO2meter te bouwen met de 
Raspberry Pi. “Een idee dat in principe 
morgen al uitgevoerd kan worden”, 

aldus Willem van Asperen, jurylid van 
de Raspberry Pischolencompetitie.
In eerste instantie werd de 16jarige 
Jort van der Zanden aangesteld om een 
team te vormen. Zijn beste vriend Arvid 
(17) werd al snel om hulp gevraagd. 
Ook de 12jarige Jasper en Pim wer
den bij het team gevoegd. “We hebben 
allemaal interesse in programmeren. 
Omdat Jasper en Pim slim zijn, wilde ik 
ze ook in het team”, legt Jort uit. Geen 
enkel lid van het team kon program
meren en daarom gingen de jongens 
aan de slag om het onder de knie te 
krijgen. “Dit deden we via YouTube 
en door boeken te lezen”, vertelt Pim. 
Doordat de leerlingen hiervoor twee 
maanden nodig hadden, bleef er nog 
maar één maand over om het idee van 
de CO2meter uit te werken. In deze 
maand werden allereerst de taken ver
deeld: Jasper bracht de energie, Pim 

was het coderend genie, Arvid zorgde 
voor de intimiderende stem en Jort was 
de teamcaptain en verhalenverteller. 
“We konden goed samenwerken. Maar 
in het begin praatte Pim over dingen 
die ik totaal niet snapte. Hij is heel 
nerdie, maar dat is een compliment”, 
aldus Arvid.
Pim heeft namelijk de volledige code
ring van de CO2meter geschreven. 
Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd 
dat het geluidsbestand gekoppeld 
werd met de meter. De intimiderende 
stem werd door Arvid ingesproken. 
“Als het CO2gehalte te hoog is, wordt 
er gezegd dat ramen en deuren open 
moeten worden gezet. Als het gehalte 
dan nog te hoog is, klinkt de stem 
steeds bozer. Na drie keer gaat er een 
piepje af. Het is best vervelend om 
je eigen stem steeds terug te horen”, 
 vertelt Arvid.

Ondanks dat Arvid en Jort het niet wil
len toegeven, zijn de jongens toch wel 
trots op de prijs voor de meest haal
bare uitvinding. Pim en Jasper geven 
wel aan heel blij te zijn met de winst. 
Pim: “Ik had alleen niet gedacht dat we 
de meest haalbare uitvinding zouden 
hebben, ik had ingezet op de aanmoe
digingsprijs.” Het team hoopt in de toe
komst het project verder uit te breiden. 
Door het winnen van de prijs hebben 

de jongens 500 euro gewonnen. Jasper 
ziet een webshop, waarop ze bouw
pakketten voor scholen verkopen, wel 
zitten. “Op de webshop zou je verschil
lende stemmen kunnen kopen. Dat 
kunnen ook stemmen van BN’ers zijn. 
De bouwpakketten stellen we dan zelf 
samen, zodat de CO2meter voor ieder
een bruikbaar is.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Industrie terrein  
in Panningen kan uitbreiden
Voor uitbreiding van het industrieterrein in Panningen zijn de 
verkenningen opgestart om, de in 2016 verkregen locatie van 
Van Happen aan de Beekstraat-Maasbreeseweg in Panningen, te 
ontwikkelen. Omdat er meer gegadigden zijn dan er bouwgrond is 
op het industrieterrein, heeft de gemeente contact opgenomen met 
de aangrenzende grondeigenaar van Zandbergweg 11/11a over de 
mogelijke verwerving van de percelen. De gemeenteraad stemde 
dinsdag 19 april in met de verwerving van de grond.

De bouwgrond voor industriekavels 
op het industrieterrein in Panningen 
is op één kavel na allemaal ver
kocht. De herontwikkeling van het 
voormalig Van Happen terrein biedt 
ruimte voor circa vijf industrieka
vels (in totaal circa 10.000 vierkante 
meter) en één agrarische kavel 
(20.000 vierkante meter), terwijl 
zich al meer dan vijftien kandidaten 
gemeld hebben om zich te mogen 
vestigen op het industrieterrein. 
Mede hierdoor is contact opgeno
men met de aangrenzende grond
eigenaar van Zandbergweg 11/11a 
over de mogelijke verwerving van 
de percelen. Met de eigenaar is 

inmiddels overeenstemming bereikt 
over de verwerving van zijn per
celen onder voorbehoud en goed
keuring door de raad. Hierdoor 
kunnen er circa zestien indus
triekavels (in totaal circa 32.000 
vierkante meters) komen en één 
agrarische kavel (circa 30.000 vier
kante meters). Het college stelde de 
gemeenteraad voor akkoord te gaan 
met de verwerving van de loca
tie Zandbergweg 11/11a in Helden 
en de herziene grondexploitatie 
Industrieterrein Panningen vast te 
stellen. De gemeenteraad stemde 
dinsdag 19 april in met het voorstel.
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Heldenaar en Tegelse 
maken samen een 
kunstboek voor kinderen
Bart Heesen uit Helden en Rob Benders uit Tegelen hebben, onder hun 
gezamenlijke naam Tintenkillers, het boek COOLLAGE - A Closer Look 
gemaakt. Het zoekboek is bedoeld voor kinderen en heeft als uiteinde-
lijke doel om hen langer en bewuster naar kunst te laten kijken en 
vervolgens ook zelf actief aan de slag te laten gaan.

Al vijf jaar werken Bart en Rob samen 
in het onderwijs, binnen bedrijven 
en overheidsinstanties met kunst als 
middel. Dit doen ze door het geven 
van workshops waarbij het maken 
van collages centraal staat. Met onder 
andere oude kopieerapparaten, stem
pels, tijdschriften en afzetlint wor
den elementen uit de collagekunst 
gebruikt om doelgericht met thema’s 
aan de slag te gaan. “Hierdoor ont
staat spontane interactie en worden 
deelnemers uit hun comfortzone 
getrokken. Hoe de collage er uitein
delijk uit komt te zien, is het minst 
belangrijk. Het proces ernaar toe is 
interessanter”, legt Bart Heesen uit.
Toen de coronalockdown werd gestart 
en Bart en Rob geen workshops kon
den geven, zochten ze naar moge
lijkheden om hun werk toch aan de 
buitenwereld te laten zien. De man
nen kwamen op het idee om een 
kinderkunstboek te gaan maken. Het 
boek is vormgegeven als zoekboek 
en bevat werken van 45 internatio
nale artiesten. “In deze collages zijn 
telkens twaalf ronde fragmenten te 
vinden die in het werk zijn verwerkt. 
Zo speurt een kind samen of alleen 
door de werken van deelnemende 
kunstenaars uit onder andere Kenia, 
Japan, Rusland en India. Het dwingt 
kinderen om langer naar kunst te kij
ken. Door de collages komen kinde
ren op een laagdrempelige manier 
in aanmerking met verschillende 
thema’s die in de kunstwerken zijn 
verwerkt. We hebben in de selecties 
gezocht naar brede thematiek.”
Om de juiste kunstenaars te vinden 
die kindvriendelijke collages maken, 
volgde een zoektocht op het internet. 
Uiteindelijk heeft die zoektocht 
geresulteerd in een boek met werken 
van kunstenaars uit 29 verschillende 

landen. “We hebben kunstenaars 
benaderd die we zelf al kenden, 
maar ook die we gevonden hebben 
via Instagram. Toen we een dertigtal 
kunstenaars hadden benaderd, 
hebben we de balans opgemaakt 
en merkten we dat we nog werken 
uit Azië en Afrika en werken met 
specifieke stijlen misten. Er heeft 
best wat tijd gezeten in het vinden 
van deelnemers. In Azië gebruiken 
mensen bijvoorbeeld niet over 
Instagram en omdat ze een andere 
taal spreken, is het best lastig om de 
juiste kunstenaar online te vinden. 
Uiteindelijk is dit wel gelukt en zijn 
we tevreden met de deelnemers. 
We hadden er circa 55 benaderd 
en daarvan hebben 45 mensen 
meegewerkt.”

Het kostte veel energie 
om dit boek te maken

De mannen hopen met het boek 
naast Limburg ook de rest van 
Nederland te bereiken. Binnenkort 
wordt het boek uitgegeven door uit
geverij Komma en verschijnt het zelfs 
op de webshop Amazon en is het 
wereldwijd verkrijgbaar. “Het kostte 
veel energie om dit boek te maken, 
maar het is voor ons een ‘oncein
alifetime experience’. Laten we het 
dan ook meteen goed aanpakken. 
We hopen dat kinderen het een leuk 
boek vinden om erbij te pakken.”
Ter gelegenheid van het uitkomen 
van hun boek exposeert Tintenkillers 
van 9 mei tot en met 3 juni in 
Kunstencentrum Venlo.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
#kempencreëert

hey communicatie
adviseur!(32 uur)

Kempen Creëert groeit en daarom 
zoeken wij versterking binnen ons 
communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Wij bedenken, maken en delen 
communicatieboodschappen. Onze klanten verbazen met verrassende, creatieve 
concepten. Dat is wat we het liefst doen. We kijken naar de vraag áchter de 
vraag. We blijven nieuwsgierig. Zo komen we tot het beste resultaat. Dat doen 
we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, 
communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.

Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken waar jij 
je mee bezig houdt zijn dus iedere dag anders. Het ene moment ben je bezig met 
de interne communicatie van een logistieke dienstverlener. Het andere moment 
verzorg je externe communicatie van een organisatie uit de agrosector. Een dag is 
nooit hetzelfde en dat maakt dit werk zo leuk.

Als communicatieadviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor dat zij 
op jou kunnen bouwen, hun boodschap goed overbrengen en de juiste doelgroep 
bereiken. Je luistert naar de wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: 
je kijkt naar de vraag áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door taken 
over te nemen en de uitvoering bij ze weg te nemen. 

Heb jij een passie voor communicatie? Doe je niets liever dan content creëren, 
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social 
media? Heb je daarnaast enkele jaren ervaring, zou je jezelf omschrijven als een 
organisatietalent, ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? 
Dan leren wij jou graag kennen!

Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen dat de 
dagen voorbij vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw 
creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.

Wil jij ons team komen versterken? Solliciteren kan door je cv en motivatie 
uiterlijk vrijdag 30 april te sturen naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je 
inhoudelijke vragen over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je 
alles over het werken als communicatieadviseur bij Kempen.



04 familie \ 2104 

‘‘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

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

Met diepe verslagenheid geven wij kennis  
van het plotselinge overlijden van

Hanny Derks
Haar innemende, warme persoonlijkheid en 

creatief inzicht zullen velen tot voorbeeld zijn en blijven.

Veel dank voor het vertrouwen in Hanny.

Peter Sillekens, Luciën, Yanique
Familie Derks

Familie Sillekens

Hadé Collection
voor sfeer in huis

Je levenslust, je kracht en je liefde
maar vooral je lach…

we zullen je ontzettend missen!

Je sliep zo stil vannacht, de zon kon het niet weten,
dat jij zo vreedzaam en zo zacht de ochtend zou vergeten

Hanny Derks
allerliefste van

Peter Sillekens

Zij is helaas maar 
48 jaar mogen worden.

lieve trotse mama van
Luciën, Yanique

prachtige dochter en schoondochter van
Mart en Gerda

Jan † en Annie †

geweldige zus, schoonzus en tante van
Tanja en Jack, Lars, Timo

Frank en Renata, Melanie, Bryan, Fabienne
Marjo en Mart

Hans en José, Bas, Rik
Wilma en Maarten, Joep

Sevenum, 13 april 2022
Den Eigen 24, 5975 CB Sevenum

We zijn voor het laatst samen geweest met Hanny 
op donderdag 21 april. 

Hartelijk dank voor jullie warme belangstelling en mede-
leven bij het afscheid van onze kleurrijke Hanny.

Lei Ghielen
Maatje, papa, opa, levensgenieter en vriend voor velen

20 juli 1953                 13 april 2022

 Beringe Pauline

 Monnières (Fr) Sebastiaan en Caroline 
	 	 	 Clarisse,	Callista,	Méline

 Helden Barbara en Man Hon
	 	 	 Chloé	

 Panningen Lotte
	 	 	 Sepp	en	Lou

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden

Correspondentieadres
Familie Ghielen
Beringerhoek 15
5986 AR Beringe

In de Vrede van Christus is op 83-jarige leeftijd in het  
Missiehuis Sint Jozef te Panningen overleden

JAN PUBBEN c.m.
Priester lazarist

Hij werd geboren op 16 januari 1939 te Helden, 
trad in bij de Congregatie der Missie te Eefde op  
21 september 1958 en ontving de priesterwijding in Helden 
op 19 maart 1965. Hij stierf in de vroege paasavond van 
16 april 2022.

Zijn hele werkzame leven – van november 1965 tot 
mei 2013 – leefde en werkte hij in de lazaristenmissie 
van Brazilië. Dat deed hij met toewijding en speciale 
aandacht voor de minderbedeelden en zieken. 
In 1994 werd Jan naaste medewerker van Dom Helder Camara 
en bleef dit tot aan diens dood. 

Gezondheidsproblemen brachten hem in 2013 naar Neder-
land. Hij bleef contact houden met zijn dierbaren in Brazilië. 
Binnen de Congregatie zette hij zich met hart en ziel in voor 
archief en erfgoed.

Zijn gezondheid ging steeds verder achteruit. In de vroege 
avond van 16 april overleed Jan in het Missiehuis. 
Wij wensen hem rust, licht en vrede in de Liefde van God.

De Plechtige Uitvaart vindt plaats op maandag 25 april 2022 
om 11.00 uur in de Kapel van het Missiehuis, Kerkstraat 8 
te Panningen.

Hierna begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats, 
“Heiderust” te Panningen.

Panningen, 16-04-2022

  Namens de familie Pubben 
  en zijn confraters Lazaristen.

  Rafael Isharianto c.m. overste

Correspondentieadres:
Missiehuis Sint Jozef
Kerkstraat 8
5981 CG Panningen

Wilt u, indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, 
deze kennisgeving als zodanig beschouwen.

In de vroege morgenuren van “Stille Zaterdag” In de vroege morgenuren van “Stille Zaterdag” 
sloot Resi voor altijd haar ogen, en is het stil.sloot Resi voor altijd haar ogen, en is het stil.

Resi Omsels-HocksResi Omsels-Hocks
 * Haelen, 28 maart 1942   * Haelen, 28 maart 1942  

       † Panningen, 16 april 2022       † Panningen, 16 april 2022

echtgenote vanechtgenote van

Jos OmselsJos Omsels

Met pijn in ons hart moeten we afscheid nemen van Resi.Met pijn in ons hart moeten we afscheid nemen van Resi.
Resi heeft ondanks haar beperking genoten van het leven, Resi heeft ondanks haar beperking genoten van het leven, 

van iedere nieuwe dag die haar werd gegeven.van iedere nieuwe dag die haar werd gegeven.

Wij zijn opgelucht en blij dat verder leed haar bespaard is Wij zijn opgelucht en blij dat verder leed haar bespaard is 
gebleven en zeer dankbaar voor alles wat zij ons heeft  gebleven en zeer dankbaar voor alles wat zij ons heeft  

geleerd en de liefde die ze ons heeft gegeven.geleerd en de liefde die ze ons heeft gegeven.

Jos Omsels en familieJos Omsels en familie

Correspondentieadres: Jos Omsels, Correspondentieadres: Jos Omsels, 
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningenp/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen

De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis  De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis  
zal in besloten kring plaatsvinden.zal in besloten kring plaatsvinden.

Wiel en Lien
Janssen–Korsten

Hartelijk gefeliciteerd 
met jullie 60 jarig huwelijk!

Van de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen
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Komst champignonkwekerij 
in Grashoek gaat door 
ondanks financiële 
problemen Panbo
Ondanks dat Panbo uit Beringe in financiële problemen verkeerd, blijft 
het plan om een champignonkwekerij in Grashoek te realiseren over-
eind. Dat meldt Peggy Huibers van Panbo. Het bedrijf is momenteel 
bezig met een saneringstraject om haar schuld af te betalen en is ervan 
overtuigd dat het traject gaat slagen.

Het champignonbedrijf uit Beringe 
verkeerd in zwaar weer nadat direc
teur en medeeigenaar Ser Huibers 
twee jaar geleden overleed. Een 
persoonlijke vete tussen de nabe
staanden volgde. Uiteindelijk heeft 
dat geresulteerd in een schuld van 
700.000 euro. Volgens Peggy Huibers 
loopt er momenteel een schuldsa
neringstraject. “Dat traject duur zo’n 
vier maanden. We zijn afhankelijk 
van onze schuldeisers, maar we gaan 
ervan uit dat dit traject gaat slagen.” 
Indien schuldeisers niet akkoord 
gaan, volgt er waarschijnlijk een fail
lissement van Panbo.
Ondanks dat het bedrijf financiële 
problemen heeft, wil Panbo nog 
steeds het plan voorzetten om een 
champignonkwekerij van 7,5 hectare 
groot op Marisbaan in Grashoek te 
realiseren. Een vergunning voor dit 
project is eerder onder voorwaar
den verleend. Dit houdt in dat er nog 
enkele aanvullende stukken aange
leverd moeten worden voordat de 
vergunning definitief gebruikt kan 
worden en er dus gestart mag wor
den met de realisatie van de loca
tie. “Onder andere de documentatie 

over de brandveiligheid van de hal 
ontbrak. Inmiddels heeft er al een 
gesprek met de brandweer plaats
gevonden. De bezwarenprocedure is 
ook afgelopen. Wel vindt er in mei 
nog een mondelinge behandeling 
plaats van de bezwaren. Wanneer we 
echt gaan bouwen, is nog niet duide
lijk”, aldus Huibers.
Huibers vindt het jammer dat omwo
nenden na de goedkeuring van 
de omgevingsvergunning in de 
media hun frustraties hebben geuit. 
“Omwonenden gaven aan dat ze niet 
op de hoogte waren van de plannen, 
maar wij hebben bij iedereen een 
brief in de bus gedaan, waarin stond 
vermeld dat ze contact met ons kon 
worden opgenomen bij eventuele 
vragen. Daar hebben maar een paar 
mensen gebruik van gemaakt. Ik was 
verbaasd dat er zoveel weerstand 
over de locatie was. Op het perceel 
zit al jaren de bestemming glastuin
bouw en dat weten de omwonenden. 
Aan de andere kant kan ik begrijpen 
dat mensen het niet fijn vinden als er 
wat voor hun huis wordt gebouwd.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Werkzaamheden N279 
tussen Asten en Meijel
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant gaan wĳ  als Dura Vermeer het groot onderhoud uitvoeren 
aan de provinciale weg N279 tussen Asten en Meĳ el. Het wegdek, dat deels nog uit oud cementbeton 
bestaat, krĳ gt nieuw stiller asfalt. De provincie Noord-Brabant grĳ pt de werkzaamheden ook meteen 
aan voor verbeteringen voor de verkeersveiligheid en natuur. 

De kruising van de N279 met de Buizerdweg wordt 
omgebouwd naar een rotonde. Daarnaast zullen de 
koude oversteken veiliger worden gemaakt. Er wor-
den twee faunaduikers en een faunatunnel aangelegd. 
Deze werkzaamheden starten op 10 juni 2022 met de 
werkzaamheden en zullen gereed zijn op 8 augustus 
2022. Gedurende deze 9 weken zetten wij ons opti-
maal in om de werkzaamheden naar verwachting uit 
te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 
6 deelgebieden met hierbij wisselende afsluitingen. 
Deelgebied 2, 1 en 6 zullen in een fase vallen. Wij star-
ten ter hoogte van Asten en zo richting Meijel werken.

Deelgebied 5
Gedurende het weekend van 10 juni tot en met 12 juni 
en het weekend van 17 juni tot en met 19 juni zal de 
weg tussen de Floraweg tot rotonde Heesakkerweg 
afgesloten zijn.

Deelgebied 4
In het weekend van 24 tot en met 26 juni zal vanaf de 
Floraweg tot kruising Buizerdweg de weg afgesloten 
zijn. Hierbij is het mogelijk om de N279 over te steken 
bij de Zeilhoekweg.

Deelgebied 3
Van maandag 20 juni tot 10 juli zal de weg tussen de 
rotonde Heesakkerweg en de kruising Buizerdweg afge-
sloten zijn. Hier is wel een mogelijkheid om de N279 
over te steken bij de Zeilhoekweg. Wel is het mogelijk 
om de N279 over te steken ter hoogte van de kruising 
Buizerdweg.

Deelgebied 2, 1 en 6
Van maandag 11 juli tot zondag 7 augustus zal vanaf 
kruising Buizerdweg tot de provinciegrens inclusief 
parallelweg afgesloten zijn. Wel is het mogelijk om 
de N279 over te steken ter hoogte van de kruising 
Buizerdweg.

Inloopavond
Wij organiseren een informatie avond waarbij 
de werkzaamheden worden toegelicht en er ruimte is 
om vragen te stellen. 
Deze avond is op:
• Donderdag 28 april 2022, 16.00 tot 20.00 uur
• Team Centrum de Beiaard
• Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten

Blĳ f op de hoogte
Daarnaast kunt u de werkzaamheden volgen via de 
BouwApp. Onze werkzaamheden zijn te vinden onder 
projectnaam: Reconstructie N279 tussen Asten en 
Meijel.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met Inez Draper bereikbaar op: 06 53 59 98 04 
of via de mail op i.draper@duravermeer.nl

De winnaar van 2020, Musicalschool 
Me on Stage, werd door de jury vooral 
geprezen om het feit dat het kinderen 
en jongeren door musical de kans biedt 
helemaal zichzelf te kunnen en mogen 
zijn. Deze culturele basis kan een kind 
de rest van zijn leven als een positieve 
ervaring met zich meenemen.
Het speurwerk en publicaties van de 
vrijwilligers van de werkgroep De 
Borcht werd ook gewaardeerd door 
de jury. De publicaties enthousiasme
ren inwoners van Baarlo én Peel en 
Maas bij het organiseren van culturele 
activiteiten en geven menig inwo

ner inzicht in hun eigen (culturele) 
geschiedenis. Daarom werd de werk
groep als winnaar van 2021 gekozen.
Burgemeester Wilma Delissen over
handigde de prijswinnaars, de 
oorkondes en de nieuwe bokaal, 
ontworpen door Ellen Urselmann. 
De Stimuleringsprijs 2020 ging 
naar Schutterij Sint Willibrordus 
en de Publieksprijs was ook voor 
Musicalschool Me on Stage. Zowel de 
Stimuleringsprijs als de publieksprijs 
2021 ging naar Veerkracht.

Beeld: Esmee Luijpers

Vervolg voorpagina

Winnaars Cultuurprijs

Stoepkrijtopdracht Dorp Kwis´t
Deelnemers van Dorp Kwiś t, de quiz die op zaterdag 14 mei plaats vindt, mochten zaterdag 16 april al aan de 
slag met de eerste opdracht. Met de stoepkrijtopdracht konden alle deelnemende teams al de eerste punten 
verdienen. Met name de jongere teamleden mochten zich uitleven op de straat. / Beeld: Marco Hermans

Eerste padelbaan in Peel en Maas
College akkoord met komst 
padelbanen in Meijel
In Meijel worden de eerste padelbanen van de gemeente Peel en Maas 
gerealiseerd. Het college heeft namelijk akkoord gegeven op de aanleg 
van twee padelbanen op de Heufkesweg 27 in Meijel.

De twee banen op de Heufkesweg 
komen naast de tennisbanen te lig
gen op Sportpark De Starte. Volgens 
het college voldoet het plan aan 
het Bouwbesluit 2012 en de Bouw
verordening Peel en Maas. Om de twee 
banen te realiseren is er een vergun
ning aangevraagd voor het kappen van 
twee bomen aan de noordzijde van het 
plan. Het college is hiermee akkoord 

gegaan, indien er twee inlandse 
bomen worden terug gepland binnen 
één jaar. Bij het kappen van de bomen 
dient volgens de gemeente rekening 
worden gehouden met het vogelbroed
seizoen dat loopt van 15 maart tot en 
met 15 juli. De vergunning voor de 
padelbanen treedt in werking zodra de 
termijn van zes weken voor het maken 
van bezwaar is verstreken.

2104 \ nieuws
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Column
Mijn werk
Wat mijn werk zo leuk maakt? 
Dat ik diverse mensen leer 
kennen, die ieder een uniek 
verhaal te vertellen hebben. 
Ook deze week sprak ik meer-
dere mensen die in mijn 
geheugen zijn blijven zitten.

Dat waren namelijk de scholieren 
op het Buurtcollege Agora 
Maas en Peel in Panningen. 
Een groepje van vier leerlingen 
heeft zelf een CO2meter 
samengesteld. Het meest 
bijzondere vond ik de 12jarige 
Pim die middels boeken heeft 
geleerd om een minicomputer 
te coderen. Het verbaasde me 
dat iemand op die leeftijd zo 
slim kan zijn. Zelfs de coach 
keek me met verbazing aan toen 
Pim over het coderen begon te 
praten. We begrepen beiden 
niet helemaal wat hij bedoelde, 
maar wat vond ik het interessant. 
Dat zijn de verhalen die blijven 
hangen en waar ik uitgebreid 
over vertel wanneer ik van mijn 
afspraak terugkeer op kantoor.
Wat ik ook bijzonder vond, was 
het verhaal van Piet van der 
Haas over het kerkhof in Baarlo, 
waarover ik hem vorige week 
interviewde. Dat vrijwilligers 
de moeite nemen om het 
onderhoud op de begraafplaats 
over te nemen, is naar mijn 
idee een mooie eigenschap van 
deze mensen. Ook al heeft een 
begraafplaats een donker randje, 
vond ik het totaal niet ‘eng’ om 
er te lopen. Dat komt vooral 
door de mooie uitstraling van 
het gebied. Je zag duidelijk dat 
de vrijwilligers enorm veel werk 
hadden verricht door alle paden 
op te knappen, bloemen te poten 
en het geheel op te fleuren. 
Dat mag naar mijn mening wel 
benoemd worden.
Je merkt ook dat geïnterviewden 
het waarderen dat wij hun 
verhaal op papier zetten. 
Regelmatig krijgen we bedankjes 
via de mail. Dat doet je goed. 
Zo ontving een collega een 
pakketje van Greetz, als 
waardering voor het artikel 
dat ze schreef. Dat mensen blij 
worden van een tekst, is het 
mooiste van ons werk. 

Jeanine

Gezien door...

Nagenietend van haar 100 ste  verjaardag is 
Mam, Oma en Superoma rustig van ons heengegaan.

Louisa Mathea Wijnhoven - Dorssers
Wies

23 februari 1922      -      13 april 2022

echtgenote van 

Wilhelmus Jacobus Wijnhoven

Wiel

4 januari 1916      -      9 maart 1969

Lau †,   Josuiene en Paul
Joost en Marloes, Laumé, Sef
Martijn en Anne, Sophie

Maria †

Ria en Ton
Bas en Pascalle, Thom, Fleur, Mats
Mariken en Ben

Jan en José
Kirsten en Ronald, Nina, Eva
Karlijn en Nicky

Ell en Bert
Gérard en Ardelle, Oliver † en Ella
Elise
Hubèrt en Sarah-Jane, Charlie
Marie-Anne

Jos en Marjan
Laura en Minggus, Nova, Toon
Linda en Lisa

Jeanne en Pieter

Jac en Monique
Max en Inge
Eva en Bas

Marleen en Carlos
Pim en Vivian, Jip, Guusje, Sam
Simone en Bas, Saar, Boris 

Twan en Yvonne
Michelle en Jules
Guido en Lisa

Wim en Mary   Els † en Yvette †

Correspondentieadres: Napoleonsbaan Noord 17, 
               5991 NS  Baarlo

Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken,  
 voor de mooie kaarten, de telefoontjes, de berichtjes, 
de prachtige bloemen en ieders aanwezigheid rondom 

het afscheid van  

Trees Linders-Janssen
Jan

Hetty en Peter

Maasbree, april 2022

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Voor altijd in ons hart 

Truus Cuijpers – van den Eertwegh

6 juni 1933  -  14 april 2022

Doret Cuijpers en Sjak van Dieten

Vivienne en Annemarieke

 Annabella, Sebastian, Olivia

Derk en Janne

Job en Line

Helga Cuijpers en Bart Keunen

Lisa en Maurice, Bas, Tom Bieleman

Achter elke traan een herinnering. Herinneringen aan een moeder, een oma.

Vooral een gezinsmens, warm en betrokken. Zorgzaam.

Koken, gezellig samen eten. Puzzelen, buiten zijn en bloemen.

Zelfstandig en sterk. “Rechop en neet bang!”

Het gaat leeg zijn zonder haar, zonder onze mam en onze oma.

We zijn dankbaar dat zij in ons leven was. Zij is voor altijd in ons hart.

We hebben in kleine kring afscheid genomen.

Correspondentieadres: Heemskerklaan 10 – 5694 CN Son en Breugel

Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde gaf
       Kahlil Gibran

Anneke Mommers-Daniëls
 * 9 februari 1932      † 15 april 2022

weduwe van Frans Mommers

 Mieke†

 Harry en Marianka Wouter & Lianne 
  Michiel & Amy 
  Joost & Anke, Liz en Mels 
  Bart

 Paula Kekeli

 Marc en Tonny Frank
  Stef & Eline
  Willem & Rianne

 Luc en Karin Maud
  Stans

 Eric en Mariëlla   Petri & Doran
  Robin & Simone
  Aniek
  Joeri
  Ferdy

 Ellen en Geert-Jan

Correspondentieadres:  
Zuster Meritastraat 12, 5988 KE Helden

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Auto’s gevraagd, alle merken loop, 
sloop of schade. Direct geld en 
vrijwaring, snel opgehaald. 
Tel. 06 52 85 93 48. 

Optidee: voor persoonlijk advies, 
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30 
en www.optidee.nl/peggywismans 

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & 
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Oppas gezocht 3 dagen per week 
14.3017.30 in Panningen. De kinderen 
zijn 5,5 en 8. Tel: 06 15 69 89 41

Apt. met frontaal zeezicht in Los 
Cristianos Tenerife. Huurprijs € 50, 
per nacht. Inf. 06 48 42 59 42.

Gezocht: poetshulp bedrijfspand 
4uur/week en (eindexamen) scholieren 
zaterdag en vakantiewerk.
www.boomkwekerijcoonen.nl in Baarlo

Voetreflexologie
Diverse behandelingen: ontspannend 
en verzorgend.
Info: www.mayproosten.nl

Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Voor aardbeien- en aspergeplanten, 
groenteplanten, fruitbomen en 
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat 
64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52

Schoonmaker m/v gezocht 
camping Egchel
Seizoen april t/m september
Werkdagen bespreekbaar. Contacteer
06 38 04 36 13/info@vossenveld.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

familie \ 2104 
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In korte tijd zijn er door het hele land al duizenden opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Mensen nemen 
Oekraïners in huis om deze mensen een woonplek te bieden. Toch zijn er nog meer plekken nodig. In Nederland staan er 80.000 tot 
100.000 woningen waarvan de eigenaren al een huis bezitten, waarom worden eigenaren hiervan niet verplicht om deze tweede 
woning toe te wijzen aan Oekraïense vluchtelingen?

Bezitters van een tweede huis zouden mid
dels een verordening verplicht kunnen wor
den hun huis beschikbaar te stellen voor 
Oekraïense vluchtelingen. Deze manier van 
opvang werd ook gebruikt na de oorlog. Zo 

kunnen er meer Oekraïense vluchtelingen aan 
een fatsoenlijke woning geholpen worden in 
plaats van een verblijf in een sporthal. Aan de 
andere kant weten we niet hoelang Oekraïense 
vluchtelingen hier blijven. Wat gebeurt er dan 

als een groot deel van de Oekraïners die nu naar 
Nederland komt niet meer terug kan gaan? Er is 
natuurlijk al een woningnood in Nederland, veel 
mensen kunnen geen woning vinden. Zij moe
ten op deze manier nog langer wachten op een 

woning. Wat weegt zwaarder?
Volgens de stemmers op onze poll moet het 
niet verplicht worden om een tweede huis af 
te staan. Marloes van Hal heeft een duidelijke 
mening. “Tenminste niet zonder een redelijke 
vergoeding. Mensen werken hard voor dit huis 
en hebben ervoor gekozen te investeren in 
plaats van te consumeren. Worden ze daarvoor 
nu gestraft? En huurders kun je er niet zomaar 
uitzetten.”

Bezitters van tweede huis moeten deze verplicht toewijzen aan Oekraïense 
vluchtelingen

2104 \ opinie

Bespreking poll week 15

Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft afgelopen week geopperd om een minimumleeftijd in te stellen voor het kopen van fastfood. Zij is van mening dat een dergelijke 
leeftijdsgrens, die te vergelijken is met die van alcohol en tabak, kan helpen een ‘gezonde generatie’ op te voeden.

Aan de ene kant is dit misschien wel een 
goed idee, omdat mensen tegenwoordig 
steeds makkelijker grijpen naar ongezond 
eten en vaker overgewicht hebben. Dit 
begint vaak al op jonge leeftijd. Ongezond 
eten en drinken is makkelijker verkrijgbaar 
en aantrekkelijker dan gezonder eten, staat 
ook in het WIonderzoek. Mensen worden 

steeds geconfronteerd met reclame en lage 
prijzen en worden verleid tot ongezond eten, 
terwijl het slecht is voor hun gezondheid. Als je 
dit kinderen op jonge leeftijd verbied, heeft het 
een positief effect op hun gezondheid. Ze raken 
zo niet al vroeg gewend aan ongezond eten 
en drinken.
Aan de andere kant gaat deze maatregel wel 

erg ver. Mensen hebben zelf het recht om hun 
kind op te voeden zoals zij dit willen. Als daar 
af en toe een patatje bij komt kijken, dan is dat 
zo. Daarnaast liggen er in de supermarkt ook 
veel ongezonde producten die gekocht kunnen 
worden door kinderen, dus het probleem 
wordt er niet mee opgelost. Er zijn genoeg 
maatregelen die minder heftig zijn, maar 

wel degelijk zouden kunnen helpen bij het 
oplossen van dit probleem. Denk bijvoorbeeld 
aan minder reclame voor fastfood. 

Er moet een minimumleeftijd ingesteld worden 
voor het kopen van fastfood. Wat vindt u?

Er moet een minimumleeftijd ingesteld 
worden voor het kopen van fastfood

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

daar word je gezien

Masterplan
Savelberg
Koningslust

Bij zorgorganisatie Daelzicht staan we voor goede zorg en ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Afgestemd op wat iemand kan, wil en 
nodig heeft. We vinden het belangrijk dat mensen prettig bij ons kunnen wonen, 
verblijven en werken. Daarom hebben we voor ons zorgterrein in Koningslust - 
ook wel Savelberg genoemd - een masterplan ontwikkeld. In dit plan beschrijven 
we de gewenste invulling, de inrichting en het gebruik van zorgterrein Savelberg 
voor de lange termijn.  

Het masterplan geeft inzicht en richting
Het plan beschrijft hoe we het terrein Savelberg tussen nu en 2035 inrichten en 
ontwikkelen, zodat alle bewoners, medewerkers en bezoekers optimaal gebruik
kunnen maken van deze mooie plek. Daarbij hebben we aandacht voor toekomst-
bestendige woningen en gebouwen, dagbestedingslocaties, een heldere infra-
structuur en mooie beplanting. 

Herontwikkeling terrein

Beleef het samen
We ontwikkelen een fijne woon- en leefomgeving waarin cliënten, familieleden, 
medewerkers en vrijwilligers zich goed voelen. Een plek waar iedereen welkom 
is en die uitnodigt elkaar te ontmoeten. Ook voor omwonenden en dorpsgeno-
ten uit Koningslust. Een plek om samen te leven en te beleven. 

Masterplan Savelberg 
Het masterplan Savelberg beschrijft in hoofdlijnen de visie op de herontwikke-
ling van het zorgterrein in Koningslust. Wilt u het masterplan graag lezen? 
Kijk dan op onze website: www.daelzicht.nl/masterplan-savelberg

nieuwbouw@daelzicht.nl   •   www.daelzicht.nl/wonen   • 

Bekijk hier een video over het Masterplan Savelberg:
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WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

week 16 - 2022 / Informatie van en over de gemeente

Huis van de Gemeente
Gemeente Peel en Maas
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten

Bibliotheek
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten

WegWIJZer Vorkmeer
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten
• Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag: 

gesloten

Afvalinzameling met 
Koningsdag 
De inzameling van woensdag 27 april (Koningsdag) gaat niet door. 
Vanaf woensdag schuiven alle inzameldagen een dag op. 
Kijk op de online afvalkalender wanneer we bij u afval inzamelen: 
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/. Vul uw postcode en huisnummer in. 

Milieupark gesloten 
Het milieupark is woensdag 27 april (Koningsdag) gesloten. 

Onze buitendienst zoekt

Een medewerker wijkbeheer 

Interesse?
Reageer dan uiterlijk 8 mei op deze 
vacature.

Meer informatie over deze baan en 
hoe je kunt solliciteren vind je op 
www.peelenmaas.nl > Bestuur en 
Organisatie > Werken bij de gemeente

Inwoners geven mening over 
communicatiekanalen gemeente
Ruim 1.000 inwoners hebben hun mening gegeven over de communicatiekanalen van 
de gemeente Peel en Maas. In een enquête hebben zij goede tips en verbeterpunten 
opgeleverd voor de gemeentegids en de gemeentepagina en het raadsnieuws in de Hallo. 
De gemeente gaat aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

• Ruim een derde van de inwoners heeft het afgelopen jaar de gemeentegids één tot drie keer 
per jaar gebruikt, minder dan een derde 4x of vaker per jaar en een derde gebruikt de gids 
nooit. De gids wordt met name gebruikt door mensen van 65 jaar en ouder;

• 54% van de respondenten leest elke week de gemeentepagina in de Hallo. Ruim 70% is 
tevreden over dit gemeentenieuws;

• Het raadsnieuws wordt door 39% van de respondenten elke maand gelezen, 34% leest het 
nooit en de overige respondenten af en toe. Respondenten geven aan dat de teksten te lang 
en te moeilijk zijn.

Vervolgstappen
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt over enkele weken een advies voorgelegd 
aan het college van burgemeester en wethouders voor de gemeentegids en de gemeentepagina 
in de Hallo. Als het college hier een besluit over heeft genomen, wordt dit besluit bekend 
gemaakt. Voor het raadsnieuws in de Hallo worden de resultaten van het onderzoek besproken 
in de werkgroep Raad van de Toekomst. Binnen de werkgroep wordt bekeken welke invulling 
van het raadsnieuws het beste bij de resultaten van het onderzoek past.

Onderzoek
Het onderzoek naar de communicatiekanalen is gehouden in december en januari. Het 
onderzoek is voorgelegd aan de deelnemers van het digitale inwonerpanel TipPeelenMaas, er 
zijn 2.500 enquêtes per post verstuurd (steekproef uit de basisregistratie personen) en iedereen 
die dat wilde kon de enquête invullen via de Hallo, website of social media-kanalen van de 
gemeente Peel en Maas.

Gemeente Peel en Maas feliciteert 
Musicalschool Me on Stage met de gemeentelijke 

Cultuurprijs 2020 en Historische werkgroep De 
Borcht met de gemeentelijke Cultuurprijs 2021

Ook felicitaties voor de overige winnaars
Publieksprijs 2020: Musicalschool Me on Stage
Stimuleringsprijs 2020: Schutterij Sint Willibrordus Meijel
Publieksprijs én Stimuleringsprijs 2021: Makers van het 
boek Veerkracht

Foto: Esmee Luijpers

Een 
omgewaaide 

boom

Download de MijnGemeente app 
in de Apple Store (iOS) of in 

de Play Store (Android). 

Zie jij een onveilige
verkeerssituatie, een 

kapotte straatlantaarn,
afval dat is gedumpt?

Meld het via de app en de 
medewerkers van de gemeente 

gaan ermee aan de slag.

nieuwsgemeentegemeente
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WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

week 16 - 2022 / Informatie van en over de gemeente

Huis van de Gemeente
Gemeente Peel en Maas
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten

Bibliotheek
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten

WegWIJZer Vorkmeer
• Woensdag 27 april (Koningsdag): gesloten
• Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag: 

gesloten

Afvalinzameling met 
Koningsdag 
De inzameling van woensdag 27 april (Koningsdag) gaat niet door. 
Vanaf woensdag schuiven alle inzameldagen een dag op. 
Kijk op de online afvalkalender wanneer we bij u afval inzamelen: 
https://afvalkalender.peelenmaas.nl/. Vul uw postcode en huisnummer in. 

Milieupark gesloten 
Het milieupark is woensdag 27 april (Koningsdag) gesloten. 

Onze buitendienst zoekt

Een medewerker wijkbeheer 

Interesse?
Reageer dan uiterlijk 8 mei op deze 
vacature.

Meer informatie over deze baan en 
hoe je kunt solliciteren vind je op 
www.peelenmaas.nl > Bestuur en 
Organisatie > Werken bij de gemeente

Inwoners geven mening over 
communicatiekanalen gemeente
Ruim 1.000 inwoners hebben hun mening gegeven over de communicatiekanalen van 
de gemeente Peel en Maas. In een enquête hebben zij goede tips en verbeterpunten 
opgeleverd voor de gemeentegids en de gemeentepagina en het raadsnieuws in de Hallo. 
De gemeente gaat aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

• Ruim een derde van de inwoners heeft het afgelopen jaar de gemeentegids één tot drie keer 
per jaar gebruikt, minder dan een derde 4x of vaker per jaar en een derde gebruikt de gids 
nooit. De gids wordt met name gebruikt door mensen van 65 jaar en ouder;

• 54% van de respondenten leest elke week de gemeentepagina in de Hallo. Ruim 70% is 
tevreden over dit gemeentenieuws;

• Het raadsnieuws wordt door 39% van de respondenten elke maand gelezen, 34% leest het 
nooit en de overige respondenten af en toe. Respondenten geven aan dat de teksten te lang 
en te moeilijk zijn.

Vervolgstappen
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt over enkele weken een advies voorgelegd 
aan het college van burgemeester en wethouders voor de gemeentegids en de gemeentepagina 
in de Hallo. Als het college hier een besluit over heeft genomen, wordt dit besluit bekend 
gemaakt. Voor het raadsnieuws in de Hallo worden de resultaten van het onderzoek besproken 
in de werkgroep Raad van de Toekomst. Binnen de werkgroep wordt bekeken welke invulling 
van het raadsnieuws het beste bij de resultaten van het onderzoek past.

Onderzoek
Het onderzoek naar de communicatiekanalen is gehouden in december en januari. Het 
onderzoek is voorgelegd aan de deelnemers van het digitale inwonerpanel TipPeelenMaas, er 
zijn 2.500 enquêtes per post verstuurd (steekproef uit de basisregistratie personen) en iedereen 
die dat wilde kon de enquête invullen via de Hallo, website of social media-kanalen van de 
gemeente Peel en Maas.

Gemeente Peel en Maas feliciteert 
Musicalschool Me on Stage met de gemeentelijke 

Cultuurprijs 2020 en Historische werkgroep De 
Borcht met de gemeentelijke Cultuurprijs 2021

Ook felicitaties voor de overige winnaars
Publieksprijs 2020: Musicalschool Me on Stage
Stimuleringsprijs 2020: Schutterij Sint Willibrordus Meijel
Publieksprijs én Stimuleringsprijs 2021: Makers van het 
boek Veerkracht

Foto: Esmee Luijpers
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in de Apple Store (iOS) of in 

de Play Store (Android). 

Zie jij een onveilige
verkeerssituatie, een 
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afval dat is gedumpt?

Meld het via de app en de 
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nieuwsgemeentegemeente
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Graaf van Kesselstraat 3
Grotestraat 14, 14A en 14B
Kieënwegperceel M 1390 
Napoleonsbaan Zuid (nabij 28) perceel D 4699 
Schafelt 16
Veldstraat 10 en 10A en Tiendvrij
Haambergweg 14
Hoogstraat 54
Kaumeshoek
Baarloseweg 15A
Kesselseweg 9
Marie Notermansstraat 1
Op de Lundert 14
Schrames 11 
Dijk 5 
Lanterdweg 18
Schijfweg-Zuid 2 
De Brentjes 81
Poorterweg 97 
Goriusstraat 3
Plettenbergstraat 35
Vlasbemt 28 
Berg 3
Heufkesweg 27
In de Haag 7
Molenstraat 3
Vissersweg 2
Kerkstraat 8
Kerkstraat 80
Nobisstraat 5 
Scharenweg 26
Afwegingskader regionaal budget Jeugd Regio Noord-Limburg
Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

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

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

Bestrijding 
eikenprocessierupsen
25 april start de biologische bestrijding van de eikenprocessierups 2022 in Peel en Maas. 
Het werk wordt uitgevoerd door Herman Vaessen Tuin Boom Groen uit Maasbree. 

Waar gaan we de bestrijding uitvoeren?
Op onze website www.peelenmaas.nl  zoekwoord: Eikenprocessierups vindt u de 
‘Overzichtkaart 2022 bestrijding eikenprocessierups Peel en Maas’. 
Er wordt niet bestreden in parkjes, onverharde wegen, recreatieve fiets- en wandelroutes en 
bossen. Ook de provincie en omliggende gemeenten gebruiken deze verdeling.

Bestrijding
We bestrijden de rupsen op een milieuvriendelijke wijze met het biologisch middel XenTari. 
Hiermee kunnen we een preventieve bestrijding uitvoeren waardoor de overlast door de rupsen 
zo veel mogelijk beperkt blijft. Alhoewel het materiaal biologisch is, adviseren we ramen en 
deuren te sluiten tijdens de periode dat we in uw straat zijn.

Een tweede middel zijn Nematoden. Dit zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 
Nematoden zijn aaltjes die de rups binnen dringen via een natuurlijke lichaamsopening. De 
eikenprocessierups zal dan onder gunstige omstandigheden binnen enkele dagen sterven. 
Nematoden worden net zoals Xentari met een spuit aangebracht op de bomen.

Tijdstip van bestrijding
De exacte dagen van bestrijden zijn nu nog niet aan te geven. Dit zal in ieder geval in de periode 
van 25 april tot 1 juni zijn. Ook in de avonduren en weekenden. De overlast zullen we zoveel 
mogelijk beperken. Voor een (actuele) planning bekijk onze website  www.peelenmaas.nl > 
zoekwoord: Eikenprocessierups. 

Nog vragen?
Wilt u meer weten over de (bestrijding van de) eikenprocessierups, kijk dan op: 
https://www.hermanvaessen.nl/boom/eiken-processierups

Heeft u in uw tuin eikenbomen waarin eikenprocessierupsen bestreden moeten worden? 
Daarvoor kunt u terecht bij Herman Vaessen Tuin Boom Groen. De kosten zijn voor eigen 
rekening 

Heeft u nog vragen over de bestrijding van de rupsen, neem dan contact op met Herman 
Vaessen Tuin Boom Groen: processierups@hermanvaessen.nl tel. 077-465 17 08 of met Arno 
Linssen, gemeente Peel en Maas: arno.linssen@peelenmaas.nl tel. 077-306 66 66.

gemeentegemeente

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

Tarief Wmo-vervoer mag niet omhoog
Meer dan achthonderd mensen maken gebruik van Wmo-vervoer van Omnibuzz. Het college wil het tarief 
dat mensen per zone moeten betalen, verhogen. PvdA/GroenLinks is daar tegen. Nu de prijzen overal de 
pan uitrijzen, moet de gemeente daar niet nog een extra schepje bovenop doen.

Mensen die een indicatie hebben 
voor Omnibuzzvervoer moeten 
per zone zelf 73 cent betalen. Het 
college wil dat bedrag verhogen 
naar 85 cent. Dat tarief wordt in de 
andere gemeenten van Limburg ook 
gehanteerd, zegt het college, en 
het is een bedrag dat vergelijkbaar 
is met de kosten van reizen met 

openbaar vervoer. Het levert de 
gemeente jaarlijks 11.600 euro extra 
op. Dat is een relatief klein bedrag, 
vinden wij. En er wordt een totaal 
fout signaal mee afgegeven. Iedere 
maand wordt het leven duurder. 
Alle huishoudens hebben te maken 
met een fikse koopkrachtdaling. 
Steeds meer huishoudens hebben 

de grootste moeite om de eindjes 
nog aan elkaar te knopen en velen 
lukt dat al niet meer. Het college 
heeft kennelijk onvoldoende voeling 
met deze situatie en doet vrij 
luchtig over een extra mindering 
van de koopkracht van meer dan 
achthonderd huishoudens. Het is 
gemiddeld maar 13 euro op jaarbasis, 

schrijft het college. Voor mensen die 
toch al (te) weinig hebben, is 13 euro 
(te) veel. Het is ook een miskenning 
van de precaire situatie waarin veel 
huishoudens verkeren. De gemeente 
moet haar burgers helpen en niet 
extra belasten. Dat geldt ook voor 
huishoudens met weinig inkomen die 
geconfronteerd worden met enorme 
verhogingen van de energielasten. 
Het rijk geeft gemeenten extra 
geld om huishoudens hiervoor te 
compenseren. De gemeente legt 

de grens voor het recht op deze 
compensatie bij 120 procent van het 
sociaal minimum. PvdA/GroenLinks 
heeft in de raad voorgesteld die 
grens te leggen bij 130 procent. Want 
ook in de groep 120 tot 130 procent 
van het minimum vallen zware 
klappen.

Annigje Primowees, Frits Berben,  
Raf Janssen, raadsleden

PvdA/GroenLinks Peel en Maas
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Uitbreiding Industrieterrein Panningen

Hamerstukken in de gemeenteraad

Plat kalle

Door de kans om een aangrenzend terrein te kopen, kan er gelijk gehan-
deld worden door industrieterrein Panningen uit te breiden aan de 
Maasbreseweg. Bij dit voorstel gaan we uit van Wijziging van 
Bestemming voor Agrarische grond naar een gedeelte Bedrijventerrein. 
Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag van diverse kleinere 
bedrijven. Dat er grote behoefte is aan uitbreiding van het industrieter-
rein met een wachtlijst van vijftien bedrijven in Panningen is duidelijk. 
Dit tot een categorie één tot drie bedrijven.

Invulling en inrichting van het totale 
bedrijventerrein komt later aan de orde 
in een apart BPvoorstel. Belangrijk is 
dat we als gemeente zorgen dat onze 

bedrijven vooruit kunnen. Er komt plek 
voor andere starters via doorstroom 
van vragende bedrijven.
Daarnaast vinden wij het als VVD 

belangrijk dat aan de gemaakte 
afspraken met omwonenden tege
moet wordt gekomen. Bijvoorbeeld 
afstand tot woningen (50 meter) 
en met betrekking tot infrastruc
tuur de inrit bedrijventerrein aan 
Maasbreseweg houden en in en uitrij
den van dit nieuwe gebied zo inrichten 
dat verkeer via Zandbergweg deze niet 
als sluiproute kan gaan gebruiken. Dit 
om Zandbergweg te ontlasten. Laat 
de sloop en brandafval door huidige 
eigenaar opruimen. Gedeeltelijke (her)

invulling agrarisch bedrijf. Dit om een 
bedrijf aan de kernrand te faciliteren.
Inrichting van het bedrijventerrein 
met duurzame energie terugwin
ning, groene inpassing et cetera volgt 
later in een apart Bestemmingsplan. 
Al hopen wij dat dit niet lang op zich 
laat wachten. Kortom als VVD zijn we 
blij met dit voorstel en wensen we 
toekomstige ondernemers veel succes.

Jeanne Hesen

Hamerstukken in de gemeenteraad, wat zijn dat? In een raadsvergadering worden globaal twintig voor-
stellen behandeld. Vooraf aan raadsvergaderingen vindt een commissievergadering plaats, waarin de 
partijen binnen Peel en Maas uitgebreid en diep ingaan op de voorstellen vanuit het college van burge-
meester en wethouders.

Dan wordt uitgekristalliseerd over 
welke voorstellen de raad direct 
een besluit gaat nemen: de zoge
naamde ‘hamerstukken’ en de 
voorstellen die de raad nog breed 
en politiekinhoudelijk wil bedis
cussiëren voordat het voorstel 
onder de hamer gaat. De hamer

stukbesluiten zijn net zo belangrijk 
als de besluiten die na diepgaande 
discussie in de raad worden geno
men. Het verschil zit vaak in 
complexiteit of in verschil van 
partij standpunt over een voor
stel. Op 19 april vielen de voorstel
len over de bestemmingsplannen 

‘uitbreiding Johanneshoeve in 
Baarlo’, ‘Akkerbouwbedrijf/kwe
kerij Eelserberg 3 in Maasbree’, 
‘Bedrijfswoning Haagweg 58 in 
Kessel’, Veehouderij Laagheide 
1 in Panningen’ en Zorgcomplex 
Kapelkeshof in Meijel onder 
‘hamerstukken’. De uitbreiding 

Johanneshoeve behelst onder 
andere een paar vakantiebunga
lows, een beeldentuin, een galerie 
en restaurant voor eigen gebruik. 
Bij elkaar meerwaarde voor het 
toerisme. Akkerbouwbedrijf/lelie
kwekerij Eelserberg 3 breidt de 
loods uit, zodat de landbouwma
chines niet meer buiten hoeven te 
staan. Het pand Haagweg 58 wil 
Neptunus toch graag handhaven als 
bedrijfswoning, eerder was deze 
plek als uitbreiding voor het bedrijf 

bedoeld. De oude varkenshoude
rij Laagheide 1 wordt gesloopt en 
het akkerbouwbedrijf met paar
denhoudenrij wordt voortgezet. 
Zorgorganisatie PSW bouwt op 
Kapelkeshof, gebied Beckers een 
woonzorgappartement, een prach
tig maatschappelijk initiatief vanuit 
de Meijelse ouders zelf.

Joep Hermans, Raadslid 

Het gaat in de provincie vaak over grote thema’s als energietransitie, ruimtelijke vraagstukken en 
hoe we de grote welvaarts- en gezondheidsverschillen in onze provincie kunnen verminderen. 
“Wie sjoen is ut as ut auch aaf en toe hiel dich bij is, bij de taal van dien hert”. Vrijdag spraken we met 
verschillende vertegenwoordigers van de Limburgse taal over onze gezamenlijke ambitie voor 
de toekomst.

In 2019 is er al een convenant 
Limburgse taal gesloten waarin alle 
partijen hebben afgesproken om 
samen te werken om het Limburgs 
als regionale taal in Nederland 
te behouden, het gebruik ervan 
te bevorderen en om de positie 

van het Limburgs te verstevigen. 
Met andere woorden: hoe we 
onze eigen dialecten, zoveel 
mogelijk kunnen borgen in onze 
samenleving. Als eerste is het heel 
belangrijk om te weten dat het al 
lang wetenschappelijk bewezen 

is dat meertaligheid juist heel 
goed voor de ontwikkeling van 
het kind is. De CDAfractie heeft er 
destijds dan ook op aangedrongen 
dat juist de organisaties die 
met jonge ouders werken deze 
boodschap ook echt uitdragen. Het 

is belangrijk voor je hele verdere 
leven dat je eerst je moedertaal 
goed gaat spreken. Daarom zijn 
we blij dat de provincie samen 
met al die organisaties juist inzet 
op ‘plat kalle’ van jonge ouders, 
bij de peuterspeelzaal, bij de 
kinderopvang en in het onderwijs. 
Buiten dat het goed is voor je 
(taal)ontwikkeling is het ook 
buitengewoon sjoën, sjon, of schon 
en verbindend om ons immaterieel 
erfgoed te koesteren. ‘Ut lit zeen 

woar se vanaaf kums’. Het maakt 
ons mede tot wie we zijn.

Marlou Absil, Statenlid

VVD Peel en Maas

Lokaal Peel&Maas

CDA Peel en Maas

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

 350 meter • 500 meter • 1250 meter

 2500 meter • 5 km • 10 km

Inschrijven en informatie:  www.rundjeumuthundje.nl

SCHRIJF JE IN en loop mee op 7 mei

Op zaterdag 7 mei 2022 vindt de zesde editie van het hardloopevenement  

Rundje um ut Hundje in het centrum van Horst plaats.

Een gezellig hardloopevenement in de regio met een nieuw parcours.  

VOORJAARSVERKOOP
UIT EIGEN KWEKERIJ

WAAR?

WANNEER?

WAT?
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Dat water een rode draad is in zijn leven, is een understatement. Hij werkt als zwemonderwijzer, maar in 
zijn vrije tijd is hij ook aan het water te vinden. Zo zit hij bij de reddingsbrigade en waterwacht en was hij 
tien jaar strandwacht. Deze week wordt de 37-jarige Nico Bots uit Panningen geplukt. 

Nico is een echte Panningnaar, hij is 
geboren en getogen in het dorp en 
heeft zich er altijd thuis gevoeld. “Ik 
groeide op in een fijn gezin met een 
zus, die twee jaar jonger is dan ik”, 
blikt hij terug. “Mijn vader werkte 
en mijn moeder was vaak thuis en 
zorgde voor het gezin. Er was altijd 
iemand thuis als ik tussen de mid
dag mijn boterhammen kwam eten. 
Het was altijd gezellig bij ons.” 

Waterrat 
Van kleins af aan was Nico al gek 
op zwemmen. “Op mijn 9e ging 
ik bij de reddingsbrigade”, vertelt 
hij. “Ik vond zwemmen gewoon 

super. Voetballen was niet mijn ding.” 
De liefde voor zwemmen en water 
bleef Nico vasthouden, want nadat 
hij zijn mavodiploma haalde op het 
Bouwens van der Boijecollege in 
Panningen, werd hij badmeester. “Het 
zwemmen is er dus altijd ingebleven”, 
lacht Nico. Toch was er iets anders dat 
hem ook heel leuk leek, namelijk het 
werken in de dierentuin. “Ik volgde op 
school ook het praktijkvak dierhouderij 
en wilde hier eigenlijk iets mee gaan 
doen, maar dan zou ik erg ver moe
ten reizen om dit beroep uit te kunnen 
oefenen. Daarom viel mijn keuze toch 
op zwemonderwijzer.” Nico stuurde het 
zwembad in Panningen een brief met 

de vraag of hij er stage kon lopen en 
de rest is geschiedenis. “Ik mocht met
een op gesprek komen en ze boden 
aan mijn cursussen te betalen. Ook 
kon ik al gedeeltelijk komen werken, 
omdat ik bij de reddingsbrigade al 
wat diploma’s had gehaald.” Drie jaar 
lang volgde Nico verschillende cursus
sen voor zwemonderwijzer en liep hij 
tegelijkertijd stage en werkte wat uur
tjes. Inmiddels werkt Nico al bijna 21 
jaar bij het zwembad, waar hij inmid
dels zo ongeveer alles doet. “Ik geef 
zwemles, groepslessen, hou toezicht 
en maak schoon. Sinds één jaar geef 
ik ook babyzwemmen, dat is ontzet
tend leuk om te doen.” Het mooiste 
aan zijn werk vindt Nico het contact 
met mensen. “De afwisseling is super”, 
legt hij uit. “Ik werk met mensen van 
0 tot en met 90 jaar en iedere groep 
heeft iets leuks, ik ben een echt men
senmens.” De leukste doelgroep vindt 
Nico de kinderen tussen 4 en 6 jaar, die 
hij zwemles geeft. “Sommige kinde
ren zijn bang of denken dat ze iets niet 
kunnen, het is mooi om te zien als dit 
ze dan toch lukt. Deze succeservaring, 
daar doe je het voor. Hoe mooi is het 
om het zelfvertrouwen van een kind te 
zien groeien?” 

Samenwonen 
Op relatief jonge leeftijd verliet Nico 
het ouderlijk nest. “Op mijn 19e ging ik 
al op mezelf wonen in een flatje in het 
centrum van Panningen”, vertelt Nico. 
Daar bleef hij een aantal jaar wonen, 
tot hij zijn vriendin Linda leerde ken
nen twaalf jaar geleden. “Ze liep vaker 
voorbij mijn flat en na een tijdje kregen 
we contact via Hyves”, lacht hij. “Na 
twee jaar kochten we samen een huis 

in Panningen. Ik woon nu op loopaf
stand van het zwembad en kan lek
ker te voet naar werk.” Linda en Nico 
hebben samen een hondje, Laika, die 
inmiddels alweer 10 jaar oud is. Samen 
gaan ze graag met de hond erop uit. 
“We vinden het heerlijk om de natuur 
in te gaan en lopen niet gauw het
zelfde rondje.” 

Vrije tijd 
Naast dat Nico al sinds zijn 9e vrijwil
ligerswerk doet bij de reddingsbri
gade in Panningen, is hij ook tien jaar 
lang strandwacht geweest in Zeeland. 
“Als ik vakantie had van mijn werk, 
ging ik ieder jaar ongeveer twee 
weken die kant op”, zegt hij. “Dit was 
heel erg vet om te doen, we waren 
dag en nacht op het strand omdat 
we op de reddingspost sliepen.” Nico 
kwam op het idee om bij de strand
wacht te gaan, omdat hij merkte dat 
hij al jaren verschillende diploma’s had 
voor de reddingsbrigade, maar hier 
naar zijn idee te weinig mee deed. 
“Wat ik heb geleerd, kon ik daar echt 
in de praktijk brengen”, legt hij uit. 
“Je bent dagelijks bezig met mensen 
redden en EHBO te geven. Omdat je zo 
nuttig bezig was, gaf dit werk erg veel 
voldoening. Sommige situaties waren 

best wel heftig, vooral wanneer er 
een kindje kwijt was dat nog niet kon 
zwemmen. Als we dan met de boot 
aan het varen waren om dat kindje 
te zoeken, was het erg spannend. 
Gelukkig hebben we deze kinderen 
toch keer op keer op de kant terug
gevonden.” Na tien jaar stopte Nico 
ermee, omdat dit werk toch veel tijd 
kostte en hij meer tijd wilde doorbren
gen met zijn vriendin. Toch miste hij 
dit wel. Daarom besloot hij het dich
ter bij huis te zoeken. “Ik zit nu bij de 
waterwacht in Roermond”, geeft hij 
aan. “Daar ben ik vaak in het weekend 
te vinden en gaan we de Maasplassen 
op en varen hier rond. Dit vrijwilligers
werk is beter te combineren, omdat ik 
hier ‘s ochtends heenga en ‘s avonds 
weer naar huis kan. Nu ik iets ouder 
word, is dat toch praktischer.” 
Dat zijn leven vooral om water draait, 
vindt Nico juist leuk. “Als je doet wat 
je leuk vindt, dan is het ook niet erg. 
Het is echt ontspanning voor mij om 
naar buiten te gaan en op een boot 
uit te waaien. Ik zie mezelf ook wel 
voor altijd hetzelfde werk blijven 
doen, omdat ik het simpelweg heel 
erg leuk vind.” 

Tekst: Floor Velthuizen 

Nico Bots Panningen
Geplukt

Acu-Balance

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Hooikoorts, Vermoeidheid, Stress, 
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten, 

Pijnklachten, Blessures, Afvallen

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.



12 sport \ 2104 

MVC’19 slaat na rust toe
Koploper MVC’19 heeft paasmaandag 18 april pas na rust afstand kunnen nemen van RKSVO uit Ospel. 
Interimtrainer Chesron Geuns, die de onverwacht gestopte trainer Huub Joosten uit Maasbree is opgevolgd, 
had zijn huiswerk goed gedaan.

Maasbreese spelmaker Marco Daniëls 
en aanvoerder Ron van den Kerkhof 
hadden permanente bewaking gekre
gen. In de in hoog tempo gespeelde 
wedstrijd hield RKSVO tot de rust nog 
stand. Binnen tien minuten na rust 

sloeg MVC’19 genadeloos toe. De jonge 
Yannick Muijsenberg opende in de 47e 
minuut de score door een voorzet van 
Marco Daniels koel af te ronden. De 
wedstrijd werd door diezelfde speler 
beslist in de 55e minuut, toen hij voor 

de tweede maal toesloeg. Overigens 
had de Ospelse ploeg pech toen haar 
keeper in de 30e minuut in botsing 
kwam met MVC’19 speler Paul van den 
Kerkhof en vervangen moest worden. 
Het is te hopen voor de gasten dat de 

blessure van hun goalie zal meevallen.
MVC’19, dat alleen de geblesseerde 
Daan Peters miste, was voor de rust 
al de betere ploeg, maar stuitte heel 
vaak op de uitstekende Ospelse goalie. 
De spaarzame kansen van de gasten 
werden een prooi voor de Maasbreese 
doelman Tim van Renselaar. In de 
tweede helft was MVC’19 zeer domi
nant. Het gevarieerde Maasbreese 
aanvalsspel zorgde voor veel ruimte in 
de Ospelse defensie. Zowel op de flan
ken als in het centrum van de defensie 
vielen veel gaten. De wedstrijd ging 
in de 86e minuut definitief op het slot 
toen Ron van den Kerkhof met een 
fraaie pass Marco Daniëls in stelling 
bracht, die simpel kon inschieten. In de 

blessuretijd leek Mike Peeters nog de 
40 te scoren, maar deze werd terecht 
afgekeurd wegens buitenspel. In deze 
sportieve wedstrijd werden onnodig 
vijf gele kaarten uitgedeeld. Zeker 
de drie gele kaarten wegens opmer
kingen tegen de leiding waren onno
dig. Overigens werd uit videobeelden 
bewezen dat MVC’19 twee penalty’s 
werden onthouden. Het kon de pret 
niet drukken want MVC’19 won dik ver
diend de wedstrijd en de drie punten 
zijn binnen. MVC’19 kan zich nu gaan 
opmaken voor de topper zondag tegen 
SC Irene in Maasbree om 14.30 uur.

Tekst: Mat Nellen 
Beeld: Math Geurts Fotografie

Verdiende zege van SV 
Panningen tegen Koningslust
Panningen stelde vorige week de tweede periodetitel veilig, 
nu volgde de uitbeurt tegen hekkensluiter VV Koningslust. 
De wedstrijd tegen Koningslust vond plaats op zaterdag 16 april. 
Panningen won met 0-2.

Een feller spelend Koningslust, 
met name in verdedigende zin, 
zorgde ervoor dat Panningen maar 
moeizaam in het ritme kon komen. 
Het duurde tot de 20e minuut 
voordat het eerste wapenfeit 
genoteerd kon worden. Een voorzet 
van Tom Wulms werd door spits 
Dion Cuijpers buiten bereik van 
de Koningslust doelman op de lat 
gekopt. In dezelfde minuut gevolgd 
door een schot, dat net over het 
Panningen doel ging, door de 
balvaste Koningsluster spits Wesley 
Goeden. In de tegenaanval spatte 
een schot van Nick Wilmer op de lat 
uiteen waardoor het 00 bleef in het 
eerste bedrijf. In minuut 49 werd 
Nick Wilmer onreglementair gestopt 
op ongeveer 18 meter van het 
doel. De toegekende vrijetrap werd 
door hemzelf feilloos in de linker 
kruising gelegd. Hierdoor kwam 
Panningen verdiend aan de leiding. 

De groenwitten namen meer en 
meer het initiatief, wat resulteerde 
in een aantal goede kansen. Zo 
schoot Youri van den Hurk de bal 
net over het doel na een voorzet 
van de achterlijn van Ramon Sijben. 
10 minuten na rust viel de beslissing, 
een strak voorgezette corner werd 
binnengekopt door Tom Wulms. 
Buiten een schot van Youri, dat net 
doel miste, viel er weinig meer 
te noteren. Panningen gooide de 
wedstrijd op slot, drong niet echt 
meer aan en Koningslust was niet 
bij machte de achterstand enigszins 
goed te maken. De laatste 10 
minuten moest Panningen met zijn 
tienen de wedstrijd uit spelen door 
het uitvallen van Ilias Amhaouch 
met een vrij ernstige blessure. 
Panningen, weer drie punten rijker 
en weer de nul gehouden.

Tekst: SV Panningen

Helden op de valreep langs IVO
Na de twee eerdere thuisoverwinningen behaalde Helden tweede 
paasdag 18 april haar derde overwinning op rij. Het was IVO uit 
Velden dat in de ‘dying seconds’ geklopt werd door een kopbal van 
aanvoerder Freek Kessels. Dat uitgerekend één van de kleinste 
mannen op het veld met het hoofd scoorde, was veel zeggen over de 
wilskracht van de thuisploeg.

In de eerste helft was Helden al op 
voorsprong gekomen na een prima 
aanval over de linkerflank. De harde 
voorzet van Bas Wijnands werd door 
IVO zelf achter de doelman gewerkt. 
Helden had in die beginfase weinig 
te vrezen. Maar toen was daar 
die grote kans voor de bezoekers. 
Tot opluchting van de supporters 
miste IVO deze opgelegde kans. 
Niet veel later was het toch raak. 
Het was een hoge bal die de 
aanvaller van IVO prachtig afrond en 
Nick Bouten verschalkte in de lange 
hoek. De ploegen gingen rusten met 
een 11. En daar mocht Helden het 
meeste van balen.
In de tweede helft hadden de bezoe

kers het betere van het spel, maar 
echte grote kansen kregen ze niet, 
behoudens een vrije trap die op de 
paal belandde. De wedstrijd leek als 
de bekende nachtkaars uit te gaan. 
Maar daar dachten Nick Verstegen en 
Freek Kessels dus anders over. Een 
prima voorzet van die eerste werd 
met het hoofd verlengd door Freek in 
de verre hoek. De keeper was kans
loos. Direct vanaf de aftrap kreeg 
Helden via Sef Arts nog de kans op 
31, maar die schoot de bal net voor
langs. Helden overleefde nog één 
hectisch moment in haar eigen 16 en 
toen vond de leidsman het welletjes.

Tekst: Roy van Breukelen

MVC’19-aanvoerder Ron van den Kerkhof krijgt persoonlijke bewaking. 
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Naam Sofie Vrenken
Leeftijd 13 jaar
School Het Bouwens van
 der Boijecollege
Woonplaats Maasbree

Wat voor reis zou je ooit 
willen maken?
Het zou me heel leuk lijken om 
een keer een roadtrip te maken 
door allerlei warme landen. 
Het liefst zou ik dit doen wanneer 
ik wat ouder ben, en dan samen 
met een aantal vriendinnen lekker 
hard meezingen met verschillende 
liedjes en mooie avonturen 
beleven.

Wat zou je graag nog willen 
leren in je leven? 
Ik zou graag nog eens willen leren 
om mijn rust te bewaren in een 
stressvolle situatie. Als ik rustig 
ben kan ik veel beter nadenken.

Wat deed je als kind het liefst? 
Ik vond het altijd heel leuk 
om verstoppertje te doen. 
Bijvoorbeeld dat je door het hele 
huis rende om de beste verstop
plek te vinden. Ik vond dit altijd 
zo leuk om te doen met heel veel 
mensen.

Welke herinnering bezorgt je 
kippenvel? 
Met de zipline van de berg af gaan 
tijdens een supergezellige vakan
tie in Winterberg. Deze vakantie 
vond plaats in de coronatijd.

Wat is het beste advies dat je 
ooit hebt gekregen? Van wie 
was dat advies? 
Geloof in jezelf en mijn moeder 
heeft me dit advies gegeven. 

Soms kan ik dat goed gebruiken, 
zeker in spannende situaties.

Welke grote beslissing heb je 
onlangs genomen? 
Voor het voorgezet onderwijs, naar 
welke school, maar ook welke brug
klas ik wilde/zou gaan. Ik ben blij 
dat ik samen met zes vriendinnen 
samen in de havovwo brugklas zit. 
Dit is heel gezellig en altijd lachen 
met elkaar.

Wat is de laatste foto die je 
hebt gemaakt?
Dat ik samen met een vriendin een 
ijsje aan het eten ben. Deze heb ik 
naar meerdere mensen verstuurd 
via Snapchat.

Hoe heb je je beste vriend/vrien-
din ontmoet?
We hebben een hele leuke vriendin
nengroep. We hebben samen op de 
basisschool gezeten en met ieder 
van hen heb ik een goede band. 
Ik ben blij met heel veel goede 
vriendinnen.

Heb je een verborgen talent?
Ik hou van bakken, het liefste bak 
ik een taartje. Een red velvet lukt 
me heel goed en die vinden we 
in ons gezin ook allemaal lekker. 
Verder kan ik uren kijken naar leuke 
bakprogramma’s.

Heb je een bijbaantje?
Ik ga graag oppassen en dit doe 
ik daarom bij meerdere gezinnen. 
Ik vind het altijd leuk om met 
kinderen bezig te zijn. Vaak 
als ik in de avond ga oppassen 
doe ik dat met een vriendin, 
dan hebben we het altijd heel 
gezellig en dan kijken we 

bijvoorbeeld een film of doen we 
een spelletje.

Wat doe je het liefst op een 
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst spreek ik samen met mijn 
vriendinnen af, zodat we een gezel
lige avond hebben en veel kun
nen lachen samen. We zijn met een 
groep van negen, dus dat is altijd 
gezellig.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn oma’s, ze hebben altijd tijd 
voor me, zijn altijd positief en 
gewoon heel lief. Als er iets is kan ik 
altijd bij hen terecht.

Waar zouden anderen zich het 
meest over verbazen als ze dat 
over jou te weten zouden komen?
Ik ben heel zorgzaam, ik wil graag 
dat iedereen het fijn heeft en zich 
op zijn gemak voelt.

Wat was het laatste boek dat jij 
heel erg leuk vond?
Kansloos van Mel Wallis de Vries. Ik 
heb het gelezen omdat we boeken 
moesten lezen voor school en het 
leek mij een heel leuk boek. Het 
was een spannend boek en ik heb 
ondertussen al meerdere boeken 
van deze schrijver gelezen.

Met welke artiest zou jij je leven 
willen ruilen?
Het zou me heel leuk lijken om een 
week in de schoenen van Antoon 
te staan. Hij is het afgelopen jaar 
enorm bekend geworden. Zijn 
Nederlandstalige muziek is heel 
bekend. Het bekend zijn zou ik wel 
voor een week mee willen maken.

Tekst: Marin Driessen

Sofie Vrenken Maasbree
15-vragen aan

Column
IJs

Hoi

Je kent het wel. Het komt 
voor in alle vormen, in alle 
smaken. In alle kleuren die je 
je maar kunt bedenken. 
Waar je ook bent, het zal 
altijd in de buurt zijn. En het 
kan absoluut niet ontbreken 
in je leven.

Een lawine of een vloedgolf 
die je overspoelt met alle 
nieuwigheid die je ervaart. 
Een tornado die door je hoofd 
raast. Omdat je simpelweg 
niet zult kunnen beschrijven 
wat deze ervaring met je doet. 
Je staat versteld. Je voelt zo 
veel. Je voelt een streling van 
een zachte bries. De lieflijke 
wind die je omringt en je al te 
voorzichtig uit balans haalt. Al je 
zintuigen die direct op alert 
zullen staan om dit gevoel in 
zijn fijnste glorie te ervaren.
Je ogen worden geopend. 
De positiviteit die in de lucht 
hangt zal langzaam via je neus, 
het overnemen naar je keel, 
afstromend naar je longen. Waar 
uiteindelijk alle positiviteit zich 
zal verzamelen. Je voelt het naar 
je hart trekken, je voelt een 
warm gevoel. Je staat stil bij dit 
gevoel en geniet optimaal, maar 
dan ook echt in de volste manier 
van genieten. Die warmte in je 
hart, het voelt goed. Waardoor 
je het krijgt wil je niet missen. 
Een lichtelijke tinteling in je 
mond, wat je proeft. Dat is pure 
en alleen maar pure liefde. 
Je laat de liefde even op je 
inwerken. Je laat de liefde op 
je smaakpapillen in werken. 
Ze tintelen, ze genieten, ze zijn 
in hun element.
Om het gevoel ten volste te 
ervaren laat je het even op je 
tong liggen tot je besluit dat 
het in je buik een betere plek 
zal vinden. Om zo nog even 
een trekje in je hersenen te 
voelen. Je weet dat ze mee 
genieten. Dat laten ze hierdoor 
toch merken. Je ging te snel, 
genieten langzamer. 
Geniet in alle smaken van de 
liefde. En ik kies voor aardbeien. 
Zo, nu heb ik wel zin in dat ijsje.

Mirthe

Veel doelpunten
Kessel heeft 
makkie aan 
Grashoek
Voetbalteam Grashoek 1 
heeft zichzelf tekort gedaan 
door, paasmaandag 18 april 
thuis op sportpark 
De Peelrand, de punten wel 
heel erg gemakkelijk aan 
VV Kessel 1 te geven. In een 
tijdsbestek van 18 minuten 
kreeg Kessel spits Willem 
Kruijk zoveel ruimte dat hij 
drie keer kon scoren. 
Zijn collega Rick Peeters 
zorgde ook voor een doel-
punt waardoor de wedstrijd 
gespeeld was na 
35  minuten. Het sierde 
Grashoek dat het in de 
tweede helft zichzelf 
 hervond. Door twee doel-
punten van Stan Cuijpers 
was de einduitslag 2-4 een 
stuk draaglijker. 

Grashoek had maandag iets 
te veel respect voor de num
mer twee van de vierde 
klasse E. Vooral toen het even 
tegenzat gingen de kopjes 
omlaag. Kessel nam afstand. 
De 01 viel in de 17e minuut. 
Nadat Grashoek balverlies 
leed, stond Willem Kruijk 
op de rand van de 16 meter 
vrij en verschalkte de Kessel 
spits keeper Koen Clephas 
met een geplaatst schot. In 
de 24e minuut kreeg Willem 
wederom weinig tegenstand 
toen hij op links kon opstomen 
en Koen verraste in de korte 
hoek. 4 minuten later was het 
Rick Peeters die zag dat Koen 
verkeerd opgesteld stond 
en met een lob 03 maakte. 
De 04 viel in de 35e minuut 
toen wederom Willem Kruijk 
veel vrijheid kreeg en voor 
de derde keer succesvol kon 
uithalen.

Buitenkansje
In de tweede helft geloofde 
Kessel het wel en kreeg 
Grashoek meer vrijheid en ook 
meer kansen om de score op 
te poetsen. Freek van Oijen 
was heel dicht bij een doel
punt toen hij een vrije trap 
verlengde, maar deze gestopt 
zag worden door de Kessel 
doelman. In de 61e minuut 
kon Jarno Steeghs de bal 
afleveren bij de vrijstaande 
Stan Cuijpers. Stan liet zich 
dit buitenkansje niet afne
men en scoorde: 14. Daarna 
kreeg Grashoek nog twee 
heel goede kansen. Tjerk van 
Sleeuwen verlengde een vrije 
trap met het hoofd, maar zag 
de bal net naast gaan en Stan 
Cuijpers schoot vanuit een 
riante positie in het  zijnet. 
Stan kon zich in blessure
tijd nog revancheren. Chris 
Hunnekens speelde zich mooi 
vrij en bediende Stan die het 
net vond. Einduitslag 24. 

Tekst: John Janssen
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Klassiek meets Flamenco
Concert in de Kapel der 
Lazaristen Panningen
Cultuurpodia Peel en Maas organiseert in samenwerking met 
de Orgelkring Peel en Maas op zondag 24 april om 15.00 uur een 
concert. Luna Zegers geeft dan haar concert ‘Lorna Falla 
Flamenco’. 

Luna laat de muzikale link horen 
tussen de begin 20e eeuwse klas
sieke Andalusische componisten 
Frecderico Garcia Lorca en Manuel 
de Falla en de Andalusische volks
muziek die Flamenco is. Het is een 

combinatie van zang en gitaarm
uziek. Luna wordt begeleid door 
gitarist Vincete Santiago. Ze traden 
al vaker op in Panningen. 
Voor meer informatie, mail peter@
klaasen.blx of bel 06 54 25 43 40.

Diverse activiteiten
Koningsdag in Peel en Maas
In meerdere dorpen in de gemeente Peel en Maas wordt 
Koningsdag gevierd. Dit feest vindt dit jaar plaats op woensdag 
27 april. In onder andere Meijel, Beringe, Baarlo en Kessel vinden 
activiteiten plaats.

Stichting Oranje Comité Meijel 
organiseert het feest op het 
Alexanderplein. Er worden diverse 
optredens gegeven door verschil
lende verenigingen. Kinderen 
kunnen zich laten schminken, zich 
vermaken op het springkussen, 
spelen en dansen. Voorafgaand 
aan dit feest wordt het officiële 
gedeelte in D’n Binger ook gevierd. 
Alle (oud) gedecoreerden van 
Meijel zijn dan welkom. De festivi
teiten starten om 15.00 uur. 
In Beringe start Jeugdwerk Beringe 
om 10.30 uur op het schoolplein 
van basisschool Onder de Linden. 
Dan gaat er een optocht vanaf de 
school door het dorp. Daarna vindt 
er een vossenjacht plaats. Om 
12.30 uur staat de fanfare Sint Jozef 
klaar met muziek en is er een prijs
uitreiking voor de mooist versierde 
voertuigen en kinderen van de 
optocht.
In Kessel tovert Stichting 
Kindervakantiewerk Kessel de kas
teeltuin om tot een attractiepark. 
Met twee stormbanen, een buik
schuifbaan, een pannakooi (voet
bal) en drie kleinere springkussens 
is er speelplezier voor jong en oud. 

Het programma start om 11.00 uur. 
Ook is er een ‘Airchallenge’, een 
parcours dat zo goed mogelijk 
afgelegd moet worden. De winnaar 
mag zich koning of koningin van de 
spelen noemen. 
Ook mag Stichting Kinderfeesten 
Baarlo Koningsdag vieren. Het 
ochtendprogramma begint op de 
Markt om 10.15 uur met een ludieke 
opening. Met versierde fietsjes 
maken de kinderen, samen met de 
fanfare en brassband, een rondje 
door het dorp. Aan het eind van 
de tocht vindt er een prijsuitrei
king hiervan plaats. Op en rond de 
Markt en Kasteelweide zullen ver
schillende activiteiten en demon
straties zijn. Het middagprogramma 
begint om 11.30 uur en duurt tot 
14.30 uur. Op de Baron van Erplaan 
is een kinderkleedjesmarkt en op 
de Kasteelweide kunnen kinderen 
tegen een kleine vergoeding deel
nemen aan oud Hollandse spelen. 
Op de Markt staat een springkus
sen en op de Kasteelweide een 
stormbaan opgesteld. Daarnaast 
staat er een kraampje van Stichting 
Kinderfeesten Baarlo op de Markt 
voor wat lekkers.#kempencreëert

hey order-begeleider/calculator 
grafimedia!

Wij zoeken versterking binnen ons 
communicatieteam. Iets voor jou?
Wat ga je doen? 
Als commercieel orderbelegeider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
invoering en begeleiding van onze opdrachten. Je maakt calculaties voor offset 
en digitaal drukwerk. Verder bestaat je takenpakket uit adviseren, bewaken van 
orders en ben je de spil tussen klant, verkoop en productie.

Je bent als een van de eerste aanspreekpunten hét gezicht van Kempen en je 
houdt grip op de gestelde levertijden, zowel intern als extern. Tot slot ben je 
verantwoordelijk voor onze inkoop van materialen en onderhoud je contacten 
met leveranciers.

Zoals je misschien al merkt, is dit een veelzijdige functie, maar: dat is voor jou 
geen probleem.

Wie ben je? 
Jij wordt gelukkig van controle en afwisselend werk. Je zoekt graag alles tot in 
de puntjes uit en meerdere ballen in de lucht houden is voor jou geen probleem. 
Verder heb je enkele jaren werkervaring in onze grafische wereld en heb je een 
commerciële, enthousiaste en klantgerichte instelling. Je kunt prima zelfstandig 
werken, maar je bent ook een echte teamplayer. Administratieve programma’s 
zoals MS Office en Gripp kennen geen geheimen voor jou. Kun je ook nog 
aangeleverde bestanden checken en in positie zetten? Dan zijn we helemaal blij.

Hoe solliciteer je? 
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar je cv en 
motivatiebrief bij. Heb je vragen? Bel dan even met Eric, via 077 396 13 50. 
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 29 april.

Tot snel!

Over Kempen Creëert
Wij zijn een communicatiebureau en wij bedenken, maken en delen doeltreffende 
communicatieboodschappen. Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. 
De vraagstukken die bij jou terecht komen zijn dan ook iedere dag anders. We kijken 
altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig en komen zo tot het 
beste resultaat. Dat doen we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit 
vormgevers, communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
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Adver to r ia l

Femilie
De Beringse Revue 
komt eraan
De 3e Beringse revue heet ‘Femilie’ en het verhaal draait om de 
alledaagse perikelen van een Beringse familie met een niet 
alledaags bedrijf. 

Met een geheel nieuwe opzet 
en nieuwe spelers staat ‘Femilie’ 
garant voor een avond vol plezier 
met een vrolijk verhaal, video, zang 
en dans. Verhaal en liedjesteksten 
zijn geschreven door Joke Ghielen 
uit Panningen. De regie is in handen 
van Mieke Janssen uit Helden

Kaartjes
Kaartjes zijn te koop voor 15 euro 
bij Café de Nabber in Beringe.

De voorstellingen vinden plaats 
op 29 en 30 april en 1 mei om 
20.00 uur in de Wieksjlaag.
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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 
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Pasen 
Jezus Christus is als de 
opgaande zon in het oosten. 
Door zijn verrijzenis is Hij een 
levende persoon, is Hij het 
licht van de wereld. In ons 
leven hebben wij ‘oriëntatie’ 
nodig om te weten wat echt 
belangrijk is en waar wij op 
mogen hopen. Deze oriëntatie 
vinden wij bij de levende Heer. 
Het woord ‘oriëntatie’ stamt 
van oriens, dat opgaande zon 
betekent. Laten wij daarom 
het licht van de verrezen 
Christus opzoeken en het 
beschouwen als de opgaande 
zon in ons leven. Laten wij op 
onze levensweg het licht van 
de Heer schijnen. Komt u naar 
één van de eucharistievierin-
gen? U bent welkom! 

Parochie Beringe
Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. 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.

Mededelingen
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van 
het oorlogsmonument op het 
parochiekerkhof van Beringe zijn 
welkom op NL 21 RABO 0141939583 
van parochie Beringe. 
Kerkdiensten 
Vrijdag 22 april
Vormselviering 19.00 uur 
Zondag 24 april 
H. Mis 9.30 uur 
Woensdag 27 april 
H. Mis 9.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties NL83 RABO 0120795086, 
G. Sillekens, Eemsestraat 12, 
077 307 95 30 
Kerkdiensten
Vrijdag 22 april
Vormselviering 19.00 uur 
Zondag 24 april 
H. Mis 11.00 uur 
Zondag 1 mei
Geen H. Mis 

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 april

H.Mis 11.00 uur t.i.v. de vrede 
in de wereld 

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Overleden
Resi OmselsHocks, 80 jaar; 
Jan Pubben Lazarist 83 jaar; 
Anneke MommersDaniëls 90 jaar,
Kerkdiensten 
Zondag 24 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – 
Voorstellingmis 1ste communicanten
collecte mede voor de weekboekjes

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer
De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zaterdag 23 april
Geen H. Mis 
Zaterdag 30 april 
Geen H. Mis 

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur maandag 19.30 tot 20.00 uur
en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 23 april
H. Mis 19.00 uur
Beloken Pasen/Goddelijke 
Barmhartigheid
Dameskoor t.i.v. Piet Kessels (gest.
jaard); Lei Lemmen en Marie Lemmen
Spee (gest.jaard)
Zondag 24 april
10.00 uur Eerste H. Communie, 
leerlingen bs. Den Doelhof
Maandag 25 april
18.30 uur H. Aanbidding
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 26 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). 
Aansl. koffiedrinken
Donderdag 28 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). 
Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum, Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag en woensdagochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Overleden
Cor Ottenheijm, 86 jaar en  
Jan Pubben c.m., 83 jaar 
Kerkdiensten 
Zaterdag 23 april 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
koor. T.i.v. Giel van Neerven, Mia van 
NeervenHendriks en overledenen 
van fam. Hendriks; Joke Goes; Pierre 
Vanmaris en Truus VanmarisSteeghs 
en overleden familieleden. Extra col
lecte misboekjes
Zondag 24 april 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
14.00 uur: heilig doopsel in paro
chiekerk van Lennox Tillemans
dinsdag t/m vrijdag 
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

Cluster MKBE

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 april
Beloken Pasen
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Overleden ouders Jozef 
en Wilhelmina Duijfvan der 
Schoot. Sjeng en Grada Driessen
Nijssen. Voor de intenties van de 
Aldegundiskapel en de Mariakapel 
op het kerkhof.

Zondag 1 mei
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr. 
Marlies Steijvers. Intenties: Petronella 
Vaessen. Graad Linssen (verjaardag) 
en An LinssenPeeters.

Mededelingen
Viering Eerste H. Communie
Zondag 22 mei ontvangen de kinderen 
van groep 4 van de basisscholen
voor het eerst de H. Communie tijdens 
de vieringen om 11.00 uur.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk 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
Gezinsbijdrage 
NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 23 april
19.15 uur H. Mis.
Truus en Jan GiesbertzHendriks.
Jaardienst Sjra Houtappels, dochter 
Mia en overleden familieleden.
Jo Huijsmans.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

bij pastoor deken Wilson Varela 
(077 398 14 16) of kapelaan Hans 
te Boekhorst (077 477 12 75): 
Ziekenzalving  06 55 40 80 23.

Kerkdiensten
Zondag 24 april
9.30 uur H. Mis. Jaardienst Cor Hoeben 
en Drina HoebenRongen.
Donderdag 28 april
9.00 uur H. Mis. Overleden: Mevr. 
Wijnhoven Dorssers, 100 jaar, Graaf 
van Kesselstraat.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zondag 7 mei
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen 
parochie. 
Mededelingen
Voor de pastorale zorg kunt u terecht 

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw

 voor troost en hoop 
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

LAST VAN 
ZWAMMEN?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Pasen 
in het 
 museum
In samenwerking met de 
Bibliotheek Maas en Peel 
organiseerde Museum Peel en 
Maas op vrijdagmiddag 
15 april een speciale activiteit 
in het kader van Pasen. 
Kinderen tot en met 6 jaar 
gingen met een voorlezer op 
ontdekkingsreis aan de hand 
van een paasverhaal. 
Vervolgens mochten de kinde-
ren in het museum én daarbui-
ten op zoek naar verstopte 
paaseieren om een raadsel op 
te lossen. / Beeld: Jac Willekens
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De nieuwste opticien van Nederland met de mooiste merkmonturen 

en álle aandacht voor je ogen. 

: Speciaal voor jou nu 40% korting op een complete merkbril*. 

Kijk snel op Pearlestudio.nl.

Nu open: Pearle Studio!

Passage de Pit 2, Panningen


