
Dak ingestort
Eén flinke storm en de historische boerderij Lormans aan de Baarloseweg in Helden zou in elkaar storen. En dat is gebeurd. Het dak is onlangs ingestort. “Het had niet zo ver hoeven 
komen”, vindt Ton van Reen, die alles weet over de boerderij die uit 1570 stamt. Hij schreef het boek Klein Volk over het aanwezige ‘kabouterluikje’ in de boerderij en luidt vanwege de 
historische waarde al jaren de noodklok om de boerderij te restaureren. “Gemeente Peel en Maas laat echter alles verloederen. Er is nooit wat met de boerderij gedaan.” Omdat de 
boerderij in handen is van kippenboer Jos Coolen en niet op de monumentale lijst staat, ligt de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente. Volgens de schrijver is de boerderij wel een 
monument en is het nog niet te laat om de boerderij vanaf de grond opnieuw op te bouwen. Van Reen vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen door historische 
panden te behouden en vaart moet maken met de Erfgoedlijst. / Beeld: Jac Willekens
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Snelheid weg verminderen door fysieke maatregelen
Bewoners Heldensedijk Meijel slaken noodkreet
Tien jaar na het fatale ongeluk op de Heldensedijk in Meijel luiden bewoners wederom de noodklok over de 
verkeersveiligheid op die weg. Middels een brief aan gemeente Peel en Maas vragen ze om de snelheid 
terug te dringen en fysieke maatregelen te treffen.

In mei 2013 is er op de Heldensedijk 
in Meijel een ongeluk gebeurd 
waarbij een opa en oma met hun 
kleinkind verongelukten. Met dat 
ongeluk nog vers in hun achterhoofd, 
hebben enkele bewoners van de 
Heldensedijk tien jaar na dato weer 
een brief aan de gemeente geschre-
ven. Het probleem van de vele onge-

lukken is de inrichting van de weg, 
geven de bewoners aan. De weg 
nodigt uit om hard te rijden, waar-
door auto’s uit de bocht vliegen. Dit 
komt volgens hen ook doordat de 
bocht onvoldoende kenbaar wordt 
gemaakt middels markeringen. Nu 
de plannen om de weg flink onder-
handen te nemen in een vergevor-

derd stadium verkeren, trekken de 
bewoners nogmaals aan de bel. 
“Er worden een aantal verbeteringen 
aangebracht, maar eerlijk gezegd 
zijn dat letterlijk en figuurlijk rand-
verschijnselen. Er komen wat extra 
waarschuwingsborden en wat andere 
strepen op het wegdek. Veel meer is 
het niet”, schrijven ze.

Drempel
Volgens hen is er winst te behalen 
door de toegestane snelheid te ver-
minderen naar 60 kilometer per uur 
en fysieke maatregelen zoals een 
drempel, sluis of lus in de rijbaan 
aan te brengen voor de bocht in de 
weghelft richting Meijel. Die laatste 
maatregel dwingt de weggebruiker 
langzamer te rijden. “Het is onbegrij-
pelijk dat er veel geld wordt uitgege-
ven voor de ‘verfraaiing/verbetering 
van het wegdek’ en dat de belang-

rijkste maatregelen die de verkeers-
veiligheid van de weg aanzienlijk 
verbeteren niet worden meegeno-
men. We vragen de gemeenteraad 
dringend verantwoordelijkheid te 
nemen en te zorgen dat de plannen 
alsnog worden herzien en de ver-
keersremmende maatregelen wor-
den nomen.”

Wij zoeken een 

salestalent
https://kempencreeert.nl/vacature-media-salestalent/
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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
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

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

Van de oorlog in Afghanistan naar de Ondersestraat 
in Helden
In een serie van veertig verhalen portretteert Patrick van ’t Hooft, gesteund door gemeente Peel en Maas, in elk artikel vluchtelingen die net hier 
zijn gekomen, om ze voor te stellen aan hun nieuwe buurtgenoten. Vrijwel niemand in de buurt weet wat nieuwkomer Sharif Wafa allemaal heeft 
meegemaakt. Hij waagde zijn leven als tolk voor het Amerikaanse en Nederlandse leger in Afghanistan en zag de dood meer dan eens in de ogen. 
Nu hebben Sharif en zijn twee zoons in hun woning aan de Ondersestraat in Helden veiligheid en rust gevonden. En zijn ze alle drie begonnen aan 
een nieuw leven: school en werk. 

Aan de wanden van de sober inge-
richte huiskamer hangen twee grote 
vlaggen. De Afghaanse aan de ene 
kant, het rood-wit-blauw (met groot 

de letters Holland erop) aan de 
andere. “Ga zitten”, zegt hij voordat hij 
van wal steekt. Voor iemand die pas 
sinds de zomer van vorig jaar in ons 
land woont, redt Sharif zich al behoor-
lijk goed in het Nederlands.
Onderwijzer Sharif Wafa (50) groeide 
op in een Afghaanse provincie aan de 
grens met Pakistan. Zijn vader was 
de dorpsdokter en zelf volgde hij een 
opleiding tot onderwijzer. Hij trouwde 
met Zarina en samen kregen ze drie 
zonen en een dochter. In 2001 vie-
len de Amerikanen Afghanistan bin-
nen om de taliban te verdrijven. Toen 
Amerikaanse soldaten bij een check-
point merkten dat Sharif aardig Engels 
sprak, vroegen ze hem om als tolk te 
komen werken. Hij greep zijn kans 
op een nieuw leven, zeker omdat het 
tweemaal zoveel betaalde als voor de 
klas staan. Van de fanatieke taliban-
extremisten moest hij sowieso niks 
hebben. Hij werkte enkele jaren voor 
de Amerikanen, die hem na enige tijd 
vroegen om naar de provincie Uruzgan 
te komen. Vanaf 2006 zaten daar ook 
de Nederlanders, en al snel stapte hij 
over. “De Nederlanders gaan meer 
relaxed en ook respectvoller met tol-
ken om.” Hij wordt hun eerste tolk.

Aanslag 
Vele honderden foto’s op zijn lap-
top getuigen van zijn tijd bij de 
Nederlandse Task Force Uruzgan. 
Foto’s van patrouilles in het veld, maar 
ook van Sharif samen met lachende 
militairen tijdens een feestje in de 
barakken van de militaire basis. 
Dramatische gebeurtenissen maakten 
hem en de militairen tot kameraden. 
Sharif raakte meer dan eens gewond. 
Op 10 juli 2007 maakte hij deel uit van 
een patrouille in de drukke bazaar van 
het stadje Deh Rawod als daar een 
zelfmoordaanslag plaatsvindt. Sharif, 
zelf ook bloedend, hielp in de hec-
tiek volop mee om de slachtoffers 
snel af te voeren naar het ziekenhuis. 
Zestien Afghaanse burgers kwamen 
om, acht Nederlandse militairen raak-

ten gewond. Hij hielp ook mee om de 
zwaargewonde luitenant Tom Krist 
af te voeren. Krist werd meteen naar 
Nederland overgebracht, waar hij 
enkele dagen later aan zijn verwon-
dingen bezweek.

Op de vlucht 
Na het vertrek van de Nederlanders 
uit Afghanistan in 2014 stopte zijn 
tolkenwerk en ging Sharif aan de slag 
als manusje van alles bij een lokaal 
hotel. Maar als ex-tolk van buiten-
landse militairen was hij zijn leven 
niet zeker. De taliban, die langzaam de 
controle over het land terugwon, was 
op hem uit. In 2017 overviel de taliban 
zijn huis. Zelf was hij toevallig net niet 
thuis, de kinderen op school, maar zijn 
vrouw was er wel. Ze raakte dodelijk 
gewond en overleed onderweg naar 
het ziekenhuis.

Mee op patrouille
Om uit handen van de taliban te blij-
ven, trok hij samen met de kinderen 
van het ene tijdelijke vluchthuis naar 

het andere. In 2018 hoorde hij dat 
Nederland haar ex-tolken in veilig-
heid wilde brengen en naar Nederland 
wilde halen. Corona en tal van pro-
blemen later maakten dat Sharif, 
samen met zijn jongste zoon Tariq, 
pas op 16 juni vorig jaar voet zette 
op Nederlandse bodem. Zijn één na 
jongste zoon Farooq arriveerde negen 
maanden later.

Naar Helden 
Na vier maanden in het AZC in 
Spaubeek verhuisden vader en 
jongste zoon naar Helden. Daar werd 
hun huis woonklaar gemaakt door 
enkele vrijwilligers, onder wie Marc 
Martens, die via Vorkmeer is gevraagd 
om de nieuwkomers in hun eerste 
jaar te helpen bij hun integratie. 
Ook onder de vrijwilligers die in het 
huis aan het klussen zijn: de vader 
en moeder van Tom Krist. “Er is een 
diepe en respectvolle band tussen 
Toms ouders en Sharif”, weet Marc. 
Uruzgan-veteranen zélf zien Sharif 
ook nog steeds als hun kameraad. 

De dankbaarheid van het leger blijkt 
ook uit tal van  officiële papieren met 
fraaie briefhoofden en stempels, en 
uit een geplastificeerd ‘certificate 
of recommendation’, dat Sharif laat 
zien. Hij heeft sinds zijn komst naar 
Nederland ook contact met diverse 
veteranen. Zo laat hij foto’s zien van 
een vriendschappelijk bezoek aan 
Helden van een Nederlandse officier 
voor wie hij heeft getolkt.

Taalles
Sharif lijkt niet gebukt te gaan onder 
alles wat hij heeft meegemaakt. Wat 
wél moeilijk is, zo geeft hij eerlijk 
toe: hij mist een vrouw in zijn leven. 
Lachend vraagt hij of zijn bezoek 
hem niet kan helpen zoeken naar 
een vrouw. Zijn nieuwe leven pakt 
hij positief op. Twee dagen per week 
volgt hij taalles, en hij kan zich al 
prima redden in het Nederlands. “Ik 
heb mijn eerste Nederlands al in 
Uruzgan geleerd.” Verder heeft hij 
een parttime contract bij bakkerij 
Broekmans. Zonen Tariq (13) en Farooq 
(16) gaan naar de Internationale 
Schakelklas in Venlo. Dat is een kleine 
school, speciaal voor buitenlandse 
middelbare scholieren (veelal 
vluchtelingen) die versneld de taal 
moeten leren. Farooq wil misschien 
later automonteur worden, denkt 
Sharif. Beide zonen voetballen bij 
VV Helden en hebben een bijbaantje 
bij Broekmans. Farooq heeft er op 
zaterdag zelfs twee: ’s avonds verdient 
hij nog wat extra’s bij als afwasser 
bij De Zoes. Contact met zijn andere 
twee kinderen heeft Sharif alleen per 
telefoon. Zijn oudste zoon woont met 
zijn vrouw en kind in Afghanistan, zijn 
dochter met man en kind in Pakistan.

Veiligheid 
Rust en veiligheid, dat is voor Sharif 
uiteindelijk het allerbelangrijkste in 
zijn nieuwe leven. “De mensen hier 
realiseren zich niet hoe belangrijk dat 
is”, zegt hij. Psychische problemen of 
stress over het verleden? Hij wuift het 
weg: “Wij Afghanen zijn veel gewend. 
Wij zijn sterke mensen.”

Tekst: Patrick van ‘t Hooft



031201 \ nieuws

Uitleg van experts
Paddenstoelen in 
het voedselbos in Meijel
De Voedselbos Kabouters verzorgde zaterdag 7 januari een advies-
sessie voor de vrijwilligers van Voedselbos Struinpad in Meijel. 
Om de bodem te verbeteren en op termijn meer eetbare oogst te 
krijgen werden diverse schimmels ingezet. De twee experts gaven 
hierbij tekst en uitleg.

Sporen van onder meer de grote 
parasolzwam, de zwavelzwam, 
de vliegenzwam, de cantharel en 
de blauwplaatstropharium wer-
den verspreid over het voedsel-
bos uitgezet. Ook werden diverse 
plantsoorten gepoot, waaron-
der fruitbomen. Het doel van het 
voedselbos krijgt op termijn steeds 
meer vorm: een plek voor mens en 
natuur, verkregen door samenwer-
king en binding. En verder: mensen 
enthousiast maken voor natuur en 
milieu en investeren in de toe-
komst, zodat ook de komende 
generaties kunnen profiteren van 

het voedselbos. De eerste beplan-
ting van het voedselbos, dat van-
uit Meijel te vinden is net over 
de Helenavaart aan het Struinpad 
van Stichting VEEN, vond plaats 
in het voorjaar van 2019. Na twee 
extreem droge zomers waarin veel 
planten niet overleefden, is de 
verwachting dat de vorig jaar en 
onlangs geplante bomen en strui-
ken het beter zullen gaan doen. 
Neem voor ideeën, vragen en bij 
belangstelling om deel te nemen 
aan de projectgroep contact op met 
initiatiefneemster Miriam Willems: 
voedselbosstruinpad@gmail.com #kempencreëert

wij zoeken een salestalent(24-36 uur)

Kempen Media groeit en daarom 
zoeken wij versterking binnen ons 
verkoopteam, iets voor jou?

Ben jij ons nieuwe salestalent? 
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en 
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande 
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf 
geschreven is. 
 
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook 
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van sales-
bezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig 
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
 
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas, 
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op 
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te 
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.

Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team? 
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je 
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd 
werken behoort tot de mogelijkheden. 
 
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen 
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers 
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de 
ruimte krijgt om te groeien.

Ga jij met ons de uitdaging aan? 
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken? 
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. 
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl

Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric: 
077 208 32 00.

Ondersteunen Heldenaren
Stichting Bevordering Welzijn 
Inwoners Helden organiseert 
Super Helden On Tour
Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Helden (SBWIH) wil, 
in samenwerking met dorpsontmoeting De Koeberg, Heldenaren 
ondersteunen die om wat voor reden dan ook moeilijk zelf iets 
kunnen ondernemen. Dit onder het motto ‘Super Helden On Tour’. 
Donderdag 2 februari is er een informatieavond over dit initiatief.

Iedereen kan iets betekenen voor 
een ander. Daarom zoekt SBWIH 
inwoners die graag iets voor 
andere inwoners willen doen. 
Denk daarbij aan voor iemand een 
boodschap doen, een pakket of 
een brief bezorgen, groene vin-
gers om mee te helpen in de tuin, 
een technische hand voor een 
kleine klus, een luisterend oor, een 
kopje koffie drinken of een kleine 
wandeling maken. De informa-

tieavond op 2 februari duurt van 
19.00 tot omstreeks 20.00 uur en 
vindt plaats in Kerkeboske aan 
de Koeberg in Helden. De avond 
begint met een korte introductie 
van SBWIH en dorpsontmoeting De 
Koeberg, gevolgd door uitleg over 
Super Helden On Tour. Er is volop 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Aanmelden voor 23 januari via 
algemeen@stichtingbwih.nl
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Biezonger eenvoudig
mer veural eenvoudig biezonger

Door Smedts-Naus
* Beringe, 7 maart 1936 † Panningen, 8 januari 2023

in liefde verbonden met

Wiel Smedts †

 Beringe: John en Henny
   Manon en Lex, Noé, Loua
   Kim♥ en Rieko, Julie

 Beringe: Henny en Henk
   Daniëlle en Léon, Mika, Finn
   Luc

 Panningen: May en Frits
   Danny
   Ferdi en Sherron

 Grashoek: Monique en John
   Iris en Daan
   Yara en Lars

Correspondentieadres: 
Aan de Meule 6 , 5986 AX Beringe

We nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 13 januari 
om 11:00 uur in de kerk van H. Jozef gelegen aan de Kanaalstraat 
te Beringe. Later op de dag begeleiden wij als gezin mam naar het 
crematorium.

Liever geen bloemen maar een gift voor ‘t Plattelandshoés wordt 
door ons zeer op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen op 
de condoleancetafel.

We zijn dankbaar voor de goede zorg gegeven door huisartsen 
Verstraten Medico. Ook zeggen we dank voor de liefdevolle zorg 
die mam heeft ontvangen in ‘t Plattelandshoés.

Afscheid nemen van iemand is loslaten
en toch iets van die mens bewaren in je hart

Jacques Janssen
* Koningslust, 11 september 1943 

  † Panningen, 7 januari 2023

echtgenoot van

Mia Janssen-Jacobs †
vriend van

Lia Stoute-Bergman †

  pap en opa van

 Panningen: Torino Janssen †
 Kessel: Angelo en Kirsten Janssen-Daemen
  Tim en Isis
  Guus
 Helden: Dymphia en Marcel Meerts-Janssen
  Rowan en Louke
  Niki en Lucas

  Familie Janssen
  Familie Jacobs
  Familie Stoute-Bergman

Correspondentieadres:  
van Hövellstraat 8, 5988 AH  Helden

We nemen afscheid van Jacques op vrijdag 13 januari om 
14.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smar-
ten te Panningen. Aansluitend zal het gezin pap begeleiden 
naar het crematorium.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Liever geen bloemen maar een bijdrage voor zorgcentrum 
Vincent Depaul in de collectebussen.

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

T.k gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 1907 6959

Op woensdag 25 jan. start weer ’n 
MINDFULNESS TRAINING bij Praktijk 
Sensus Panningen. Vergoeding via 
zorgverzekering. www.sensus-pvs.nl

Wij schuren en lakken nog tafels 
J. Derikx 06 1095 4220

Op donderdag 26 jan. start weer ’n 
MEDITATIE CURSUS bij Praktijk Sensus 
Panningen. Van 19.30-20.30 u. www.
sensus-pvs.nl. Tel:06-13747529”

GEVRAAGD: interieurverzorgster voor 
een woonhuis in Helden, 1x in de twee 
weken voor 5 uren op de maandag 
vanaf 10.00 uur. Tel. 06 3448 9333

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

Tuinman gezocht
Wie wil (tegen betaling) onze tuin 
onderhouden?
Bel 077 307 88 15 voor meer info.

Computerproblemen? Karel Heines 
Baarlo. Verdere info & tips: karelheines.
nl. 06 5096 2915.

Te koop aangeboden 1200 kg/j 
stikstof in Grashoek. Tel.nr. 
06 5116 9208.

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

Baarlonaar zoekt stukje grond (vanaf 
0,2 Ha) te koop voor moes / hobby 
tuin. Tel. 06 5321 8110
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Bónte 
Aovend en 
Bonte Middig 
in Meijel
De traditionele Bónte Aovend 
en Bonte Middig van de 
Meijelse carnavalsvereniging 
De Kieveloeët vinden dit jaar 
plaats op zaterdagavond 21 en 
zondagmiddag 22 januari. 
Tijdens deze avond en middag 
wordt het publiek voorzien 
van buuttes, Méélse sketches, 
muziek en dans.

In de buutteton nemen dit jaar 
Joep de Wildt (winnaar Keiebijters 
Kletstoernooi 2020) en Berry 
Knapen (meervoudig Zuid-
Nederlands kampioen) plaats. 
De Méélse sketch wordt dit jaar 
weer ingevuld door Spèùtj. De 
winnaars van de Liedjesaovend 
laten hun schlagers van dit jaar 
horen. Let’s Do It! toont met 
een dans waarom het aan de 
weg timmert op de Limburgse 
podia. De muzikale omlijsting 
is in handen van hofkapel Goe 
Gehusseld. Als klap op de vuur-
pijl is er een optreden van De 
Kwéékers. Kaarten zijn te koop op 
kieveloeet.nl en bij de Heere van 
Meijel.
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Een lege plek
een groot gemis

een mooie herinnering
is alles wat er nog is

We hebben in liefde losgelaten oos mam, oma en omi

An Metsemakers-Nijssen
An van Kep

* Helden(dörp), 26 juni 1927 † Panningen, 8 januari 2023

echtgenote van Kep Metsemakers † 1981

 Helden: Jac en Els Metsemakers-Ebisch
   Frank en Judith
   Geert en Merle
   Loes♥ en Koen, Emma

 Helden: Ben Metsemakers en Lenie Smit
   Kep † en Kim, Kep, Kadey
   Saskia en John, Tessel, Teun
   Joyce en Nick, Jolie, Lola

 Helden: Miek en Jan Beumers-Metsemakers
   Elles en Pieter, Loïs, Alexis
   Bart en Fieke♥, Joos

 Helden: Jantje †

 Helden: Paula en Jos van Hees-Metsemakers 
   Bas en Michelle♥♥, Tijn
   Tom en Jenny, Fleur, Sophie

 Neer: Gerry en Sjra Smeets-Metsemakers 
   Pieter
   Inge en Cheiko, Sara, Lisa

 Beringe: Marianne en Lei Timmermans-Metsemakers
   Rob en Kristie
   Stan en Marlot, Puck
   Jill en Pim

 Panningen: Wim en Patricia Metsemakers-Duque
   Harvey en Manon, Pablo

 Koningslust: Jacqueline en Mark Bos-Metsemakers 
   Lisa
   Sem

Correspondentieadres: Veldstraat 24, 5988 AK Helden

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring.

Frank Jeene uit Maasbree start bridgecursus 
ter preventie van dementie

‘Van bridgen word je alerter’
Samen met bridgedocent Peter Maas kreeg Frank Jeene uit Maasbree eerder het initiatief ‘Brein Fit met 
Bridge’ niet van de grond. Door een gebrek aan aanmeldingen kon de pilot, die gericht is op het leren van de 
denksport bridge onder 55 plussers, geen doorgang vinden. Toch houdt Frank vol, want volgens hem kan de 
sport een vertragende werking hebben op dementie. In maart wil hij de cursus laten starten.

“Het doel van Brein Fit met Bridge is 
om mensen vanaf 55 tot 60 jaar te sti-
muleren om actief hun brein te blijven 
gebruiken en om daarmee de moge-
lijkheid van dementie te vertragen. 
Uit onderzoek blijkt dat dementie al 
ontwikkelt op 30 à 40-jarige leeftijd, 
maar deze doelgroep is moeilijk te 
benaderen. Er wordt wel eens gezegd 
dat bridgen een sport is voor als je 
met pensioen bent, maar dat is niet 
het geval. Bridge kan door elke leef-
tijd gespeeld worden. Het is echt een 
breinkraker, vertelt Frank”
Volgens hem is bridgen bij uit-
stek een sport die voor een vertra-
gende werking van de ziekte zorgt. 
“Dementie is namelijk onder andere 
te vertragen met sociale en mentale 
activiteiten. Actief bezig zijn met de 
bridgesport biedt een hulpmiddel bij 
het behouden van een goed gezond 
brein, omdat het spel de hersenen 
laat werken en het geheugen blij-
vend getraind wordt. Het bridgespel 
is in hoge mate communicatief en dus 
ook waardevol in sociale zin en een 
unieke hulp in het bestrijden en voor-
komen van eenzaamheid. Omdat men 
altijd tegen iemand anders speelt 
samen met een partner bevordert het 
spel het verkrijgen van nieuwe- en 

het behouden van sociale contacten”, 
legt hij uit.

Nadenken
De 74-jarige Mariet Timmermans uit 
Baarlo is sinds de oprichting van de 
Passageclub in Baarlo een fervent 
bridger. Volgens haar heeft het kaart-
spel sociale en mentale voordelen. 
“Als oudere wil je niet in een isole-
ment raken en daarom zocht ik een 
hobby. We hebben kaarten thuis altijd 
leuk gevonden. Ik ben uiteindelijk bij 
bridgen uitgekomen. Er komt veel op 
je af en je moet energie steken en 
meters maken om het kaartspel te 
begrijpen.” Inmiddels is Mariet ver-
kocht en speelt ze vijf keer per week. 
“Omdat je na een aantal potjes wisselt, 
heb je steeds een andere gespreks-
partner. Je bent altijd onder de men-
sen en daarnaast merk ik dat ik dingen 
beter kan onthouden, doordat je bij elk 
spel goed moet nadenken. Ik ben aler-
ter geworden.” Ze zag met eigen ogen 
dat bridge ook gespeeld kan worden 
door mensen met dementie. “Bij de 
kaartclub in Helden speelde een tijdje 
een mevrouw met dementie mee. 
Ze kon vanwege de ziekte niet meer 
praten, maar ze kon wel bridgen. Dat 
vond ik knap.”

Sociaal
De 71-jarige Riek Verhaag kan beamen 
dat bridgen een breinkraker is. Ze 
speelt het kaartspel nu vijf jaar bij de 
Passageclub en vindt het spel steeds 
leuker worden. “Het is een prettige 
plek om mensen te ontmoeten en 
sociale contacten te onderhouden. 
Mensen die te onzeker zijn om te 
komen bridgen, hoop ik over de streep 
te trekken. Je wordt door bridgen zon-
der stress geprikkeld. Het is weer wat 
anders dan op de bank zitten”, vertelt 
Riek lachend.
Daarnaast ziet Riek het kaartspel als 
een uitdaging. “Elk spel is anders. Ik 
kan me voorstellen dat bridgen ter 
preventie van dementie wordt inge-
zet. Doordat ik het kaartspel een aan-
tal keer per week speel, merk ik dat ik 
alerter ben geworden.”
Mail voor informatie over de bridge-
cursus naar britsbridge@gmail.com

Het is een prettige 
plek om mensen 
te ontmoeten en 
sociale contacten te 
onderhouden

‘t Thoeshoes Maasbree gaat open
‘t Thoeshoes, gelegen aan de Dorpstraat 4 in de voormalige pastorie in Maasbree, opent woensdag 
18 januari haar deuren. Op maandag, woensdag en vrijdag wordt hier dagopvang geboden aan dorps-
genoten met dementie.

Niet alleen de persoon met demen-
tie, maar ook zijn of haar partner/
mantelzorger kan deelnemen aan 
dit project. Ook is voor deelname 
geen indicatie vereist. De cen-
trale ligging van ‘t Thoeshoes in 

Maasbree kan bijdragen aan meer 
interactie tussen deelnemers van 
‘t Thoeshoes en dorpsgenoten van 
Maasbree. In de praktijk wordt ‘t 
Thoeshoes gerund door drie profes-
sionele vakkrachten samen met een 

team van vrijwilligers. Voor meer 
informatie kunt u bellen of mailen 
met: 06 30297236 of info@thoes-
hoes.nl
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WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

OVERLAST 
DOOR  
VOGELS?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

Omringd door ons allen is onze lieve, zorgzame pap en opa thuis, 
in zijn geliefde Kessel, rustig ingeslapen.

Karel Stappers
* 24 december 1939  Kessel † 4 januari 2023

Echtgenoot van 

Mien Jacobs †

 Erik en Maryse  
  Tom en Fenna
  Rowie en Luuk
  Daantje en Don

 Nicole en Wil

Levenspartner van

Mieke Houben

 Johan en Gerda
  Noa
  Kaj en Minke
 Richard
  Ben †

Correspondentieadres: Familie Stappers
Sint Corneliusstraat 2K, 5995 XV Kessel

De afscheidsdienst heeft woensdag 11 januari plaatsgevonden. 

Twee woorden
Wil en kracht

Aan het einde restte nog slechts de wil
Weg was de kracht

Jouw taak is volbracht

Lies Boots – Peeters
* Grashoek, 3 februari 1937

† Panningen, 30 december 2022

Echtgenote van 
Jo Boots †

 Mam van Peter †
  Johan

Correspondentieadres:  
Marechausseestraat 7, 5981 HG Panningen

De afscheidsdienst heeft in kleine kring plaatsgevonden.

“Ik waas ’t nog lang neet muuj”

Na een lang leven in eenvoud nemen wij afscheid van

Truus Smeets
Maasbree, 20 juni 1933                        Panningen, 7 januari 2023

 Jac † en Toos
 Jan † en Monique †
 Nel en Jo
 Sraar en Leen †
 Wim † en Els
 Neven en nichten

Heideweg 9
5993 CM Maasbree

Wij nemen afscheid van Truus op zaterdag 14 januari om 
10.30 uur in de Heilige Aldegundis kerk, Dorpstraat 33 in 
Maasbree, waarna we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats 
op het Aldegundis kerkhof.

Een woord van dank aan Proteion en aan Maartje van den Hurk 
die er samen voor hebben gezorgd dat Truus zolang thuis kon 
blijven wonen.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Bel 
0900-0116

Bij spoed altijd 112

BLIJF NIET 
RONDLOPEN MET 
ZORGEN OVER 
IEMANDS GEDRAG 
OF SITUATIE

Vier 
generaties
Omi Truus Reijnen Hanssen (81) 
woonachtig in Panningen op de 
Markt, is zo ontzettend trots 
dat ze onlangs overgrootoma 
mocht worden van haar 
achterkleindochter Laure. 
Ze is de dochter van Meggie 
Kempen (26), woonachtig in 
Buggenum, en kleindochter van 
Monique Gommans Reijnen (52), 
woonachtig in Helden.

Vier generaties
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Janneke omringt zich al jaren met koeien op de boerderij. Ze heeft onlangs haar droom in vervulling laten gaan en naast het melkveebedrijf een 
zorgtak gerealiseerd. Drie dagen in de week begeleidt ze hulpboeren samen met haar man Johan. Deze week wordt Janneke Philipsen (34) uit 
Meijel geplukt.

Zestien jaar geleden ontmoette 
Janneke de Meijelse Johan tij-
dens het uitgaan. Sindsdien zijn ze 
onafscheidelijk en inmiddels drie 
kinderen rijker: Eline van 9, Noud 
van 7 en Merle van 6. Ze kochten 
samen een huis in het buitenge-
bied van Meijel, maar ruilden de 
woning tien jaar geleden in voor 
de boerderij van Johans ouders. “Zij 
runden het bedrijf en voelden zich 
al op zeer jonge leeftijd verant-
woordelijk voor de koeien. In 2021 
hebben ze het bedrijf over mogen 
nemen. We hebben 140 melk-
koeien en 80 stuks jongvee. Omdat 
onze kinderen zijn opgegroeid op 
de boerderij weten ze van kleins af 
aan wat werken is, net zoals Johan 
dat destijds meekreeg. We ver-
plichten hen echter niet om mee te 
helpen, maar ze vinden het boe-

renleven wel mooi. Onze zoon Noud 
is zelfs met Johan meegegaan naar de 
boerenprotesten.”

Buiten zijn
Zelf heeft Janneke geen achtergrond 
in de agrarische sector. Ze groeide op 
in Meijel in een ‘normaal’ gezin met 
drie kinderen. “De kinderen van mijn 
broer en zus zijn rond dezelfde leeftijd 
als onze kinderen. Ze komen dan ook 
graag samen op de boerderij spelen. 
Onze kinderen houden ervan om bui-
ten te zijn. Ze hebben hier natuurlijk 
ook alle ruimte. We gaan weinig op 
vakantie, we genieten met de kinde-
ren thuis. Hun vader is er altijd, dat is 
een voordeel van een boerderij.” 

Verstandelijke beperking
Voordat de kinderen werden geboren, 
rondde Janneke de studie SPW af 

en werkte ze jaren als activiteiten-
begeleidster bij dementerende 
ouderen in Grubbenvorst. Toen de 
kinderen onderdeel werden van het 
gezin, besloot Janneke vijf jaar thuis 
te blijven voor hen. Het was voor 
Janneke altijd een droom om de 
boerderij van haar man in te zetten 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Die droom is vorig jaar 
in vervulling gegaan met de start van 
zorgboerderij KOE (Kijken Ontdekken 
Ervaren). “Tijdens een stage bij 
Daelzicht heb ik in het verleden al 
eens mogen proeven van het werk 
met de doelgroep jongeren met een 
verstandelijke beperking. Vergeleken 
met de doelgroep waarmee ik in 
Grubbenvorst werkte, kan er met 
jongeren veel meer ondernomen 
worden. Je krijgt er veel van terug en 
we kunnen samen letterlijk de handen 
uit de mouwen steken. Dat is de reden 
dat ik voor de jongere doelgroep 
heb gekozen. Het was Johan die 
daadwerkelijk de knoop doorhakte 
voor de start van de zorgboerderij. 
De boerderij was er klaar voor, er 
lag werk genoeg.” Inmiddels wordt 
de boerderij door vijf hulpboeren 
verdeeld over drie dagen ondersteund. 
De jongste boer is 18 jaar en de oudste 
35, geeft Janneke aan. “Ze vinden 
het werk geweldig en willen het 
liefste nog vaker komen. We moeten 
regelmatig ‘nee’ verkopen aan 
mensen die bij ons informeren. We 
willen de zorgboerderij kleinschalig 
houden, anders is er ook extra 
begeleiding nodig.”

Hernia
De start van KOE begon voor Janneke 
op een minder leuke manier. 
Plotseling kampte ze met een hernia 
en was een operatie de enige manier 
om haar van de pijn te verlossen. 
Dit betekende wel dat ze de eerste 

weken rustig aan moest doen. “In 
de zomervakantie ben ik in Keulen 
geopereerd en in september gingen 
we officieel open en voor mijn gevoel 
pas echt aan het werk. De pijn was 
weg en we waren compleet met alle 
vijf de hulpboeren. Eén week na de 
operatie mocht ik in een rustig tempo 
weer de werkzaamheden oppakken. 
De hulpboeren hebben er gelukkig 

niks van gemerkt, doordat ik heb 
geprobeerd de pijn niet te laten zien. 
De start van KOE heeft me destijds 
ook weer nieuwe energie gegeven. 
In totaal heb ik een maand moeten 
herstellen en hebben mijn ouders 
en schoonouders veel geholpen in 
het huishouden. Ze hebben nooit de 
oorzaak gevonden van de hernia, 
het is gewoon pech hebben. Het kan 
iedereen overkomen.”

Sport
Om haar rug te versterken, blijft 
Janneke veel bewegen. De hobby 
paardrijden blijkt goed te zijn voor 
de rug en na de operatie kon ze dit 
weer snel oppakken. Als kind was dit 
Jannekes grote passie en nu ze zelf 
paarden houdt, heeft ze die hobby 
nog steeds. “Onze twee meiden zijn 
ook ruiters. Onlangs heeft ons paard 
een veulen gekregen en daarmee zijn 
we op de toekomst voorbereid.”
Nu landelijk een discussie is ontstaan 
over stikstof, komt er ook een 
onzekere tijd aan voor Janneke 
en Johan. Met een bedrijf aan de 
rand van de Peel is uitbreiden niet 
mogelijk. “We zijn op dit moment niet 
piekbelastend. Om de plannen van de 
provincie voor te zijn, zijn we nu bezig 
om onze eigen toekomstplannen op te 
schrijven die realistisch zijn en waarin 
melkveehouderij en natuur heel goed 
samen kunnen gaan. Kansen zien, 
kansen benutten. We zijn onlangs 
ook gestart met de verkoop van onze 
eigen kaas, verse melk en eieren. 
Mooi om te zien dat hier vraag naar 
is.” 

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Janneke Philipsen Meijel
Geplukt

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.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA?

We zijn op zoek naar:
Financieel administratief medewerker M/V

Wij bieden
• Aantal uren in overleg;
• Een informele sfeer;
• Veel ruimte voor eigen inbreng;
• Een veelzijdige functie;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Wij zijn op zoek naar een  nancieel administratief medewerker. Jij bent verantwoordelijk voor een
correcte en tijdige verwerking van de dagelijks te verwerken administratie, alsmede
voor het verwerken van de gegevens in de projectadministratie en de
bedrijfsadministratie, waaronder de urenverantwoording en het bijhouden van de
KAM dossiers.

Functie-eisen
• Een afgeronde administratieve opleiding op mbo-niveau;
• Administratieve werkervaring
• Ervaring met het ERP-systeem Metacom is een pré;
• Dienstverlenend, stressbestendig, accuraat, flexibel en klantgericht;
• Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
• Beheersing MS ooce• Beheersing MS ooce

Heb je interesse, dan zien wij jouw reactie met CV graag tegemoet.
Dit kan per mail naar: paul@pavecare.nl
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Column
Zwemmen
Laat ik nou altijd gedacht 
hebben dat vrouwen wel twee 
dingen tegelijk kunnen en 
mannen niet. Tot die gedachte 
kwam ik jaren geleden toen ik 
merkte dat vrouwen, naast 
elkaar zwemmend, een praatje 
kunnen maken. Mannen 
kunnen dat niet, die moeten 
daarvoor aan de kant gaan 
hangen. Sinds kort moet ik die 
mening herzien. Dat komt door 
twee mannen die ik elke week in 
het zwembad in Panningen tref. 
Ze zwemmen, naast elkaar, 
druk pratend, hun baantjes.

Nieuwsgierig als ik ben spitste ik 
pas geleden de oren toen ik ze in 
het zwembad tegemoet zwom. 
Ze hadden het over een blinde 
man in hun dorp met een fietsbel 
op zijn blindenstok, zo meende 
ik te horen. “Maar of ie nou echt 
blind was” zei de kleinere van 
de twee, ”daar twijfel ik toch 
wel aan, want hij ging zondags 
altijd naar het voetballen kijken 
op zijn brommertje en na het 
voetballen dan...”. De clou van het 
verhaal miste ik, helaas, omdat 
ik ze inmiddels gepasseerd was. 
Dus besloot ik achter ze te gaan 
zwemmen.
Toen ik eindelijk in positie achter 
hen was, bleek dat het verhaal 
over de blinde man afgerond was. 
Ze hadden het nu over nonnen die, 
in het dorp, inmiddels allemaal 
gestorven waren. “Het hele 
kerkhof bij het klooster ligt vol met 
die nonnen, maar snap jij nou wie 
die laatste non begraven heeft als 
er geen meer over was om een gat 
te graven?” vroeg de langste.
De kleinere haalde adem om, 
zo leek het, aan een uitgebreid 
antwoord te beginnen waarbij 
hij een slok water binnen kreeg. 
Voordat hij die verwerkt had, was 
ik achterop geraakt, want ik had 
er geen rekening mee gehouden 
dat ze sneller zwommen dan ik. 
Daardoor miste ik zijn antwoord.
Even overwoog ik nog om na het 
zwemmen te informeren hoe het 
nou zat met die blinde man en die 
nonnen. Maar ik heb toch maar 
besloten om aan mijn conditie 
te gaan werken zodat ik ze in de 
toekomst bij kan houden met 
zwemmen.
Als het zover is, houd ik u op de 
hoogte. 
 

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 01

Het centrum van Panningen heeft geen upgrade nodig, dat vinden de respondenten van de stelling. Panningen ligt er mooi bij en 6 miljoen 
investeren en woningen slopen om een extra weg aan te leggen, is niet nodig, vinden de inwoners.

Sjak Selen kent geen plaats waar winkelen en 
parkeren zo super voor elkaar is. “Verander 
hier niets aan, het wordt er niet beter op. 
Woningen slopen is sowieso een absolute 
no-go.”
Annemiek Smeets vindt dat het geld beter aan 
de huidige winkeliers gegeven kan worden 
om hen tegemoet te komen in de kosten voor 
energie en huur. “Als de huidige trend zich 
doorzet zullen er winkeliers zijn die de kosten 
van de energie en huur niet meer kunnen 
betalen en gaan er winkels dicht, is het dan 
nodig om het centrum te veranderen? Er zijn 
ook genoeg parkeerplaatsen, denk aan de vele 

parkeerplaatsen rond De Heuf. Die zijn toch ook 
dicht bij het centrum.”
Marijke van Boxtel vindt dat het verkeersveilig 
maken van de route naar de basisschool aan de 
Kloosterstraat prioriteit heeft. “De oversteek aan 
de Kesselseweg is heel gevaarlijk voor jonge 
kinderen. Doe er iets aan.”
Lian Kurvers heeft ook een alternatief plan 
om te vergroenen. “6 miljoen voor het slopen 
van huizen en een beetje extra groen waar 
nu parkeerplaatsen zijn? En waar komen die 
parkeerplaatsen dan terug en hetzelfde aantal of 
meer? Je zou ook gewoon in de winkelstraat de 
helft van de tegels eruit kunnen halen en daar 

meer groen maken, stuk goedkoper lijkt me.”
GM Mete is van mening dat er wel wat aan 
het centrum gedaan moet worden. “Als je niet 
vernieuwd en stil blijft staan, komen de mensen 
het dorp niet meer in om te shoppen, met alle 
gevolgen van dien: de bakkers en de slagers 
verdwijnen, de kledingzaken, bloemisten en in 
veel dorpen sluiten zelfs cafés hun deuren want 
de ‘reuring’ is uit de kern verdwenen. Dit zie je 
al in Duitsland en bijvoorbeeld ook Frankrijk. We 
hebben niets aan alleen inwoners van Panningen 
en als het niet aantrekkelijk is, gaat men juist 
internetshoppen omdat op het web meer keus is.”

Volgens burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo is in 2022 het aantal handhavingsverzoeken weer gestegen. Ze merkt op dat de overheid 
steeds vaker wordt ingezet in plaats van het gesprek met elkaar aan te gaan. Volgens haar is de samenleving aan het verharden. Aan de andere 
kant zie je in de gemeente Peel en Maas ook liefdadigheid. Inmiddels wonen er 370 Oekraïners in de gemeente en is er zelfs een pop-up winkel 
voor hen opgezet.

In de jaren dat burgemeester Delissen-van 
Tongerlo Peel en Maas bestuurt, heeft ze naar 
eigen zeggen de samenleving zien veranderen. 
Mensen komen gemakkelijk voor zichzelf 
op en verwachten meer van de overheid 
dan voorheen. Het woord burgerschap zou 
volgens haar weer afgestoft moeten worden. 
“Zoek elkaar op, ga in gesprek met elkaar, help 
elkaar. De overheid kan niet alles oplossen. 

Samen staan we aan de lat voor een leefbaar en 
veilig Peel en Maas.” 
Publieke figuren als wethouders of raadsleden 
krijgen steeds vaker negativiteit over zich heen. 
Sociale media worden gebruikt om uitlatingen over 
hen te doen, met alle gevolgen van dien. 
Aan de andere kant zien we ook initiatieven 
ontstaan waarin duidelijk wordt dat mensen nog 
om elkaar geven. Mantelzorg wordt meer dan 

ooit gegeven en hulp aan vluchtelingen is in 
Peel en Maas de normaalste zaak. Bijna vierhonderd 
Oekraïners hebben deze gemeente weten te 
vinden. Ze krijgen hier onderdak. Daaruit blijk dat 
het niet alleen kommer en kwel is. 

De samenleving is aan het verharden.  
Wat vindt u?

De samenleving is aan het verharden

 Het centrum van Panningen heeft geen upgrade nodig

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

opinie \ 1201 

nieuwsgemeentegemeente
week 02 / 12 januari 2023 / Informatie van en over de gemeente

Huis van de Gemeente  |  Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen  |  Postbus 7088, 5980 AB Panningen  |  info@peelenmaas.nl  |  077 - 306 66 66  |  www.peelenmaas.nl

Militaire oefening
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari wordt in verschillende gemeenten 
in Brabant en Limburg een militaire oefening gehouden. Het doel van de oefening 
is het opleiden en trainen van militairen van de Koninklijke Landmacht.

De militairen verplaatsen zich te 
voet en met voertuigen en ze voeren 
verkennings- en bewakingstaken uit. Dit 
gebeurt overdag en ook in de avond en 
nacht.

Voor eventuele klachten, waarbij 
geen sprake is van schade, kunt 
u contact opnemen via mail: 
Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl. 

Als er wel schade is ontstaan, dan kunt 
u dit onder vermelding van de militaire 
eenheid zoals kenteken voertuig, datum 
en tijd, plaats, soort schade etc. melden 
aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie, 
Postbus 90004,
3509 AA Utrecht.
Telefoonnummer 030-2180420 of
e-mail: DVclaims@mindef.nl.

Locatie

Egchel
Egchel
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Haambergweg 9
Melkweg 16
Boschlaan 9
Larikspad 9
Onderste Horst 1
Bleekweg 10
Donkerpeelkensweg 15
Katsberg 3
Industrieterrein 106
Ringovenstraat 14
Verkiezing leden bestuur waterschap Limburg 
Verkiezing leden Provinciale Staten Limburg kieskring Venlo

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.

De afvalkalender voor 2023
is beschikbaar!
Bekijk de afvalkalender op onze 
website  https://afvalkalender.peelenmaas.nl  

Of download de handige app: 
Afvalkalender Peel en Maas.

Heeft u vragen of hulp nodig?
Neem gerust contact op met het Klant 
Contact Centrum 077-306 66 66.

Grip op geld: regelingen en tips
Heeft u zorgen over uw geldzaken? Weet u niet meer hoe u uw rekeningen moet 
betalen?

Met de flink gestegen prijzen hebben 
steeds meer huishoudens moeite met 
rondkomen.
Het is belangrijk om niet met geldzorgen 
rond te blijven lopen, maar om hulp te 
vragen. 

Regelingen op onze website
Er zijn verschillende regelingen en 

organisaties die u misschien kunnen 
helpen.

Kijk eens op Www.peelenmaas.nl → Grip 
op geld: regelingen en tips.
Of stuur een mail naar
werkeninkomen@peelenmaas.nl met 
uw naam, adres en telefoonnummer. Dan 
nemen wij contact met u op.

Commissievergadering
dinsdag 17 januari 2023
Dinsdag 17 januari, 19:30 uur

Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:

• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats 

nemen op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering 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 16 januari 2023, 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 
commissievergadering 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:
• Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
• Doorontwikkeling Kuukven Fase 3-4-5 
• Vaststellen “Veegbestemmingsplan stoppers 2020” 
• Vaststellen Bestemmingsplan “Keup 11 en Keup ongenummerd Egchel en 

Baarloseweg ongenummerd Helden” voor de sanering van een intensieve 
veehouderij, het omzetten van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming en het oprichten van twee nieuwe burgerwoningen ter 
compensatie van de sanering 

• Vaststellen bestemmingsplan “Kwakvors 9 en 10 te Grashoek”
• Vaststellen “Peelstraat 85 Panningen, wijzigen bestemming Agrarisch 

Glastuinbouw naar Wonen” 
• Vaststellen bestemmingsplan “Zelen 27 te Panningen”, wijziging bestemming 

Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Wonen en Agrarisch 
• Vaststellen bestemmingsplan “Houwenberg 5 – 5b Grashoek”, wijziging 

bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Recreatie – 
Verblijfsrecreatie

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 

Ondersteuningsverklaring afleggen
Partijen of groeperingen die mee willen doen aan verkiezingen hebben soms 
ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u 
de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk.

Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen 
leest u meer over het afleggen van de 

ondersteuningsverklaring. Of kijk voor 
meer informatie op www.kiesraad.nl.

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. 

Gemeente, pak jouw rol in natuurherstel en stikstofreductie

Ze gaan er mee stoppen

De stikstofproblematiek dwingt ons om concrete antwoorden te zoeken op de vraag welke toekomst wij 
willen voor onszelf en onze kinderen. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol. Het oppakken van 
deze rol vraagt een kritische bezinning op het gevoede beleid tot nu toe.

Natuurherstel en transitie van de 
landbouw moeten hand in hand 
gaan. Gemeenten in Zuid-Limburg 
hebben onlangs een gezamenlijke 
visie uitgebracht over hun inzet bij 
het bereiken van dit doel. Onderkend 
wordt dat de stikstofproblematiek 
ingrijpende effecten heeft op het 
landschap en op de mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling, voedsel-
productie, recreatie, woningbouw. 
Voorgesteld wordt het stikstofpro-
bleem aan te pakken in combinatie 
met verbeteringen op het terrein 

van water en klimaat. Enkele voor-
stellen zijn: goede opkooprege-
ling, extensivering van agrarische 
bedrijven, kruidenrijk grasland, 
kunstmest vervangen door dierlijke 
mest, natuurinclusieve landbouw 
en kringlooplandbouw, omvorming 
van agrarische grond naar natuur-
grond, langjarige vergoeding voor 
natuurbeheer, buffers van extensieve 
landbouw rond kwetsbare natuur-
gebieden, extensieve stroken langs 
beken en watergangen, geen lozin-
gen van riooloverstorten op opper-

vlaktewater, alternatieve teelten en 
teeltmethoden om koolstofdioxide 
(CO2) vast te leggen en langdurig 
op te slaan in planten, gewassen en 
bodem, verhoging waterbergend ver-
mogen van het landschap en nieuwe 
verdienmodellen voor de landbouw. 
Met dergelijke voorstellen slaan de 
gemeenten van Zuid-Limburg piket-
palen voor de ontwikkeling van het 
eigen beleid en leveren ze een bij-
drage aan de ontwikkeling van het 
beleid van de provincie. Wij vinden 
dat de gemeente Peel en Maas het 

initiatief moet nemen om ook voor 
de regio Noord- en Midden-Limburg 
een soortgelijk toekomstperspec-
tief op te stellen. En graag vooruitlo-
pend daarop alvast stoppen met het 
verlenen van hand- en spandiensten 
voor uitbreidingsplannen die haaks 
staan op het streven om natuur, bio-
diversiteit en gezond leefklimaat te 
herstellen. De raad wil het huidige 
beleid herijken. Dat duurt een jaar. 
Het is niet logisch om al die tijd vast 
te houden aan een beleid dat achter-
haald is.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

Wie gaat stoppen? 38 intensieve veehouderijen in onze gemeente. Helemaal stoppen met boeren? Dat niet, 
ze stoppen met het grootschalig houden van dieren, maar blijven wel boeren.

Deze maand buigt de gemeente-
raad zich over het veegbestem-
mingsplan Stoppers 2020. Hiermee 
worden 33 intensieve veehouderijen 
(zoals boeren met grote varkensstal-
len, kippenkooien of koeienstallen) 
weg bestemd. Dat betekent dat deze 
bedrijven niet meer door kunnen 
gaan zoals ze in het verleden heb-
ben gedaan en dat er een passende 

bestemming voor de toekomst komt. 
Doordat deze intensieve veehoude-
rijen verdwijnen, zal ook de overlast 
die deze bedrijven in het verleden 
hebben veroorzaakt verdwijnen en 
dat betekent op termijn een betere en 
gezondere woon- en leefomgeving. 
Pakweg vijftien jaar geleden zijn de 
eisen aangepast voor agrariërs waar-
door ze de meest nieuwe (en vaak 

ook dure) technieken moesten toe-
passen om aan de maximale emissie-
waarden (uitstoot) te kunnen voldoen. 
Veel van deze boeren konden niet 
aan deze eisen voldoen en voor hen 
is een overgangsregeling bedacht. De 
33 bedrijven die hebben gekozen om 
door te gaan als agrarisch bedrijf, kun-
nen dat doen als ‘gewoon’ agrarisch 
grondgebonden bedrijf. Dat betekent 

bijvoorbeeld als akkerbouwbedrijf 
met het verbouwen van gewassen of 
een paardenhouderij met eventueel 
als ondergeschikte activiteiten een 
caravanstalling of kleinschalig kampe-
ren. Bij vijf voormalige veehouderijen 
worden alle landbouwactiviteiten 
gestaakt en dit worden gewoon weer 
woningen. Dit is een goede oplossing 
en komen we weer een stapje dich-
terbij een beter buitengebied.

Edward Wezenberg, Raadslid

PvdA/GroenLinks

Lokaal Peel&Maas
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Militaire oefening
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari wordt in verschillende gemeenten 
in Brabant en Limburg een militaire oefening gehouden. Het doel van de oefening 
is het opleiden en trainen van militairen van de Koninklijke Landmacht.

De militairen verplaatsen zich te 
voet en met voertuigen en ze voeren 
verkennings- en bewakingstaken uit. Dit 
gebeurt overdag en ook in de avond en 
nacht.

Voor eventuele klachten, waarbij 
geen sprake is van schade, kunt 
u contact opnemen via mail: 
Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl. 

Als er wel schade is ontstaan, dan kunt 
u dit onder vermelding van de militaire 
eenheid zoals kenteken voertuig, datum 
en tijd, plaats, soort schade etc. melden 
aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie, 
Postbus 90004,
3509 AA Utrecht.
Telefoonnummer 030-2180420 of
e-mail: DVclaims@mindef.nl.

Locatie

Egchel
Egchel
Maasbree
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Haambergweg 9
Melkweg 16
Boschlaan 9
Larikspad 9
Onderste Horst 1
Bleekweg 10
Donkerpeelkensweg 15
Katsberg 3
Industrieterrein 106
Ringovenstraat 14
Verkiezing leden bestuur waterschap Limburg 
Verkiezing leden Provinciale Staten Limburg kieskring Venlo

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.

De afvalkalender voor 2023
is beschikbaar!
Bekijk de afvalkalender op onze 
website  https://afvalkalender.peelenmaas.nl  

Of download de handige app: 
Afvalkalender Peel en Maas.

Heeft u vragen of hulp nodig?
Neem gerust contact op met het Klant 
Contact Centrum 077-306 66 66.

Grip op geld: regelingen en tips
Heeft u zorgen over uw geldzaken? Weet u niet meer hoe u uw rekeningen moet 
betalen?

Met de flink gestegen prijzen hebben 
steeds meer huishoudens moeite met 
rondkomen.
Het is belangrijk om niet met geldzorgen 
rond te blijven lopen, maar om hulp te 
vragen. 

Regelingen op onze website
Er zijn verschillende regelingen en 

organisaties die u misschien kunnen 
helpen.

Kijk eens op Www.peelenmaas.nl → Grip 
op geld: regelingen en tips.
Of stuur een mail naar
werkeninkomen@peelenmaas.nl met 
uw naam, adres en telefoonnummer. Dan 
nemen wij contact met u op.

Commissievergadering
dinsdag 17 januari 2023
Dinsdag 17 januari, 19:30 uur

Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:

• De publieke tribune is opengesteld. 
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats 

nemen op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering 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 16 januari 2023, 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 
commissievergadering 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:
• Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
• Doorontwikkeling Kuukven Fase 3-4-5 
• Vaststellen “Veegbestemmingsplan stoppers 2020” 
• Vaststellen Bestemmingsplan “Keup 11 en Keup ongenummerd Egchel en 

Baarloseweg ongenummerd Helden” voor de sanering van een intensieve 
veehouderij, het omzetten van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming en het oprichten van twee nieuwe burgerwoningen ter 
compensatie van de sanering 

• Vaststellen bestemmingsplan “Kwakvors 9 en 10 te Grashoek”
• Vaststellen “Peelstraat 85 Panningen, wijzigen bestemming Agrarisch 

Glastuinbouw naar Wonen” 
• Vaststellen bestemmingsplan “Zelen 27 te Panningen”, wijziging bestemming 

Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Wonen en Agrarisch 
• Vaststellen bestemmingsplan “Houwenberg 5 – 5b Grashoek”, wijziging 

bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Recreatie – 
Verblijfsrecreatie

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 

Ondersteuningsverklaring afleggen
Partijen of groeperingen die mee willen doen aan verkiezingen hebben soms 
ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u 
de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk.

Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen 
leest u meer over het afleggen van de 

ondersteuningsverklaring. Of kijk voor 
meer informatie op www.kiesraad.nl.
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Achttien deelnemers aan Peelpush-
Sneeuwballentoernooi
In sporthal De Körref in Meijel werd onlangs de 23e versie van het recreatieve Peelpush-Sneeuwballen-
toernooi georganiseerd. Achttien teams hadden zich aangemeld om de strijd aan te gaan.

Op het einde van de avond veroverde 
het team van ‘Boshover Bulls’ de 
eerste plek door in de finale in een 
spannende strijd ‘KK & Lowietje’ 
met twee punten te verslaan. ‘Ff 

weg van de Boerderij 2’ eindigde 
als derde door de kleine finale te 
winnen van familieteam ‘De Bongo’s’. 
Het ‘Sneeuwballen gooien’-
kampioenschap 2022 via het spel 

‘Back to basic’ was een prooi voor 
het team Enkes, terwijl het team van 
brandweer Meijel, Roetvrééters, van 
de toernooileiding de ludieke ‘Kraak-
prijs’ toebedeeld kregen.

Heldense judoka’s actief 
in Echt
Een aantal judoka’s van onder de 12 jaar van Judoclub Helden nam 
zondag 8 januari deel aan het Mini Kaizen Tournament in Echt. De 
judoka’s wisten enkele fraaie resultaten te boeken.

De meiden mochten het spits afbij-
ten. Ze sleepten veel prijzen in de 
wacht. Sophie Neessen verloor haar 
eerste twee partijen, maar herpakte 
zich daarna, waardoor ze nog twee 
partijen won en hiermee een tweede 
plek behaalde. Sanne van Sundert, 
Guusje van Sundert, Sophie Neessen 
en Mirthe Gubbels eindigden even-
eens op een tweede plaats. Een derde 
plek was er voor Danee van Buiten, 
Kyara van den Nieuwenhuijzen en 
Ziva Horio. Nina Donkers judode goed, 
maar behaalde geen prijs. Daarna 
was het de beurt aan de jongens. Sep 
Beckers was op dreef en wist twee 
partijen te winnen. Zijn laatste tegen-
stander was echter net wat te sterk, 

waardoor hij tweede werd. Saake van 
den Beuken behaalde in een zwaar-
dere gewichtsklasse eveneens een 
tweede plek. Jur Verstappen won in 
zijn poule twee keer, wat genoeg 
was voor een plaats in de kruisfina-
les. In een spannende pot verloor hij 
nipt, waardoor hij uiteindelijk derde 
werd. Ook Rens Neessen en Teun 
Schaareman behaalden een derde 
plek. Guus van Ninhuijs behaalde de 
kruisfinales net niet na twee gewon-
nen en twee verloren partijen. Maxim 
Evers, Senn van Zwienen en Sven van 
den Nieuwenhuijzen vielen niet in de 
prijzen. 

Tekst: JC Helden

Piet Amendt winnaar kampioen-
schap ’t Paedje Baarlo
Nadat in oktober, november en december de voorrondes van kampioenschap ’t Paedje Baarlo werden 
gespeeld, vond op donderdag 5 januari de finale plaats. Piet Amendt mag zich kampioen noemen. Op de 
tweede plaats eindigde Leo Kurvers met daarop volgend Frits Kuijpers. Broer Sitsen werd vierde.

Marieke Vervoort 
valt in de prijzen
Een super begin van het nieuwe jaar voor Stoeterij Stroucken en 
Marieke Vervoort. Zij wist zaterdag 7 januari twee rubrieken te 
winnen bij Jumping Indoor Leunen in Deurne bij Green Valley Estate. 
Met Nuniek won ze de 1 meter met 84,5 punt en met Maniana won ze 
de klasse 1.10 meter. Ook op zondag wist ze weer met beide paarden in 
de prijzen te vallen. Hierbij behaalde ze in de klasse 1 meter weer een 
vierde prijs en in de klasse 1.10 meter een achtste prijs.

Twee keer zilver
Ivo Steeghs wint tweede prijs
Ivo Steeghs nam zondag deel aan de springwedstrijd St. George in Geldrop, georganiseerd door LR St. 
George Heeze. Hij viel daar twee keer in de prijzen. 

In de rubriek 100 centimeter nam 
hij deel met Akim. Hij behaalde 
in de eerste ronde 0 strafpunten 
met 77,5 stijlpunten in een tijd van 
102,20 seconden en in de barage 

0 strafpunten met 83 stijlpunten 
in een tijd van 53,81 seconden. 
Daardoor won hij de tweede prijs. 
In de rubriek 110 centimeter nam hij 
deel met Liberty en behaalde hij in 

de eerste fase 0 strafpunten en een 
tijd van 41,99. In de tweede fase 
kreeg hij 0 strafpunten en haalde hij 
een tijd van 37,11. Wederom won hij 
de tweede prijs.
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Parochie Maasbree
Misintenties
NL 58 RABO 00131001973
Pastorie Dorpstraat 13
077 465 12 19
par.aldefundismaasbree@hetnet.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 januari
19.00 uur: Eucharistieviering waarin 
leerlingen van groep 8 van de basis-
scholen het sacrament van het H. 
Vormsel zullen ontvangen. Rector 
Lambert Hendriks zal in deze viering 
voorgaan.
Zondag 15 januari
H. Mis: 11.00 uur – In de foyer van 
het MFA
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Ben van Gaal en 

echtgenote Toos Vaessen.
Mededelingen
Vormselviering
In de Eucharistieviering van zaterdag 
14 januari om 19.00 uur zullen leer-
lingen van groep 8 van de basisscho-
len het sacrament van het H. Vormsel 
ontvangen. Rector Lambert Hendriks 
zal in deze viering voorgaan. In het 
middenschip van de kerk zijn een 
aantal plaatsen gereserveerd voor de 
ouders en de vormelingen.
Eucharistievieringen 2023
Tot 1 april zullen de zondagsdiensten 
om 11.00 worden gehouden in de 
foyer van het MFA.
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 14 januari
19.15 uur H. Mis.
Zeer Eerwaarde Heer Jan Lenders

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31 RABO 0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
Zondag 15 januari:
9.30 uur H. Mis.
Voor onze parochie en het welzijn 
van alle parochianen.
Donderdag 19 januari
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
Woensdag 18 januari is om 19.00 uur 
de H. Vormsel viering voor de basis-
scholen.
Vormheer Rector Lambert Hendriks.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkes
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 21 januari
18.00 uur H. Mis.

Jaardienst Lei Reinders.
Jaardienst Elisabeth Janssen.

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 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
Woensdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur
Zondag 22 januari
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 15 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Herm Vanmaris 
(zeswekendienst) en t.i.v. Truus 
Vanmaris-Wijnen; uit dankbaarheid.

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 21 januari
H.Mis 17.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

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
Overleden: Nel Reijnders-Korsten, 90 
jaar; Nel Stals-Cox, 92 jaar.
Zondag 15 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. 
fam. Louis en Leen Bouten-Coenen en 
kleinzoon Dennis; overl. fam. Cox-v. 
d. Beucken

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 4 februari
H. Mis 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 15 januari
11.00 uur H. Mis met Herenkoor 
t.i.v. Jac Geraats en Nellie Geraats-
Corsten; Lies Engelen-Jacobs (verjaar-
dag) en Handrie Engelen; jaardienst 

voor: Hubertus Stultiëns en Johanna 
Steegs, Kapelaan Antoon Stultiëns, 
Sjef en Mia v. Bree-Stultiëns, Piet 
Spee, Hannie Kessels-Spee, Jo en May 
Stultiëns-Verheijen, John Stultiëns, 
Sjef en Rien Stultiëns-Verstappen, 
Mia Stultiëns-v. Roy; Sjra en Lies 
Gommans-Janse.
Maandag 16 januari
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 19 januari
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 woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Overleden: Jacques Janssen, 79 jaar

Zaterdag 14 januari
H. Mis 19.00 uur - in de dagkapel - 
m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Riek 
Duijf-Joosten (jaardienst);
Zondag 15 januari
H. Mis in missiehuis om 10.30 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

+31 (0)6 1533 3303 • +31 (0)6 4842 5942 • info@reishuis.nl

DICHTBIJ
o.a.:
- Tenerife;
Prachtige wandelvakantie met een
lokale wandelgids
- Italië;
Ligurische bloemenriviëra
- Kroatië & Istrië;
Natuur en gastronomie
- Tenerife;
Excursiereis achter de schermen 2.0
ontdek het echte lokale leven!

VERDER WEG

Indonesië
Gordel van smaragd: 24-Daagse volpension Jubileumreis
Sumatra Java & Bali met Nederlands sprekende gidsen.
Zuid-Afrika
23-daagse rondreis zeer compleet al 10 jaar!
Vietnam & Cambodja
Een verrassende complete en zeer afwisselende 17-daagse
rondreis

Alle reizen zijn exclusief door ons voor u
samengesteld en worden door onszelf
vanuit Nederland begeleidt.

COMPLEET VERZORGD OP REIS
VAN A TOT Z!

- zeer complete reisprogramma’s
- 24/7 eigen reisbegeleiding uit & thuis
- meer dan 30 jaar ervaring
- volop genieten van start tot landing
- Europese bestemmingen én heel ver weg!

Bezoek onze website www.reishuis.nl
voor ons complete programma

www .r e i s hu i s . n l

DROOMREIZEN NAAR EUROPESE BESTEMMINGENMAAROOKNAAR LANDEN VERWEG!  
Vlees met smaak
Dat is ons motto!

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

www.herefords.nl

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

Sucadelappen  
Runderpoulet
Rundergehakt

Geldig van 12 januari t/m 1 februari 2023.
Aanbieding

Openingstijden 
Dinsdag  09.00 - 15.00 uur

Donderdag  09.00 - 17.00 uur

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur

Zaterdag  08.30 - 13.00 uur
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Natuurfilmavond met 
Mart Kessels
Mart Kessels uit Meijel trotseert al vijftig jaar weer en wind voor 
het maken van natuurfilms in de omgeving van Peel en Maas. 
Donderdag 19 januari presenteert hij bij IVN Helden een selectie 
van deze beelden.

Mart Kessels heeft in al die jaren 
unieke opnames gemaakt van 
onder andere ijsvogels, boomval-
ken, bevers en nog veel meer van 
de flora en fauna in onze omge-
ving. Wekelijks trekt hij erop uit om 
nieuwe beelden te verzamelen. 

Zijn opnames laten beleven wat in 
Peel en Maas nog te zien is als als 
je goed observeert. De filmavond 
vindt plaats in het IVN-gebouw aan 
de Averbodestraat in Helden en 
begint om 19.30 uur. De toegang is 
gratis.

Rode piano in centrum 
Maasbree
Als aankondiging van de vierde Stinkpop editie is zaterdag 
7  januari een rode piano in het centrum van Maasbree geplaatst. 
De tekst ‘Hesse talent, 10 juni is ‘t event’, wijst naar het festival 
Stinkpop bij het Mafcentrum in Maasbree dat op 10 juni plaats 
gaat vinden.

De vierde editie van het gra-
tis festival vind traditiegetrouw 
weer plaats in het weekend vóór 
Pinkpop. Het festival kent een 
brede doelgroep met verschillende 
area’s met ieder een eigen muziek-

stijl. Verschillende bands en dj’s uit 
de regio zullen de podiums weer 
gaan betreden. De organisatie laat 
weten dat de eerste namen snel 
bekend gemaakt zullen worden via 
Facebook, Instagram of de website.

Alzheimer Café over pijn en dementie
Het Alzheimer Café Peel en Maas organiseert dinsdag 17 januari een avond over pijn en dementie. 
Gastspreker is Hanneke van Herk, die als klinisch geriater werkzaam is bij VieCurie Medisch Centrum.

Mensen met dementie kunnen pijn 
vaak niet meer op de juiste wijze 
aangeven of uiten. Daardoor wor-
den signalen niet altijd opgemerkt 
door mantelzorgers of verzorgenden. 

Deze pijn kan zelfs de oorzaak zijn 
van ‘onbegrepen gedrag’ waar men 
niet goed raad mee weet. Hierdoor 
kan dan niet de juiste hulp of medica-
tie worden geboden. De avond vindt 

plaats in gemeenschapshuis ’t Erf, 
Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel en 
begint om 19.30 uur. Inloop is vanaf 
19.00 uur.

Verzamelbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert op zondag 15 januari haar maandelijkse ruil-
beurs. Het evenement vindt plaats in het gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Voor verzamelaars een mooie gele-
genheid om de collectie uit te breiden 
of aan te vullen. Op verzamelgebied is 
van alles te vinden zoals postzegels, 

munten, pennen, bidprentjes, geboor-
tekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljet-
ten, suikerzakjes en voetbalplaatjes. Er 
zijn zoals gewoonlijk een aantal tafels 

gereserveerd voor ruilers. De ruil-
beurs opent om 09.00 uur en duurt tot 
ongeveer 12.30 uur. De entree voor 
 kinderen is gratis.

IJszwemmen met Reddingsbrigade Peel en Maas
 Ook in de wintermaanden komt het voor dat er personen te water raken 
en door het koude water en de reactie van het lichaam daarop zijn de 
gevolgen vaak erger. Daarom organiseerde Reddingsbrigade Peel en 
Maas zaterdag 7 januari een cursus ijszwemmen in het zwembad in 
Panningen.

Deelnemers werd geleerd hoe 
anderen te redden vanaf de kant, 
door bijvoorbeeld twee sjaals aan 
elkaar vast te knopen, maar ook hoe 
te handelen als je door het ijs zakt of 
er onder schiet. Een ander onderdeel 
is auto te water. “Om dit beheerst 
en op een laagdrempelige manier 
te oefenen, deden wij dit droog met 
een auto die op een grasveld stond. 
Ouders en kinderen konden zo samen 
oefenen hoe ze uit een auto moeten 
komen als deze in het water zou 
belanden”, aldus de organisatie.
Eén van de onderdelen die het meest 
bij de deelnemers is bijgebleven, was 
de grote container gevuld met koud 

water van minder dan 10 graden. 
“Veel bezoekers moesten slikken en 
aangemoedigd worden voordat ze 
de val in het koude water durfden 
te maken. Maar heel knap dat ze 
het toch gedaan hebben en wilden 
ervaren hoe het voelt en wat te doen 
als dit gebeurt. Het was een gezellige 
en druk bezochte middag, waarbij 
de deelnemers zowel kinderen en 
volwassenen veel geleerd hebben. 
Mocht de winter dan toch weer zijn 
intrede maken of iemand nu te water 
raken, weet men beter wat te doen 
en kon hij zichzelf of misschien wel 
iemand anders in nood op een veilige 
manier redden.”

peelenergie.nl

Word nu klant en ontvang tot € 200 
retour op uw energiecontract *

* Bent u na 12 maanden nog klant met zowel een elektra- als gas  
    aansluiting dan ontvangt u € 200,- retour. Bij alleen een elektra-  
    of  gasaansluiting ontvangt u € 100,- retour.

Bezoek ons ook in het Energie Adviescentrum Peel en Maas aan de Markt 115 in Panningen.
Open inloopspreekuur iedere maandag en donderdag tussen 15.00-17.00 uur 
en iedere woensdag en vrijdag tussen 10.00-12.00 uur.

We zijn op zoek naar energiecoaches! Wil je weten wat een  
energiecoach allemaal doet? Kijk op www.peelenergie.nl/advies


