
Carnaval op de 
Ruijsstraat
Prins Hay 1 en prinses Gonny 1, bewoners van de Ruĳ sstraat in Helden, hebben samen met prins Geert 1 van de Dorper Kuus het verzorgingstehuis op de kop gezet. Samen deden ze 

de polonaise, genoten ze van een lekker drankje en hapje en maakten ze een dansje op de muziek van Ton Geurts. Nu kunnen de carnavalspakken weer de zolder op, want de bewoners 

gaan weer over tot de orde van de dag.
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Sloop zeven woningen onvermĳ delĳ k in plan

Gemeente zet vol in: college kiest voor uitgebreidste variant 
upgrade centrum Panningen
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas kiest voor de uitgebreidste variant om het centrum van 

Panningen een upgrade te geven. Daarbĳ  wordt ingezet op de sloop van zeven woningen. Het is aan de 

gemeenteraad om in te stemmen met dit besluit, dat naar verwachting 6 miljoen euro gaat kosten.

In januari 2022 heeft de gemeente-

raad van Peel en Maas besloten drie 

varianten voor de herontwikkeling 

van het deelgebied tussen de loca-

tie van het voormalige postkantoor 

en het Raadhuisplein in Panningen 

nader te onderzoeken. Het gaat hier 

om variant 1 waarbij de Leerlooierweg 

wordt verlengd, variant 2 waarbij de 

Leerlooierweg voor een gedeelte 

wordt doorgetrokken en een variant 

zonder sloop van woningen en waar-

bij het Raadhuisplein alleen autoluw 

wordt gemaakt. Het college zet vol in 

op de herontwikkeling van het gebied 

en kiest voor variant 1. Volgens wet-

houder Rob Wanten is besloten om 

voor de meeste verbetering te kiezen. 

Daarmee zet het college de toekomst 

van het centrum boven de belangen 

van de inwoners die hun huizen ver-

liezen. “Die variant komt het meeste 

tegemoet aan de klimaatopgave, 

maakt het centrum verkeersveiliger en 

heeft als gevolg dat we als centrum 

iets anders in de regio te bieden heb-

ben. Het nadeel is dat in deze vari-

ant zeven woningen gesloopt dienen 

te worden om de Leerlooierweg te 

verlengen. Als  college hebben we 

daarin een lastige overweging moeten 

maken. Variant 1 is een investering in 

de toekomst.”

Onzekere situatie

Wethouder Wanten verwacht dat 

de bewoners, waarvan de huizen 

gesloopt worden, zich als inspre-

ker melden bij de raadsvergadering. 

“Het is aan de raad om de belangen 

tegen elkaar af te wegen. Er is begrip 

voor de lastige, onzekere situatie 

waarin de bewoners zich verkeren. 

We hebben goed contact met hen en 

zullen de gesprekken blijven aan-

gaan”, aldus Wanten.

Particulier initiatief

Als afgeleide van variant 1 heeft de 

TIP-groep, bestaande uit een afvaar-

diging van het Centrummanagement 

Panningen, bewoners, onderne-

mers, vastgoedeigenaren en Wonen 

Limburg, een variant 4 aangedragen. 

Hierin is ruimte voor het herontwik-

kelen van de postkantoorlocatie en de 

naastgelegen commerciële panden en 

woningbouw te realiseren. Wethouder 

Wanten geeft aan dat de herontwik-

keling van dat gebied afhankelijk is 

van particulier initiatief. “De mogelijk-

heid is er, maar het is nog te vroeg 

om te zeggen of dit haalbaar is.”

Als college hebben we 
een lastige overweging 
moeten maken

Lees meer op pagina 05
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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

Aanlevertĳ den (uiterlĳ k)

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 
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Disclaimer

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

Colofon

Café Stiena: De huiskamer van Kessel
In ‘Café de Boesjer’ in Kessel vond onlangs de boekpresentatie plaats van 

het boek ‘Café Stiena’. Een boek over een café dat van pakweg midden 

jaren 20 tot 1960 als ‘huiskamer’ van Kessel fungeerde met Stiena 

Giesbertz als sterke vrouwelĳ ke uitbater. Een bĳ zonder café dat tot het 

erfgoed van Kessel gerekend mag worden. Aan de hand van onder 

andere verhalen van Lenie Geraats-Giesbertz en nagelaten geschriften 

van Pierre Giesbertz (†2000), Stiena’s kinderen, wordt ruim dertig jaar 

aan Kesselse geschiedenis, met als middelpunt Café Stiena, samenge-

bracht tot een uniek verhaal. Uiteraard kreeg Lenie het eerste exem-

plaar uitgereikt uit handen van Har Timmermans, voorzi� er van 

Heemkundekring Kessels Eigen. Samen met Har vertellen schrĳ fster 

Ans van der Linden en vormgever Will Janssen meer over dit boek.

In het begin van de jaren 30 lag in de 

schaduw van een reusachtige linde-

boom Café Stiena. Samen met haar 

man Frits (ook aannemer) was Stiena 

uitbater van dit café. Er waren in die 

tijd meer kroegen in Kessel dan bier-

tjes die je op één avond kon drinken, 

maar toch was Café Stiena uniek. 

“Het voelde voor veel mensen als 

thuiskomen. De huiselijke sfeer, met 

een gemoedelijke waardin, Stiena, 

en de vele opgezette dieren, zorgden 

voor een karakteristieke charme”, ver-

telt Ans over de speciale aard van het 

café. De opgezette dieren waren een 

passie van Frits. Niet dat hij ze zelf 

opzette, maar hij vond het prachtig 

staan in het café. Tijdens de kerkraz-

zia op 8 oktober 1944 werden Frits en 

zo’n tachtig andere Kesselse man-

nen opgepakt en in Duitsland tewerk-

gesteld. Frits keerde als enige niet 

meer terug. Stiena kwam er alleen 

voor te staan, maar gelukkig was ze 

een dame die van aanpakken wist en 

niet terugdeinsde voor hard werken. 

Ze runde de kroeg nog zo’n vijftien 

jaar met veel passie, waarna ze het in 

1960 verkocht.

Blĳ vende charme

Wanneer je over de markt in Kessel 

wandelt, valt Café Stiena nog altijd op 

tussen alle andere panden. Hoewel 

het al lang Café de Boesjer heet en 

er geen nakomeling van Stiena meer 

verbonden is aan de kroeg, heeft het 

de charme van toen nooit verloren. 

Ondanks dat er hier en daar wel wat 

veranderingen hebben plaatsgevon-

den, is het pand van buiten én van 

binnen nog altijd te herkennen als 

Café Stiena. Dit blijkt ook wel uit de 

reactie van Lenie tijdens de boek-

presentatie van zondag 5 februari. 

“Lenie was sinds 1960 nog één keer in 

het café geweest. Die zondag werd de 

tweede keer. Ze wilde dan ook graag 

een rondje maken en herkende nog 

verschillende elementen van destijds. 

Van de vloer in de gang tot het glas in 

lood achter de bar, het was allemaal 

nog origineel”, vertelt Ans.

Het boek

Het idee voor een boek rondom het 

café stond al enige tijd op de rol. 

“In 2020 kwam Christel, kleindochter 

van Stiena, naar mij toe met het idee 

om er een boek over te schrijven”, 

vertelt Will over de eerste plannen 

voor een boek. “Vervolgens heb ik 

haar met Ans en de Heemkundekring 

in contact gebracht en is het balletje 

gaan rollen.” Verschillende afspraken 

tussen Ans en Lenie volgden en het 

verhaal begon steeds meer vorm te 

krijgen. Maar naast het verhaal moest 

ook over de vormgeving worden 

nagedacht. Will ontfermde zich over 

deze taak en achterhaalde verschil-

lende foto’s uit die tijd, vaak bij men-

sen thuis. “Ook Lenie had veel foto’s. 

Vervolgens heb ik geprobeerd de 

kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. 

De eerste oplage van honderd exem-

plaren is al de deur uit, binnenkort 

krijgen we de tweede druk binnen”, 

vertelt Har over de goede ontvangst 

vanuit de gemeenschap.

Bĳ zondere verhalen

Café Stiena geeft naast de geschie-

denis van het café ook een goed 

beeld van Kessel destijds. “In het 

boek wordt stilgestaan bij andere 

gebeurtenissen en ontwikkelingen in 

het dorp, om zo een completer beeld 

van het Kessel van toen te geven”, 

vertelt Ans. “Dit zorgt ervoor dat 

veel mensen zich kunnen herken-

nen in het verhaal. Voor iedereen uit 

die tijd is er namelijk wel een herin-

nering die terugkomt.” Echter blijft 

het hoofdonderwerp natuurlijk Café 

Stiena, en daarover waren meer dan 

genoeg verhalen en anekdotes om 

het boek te vullen. “De baron van 

Baarlo kwam regelmatig langs bij 

het café. Op een dag nam hij een 

opgezette zilvervos mee als cadeau 

voor de goede zorgen. Een prachtig 

exemplaar. Sterker nog, uiteindelijk 

was het deze zilvervos die, als enige 

van alle opgezette dieren, de ver-

huizing uit het café in 1960 ‘over-

leefde’”, vertelt Ans over één van 

de anekdotes. Daarnaast was Café 

Stiena na het overlijden van Frits een 

echte vrouwenonderneming gewor-

den. Iets wat in die tijd een unicum 

was. “Tijdens de kermis hielpen 

Lenie en Pierre en de zussen Segers 

uit Blerick altijd mee. Dit was ieder 

jaar zo, maar elk jaar moest Stiena 

weer opnieuw vergunningen aanvra-

gen voor de vrouwen om te mogen 

werken tijdens de kermis”, vertelt 

Ans over de regelgeving voor vrou-

wen uit die tijd. En zo zijn er nog 

veel meer interessante en opmer-

kelijke anekdotes en verhalen die 

het boek kleur geven. Een boek dat 

gezien kan worden als een ode aan 

Stiena.

Voor geïnteresseerden is de herdruk 

na de carnaval te koop bij de VVV 

Kessel aan de Markt, Café de Boesjer 

en Heemkundekring Kessels Eigen.

Tekst: Casper Keijsers

Twee extra bijeenkomsten over erfgoed 
Gemeente Peel en Maas hoopte de bĳ eenkomsten over erfgoed af te ronden, maar tĳ dens de laatste inloopavond is de behoefte geuit om 

langer na te denken over het onderwerp. Daarom is besloten om twee extra avonden te organiseren in Baarlo en Kessel. Volgens wethouder 

Machteld Beukema wilden de heemkundeverenigingen meer tĳ d nemen om input te geven.

Tijdens de geplande laatste inloop-

avond was het de bedoeling om 

de gesprekken over erfgoed af te 

ronden. Toch werden nog een aan-

tal nieuwe suggesties aangedra-

gen door de bezoekers. “We kregen 

vanuit de heemkundeverenigingen 

te horen dat ze langer wilden pra-

ten over het onderwerp dan alleen 

tijdens de inloopavonden. Omdat 

we alle mensen in de kernen wil-

len betrekken bij het erfgoedbeleid, 

gaan we twee extra bijeenkom-

sten organiseren”, zegt wethouder 

Beukema.

Volgens wethouder Beukema is de 

planning daardoor nog altijd haal-

baar. “Erfgoeddeskundige Silvia 

Pellemans heeft genoeg tijd om de 

nieuwe suggesties te beoordelen. 

We verwachten ook geen enorme 

aanwas aan suggesties. In de zomer 

geven we een klap op het erfgoed-

beleid.”
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Oekraïense kinderen houden Meijel schoon met 
ondersteuning van Victoria Ivanova 
Een jaar geleden vluch� e de 

30-jarige Victoria Ivanova met 

haar man en kinderen uit het 

oorlogsgebied in Oekraïne. 

Via Roemenië kwamen ze in 

Nederland terecht. In Meĳ el om 

precies te zĳ n. Omdat Victoria in 

Oekraïne werkte als Engels 

docent, zet ze zich op de voorma-

lige camping De Nieuwehof in als 

tolk voor de andere vluchtelingen 

en coördineert ze alles rondom de 

huisvesting. Vanuit de Oekraïense 

kinderen wordt geholpen om het 

verblĳ f zo schoon mogelĳ k te 

houden. Onder begeleiding van 

Victoria wordt wekelĳ ks door hen 

zwerfafval opgeruimd.

Op de voormalige camping 

De Nieuwehof wonen, in achttien cha-

lets, zo’n honderd vluchtelingen uit 

Oekraïne. Eén van hen is Victoria, een 

Engels docent in haar geboorteland. 

Omdat zij zowel Oekraïens als Engels 

spreekt, werd ze gevraagd als coördina-

tor van het verblijf. Momenteel volgt ze 

ook een online cursus om Nederlands 

te leren. “Omdat ik al Duits spreek, 

vind ik Nederlands niet zo moeilijk”, 

legt ze uit. “Het is voor de vluchtelin-

gen moeilijk om hier met mensen te 

spreken, omdat ze de Nederlandse 

taal niet kennen. Het is mijn baan om 

hen te helpen, maar ik ben ook het 

aanspreekpunt als er problemen, die 

te maken hebben met de huisvesting 

zoals verstoppingen of elektriciteits-

problemen, opgelost dienen te wor-

den. De chalets zijn oud, waardoor er 

mankementen ontstaan. Daarnaast heb 

ik een wasschema opgesteld, zodat 

iedereen om de beurt hun kleren kan 

wassen en ben ik mediator als er con-

flicten onderling ontstaan.”

Ecologisch

Naast dat de problemen op het ter-

rein worden opgelost, zorgt Victoria 

er ook voor dat het gebied er opge-

ruimd bij ligt. Om dit te bewerkstel-

ligen heeft ze hulp gekregen van Cor 

Geurtjens, aanspreekpunt namens 

Meijel Schoon. “Voordat Cor hier 

kwam, ruimden wij het terrein al op. 

Cor drong erop aan om dit vaker te 

doen. Inmiddels wordt wekelijks het 

terrein, maar ook de parkeerplaat-

sen en het bosgebied eromheen, door 

zo’n zeven kinderen opgeruimd. In het 

begin was dit nieuw voor ze, maar nu 

beleven ze er echt plezier aan.” De 

kinderen zien het volgens Victoria als 

een wedstrijdje wie het meeste afval 

kan verzamelen. “In mijn schooltijd 

moesten we het park opruimen, maar 

dat krijgen de kinderen nu niet meer 

geleerd op school. In het begin wil-

den ze zelfs de bladeren opruimen. Ik 

heb ze ervan overtuigd dat het goed is 

om geen rommel te maken. We zijn in 

Nederland te gast en dit land is ecolo-

gisch. Sinds we wekelijks afval oprui-

men, kom je ook minder afval tegen.” 

De mindset van de Oekraïense mensen 

is veranderd, geeft ze aan. “We vin-

den vooral snoeppapiertjes en die zijn 

afkomstig van kinderen. Zij vergeten 

weleens dat het niet goed is om afval 

op de grond te gooien. Kinderen zijn 

kinderen.”

Eén week voordat de oorlog uitbrak 

vluchtten Victoria en haar familie 

het land uit. “Wij dachten dat we 

na twee weken weer terug zouden 

zijn.” Inmiddels wonen ze al een 

jaar in Meijel. Ze ziet haar gezin niet 

snel meer terugkeren. “We woon-

den in het mooiste gebied van 

Oekraïne. Het dorp lag in de buurt 

van Odessa en de Zwarte Zee. Het is 

nog te gevaarlijk om terug te keren, 

er is veel gebombardeerd en kapot 

geschoten. Ook als de oorlog voorbij 

is, vraag ik me af of terugkeren een 

goed idee is. De economie ligt plat 

en werk vinden wordt lastig. Ik zou 

graag een eigen bedrijf willen star-

ten, maar dat is in Oekraïne alleen 

mogelijk door corruptie. Hier in 

Nederland is er veel meer baanze-

kerheid.”

Faciliteiten

Victoria hoopt in de toekomst in 

Panningen te kunnen wonen. “Toen ik 

voor het eerst met mijn man in 

Panningen kwam, voelde het daar 

kalm en comfortabel. Meijel lijkt meer 

op ons dorp waar we vandaan komen, 

maar we willen graag in een grotere 

plaats wonen met meer faciliteiten. 

In Panningen zijn cafés, winkels, een 

theater, veel speeltuinen voor kinde-

ren en je bent makkelijker in Venlo. 

Het lijkt me leuk om er te wonen.”

Privacy

Voor nu is ze nog aangewezen op de 

huisvesting op de voormalige cam-

ping in Meijel. Vooralsnog kunnen de 

vluchtelingen daar op het park verblij-

ven. Er staat echter een verbouwing 

op de planning, die het park klaar 

maakt als huisvesting voor vierhon-

derd arbeidsmigranten. Het is nog niet 

duidelijk waar de vluchtelingen hun 

intrek kunnen nemen. “Ze willen de 

chalets verplaatsen naar een ander 

terrein, maar we weten nog niet waar 

die plek zal zijn. Op de camping is het 

fijn om te wonen, we hebben privacy 

in de huisjes en hebben fijne buren. 

Wij zijn ook dankbaar voor alle vrijwil-

ligers die de vluchtelingen helpen.” 

Gemeente Peel en Maas laat weten 

dat in de week van 27 februari het col-

lege besluit waar de honderd vluchte-

lingen gehuisvest worden. 

Tekst: Jeanine Hendriks

VACATURE

SALARISADMINISTRATEUR

Werk jij graag met cijfers? En ben jij
gedreven om je in het vakgebied van
salarisadministratie verder te ontwikkelen?
Dan zoeken wij jou!

Bekijk de volledige vacature op www.werkenbijmunckhof.nl

Locatie Horst

24 - 32 uren per week

MENSEN MAKEN MUNCKHOF
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24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14

www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl

t. 077 308 28 33

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 

een persoonlijk afscheid, 

zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

samen met u zorgen

voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Ton Lemmen

Vandaag is overleden, onze lieve man, broer, vader, opa en
overgroot opa. We hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen, het was fijn om dit samen te doen met dierbaren.
Hij is gestorven zoals hij leefde.

Denk aan anderen
Help als je kunt
Maar vergeet niet zelf te leven
Doe wat je zelf wil.

echtgenoot van

Maria Lemmen-Soto

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

5Maasbree, 21 juni 1945 c Roermond, 17 februari 2023

Correspondentieadres:
Nassaustate 14, 6043 GW Roermond

Hans Verheijen

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Op 13 februari

jongstleden is overleden mijn lieve man, onze pap en opa

Als je de dingen niet meer weet
en wat je weet meteen vergeet.
Je zoveel dingen niet meer kunt,
dan is de rust je zo gegund.

echtgenoot van

Tiny Verheijen-Steeghs

De crematiedienst voor Hans heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Hij overleed in de leeftijd van bijna 80 jaar.

Roggelseweg 39 -B11, 5988 BN Helden

Tiny

Hareld en Wenda
Britt5
Stan en Meike

Roel

Vera en Luc
Cas en Karlijn
Chris en Thomas
Kim

Zijn leven moeten we loslaten
In ons leven houden wij hem vast

Jeu van Wijlick
* Baarlo, 12 juli 1941       † Maastricht, 19 februari 2023

echtgenoot van

Mien van Wijlick-Engels

pap, schoonvader en trotse opa van

Peter en Carin
Koen en Kim

Marianne en Jan
Bob

�ara en Guus

Léon en Ellen
Xaviero en Lotte

Heierveldlaan 8, 5993 GD Maasbree

Wij nemen afscheid van hem op zaterdag 25 februari om 14.30 uur 
in de aula van het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30, 
5927 PB Blerick.

In plaats van bloemen graag een gi� voor de Hartstichting. 
Hiervoor staan er in het crematorium collectebussen.

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze 

hardwerkende en zorgzame mam, onze drijvende kracht

Nel Wulms-Smits
“Nel van Jantje van Sjang”

* Mierlo, 26 februari 1930
† Panningen, 19 februari 2023

echtgenote van

Jan Wulms † (30 april 1985)

Mam en oma van     Marion en Huub
  Nicky
 Peter

Correspondentieadres: Fam. Wulms  
Baarskampstraat 63, 5995 AT Kessel

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 25 
februari om 10.30 uur in zaal De Boswachter, Provincialeweg 2 te 
Maasbree. Hierna zullen wij, het gezin, mam en oma begeleiden 
naar het crematorium. 

We zouden een gi�  voor Vincent Depaul, afdeling 2 ‘de Grooze’ 
zeer op prijs stellen, hiervoor staan donatiebussen bij de 
condoleancetafel.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Vincent 
Depaul en Proteion � uiszorg voor de goede zorg.

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

Voor het schoonmaken van de 
productiemachines zijn we op 
zoek naar een schoonmaker.
Hoofdzakelijk met hoge druk. Het is 
relatief zwaar werk. Maandagavond, 
woensdagavond, vrijdagavond en 
zaterdag overdag.
www.bexbv.nl 077 462 81 28

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-
wismans 06 48 55 07 30 fb: Opti-Duur

Te koop gevraagd: Ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58

Woonruimte huren?
Panningen voor 1 à 2 pers.; tijdelijk 
(min. 1/2 jr. max. 1 jr.) 06 55 98 00 24.

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

Tuinman gezocht voor onderhoud 

tuin in Kessel. Ongeveer 1 dag in de 
week. Telefoon: 06 22 20 87 86

LENTHE BLOEMEN
Verkoop van bloemen.
VERS UIT DE STREEK!
Vanaf 2 Maart iedere Donderdag: 
10.00-14.00, Vrijdag: 10.00-17.00, 
Zaterdag: 10.00-14.00
Veldsehuizen 6, Maasbree

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.
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Hij was zoals hij leefde,
Hij leefde zoals hij was,

Houd hem zo in gedachte …

Dré Ottenheijm
“Dré van Lotje”

Echtgenoot van

Jeanne Ottenheijm-van der Sterren

Hij overleed in de lee�ijd van 77 jaar.

     Pap, schoonvader en opa van

Liessel: Ellen en Geert
  Laura en Jaap

Stefan en Romy
Maarten en Rinske

Helden: Jeroen en Mischa
  Quint

Lotus
Gendt: Ruth en Rik  

  Seth
Yanée

Venlo, 21 februari 2023
Passage Kapel 72
5981 WS  Panningen

Zaterdag 25 februari is er van 16.00 uur tot 17.30 uur de 
mogelijkheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum & 
Afscheidshuis ‘Panningen’, ingang Schout van Merwijck-
straat in Panningen.

Het afscheid is op dinsdag 28 februari om 10.30 uur in 
de aula van Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24 in 
Blerick. Aansluitend zal het gezin Dré begeleiden naar het 
crematorium.

Er is gelegenheid tot schri�elijk condoleren.

Liever geen bloemen, maar een bijdrage in de collectebus-
sen voor het Longfonds.

Wij danken het zorgteam van het Groene Kruis voor hun 
betrokkenheid en goede zorg.

Den Doelhof Meijel deelnemer aan 
Kinjer OLS
Het Kinjer OLS in Born telt dit jaar 25 deelnemende scholen. Ook Den Doelhof Meĳel dingt mee voor ‘t 

Ummeke. De loting voor het Kinjer OLS is op donderdag 23 maart aanstaande, in het OLS-huis in Born. 

Dan wordt onder meer de optochtvolgorde bepaald. 

Van de 25 teams doen er 4 mee in 

een samengesteld team, te weten 

de Swentibold en De Wissel uit Born 

en De Kameloen en Samensprong uit 

Grubbenvorst. Daardoor zijn er tijdens 

het Kinjer OLS op 27 juni in totaal 23 

schoolteams actief die strijden om ‘t 

Ummeke, het kleine broertje van D’n 

Um. “Dat is een mooi aantal, zeker 

als je bedenkt dat tijdens het vorige 

OLS zes teams minder meededen,â€ 

zegt Sven van Sloun, voorzitter van de 

werkgroep Kinjer OLS. Hij geeft aan 

dat de scholen die meedoen inmiddels 

samen met ervaren schutters van de 

plaatselijke schutterijen volop bezig 

zijn met de voorbereidingen voor 

het Kinjer OLS. “Denk daarbij aan het 

maken van kleding, muziekinstrumen-

ten en andere attributen. En natuurlijk 

wordt er geoefend met marcheren en 

schieten.â€ 

Het Kinjer OLS wordt gehouden op de 

dinsdag voor het reguliere OLS. Plaats 

van handeling is het OLS-feestterrein 

in Born aan de Groenstraat. De 

optochtroute loopt door Born en is 1 

kilometer lang. Net als bij het gewone 

OLS, is er een defilÃ© tijdens de 

optocht. De schietwedstrijden worden 

gehouden met windbuksen.

Rouw en Verliescafé
Om de 8 weken wordt er op woensdagavond een Rouw en Verliescafé georganiseerd in Meĳel. De vrĳwilligers 

Monique Verhaegh en Pa�y Joosten leiden de avond in goede banen. De volgende bĳeenkomsten zĳn op 1 

maart en 26 april en vinden plaats in de Lunchroom van Oppe Koffie, Raadhuisplein 3 in Meĳel.

De deelnemers die al enkele malen zijn 

geweest geven, aan dat zij de bijeen-

komsten als zeer waardevol ervaren. 

Tijdens de bijeenkomst wordt gestart 

met een gedicht of verhaal om 19.30 

uur. Dit verhaal wordt vervolgd door 

wat er op dat moment leeft bij de 

deelnemers. Ook wordt er een thema 

verbonden aan de avond. Om 21.00 uur 

wordt de bijeenkomst afgesloten.

De groep bestaat uit maximaal acht 

tot tien deelnemers. 

Wil je je aanmelden dan mail naar 

meijel@dorpsontmoeting.nl of bel 

naar Lijda 06 21 49 67 59.

Niet eens met plannen gemeente

Bewoners van huizen die mogelijk in 
Panningen gesloopt worden, strijden 
voor behoud woningen
Vier bewoners van de zeven woningen die mogelĳk gesloopt worden voor de herontwikkeling van het 

centrum van Panningen hebben zich verenigd met het doel om hun huizen te kunnen behouden. Ze zĳn 

van mening dat ze niet gehoord worden door de gemeente en geven aan te gaan strĳden voor hun 

woningen.

Het college van Peel en Maas heeft 

haar voorkeur uitgesproken voor 

de meest rigoureuze variant om 

het centrum van Panningen te her-

ontwikkelen. Daarbij worden zeven 

woningen opgekocht en gesloopt, 

de Leerlooierweg verlengd en het 

Raadhuisplein autoluw gemaakt. 

Roel Schmidt kocht twee jaar 

geleden samen met zijn vriendin 

het huis op Beatrixstraat 4 in de 

veronderstelling dat ze hun toe-

komst hadden verzekerd. Een brief 

van de gemeente over de sloop 

van hun woning viel hen dus rauw 

op hun dak. “We wisten dat er 

vroeger plannen speelden waar-

bij het centrum op de schop zou 

gaan. Toen we het huis kochten 

hebben we naar de stand van 

deze plannen gekeken. Er was op 

dat moment niks over bekend. Je 

koopt een woning met toekomst-

visie, gaat investeren en verbouwd 

voor ruim 100.000 euro. Een paar 

maanden later kregen we een 

brief van de gemeente over de 

huidige plannen.”

Niet gehoord

Gesprekken waarin informatie werd 

gegeven over de plannen volgden. 

Volgens Roel bleef het bij informati-

eve contactmomenten. “We kregen 

enkel een update van hetgeen wat 

er zou gaan gebeuren. We had-

den destijds al het vermoeden dat 

de gemeente in het beginstadium 

had besloten om voor de maximale 

variant te gaan. Het verbaast ons 

aan de ene kant dan ook niks dat 

het college dit besluit genomen 

heeft. We hebben het gevoel dat 

we niet gehoord worden door de 

gemeente, omdat ze niet openstaat 

voor onze ideeën.”

Summier onderzoek

Roel laat het er echter niet bij 

zitten. Samen met de bewoners 

van Julianastraat 2, Julianastraat 

4 en Patersstraat 23 heeft hij 

zich verenigd en gaat hij strijden 

voor het behoud van zijn woning. 

Volgens de verenigde bewoners is 

de variant waarbij er geen enkele 

woning zou worden gesloopt, 

te summier onderzocht. “Er zijn 

meerdere opties om een vari-

ant te ontwikkelen waarbij géén 

woningen aangekocht en gesloopt 

dienen te worden, maar er wel een 

kwaliteitsimpuls aan het centrum 

gegeven kan worden. Veel bewon-

ers zijn bereid hierin mee te willen 

denken. Hier staat de gemeente 

niet voor open. De bewoners van 

de te slopen woningen zijn niet 

vertegenwoordigd in de TIP-groep. 

Als reden wordt aangegeven dat 

de bewoners een direct belang 

hebben bij de ontwikkeling van 

het gebied, maar dat geldt ook 

voor de ondernemers die wel 

worden vertegenwoordigd in de 

TIP-groep.”

Krappe woningmarkt

De bewoners geven aan na te 

denken over vervolgstappen en 

tijdens de raadsvergaderingen hun 

stem te laten horen. “Wij zijn het 

niet eens met deze plannen en de 

totstandkoming hiervan en willen 

onze woningen niet verkopen. Het 

is de vraag hoe de gemeente de 

verkoop gaat aanpakken, je weet 

niet waar ze mee gaat komen. 

De gemeente wil het niet zo ver 

laten komen dat we naar de rech-

ter stappen, maar ik heb het er 

wel voor over als we daardoor in 

ons huis kunnen blijven”, geeft 

Roel aan. “Ik vind dat er wat mag 

gebeuren aan het centrum van 

Panningen door het Raadhuisplein 

erbij te betrekken en ik begrijp 

dat de gemeente daarvoor actie 

onderneemt, maar dit moet niet 

ten koste gaan van woningen. 

Zeker niet in een tijd waarin ieder-

een staat te springen om won-

ingen. Naast de zeven te slopen 

woningen voor dit plan, verdwi-

jnen er enkele woningen voor de 

aanleg van de Aldi aan de hoek 

Patersstraat/Raadhuisstraat. De 

bewoners van alle woningen drei-

gen een oververhitte woningmarkt 

opgestuurd te worden, terwijl de 

meesten pas kort in de woningen 

wonen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend

Plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven

Mat Kersten

* Egchel, 16 november 1949

† Venlo, 14 februari 2023

lieve man van

Ans Kersten-Wilms

Helden:  Erwin en Marina
  Teun, Giel, Anne

Horst: Ilse en Robert
  Josje, Fenna

Egchel: Martijn en Nicole
  Lars, Sam

Helden: Ivo en Marloes
  Jesse, Roan

Correspondentieadres: Familie Kersten
Sint Annastraat 57, 5988 BT Helden 

Het afscheid hee� op dinsdag 21 februari plaatsgevonden. 

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 19 07 69 59
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Grashoek Egchel

Egchel Grashoek

Meijel Grashoek

Meijel Panningen

Patricia van Dijck-Strik
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Baarlo Panningen

Grashoek Baarlo

Egchel Meijel

Helden Maasbree

Karin Janssen

Bart Jacobs
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Egchel Maasbree

Meijel Egchel

Meijel Baarlo

Egchel Panningen

Karin Janssen
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Grashoek Grashoek

Egchel Meijel

Grashoek Egchel

Grashoek Meijel

Jac Haenraets

Jac Haenraets

Jac Haenraets
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Column

Rehabilitaties 
Komt er eindelĳk een monumen-

tenlĳst en eerherstel van ons Peel 

en Maas erfgoed? Geen monumen-

tenlĳst, maar een waardering?

Op een erfgoedbijeenkomst werd 

onlangs het concept uitvoerings-

beleid plus bescherming van cul-

tureel erfgoed gepresenteerd. Als 

geïnteresseerde bewoner van een 

rijksmonument was ik aanwezig bij 

die bijeenkomst. De aanwezigen 

mochten de conceptversie inzien, 

reageren en ideeën delen over erf-

goed. Het uiteindelijke advies wordt 

voorgelegd aan de Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit en het col-

lege. Objecten die een bescher-

mde status krijgen, worden met 

verschillende waardecategorieën 

aangeduid. Voor rijksmonumenten 

gelden andere regels, zowel voor 

groene monumenten als voor mon-

umentale panden. Bijvoorbeeld de 

plicht van een eigenaar om een 

rijksmonument in stand te houden. 

Erfgoed kan ook rehabilitatie 

inhouden, daarom enkele bekende 

voorbeelden: de maatschappeli-

jke discussie over het Nederlandse 

slavernijverleden, eerherstel voor 

hellevegen en Dutchbat-veteranen. 

Zijn de Dutchbatters in Srebrenica 

in 1995 tekortgedaan? Verder terug 

naar 1613 en 1614 toen in Roermond 

en omgeving 75 inwoners werden 

beschuldigd een pact met de duivel 

te hebben gesloten. Nergens anders 

in Nederland zijn zoveel vermeende 

hellevegen berecht en terechtgesteld. 

Roermond bood in 2006 excuses voor 

die 17e eeuwse processen. Keulen 

gaf veroordeelde hellevegen in 2012 

ook eerherstel. Hoe denkt onze 

samenleving over eerherstel van het 

Nederlandse slavernijverleden? Te 

beginne door te vertellen vanuit de 

slaven en niet vanuit de Nederlandse 

plantage-eigenaren. Veel mensen 

hebben het gevoel dat slavernij hoort 

bij het koloniale verleden en de vad-

erlandse geschiedenis. Toen slaven 

op de plantages zich niet langer neer-

legden bij hun gevangenschap en uit-

buiting, werd 1 juli 1863 de slavernij 

afgeschaft met de Emancipatiewet. 

Veel slavernijverhalen zijn afkom-

stig van de slavenhouders. Ontsloten 

archieven tonen tegenwoordig de 

ware historie. Mogelijk omdat dit 

verleden in onze samenleving sporen 

van institutioneel racisme vormt. 

Slotquote: “Rehabilitatie, achting en 

acceptatie bringt miër as ieërzucht!”

Peter Joosten

Wat dunkt dich?

Bespreking poll week 07

Een prins die op mannen valt en een steeds nadrukkelĳkere rol voor vrouwen: tĳdens deze carnaval worden in Peel en Maas langzaam tradities 

losgelaten. In het naburige Venlo zorgden vastelaovesverenigingen De Gaaskaetel én De Beerpiëp zelfs voor een kleine paleisrevolutie door 

vrouwelĳke driespannen te presenteren. 

Vrouwen die voorop gaan en met de scepter 

zwaaien; het was jarenlang ondenkbaar tijdens de 

traditionele carnaval. Toch lijkt ook dit volksfeest 

zich op deze manier te moderniseren, al is wellicht 

nog niet iedereen daar klaar voor. Is het goed dat 

carnavalstradities met de tijd meebewegen?

Daar is Natasja Vaasen het hardgronding mee eens. 

“We moeten ook ruimte maken voor een nieuwe 

geschiedenis. Tradities horen zich door te ontwik-

kelen. En niet alleen met carnaval is iedereen gelijk, 

want laten we niet vergeten dat iedereen naakt 

geboren is”, schrijft ze. Ook wethouder Machteld 

Beukema laat in een reactie weten dat ze een voor-

stander is van met de tijd meebewegende tradities. 

“Een heel goed idee. Tradities kunnen zeker mee-

bewegen, om juist nog heel lang te kunnen blijven 

bestaan”, laat ze weten. 

Het kabinet wil een flink aantal medicĳnen makkelĳker verkrĳgbaar maken. Een wĳziging in de regelgeving zou ervoor moeten zorgen dat 

onder andere zware pĳnstillers, melatonine en maagzuurremmers binnenkort ook te koop zĳn in supermarkten en tankstations. 

Apothekers waarschuwen echter voor de gevaren die het met zich meebrengt, wanneer je slaapmedicatie tegelĳk af kunt rekenen met een volle 

tank. Hebben zĳ een punt, of is het makkelĳker beschikbaar maken van bepaalde medicatie wél een goed idee?

In de Tweede Kamer gaven VVD, PVV en D66 eer-

der al aan dat ze voorstander zijn van de wets-

aanpassing die verkoop moet vereenvoudigen, 

terwijl GroenLinks nog lijkt te twijfelen. Bij een 

eventuele aanpassing van de wet, hoeft er niet 

langer een geschoolde medewerker aanwezig te 

zijn om verkoop wettelijker mogelijk te maken. 

Dat is nu nog wel het geval. Apothekers trekken 

aan de bel en stellen dat de verkoop van Algemeen 

Verkoop-geneesmiddelen (zoals paracetamol) en de 

Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmid-

delen vervaagt. Zij stellen dat door verkeerd gebruik 

jaarlijks 41.000 mensen in Nederland worden opge-

nomen in het ziekenhuis. Een aantal dat hoger uit 

zal vallen wanneer medicatie makkelijker te verkrij-

gen is, zo is de vrees onder apothekers.

Aan de andere kant is het wel zo makkelijk wanneer 

maagzuurremmers als omeprazol en pantoprazol, 

een laxeermiddel als bisacodyl en hoge doseringen 

van slaaphormoon melatonine ook in supermarkten 

en tankstations verkrijgbaar zijn. Daarom is het be-

schikbaar maken van meer medicatie op meer plek-

ken een goed idee. 

Meer medicatie bij benzinepomp is 
een goed idee

Carnavalstradities moeten met de tijd meebewegen

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

opinie \ 2302 

I ngezonden b r ief

Ingezonden b r ief

Nostalgie
Ik kan niet slapen, dus sta ik op, maak een beker warme melk en pak een pen. Vroeger deden wĳ kinderen de boodschapjes te voet. 

Brood halen met de Flies bĳ Maan en Funs. De melk in een kannetje bĳ oma Spee. Slachtkippen was een sport: met een emmer gingen we naar 

Mie en Ber. Met de fietseker un ton brike�e en eierkolen {neutjes 4} bĳ de Mulder.

Eieren halen bij moeke Rutten. En op 

zaterdag met de bolderker met 

twee lege kisten, peren en appels 

bij Martien Kersten en Piet Willems. 

De moestuin hadden we zelf. Een var-

kentje werd een jaar vet gemest met 

afval. ‘T is voorbij, de nostalgie van 

’t dorp, ‘t Egchels geveul is d’r wel, 

maar ’t durp is verangerd. We heb-

ben nu sluipverkeer naar het indus-

trieterrein in Kepel. Veel grote huizen, 

grote kassen met hoge pijpen en nog 

grotere Pig-city stallen. Ook hebben 

we een grote K-straat (volksmond). 

Bijna ieder huis in die straat heeft 

iemand verloren, is herstellende van 

borstkanker of lijdt eraan.

Waar moet dat heen? Hoe zal het 

gaan? Waar komt die rotzooi toch 

vandaan? Ik weet het niet... of 

genoeg bomen planten, een bos vol. 

M’n melk is op, dus ga ik naar bed en 

morgen gezond weer op. Welterusten 

mam en pap en alle oude mensen 

uit dit verhaal. Waak over ons Egchel 

vanuit het sterrenrijk. 

Truus de Corte Manders

Reactie op enkele krantenkoppen 
Een reactie op enkele koppen in de Limburger, een onderzoek door Kieskompas 16 februari.

‘Hoe betrouwbaar zijn onze bestu-

urders’. Ruim de helft van alle 

Limburgers voelt zich niet gehoord 

door de politiek. Ik denk terug aan 

een gesprek dat we als afgevaardig-

den van Verenigingen en Stichtingen 

afgelopen december hadden met een 

wethouder en twee ambtenaren van 

Peel en Maas. Onze vragen waren 

kort en duidelijk. 

Wat is de stand van zaken betr-

effende pand Werts en is er een 

sloopvergunning? Dit pand is even 

oud en drie meter groter dan pand 

Timmermand, aan de Dorpsstraat 

63. Dat laatste pand staat op de 

lijst als een toekomstig monument. 

Onze vraag: waarom pand Werts niet?

Verkeersveiligheid. Wekelijks steken 

hier honderden kinderen de straat 

over van het Kennedyplein naar de 

sportzaal en ouderen naar Huis van 

Bree. Waarom is hier geen zebra-

pad? Dit kan volgens ons op korte 

termijn worden opgelost. Wachten 

we op een groot ongeluk? Er is slecht 

uitzicht door ijzeren bakken als ver-

keersobstakels. Ook deze kunnen op 

korte termijn weg met een minimum 

aan kosten. 

Waarom kunnen de knikkers rond de 

kerk niet weg? Een begrafenisauto 

moet allerlei capriolen uithalen om 

bij de kerkdeur te komen. Ouderen 

met een rollator of rolstoel kunnen 

er net tussendoor. Op deze vragen 

kwam geen antwoord, maar een 

stilzwijgen. Of moesten ze zich eerst 

beraden? 

Nu lees je in de persberichten: 

pand Werts kan niet op de voor-

lopige monumentenlijst in verband 

met de vergevorderde plannen en 

het eigendomsrecht. We hebben 

met de huidige eigenaar niets te 

maken, de gemeente verleent ver-

gunningen. Een zebrapad zien we 

ook nog niet. Schijnbaar is de witte 

verf op. Wethouders en ambtena-

ren staan in dienst van burger en 

gemeente Peel en Maas. Mogen we 

als burger antwoorden verwachten? 

In ons gesprek, waar vragen werden 

gesteld, repte men met geen woord 

over de vergevorderde plannen. 

Waren onze vragen niet duidelijk? 

Het Dorpsoverleg is de heilige koe 

waar ze zich achter verschuilen, 

maar als het Dorpsoverleg niet capa-

bel is, wat doet de bestuurder dan?

Na de berichten die nu in de pers 

verschijnen moet je toch na gaan 

denken als ambtenaar en wethouder. 

Kent men zijn taak niet? Waarom 

werd ons op de bespreking de plan-

nen die Peel en Maas heeft niet 

meegedeeld? Welke plannen worden 

door hen al kant en klaar gemaakt, 

zonder de burger vooraf in kennis te 

stellen? Nu al de bekende kreet

Wij burgers van Maasbree wensen 

een leefbaar dorp, veiligheid voor 

voetgangers, groen, bomen en geen 

ijzerbakken. Maar vooral duideli-

jkheid van bestuurders en ambtena-

ren, die meedenken met de burger.

Ton Boots

Breestraat Maasbree

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, beva�en maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan 

zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten beva�en of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die 

elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Locatie

Baarlo

Baarlo

Beringe

Beringe

Beringe

Grashoek

Grashoek

Grashoek

Grashoek

Grashoek

Grashoek

Grashoek

Grashoek

Helden

Helden

Helden

Helden

Kessel

Kessel

Kessel

Kessel

Kessel

Koningslust

Maasbree

Maasbree

Maasbree

Maasbree

Maasbree

Meijel

Meijel

Meijel

Meijel

Meijel

Meijel

Panningen

Panningen

Panningen

Peel en Maas

Peel en Maas

Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Napoleonsbaan Zuid 37

Op den Bosch 1

Groeze 12

Haambergweg 12

Rozenobel 33

Houwenberg 1B

Houwenberg 5 – 5b

Lorbaan 4

Lorbaan 43A

Lorbaan 4A, 4A1 t/m 4A5 en 4B1 t/m 4B12

Ontginningsweg 13 perceel N 126

Ontginningsweg 30

Venweg 11

Baarloseweg 8A

Hövellstraat 26

Hövellstraat 51

Maasbreeseweg 57

Baarloseweg 41

Beeselseweg 24

Groenstraat 2

Keizersbaan 10

Scherluitweg 1

Broekstraat 11

Aan de Steenoven 2 a

Breetse Peelweg 1

Lange Heide 9

Oude Heldenseweg 3b

Struiken 3a

Bloemendaalseweg 16

Donkerpeelkensweg 3

Heldensedijk

In het Neervelt 5

Kransakker 6

perceel F 743

Ambacht 9 t/m 53

Industrieterrein Panningen 20

Zelen 27

Ontwerpbestemmingsplan Reststroken

Vastgesteld Veegbestemmingsplan Stoppers 2020

Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

leest u op www.officielebekendmakingen.nl > zoekterm ‘Peel en Maas’.

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Kermissen en markten 2023

Paasmarkt: maandag 10 april 2023 Tweede Paasdag

Kermis Helden: vrijdag 14 april 2023 t/m dinsdag 18 april 2023

Kermis Maasbree: zaterdag 13 mei 2023 t/m donderdag 18 mei 2023

Pinkstermarkt: maandag 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag

Kermis Egchel: vrijdag 2 juni 2023 t/m maandag 5 juni 2023

Kermis Kessel: zaterdag 24 juni 2023 t/m dinsdag 27 juni 2023

Kermis Panningen: vrijdag 7 juli 2023 t/m woensdag 12 juli 2023

Jaarmarkt Meijel: vrijdag 28 juli 2023

Kermis Grashoek: zaterdag 12 augustus 2023 t/m dinsdag 15 augustus 2023

Kermis Kessel Eik: zaterdag 19 augustus 2023 t/m dinsdag 22 augustus 2023

Kermis Meijel: zaterdag 2 september 2023 t/m dinsdag 5 september 2023

Kermis Baarlo: zaterdag 9 september 2023 t/m woensdag 13 september 2023

Kermis Beringe: zaterdag 14 oktober 2023 t/m dinsdag 17 oktober 2023

Bijeenkomst woningbouwproject Kuukven

U bent welkom op dinsdag 28 februari 2023 tussen 16.00 en 20.00 uur in zaal Unitas in 

Baarlo. U kunt op ieder gewenst moment binnenlopen. Tijdens deze bijeenkomst kunt 

u het voorlopig ontwerp op tekening of maquette bekijken. 

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 ww.peelenmaas.

nl → Financiële ondersteuning → 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.

Peel en Maas Inzicht

Woensdag 1 maart om 18.00 uur is er weer een nieuwe uitzending van Peel en 

Maas InZicht op Omroep P&M. Dit keer kunt u kijken naar:

· Steunfonds voor inwoners

· Een dag mee met de huismeesters

· Samen werken met Gewoon 

Buitengewoon

· Doe mee Peel en Maas

De herhaling is zaterdag 4 maart

om 18.00 uur.

Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing 2023

Kiezerspas aanvragen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en 

de Waterschapsverkiezingen. U mag die dag dus twee keer stemmen. De 

stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. 

Stemmen in een andere gemeente met 

een kiezerspas

Met uw stempas kunt u stemmen in elk 

stembureau in Peel en Maas. Wilt u in een 

andere gemeente in Limburg stemmen? 

Dan moet u een kiezerspas aanvragen. 

Dat kan schriftelijk of mondeling aan de 

balie van het Huis van de Gemeente in 

Panningen. 

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk 

aanvragen via een aanvraagformulier op

www.peelenmaas.nl/verkiezingen of 

afhalen aan de balie in het Huis van de 

Gemeente. Een schriftelijke aanvraag 

voor een kiezerspas moet uiterlijk 

vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur bij de 

gemeente binnen zijn. 

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan 

tot dinsdag 14 maart 2023 om 12.00 uur. 

Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw 

stempas melden aan de balie van het 

Huis van de Gemeente. Dit kan alleen bij 

de medewerkers van Burgerzaken.

U kunt binnenlopen of een afspraak 

maken.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan 

bij verlies niet worden vervangen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw 

kiezerpas ook een geldig identiteitsbewijs 

overleggen.Als u zich niet kunt 

identificeren, mag u niet stemmen.  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.

peelenmaas.nl/verkiezingen of neem 

contact op met Burgerzaken door te 

bellen naar 077 306 6666 of stuur een 

e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl. 
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Naam: Xindi Hu

Leeftĳ d: 18 jaar

School: Maastricht University

Woonplaats: Panningen 

Wat voor reis zou je ooit willen 

maken?

Het liefst zou ik een rondreis willen 

maken naar plekken die nog op mijn 

bucketlist staan zoals Griekenland, 

Hawaii, New York en Dubai. Mijn 

droom is altijd al geweest om veel 

plekken te ontdekken op de wereld 

en de verschillende culturen te erva-

ren. Dit lijkt mij het leukst om met 

mijn vriendinnen te doen. We delen 

dezelfde interesses en we zijn ook 

niet snel geïrriteerd richting elkaar. 

Wat zou je graag nog willen leren 

in je leven?

Goed kunnen dansen en zingen heb 

ik altijd al gewild. Ik keek graag 

naar talentenshows, waar je veel 

mensen ziet die goed kunnen dan-

sen en zingen. Hier was ik altijd wel 

een beetje jaloers op. Verder zou ik 

mijn moedertaal, Chinees, vloeiend 

willen spreken. Het lijkt mij handig 

om deze taal goed te beheersen, 

zodat ik makkelijker met mijn fami-

lie in China kan communiceren. 

Wat deed je als kind het liefst?

Ik speelde nooit echt met speel-

goed, want ik vond het veel leuker 

om af te spreken met vriendinnen 

van school en samen leuke activitei-

ten te ondernemen. Logeerpartijtjes 

waren mijn favoriet. Samen een 

film kijken, elkaar ‘make-uppen’ en 

lekker roddelen. Een echt meiden-

avondje dus.

Wat zĳ n de vĳ f belangrĳ kste 

dingen op je bucketlist?

Van kleins af aan is het een droom 

om te trouwen en kinderen te krij-

gen. Een eigen gezin vormen. Mij 

lijkt het zo mooi om je leven met 

iemand te delen en ik hou ook van 

kinderen. Ten tweede wil ik graag 

de wereld zien. Daarom lijkt het 

mij leuk om veel te reizen later. Op 

sociale media kom je verschillende 

plekken tegen en zelf ga ik soms 

op vakantie. Zo is mijn liefde voor 

reizen ontstaan. Het derde puntje 

op mijn bucketlist is arts worden. Ik 

studeer geneeskunde, omdat ik het 

leuk vind om mensen te helpen. 

Dat wil ik later graag als arts doen. 

Ik wil ook nog graag naar een con-

cert. Ik hou heel veel van muziek 

en wil graag naar een concert van 

één van mijn favoriete artiesten. 

Ten slotte lijkt het me gaaf om een 

keer een extreme sport te beoe-

fenen, zoals parachutespringen of 

bungeejumpen. Het is dan wel de 

vraag of ik het op dat moment nog 

steeds durf. 

Wat kan iemand zich bĳ  ‘op 

kamers wonen’ voorstellen?

Sinds september 2022 woon ik op 

kamers in Maastricht. Ik studeer 

geneeskunde op de Maastricht 

University, dit is ongeveer ander-

half uur reizen vanuit Panningen 

en dat vond ik iets te lang. Daarom 

was ik heel blij toen ik een kamer 

aangeboden kreeg. Ik leef met 

twee andere huisgenoten en in ons 

huis is het altijd gezellig. Op kamers 

wonen is voor iedereen anders. Je 

kan bijvoorbeeld in een studenten-

huis wonen, maar ook een eigen 

studio hebben. Beide hebben een 

andere beleving. Wat wel hetzelfde 

is, is dat je een stuk verantwoorde-

lijker bent en ook voor jezelf en je 

woning moet zorgen. Je moet zelf 

boodschappen doen, koken en het 

huis schoonmaken. 

Hoe ziet het studentenleven er 

tegenwoordig uit?

In Maastricht zijn er verschil-

lende verenigingen en disputen. 

Tijdens de introweken kan je je ori-

enteren en kijken of je bij een ver-

eniging of dispuut wil. Ik zit zelf bij 

de studentenvereniging KOKO, waar 

ik ook A-tijd loop, met twee andere 

meiden, bij het dispuut A.D.D. 

Popino. Als je bij een studentenver-

eniging zit, krijg je veel mee van 

het uitgaansleven, maar je bouwt 

er voornamelijk goede vriend-

schapsbanden mee op. Natuurlijk 

heb je daarnaast ook school. Mijn 

week bestaat uit een combinatie 

van school, buiten school werken 

aan school en leuke dingen doen 

met mijn vriendinnen, huisgenoten 

of studentenvereniging. 

Wat is de laatste foto die je hebt 

gemaakt?

De laatste foto die ik heb gemaakt 

was met mijn telefoon. Hierop staan 

laarzen. Als ik ga winkelen, maak ik 

foto’s van kledingstukken waar ik nog 

over twijfel, zodat ik later kan kijken 

en ze eventueel online kan bestellen. 

Deze foto’s hou ik vaak voor mezelf, 

maar soms stuur ik zo ook naar 

vriendinnen of naar mijn ouders voor 

advies als ik er zelf niet uitkom.

Hoe heb je je beste vriend/

vriendin ontmoet?

Ik heb niet één beste vriend of 

vriendin, maar het is een groep 

mensen die ik allemaal beschouw 

als mijn beste vrienden. Thuis heb 

ik al sinds de middelbare school 

een heel leuk meidengroepje waar 

we elk weekend mee afspreken. 

We houden ervan om samen uit 

te gaan, maar we zitten ook vaak 

genoeg op de bank bij te klet-

sen. In vakanties vinden we het 

leuk om een dagje weg te gaan of 

ergens te gaan eten. Deze meiden 

kennen mij door en door en het is 

altijd gezellig met elkaar. 

Wat zou je doen als je nooit 

meer hoeft te slapen?

Vaak kom ik tijd tekort, dus het 

lijkt mij heerlijk om extra tijd te 

hebben. Als ik nooit meer hoef te 

slapen, zou ik dingen doen waar 

ik nu geen tijd meer voor heb, 

maar die ik vroeger wel regelmatig 

deed. Een boek lezen en creatief 

bezig zijn, maar ook nieuwe din-

gen leren zoals piano spelen. Ook 

zou ik dan meer werken, meer aan 

school werken en vaker leuke din-

gen doen met vriendinnen waar ik 

een tijdje geen contact meer mee 

heb gehad. 

Heb je een bĳ baantje?

Op dit moment werk ik bij mijn 

ouders in een frietkraam. Hier sta 

ik voornamelijk achter de kassa 

en neem ik bestellingen op via 

de telefoon. Ik vind het werk best 

leuk om te doen, want ik doe dit 

al een aantal jaren. Ik vind het 

fijn dat ik geld kan verdienen én 

ook nog eens mijn ouders help. 

Ook werk ik bij Slim Academy, dit 

is een studie ondersteuner voor 

verschillende universiteiten in 

Nederland. Ik controleer samen-

vattingen, verbeter de tekst en 

voeg stukken toe waar nodig. Dit 

vind ik fijn werk, omdat ik werk 

en school kan combineren. Ik leer 

namelijk tijdens het werken, want 

alle samenvattingen die ik contro-

leer, behandel ik ook op school. 

Het salaris dat ik krijg van mijn 

bijbaantjes gebruik ik om te spa-

ren, mijn huur en boodschappen te 

betalen en leuke dingen te doen 

met vrienden. 

Wat doe je het liefst op een 

vrĳ dag- of zaterdagavond?

Tegenwoordig kom ik vrijdagavond 

terug van Maastricht. Vaak heb ik 

dan meer zin om thuis op de bank 

te liggen met mijn familie dan weg 

te gaan. Zaterdagavond spendeer 

ik daarentegen met mijn vriendin-

nen. De ene keer gaan we uit en 

de andere keer zitten we op de 

bank bij te kletsen. We zien elkaar 

nu we studeren doordeweeks niet 

meer, dus het weekend is een bij-

kletsmoment. 

Wat is je favoriete restaurant?

Ik hou van ‘All You Can Eat restau-

rants’ waar je onbeperkt kunt eten 

voor een bepaalde tijd. Ik vind het 

heerlijk dat je zo veel keuze hebt 

en van alles wat kan proeven. 

Altijd als ik naar een menu kijk heb 

ik keuzestress en een ‘All You Can 

Eat restaurant’ is dan perfect. Vaak 

ga ik naar Japanse restaurants of 

een wereldrestaurant. 

Wat is je favoriete stuk decora-

tie in je kamer/huis?

Mijn favoriete decoratie zijn foto’s. 

Deze zijn erg persoonlijk en elke 

foto vertelt zijn eigen verhaal. Ik 

print wel vaker foto’s uit en plak 

deze op de muur, of ik krijg foto-

lijstjes cadeau van familie en 

vrienden. Ik vind foto’s een ruimte 

gezelliger maken en zelf word ik 

er altijd blij van. De foto’s die ik op 

mijn kamer heb hangen, heb ik al 

zo vaak gezien, maar ik word nog 

steeds blij als ik ernaar kijk .

Wat zou je doen als je de loterĳ  

zou winnen?

Dan zou ik een deel van het geld 

sparen voor mijn toekomst, een 

deel nu uitgeven aan kosten zoals 

huur en boodschappen en een deel 

doneren aan het goede doel. Maar 

ook op vakantie gaan en een deel 

besteden aan een cadeau voor 

mijn ouders. Mijn ouders doen 

zoveel voor mij dat ik ze dan een 

cadeau wil geven als bedankje. 

Wat kan jou heel erg irriteren?

Er zijn niet echt bepaalde dingen 

waar ik me heel erg aan irriteer. 

Ik ben niet zo moeilijk op dat 

gebied, maar soms ben ik geïrri-

teerd zonder dat er echt een reden 

is. Dit is bijvoorbeeld wanneer ik 

honger heb, iets me niet lukt of 

ik gefrustreerd ben. Ik ben er wel 

achter gekomen dat ik niet goed 

tegen fluiten kan wanneer ik aan 

het leren ben. Daar word ik ner-

veus van. Gelukkig is dit maar één 

keer voorgekomen, dus heb ik er 

over het algemeen geen last van.

Xindi Hu Panningen
15-vragen aan

jongeren \ 2302 

Steun verenigingen

Potgrondactie Beringe, Helden, Panningen en Egchel 
Fanfare St. Jozef Beringe, VC Olympia Panningen en Fanfare St. Cecilia Helden slaan al vele jaren de handen 

ineen voor de potgrondactie. Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 maart. 

Cultuur- en sportverenigingen vor-

men mede het cement voor de 

samenleving. De drie genoemde 

verenigingen stellen het zeer op 

prijs als inwoners van Beringe, 

Egchel, Helden en Panningen hun 

steun aan deze verenigingen laten 

blijken door de potgrond voor tuin 

en balkon bij één van de genoemde 

verenigingen te bestellen. 

De potgrond is van topkwaliteit, 

RHP keur met extra bemesting, en 

geschikt voor alle planten binnen 

en buiten. De potgrond is verpakt in 

zakken van 40 liter. Fanfare St. Jozef 

Beringe en Fanfare St. Cecilia Helden 

bezorgen de bestelde potgrond op 

zaterdag 11 maart tussen 10.00 en 

17.00 uur aan huis. VC Olympia ver-

koopt op zaterdag 11 maart huis aan 

huis in Panningen en Egchel. 

Bestellingen voor Beringe kunnen 

worden gedaan via secretariaat@

fanfarejozef.nl, bestellingen voor 

Panningen en Egchel via activitei-

ten@vcolympia.nl en bestellingen 

voor Helden via potgrond@fanfare-

helden.nl of het bestelformulier op 

www.fanfarehelden.nl
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Exames Reddingsbrigade

Peel en Maas tientallen 
reddend zwemmers rijker
Bĳ  Reddingsbrigade Peel en Maas vonden zaterdag 11 februari de 

examens plaats. Bĳ na zeventig leden zwommen af voor het brevet 

Junior Redder, Zwemmend Redder en het Life Saver diploma. 

De Junior Redder diploma’s zijn de 

eerste diploma’s die kinderen kun-

nen halen bij de reddingsbrigade. 

Hierbij ligt nog de nadruk op de 

zwemtechnieken en jezelf goed 

kunnen redden in het water. Ook 

leren de kinderen al hoe ze iemand 

in nood dicht bij de oever kunnen 

helpen met bijvoorbeeld een touw. 

Bij de Zwemmend Redder diplo-

ma’s worden veel droge en natte 

reddingen geoefend. Hierbij gaan 

de redders zelfstandig iemand in 

het water redden en hem of haar 

met de juiste technieken en red-

dingsmiddelen terugbrengen naar 

de oever. 

Theorie

Voor de Life Saver diploma’s moeten 

de kandidaten zelfs theorie-examen 

doen. Hiervoor dient alles geleerd te 

worden over reddingen in en uit het 

water. In de praktijk leren de red-

ders grotere en moeilijkere reddin-

gen uit te voeren bij een ongeval, 

zoals bijvoorbeeld bij iemand met 

rug- of nekletsel. Hierbij moeten ze 

met elkaar samenwerken en leren 

leiding te geven.

Wie wint gemeentelijke 
sporttrofee 2022? 
Met ruim honderd sportverenigingen verdeeld over elf dorpen, mag Peel en Maas zich met recht een sportge-

meente noemen. Tĳ dens het jaarlĳ kse Sportgala wordt een aantal sporters uit de gemeente in het zonnetje 

gezet. 

Het Sportgala 2022 vindt plaats op 

vrijdag 14 april om 20.00 uur in DOK6. 

In een programma met een spor-

tieve en muzikale omlijsting wor-

den het sporttalent, de sportman/

sportvrouw en de sportploeg van het 

jaar 2022 van de gemeente Peel en 

Maas bekendgemaakt. Ook dit jaar is 

de uitreiking van de gemeentelijke 

sporttrofee de ultieme climax van de 

gala-avond. 

De genomineerden van de catego-

rieën talenten, sportman/sportvrouw, 

sportploegen en de bijzondere waar-

deringsprijs uit Peel en Maas strij-

den om de gemeentelijke sporttrofee 

2022. De winnaar van de bijzondere 

waarderingsprijs wordt overigens 

ook tijdens de gala-avond bekendge-

maakt. 

De genomineerden bij de talenten zijn 

Siem van Dael uit Meijel (schaken), 

Nina Evers uit Meijel (volleybal) en 

Luuk Neessen uit Panningen (kar-

ten). Voor sportman/sportvrouw zijn 

genomineerd: Dirk van Dijk uit Meijel 

(motorcross), Henrik von Eckermann 

uit Kessel (paardrijden) en Lars Kersten 

uit Egchel (paardrijden). Kandidaten 

voor de sportploeg zijn B20+ SC Pareja 

uit Panningen (jazzdansen), heren 

1 van ZVV Beringe (zaalvoetbal) en 

MO-19 van VV Baarlo (voetbal). Voor 

de regio Noord-Limburg wordt de win-

naar voor de trofee van Iedereen Kan 

Sporten (IKS) bekendgemaakt in de 

categorie Sporters met een beper-

king. Omdat deze categorie regi-

onaal is, dingt deze categorie niet 

mee naar de gemeentelijke sport-

trofee. Genomineerd voor Iedereen 

Kan Sporten zijn de G1 van MVC’19 

uit Maasbree (voetbal), Instituut 

Verhagen uit Venray (judo) en Rodi 

Feller uit Reuver (rolstoelhockey).

Harrie Stammen winnaar carnavals-
toernooi 
Jeu de Boules Club Baarlo hield maandag 13 februari zĳ n traditionele carnavalstoernooi. Plaats van 

handeling was de Boulodrôme in de Boekend. De 28 deelnemers aan dit toernooi streden op zeven banen. 

Elke deelnemer speelde drie partĳ en. Als winnaar kwam Harrie Stammen uit de bus met drie gewonnen 

wedstrĳ den en een score van 26. De tweede plaats was weggelegd voor Leonoor Gielen (3-25). Als derde 

eindigde Herman Stevens (3-17). Ellen van de Boogaert (3-13) en Hay Geraedts (3-13) werden respectievelĳ k 

vierde en vĳ fde.

Talenten in beeld krĳ gen

MVC’19 en VV Baarlo 
partnerclub Fortuna Sittard 
Academy 
MVC’19 en VV Baarlo zĳ n onlangs een partnerschap aange-

gaan met de Fortuna Si� ard Academy (FSA). De FSA is de 

voetbalopleiding van betaald voetbalorganisatie Fortuna 

Si� ard. 

Fortuna Sittard wil met de 

samenwerking met amateur-

clubs talenten in Limburg beter 

in beeld krijgen en houden, 

maar wel pas vanaf een jaar of 

11. Jeugdspelers onder de 12 jaar 

kunnen volgens Fortuna name-

lijk beter bij de eigen vereniging 

blijven voetballen met vriendjes 

en vriendinnetjes. Statistisch is 

namelijk bewezen dat een spe-

ler, die onder 12 jaar is gescout, 

zelden daadwerkelijk profvoet-

baller wordt. Het is vooral deze 

visie van Fortuna Sittard, die 

de amateurclubs enorm aan-

spreekt. Jonge talentjes kunnen 

wel extra trainingen krijgen bij 

Fortuna Sittard, bijvoorbeeld op 

zondagochtend. Op dit moment 

trainen ook al enkele jeugdspe-

lers van MVC’19 en VV Baarlo bij 

Fortuna Sittard. 

De amateurverenigingen kun-

nen vanuit het partnerschap 

een beroep doen op de kennis 

van Fortuna Sittard. In welke 

vorm bepalen de amateurclubs 

zelf. Zo bezoeken trainers van 

Fortuna Sittard de amateurclubs 

om hun kennis aan te bieden 

aan de trainers en leiders van 

MVC’19 en VV Baarlo. Daarnaast 

kunnen trainers van Fortuna 

Sittard een training komen 

verzorgen aan een jeugdteam. 

Verder kunnen de amateurclubs 

ook voor visie en beleid een 

beroep doen op de kennis en 

kunde van Fortuna Sittard. 

Doorbreken

MVC’19 en VV Baarlo kijken met 

veel enthousiasme uit naar de 

samenwerking. Uiteraard hopen 

beide clubs dat op termijn een 

jeugdspeler daadwerkelijk door-

breekt bij de eredivisieclub. 

Dat zou uiteindelijk de kers op 

de taart zijn.
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‘Ik ben Alexander’ eindelijk 
op de planken 
Alles en iedereen was er klaar voor: 28 maart 2020 zou de première 

zĳ n van de theaterproductie ‘Ik ben Alexander’ door de Meĳ else 

toneelvereniging COM. Corona stak er evenwel een stokje voor. 

Ruim drie jaar later gaat de productie alsnog in première. 

‘Ik ben Alexander’ is geïnspireerd 

op het waargebeurde verhaal van 

Chris McCandless, ook bekend van 

de film Into the Wild. Het is een 

verhaal over opgroeien in een pro-

blematisch gezin, de wereld ont-

dekken en je eigen keuzes maken. 

Maar ook over liefde, vrijheid en 

natuur. Het ‘rockfonisch drama’ 

bestaat uit toneel, dans, live 

muziek en projecties. 

De voorstellingen zijn te zien op 2, 

3, 9 en 10 juni om 20.00 uur en op 11 

juni om 14.30 uur in gemeenschaps-

huis D’n Binger in Meijel. Tickets 

zijn vanaf maandag 27 februari te 

koop via www.toneel-meijel.nl In 

gemeenschapshuis D’n Binger vindt 

ook fysieke kaartverkoop plaats 

op de maandagen 6 maart en 3 

april (van 19.00 tot 21.00 uur) en op 

zaterdag 13 mei van 10.00 tot 12.00 

uur. Tickets van 2020 zijn nu niet 

meer geldig.

Expositie

In de openbare gang van D’n Binger 

is van 27 februari tot en met 11 juni 

de expositie ‘Ik ben Alexander’ te 

bewonderen. Twaalf plaatselijke 

kunstenaars hebben, geïnspireerd 

door het verhaal van McCandless, 

een kunstwerk gemaakt, ieder in 

zijn eigen discipline, variërend van 

acryl of foto op doek tot glaskunst, 

handwerk en multimedia. 

Daarnaast zijn de interviews die in 

de aanloop naar de première van 

2020 zijn gemaakt in de vorm van 

een podcast gegoten. Meeluisteren 

met een aantal van de meer dan 

honderd betrokkenen bij dit project 

kan op elk moment via YouTube.

www.intermarkt-thielen.de

Intermarkt Thielen is een familie bedrijf in Duitsland met een 

fi liaal in Naaldwijk en de hoofd vestiging in Geldern Duitsland 

(20 km. vanaf Venlo). In Geldern zijn ca. 200 medewerkers 

dagelijks actief in de plantenbranche, met en voor onze klanten 

door heel Europa. (Bouwmarkten en Supermarkt ketens).

Voor onze vestiging in Geldern zijn wij op zoek naar:

Inkoper planten M/V

Junior Inkoper planten M/V

Ben jij een vroege vogel en enthousiast dan zoeken wij JOU!

Wat bieden wij:

• Een zelfstandige job waar je jezelf kunt ontplooien 

• Goede beloning

• Pensioenregeling

• Auto van de zaak 

• Weekenden en feestdagen vrij

Ben jij een vroege vogel, enthousiast, leergierig en gemotiveerd om door te 
groeien, dan is dit JOUW kans! 

Wat bieden wij:

• Een job waar je jezelf kunt ontwikkelen   

• Goede beloning

• Pensioenregeling

• Weekenden en feestdagen vrij 

• Kennis van de Duitse taal is een pré

Intermarkt Thielen Vertriebs GmbH T.a.v. René Dings

Schoppenweg 21 | 47608 Geldern-Lüllingen | Tel.: 06-53161373 | renedings@intermarkt-thielen.de

Graag zien we jou reactie tegemoet!
Stuur ons alstublieft uw relevante documenten, bij voorkeur per e-mail, naar het volgende adres:

Lezingen in Maasbree

Schrijvers treden op tijdens Boekenweek 
Mariet van Knippenberg uit Kessel, Henk Thiessen uit Egchel en Ton van Reen uit Maasbree zĳ n drie schrĳ -

vers uit de gemeente Peel en Maas. Op zondagmiddag 12 maart treden ze in het kader van de Boekenweek op 

bĳ  zorgboerderĳ  Dubbroek in Maasbree (Dubbroek 12). 

Mariet van Knippenberg begon twin-

tig jaar geleden met het schrijven 

van teksten en gedichten. Haar eer-

ste bundel, A pebble washed ashore, 

werd gepubliceerd in het Engels 

omdat ze jarenlang in Florida woonde. 

In 2020 keerde ze terug naar Kessel, 

waar het boek Madelief verscheen.

Henk Thiessen schreef een tiental his-

torische werken, met als kroonjuweel 

Van Bieringen tot Beringe, een boek 

dat ver over de grenzen van kerk-

dorp Beringe heen gaat. Hij beschrijft 

in deze lijvige publicatie van huis 

tot huis de geschiedenis en de vele 

generaties bewoners van Beringe en 

omliggende dorpen. Het bevat 1400 

foto’s.

Volksverhalen

Ton van Reen vertelt over de oor-

sprong van de volksverhalen. Over 

kabouters (de verstoten mongoloïde 

kinderen), reuzen (de lange mannen 

die waren gevlucht voor het reuzen-

regiment van de koning van Pruisen 

dat hen wilde inlijven), heksen, weer-

wolven.

De middag begint om 14.00 uur, 

met een inloop vanaf 13.30 uur. 

Reserveren is niet nodig. De schrij-

vers treden op in drie locaties op 

het terrein van de zorgboerderij. Na 

elke veertig minuten is er een korte 

pauze, waarna de bezoekers naar een 

andere locatie verhuizen. Er is koffie 

en vlaai. Na afloop van de lezingen 

is er muziek en zang door Mart van 

Knippenberg.

Tweede editie Laup nao de pômp 
De Maasbreese dorpsquiz Laup nao de pômp beleeft zaterdag 8 april zĳ n tweede editie. Inmiddels hebben zich 

21 teams aangemeld, met in totaal 325 deelnemers. Aanmelden kan tot woensdag 1 maart.

Tijdens de dorpsquiz strijden teams 

voor de wissel-pomp-trofee en voor 

het goede doel. Wie kent Maasbree het 

beste en heeft het juiste antwoord op 

alle overige vragen? Iedereen kan mee-

doen, jong en oud, ook mensen die niet 

in Maasbree wonen. De teamcaptain 

moet wel afkomstig zijn uit Maasbree 

en elk team speelt vanaf een zelfgeko-

zen locatie in Maasbree. 

Voor het beantwoorden van de vragen 

is (bijna) alles toegestaan. Googelen, 

opzoeken in boeken, mensen bellen of 

de straat opgaan om te kijken. Naast 

kennisvragen, opzoekvragen en hersen-

krakers, zijn er ook doe-opdrachten en 

een geheime proef. Aan het eind van de 

avond worden alle ingevulde quizboe-

ken ingeleverd. Daarna begint het grote 

wachten op de uitslag. De prijsuitreiking 

vindt plaats tijdens een feestavond op 

kermisvrijdag 12 mei in de feesttent bij 

de Pool. Gaan de Braakapen weer met 

de eer strijken of komt de trofee dit jaar 

bij een ander team terecht? 

Aanmelden is mogelijk tot 1 maart via 

www.lndp.nl 

IVN Peel en Maas organiseert 
bomencursus
De IVN-verenigingen in Peel en Maas organiseren de komende 

weken een bomencursus. Dinsdag 28 februari gaat de cursus van 

start met een lezing over het belang van bomen. 

De lezing wordt gehouden bij IVN 

Meijel, Tomveld 2 in Meijel en 

begint om 19.30 uur. De buiten-

excursie vindt plaats op zondag 

5 maart, aanvang 09.00 uur. De 

totale bomencursus bestaat uit vier 

onderdelen. Aan bod komen onder 

meer het herkennen van bomen en 

de flora en fauna rondom bomen. 

Aanmelden voor het eerste onder-

deel of voor de gehele cursus 

is nog mogelijk. Mail voor meer 

informatie en aanmelding naar 

natuurcursus@ivnhelden.nl of kijk 

op ivnhelden.nl
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Inloopcafé voor gebruikers Apple- en 
Androidapparaten 
SeniorenVereniging Kepèl organiseert op dinsdagochtend 28 februari een inloopcafé voor gebruikers van 

Apple- en Androidapparaten (smartphones, tablets en ipads). Doel is om samen met andere gebruikers ver-

schillende apps te ontdekken, tips en trucs te delen en van en met elkaar te leren. 

Wilt u meer leren over uw appa-

raat? Het inloopcafé vindt plaats 

tussen 09.30 en 11.00 uur in gemeen-

schapshuis In Kepèl (ingang via de 

Nijverheidsstraat). Breng uw tablet 

of smartphone mee en zorg dat het 

apparaat is opgeladen. Wie een Apple-

apparaat heeft, wordt verzocht ook 

zijn of haar Apple-ID paraat te hebben. 

De toegang is gratis voor leden van 

SeniorenVereniging Kepèl.

Parochie Maasbree
Misintenties

NL 58 RABO 00131001973

Pastorie Dorpstraat 13

077 465 12 19

par.aldefundismaasbree@hetnet.nl

Kerkdiensten

Zondag 26 februari

H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA

Lector: Mevr. Marlies Steijvers

Intenties: Jaardienst Truu en Handrie 

Hendrix-Lichteveld. Jaardienst Maria 

Engels-Peeters, Harie Engels en Sjeng 

Janssen. Jaardienst Francien Peeters-

Kerkhof. Jaardienst Twan Wijnen, Mia 

Engels-Denissen (verjaardag), Theo 

Engels en overleden familie. Sjeng 

Cox, Frida Cox-Kessels, zoon Pieter, 

dochter Thea en kleinzoon Rob.

Mededelingen

Hulp slachtoffers aardbeving 

Turkije en Syrië

Achter in de kerk staat een grote 

offerblok waarmee uw bijdrage 

wordt gevraagd voor de slachtoffers 

van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Openstelling Aldegundiskapel

De Aldegundiskapel in onze paro-

chiekerk is dagelijks geopend voor 

het opsteken van een kaarsje, een 

gebed of een moment van bezinning. 

De H. Aldegundis is beschermheilige 

tegen ernstige ziekten en voor troost 

en hoop

Parochie Kessel
Misintenties

NL39 RABO 0125235311

Iet Dings-Bovendeerdt

077 462 18 60 / 06 24 21 61 06 

Kerkdiensten

Zaterdag 25 februari

19.15 uur H. Mis.

Zeswekendienst Ton Hendricks.

Zeswekendienst Jan Zeelen.

Parochie Baarlo
Misintenties

NL31 RABO 0103903976

Pastorie Markt 3

077 477 12 75

pastoor@parochiebaarlo.nl

www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten

Zondag 26 februari

9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Louis Haenen en Petronella 

Mertens, zoon Coen en dochters 

Truus en Mia.

Jaardienst overleden ouders Cor van 

Wijlick en Annie van Wijlick-Fleuren.

Wilhelmien Berden-Lenders.

Jaardienst familie van Wylick. Ruud 

Storms en overleden familie Smits.

Donderdag 2 maart

9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties

NL41 RABO 0125300522

Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkes

06 30 10 30 13

Kerkdiensten

Zaterdag 25 februari

18.00 uur H. Mis.

Voor onze eigen parochie.

De H. Mis van 18 februari is ver-

plaatst ivm Vastelaovend.

Pastoor-deken

W. Varela

077 398 14 16 / 06 11 33 29 62

Maasbree/Baarlo/Kessel/

Kessel-Eik

Kapelaan R. Weerawarna

077 462 12 65

weerawarnaranil@gmail.nl

Kerkbestuur

Secretaris Arno Houwen

077 462 17 50

houwenarno@gmail.com

Ziekenzalving

06 55 40 80 23

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties

NL21 RABO 0141939583

Een H. Mis opgeven kan tijdens het 

parochiespreekuur op dinsdagoch-

tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen 

tel. 077 466 18 50 of per email roger.

maenen@ziggo.nl.

Spreekuur

Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 

uur in de sacristie.

Kerkdiensten

Zondag 26 februari

H. Mis 09.30 uur m.m.v. paro-

chiekoor t.i.v. Door Smedts-

Naus (zeswekendienst); familie 

Theunissen-Beurskens;

familie Gielen-Beurskens

Woensdag 1 maart

H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties

NL83 RABO 0120795086

G. Sillekens Eemsestraat 12

077 307 95 30

Kerkdiensten

Zondag 26 februari

Geen H. Mis

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 25 februari

H.Mis 17.00 uur t.i.v. Giel Peeters en 

Leny Strijbos; Theodora Schoeber 

(verj), Tinus Spreeuwenberg (jaar-

dienst) en Wiel Spreeuwenberg; overl 

leden van Actief 50 Plus Grashoek in 

het afgelopen jaar

Parochie Helden
Misintenties

NL61 RABO 0120795094

Pastorie Rochusplein 3

077 307 14 88

kerkbestuurhelden@home.nl

Spreekuur

Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur

Kerkdiensten

Zondag 26 februari

H. Mis 10.00 uur – 1ste zondag 40 

dagentijd - herenkoor t.i.v. Nel 

Reijnders-Korsten (zeswekendienst); 

collecte mede voor de weekboekjes

Vrijdag 3 maart

De H. Communie wordt thuisgebracht 

vanaf 09.00 uur

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 maart

H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 

Broeder

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

Zaterdag 25 februari

19.00 uur H. Mis 1ste zondag 

40dagentijd, met Dameskoor: uit 

Dankbaarheid

Maandag 27 februari

18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 

en 19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 28 februari

H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 

koffiedrinken

Donderdag 2 maart

H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.

H. 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

Zaterdag 25 februari

H. Mis 19.00 uur 1-ste zondag 

Veertigdagentijd - in de dagkapel - 

m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Tiny 

Kessels-Engels (zeswekendienst); 

Anna de Bruijn (jaardienst);

Zondag 26 februari

H. Mis in missiehuis om 10.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag

H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 3 maart:

‘s-ochtends ziekencommunie

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

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

Soepvlees

Rundergehakt

Geldig gehele maand maart 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

Oude metalen actie en potgrondactie Grashoek 
Fanfare en drumband Semper Avanti in Grashoek houden zaterdag 25 februari de oude metalen actie. Voor 

deze ene keer vindt de oude metalen actie dus niet plaats op dezelfde dag als de inzameling van oud papier. 

De oude metalen actie is een week ver-

plaatst, omdat Sempre Avanti vanwege 

diverse carnavalsactiviteiten op 18 feb-

ruari niet genoeg vrijwilligers beschik-

baar heeft. Nadere informatie hierover 

is te vinden in de flyer die elke inwoner 

van Grashoek op 2 maart ontvangt. 

Op de flyer staat het juiste telefoon-

nummer vermeld waarop het ophalen 

van oude metalen doorgegeven kan 

worden. Op zaterdag 18 maart vindt de 

jaarlijkse potgrondactie plaats.
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Na bĳ na vĳ ftig jaar lang met veel plezier in de plaatselĳ ke DA in Maasbree te hebben gewerkt, is het voor Nelly, zoals ze daar al jaren genoemd 

wordt, bĳ na tĳ d om afscheid te nemen. Het boegbeeld van de Maasbreese drogisterĳ  gaat namelĳ k op vrĳ dag 3 maart met pensioen. Deze week 

wordt Nel Jacobs (66) geplukt.

Geboren en getogen in Maasbree, 

is Nel daar dan ook het liefst te 

vinden. Ook in de lokale DA is 

ze een bekend gezicht voor de 

klanten. Niet zo gek, want Nel is 

hier namelijk op 17-jarige leeftijd 

begonnen en nooit meer wegge-

gaan. “Ik hield vroeger echt niet 

van leren”, geeft Nel aan. “Toen ik 

klaar was met de huishoudschool 

en mijn buurmeisje in 1973 kwam 

vragen of ik in de drogisterij wilde 

komen werken, zei ik direct ‘ja’. 

Ik wilde niet verder leren en was 

het liefst gewoon lekker bezig.” 

Dit betekende echter niet dat Nel 

nooit meer met scholing te maken 

kreeg, want binnen het vak is er 

in vijftig jaar veel veranderd, geeft 

ze aan. “Je moet veel van medicij-

nen weten en alle klanten kun-

nen adviseren en helpen met hun 

vragen hierover. Tegenwoordig moet 

je er echt een opleiding voor volgen, 

dus ik heb zelf ook de nodige scholing 

gehad in de afgelopen jaren.” In 1992 

begon Nel met de opleiding. Dat de 

opleiding pittig was, vond ze niet erg. 

“Als ik iets boeiend vind, maakt het 

me niet uit om te leren.” Dat zorgde er 

ook voor dat het werk haar nooit ging 

vervelen. “Ik heb er al die jaren met 

heel veel plezier gewerkt. Je hebt veel 

contact met klanten en iedereen kent 

me. Dat is ook het leuke van wonen in 

een dorp. Er is altijd belangstelling om 

een praatje te maken. Ik heb sowieso 

graag mensen om me heen.”

Groot gezin

Omringd worden door mensen is iets 

dat Nel van vroeger uit ook gewend 

is, ze is namelijk de jongste van een 

gezin dat uit negen kinderen bestond. 

“Dat was heel leuk. Ik heb een heel 

goede jeugd gehad. We mochten en 

kregen altijd heel veel, ondanks dat er 

thuis ook meegeholpen moest wor-

den.”

Opa en oma

Niet alleen haar werk bij de DA houdt 

Nel al vijftig jaar vol, ze is ook al vijf-

tig jaar samen met haar man Karel. 

Zij leerden elkaar kennen in Maasbree. 

“Tijdens een uitgaansavond sprong de 

vonk over”, lacht Nel. In 1978 trouwde 

het stel, waarna in 1979 hun zoon Bart 

geboren werd en in 1982 nog dochter 

Maike volgde. Ook zijn Nel en Karel 

trotse opa en oma van maar liefst 

vier kleinkinderen. “Je kunt niemand 

uitleggen hoe leuk het is om oma te 

zijn”, vertelt Nel trots. “Ik dacht altijd 

dat ik niet zou gaan oppassen, omdat 

ik mijn werk zo leuk vond, maar 

daar ben ik toch op teruggekomen. 

Het is heerlijk om samen tijd door te 

brengen. We zijn vele middagen bij 

Toverland te vinden.”

Pensioen

Ondanks dat ze nog nooit met tegen-

zin naar het werk vertrok, kiest Nel 

er wel voor om vervroegd met pen-

sioen te gaan. “Omdat ik me altijd 

erg flexibel heb opgesteld, had ik 

behoorlijk wat overuren opgebouwd 

en kan ik eerder stoppen”, legt ze 

uit. “Ik zei eigenlijk nooit ‘nee’, als 

me gevraagd werd een dienst op te 

vangen. Dat maakt me niet uit en 

het is ook hoe ik opgevoed ben. Je 

ziet nu wel een verschil met vroe-

ger. Tegenwoordig zegt de jeugd 

sneller ‘nee’, terwijl wij dat vroeger 

gewoon niet mochten. Ik vind het 

goed dat de jeugd nu mondiger is, 

maar vroeger was de betrokkenheid 

wel groter.”

Nel kijkt terug op een mooie car-

rière met hoogte- en dieptepunten. 

“Ook zijn me verschillende grap-

pige momenten bijgebleven”, vertelt 

ze lachend. “Zo kwam er een keer 

een oudere meneer in de winkel die 

vroeg om paracetamol. Hij zei: ‘doe 

maar niet meer de langwerpige, die 

blijven zo aan mijn gebit plakken’. 

Had hij dus zetpillen ingenomen... 

Ook hebben we jaren geleden con-

dooms met een smaakje gepromoot. 

We mochten deze gratis uitdelen en 

hadden aardbeien-, mint-, en bana-

nensmaak. Mijn collega bood een 

vaste, getrouwde klant er een aan 

en ze vroeg hem welke hij wilde. 

Hij zei toen: ‘doe ze maar alle drie. 

Ik met mijn wisselende contacten...’ 

Ik vergeet het gezicht van mijn col-

lega nooit meer. Je maakt genoeg 

mee en ik ga het werk erg missen.”

Hoe ze de zeeën aan tijd die nu 

vrijkomen gaat besteden, weet 

Nel nog niet. Gelukkig is haar man 

Karel ook al met pensioen en laat 

het nu net zo zijn dat het stel het 

liefst alles samen doet. “We heb-

ben precies dezelfde hobby’s en zijn 

graag samen”, lacht Nel. “Niet alleen 

voor de leuke dingen, hoor. Ook 

poetsen en boodschappen doen 

we gezamenlijk. Dan ben je toch 

sneller klaar. We hebben een tijdje 

terug wel twee e-bikes gekocht, 

dus we gaan lekker veel fietsen en 

Nederland verkennen.”

Reizigers

Dat ze nog weinig van Nederland 

gezien hebben, komt mede door de 

reislust van het stel. “We zijn al twee 

keer in Australië geweest, dat is echt 

onze mooiste vakantie geweest”, 

vertelt Nel. Ook reisde het stel door 

Indonesië, Marokko en Noorwegen 

en worden er steevast stedentripjes 

gemaakt door het tweetal. “Ik ben 

ook wel eens op een verrassings-

reis geweest, dan hoor je pas op 

het vliegveld waar je naartoe gaat. 

Dat was ontzettend leuk en past 

ook wel bij mijn spontane karakter. 

Daarnaast zijn we wel eens met de 

hele familie naar Turkije op vakan-

tie geweest. Ik vind het mooier om 

samen herinneringen te maken, dan 

om geld cadeau te doen.”

Ta� oo

Dat haar familie belangrijk voor haar 

is, blijkt ook uit de grote tattoo die 

Nel op haar onderarm heeft staan. 

“Dit zijn de voorletters van mijn kin-

deren en kleinkinderen”, vertelt ze 

trots. “Toen ik 50 jaar werd, vroeg 

ik om een blijvend cadeau. Toen zei 

mijn zoon: ‘dan krijg je een tattoo’. 

Ik moest er even over nadenken, 

maar ik ben er heel blij mee. Het is 

wel grappig, omdat wij vroeger altijd 

tegen de kinderen zeiden dat ze 

geen tattoo moesten nemen zolang 

ze nog bij ons in huis woonden en nu 

heb ik er zelf een. Zij zitten inmid-

dels ook helemaal onder”, lacht Nel.

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Nel Jacobs Maasbree
Geplukt
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Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 

elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing

volgende week

in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Wij zijn opzoek naar:
Allround Supermarktmedewerk(st)ers

Ben jij bereid om in het weekend of in jouw vakanties te werken?

Ga jij deze zomer NIET op vakantie?

Ben jij minimaal 13/16 jaar? 

Wil jij graag wat bijverdienen? 

Werk jij graag in vakantiesfeer?

Solliciteren kan via:

Dan zoeken wij jou!!!!!

supermarktvandenberg@hotmail.com
De Heldens Bossen 6A 

5988NH Helden


