
Duikend 
het nieuwe jaar in
De lenteachtige temperatuur lokte zondag 1 januari bijna 150 duikers naar het natuurbad van vakantiepark BreeBronne in Maasbree, waar na twee jaar afwezigheid de nieuwjaarsduik 
weer werd georganiseerd door Stichting Herberg Papilio en vakantiepark BreeBronne. De duikers werden massaal aangemoedigd door families, vriendenclubs en gasten van 
BreeBronne. De opbrengsten van de nieuwjaarsduik zijn voor Stichting Herberg Papilio, die lotgenotenweken aanbiedt aan gezinnen die een kind verloren zijn. / Beeld: Charlie Janssen
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Pandemie heeft voor meer begrip gezorgd rondom thema jongeren en depressies

‘Niet iedere dag hoeft een tien te zijn’
Ondanks dat corona nog steeds niet volledig uit ons straatbeeld is verdwenen, gelden er nauwelijks 
coronamaatregelen meer. Maar wat voor een onzichtbare mentale nasleep heeft de coronacrisis op onze 
samenleving? Uit een onderzoek van I&0 Research bleek dat jongeren zich slechter zijn gaan voelen door 
de coronacrisis. Volgens Ilona Klompen-Peeters, jongerenwerker in Peel en Maas is de pandemie echter 
niet direct de oorzaak van de mentale gezondheidsissues bij jongeren. “Ups en downs zijn er altijd al 
geweest.”

Jongeren en depressies: het is 
vanwege de coronacrisis een hot 
topic geworden. Toch ziet Ilona 
Klompen-Peeters, jongerenwerker 
bij Vorkmeer in de gemeente Peel en 
Maas, de mentale problemen bij jon-
geren niet als iets nieuws. “Door de 
coronacrisis is er meer aandacht 
gekomen voor het belang van men-
tale gezondheid van jongeren. 

De pandemie was natuurlijk iets 
verschrikkelijks, maar het positieve 
keerpunt ervan is dat we als samen-
leving meer in zijn gaan zien dat 
mentale gezondheid een belangrijk 
onderwerp is.”

Ups en downs
Lekker in je vel zitten en je eigen 
grenzen leren kennen en aangeven, 

is volgens Ilona de basis van gezond 
zijn. “Ik heb tijdens de pandemie 
jongeren gevraagd hoe ze die tijd 
ervaarden en ik kreeg wisselende 
reacties terug. Sommige jongeren 
gaven aan graag naar school te wil-
len vanwege de sociale contacten, 
maar sommigen vonden het juist 
fijn dat ze niet altijd naar school 
hoefden. Daardoor konden ze wat 

meer de prikkels en de ‘moetjes’ 
van alledag loslaten. De prestatie-
druk is hoog.” Corona is naar haar 
mening niet direct de oorzaak van 
de mentale problemen onder jon-
geren. “Ups en downs zijn er altijd 
al geweest, niet alleen bij jongeren 
maar ook bij volwassenen. We cre-
eerden dankzij de pandemie geluk-
kig meer begrip voor elkaar rondom 
dit thema. Dat mentale problemen 
onder jongeren niks nieuws zijn, 
kwam ook naar voren in een trai-
ning ‘mental health’ die ik laatst heb 
gevolgd in Helsinki in Finland vanuit 
Erasmus plus en het Nederlands 
Jeugd Instituut. Die training ging 

over hoe je de mentale gezondheid 
van jongeren kunt versterken”, ver-
telt Ilona.

Jongerenbrein
De problemen die jongeren ervaren 
mogen volgens Ilona niet worden 
onderschat. “Volwassenen wuiven 
de problemen en gevoelens van 
jongeren soms weg of gaan het ver-
gelijken met hun eigen problemen 
van vroeger. Die waren in hun ogen 
destijds veel erger. 

Lees verder op pagina 02
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Colofon

Maasbreese Bas van Driel steunt Oekraïners uit 
oorlogsgebied met auto’s en generatoren
Om de mensen in Oekraïne te steunen levert Bas van Driel uit Maasbree met het team van Bas4Cars en 
Roan4x4 uit America auto’s en generatoren, die in de bevrijde gebieden en aan het front gebruikt worden om 
mensen te redden. Inmiddels zijn er al veertien auto’s en duizenden generatoren in het oorlogsgebied aange-
komen. Vervoer en stroom zijn in de kapotgeschoten dorpen een eerste behoefte en de hulp is enorm welkom.

Bas runt in America een garage 
in Land Rovers en rijdt zelf veel 

wedstrijden. Eén van zijn contacten 
uit de autosport, medecoureur Niels 

Hatzmann, vroeg hem om hulp bij 
het vinden van een geschikte auto 

die ingezet kon worden in Oekraïne. 
“Dat was een prachtige kans om de 
mensen daar te helpen. In Oekraïne 
zijn auto’s nodig in het grijze 
gebied om ‘s nachts de bevolking 
te verplaatsen om uit handen 
van de Russen te blijven, of om 
weeskinderen naar tehuizen te 
vervoeren. Om aan auto’s te komen 
heb ik mijn contacten benaderd 
met de vraag of ze nog Land Rovers 
bezaten, die ze niet verkocht 
kregen. Voor een bescheiden prijs 
kopen wij de auto’s op om ze 
vervolgens door ons team technisch 
in orde te laten maken. We leiden 
intern mensen op en deze auto’s 
zijn het lesmateriaal. Ze moeten ook 
perfect afgeleverd worden, want in 
het oorlogsgebied is het cruciaal dat 
de auto in orde is.

Stroom
De Land Rovers worden uiteindelijk 
betaald door een stichting die vanuit 
Oekraïne is opgezet. Voor Bas is het 
project dus kostendekkend. “Ik wil 
absoluut geen winst maken. Het doel 
ervan is om mensen te helpen. 
Wij maken ons druk over stijgende 
energieprijzen, maar de mensen in 
Oekraïne hebben niet eens stroom. 
We moeten ons zorgen maken om 
wat er echt toe doet.”

Papierwerk
Door de bombardementen in Oekraïne 
is er op veel plekken geen stroom. 
Om onder andere ziekenhuizen te 
voorzien van een noodvoorziening, 
regelt Bas naast auto’s via zijn bedrijf 
Roan4x4 ook generatoren die naar het 
oorlogsgebied worden geïmporteerd. 
“Deze generatoren zijn geretour-
neerd door klanten, maar zijn nooit in 
gebruik geweest. Ze worden door ons 
team gecontroleerd en daarna met de 
auto’s mee vervoerd.” Wie denkt dat 
het eenvoudig is om deze producten 
naar een oorlogsgebied te vervoeren, 
heeft het mis, geeft Bas aan. “Er zijn 
wel tien documenten nodig. Soms is 
de rek er bij mij wel uit als ik zie hoe-
veel papierwerk er gevraagd wordt. 
Maar je weet hoe hoog de nood daar 
is, het gaat me om de mensen die ik 
kan helpen.”
Hoelang Bas het project blijft uit-
voeren, is onduidelijk. “Het is vooral 
belangrijk dat iedereen er een goed 
gevoel bij heeft. Mijn team doet er 
alles voor en daar ben ik trots op. 
Als ik filmpjes en foto’s krijg toege-
stuurd vanuit Oekraïne, ben ik blij dat 
ik de mensen daar kan helpen. Maar 
we hopen allemaal dat die oorlog zo 
snel mogelijk afgelopen is.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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‘Niet iedere dag hoeft een tien te zijn’
Liefdesverdriet na een korte rela-
tie kan bijvoorbeeld voor jongeren 
het einde van de wereld betekenen. 
Liefdesverdriet kan voor volwassenen 
natuurlijk ook vreselijk zijn, maar vol-
wassenen gaan er misschien anders 
mee om. Het jongerenbrein is nog niet 
volledig ontwikkeld en iets wat klein 

kan lijken voor een volwassene, kan 
groot voelen voor een jongere. Dit is 
normaal en het hoort bij de leeftijd”, 
zegt Ilona. Volgens de jongerenwer-
ker is het belangrijk om empathie en 
serieus begrip te hebben voor waar 
een jongere mee zit. “De jongere 
generatie zit dag in dag uit op zijn of 

haar mobiele telefoon en is erg actief 
op sociale media. Dat is niet per se 
slecht, want platforms zoals TikTok 
maakt ze creatief en het leert ze din-
gen bij.” Toch zit er ook een keerzijde 
aan, volgens Ilona. “Tijdens het online 
scrollen komen er veel mensen voorbij 
waar het perfect mee lijkt te gaan. Op 
sociale media doen veel mensen zich 
anders voor dan in het echt. Als ik aan 
een jongere zou vragen hoe het met 
ze gaat, moet ik ook vragen hoe het 
online met ze gaat. Daar zit vaak een 
verschil tussen”, zegt Ilona. 

Op sociale media doen 
veel mensen zich anders 
voor dan in het echt

Goede voornemens
Aan mensen vragen hoe het met ze 
gaat, is iets wat we volgens Ilona vaker 
mogen doen. “Het is belangrijk om 
aan mensen te vragen hoe het nou 
eigenlijk écht met ze is. Ons standaard 
antwoord is vaak ‘het gaat goed’, maar 
het hoeft niet allemaal altijd perfect te 
gaan en dat kan ook niet”, zegt Ilona. 
Daarnaast is het volgens haar goed om 
de kracht en de talenten van jongeren 
te benadrukken. “Jongeren zijn veer-
krachtiger dan de meesten denken. Het 
is goed om vaker te kijken naar wat 
goed gaat en dat versterken. ‘It takes 
a village to raise a child’. Dat betekent 
dat je de hele samenleving nodig hebt 

om een kind gezond en veilig te laten 
opgroeien. Het is belangrijk om als 
maatschappij te normaliseren dat het 
normaal is om je af en toe sip te voe-
len. Het leven is een achtbaan en niet 
iedere dag hoeft een tien te zijn, zoals 
onze koningin ook al zei.” 

Open blik
Ilona benadrukt dat we moeten norma-
liseren om te praten over onze gevoe-
lens en om jongeren serieus te nemen 
in hun problemen en hun talenten in 
te zien. “Het is goed om als volwasse-
nen met een open blik naar jongeren 
te kijken in plaats van direct te oorde-
len. Het geven van complimenten en 
positieve aandacht werkt al stimule-
rend. Daarnaast is het goed als we wat 
vaker die telefoon aan de kant leggen 
als rolmodel voor de jongeren.” In het 
nieuwe jaar heeft Ilona al een aantal 
goede voornemens die wij als samen-
leving zouden kunnen toepassen. Zo 
hamert Ilona erop dat we onszelf wat 
vaker op nummer 1 moeten zetten. 
“Wees wat liever voor jezelf. We zijn 
mensen en alles perfect kunnen doen, 
gaat nou eenmaal niet. Zorg ervoor dat 
je genoeg ontspant en slaapt zodat je 
hersenen rust krijgen. Zie jezelf als de 
batterij van je mobiele telefoon. Die 
laad je toch ook op tijd op voordat deze 
leeg is? Eet gezond, doe een activiteit 
die je opfleurt, wees dankbaar voor wat 
er wél is en ben vooral trots op jezelf. 
En onthoud: goed is wel echt goed 
genoeg, anders heette het geen goed.”

Tekst: Milou Peelen
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Thema’s als energie, vluchtelingen en wonen houden Peel en Maas bezig

‘In 2022 kwam er veel op onze gemeente af, 
maar 2023 wordt ook een jaar vol uitdagingen’
2022 is een jaar geweest waarin we van de ene crisis naar de andere 
crisis gingen. In het begin van het jaar heerste het coronavirus nog in 
het land, daarna brak er oorlog uit in Oekraïne met gevolgen die ook in 
Peel en Maas waren te merken. Burgemeester Wilma Delissen-van 
Tongerlo verwacht dat 2023 een jaar wordt met veel uitdagingen, zoals 
de energiecrisis, de opvang van vluchtelingen en het stikstofbeleid.

Het jaar 2022 begon nog met corona-
maatregelen. Grootschalige evene-
menten waren nog niet toegestaan. 
In maart werden alle regels losgela-
ten en kwam de pandemie ten einde. 
De wereld ging echter weer door 
naar de volgende crisis. De oorlog in 
Oekraïne brak uit, waardoor vluchte-
lingen een weg vonden naar onder 
andere Peel en Maas. Inmiddels wonen 
er 370 Oekraïners in de gemeente. 
Naast de gemeentelijke opvangloca-
ties zijn er nog circa zestig particuliere 
adressen waar vluchtelingen onder-
dak krijgen. “Er kwam veel op onze 
gemeente af. Ondanks dat alles duur-
der wordt, staan de inwoners van Peel 
en Maas open om anderen te helpen. 
Dat zegt iets over de gastvrijheid in 
deze gemeente. In Grashoek heb-
ben veertig Oekraïense vluchtelingen 
onderdak gekregen. Dat is een com-
pliment waard, voor een klein dorp 
als Grashoek”, aldus de burgemeester. 
Ook zij voelde de emoties toen ze sprak 
met de vluchtelingen. “Het leed in de 
ogen van de mensen raakt je. Er zijn 
nog veel zorgen en onzekerheid onder 
hen. Het is niet te voorspellen hoe lang 
de oorlog nog zal duren.”
De uitbraak van de oorlog bracht 
ongekende stijgingen van de energie-
tarieven met zich mee. In het voor-
jaar kwamen de eerste signalen van 
gezinnen die niet meer konden rond-
komen. “Iedereen maakte zich zorgen. 
Het gemeentebestuur heeft diverse 
regelingen in het leven geroepen om 
mensen die het nodig hebben zoveel 
als mogelijk te kunnen ondersteunen.”

Ik ben nog altijd met 
veel enthousiasme 
burgemeester

‘Way of life’
Wilma Delissen-van Tongerlo werd in 
het jaar 2022 opnieuw benoemd voor 
een periode van zes jaar. Volgens 
haar is dat een hele eer. “Ik ben nog 
altijd met veel enthousiasme burge-
meester. Het is een ‘way of life’. Ik 
ben van deze gemeente gaan hou-
den vanwege de ‘no-nonsens men-
taliteit’, maar vooral door de vele 
contacten en bijzondere ontmoetin-
gen, in goede en in slechte tijden. In 
de periode dat ik burgemeester ben, 
heb ik de samenleving zien verande-
ren. Mensen komen gemakkelijk voor 
zichzelf op en verwachten meer van 
de overheid dan voorheen. Het woord 
burgerschap zou naar mijn mening 
weer afgestoft moeten worden. Zoek 
elkaar op, ga in gesprek met elkaar, 
help elkaar. De overheid kan niet 
alles oplossen. Samen zijn we verant-
woordelijk voor een leefbaar en veilig 
Peel en Maas.”

Verkiezingen
In maart werden de gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. Daarmee nam een 
aantal vertrouwde raadsleden afscheid. 
Evenzoveel nieuwe gezichten kwamen 
daarvoor in de plaats. Een nieuwe partij 
wist de coalitie te betreden en twee 
nieuwe wethouders gingen aan de slag 
in het college. Volgens de burgemees-
ter is het sprankelend om te zien hoe 
nieuwe ideeën ontstaan en hoe snel 
de samenwerking met elkaar wordt 
opgepakt. “Je weet als nieuw raadslid of 
nieuwe wethouder niet meteen wat er 
op je pad komt. Maar het is verbazing-
wekkend hoe snel alles landt.”
Volgens de burgemeester hebben we 
in 2022 diverse noemenswaardige 
momenten mogen beleven. Voor het 
eerst na twee jaar corona mocht ze 
weer op pad om tijdens huisbezoeken 
lintjes uit te reiken aan inwoners van 
Peel en Maas. Daarnaast werden nog 
andere bijzondere onderscheidingen 
uitgereikt. Ook de Dodenherdenking 
staat nog op haar netvlies. “Twee 
voorgaande edities stond ik nagenoeg 
alleen bij het herdenkingsmonument. 
Dit jaar was er een hoge opkomst. Het 
is mooi om te zien dat ook veel nieuwe 
mensen, waaronder jongeren, op de 
been waren.” Een ander onvergetelijk 
moment van 2022 is volgens de bur-
gemeester het OLS in Meijel. “Het was 
fantastisch. Complimenten aan schut-
terij St. Willibrordus, het dorp en alle 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt.”

Uitdagingen
Voor het jaar 2023 liggen er weer 
veel uitdagingen voor gemeentes. 
Er spelen discussies over stikstof, de 
woningmarkt, gezondheid en er heerst 
een vluchtelingencrisis. De nieuwe 
Spreidingswet, die een gemeente 
kan verplichten asielzoekers op te 
nemen, komt eraan en daarover laten 
Nederlandse gemeentes zich kritisch 
over uit. “Die thema’s brengen zorgen 
met zich mee. 2023 wordt een jaar vol 
uitdagingen. Toch mogen we in onze 
handen knijpen dat we in het prachtige 
Peel en Maas wonen. Het is hier zeker 
niet alleen maar kommer en kwel. We 
moeten elkaar helpen en vooral blijven 
beseffen dat niet alles om jezelf draait. 
Vanuit die gedachte wens ik iedereen 
een voorspoedig, gezond en vreedzaam 
2023. We blijven elkaar ontmoeten.”

Samen zijn we 
verantwoordelijk voor 
een leefbaar en veilig 
Peel en Maas

Tekst: Jeanine Hendriks 
Beeld: Stefan Koopmans
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nlwww.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
06 38 43 79 56

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Een traan in mijn ogen,
een traan om jou,

een traan die uitdrukt 
hoeveel ik van je hou!

Frans Strijbos
echtgenoot van 

Mia Strijbos - Nijssen

* Meijel, 1 november 1945 † Meijel, 30 december 2022

Meijel:

Tilburg:

Meijel:

Mia Strijbos - Nijssen

Sandra & Ron
Jip & Froukje
Mees
River & Rik
Tobi

Mike & Dorien
Tygo

Familie Strijbos
Familie Nijssen

Familie Strijbos
De Regeakker 14
5768 XV Meijel

‘Het Afscheid’

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten.

De liefste en de kinderen te laten gaan.
Alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.

Het werd, het was, het is gedaan. 

‘Vasalis’

Onze Ton is op 2 januari in alle rust en vrede van ons 
heengegaan. Dankbaar zijn wij voor het leven met hem. 
De laatste weken hebben wij heel intens voor hem gezorgd 
en zijn wij toegegroeid naar het loslaten van elkaar.

Ton Hendricks
✩ Kessel, 15 oktober 1942            ✝ Venlo, 2 januari 2023

echtgenoot van

Corry Hendricks - van Zwieten
Kessel Corry 

Oosterbeek  Annemiek en Monique
 Yannick, Veerle

Nijmegen Jeroen

 Familie Hendricks
 Familie van Zwieten

Molenstraat 19, 5995 BH Kessel

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 6 
januari om 10:30 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, 
Kerkplein 3 te Kessel. Aansluitend zal de crematie in stilte 
plaatsvinden.

U bent welkom om persoonlijk afscheid te nemen van
Joke op donderdag 5 januari tussen 18.30 en 19.15 uur in
het rouwcentrum aan de Schout van Merwijckstraat in
Panningen.

Piet Thijssen4

echtgenote van

Joke Thijssen-van Deursen

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Ze overleed in de leeftijd van 81 jaar op 2 januari 2023

Paul en Karin
Rick

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan

Ruud en Angela
Samira, Aaron, Imre

Alex en Astrid
Daan, Collin, Kim en Nardo

Jan

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 januari
2023 om 9.45 uur in het crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

In plaats van bloemen graag een bijdrage in de
collectebus voor de CliniClowns. Deze staat gereed bij het
condoléanceregister voorafgaand aan de
crematieplechtigheid.

Schoolstraat 11, 5995 NP Kessel-Eik

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

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 4855 0730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur 

Massage
Voetbehandeling, klassieke massage.
Info: www.mayproosten.nl”
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Braakliggend perceel aan de Houwenberg 
in Grashoek wordt buurtbos
Naast de woning van Irene Couperus aan de Houwenberg in Grashoek 
ligt een braakliggend bosperceel van 3,5 hectare groot. Ze heeft nu 
samen met Angelique Niessen, die haar ondersteunt bij het project 
Samen voor de Buurt, het idee bedacht om er een buurtbos van te maken 
de komende jaren. Het is de bedoeling de natuur de vrije loop te laten in 
het bos.

Op het perceel aan de Houwenberg 
werden voorheen kerstdennen 
gekweekt, maar deze werden geveld 
door de letterzetter. Daarover naden-
kend ontstond het idee om het 
gebied op een andere manier in 
te vullen. Irene wil het terrein ook 
beschikbaar stellen voor anderen. 
“Ik ben echt een buitenmens en zie 
het als mijn plicht om wat voor de 
natuur te doen. Voordat we begin-
nen, moet eerst de grond worden 
ontzuurd. Je ziet nu de dennenbo-
men weg zijn, dat er al eiken, ber-
ken, lijsterbes en vlierbes beginnen 
te groeien. Het is de bedoeling dat 
het perceel verder wordt aangevuld 
met verschillende soorten bomen, 
bloemen en vruchten. De plek ligt op 
de route van de Houwenberg naar 
de Vliegert van de vijfde Meijl op 
Seven. We hopen een wandelpad in 
het buurtbos te maken, zodat wan-
delaars die al gebruikmaakten van 
de route Meijl op Seven, nu ook over 
het perceel kunnen lopen, vruchten 
of fruit kunnen plukken en van de 
natuur kunnen genieten. Het zou een 
verhard pad moeten worden, zodat 
rolstoelgebruikers ook door het bos 
kunnen gaan”, aldus Irene.

Steentje bijdragen
In het voorjaar hopen de dames de 
eerste zaden te planten. Toch duurt 
het volgens Irene ongeveer tien jaar 
voordat er echt een bos is ontstaan. 
Irene: “Voedselbos ‘t Mortelke in 
Valkenswaard zien we als een inspira-
tiebron. De oprichters zijn een aantal 
stappen verder dan wij en we kunnen 
veel van ze leren. De producten die 
zij uit het voedselbos halen, gebrui-
ken ze voor workshops of verkopen 
ze op markten. In het buurtbos wil-
len we onder andere paddenstoelen 
enten, maar ook meer vlierplanten 
poten, zodat we van de vlierbloesem 
siroop kunnen maken.” Angelique 
ziet ook wel een rol weggelegd voor 
basisschoolkinderen of verenigingen. 
“Iedereen mag zijn of haar steentje 
bijdragen, ook bijvoorbeeld bij het 
onderhouden van het bos. Het belang-
rijkste is mensen bij elkaar brengen. 
We moeten het toch samen doen. Heb 
je dus nog een plant of boom over, 
dan mag die in het bos geplant wor-
den. We hopen echt dat het een bos 
wordt voor Grashoek en omgeving.”
Om dit lokale initiatief op gang te 
brengen, is nu een crowdfundings-
actie in samenwerking met Karis 

Adviesgroep/Regiobank gestart. Met 
het geld dat ingezameld wordt, kopen 
de initiatiefnemers materialen, zaden 

en planten in om het buurtbos te gaan 
opstarten. Kijk op www.samenvoor-
debuurt.nl De crowdfundingcampagne 

loopt tot woensdag 11 januari.

Tekst: Jeanine Hendriks

Wat was je sterk en arbeidzaam
Wat heb je voor ons allen klaargestaan

Thea Hermans-Gommans
echtgenote van

Lei Hermans
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

 Panningen:  Lei Hermans
  Familie Gommans
  Familie Hermans

Venlo, 26 december 2022
Correspondentieadres: Lei Hermans,  

p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ  Panningen

De uitvaartdienst gevolgd 
 door de begrafenis heeft op 

 zaterdag 31 december plaatsgevonden.

Vergunning voor ‘zonnepanelenkas’ in Meijel 
verleend
De vergunning voor de ‘zonnepanelenkas’ in Meijel is verleend. De kassen met op het dak zonnepanelen 
voldoen volgens de gemeente Peel en Maas inmiddels aan de geldende voorwaarden, waardoor de 
gemeente geen reden meer ziet om de bouwstop in stand te houden. Nieuw aan de vergunning is dat er 
niet meer bamboe en rabarber in de kas worden geteeld, maar sla en babyleaf. Ook is het bedrijf Xaam 
Solar niet meer in beeld, maar wordt Sutor Vastgoed en InnoGreens als initiatiefnemers genoemd.

Op de locatie Roggelsedijk 11B 
in Meijel is door Xaam Solar een 
kas opgericht waar zonnepane-
len op het dak liggen. In 2020 zijn 
de bouwwerkzaamheden gestopt 
in verband met het afwijken van 
de omgevingsvergunning. Om 
deze afwijkingen te legaliseren, 
heeft initiatiefnemer - inmiddels 
Sutor Vastgoed in samenwerking 
met InnoGreens - een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend. 

Het initiatief, een kas van 2,5 hec-
tare, voldoet volgens de gemeente 
aan de geldende voorwaarden. 
“Deze aanvraag is getoetst aan de 
geldende wet- en regelgeving en 
de voorwaarden waar een derge-
lijke vergunning aan moet voldoen. 
Er zijn geen gronden om de vergun-
ning te weigeren. De omgevings-
vergunning is verleend. Met het 
verlenen van deze omgevingsver-
gunning is de bouwstop ingetrok-

ken”, aldus een woordvoerder van 
de gemeente.
In september bleken de zonnepa-
nelen van de glastuinbouwkas al 
stroom op te wekken. Daarop heeft 
gemeente Peel en Maas een last 
onder dwangsom opgelegd. Het 
desbetreffende bedrijf Xaam is 
daarop gestopt met het opwek-
ken en afleveren van energie, maar 
heeft wel bezwaar gemaakt tegen 
de dwangsom.

RKMSV Meijel uit zorgen over veiligheid 
rondom sportpark De Starte in Meijel
In een brief aan de gemeente Peel en Maas maakt RKMSV Meijel haar zorgen kenbaar over de verkeers-
veiligheid rondom het sportpark De Starte. Volgens de club zijn de staat van de Heufkesweg en de ver-
lichting in het bos de twee belangrijkste aandachtspunten. RKMSV wil met de gemeente in gesprek 
treden om te kijken wat er mogelijk is om de veiligheid rondom het sportpark te verbeteren.

Eén van de belangrijkste wegen 
richting het sportpark is de 
Heufkesweg. In het bosgedeelte 
is de weg een stuk minder breed, 
waardoor er geen ruimte is voor 
twee auto’s naast elkaar en ook fiet-
sers al snel naast de weg terecht-
komen. Volgens de vereniging is 
daarnaast de blinde bocht richting 
het voetbalpark een probleem. 
“Regelmatig worden verkeers-
deelnemers door de bocht verrast 
door tegemoetkomend verkeer. 
De maximumsnelheid in deze straat 
is 60 kilometer per uur, waardoor 
er ook nog eens minder reactietijd 
is.” De vereniging wenst een aparte 
fietsstrook om fietsers meer vei-
ligheid te bieden. “Het voorwerk 
is gelukkig al gedaan; er ligt op 

dit moment een voetgangerspad 
naast deze weg. Deze wordt soms 
al gebruikt door fietsers, maar is 
op dit moment qua ondergrond en 
breedte niet ideaal om op te fiet-
sen. Door hier een verplicht tweezij-
dig fietspad neer te leggen tot aan 
het sportpark, kunnen we de fiet-
sers een veilige plek in deze straat 
geven”, aldus de vereniging.
Naast de Heufkesweg is er nog een 
belangrijke toegangsweg richting 
het sportpark: via het bos. Het eer-
ste deel vanuit deze wijk richting 
het sportpark is zo goed als niet 
verlicht. Daarover uit RKMSV Meijel 
haar zorgen. “Door de instabiele 
ondergrond is het voor fietsers, zelfs 
met verlichting op de fiets, vaak las-
tig in te schatten waar bijvoorbeeld 

gaten in de weg zitten. Dit vergroot 
de kans op ongelukken met de fiets, 
wat we uiteraard graag willen voor-
komen. Ook dieper in het bos is de 
verlichting minimaal. Gezien de vele 
jeugd die daar fietst, is het wense-
lijk om in ieder geval het gevoel van 
veiligheid te vergroten. De recente
aanwezigheid van ongure personen 
die jeugdspelers aanspreken na een 
voetbaltraining zijn daarbij ook een 
teken om het aspect van veiligheid 
zo goed mogelijk op te pakken.” 
De vereniging vraagt de gemeente 
om meer verlichting in het bos aan 
te brengen om het veiligheidsge-
voel te vergroten. Eventueel zou 
daarbij ook gekeken kunnen worden 
naar de staat van de wegen in en 
rondom het bos.
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echechtgtgenotenote ve vanan

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen,
laten wij u weten dat van ons is heengegaan

mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma.

Maasbree, 26 december 2022
Correspondentieadres: Heideroosstraat 7, 5993 GV Maasbree

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een speciaal woord van dank aan dokter van Venrooij, alle medewerkers
van Huisartsenpraktijk Maasbree en Buurtzorg Peel en Maas.

KKoos Mulderoos Mulder

TTonnie Mulderonnie Mulder-Gommans-Gommans

Zij heeft de mooie leeftijd van 85 jaar mogen bereiken

Anja en Ger
Lindy1 en Robin
Jordy en Kelly1

Heidi en Frank
Tania en Diko
Shirly en Jeffrey

Sandy en Fred
Jill en Sjoerd
Fenna

Koos en Severine
Eefke
Jort en Julie

Groot 
onderzoek 
gestart 
naar woon
behoefte 
Egchel
Met het huis-aan-huis bezor-
gen van flyers is eind decem-
ber een omvangrijk 
onderzoek gestart naar de 
woonbehoefte in Egchel. 
Het onderzoek bestaat uit 
een online-enquête met 
vragen over ieders woon-
wensen. De enquête is 
opgesteld door een speciale 
werkgroep, voortgekomen 
uit het Dorpsoverleg. 
Het Dorpsoverleg zal met de 
uitkomsten naar de 
gemeente stappen en vragen 
snel werk te maken van 
nieuwe woonmogelijkheden 
in Egchel.

De enquête is een vervolg op 
een drukbezochte woonavond 
die de werkgroep op 5 okto-
ber organiseerde in gemeen-
schapshuis ’t Erf. Daarin werd 
duidelijk dat de wooncrisis en 
de toekomstige woonmogelijk-
heden in Egchel veel inwoners 
bezighoudt. Tijdens de avond 
kwam ook de toekomst van de 
kerk en de school aan de orde. 
In de enquête wordt ook ieders 
mening gevraagd over de toe-
komst van beide markante 
gebouwen.

Inloopmoment
Omdat de werkgroep zich rea-
liseert dat niet iedereen de 
enquête online kan of wil invul-
len, heeft ze inloopmomenten 
georganiseerd in ’t Erf. Op vrij-
dag 6 januari (tussen 10.00 en 
12.00 uur), dinsdag 10 januari 
(tussen 10.00 en 12.00 uur ) en 
donderdag 12 januari (tussen 
13.00 en 16.00 uur) zijn vrijwil-
ligers aanwezig om samen met 
wie dat wil de vragen door te 
nemen. Met het wooninitiatief 
wil de Egchelse werkgroep de 
in Peel en Maas breed uitge-
dragen zelfsturing ook in eigen 
dorp inhoud geven. 

Analyseren
Zodra ze alle gegevens bin-
nen heeft, gaat de werkgroep 
aan de slag met analyseren en 
samenvatten. De uitkomsten 
worden vervolgens aangebo-
den aan het gemeentebestuur. 
Overigens worden ook mensen 
die niet in Egchel wonen maar 
wel belangstelling hebben om 
er te gaan wonen, nadrukke-
lijk uitgenodigd de enquête 
in te vullen. Ook hun belang-
stelling telt mee in het onder-
zoek. Op de Egchel-website en 
Facebookpagina staat een link 
naar het onderzoek.

familie \ 0501 
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Column
Oda
Ik kan me niet anders herinne-
ren dan dat Oda er stond, achter 
mijn huis. Daarvoor had ze, sinds 
de twintiger jaren van de vorige 
eeuw, in de nis van de voorge-
vel van de St. Odaschool gestaan. 
Het beeld van een zuster met een 
boek in de hand en een staf in de 
hand. Die staf wijst erop dat het 
een abdis voorstelt, de overste van 
een zusterklooster, mogelijk de 
heilige Oda van Amay.
Het opengeslagen boek is waar-
schijnlijk de bijbel. Mijn voorgan-
ger had het beeld uit de nis van de 
toen leegstaande school gehaald 
om het te bewaren voor vanda-
lisme. Het was eens wit geschil-
derd, maar onder de afgebladderde 
verf werd steeds meer het donkere 
van de terracotta zichtbaar. Op een 
kwade avond, alweer een paar 
jaar geleden, kreeg Oda het zwaar 
te verduren, toen bij een inbraak 
het beeld omver werd gestoten en 
de abdissenstaf totaal aan gruze-
lementen werd getrapt. Maar ook 
zonder staf bleef het dezelfde 
Oda, wachtend op betere tijden. 
Die kwamen toen de Odaschool 
ingrijpend zou worden verbouwd 
tot eigentijdse huisvesting voor 
Kinderopvang Hoera en basisschool 
De Pas. Tegen enkele leerkrach-
ten vertelde ik eens over de Oda 
in mijn tuin en stelde voor dat als 
Oda terugkwam de school best 
weer Odaschool zou kunnen heten. 
Het beeld is mooi opgeknapt en 
nu teruggeplaatst. Helaas heet de 
school niet meer Odaschool. Maar 
ik snap het wel: wat moeten kinde-
ren van nu met een heilige abdis 
van lang geleden? Weinigen weten 
dat de naam Odaschool een eerbe-
toon was aan Oda Haffmans, doch-
ter van de toenmalige Heldense 
notaris. Een jonge vrouw die zich 
inzette voor de zusters van de 
school, maar die ook een groot 
hart had voor kinderen. Hoe mooi 
is dat!. De naam is nu Kindcentrum 
NatuurTalent. Dat de kinderen er, 
in die prachtige groene omgeving, 
mogen opgroeien in verwonde-
ring en respect voor de natuur, 
de schepping en de schepper, 
en dat hun talenten er ontwikkeld 
mogen worden. In liefde, zoals Oda 
Haffmans eens bedoelde. Dat onze 
kinderen, onder Gods zegen, hun 
eigen goede plek in het leven 
mogen vinden. Een gezegend 
nieuwjaar voor iedereen. De beste 
wensen.

pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

In maart beslist de gemeenteraad van Peel en Maas hoe het Raadhuisplein er in de toekomst uit komt te zien. De gemeente heeft drie scenario’s 
uitgewerkt, die qua kosten variëren van 3,5 tot 6 miljoen euro. Maar is een upgrade van het Raadhuisplein wel nodig?

Bij de meest uitgebreide en dus duurste variant 
wordt de Leerlooierweg doorgetrokken en ver-
dwijnen er zeven huizen. Naar verwachting kost 
het zo’n 6 miljoen euro om de Leerlooierweg te 
verlengen, daarbij zeven woningen te slopen en 
het Raadhuisplein autoluw te maken. Een be-
perkte variant waarbij er vier huizen verdwijnen, 
wordt geschat op 5 miljoen euro. Het Raadhuis-

plein behouden als parkeerplaats, maar wel ver-
groenen bedraagt naar verwachting 3,5 miljoen 
euro. Riante bedragen dus. Gezien de leegloop van 
aantal winkels in het centrum, is het maar de vraag 
of het nodig is om het centrum aantrekkelijker te 
maken. Momenteel is er een verschuiving gaande 
van fysiek winkelen naar online shopping. Zijn fy-
sieke winkels nog wel de toekomst?

Aan de andere kant zorgt een aantrekkelijk centrum 
voor meer winkelend publiek. Het centrum moet 
uitnodigend zijn om daadwerkelijk volk aan te trek-
ken. Voldoende parkeerplaatsen en een voetgan-
gerszone kunnen daaraan bijdragen.

Het centrum van Panningen heeft geen upgrade 
nodig. Wat vindt u?

Het centrum van Panningen heeft 
geen upgrade nodig

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

I ngezonden b r ief

38.000 varkens erbij in Egchel: stop deze waanzin
U heeft het misschien al ergens gelezen: een Egchelse veehouder wil uitbreiden met zes megastallen voor 
38.000 varkens. We leven in 2023, midden in de stikstofcrisis, maar als we niet oppassen zegt onze 
gemeenteraad straks gewoon: ‘Ja, doe maar’. Snapt u het nog?

Bijna dagelijks horen we over kli-
maatveranderingen die we maar niet 
gestopt krijgen. Ook onze regering 
onderkent dit. Daarom zijn er de 
laatste tijd de nodige maatregelen 
aangekondigd en deels ingegaan. 
Met name de veeteelt moet fors ver-
minderd worden.
Met verbijstering las ik daarom dat 
enkele boeren in onze gemeente 
plannen hebben ingediend voor 

nieuwe megastallen. Bij de aanvraag 
in Egchel gaat het om 38.000 var-
kens erbij. En dat terwijl ik dacht dat 
het aantal varkens zou worden afge-
bouwd en boeren uitgekocht. Ik was 
daarom in de veronderstelling dat 
zo’n voorstel door onze gemeente-
raad, gezien de ontwikkelingen, snel 
van tafel zou worden geveegd. Maar 
in mijn omgeving is men bang dat 
de gemeente deze plannen tóch gaat 

goedkeuren. Als dat werkelijk zo is, 
waar is dan de geloofwaardigheid 
van de politiek gebleven…?
Ik snap het niet meer. De wereld 
schreeuwt om herstel van het kli-
maat. Wetenschappers luiden de 
noodklok al jaren. We zien jaar na 
jaar de gevolgen van klimaatveran-
dering, Nu al. Is het dan werkelijk zo 
dat onze gemeente deze noodkre-
ten gaat negeren en akkoord gaat 

met deze uitbreiding? En als het al 
gaat om ‘oude rechten’, wat ik om 
me heen hoor, dan nog: de situatie 
is inmiddels toch dramatisch veran-
derd?
Ik hoop van harte dat mijn noodkreet 
gehoord wordt en dat er ook in Peel 
en Maas een halt wordt toegeroepen 
aan deze waanzin. Anders begrijp ik 
het echt allemaal niet meer en vraag 
ik me ernstig af wat voor wereld wij 
achterlaten voor onze kinderen en 
kleinkinderen.

Rob van Dijk, Egchel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten 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 bevatten 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.

Storingen 
op komst
De huidige kaarten laten weinig 
aan de verbeelding over. Er is 
sprake van een stevige westcir-
culatie waarin de ene na de 
andere storing over ons heen 
dendert met een flinke portie 
regen, soms gecombineerd met 
ook nog eens veel wind. Hier gaat 
tot zeker ver in de volgende week 
weinig in veranderen. Vooral 
rond zondag 8 januari is het 
opletten voor een paar actieve 
storingen. De temperaturen 
liggen daarbij vaak in de dubbele 
cijfers en 11 graden is nu hele-
maal geen gekke waarde. De foto 
is gemaakt op de Slinkstraat in 
Panningen.  
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

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

Auto’s gevraagd, alle merken 
loop, sloop of schade. Direct geld 
en vrijwaring, snel opgehaald. 
Tel. 06 5285 9348. 

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

Per direct te HUUR woning 
in Panningen.
Tijdelijk beschikbaar. 3 slaapkamers.
Meer info: 06 2757 4886.

Te huur vrijstaande woning aan de
Muldersweg 24 in Egchel. Beneden 
slaapkamer en badkamer. Aardwarmte-
systeem. Op korte beschikbaar. Info 
06 4640 1334 of 06 3918 0869.

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

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

Interessante bijbaan voor student 
zorgmanagement.  
Voor meer informatie  
peelenmaas1958@gmail.com

Te huur zomerhuis aan zee Mallorca 
voor en najaar www.huisbertcati.com 
facebook huisbertcati

Gezocht Zundapp brommer met 
voetversnellingen. Startklaar maar mag 
ook opknapper zijn. Bel 06 2278 4198

Gezocht: huurhuis in gemeente 
Peel en Maas liefst buiten het 
centrum. Tel 06 5108 4848

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

Wij schuren en lakken nog tafels 
J. Derikx 06 1095 4220
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Gratis af te halen 

Gemeentegids 2023 
De gemeentegids 2023 is compacter en wordt niet meer huis-aan-huis verspreid. 
Iedereen die dat wil kan de gids vanaf maandag 9 januari gratis afhalen in het 
Huis van de Gemeente, bij de gemeenschapshuizen en bibliotheken in iedere kern 
van Peel en Maas.

Digitale gemeentegids
U kunt de gemeentegids ook digitaal 
raadplegen op www.peelenmaas.nl. 
Zoekwoord: gemeentegids

Onderzoek
Er is in het afgelopen jaar een onderzoek 
uitgevoerd onder de inwoners van Peel 
en Maas naar hun tevredenheid over 
gemeentelijke communicatiekanalen. 
Het onderzoek had onder andere 
betrekking op de gemeentegids.
Op basis van de resultaten van het 
onderzoek heeft het college besloten om 

de gemeentegids in 2023 op een andere 
wijze uit te geven, ineen beperktere 
omvang, lagere oplage en andere wijze 
van verspreiding.

Inwoners die de gids niet gebruiken 
krijgen hem ook niet meer ongevraagd in 
de brievenbus.

Met deze nieuwe aanpak besparen we 
flink wat papier. Zo dragen we bij aan 
de duurzame doelstellingen van Peel en 
Maas.

Locatie
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Beringe
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Egchel 
Egchel 
Grashoek
Grashoek 
Grashoek 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Straat/omschrijving 
Bokshout 9 
Napoleonsbaan Noord perceel C 5902 
Obsenichtlaan 12
Vergelt 2B
Past. van Basten Batenburglaan 20
Biesen 4
Hulsweg 1B
Kaumeshoek 1 
Meijelseweg 1A-8
Karissendijk 2A
Klaassenhof 19
Ontginningsweg 11
Spiesberg 25
Vliegertsdijk 18
Beeselseweg 19
Donk 6
Keizersbaan 4
Ondersteweg 13
De Brentjes 39
Meidoornstraat 21
Zonneveld 35
Banmolen 2
Den Hoogenbeemd thv nr. 1
Heldensedijk 10
Hof 8
Kalishoek 1
Kanaaldijk 3
Kerkstraat 13, 15 en 20
Molenstraat 60
Steenkampseweg 12
Steenoven 12
Vieruitersten 24
Beekstraat 48
Bernhardstraat 28 en 36
Perceel G 7802 
Schoutenring 26 
Beleidsregel terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 
Besluit Straatnaamgeving 
Kennisgeving staatssteun 
Uitvoeringsregeling steunfonds energiekosten voor 
verenigingen en stichtingen 2023 
Verordening jeugdhulp 2023 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 
Verordening leges 2023 
Verordening lijkbezorgingsrechten 
Verordening op de marktgelden 2023 
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 
Verordening reclamebelasting 2023 
Verordening reinigingsheffingen 2023 
Verordening rioolheffing 2023 
Verordening verblijfsbelasting 2023 
Voornemen ambtshalve opname BRP 

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.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Help mee op een stembureau
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en Waterschappen. Hiervoor zoeken wij mensen die op het stembureau willen 
werken en tellen. Ook hebben we reserve stembureauleden en tellers nodig. 

Stembureaulid of teller
Als stembureaulid bent u, 
onder leiding van de voorzitter, 
medeverantwoordelijk voor de gang 
van zaken in het stembureau. Als 
teller helpt u mee met het tellen 
van de stemmen.Voor uw taak als 
stembureaulid en teller volgt u een 
verplichte online training. Kijk op
www.peelenmaas.nl voor meer 
informatie.

Meld u aan als stembureaulid of 
teller vóór zaterdag 21 januari 2023. 
De vergoeding is € 170 bruto voor 
stembureauleden en € 60 bruto 

voor tellers. Ook zoeken we reserve 
stembureauleden en tellers. Valt er 
onverwacht een stembureaulid uit of 
moeten de stemmen op donderdag 16 
maart 2023 opnieuw geteld worden, 
dan nemen wij contact met u op.
Meer informatie over de verkiezingsdag 
vind u op www.peelenmmaas.nl

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden 
als stembureaulid of teller,
stel uw vraag via email:
verkiezingen@peelenmaas.nl of neem 
contact op met team Burgerzaken via 
077 306 6666.

Wat vindt u van deze pagina?
Met de start van het nieuwe jaar, hebben we deze pagina in een nieuw jasje 
gestoken. De kolommen zijn anders ingedeeld en de letters zijn groter.

Ook vindt u onderaan de pagina de 
contactgegevens op een vaste plek. Met 
deze nieuwe indeling willen we zorgen 
voor meer overzicht en dat het voor u 
prettiger is om de informatie te lezen.

Wat vindt u van de nieuwe indeling?
Heeft u tips of verbeterpunten?

Laat het ons weten via e-mail: 
communicatie@peelenmaas.nl. 

nieuwsgemeentegemeente
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Gratis af te halen 

Gemeentegids 2023 
De gemeentegids 2023 is compacter en wordt niet meer huis-aan-huis verspreid. 
Iedereen die dat wil kan de gids vanaf maandag 9 januari gratis afhalen in het 
Huis van de Gemeente, bij de gemeenschapshuizen en bibliotheken in iedere kern 
van Peel en Maas.

Digitale gemeentegids
U kunt de gemeentegids ook digitaal 
raadplegen op www.peelenmaas.nl. 
Zoekwoord: gemeentegids

Onderzoek
Er is in het afgelopen jaar een onderzoek 
uitgevoerd onder de inwoners van Peel 
en Maas naar hun tevredenheid over 
gemeentelijke communicatiekanalen. 
Het onderzoek had onder andere 
betrekking op de gemeentegids.
Op basis van de resultaten van het 
onderzoek heeft het college besloten om 

de gemeentegids in 2023 op een andere 
wijze uit te geven, ineen beperktere 
omvang, lagere oplage en andere wijze 
van verspreiding.

Inwoners die de gids niet gebruiken 
krijgen hem ook niet meer ongevraagd in 
de brievenbus.

Met deze nieuwe aanpak besparen we 
flink wat papier. Zo dragen we bij aan 
de duurzame doelstellingen van Peel en 
Maas.

Locatie
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Baarlo 
Beringe
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Beringe 
Egchel 
Egchel 
Grashoek
Grashoek 
Grashoek 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Straat/omschrijving 
Bokshout 9 
Napoleonsbaan Noord perceel C 5902 
Obsenichtlaan 12
Vergelt 2B
Past. van Basten Batenburglaan 20
Biesen 4
Hulsweg 1B
Kaumeshoek 1 
Meijelseweg 1A-8
Karissendijk 2A
Klaassenhof 19
Ontginningsweg 11
Spiesberg 25
Vliegertsdijk 18
Beeselseweg 19
Donk 6
Keizersbaan 4
Ondersteweg 13
De Brentjes 39
Meidoornstraat 21
Zonneveld 35
Banmolen 2
Den Hoogenbeemd thv nr. 1
Heldensedijk 10
Hof 8
Kalishoek 1
Kanaaldijk 3
Kerkstraat 13, 15 en 20
Molenstraat 60
Steenkampseweg 12
Steenoven 12
Vieruitersten 24
Beekstraat 48
Bernhardstraat 28 en 36
Perceel G 7802 
Schoutenring 26 
Beleidsregel terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 
Besluit Straatnaamgeving 
Kennisgeving staatssteun 
Uitvoeringsregeling steunfonds energiekosten voor 
verenigingen en stichtingen 2023 
Verordening jeugdhulp 2023 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 
Verordening leges 2023 
Verordening lijkbezorgingsrechten 
Verordening op de marktgelden 2023 
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 
Verordening reclamebelasting 2023 
Verordening reinigingsheffingen 2023 
Verordening rioolheffing 2023 
Verordening verblijfsbelasting 2023 
Voornemen ambtshalve opname BRP 

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.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Help mee op een stembureau
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en Waterschappen. Hiervoor zoeken wij mensen die op het stembureau willen 
werken en tellen. Ook hebben we reserve stembureauleden en tellers nodig. 

Stembureaulid of teller
Als stembureaulid bent u, 
onder leiding van de voorzitter, 
medeverantwoordelijk voor de gang 
van zaken in het stembureau. Als 
teller helpt u mee met het tellen 
van de stemmen.Voor uw taak als 
stembureaulid en teller volgt u een 
verplichte online training. Kijk op
www.peelenmaas.nl voor meer 
informatie.

Meld u aan als stembureaulid of 
teller vóór zaterdag 21 januari 2023. 
De vergoeding is € 170 bruto voor 
stembureauleden en € 60 bruto 

voor tellers. Ook zoeken we reserve 
stembureauleden en tellers. Valt er 
onverwacht een stembureaulid uit of 
moeten de stemmen op donderdag 16 
maart 2023 opnieuw geteld worden, 
dan nemen wij contact met u op.
Meer informatie over de verkiezingsdag 
vind u op www.peelenmmaas.nl

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden 
als stembureaulid of teller,
stel uw vraag via email:
verkiezingen@peelenmaas.nl of neem 
contact op met team Burgerzaken via 
077 306 6666.

Wat vindt u van deze pagina?
Met de start van het nieuwe jaar, hebben we deze pagina in een nieuw jasje 
gestoken. De kolommen zijn anders ingedeeld en de letters zijn groter.

Ook vindt u onderaan de pagina de 
contactgegevens op een vaste plek. Met 
deze nieuwe indeling willen we zorgen 
voor meer overzicht en dat het voor u 
prettiger is om de informatie te lezen.

Wat vindt u van de nieuwe indeling?
Heeft u tips of verbeterpunten?

Laat het ons weten via e-mail: 
communicatie@peelenmaas.nl. 

nieuwsgemeentegemeente Op zaterdag 7 januari

Kerstbomen gratis inleveren
Breng uw kerstboom (zonder pot en versieringen) zelf weg naar een 
verzamellocatie of naar het Milieupark.

Verzamellocaties op zaterdag 7 januari
Baarlo: 10.30 - 12.00 uur Sprunklaan (parkeerplaats)
Beringe: 10.30 - 11.30 uur Ber Vullinghsstraat3 (parkeerplaats)
Egchel: 11.30 - 12.30 uur Jacobusstraat (bij de kerk)
Grashoek: 9.30 -10.30 uur Past. Vullinghsstraat 3 (parkeerplaats)
Helden: 11.00 - 12.30 uur Kloosterstraat 14 A (parkeerplaats voetbalclub)
Kessel: 12.45 - 14.00 uur Roode Eggeweg 6 B (voetbalclub Kessel)
Kessel-Eik: 12.30 - 13.30 uur Mariaplein
Koningslust: 8.30 - 9.30 uur Poorterweg 52 (parkeerplaats bij kerk)
Maasbree: 8.30 - 10.00 uur Sevenumseweg 2 (voormalige gemeentewerf Maasbree)
Meijel: 8.45 - 10.15 uur Kanaaldijk 3
Panningen: 13.15 -14.45 uur John F Kennedylaan 212 (gemeentewerf)

Steunfonds energiekosten voor 
verengingen en stichtingen 2023
In 2023 stelt de gemeente Peel en Maas 500.000 euro beschikbaar door 
een steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder 
winstoogmerk op te richten.

Het doel van het steunfonds is, 
voorkomen dat verenigingen, stichtingen 
en andere organisaties zonder 
winstoogmerk als gevolg van de hoge 
energiekosten wegvallen door financiële 
problemen.

Aanvragen steunfonds energiekosten 
Aanvragen voor het steunfonds 
energiekosten 2023 kunt u indienen op 
www.peelenmaas.nl.

Hier vindt u meer informatie over 
het steunfonds energiekosten, 
het aanvraagformulier en het 
uitvoeringsreglement. 

Voorwaarden 
Om gebruik te kunnen maken van het 
steunfonds energiekosten zijn er een 
aantal voorwaarden opgesteld.

Hieraan moet een vereniging of stichting 
voldoen bij het indienen van een 
aanvraag.

• Het betreft een vereniging, stichting 
of andere rechtspersoon zonder 
winstoogmerk. 

• De aanvrager is gevestigd in Peel en 
Maas en is met zijn activiteiten in 
hoofdzaak gericht op Peel en Maas.

• De aanvrager voldoet aan de eisen 
van de Wet normering topinkomens 
(WNT).

Vragen
Stuur dan een e-mail met uw naam, 
naam vereniging of stichting en 
telefoonnummer naar
energiekosten@peelenmaas.nl 

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 

Inleveren kandidatenlijst
Politieke partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen van de Provinciale Staten 
of Waterschappen 2023 moeten op 
maandag 30 januari 2023 tussen 09.00 
uur en 17.00 uur hun kandidatenlijsten 
inleveren. Voor de Provinciale 
Statenverkiezingen bij het centraal 

stembureau gemeente Maastricht en 
voor de waterschapsverkiezingen bij 
het centraal stembureau Waterschap 
Limburg in Roermond.
Op www.peelenmaas.nl/verkiezingen 
leest u meer over het inleveren van de 
kandidatenlijsten.

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. 

Een goed nieuw jaar
Een goed nieuw jaar: dat wensen we elkaar deze week vaak toe. Dat doet mij denken aan ‘het goede leven’, 
als slogan van de gemeente Peel en Maas. Dat ‘goede leven’ staat omschreven als de ruimte krijgen en 
ervaren om te dromen, te denken, te durven en te doen in je eigen leefwereld en in Peel en Maas als geheel.

In mijn woorden is dat vooral dat je 
gewoon jezelf kunt zijn en dat we 
elkaar de ruimte geven. Het goede 
leven is in ieder geval ook ‘goed 
leven’: iets voor elkaar overheb-

ben, elkaar met respect behande-
len, elkaar in je waarde laten. En dat 
heeft een belangrijke relatie met de 
politiek. Het is aan de politiek om 
keuzes te maken die ruimte bieden 

om dat goede leven daadwerkelijk 
te kunnen leven. Dan is het in ieder 
geval van belang dat politici zelf het 
‘goed leven’ ook daadwerkelijk voor-
leven. En dat we het onderzoek seri-

eus nemen waaruit blijkt dat mensen 
zich zorgen maken over de polarisa-
tie in de politiek en de harde toon 
in het debat. Die polarisatie in de 
politiek is een spiegel van de tegen-
stellingen die we ook in de samen-
leving zien. Een groot risico is dan 
dat degene die het hardste roepen 
ook het meest gehoord worden. Des 

te groter de opdracht aan politici om 
goed te luisteren, naar elkaar en juist 
naar degenen die zich wat minder 
laten horen, vaak de stille meerder-
heid. Want behalve de inhoud is de 
toon en de omgangsvorm een essen-
tieel onderdeel van dat goede leven.

Marlou Absil, Statenlid

CDA

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Jubilarissen in Baarlo
Tijdens het caeciliafeest huldigde Fanfare Eendracht Baarlo haar jubilarissen. Het betrof Thijs Bouten en 
Joep Maessen, beiden 25 jaar lid van de vereniging, John Caris, Ger Beekman en Dré Timmermans, allen 
40 jaar lid, en Jan Bosch die liefst 70 jaar lid is van de muziekbond en van Fanfare Eendracht. 
De jubilarissen werden vereerd met een serenade van hun eigen fanfare en ook tijdens de aansluitende 
feestavond nog uitgebreid gefêteerd.
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Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

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

Hij noemt zich een echt Kessels ‘menke’ dat houdt van gezelligheid. Een biertje drinken met de kameraden slaat hij dan ook niet gauw over. 
Zeker nu hij samen met prins Coy in Kessel voorop gaat tijdens het carnavalsseizoen. Deze week wordt Paul Dings (40) geplukt.

Paul werd geboren en getogen in 
Kessel en zal ook nooit ergens anders 
gaan wonen, geeft hij aan. De gezel-
ligheid en saamhorigheid in het dorp 
zijn voor hem de redenen om van het 
dorp te houden. “Je kent er iedereen 
en doordat ik bij de vrijwillige brand-
weer zit, kennen ook veel mensen mij. 
Je komt overal.”

Ik moet wat doen 
voor de medemens, 
was mijn gedachte

Iets betekenen
Inmiddels is Paul al twaalf jaar 
vrijwilliger bij de brandweer. Toen hij 
ging samenwonen, kwam het 
besefmoment dat hij graag wat voor 
anderen wilde betekenen. “Ik moet 
wat doen voor de medemens, was 
mijn gedachte. Uiteindelijk ben ik 
een traject ingegaan en heb ik de 
opleiding tot brandweerman gevolgd. 
Tijdens feestdagen rouleren we met 
de groep vrijwilligers. Het verschilt 
per jaar hoe druk het is. Het is een 
mooie hobby: je houdt andere 
mensen uit de problemen. Toch zou 
ik het niet direct als mijn werk 
willen doen, tenzij ik bij Driessen zou 
worden ontslagen.”

Dieren
Bij Driessen in Horst is Paul 
al werkzaam sinds hij de 
landbouwschool in Horst afrondde. 
“Tussendoor heb ik andere 
werkgevers gehad, maar het bleef 
kriebelen. Bij Driessen werk ik al 
jaren met veel plezier. Ik kon ook de 
keuze maken om het bedrijf van mijn 
ouders over te nemen, maar daar 
had ik geen interesse in, ondanks 

dat ik veel bij boeren in de buurt in 
het weekend en vakanties werkte. 
Mijn ouders hadden een akker- en 
tuinbouwbedrijf en 150 stieren, wat 
schapen en pony’s in hun bezit. 
Mijn broers en ik waren veel buiten 
te vinden, maar ik sprong daar wel 
bovenuit. Omdat ik moeite heb 
met lezen, was ik graag buiten om 
mijn vader te helpen of fikkie te 
stoken. Ik woon met mijn gezin in 
het ouderlijk huis en we hebben een 
stuk grond in het bezit. Zo nu en dan 
staan er een paar koeien in de wei 
en inmiddels twee pony’s van een 
kameraad. Bij de beesten kan ik echt 
mijn ei kwijt, omdat je respons krijgt 
van ze. Mijn dochter Mirthe van 9 en 
zoon Jasper van 7 vinden het ook 
geweldig. Of ze daar later wat mee 
gaan doen, moeten ze zelf weten.”
Doordat Paul voor zijn werk al jaren 

een kraan bestuurt, heeft hij voor de 
verbouwing van zijn huis er ook een 
aangeschaft. “We hebben toch plaats 
genoeg en zo’n ding is nooit weg.” 
Een kraan is niet het enige voertuig 
dat in het bezit is van Paul. “Ik heb 
een tractor, een brommer en had 
een motor, maar die heb ik wegge-
daan. Het is mijn hobby om aan deze 
voertuigen te sleutelen. Ik ga geen 
uitdaging uit de weg. Hoe groter het 
voertuig, hoe beter. Eigenlijk ben ik 
altijd bezig, ik hoef me nooit te ver-
velen.”

Ik ga geen uitdaging 
uit de weg

Pluk de dag
Zeker niet nu hij dit carnavalsseizoen 
samen met prins Coy en adjudant 
Marco een trio vormt bij De Kevers. 
“Voor corona vroegen ze me om prins 
te worden, maar ik hou er niet van op 
de voorgrond te staan, ik ben een mens 
van de achtergrond. Omdat ik dyslexie 
heb, vind ik het niet prettig om tek-
sten op het podium voor te lezen. Als 
adjudant sta ik dan wel op het podium, 
maar hoef ik me niet te wagen aan 
lange teksten. Ik heb altijd gezegd dat 
ik wel adjudant wilde worden, en toen 
Coy mij vroeg, vond ik dat mooi.” Paul 
kent prins Coy al jaren. Ze groeiden 
samen op in vriendengroep ‘Celke 9’ 
met in totaal vijftien mannen. “We zijn 
er altijd bij met carnaval. Mijn vrouw 
en de kinderen gaan ook mee, omdat 
je ‘vastelaovend’ samen viert. Eigenlijk 
probeer ik nooit een carnavalsactivi-
teit over te slaan. Bij de zittingsavon-
den heb ik een aantal edities geholpen 
achter de schermen, bijvoorbeeld met 
de bühne opbouwen en afbreken, en 
vergeet de afterparty niet.” Met veel 
plezier kijkt hij uit naar het komende 
seizoen. “Ik heb er zeker zin in. Ik hou 
van gezelligheid. Pluk de dag, want 
voor je het weet is het te laat.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Paul Dings Kessel
Geplukt

sport \ 0501 
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VV Baarlo en trainer 
Tim Nabben verlengen 
samenwerking
De verbintenis met hoofdtrainer Tim Nabben, inmiddels bezig aan 
zijn 3e seizoen bij VV Baarlo, is onlangs in onderling overleg nog-
maals met twee seizoenen verlengd. Vanuit zowel de spelersgroep als 
het bestuur is er veel vertrouwen in de trainer en mens Tim Nabben. 
Met het oog op de toekomst zal er de komende jaren verder verjongd 
moeten gaan worden binnen de selectie van de Baarlose voetbalver-
eniging. Tim Nabben heeft de afgelopen jaren bij VV Baarlo aange-
toond dat hij jeugdig talent de kans geeft en hiermee bouwt aan het 
fundament voor de toekomst. Het bestuur van VV Baarlo is er 
daarom van overtuigd dat Tim de juiste persoon is om dit proces 
verder vorm te geven en wil hem daarvoor ook de tijd te gunnen.

Kobe Serras verlengt bij 
Herpertz Bevo Hc
De 21-jarige Belgisch international Kobe Serras heeft zijn aflopende contract bij Herpertz Bevo HC met een 
seizoen verlengd. De linkshandige rechteropbouwspeler zal ook in seizoen ‘23/’24 weer te bewonderen zijn in 
het blauw/gele shirt van de Limburgse BENE-Leagueploeg.

Kobe Serras kwam in 2019 als jeugdin-
ternational over van Olse Merksem en 
groeide in Panningen al snel uit tot 
publiekslieveling en international voor 
de Belgische Red Wolves. De hand-
baller uit Lokeren die ook belangstel-
ling geniet van andere topclubs, kiest 
bewust voor een langer verblijf bij 
de club uit Peel en Maas. “Ik heb het 
goed naar mijn zin bij Bevo en zie nog 
genoeg mogelijkheden om me verder 
te ontwikkelen in de sterke BENE-
League competitie”.

WK in Polen en Zweden
In januari zal Serras met het 
Belgisch team debuteren op het 
Wereldkampioenschap in Zweden en 
Polen. Hij heeft samen met teamge-
noot Joris Gillé een plaats verwor-
ven in de WK-selectie van België. In 
de groepsfase van het WK komen 
de Belgen titelhouder Denemarken, 
Tunesië en Bahrein tegen. Daarnaast 
hoopt Kobe volgend studiejaar z’n 
technische natuurkunde studie aan de 
Fontys Hogeschool in Eindhoven af te 
ronden.

Jubilarissen bij Senioren Orkest 
Meijel (SOM)
Senioren Orkest Meijel (SOM) heeft onlangs vier jubilarissen gehuldigd. Jan Jacobs, Math Peeters en Piet 
Theeuwen werden in het zonnetje gezet voor hun 12,5 jarig lidmaatschap. Jan Drissen is al 25 jaar lid en 
inmiddels 70 jaar actief als muzikant. Dit bijzonder jubileum werd ook gevierd.

Jubilarissen Semper 
Avanti gehuldigd
Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest zijn drie jubilarissen van fanfare 
en drumband Semper Avanti gehuldigd. Amber Theelen is 12,5 jaar 
lid, Wim Janssen en Gerrit Dircks 40 jaar lid, waarvan Gerrit ook 
60 jaar muzikant is. Zij werden die avond in het zonnetje gezet.

0501 \ verenigingen

Afwisselend parcours
Atletiek Helden organiseert cross 
in Heldense Bossen
Atletiek Helden organiseert zondag 22 januari de Heldense Bossen Verloscross. Deze cross vindt plaats 
op een afwisselend parcours bedoeld voor zowel beginners als geoefende lopers.

Er kan worden gekozen voor de lange 
cross van 9 kilometer of de korte 
van 4,6 kilometer. Voor de allerjong-
sten is de afstand 875 meter, daarna 
loopt de afstand op met de leeftijd. 
De eerste wedstrijd begint 10.30 uur, 
de laatste om 14.45 uur. Deelnemers 

en toeschouwers kunnen voor kof-
fie en thee terecht in de loods op de 
camping. Hier bevindt zich ook het 
secretariaat. Parkeergelegenheid 
is er op de grote parkeerplaats 
van camping De Heldense Bossen. 
Loop van daar richting restaurant 

Op den Berg. Voorbij het dierenpark 
aan de linkerzijde is de camping 
bereikbaar via de geopende poort. 
Hier bevinden zich start en finish. 
Kijk voor meer informatie en inschrij-
ving op de website van Atletiek 
Helden of haar Facebookpagina.
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Foto’s en clubbladen
Archief kegelclub ’t Kerraad op 
Peel en Maas Net
Het complete archief van de voormalige kegelclub ’t Kerraad is in december toegevoegd aan het Digitaal 
Erfgoedplatform van Peel en Maas. De kegelclub was van 1976 tot 2004 een florerende vereniging in 
Maasbree.

’t Kerraad had zijn clublokaal in 
voormalig restaurant ’t Kerraad in 
Maasbree. De club groeide uit tot de 
grootste schaarbaan kegelclub van 
Nederland. Toen de kegelbanen moes-
ten plaatsmaken voor bowlingbanen 

kwam er een noodgedwongen einde 
aan het bestaan van ’t Kerraad. De 
nalatenschap van ’t Kerraad bestaat 
uit honderden foto’s, clubbladen en 
het complete archief. Op veler ver-
zoek zijn alle documenten nu geor-

dend door voormalig penningmeester 
en voormalig voorzitter Jan Linders en 
Twan Smets, in samenwerking met 
het Digitaal Erfgoedplatform. Kijk hier-
voor op www.peelenmaasnet.nl

Dialect nummers
Vlugzout zingt  
aod opnej
Cabaretgroep Vlugzout uit Panningen presenteert een liedjes-
programma met de meest memorabele nummers uit hun bijna 
30-jarige carrière. Zaterdag 7 januari om 20.15 uur staat de 
 cabaretgroep in CAVO in DOK6 in Panningen.

Het liedjesprogramma bestaat 
uit veel dialectnummers, maar 
ook Nederlandstalige liedjes uit 
hun beginjaren worden gezon-

gen. Daarnaast brengen ze enkele 
covers van artiesten waar ze inspi-
ratie vandaan halen.
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Jo Keunen zestig jaar lid 
van de imkersvereniging
Tijdens de Ambrosiusviering van de imkersvereniging Horst e.o. op 
zaterdag 10 december heeft Jo Keunen namens de Nederlandse 
Bijenhouders Vereniging een oorkonde in ontvangst mogen nemen voor 
zestigjarig lidmaatschap. Baarlonaar Jo Keunen is op 20-jarige leeftijd 
in aanraking gekomen met bijen, doordat zijn buurman Huuskes Willem 
met het houden van bijen stopte. Jo nam zijn drie volken over en kwam 
er al snel achter dat het geen zachtaardige bijen waren: “kwaje konin-
ginnen”. Hij ging vervolgens de cursus volgen in Horst en werd lid van de 
bijenvereniging in Baarlo.

Jo organiseerde de Baarlose bijen-
markt mee en zat een aantal jaren 
in het bestuur. De eerste bijen-
markt werd gehouden in en om het 
Patronaatsgebouw in Baarlo. Later 
is de vereniging Baarlo opgegaan in 
de imkersvereniging Horst e.o. De 
Baarlose bijenmarkt is opgehouden 
te bestaan. Op enig moment, zo’n 
kleine vijftien jaar geleden heeft de 
Imkervereniging Horst de draad weer 
opgepakt, zodat Noord-Limburg weer 
een eigen markt heeft. Ook was Jo 
bestuivingsimker op onder andere 
courgettes, kersen en augurken. Op 

een gegeven moment stonden er 
in het bijenblad volken te koop in 
Nijmegen. Met de trein en de taxi is 
hij naar Nijmegen gereisd om voor 
300 gulden zes kasten met volken 
en materiaal te kopen. De honing 
zat er nog op, dus dat was de eer-
ste winst. Een slinger werd gemaakt 
door de dorpssmid. Deze staat nu in 
het museum in Baarlo. Jo is nog actief 
imker en heeft nog vijf bijenvolken, 
waarvan één in de mooie grote tuin 
van zijn vriendin Mien, waar hij bijna 
iedere dag vertoeft.

0501 \ verenigingen

Fanfare St.Jozef huldigt 
jubilarissen
Dorrie Besouw heeft namens het LBM drie jubilarissen van Fanfare 
St.Jozef gehuldigd. Wim Versteegen is 72 jaar lid en momenteel erelid. 
Ans Nijman is 52 jaar actief lid en teven erelid. Richard Theeuwen 
werd gehuldigd voor zijn 42 jarig actieve lidmaatschap. Ted Steeghs 
werd thuis gehuldigd door enkele leden van het bestuur. Hij is zeven-
tig jaar lid van de fanfare en erelid. Door de coronaperikelen konden 
de jubilarissen in 2020 niet officieel gehuldigd worden.

Drie jubilarissen bij fanfare 
St. Aldegondis
Fanfare St. Aldegondis heeft onlangs drie jubilarissen gehuldigd: Hein Peeters (25 jaar lid), Jan Janssen (60 
jaar lid) en Hein Gommans (65 jaar lid). Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree is trots op deze trouwe leden. 
Het unieke feit van deze jubilarissen is dat ze bij elkaar 150 jaar slagwerkervaring kunnen delen, want ze 
zijn alle drie op de trom begonnen.

Het mooiste design komt uit Venlo
Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze 
wereldwijd. Op bestelling, dus helemaal naar de wensen van 
de klant. We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte 
vakmensen. We zoeken onder meer:

 Teamleider Houtbewerking
  Zorg jij dat onze houtspecialisten hun belangrijke werk 

probleemloos kunnen doen? 

 Gastdame/Gastheer Visitor Center 
 Zorg jij dat onze gasten zich thuisvoelen? (0-uren contract)

 Medewerker Spuiterij
  Ben jij de aanpakker die helpt om onze producten 

(nog meer) kleur te geven?

Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en fl exibele 
werktijden, 24 vakantiedagen en een fl ink 
aantal ATV-dagen. Leolux heeft een 
winstdelingsregeling en een goede 
reiskostenvergoeding woning-werk. 
Natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-
producten voor een extra interessante prijs.

Interesse? 
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en 
bekijk het hele vacatureaanbod. Op de website
kun je direct solliciteren. Heb je nog vragen? 
Bel dan 077-3877211 (Leolux HR).

P&M Liedjesfestival in Baarlo
In Baarlo wordt op vrijdag 13 januari het P&M Liedjesfestival gehouden. De organisatie is in handen van 
carnavalsvereniging de Kook Baolder.

Tijdens het Liedjesfestival vinden 
optredens plaats van Oét de Maot, 
Patrick Pesch en alle winnaars 
van de lokale liedjesavonden. Oét 
de Maot bestaat uit Gijs Engels, 

Jules Fransman, Willy Billekens 
en Bart Janssen. Zij brengen hun 
eigen repertoire aangevuld met de 
beste Venloose schlagers. Patrick 
Pesch is een Limburgse zanger 

die vooral feestmuziek ten gehore 
brengt. Vanaf 19.00 uur start het 
programma in Kasteel de Berckt in 
de legioenzaal.
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Jan Vaessen wint Breetanque 
nieuwjaarstoernooi
In de hal van PC Venlo in Boekend vond dinsdag 3 januari het nieuwjaarstoernooi plaats. Jeu de Boulesclub 
Breetanque Maasbree nam ook deel aan het toernooi. Jan Vaessen ging er met de winst vandoor.

42 deelnemers werden aan een 
willekeurige partner gekoppeld en 
mochten in drie rondes uitmaken 
wie de winnaar werd van het toer-
nooi. Iedere wedstrijd duurde maxi-
maal 45 minuten en bij een gelijke 

stand mocht nog één extra mené 
gespeeld worden. Uiteindelijk waren 
er negen deelnemers met drie 
gewonnen partijen. Met een saldo 
van 32 punten wist Jan Vaessen win-
naar van het toernooi te worden. 

Geert van den Beele eindigde als 
tweede met 27 punten en Sef Gielen 
met hetzelfde aantal punten op de 
derde plek. De prijswinnaars ontvin-
gen fruitpakketten.

Niet meer door je knieën tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een oven op werkhoogte

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Kerstkindje Niek
Op eerste kerstdag heeft Peel en Maas een nieuwe inwoner verwel-
komd. Op die dag is kerstkindje Niek geboren. Zijn ouders zijn Frank 
bouten en Sanne Maesen uit Helden.
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Sopraan en klassieke muziek
Nieuwjaarsconcert Fanfare Eendracht Baarlo 
en Nienke Nasserian
Fanfare Eendracht brengt zondag 8 januari een nieuwjaarsconcert ten gehore. Bijzondere medewerking 
aan dit concert levert sopraan en klassiek muziektheatermaakster Nienke Nasserian.

Nienke Nasserian studeerde in 
2018 cum laude af aan het Fontys 
Conservatorium in Tilburg. Daarvoor 
deed ze verschillende vooroplei-
dingen in Amsterdam, Maastricht 
en Tilburg. Op haar 18e koos ze 
voor klassiek repertoire. Ze stu-
deerde een half jaar klassiek solo-
zang aan het conservatorium in 
Maastricht. Met haar voorstelling 
Masai won ze in augustus 2016 
de Entreeprijs op Theaterfestival 

Boulevard. De voorstelling gaat 
over Nienkes band met haar vader, 
stamhoofd van de Masai, en haar 
grote familie. Nasserian heeft nog 
maandelijks zangles aan Centre 
Supérieur Parisien de la Voix et du 
Souffle in Parijs. Het voorbije jaar 
maakte ze deel uit van de produc-
tie Lady in the Dark van Maggie 
Grant door Opera Zuid & Grand 
Théâtre De Luxembourg. Samen 
met Fanfare Eendracht, onder lei-

ding van dirigent Maurice Daemen, 
geeft Nasserian uitvoering aan het 
nieuwjaarsconcert. Het concert vindt 
plaats in Unitas in Baarlo en begint 
om 14.00 uur.

Restauratie en onderhouds
plan kasteelpark d’Erp Baarlo
Gemeente Peel en Maas werkt samen met Dorpsoverleg Baarlo en 
enkele inwoners aan een restauratie- en onderhoudsplan voor 
kasteelpark d’Erp in Baarlo. Het kasteelpark heeft een monumen-
tale status. Het is belangrijk dat de verschillende tuinhistorische 
onderdelen in het kasteelpark hersteld of bewaard blijven. Daar 
hoort een gedegen onderhoudsplan bij.

Onlangs zijn de speeltoestellen in 
het kasteelpark opgeruimd, omdat 
ze niet meer veilig waren. Het is nog 
niet bekend hoe de nieuwe speel-
tuin eruit komt te zien en waar deze 
komt te liggen. Dat wordt namelijk 
een onderdeel van het totale plan 
voor het kasteelpark. “We verwach-
ten dat er rond de zomervakantie 
van 2023 meer duidelijkheid is en 

we een nieuwe speeltuin kunnen 
maken. Tijdelijk plaatsen we enkele 
eenvoudige speeltoestellen zodat er 
toch wat te spelen is. Naast speel-
toestellen kijken we bij het opstellen 
van het restauratie- en onderhouds-
plan ook naar de bomen, beplan-
ting, de voetpaden, hekwerken, 
meubilair en de grachten”, aldus het 
dorpsoverleg.

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 8 januari 
H. Mis 09.30 uur 
Woensdag 11 januari  
H. Mis 09.00 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

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 7 januari 
H.Mis 17.00 uur t.i.v. Mie Willems-
Kessels (jaardienst) en zoon Jan

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
Vrijdag 6 januari
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur
Zondag 8 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – Giel 
van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk 
(jaardienst);
Kerk open voor stil gebed en aanbid-
ding van 13.30 tot 14.30 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 7 januari
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
Zaterdag 7 januari
H. Mis Driekoningen 19.00 uur 
Openbaring van de Heer+ met 
Dameskoor t.i.v. Jacques en Netje 
Geraets-Lenders en fam, Jean en 
Agaath v. Berlo-Foss en fam, Karel 
en Greet Horning en fam, Familie 

Wedding; Mie Nijssen-Thijssen, 
Dries Nijssen en overl. fam. Nijssen-
Thijssen.
-Uitdelen van de Huiszegens, voor  20 
+C+M+B 23 .
Maandag 9 januari
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 10 januari
Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
koffiedrinken
Donderdag 12 januari
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
Vrijdag 6 januari 
‘s-morgens: ziekencommunie 
Zaterdag 7 januari 
H. Mis 19.00 uur – in de dagkapel 
– Driekoningen m.m.v. gemengd 
zangkoor t.i.v. Piet Janssen en To 

Janssen-van der Linden en zoon 
Sjraar; uit dankbaarheid; 
Zondag 8 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

Parochie Maasbree
Misintenties
NL 58 RABO 00131001973
Pastorie Dorpstraat 13
077 465 12 19
par.aldefundismaasbree@hetnet.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 januar
H. Mis: 11.00 uur – In de foyer van 
het MFA
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Petronella Vaessen.
Overleden ouders Gerardus van der 
Sterren en Klara Fischer en Piet en Ed 
van der Sterren. 
Mededelingen
Overleden
Hub Sweyen, 83 jaar

Frans Wijnen, 96 jaar
Karin Peters-Laeven, 76 jaar
Piet Dirix, 82 jaar
Vormselviering
In de Eucharistieviering van zaterdag 
14 januari om 19.00 uur zullen de 
leerlingen van groep 8 van de basis-
scholen 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
Vanaf 8 januari 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 7 januar 
19.15 uur H. Mis.
Uit dankbaarheid voor pastoor 
Verhaag.

Parochie Baarlo
Misintenties

NL31 RABO 0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 januari: 
9.30 uur H. Mis. 
Herm Mertens en voor de familie 
Mertens en familie Kersten.
Donderdag 12 januari
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkes
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 7 januari

18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

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
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Een goede 
training kan 
bij de Bricker-
operatie echt het 
verschil maken

Bĳ  patiënten met een ernstige vorm van 
blaaskanker, moet niet alleen de tumor, 
maar ook de blaas worden verwĳ derd. 
De urineleiders worden hierna op een 
stuk dunne darm geplaatst, dat via een 
opening aan de buikwand wordt 
vastgehecht. Hier wordt een 
urinestoma op aangesloten. Uroloog 
Aswin Meier zegt over deze ingreep: 
“De Bricker-operatie is één van de 
zwaarste, zo niet de zwaarste ingreep 
die we in VieCuri uitvoeren.”  

We weten inmiddels dat als de patiënt vóór 
zo’n zware ingreep een goede training heeft 
gevolgd, met nadruk op de fysieke conditie 
en juiste voeding, de kans op goed her-
stel sterk toeneemt. “Vergelijk het met een 
beklimming van de Mont Ventoux: onge-
traind kom je die berg niet op. Bricker is een 
heel hoge berg; complicaties liggen op de 
loer. Het prevalidatie-programma verhoogt 
de kans op een goed herstel aanmerkelijk.”           

De Bricker-operatie 
Normaal gesproken loopt de urine via de 
beide urineleiders naar de blaas waar het 
tijdelijk wordt opgeslagen. Via de plasbuis 
verlaat de urine het lichaam. Na de Bricker-
operatie kan dit niet meer: de blaas is 
verwijderd en de urineleiders zijn op een 
stuk dunne darm geplaatst, dat bij de 
patiënt is weggehaald. De peristaltische 
werking van de darm blijft hierbij intact, 
waardoor de urine naar buiten wordt 
geperst. De dunne darm ‘leiding’ wordt door 
een opening in de buik naar buiten geleid 
en vastgehecht aan de buikwand, waar 
het wordt aangesloten op een urinestoma, 
dat dagelijks wordt vervangen.
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Fred van Nus

‘Ik zie het urinestoma nu als mijn vriend!’
Fred (77) en Mia van Nus wonen in Venray. In juli bleek Fred blaaskanker te hebben, hĳ  is 
net hersteld van een zware operatie. Nadat de tumor was verwĳ derd, volgde een tweede 
ingreep waarbĳ  de blaas in z’n geheel is weggehaald en hĳ  een urinestoma kreeg. Freds 
herstel verliep voorspoedig. En dat komt volgens de artsen vooral omdat hĳ  een zoge-
naamd prevalidatie-programma heeft gevolgd, waardoor hĳ  met een goede conditie de 
operatie inging. ‘Prevalidatie’ is een samenvoeging van de woorden pre (voor) en revali-
datie (gezond maken). Met andere woorden, we helpen de patiënt fi � er te worden in 
voorbereiding op de operatie. Bĳ voorbeeld via fysio therapie en voedingsadvies. 

Voor Fred was het de tweede keer dat hij met 
kanker te maken kreeg. In 2009 werd prostaat-
kanker bij hem ontdekt. Omdat er ook uitzaai-
ingen waren naar zijn bekken, kreeg Fred eerst 
bestralingen en daarna zes jaar lang hormoon-
spuiten. Fred: “Na tien jaar was de kanker zo 
goed als verdwenen, de behandelend specialist 
vond dat heel bijzonder.” 

Bricker-ingreep  
“Afgelopen zomer had ik af en toe wat bloed 
in de urine. Dat werd erger en toen is mijn 
blaas gecheckt. De kans op een tumor leek 
heel klein, maar hij zat er wel degelijk en was 
langzaamaan gegroeid. Daarna ging alles in 
een sneltreinvaart. De tumor moest er zo snel 
mogelijk uit. Toen werd ook duidelijk dat de 
hele blaas moest worden weggehaald, omdat 

er verklevingen en beschadigingen waren 
ontstaan door de eerdere bestralingen. Ik heb 
vervolgens een goed gesprek gehad met de 
geriater, de uroloog en de stomaverpleeg-
kundige. Ze wilden in mijn geval de Bricker-
techniek toepassen, waarbij de urineleiders op 
een stuk dunne darm worden geplaatst, dat 
via mijn buikwand naar buiten loopt en daar 
op een urinestoma wordt aangesloten. Op dat 
moment zit je in een rollercoaster van emo-
ties. Het overkomt je, maar je móet en je wílt 
door. Inmiddels zie ik het urinestoma als mijn 
vriend!” 

Fit de operatie in 
“VieCuri stelde me voor om een prevalidatie-
traject te volgen. Dit is een training om fitter 
de operatie in te gaan. Ik zag daar meteen het 

nut van in, omdat je er zelf actief aan kunt bij-
dragen. Ik heb maar twee weken actief kun-
nen trainen, toen was de ingreep al. Maar toch, 
die twee weken hebben het verschil gemaakt: 
twee maal per week naar het ziekenhuis voor 
intensieve oefeningen op de fiets, met gewich-
ten en sit-ups. Thuis deed ik dat dan nog eens 
dunnetjes over. Daarnaast kreeg ik goede voe-
dingsadviezen: vooral veel eiwitten eten, maar 
ook noten en vitamine D.” 

Proefrĳ den  
“Zo ging ik ‘gesterkt’ de operatie in. Ook na de 
ingreep ben ik blijven oefenen: zo liep ik dage-
lijks wel dertig keer in ons appartement van de 
deur naar het balkon en terug, meters maken. 
Half oktober was mijn herstel zo goed als com-
pleet. Ik ben VieCuri heel dankbaar, maar ook 
mijn vrouw Mia. Zij reed twee keer per dag naar 
mij in Venlo. Mia: “En dat terwijl ik al vijf jaar 
niet meer achter het stuur zat. Ik ben toen eerst 
even gaan proefrijden. Gelukkig is het allemaal 
goed gekomen.”

Diëtist Bo van Schĳ ndel

Eiwitrijke voeding maakt de patiënt sterker
Bo van Schĳ ndel ondersteunt patiënten door middel van voedingsadviezen. Soms gaat 
het om het tegengaan van ondervoeding. Steeds vaker gaat het ook om prevalidatie- 
programma’s. Hierbĳ  volgt een patiënt vóór een medische ingreep een traject om zowel 
zĳ n fysieke conditie als voeding te optimaliseren. 

De Bricker-operatie is één van de ingrepen  
waar met prevalidatie wordt gewerkt. Bo: “Vaak 

is dit urgent. De patiënt heeft maar een paar 
weken tot de operatie plaatsvindt. Geen tijd te 

verliezen dus. De patiënt weet dat en is meestal 
zeer gemotiveerd om mee te werken. De col-
lega’s van fysiotherapie werken aan de fysieke 
conditie. Ikzelf en mijn zestien collega-diëtisten 
richten ons op het voedingspatroon.”

Spieropbouw 
“Ons streven is het gewicht zo stabiel moge-
lijk te houden in aanloop naar de ingreep. De 
inname van zoveel mogelijk eiwitten is belang-
rijk. Eiwitten zijn een essentiële bouwstof van 
ons lichaam. Ze zorgen voor wondgenezing en 
herstel én dragen bij aan spieropbouw en spier-
behoud. We sluiten aan op wat mensen van 
nature al eten en drinken. Liefst werken we met 
‘gewone voeding’ zoals eieren, noten, vlees-
waren, kaas en zuivelproducten. Belangrijk is 
dat als een patiënt intensief heeft gesport, hij 
daarna ook een ruime portie eiwitten nuttigt. 
Dat kan een milkshake of een reep zijn. We 
adviseren patiënten ook om in deze periode 
extra vitamine D te gebruiken. Dit kan de spier-
kracht en spierfunctie positief beïnvloeden. 
Alles om de patiënt zo fit mogelijk de operatie 
in te laten gaan.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
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