
Pim en Chantal 
winnaars Liedjesfestival
Met het liedje ’t Barst Los wonnen Pim en Chantal uit Kessel het P&M Liedjesfestival 2023, dat georganiseerd werd door carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo. Het duo liet Prins en 
Aod Prinse Grashoek achter zich. Wel wisten de Prins en Aod Prinse uit Grashoek de PJP Bokaal in de wacht te slepen. Bart en Manon uit Baarlo eindigden met hun liedje Os Verhaol 
op de derde plek. Volgend jaar is het de beurt aan Beringe om het P&M Liedjesfestival te organiseren. / Beeld: Frank Gijpmans
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Uitsluitsel komt binnen enkele weken
Wonen Limburg doorslaggevende partij in doorgang uitbreiding 
Kuukven Baarlo
Als Wonen Limburg zich terugtrekt als samenwerkingspartner van de gemeente Peel en Maas in de uit-
breiding van de wijk Kuukven Baarlo, is de bodem onder het plan uit. De gemeente gaat ervan uit dat de 
woningcorporatie meebetaalt aan het tekort van 2,5 miljoen op de grondexploitatie. Uitsluitsel over de 
samenwerking komt volgens wethouder Rob Wanten binnen enkele weken.

In juli 2021 stelde de gemeenteraad 
een voorbereidingskrediet beschik-
baar voor de uitbreiding van de wijk 
Kuukven. Dit budget was nodig om 
een ontwerp en een bestemmings-
plan op te stellen. Er is een voorlopig 
ontwerp gemaakt op basis van de 
diverse beleidskaders die betrek-

king hebben op het ontwikkelen van 
een woningbouwlocatie. Dit is in 
samenwerking met Wonen Limburg 
opgesteld. De ontwerpkeuzes die 
voor deze nieuwe woonbuurt zijn 
gemaakt zorgen voor een tekort op 
de grondexploitatie van 2,5 miljoen 
euro. Vanwege de extra inspannin-

gen die geleverd zijn om het ver-
wachte tekort zo ver mogelijk terug 
te dringen, is het voorbereidingskre-
diet in januari 2023 (nagenoeg) op. 
Daarom vraagt het college om een 
extra voorbereidingskrediet beschik-
baar te stellen van 185.000 euro.
Uit vragen van de gemeenteraadsle-

den blijkt echter dat Wonen Limburg 
nog niet definitief heeft aangegeven 
als samenwerkingspartner door te 
gaan. Ondanks dat de corporatie nog 
geen uitsluitsel heeft gegeven, gaat 
wethouder Rob Wanten ervan uit dat 
de gemeente niet in haar eentje de 
rekening volledig op hoeft te hoes-
ten. “We zijn als partners het traject 
ingegaan en de verwachting is dat 
we er ook samen uitkomen. Er zijn 
natuurlijk ook verwachtingen vanuit 
onze zijde, het kan eigenlijk niet dat 

de gemeente de volledige rekening 
moet ophoesten.” De voorspelling is 
dat Wonen Limburg binnen enkele 
weken uitsluitsel zal geven. “De coö-
peratie zou voor de commissieverga-
dering een reactie geven, maar dat 
is niet gelukt. Het zal geen weken 
meer duren voordat het gebeurt. Als 
Wonen Limburg niet wil samenwer-
ken, dan is de bodem onder het plan 
Kuukven uit. Het project kan dan wel 
doorgang vinden mits we een andere 
financieringspartner vinden.”

Wij zoeken een 

salestalent
https://kempencreeert.nl/vacature-media-salestalent/
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

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

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

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

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

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

Colofon

Stop op plannen huisvestiging arbeidsmigranten 
juridisch niet mogelijk
Het is volgens het college van Peel en Maas juridisch niet mogelijk om 
gehoor te geven aan de motie die tijdens de begrotingsvergadering vorig 
jaar werd aangenomen. De gemeenteraad vroeg het college een aan-
vraagstop voor de realisatie van huisvestingslocaties voor arbeidsmi-
granten in te voeren. Wel laat het college juridisch toetsen of het 
mogelijk is criteria te hanteren bij het vergunnen van plannen.

Aanleiding voor de motie was volgens 
de indieners het opzoeken van de 
juridische randen van het beleid door 
bedrijven die weinig of geen binding 
hebben met Peel en Maas. Een stop 
zetten op de realisatie van huisves-
tingslocaties voor arbeidsmigranten 
is volgens de gemeente juridisch niet 
mogelijk en kan eventueel door de 
raad zelf ingevoerd worden door haar 
beleid in te trekken. Daar is het col-
lege echter geen voorstander van. 
“Het intrekken van het huisvestings-
beleid staat wat ons betreft haaks op 
onze eigen kaderstellingen en omge-
vingsvisie en op provinciaal, regionaal 
en lokaal beleid.”
Naast een aanvraagstop vroeg 
de gemeenteraad ook om een 
evaluatie van het huidige beleid. 
Het college vindt dat een nieuwe 
inventarisatie weinig toegevoegde 
waarde heeft. Er is tot op heden 
maar één vergunning verleend op 
basis van het nieuwe beleid. Het 
college vindt de ervaringen nog te 

beperkt om te evalueren. “Wij zijn 
continu in gesprek met ondernemers, 
brancheverenigingen, Rijksoverheid, 
provincie en regio over het thema 

arbeidsmigranten. Uit de signalen die 
we daar oppikken blijkt niet dat de 
vraag naar arbeidsmigranten af gaat 
nemen. De verwachting is dat deze 
de komende tijd eerder toeneemt 
dan afneemt. Ook zien wij nog geen 
sterke veranderende vraag vanuit 
bijvoorbeeld andere (nieuwe) sectoren 
naar een ander type arbeidsmigrant. 
Het huidige beleid is vastgesteld in 
april 2021. Bij vaststelling van het 

beleid is met de raad afgesproken 
om het beleid in 2023 te evalueren. 
We gaan graag op korte termijn 
met u in gesprek over de vraag wat 
het feit, dat de ervaringen op basis 
van het nieuwe beleid nog beperkt 
zijn, betekent voor de afspraak dat 
het beleid in het voorjaar van 2023 
geëvalueerd zou worden.”
Het college gaat daarnaast juridisch 
onderzoeken of het realiseren van 

huisvesting voor arbeidsmigranten 
alleen door lokale ondernemers 
 geregeld kan worden. “Als dit juridisch 
advies er is, gaan we het gesprek 
aan over het huidige beleid om te 
achterhalen waar de belangrijkste 
knel- en/of aandachtspunten zitten. 
Op basis daarvan willen we samen 
met de gemeenteraad bekijken of 
aanscherping van het beleid wenselijk 
of nodig is.”

Twee gedeelten van een bedrijfsgebouw 
gesloten in Beringe
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft twee gedeelten van een bedrijfspand aan de Noorder vaart 
in Beringe gesloten voor de duur van respectievelijk twaalf en zes maanden. In het gedeelte dat voor twaalf 
maanden is gesloten, zijn door de politie goederen en grondstoffen aangetroffen voor het produceren van 
harddrugs. In het andere gedeelte trof de politie een hennepkwekerij en –drogerij inclusief 6 kg gedroogde 
hennep aan. Gedurende de sluiting mogen deze delen van het gebouw door niemand betreden worden.

De burgemeester sluit woningen 
of (bedrijfs)panden waar sprake is 
van verkoop, aflevering, verstrek-
king of het daartoe aanwezig heb-
ben van verdovende middelen. Dat 
doet de burgemeester op grond 
van artikel 13b van de Opiumwet, 
ook wel het Damoclesbeleid 
genoemd. De burgemeester past 
het Damoclesbeleid toe om de 

handel en productie van drugs te 
stoppen en de woon- en leefom-
geving in de buurt te beschermen. 
Drugspanden zorgen vaak voor een 
onveilige en onprettige sfeer in 
de buurt. Ook als omwonenden er 
niet direct last van hebben, bren-
gen panden waar drugs geprodu-
ceerd worden gevaren met zich 
mee. Denk aan brandgevaar en/

of giftige gassen, maar ook het 
publiek dat zo’n pand trekt. Achter 
drugspanden zit een wereld van 
criminaliteit. Met de sluiting wordt 
de openbare orde, de aantasting 
van het woongenot en de bedrei-
ging van de leefbaarheid voor de 
omgeving hersteld en het gevaar 
voor de veiligheid en gezondheid 
beëindigd.

Meld verdachte zaken
Heeft u het vermoeden van een 
drugspand in uw buurt? Hoort of 
ziet u verdachte zaken, zoals opval-
lend veel verschillende mensen die 
kort op bezoek gaan bij een derge-
lijk pand? Of busjes zonder logo’s 
die af en aan rijden en activiteiten 
op vreemde tijdstippen? Kijk niet 
weg en meld het bij de politie  via 
0900 88 44 of via de wijkagent. 
Wilt u liever anoniem blijven? 
Bel dan Meld Misdaad Anoniem, 
0800 70 00 of maak melding op 
www.meldmisdaadanoniem.nl 
Bij direct gevaar belt u 112.

38 uren (bespreekbaar)
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Functie-eisen? Het zal ons een worst wezen! 
Wij vinden het belangrijker dat het klikt. De functie geven we graag 
samen met jou meer vorm op basis van jouw talenten en passies. 

Stuur je sollicitatie naar info@henkaarts.com 
of bel 0618034501.
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‘Afschaffen nieuwjaarsreceptie Peel en Maas 
lastig te begrijpen’
Het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie in Peel en Maas vindt de VVD lastig te begrijpen. De partij 
noemt de receptie waardevol en vraagt zich dan ook af waarom het college heeft gekozen om er een 
streep door te zetten. De partij vraagt het college om opheldering. 

De gemeente Peel en Maas is één 
van de weinige gemeenten in 
Limburg die géén nieuwjaarsreceptie 
houdt. Dit omdat de receptie vóór 
corona een neerwaartse trend in 
bezoekersaantallen zou hebben 
laten zien. Volgens de VVD heeft het 
college in haar ogen dus bewust een 
streep door deze traditie gezet in 
plaats van te investeren in behoud 

en verbetering. “Dat vinden wij 
lastig te begrijpen. Ook hebben 
wij hierover diverse signalen 
van onbegrip en teleurstelling 
ontvangen uit de samenleving. Wij 
herinneren ons de receptie als een 
hele waardevolle ontmoetingsplek 
waar alle inwoners en ondernemers 
welkom waren en waar ook 
bestuurders uit buurgemeenten, 

Tweede Kamerleden, Provinciale 
Statenleden en leden van 
Gedeputeerde staten acte de 
présence gaven om verbindingen te 
leggen. Dit verkleint in onze ogen de 
kloof tussen inwoners, ondernemers 
en de overheid en daarom vond 
onze fractie deze nieuwjaarsreceptie 
altijd heel waardevol”, aldus de 
partijleider Teun Heldens. 

De partij vraagt het college daarom 
om opheldering en wilt onder 
andere weten wat de exacte 
bezoekersaantallen waren de 
afgelopen vijf jaar, waarom de 
recepties van buurgemeentes wel 
goed worden bezocht en waarom 
het college niet wil investeren 
in de receptie van Peel en Maas. 
Ook wordt het college gevraagd 
of het bereid is om het standpunt 
te heroverwegen en in 2024 toch 
weer een nieuwjaars receptie te 
organiseren. 
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De Meijelse Mart Kessels trekt al vijftig jaar de 
natuur in voor beeldmateriaal van flora en fauna
Hij is 87 jaar, maar trotseert al vijftig jaar weer en wind om de natuur op 
film te zetten. Dat heeft een overvloed aan filmpjes van onder andere 
ijsvogels en boomvalken en bevers tot gevolg. Donderdag 19 januari 
presenteert hij bij IVN Helden een selectie van deze beelden.

Mart groeide op in een boerengezin 
dat bestond uit vier jongens. Destijds 
waren er geen gsm’s, laptops of 
IPads waarmee de kinderen konden 
spelen. Mart was dus aangewezen 
op het buitenleven. “Ik hield van 
vissen, zwemmen en huttenbouwen. 
Wij woonden vlakbij het kanaal, een 
perfecte plek om te gaan vissen. 
Maar eigenlijk keek ik meer naar de 
natuur dan naar de vissen”, vertelt hij 
lachend. Helaas moest Mart nog jaren 
wachten voordat hij de vogels die 
hij aan het water voorbij zag komen, 
op camera kon zetten. “Ik kreeg op 
latere leeftijd een fototoestel en in 
1974 kon ik een camera aanschaffen. 
Het duurde destijds wel drie weken 
voordat een dia ontwikkeld was en 
dan was het maar de vraag wat erop 
stond.”
Door de jaren heen werd de 
techniek steeds beter en kon Mart 
zijn zelfgemaakte natuurfilmpjes 
monteren in een film van 45 tot 60 
minuten. Op zijn ‘montagekamer’ ligt 
een lade vol met films, die hij ook 
tijdens lezingen aan publiek laat zien. 
Zo gaf hij regelmatig een lezing voor 
de ouderenvereniging van Meijel, 
maar bezocht hij ook elke twee weken 
het bejaardentehuis waar hij over 
vogels sprak. “Dat vond ik leuk om te 
doen.”

Rust
In de natuur komt Mart tot rust en 
daar ziet hij telkens weer wat nieuws. 
Het moment dat hij een grutto en 
wulp voorbij zag vliegen, staat hem 
op zijn netvlies gebrand. “Dat zijn mijn 
favoriete vogels, maar helaas heb ik 
ze twintig jaar geleden voor het laatst 
hier gezien. Dat geldt voor meerdere 
soorten vogels. Door de jaren heen 
heb ik de natuur zien veranderen en 
veel dieren zien verdwijnen. Daar heb 
ik pijn van.” Vooral in de ochtend en 
als het begon te schemeren, trok Mart 
erop uit. “Ik ben in die jaren veel van 
huis geweest. Veertig jaar lang heb 
ik bij de PTT gewerkt, maar toen ik 
op 58-jarige leeftijd met vervroegd 
pensioen ging, kon ik nog meer tijd 
in mijn hobby steken. Volgens mijn 
vrouw is de natuur mijn tweede 
huwelijk. Getrouwd zijn met mij, is net 
als met een vrachtwagenchauffeur; 
die is ook nooit thuis”, grapt Mart. 

Aanval
Nu hij de leeftijd van 87 heeft 
bereikt, is zijn hobby op een lager 

pitje komen te staan. Filmmateriaal 
heeft hij inmiddels genoeg, wel moet 
het beeld nog worden gemonteerd. 
Mart is dan ook nog dagelijks in zijn 
hobbykamer te vinden. Beelden van 
onder andere de ijsvogel, de eerste 
kennismaking met een dassenfamilie 
en waarschijnlijk witte nerts zijn Mart 
bijgebleven. 
Het waren volgens hem allen 
geweldige belevingen. “Ik heb 
nooit echt angst gehad in de natuur. 
Soms is het ook lastig om de plek 
te verlaten, je moet de vogel of het 
dier beschermen en vooropstellen. 
Eén keer ben ik door een beverrat 
aangevallen op het fietspad bij het 
kanaal. Ik wilde hem op afstand 
houden met een lange stok, maar hij 
schrok en kwam op me af. Toen ben 
ik maar meteen naar huis gegaan. Ja, 
er is altijd wel wat te beleven in de 
natuur”, vertelt Mart lachend.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Verdere groei van het aantal ZZP’ers
Zomaar een berichtje van het CBS. In 2022 is het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) gestegen tot 1,2 miljoen. De grootste groei van 
ZZP’ers doet zich voor in de sector Zorg en Welzijn. Nu zijn er allerlei redenen om zelfstandig te worden, bijvoorbeeld vrijheid van werken en 
flexibiliteit, maar financiële redenen spelen zeker ook een grote rol.

Voor een ZZP’er hoeft de werkge-
ver (of beter opdrachtgever) geen 
sociale premies af te dragen en ook 
geen pensioen. Een ZZP’er is dus 
vaak goedkoper voor de opdrachtge-
ver en/of de ZZP’er houdt meer over. 
Daarbij moet de ZZP’er zich dan wel 
realiseren dat hij bijvoorbeeld voor 

arbeidsongeschiktheid en pensioen 
zelf moet zorgen.

Al jaren wordt er in Den Haag 
gepraat over nieuwe en vooral stren-
gere regels voor ZZP’ers. Doordat 
deze geen sociale premies en pensi-
oenpremies betalen wordt de basis 
van deze collectieve regelingen uit-
gehold. Het lukt echter maar niet om 
een nieuwe regeling te ontwerpen.

Nu is het de vraag of een nieuwe 
regels nodig zijn. Op grond van de 
huidige wetgeving ben je werk-
nemer als je een overeenkomst 
aangaat om persoonlijk arbeid te 
verrichten, tegen vergoeding en 
onder het gezag van een ander. Je 
kunt je dan wel ZZP’er noemen maar 
feitelijk ben je dit dan niet.

Mijn persoonlijke inschatting is dat 
een groot deel van degene die zich 

ZZP’er noemt op grond van deze 
wetgeving geen ZZP’er is. De laatste 
jaren zijn ook wel successen geboekt 
tegen deze schijnzelfstandigen. Zo 
besliste de rechter bijvoorbeeld ten 
aanzien van post-, pakket en maal-
tijdbezorgers dat deze hun werk-
zaamheden niet als zelfstandige 
uitoefenen, maar gewoon werkne-
mer zijn.

Deze procedures worden gevoerd 
door de belastingdienst, vanwege de 
verplichte afdracht van sociale pre-
mies, maar ook door de ZZP’ers zelf, 
om bijvoorbeeld bij ziekte of ontslag 
toch een beroep te kunnen doen op 
de werknemersverzekeringen. Het 
probleem lijkt dan ook niet zo zeer 
de regels, maar vooral de handha-
ving van de regels.

De enorme hoeveelheid ZZP’ers 
maakt handhaving lastig, zo niet 

onmogelijk. De belastingdienst 
bijvoorbeeld controleert jaarlijks 
minder dan 1% van de kleine onder-
nemers (waaronder de ZZP’ers). 
Andere regels zullen daar niets aan 
veranderen.

Mathieu Hooijmaijers

Oh, zit dat zo!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Inloopavond voortgang Dorpsproces Baarlo
Dorpsoverleg Baarlo en de gemeente Peel en Maas hebben het afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan een 
plan dat gericht is op een vitaal en toekomstbestendig Baarlo. Donderdag 19 januari is er van 19.00 tot 
21.00 uur een inloopavond over de voortgang bij Sjiwa (Hoogstraat 1a).

Thema’s waar het Dorpsoverleg en 
de gemeente actief mee bezig zijn 
geweest zijn: onderwijshuisvesting 
(locatiestudie voor een Integraal 

Kindcentrum), inventarisatie van 
behoefte aan ruimte van het vereni-
gingsleven (accommodatiestudie), 
verkeer en parkeren (verkeers studie) 

en een centrumvisie voor onder-
nemers en bewoners van Baarlo. 
Kragten en Ginder (adviseurs van 
het Dorpsoverleg en de gemeente 

Peel en Maas) en het Dorpsoverleg 
Baarlo openen de avond met een 
korte presentatie over de stand van 
zaken van het project. De hele avond 
is er gelegenheid om langs te komen 
bij ‘thematafels’, waar geïnteresseer-
den van informatie worden voorzien 
en de voorlopige resultaten worden 

getoond. Inbreng vanuit de samen-
leving wordt zeer op prijs gesteld. 
Daarom gaan de initiatiefnemers 
graag met dorpsgenoten in gesprek 
over de kansen, mogelijkheden en 
uitdagingen die men samen in Baarlo 
heeft.
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

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

Baarlo
Kessel

Maasbree

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Peet Steeghs Uitvaartzorg

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

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

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

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

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

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

Stichting Behoud Circus Freiwald is 
per 19-12-2022 opgeheven. Stukken 
van vereffening liggen ter inzage op 
Roggelseweg 32 in Helden tot en met 
31-01-2023.

Hermans Suikermais uit Kessel zoekt 
een interieurverzorg(st)er voor 
8-10 uur per week voor de kantoren, 
toiletten en kantine.
Verdeling van de uren is bespreekbaar, 
ook in de avond mogelijk. Voor meer 
info 077 462 93 25.

Nieuwe EHBO cursus in Panningen 
in maart en april. Kijk voor meer 
informatie op www.ehbopanningen.nl

Huishoudelijke hulp gevraagd in
Helden. 1 ochtend om de 14
dagen. Info 06 1365 3672

Wij schuren en lakken nog tafels. 
jderikx 0610954220

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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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.

Deze creatieveling staat bekend om haar vrijwilligerswerk bij de vrouwenbond van Maasbree. Inmiddels is 
ze, na jarenlang een bestuursfunctie te hebben vervuld, gestopt bij de DAM. Vervelen hoeft ze zich echter 
niet, want haar hobby knutselen is een goede vervanger. Deze week wordt Door Weijs (65) uit Maasbree 
geplukt.

Door groeide op in Grashoek, waar 
haar ouders een koeienboerderij 
runden. Zij en haar zes zussen 
en drie broers werkten al van 
kinds af aan mee in het bedrijf. 
“Mijn ouders hadden genoeg 
handjes die mee konden helpen. 
Destijds moesten wij veel 
handwerk verrichten, omdat er 
nog geen automatisering had 
plaatsgevonden.” Door verloor 
echter op jonge leeftijd haar 
ouders, maar het boerenleven 
kreeg wel een vervolg. Voordat 
ze met Herman trouwde, werkte 
ze een tijd in de kassen waarin 
groentes en bloemen werden 
bebouwd. Later ging ze met haar 
man in het ouderlijk huis van hem 
wonen. “Hij is opgegroeid in de 
pluimveehouderij. Daarom heeft hij 
er ook wel moeite mee gehad toen 
we vier jaar geleden stopten met 
de boerderij”, legt Door uit. 

Boerderij
Samen met haar man hield ze aan de 
Tongerveldweg in Maasbree 17.000 kip-
pen en zo’n 160 zeugen. Toen de auto-
matisering van het bedrijf nog niet was 
doorgevoerd, hoefden Door en haar 
man niet stil te zitten. De veranderende 
wet- en regelgeving is uiteindelijk de 
doorslag geweest om te stoppen. “Het 
is jammer dat we zijn gestopt, het was 
Herman zijn lust en leven. Omdat we 
geen kinderen hebben, was er geen 
opvolger. En tegenwoordig word je niet 
meer zomaar boer, daar is veel papier-
werk voor nodig en het kost veel geld. 
Vanwege de nieuwe regels die eraan 
zitten te komen, kunnen we achteraf 
gezien blij zijn dat we zijn gestopt. Wel 
hebben we een automaat aan huis 
waarin we eieren, verse groentes, zelf 
ingemaakte augurken, ingemaakt aard-
beiensap, streekproducten verkopen 
en de eerste week van de maand zelf 
gebakken wafels.”

Omdat Door veel tijd stak in de 
kippen boerderij, heeft ze in 1997 haar 
bestuursfunctie bij L.V.B. in Maasbree 
opgegeven. De vereniging bestond 
destijds uit 170 vrouwelijke leden. 
“Toen ik net in Maasbree kwam wonen, 
besloot ik eerst bestuurslid en daarna 
voorzitter te worden bij de buurtver-
eniging. Later ben ik gevraagd om in 
het bestuur van de vrouwenbond te 
treden. Omdat ik nog niet veel mensen 
in Maasbree kende, zei ik ‘ja’. Negen 

jaar later besloot ik te stoppen, maar 
in 2009 ben ik opnieuw in het bestuur 
gekomen. Ons bedrijf was geautomati-
seerd en daardoor had ik meer tijd voor 
mijn hobby’s. Destijds was de vereni-
ging overgegaan in ZijActief en later 
kreeg het de naam DAM, toen de ver-
eniging zelfstandig verder ging.”

Opvolger
Inmiddels zou Door beginnen aan haar 
13e jaar als voorzitter, maar ze vindt 
het tijd voor vernieuwing. Deze week 
heeft ze afscheid genomen en geeft 
ze het stokje door. “Ik heb het vrijwilli-
gerswerk altijd graag gedaan en ik heb 
er veel van geleerd, maar het is tijd 
voor vers bloed. Het is ook goed voor 
de vereniging als anderen het werk 
kunnen overnemen. Ik heb vier jaar 
geleden al eens gezegd dat ik ermee 
wilde stoppen. Nu er een opvolger voor 
me is, kan ik met een beter gevoel 
weggaan. Je wilt natuurlijk niet dat de 
vereniging eronder gaat lijden.”
Elke twee weken organiseerde DAM 
activiteiten voor inmiddels zo’n 168 
vrouwen. Enkele daarvan zijn Door 
zeker bijgebleven. “Tijdens het 90-jarig 
jubileum heb ik een toast uitgebracht. 
Het was mooi om dat jubileum nog 
mee te maken. Wat ik ook leuk vond 
om te doen, was de toneelclub van 
ZijActief en de DAM. We gaven regel-
matig voorstellingen, waarbij ik bij één 
uitvoering de rol van HALLO-journalist 
mocht uitbeelden”, vertelt Door 
lachend. “Een ander moment dat me is 
bijgebleven, is de huldiging van mijn 
schoonmoeder. Zij was zestig jaar lid 
van de vereniging en ik mocht haar het 
speldje overhandigen. Dat vond ik een 
eer om mee te maken. Dat gaat me 
nog steeds aan het hart.”

Modeshow
Ook stond Door aan het begin van de 
afvalmodeshow die de vrouwenbond 
meerdere keren organiseerde. “Er ont-
stonden verschillende creaties. Zo heb 
ik van de klipjes die om boterham-
menzakjes worden bevestigd een rok 
en T-shirt gemaakt. Daar had ik 3.500 
stuks voor nodig. Met foam ontwierp 
ik een hoed en tas en de sluiting ervan 
maakte ik van de cups van waxine-
lichtjes.”

Knutselen
Dat Door creatief is, dat is wel 
duidelijk. Ze volgde onder andere een 
schilder- en kalligrafiecursus, maakt 
regelmatig kaarten en houdt van 
‘diamond painting’. In de woonkamer 
zijn meerdere creaties van haar hand 
terug te vinden. Zo ook een ei dat ze 
beschilderde tijdens een cursus Beiers 
schilderen. “Ik vond het wel eens 
leuk om wat nieuws te leren. Je moet 
ook blijven variëren. Na een tijdje 
‘diamont painting’ begint dat weer te 
vervelen. Daarom ben ik nu aan het 
kleuren voor volwassenen geslagen. Ik 
geef er weinig om naar de televisie te 
kijken en vanaf kinds af aan hou ik van 
knutselen. Van mijn moeder heb ik ook 
geleerd om te dichten. Bijna bij elke 
opening begon ik met een gedicht. 
Als afsluitwoord zei ik altijd: ‘bedankt 
voor uw aanwezigheid en wel thuis, 
een goede nachtrust en morgenvroeg 
weer gezond op.” Dat gold ook voor 
haar eigen officiële afscheid bij DAM. 
“Het was een spannend moment, maar 
het moet toch een keer gebeuren. Nu 
kan ik anderen een kans geven binnen 
de vereniging.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Door Weijs Maasbree
Geplukt

Cluster 1.1 voor het 
Warmte | Koude-net Panningen uitgebreid!
De ontwikkeling van het collectieve  
Warmte | Koude-net Panningen (WKP) is in volle 
gang. Buiten het eerder vastgestelde cluster 1.1 
is er veel interesse en zijn er mogelijkheden voor 
het WKP. Na onderzoek blijkt dat uitbreiding van 
het eerste cluster in de eerste fase al mogelijk 
is. Het goede nieuws is dan ook dat we cluster 
1.1 uitbreiden met maar liefst 86 woningen en 
utiliteitsaansluitingen. Op deze manier worden 
nog meer potentiële afnemers betrokken bij de 
ontwikkeling van onze duurzame en collectieve 
oplossing om van het aardgas af te gaan.

Onder deze uitbreiding vallen de volgende 
huishoudens en utiliteiten:

Leerlooierweg – 2, 6, 8, 10
Markt – 131, 133, 137, 141
Passage de Pit – 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7
Raadhuisplein – 2, 3, 4, 6
Raadhuisstraat – 1, 1A, 1B, 1C, 3, 5, 5A, 7, 7A;  
even 4 t/m 86
Schoolstraat – 5, 7, 7A (met de volgende 
toevoegingen: 2,3,5,6), 7B (met de volgende 
toevoegingen: 1,2) 7C (met de volgende 
toevoegingen: 1,2), 7D (met de volgende 
toevoegingen: 1,2), 9, 9A

Via onze website kun je de volledige adressenlijst 
van cluster 1.1 vinden.

In verband met deze uitbreiding organiseren 
we een informatieavond op maandag 30 januari 
om 19.30 uur in het gemeenschapshuis In 
Kepèl. Iedereen die woonachtig is binnen het 

uitbreidingsgebied van cluster 1.1 is welkom. 
Noteer deze avond dus alvast in je agenda. 

Mocht je vragen hebben of geïnteresseerd zijn in 
het WKP. Kijk dan op www.warmtekoudenet.nl, 
mail naar info@warmtekoudenet.nl 
of bel 077 234 0707. 
 
Ook kun je altijd binnenlopen bij het Energie 
Adviescentrum Peel en Maas, aan de Markt 115 
te Panningen, tijdens de inloopspreekuren. 
Deze spreekuren zijn iedere maandag en 
donderdag van 15.00 – 17.00 uur en iedere 
woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
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Column
Toekomst
Na alle 2022 misère, crises en 
veranderingen is het niet 
mogelijk om onbevooroordeeld 
na te denken over de toekomst. 
In welke toekomst vinden onze 
kinderen de route naar 
volwassenheid? In een 
schemerige toekomst is het 
moeilijk plannen maken. 
Doordrenkt van twijfels 
veranderde afgelopen jaar ons 
onbekommerde leventje. 
Veranderingen in de toekomst 
kun je accepteren op het 
moment dat het gebeurt.

Is het mogelijk om je voor te 
bereiden op tegenslagen? Door 
er géén rekening mee te houden 
geniet je van het onverwachte. 
Met positief denken en hoop, haal 
je uit het leven wat erin zit. De 
toekomst nemen zoals die komt, in 
plaats van zinloze verwachtingen 
te scheppen. Waarom zorgen 
maken? Een aanpassing in de 
toekomst hoeft niet negatief te 
zijn. Afgelopen vijf jaar veranderde 
mijn toekomstideeën in chaos. 
Toen ik begon te wennen aan de 
nieuwe realiteit groeide dat tot een 
overwinning om simpel de dag 
door te komen. Verdwalen in een 
gestructureerde maatschappij is 
‘a road to nowhere’ met als bonus 
onrust en afgestompt levensgeluk. 
In plaats van voornemens met 
oudjaar, dook ik in een oud 
fotoboek en stelde ik mezelf 
doelen. Doelen kunnen klein zijn, 
en als ze niet haalbaar blijken: 
helaas, stel nieuwe doelen. Het 
verleden heeft onze maatschappij 
geleerd om in te spelen op 
veranderende omstandigheden. 
Het heeft geen zin je druk te 
maken over falende beleidsmakers 
of hoofdpijndossiers waar de 
samenleving nauwelijks invloed 
op heeft. Ik tracht betekenis 
aan het leven te geven door het 
aangaan van uitdagingen. Ben 
altijd zoekende naar spannende 
ervaringen en avontuur. Daar kan 
iedereen altijd onmiddellijk ‘ja’ 
tegen zeggen. Zoals onverwachte 
ontmoetingen, rockmuziek, fitness, 
recent een hike met snert of 
dineren met het zwembadbestuur. 
Jippe’s slotquote: “Wins ut, druim 
ut, doot ut... en estebleef genne 
jao-mer. want auk in diëne 
kinjertiëd waas dur ut moment 
det de deur veur dich aope ging 
en diëne toekomst binne kwaam 
wandele”.

Peter Joosten

Wat dunkt dich?

I ngezonden b r ief

Ingezonden b r ief

Upgrade centrum Panningen
In de editie van HALLO van 5 januari zag ik op pagina 7 een mooie stelling staan: het centrum van 
Panningen heeft geen upgrade nodig. Schijnbaar wil het doorgeschoten winkeliersbestand in Panningen 
toch graag dat hiervoor 6 miljoen euro voor vrijgemaakt gaat worden. Mensen kopen hoe langer hoe 
vaker via internet, en dat dit consequenties heeft op het winkelbestand moge eenieder inmiddels wel 
duidelijk zijn. Of is het juist nodig om middels deze ingreep straks nog meer winkelleegstand te creëren?

Direct hieronder was een 
ingezonden brief geplaatst van 
een inwoner van Egchel die vreest 
dat zijn dorp uitgebreid gaat 

worden met maar 38.000 varkens. 
Wat een zeur. Mogelijk heeft de 
stikstofproblematiek hier iets mee 
te maken, maar daar heb ik geen 

verstand van. Nu vraag ik mij serieus 
af, of het niet mogelijk zou zijn om 
deze inwoner van Egchel tegemoet 
te komen en de varkensstallen 

straks te bouwen in het dan 
vrijgekomen plekje in het centrum 
van Panningen. Dan is alles eerlijk 
verdeeld, en iedereen tevreden. 
Toch? Maar ik vrees dat de winkeliers 
in Panningen hier hun neus ook voor 
op zullen halen? 

Twan Smets, Maasbree

Terugkijkend op 2022
In het jaar 2022 kwam Kessel niet fraai in het nieuws.

Eerst met de afbraak van het bijna tweehonderd jaar prachtige 
historische pand.
Daarna met het terras van het gemeentehuis en nu zit de gemeente 
met de hakken in het zand.
De molen wordt waarschijnlijk verplaatst, komt er bij de molen 
een ‘zorgwoningenlaan’?
Op de plaats van de Coop zou een zorgflat ook niet misstaan.
Een wonder: op het Veersepad 13 vangt de molen veel wind.
Een pleister op de wond die het dorp dan weer verbindt.

Het pand is vermoord, dood.
Het litteken is groot.
Hoe komt de gemeente hiermee in het reine?
Laat alsjeblieft historische panden nooit meer verdwijnen.
2023, voorwaarts naar vertrouwen.
Op openheid en eerlijkheid kunnen we bouwen.
Liefs en gelukkig nieuwjaar.

Marij Thomassen Kessel-Eik 

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.

Horst aan de Maas is de eerste Limburgse gemeente die statushouders voorrang gaat geven op huurwoningen. Bijna alle sociale huurwoningen 
die de komende drie maanden vrijkomen in de gemeente, gaan naar statushouders. Moet Peel en Maas volgen?

In het eerste half jaar van 2023 moet Peel 
en Maas 53 statushouders huisvesten en de 
gemeente heeft nog een achterstand weg te 
werken van vorig jaar. De achterstand van Horst 
aan de Maas is groter. De gemeente Horst aan 
de Maas moet vóór 1 juli onderdak bieden aan 
77 asielzoekers met een verblijfsvergunning 
en heeft daarom besloten om maatregelen te 
nemen. Aan de ene kant kan dit gezien worden 

als een verstandig en wijs besluit. Door namelijk 
de komende drie maanden het huisvesten van 
statushouders te prioriteren, kan het probleem op 
de korte termijn snel opgelost zijn. Een bijkomend 
voordeel is dan dat er minder crisisopvanglocaties 
nodig zijn.
Aan de andere kant zijn er in de gemeente 
momenteel genoeg woningzoekenden. 
Door statushouders voorrang te geven, moeten 

andere mensen langer wachten op een woning. 
Bij sommige mensen is de nood ook hoog, vanwege 
bijvoorbeeld een vechtscheiding. Is de gekozen 
aanpak wel eerlijk? Eigenlijk moet elke inwoner 
gelijke kansen op een woning hebben.  

Statushouders moeten voorrang krijgen op een 
huurwoning. Wat vindt u?

Statushouders moeten voorrang 
krijgen op huurwoning

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

opinie \ 1901 

I ngezonden b r ief

Het klimaat en 38.000 varkens
In de rubriek opinie van de HALLO van 5 januari maakte de heer Rob van Dijk zich zorgen over de invloed 
die de extra 38.000 varkens in Egchel op het klimaat zouden hebben.

De mondiale opwarming van het 
klimaat wordt, volgens velen, 
voornamelijk veroorzaakt door de 
toenemende concentratie van CO2 
ofwel kooldioxide in onze atmosfeer. 
Deze toename wordt veroorzaakt 
door het gebruik van fossiele 

brandstoffen en zeker niet doordat 
varkens, net zoals mensen, CO2 
uitademen.
Ik neem aan dat de heer van Dijk 
in zijn opiniestuk het zogenaamde 
stikstofprobleem aanhaalt. Uit de 
urine van varkens komt NH3 ofwel 

ammoniak vrij. Ammoniak is door 
zijn invloed op onder andere de 
Natura-2000 gebieden één van de 
stoffen die dit stikstofprobleem 
veroorzaken. En deze stof speelt bij 
de opwarming zeker geen rol.
Er is dus geen sprake van een relatie 

tussen aantallen varkens en de 
globale opwarming van ons klimaat. 
En daardoor kan ik de zorgen, die 
de heer van Dijk heeft, voor zijn 
‘kinderen en kleinkinderen’ dus 
wegnemen.

Nico Vincken

I ngezonden b r ief

Varkens in nood, Egchel in nood
Al jarenlang zijn wij donateur van de stichting Varkens in Nood. En wat zien we nu? Oh ironie, Egchel in 
nood, door tienduizenden varkens, die eraan zitten te komen. Alleen nog even die vergunningen 
rondmaken. Een natuurvergunning is er al.

In Nederland wordt veel geld 
vrijgemaakt om de veestapel 
te verkleinen. Hier zien we het 
tegengestelde. Schaalvergroting 

is het devies. Wet- en regelgeving 
maken dit kennelijk nog steeds 
mogelijk, zodat de gemeenteraad 
alleen maar kan ja-knikken. Wat 

te doen? De vergunning, die zeker 
zal worden verstrekt, moet worden 
aangevochten door een organisatie 
die van wanten weet, zoals MOB 

(Mobilisation for the environment). 
Alleen dan is er nog hoop op een 
gunstige wending voor mens, dier 
en natuur in Egchel en omgeving. 

Mia en Geert Vink,  
oud-inwoners van Egchel
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Geheimhouding persoonsgegevens 
BRP aanvragen
Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de 
Basisregistratie Personen (BRP)

Het gaat om uw:
· adresgegevens
· gegevens over een eventueel huwelijk of 

geregistreerd partnerschap
· uw nationaliteit
· ouders en eventuele kinderen

U kunt de gemeente vragen om uw 
gegevens uit de Basisregistratie personen 
niet door te geven. Uw gegevens blijven 
dan geheim voor bepaalde organisaties. 
Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-
van-mijn-lijfhuis verblijft.

Aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw 
persoonsgegevens aan bij de gemeente 
waar u woont. De geheimhouding geldt 
voor alle gegevens uit de BRP. U kunt 
alleen voor uzelf en voor uw minderjarige 
kinderen geheimhouding aanvragen. 
Als uw kind meerderjarig is, moet hij 
of zij zelf geheimhouding aanvragen. 
U hoeft niet te vertellen waarom u 
geheimhouding aanvraagt.

Het verzoek om geheimhouding van uw 
persoonsgegevens kunt u indienen op 
www.peelenmaas.nl. U hebt hiervoor 
een DigiD-code nodig. U kunt ook een 
ondertekende brief sturen met het 
verzoek tot geheimhouding.

Deze brief stuurt u naar Gemeente 
Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB 
Panningen. Stuur met de brief ook een 

kopie van uw geldig identiteitsbewijs 
mee.

Geheimhouding persoonsgegevens 
niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens 
nodig voor het uitvoeren van een 
taak? Bijvoorbeeld voor de inning van 
belasting of de betaling van uw pensioen? 
Dan moet de gemeente uw gegevens 
doorgeven. Uw gegevens blijven dan 
niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een 
verzoek ingediend.

Verstrekken gegevens bij rechtszaak
Start er een rechtszaak waarin u bent 
betrokken? Dan kan de advocaat bij de 
gemeente om uw gegevens vragen. U 
mag wel uw mening geven, voordat de 
gemeente uw gegevens geeft.

Geheimhouding persoonsgegevens bij 
verhuizing
Verhuist u binnen de gemeente of 
naar een andere gemeente? Dan blijft 
de geheimhouding van de gegevens 
bestaan. U hoeft niet opnieuw een 
verzoek te doen. Het verzoek heeft geen 
einddatum.

Vragen
Voor vragen over geheimhouding van 
uw persoonsgegevens kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van 
het Klant Contact Centrum, cluster 
burgerzaken, via 077 306 6666.

Locatie

Egchel
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Karissendijk 2
Roosenhof 11
Marisbaan 16
Kesselseweg 2
Mariaplein 5
Broek 3
Karreweg Zuid 20
Lindelaan 40
Oyen 8 A
Rijksweg 36
Poorterweg 110
Zonneveld 49
Heldensedijk 
Simonshoek 9
Heibloemseweg 20
Loenhofstraat 9A t/m 11N
Ninnesweg 59
Raadhuisstraat 
Rootsdijk 5
Grondprijzen 2023

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.

Schoonmaken aanplakborden
We maken de aanplakborden schoon in de week van 23 tot en met 27 januari 2023. 
Alle posters worden dan verwijderd. Kijk voor meer informatie op
www.peelenmaas.nl, zoekwoord: aanplakborden.

Bijeenkomst Panningen Zuid
Op dinsdag 24 januari 2023 gaan wij graag 
in gesprek met de inwoners in Panningen 
Zuid over de woningbouwplannen 
aan de Raadhuisstraat. Hierin komen 
verschillende thema’s aan de orde. 

Iedereen kan tussen 16.00 en 20.00 uur 
binnenlopen in de Houbereij, Kerkstaat 
68 in Panningen. 
Kijk voor het volledige artikel op
www.peelenmaas.nl.

Denkt u met ons mee over het 
erfgoed in de gemeente Peel en 
Maas?
Wanneer: maandag 6 februari van 19:00 uur tot 21:00 uur 
Locatie: Kerkeböske, Helden

De ontwikkeling van een erfgoedbeleid en daarmee de bescherming van 
cultuurhistorisch erfgoed is in volle gang. Op 10 oktober 2022 hielden we 
een eerste bijeenkomst en in november kwam hierop een vervolg tijdens 
inloopmomenten in de kernen.

In deze bijeenkomsten kregen we 
waardevolle informatie van betrokken 
inwoners en andere belanghebbenden. 
Op basis hiervan is er een groslijst 
opgesteld voor de bescherming van ons 
cultuurhistorisch erfgoed. De objecten op 
deze lijst worden getoetst aan de hand 
van de richtlijnen van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Presentatie van de conceptlijst
Op maandagavond 6 februari 
presenteren wij u graag de conceptversie 
van deze groslijst. Ook geven we dan een 
aantal voorbeelden voor de verdeling op 
basis van de waarde categorieën. U kunt 
tijdens deze bijeenkomst meedenken 

hierover. De informatie die we tijdens 
deze avond ophalen, wordt meegenomen 
bij de uitwerking van de bescherming van 
het cultureel erfgoed in onze gemeente.

Meedenken kan ook online
Binnenkort kunt u ook online uw 
mening geven over erfgoed in Peel en 
Maas. Dit kan vanaf 19 januari via het 
participatieplatform: https://doemee.
peelenmaas.nl. Op deze website 
plaatsen we ook de ontwikkelingen 
rondom het erfgoedbeleid.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 
6 februari? Stuur een e-mail naar 
schrijversgroep@peelenmaas.nl.
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WIJ ZOEKEN JOU!WIJ ZOEKEN JOU!
HÉ JIJ DAAR...HÉ JIJ DAAR...

CHAUFFEURS GEZOCHT!CHAUFFEURS GEZOCHT!

Dag / Nacht / Zaterdag

Parttime / Fulltime / Oproep

Alles is bespreekbaar! Mail naar: info@arts-transporten.nl
t.a.v. Anne van Horen - Arts

Soemeersingel 47
5759 RB Helenaveen

0493 539 436  |  info@arts-transporten.nl
www.arts-transporten.nl

VACATUREVACATUREALERTALERT
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Primeur voetbalmeiden VV Baarlo MO17-1
De voetbalmeiden van VV Baarlo MO17-1 hebben voor een primeur gezorgd in de clubgeschiedenis. In decem-
ber werd het elftal kampioen in fase 2 van de najaarscompetitie. Vorige week werd bekend dat dit kampioen-
schap is beloond met promotie naar de hoofdklasse.

In fase1 wist alleen MVV Maastricht 
van de Baarlose meiden te winnen. 
Alle andere wedstrijden tijdens de 
najaarscompetitie werden gewon-
nen, vaak met ruime cijfers. In fase 2 
werden alle zes wedstrijden in winst 
omgezet, met een opvallend positief 
doelsaldo van 38 doelpunten voor 
en slechts 3 doelpunten tegen. Dit 
leverde een kampioenschap op met 
promotie naar de hoofdklasse, waar-

door de meiden op het tweede niveau 
van Nederland gaan spelen. Niet eer-
der speelde een jeugdteam van VV 
Baarlo op zo’n hoog niveau. De mei-
den spelen nu uit- en thuiswedstrijden 
tegen teams van een aantal grote ver-
enigingen uit Breda, Budel, Eindhoven, 
Kaatsheuvel, Schaesberg, Simpelveld 
en Tilburg. Het avontuur begint zater-
dag 21 januari met een uitwedstrijd 
tegen Boeimeer uit Breda. Overigens 

doen de meiden meer dan alleen 
voetballen. Zo heeft het elftal regel-
matig een bijeenkomst met de oude-
ren van De Weem. Dit in het kader 
van het project De Buitenspelval. Het 
team is ook uitgenodigd door MVV 
Maastricht om in het voorjaar een 
wedstrijd van de hoofdmacht van MVV 
te bezoeken.

Anneke Kool wint toernooi Jeu de Boules 
Jeu de Boules Club Baarlo opende het jaar 2023 maandag 9 januari met het traditionele Nieuwjaarstoernooi. 
Anneke Kool werd in de overdekte hal in Boekend de glansrijke winnaar.

Voor dit toernooi hadden zich 29 deel-
nemers opgegeven. Er werden drie 
wedstrijden gespeeld. Toen omstreeks 
16.00 uur de eindstand werd opge-

maakt, bleken vier spelers drie wed-
strijden te hebben gewonnen. Van 
hen eindigde Anneke Kool als eerste 
(3-27). Een tweede plaats was weg-

gelegd voor Jan van Soest (3-25). 
Nellie Linders (3-16) en Nellie Coenen 
(3-14) werden respectievelijk derde 
en vierde.

Mooie resultaten Judoclub Helden op 
Dutch Open
Judoclub Helden nam zaterdag 14 en zondag 15 januari deel aan de Dutch Open in Eindhoeven. Op het groot-
ste toernooi van Nederland boekten enkele Heldense judoka’s mooie resultaten.

Isis van Dril begon sterk tegen onder 
andere een Française. Ze wist zich tot 
de kwartfinale te knokken. Die ging 
verloren, evenals de daaropvolgende 
partijen. Uiteindelijk belandde ze op 
een mooie zevende plek.
Marlouk Colbers kwam door pech 
met de loting direct tegen de uitein-
delijke kampioene op de mat. Deze 
partij verloor ze. Vervolgens won ze 

drie partijen, waarna een bekende 
tegenstandster haar versloeg met een 
verwurging. Romy Zegers won haar 
eerste twee partijen overtuigend. 
Hierdoor stond ze in de halve finale. 
In de laatste seconden verloor ze op 
ippon. In de partij om het brons ging 
het gelijk op, maar trok ze uiteinde-
lijk toch aan het kortste eind. Vian van 
Dril won haar eerste partij van een 

Deense na een verboden actie van 
de tegenstandster. De twee partijen 
hierna wist ze niet in winst om te zet-
ten. Bo van den Brand, Luuk van den 
Berg, Xenia van Megen, Guus Donkers, 
Djow Joris en Demi Zegers knokten 
flink maar kwamen deze dag niet tot 
een winstpartij. 

Tekst: Judoclub Helden

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend 
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

PANNINGEN RONDOM RINGOVENSTRAAT

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

PANNINGEN RONDOM SCHOUTENRING

HELDEN RONDOM STERAPPEL

BAARLO RONDOM KUUKVEN

KESSEL RONDOM BEESELSEWEG
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VC Grashoek opent 2023 feestelijk
Volleybalclub Grashoek hield zondag 8 januari na twee coronajaren eindelijk weer haar traditionele Mix-
Toernooi. Aansluitend werden liefst dertien jubilarissen gehuldigd en werden en passant ook nog de nieuwe 
wedstrijdshirts gepresenteerd.

Het Mix-Toernooi begon ’s ochtends 
al. Opzet van het toernooi is dat een 
lid een niet-lid uitnodigt om deel te 
nemen. Vervolgens worden gemixte 

teams geformeerd. Dit jaar namen vier 
grote teams deel. Aansluitend wer-
den de dertien jubilarissen van 2020, 
2021 en 2022 gehuldigd voor hun 25- 

en 40-jarig lidmaatschap. Tenslotte 
volgde de presentatie van de nieuwe 
wedstrijdshirts.

Open dag
Yuverta Horst
→ mbo  donderdag 2 februari  

→ vmbo  vrijdag 3 februari 

→ het groene lyceum  vrijdag 3 februari 

17:30 - 20:30 uur

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

vmbo & het groene lyceum
Meld je aan via  
yuverta.nl/vmbohorst  
of via de QR code

mbo
Meld je aan via  
yuverta.nl/mbohorstspoorweg  
of via de QR code

Eerste winst in 2023 
voor VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia mocht zaterdag 14 januari 
aan de bak tegen VC Polaris. In Helmond wonnen de Panningse 
dames met 1-3.

Er werd fel gestart aan beide kan-
ten. In het begin kon Polaris nog 
bijblijven. Het nam zelfs brutaal 
een voorsprong. Op serves van 
Sanne kon Olympia de leiding 
overnemen. Het nam vijf punten 
afstand. Ivon verdubbelde ver-
volgens met haar service het gat. 
Gemakkelijk kon Olympia uitlopen 
tot 15-25. In de tweede set lukte 
het Polaris langer in het spoor van 
Olympia te blijven. Polaris startte 
sterk en kwam op een 7-3 voor-
sprong. De ploeg uit Panningen 
haalde veel van de vloer en wist 
steeds vaker gebruik te maken 
van de hoge blokkering. Pas op 
17-19 kon Olympia een cruciaal 
gaatje van twee punten slaan. 
Met 22-25 trok het ook de tweede 

set naar zich toe. Ook in de derde 
set nam Polaris aanvankelijk het 
initiatief. Olympia speelde wisse-
lend. Onmogelijke ballen werden 
van de vloer gehaald, maar daar 
stond tegenover dat simpele ballen 
te slordig werden gespeeld. Met 
minimaal verschil haalde Polaris de 
derde set binnen en bracht daar-
mee de spanning terug in de wed-
strijd. In de vierde set was Olympia 
duidelijk de betere ploeg. Het pro-
fiteerde van de vele persoonlijke 
fouten van Polaris. Vivian, Teddy en 
Ivon brachten de jonge meiden van 
Polaris geregeld in verwarring aan 
het net. De winst ging uiteindelijk 
met 10-25 naar Olympia. 

Tekst: VC Olympia

Fraaie prestaties SC Pareja 
in Kessel
SC Pareja nam zaterdag 14 en zondag 15 januari deel aan de derde 
voorwedstrijd teams en individueel. Zowel bij de teams als 
individueel boekten de jeugdige turnsters in Kessel enkele fraaie 
successen.

Team suppl F mocht op zaterdag 
haar eerste wedstrijd van dit sei-
zoen turnen. Dit team bestaat uit 
Tessie, Meike, Sophie, Fenna en 
Lara. Zij turnden strak en stabiel en 
werden uiteindelijk tweede in een 
veld van vier teams. Bij de indi-
viduele uitslag behaalde Sophie 
van Lier de eerste plaats. Op zon-
dag in wedstrijd 1 mochten beide 
suppl D teams aan de bak en een 
team van niveau 6. Bij de D teams 
mogen slechts drie teamleden per 
toestel turnen. Daarvan tellen de 
beste twee. Uiteindelijk werd team 
1 vierde en team 2 zesde in een 
poule van acht teams. Het niveau 

6 team, bestaande uit Juul, Kenzy-
Rose, Suus en Jill, eindigde als eer-
ste. Bovendien behaalde dit team 
ook nog eens een tweede plaats 
bij de seizoenkampioenen. In de 
laatste wedstrijd van het weekend 
was het de beurt aan het team van 
niveau 4 voor zijn tweede wed-
strijd, met deze keer wat meer 
tegenstanders dan in de eerste 
wedstrijd. Deze meiden bleken zich 
inmiddels flink verbeterd te heb-
ben en behaalden een verdiende 
eerste plaats in een poule van vier 
teams. 

Tekst: SC Pareja
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WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

OVERLAST 
DOOR  
VOGELS?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

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

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

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

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

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

Gratis voorlichting

26 januari 
18.00 - 20.00 uur

28 februari
18.00 - 20.00 uur

Scan de 
QR code 

Webu Cross Cup in Baarlose 
Kuukven
Het bosgebied van het Kuukven in Baarlo is zondag 22 januari 
opnieuw het strijdtoneel bij de wintercompetitie veldrijden en moun-
tainbike om de Webu Cross Cup 2022/2023. Omstreeks 225 mountain-
bikers en veldrijders zijn present om de geaccidenteerde bospaden en 
hindernissen te bedwingen die TWC Olympia hen voorschotelt.

De wedstrijden beginnen om 10.00 
uur met de junioren en nieuwe-
lingen jeugd 3 veldrijden/moun-
tainbikers en dames. Een uur later 
volgen de mannen en masters 
cyclocross. De jeugdcategorieën 2 en 
1 staan om 12.30 uur aan de start. 
De amateurs/masters mountainbi-
kers sluiten de dag om 13.45 uur af. 
Bij de nieuwelingen gaat de strijd 
tussen Ruben van Duren uit Mook, 
Jip Schouren uit Swalmen en de 
Venlonaren Stijn Verbruggen en Tuur 
van de Pasch. Bij de jeugd 3 is de 
Belg Jonas van Campfort de te klop-
pen man. Koen Zeelen uit Maasbree 
en Ivo Niessen uit Reuver zullen 
een flinke dobber aan hem heb-
ben. Bij de vrouwen gaat de strijd 
tussen Michele Ritzen uit Grathem, 
Jill Wanten uit Reuver en Maartje 
Nielen uit Sevenum. Bij de man-
nen cyclocross is Rob Schouwenberg 
uit Velden favoriet. Hij heeft in 
Erwin Bakker uit Neerkant, Daan 
Bongers uit Baarlo en Guus Opstals 
uit Helden regionale tegenstanders. 

Bij de masters cyclocross is alles-
winnaar Edwin Raats uit Helmond 
de gedoodverfde winnaar. Peter 
Nielen uit Sevenum, Stefan Muyres 
uit Nunhem en Bas Janssen zijn zijn 
voornaamste opponenten. Bij de 
grote groep van jeugd 2 domineert 
Travis van der Aa uit Berlicum bij de 
jongens en Lotte Adriaansen bij de 
meisjes. Noah Joore uit Maasbree 
en Jeroen Amendt uit Baarlo strijden 
om een plaats op het podium. Bij 
jeugd 1 moet Mees Simons (Venlo) 
het opnemen tegen Lars Kleuskens 
uit Asten en Juus Kuijpers uit Baarlo. 
In de slotrit voor de mountainbike 
mannen nemen de regionale favo-
rieten Freek Bouten en Frank Lamber 
(Blerick) het op tegen Marcel Ruijten 
uit Merselo en Arjan op het Rooth uit 
Haelen. Bij de mountainbike masters 
is Ike Janssen uit Venray favoriet, 
met Arno Bouten (Venlo) en Roger 
Lenders (Helden) als podiumkan-
didaten. Start en finish zijn bij de 
Hondenvereniging/Ruiterterrein. De 
toegang is gratis.

VC Kessel dames onderuit 
in Veldhoven
De dames van VC Kessel moesten het zaterdag 14 januari opnemen tegen Nuvoc. De stijgende lijn van de 
laatste wedstrijden van 2022 kreeg in Veldhoven geen vervolg: Nuvoc won met 3-1.

De Kesselse dames begonnen sterk 
aan de wedstrijd en wisten vanaf het 
begin op voorsprong te blijven door 
goed te verdedigen en een sterke 
servicedruk neer te leggen. Dit resul-
teerde in een setwinst van 22-25. In 
de tweede set was VC Kessel aanvan-
kelijk de sterkere ploeg. Dit kwam tot 
uiting in een voorsprong van zeven 

punten. Nuvoc wist echter ook steeds 
meer druk te leggen. Het kwam door 
een aantal persoonlijke fouten aan 
Kesselse kant al snel terug op gelijke 
hoogte. Punt voor punt werd daarna 
tot het einde van de set gevochten. 
Nuvoc wist de beslissende punten te 
scoren, waardoor de set met 26-24 in 
Veldhoven bleef.

In de derde en vierde set konden de 
Kesselse dames de druk niet houden 
en scorend de ballen niet op de grond 
krijgen. Nuvoc kwam daarentegen 
beter in zijn spel en pakte beide sets 
met 25-13. 

Tekst: Anouk Peeters / VC Kessel

Bijzonder 
Mobiel 
4 Daagse start 
weer vanuit 
Meijel
Hartje zomer kunnen handbikers 
opnieuw vier dagen langs zorgvul-
dig uitgezette routes door de Peel 
peddelen tijdens de Bijzonder 
Mobiel 4 Daagse (BM4D). 
Deelnemers kunnen kiezen tussen 
routes van 15, 30 en 45 kilometer. 
Nieuw is dat de fysiotherapeut 
onderweg al kan worden gereser-
veerd.

De vierdaagse wil mensen met een 
bewegingsbeperking de kans geven 
recreatief te bewegen. De vier lan-
delijke routes door de Peel nodigen 
daartoe uit. De BM4D hoopt mensen 
te stimuleren om hun grenzen te ver-
leggen. Overigens is meedoen met 
een scootmobiel of een ander aange-
past (fiets)middel ook mogelijk. De 
nadruk ligt op het meedoen, niet op 
de prestatie. Naar verwachting komen 
op 18, 19, 20 en 21 juli omstreeks 
honderd sportievelingen naar de Peel 
voor de tochten door het Brabantse en 
Limburgse landschap. Alle routes gaan 
over veilige, zoveel mogelijk egaal 
verharde wegen en zijn minimaal 
twee rolstoelen breed. Fysiotherapeut 
Daniëlle Lemaire staat na afloop klaar 
om vermoeide spieren los te maken. 
Start en eindpunt van de vierdaagse 
is elke dag gemeenschapshuis D’n 
Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. 
Voorinschrijven kan tot en met 3 juli 
via www.bijzondermobiel4daagse.nl
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Hans Vos persoonlijk 
kampioen Senioren Biljart 
Bond Maas en Peel
Hans Vos is donderdag 5 januari winnaar geworden van het 
persoonlijk kampioenschap van de Senioren Biljart Bond (SBB) 
Maas en Peel. In de finale versloeg hij Harrie Janssen.

Zowel de halve finales als de finale 
en de partij om de derde en vierde 
plaats vonden op 5 januari plaats. 
De eerste halve finale ging tussen 
Harrie Janssen en Jan van Moorsel. 
Eerstgenoemde toonde zich de 
sterkere met maar liefst 93,90 pro-
cent. Jan van Moorsel ging eervol 
ten onder met een respectabele 
91,48 procent. De tweede halve 
finale ging tussen Hans Vos en Jan 
Verheijden. Het begon aan beide 
zijde wat stroef. Halverwege de 
partij zag het er niet naar uit dat 
een van beiden op een duidelijke 
overwinning zou afstevenen. Maar 
Hans Vos kreeg geleidelijk wat meer 
rust in zijn spel. Hij scoorde een 
paar series en maakte de partij uit 
met een ruime 100 procent score. 

Daarna streden Jan van Moorsel en 
Jan Verheijden om de derde plaats. 
Met een 100 procent score liet Jan 
van Moorsel zien dat hij een aardig 
balletje kan spelen. Hij versloeg Jan 
Verheijden die een 85,18 procent 
score behaalde. In de finale hielden 
Hans Vos en Harrie Janssen elkaar 
aanvankelijk in evenwicht. Hans Vos 
wist in de tweede helft meer rust 
in zijn spel te leggen en nam met 
enkele series van negen en acht 
caramboles een duidelijke voor-
sprong. Hans Vos speelde de partij 
in stijl uit met een honderd procent 
score, waarmee hij kampioen werd 
van de SBB Maas en Peel. 

Tekst: Senioren Biljart Bond 
Maas en Peel

#kempencreëert

wij zoeken een salestalent(24-36 uur)

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

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

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

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

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

1901 \ verenigingen

Petitie gestart voor behoud 
van pand Werts Maasbree
Naar aanleiding van enkele bijeenkomsten over het gemeentelijk erf-
goed hebben Bas Lichteveld, Wil van Elk, Koos Wijnen, Tim Stammen, 
Carla Stammen-Hermans, Twan Smets, Anneke Roelofs en Ton Boots 
elkaar gevonden in de gemeenschappelijk wens (meer) erfgoed in 
Maasbree te behouden. Samen vormen ze nu de initiatiefgroep behoud 
erfgoed Maasbree en zijn ze een petitie gestart voor behoud van pand 
Werts.

Momenteel ligt de grootste zorg en 
focus op het behoud van pand ‘Werts’ 
aan de Baarlosestraat in het histori-
sche gebied ‘De Pool’. De zorgen zijn 
bij de groep ontstaan door de vele 
geruchten over dat het pand mogelijk 
gesloopt gaat worden voor hoogbouw. 
Pand Werts is door verschillende inwo-
ners aangedragen voor de gemeente-
lijke erfgoedlijst die momenteel wordt 
samengesteld. “Sloop en hoogbouw 
dragen onzes inziens niet bij aan het 
behouden van het waardevolle histori-
sche karakter dat dát stukje Maasbree 
heeft. De potentiële sloop van Werts, 
gebouwd rond 1850, heeft een te 
grote impact. ‘Er is al zoveel afgebro-
ken in Bree’ hoor je menig inwoner 
ook regelmatig zeggen. Woningbouw 
is ook mogelijk met het behoud van 
(buitenkant) pand Werts. Wij verzoe-
ken de gemeente tevens dat pand 
Werts definitief toegevoegd wordt aan 
de gemeentelijke erfgoedlijst. Met die 

gedachten hebben we ons samen-
gepakt om de gemeente Peel en 
Maas te laten inzien dat pand Werts 
niet verloren mag gaan. Hiervoor 
 hebben we draagkracht vanuit het 
dorp nodig, die draagkracht hopen 
we  middels onze petitie genaamd 
‘behoud pand Werts Maasbree’ op 
petities.nl te bewijzen. Wij vragen 
eenieder, uit Maasbree of daarbui-
ten, zijn of haar steun te geven aan 
ons streven  middels het onderteke-
nen van deze petitie.” Ondertekenen 
kan  digitaal tot 1 februari via  
www.behoudpandwerts.petities.nl  
of door een tastbare versie,  uiterlijk 
vrijdag 20 januari te vinden op 
de leestafel in de bibliotheek in 
Maasbree, te ondertekenen. Er staat 
een afgesloten box in de bibliotheek 
waar de handtekening in gestopt kan 
worden. Ondertekenen kan, zowel 
digitaal als niet-digitaal anoniem.
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Zorgcentrum St Jozef Meijel 
winnaar Kribkesroute
Ondanks de wat mindere weersomstandigheden is de tweede editie 
van de Meijelse Kribkesroute naar tevredenheid van de Werkgroep 
Kribkesroute verlopen. Vele inwoners van Meijel en bezoekers uit de 
regio genoten al wandelend of fietsend van de kribkes. De creativiteit 
in de bouw en aankleding van de kribkes, soms met boomstammen, 
weckflessen of poppen, sprak zeer tot de verbeelding. Een spel dat 
sommige deelnemers hadden verbonden aan de route bracht nog een 
dosis extra beleving. Op zaterdag 7 januari heeft de Werkgroep 
Kribkesroute de prijzen uitgereikt van de best beoordeelde kribkes. 
De werkgroep ging op pad om persoonlijk de prijzen aan de winnaars 
te overhandigen. De derde plaats was voor zorgboerderij KOE met 
kribke nummer 48. De tweede plaats was weggelegd voor zorgboer-
derij De Katsberg met kribke nummer 44. Als winnaar eindigde 
zorgcentrum St. Jozef met kribke nummer 14. Daarnaast was er een 
puzzeltocht voor de jeugd. Het puzzelwoord was kerstster. De derde 
plaats was voor Elis (7 jaar) uit Ospel. Roy (7 jaar) uit Meijel eindigde 
als tweede. De eerste prijs ging naar Abby (4 jaar) uit Meijel.

Meijels Pracht wint 35 medailles 
op Nederlands kampioenschap
Vijf leden van vogelvereniging Meijels Pracht namen van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 januari deel 
aan de Nederlandse kampioenschappen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Bijna zesduizend 
wedstrijdvogels bevolkten de IJsselhallen in Zwolle. De Meijelnaren behaalden samen liefst 35 prijzen.

Coen Steegs behaalde zes keer goud, 
vijf keer zilver en één keer brons met 
drie houdingrassen onder postuur-
kanaries: Belgische Bulten, Scotch 
Fancy’s en Japan Hoso’s. Theo Minten 
won zes gouden, vier zilveren en twee 

bronzen medailles met zijn postuurka-
naries, namelijk de gefriseerde rassen 
Zwitserse Frisé en Fiorino en de hou-
dingrassen Rheinländer, Japan Hoso 
en Münchener. Anton van Spronsen 
sleepte twee keer goud, twee keer zil-

ver en vier keer brons in de wacht met 
zijn zebravinken, Japanse Meeuwen, 
rijstvogels en ceresamadines. Karel 
Wijnhoven behaalde eenmaal goud, 
eenmaal zilver en eenmaal brons met 
zijn fife fancy’s.

Johan Rijs prins van 
Kuus oeht Kepel
De 51-jarige Johan Rijs is uitgeroepen tot prins van Kuus oeht Kepel. 
De projectleider paneelbouwen bij Van Doren Engineers in Panningen 
is vaak op het voetbalveld in Panningen en in sporthal van BEVO HC 
te vinden. Bij BEVO is hij leider van Heren B1. Zelf sport hij ook en 
kijkt hij met veel plezier naar het sporten van zijn kinderen. 
Daarnaast gaat hij op zijn tijd graag een stuk wandelen. Prins Johan I 
regeert deze carnaval met de spreuk: ‘Laef en geneet, zoe make wae 
same de vastelaovend compleet’.



131901 \ cultuur

Allround
Tractorchauffeur M/Vedewerker  

www.groenteproducties.com

Peelheideweg 12  Tel.  +31 (0)77 398 2546
NL 5966 PJ  America Fax  +31 (0)77 398 7915
Nederland   www.groenteproducties.com

Voor ons team op locatie America zoeken wij een fulltime:

Als Allround tractorchauffeur ben je vakbekwaam om te werken met ons zeer 
uitgebreide en moderne machinepark. Je werkzaamheden hangen sterk af van 
het seizoen en variëren dus door het jaar heen. Je hebt dus veel afwisseling. Het 
werkgebied is in een straal van 30 km rondom ons bedrijf in America. Je werkt in 
een leuk team van 8 tractorchauffeurs.

Wij vragen:
· Bij voorkeur heb je ervaring in de akkerbouw of tuinbouw
· Je bent in het bezit van het tractor rijbewijs
· Je hebt ervaring met moderne landbouwmachines
· Je bent flexibel; je gaat graag een uurtje langer door om de klus te klaren.

Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende organisatie en in 
professioneel teamverband. Uitstekend salaris en arbeidsvoorwaarden volgens 
Cao Open Teelten. Deelname aan pensioenfonds BPL.

Solliciteren:
Heb je interesse stuur je korte motivatie en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Mocht je vragen hebben over deze vacature neem dan contact op met
Eric Muijsers 077-3982546

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken, afzetten en distribueren van 
een breed assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn 
Retail ketens, Foodindustrie en AGF handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden ons 
door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit 
én uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.

Jeu Theeuwen ontwerpt derde 
Vastelaovesposter Baolder
Voor de derde achtereenvolgende keer ontwierp Jeu Theeuwen de 
Vastelaovesposter Baolder. De poster verschijnt vrijdag 20 januari en is 
daarna op een aantal plaatsen gratis af te halen.

Theeuwen had vurig gewenst het dit 
keer zonder inmenging van corona 
te kunnen stellen. Toch is het virus er 
weer bij, zij het op de achtergrond. 
Of beter gezegd ónder de grond. De 
boodschap van de poster luidt name-
lijk dat we na deze editie nergens 
meer over praten. Met andere woor-
den ‘Corona?… Zank d’r euver.’ Toch 

ligt het ‘monster’ natuurlijk nog wel 
op de loer. Vandaar het motto van 
deze poster: ‘Met corona nog wel op 
de loer, Vastelaovend on toer’. De pos-
ter is vanaf vrijdag 20 januari in Baarlo 
verkrijgbaar bij Plus (Grotestraat 
11), Rooyakkers Groenten en Fruit 
(Heuvel 6) en Jeu Theeuwen (Prins 
Bernhardstraat 9, bij de voordeur).

Diverse activiteiten bij Bibliotheek 
Maas en Peel
Bij verschillende vestigingen van de Bibliotheek Maas en Peel staan binnenkort activiteiten op het pro-
gramma. Van kunst tot gesprekken met TWP tot een wandelcursus.

Een kenmerkende explosie aan kleu-
ren, fascinatie voor verschillende 
materialen, oog voor detail en tot de 
verbeelding sprekende afbeeldingen: 
dat is FEKE. Felix concentreert zich 
op schilderkunst en Anneke werkt 
meestal met zachtere materialen als 
textiel en klei. Maar het duo (Felix 
en Anneke Nene) experimenteert 
ook met andere creatieve disciplines 
als tekenen, fotografie en schrijven. 
Op vrijdag 27 januari vindt de ope-
ning van de expositie plaats in de 
Bibliotheek in Maasbree. Op vrijdag 
20 januari komt TWP naar Panningen. 

TWP is een plek waar mensen heen 
kunnen die dat nodig hebben. Heb je 
een sociale uitdaging of zit je even 
niet lekker in je vel? Weet je even 
niet welke richting je op wil wat 
betreft werk of school? Bij TWP is 
iedereen welkom. Je hebt geen indi-
catie nodig, er is geen wachtlijst en 
er zijn geen kosten aan verbonden. 
Medewerkster Annemiek komt op 
20 januari, samen met een bezoeker 
van TWP, vertellen over TWP. Je kunt 
haar en de bezoeker allerlei vragen 
stellen. In de wandelcursus ‘Wandel 
jezelf Positief Gezond’ ga je samen de 

natuur in. Tijdens drie wandelingen 
(21 januari, 28 januari en 4 februari) 
ga je met een kleine groep aan de 
slag met zelfreflectie op jouw posi-
tieve gezondheid. Dit doe je onder 
begeleiding van wandelcoach Mirjam 
van der Meij. Je komt dus in bewe-
ging, maar de wandeling is het mid-
del en niet het doel. De natuur wordt 
gebruikt als inspiratiebron voor jouw 
eigen ontwikkelproces in je positieve 
gezondheid. Ga voor opgave voor 
deze activiteiten en voor meer infor-
matie naar www.debibliotheekmaa-
senpeel.nl/activiteiten

Bijeenkomst IVN Helden over 
Nationale Tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling vindt dit jaar plaats op vrijdag 27, 
 zaterdag 28 en zondag 29 januari. Ter voorbereiding hierop organiseert 
IVN-Helden e.o. op donderdag 26 januari een bijeenkomst.

Op donderdag 26 januari krij-
gen deelnemers aan de Nationale 
Tuinvogeltelling van IVN Helden een 
uitgebreide toelichting op de meest 
voorkomende tuinvogels. Ook wordt 
uit de doeken gedaan hoe mee te 
doen aan de telling. Met foto’s, film-

pjes, geluiden, tips en ezelsbruggetjes 
worden deelnemers voorbereid op een 
succesvolle tuinvogeltelling. De avond 
begint om 19.30 uur en vindt plaats in 
het IVN-lokaal van de oude BS de Pas, 
Averbodestraat 19, Helden. Iedereen is 
welkom en de toegang is vrij.

Inleiding in genealogisch 
onderzoek
Geert Segers geeft woensdag 25 januari een inleiding in genealogisch 
onderzoek. Plaats van handeling is MFC De Engelbewaarder in Baarlo. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

De inleiding van Segers is niet uitput-
tend of hoogwetenschappelijk van 
aard. Het is de bedoeling belangstel-
lenden te laten zien hoe je via tal van 
online zoekmogelijkheden heel ver 
kunt komen in het opsporen van je 
voorouders. De kerkelijke doop-, trouw- 
en overlijdensregisters (DTB) bevatten 

de gegevens van je voorouders in de 
zeventiende en achttiende eeuw, ter-
wijl de Burgerlijke stand (BS) je inzage 
geeft in die gegevens van de negen-
tiende en (een deel van) de twintigste 
eeuw. Aan de hand van voorbeelden 
en vragen van de aanwezigen wordt 
concreet onderzoek gedaan.
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Ontdek onze
slimme
hoortoestellen

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Tijdens onze Demodag ontdekt u hoe de 
nieuwste technologie u kan helpen bij 
beginnend gehoorverlies. Onze specialisten 
vertellen u alles over onze hoortoestellen 
en de handige toepassingen. Ze zijn 
bijvoorbeeld gekoppeld aan uw 

smartphone, zo kunt u ermee bellen én 
spotify luisteren. Er zijn zelfs waterdichte 
toestellen waarmee u kunt zwemmen of 
onbezorgd een regenbui kunt trotseren. 
En wist u dat ze soms 
100% onzichtbaar zijn?

Kom langs op donderdag 26 januari en ontdek wat er 
allemaal kan. Loop gewoon even binnen en laat u verrassen! 

Als u hoort wat er allemaal kan op hoorgebied, dan gelooft u echt uw 
oren niet. Kom het zelf ervaren tijdens de Demodag op 26 januari in 
onze Schoonenberg winkel. 

Demodag donderdag 26 januari

Schoonenberg Panningen
Raadhuisplein 3
088-9324358

43
2

Mees Verkoeijen 
jeugdprins de Dörper Kuus
Na twee jaar afwezigheid had het jeugdcarnaval van de Dörper Kuus 
vrijdag 6 januari haar jeugdprinsuitkomen 2023. In Kerkeböske werd 
Mees Verkoeijen uitgeroepen tot prins Mees I.

De dansmarietjes openden de 
avond met een spectaculaire dans. 
Daarna werden oud-commissieleden 
Roel Peeters, Jeu Hermans en 
Guus Lommen bedankt voor hun 
jarenlange inzet bij de jeugdcarnaval 
van de Dörper Kuus. Ondertussen 
waren de Dreij Wieze op zoek 
gegaan naar een nieuwe jeugdprins 
bij verschillende ‘kiëten’ in Helden. 
Jammer genoeg was het daar 
uitgestorven, net als in de kantine 
van VV Helden. Toch wisten de Dreij 
Wieze de weg naar Kerkeböske te 

vinden. Daar  gingen ze op zoek 
naar de jeugdprins 2023. Eenmaal 
aangekomen bij het Kerkeböske, 
haalden ze potentiële kandidaten 
uit de zaal. Even later kwam de 
welbekende kop met daaronder 
de nieuwe jeugdprins: Mees 
Verkoeijen. Nadat prins Mees I had 
bekendgemaakt dat Tren Wilms zijn 
adjudant zal zijn, barstte het feest 
los. Mees I en zijn adjudant gaan dit 
jaar voorop met de spreuk ‘Dörps 
blood en un sjteek mèt vaere, deze 
Vastelaovend geit ut waere’.

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA?

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

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

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

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

Heb je interesse, dan zien wij jouw reactie met CV graag tegemoet.
Dit kan per mail naar: paul@pavecare.nl

6.000 euro voor de strijd  
tegen kanker
Voor het derde jaar op rij heeft een aantal leden van VV Helden zich ingezet voor een bijzonder doel: 
de Movemberractie. Movember maakt zicht sterk voor onder andere onderzoek naar prostaat- en 
teelbalkanker, maar ook de mentale gezondheid van mannen. “Aangezien onze club uit veel heren 
bestaat en helaas iedereen hier in zijn directe omgeving ooit mee te maken gaat krijgen, vinden wij dit 
een mooi doel”, aldus Freek Kessels.

De organisatie, dit jaar bestaande 
uit Koen Maessen, Frank van Vuuren, 
Jaimie Knapen, Jesper Driessen, 
Mees Philipsen, Remco Peeters, 
Rick Voorter en Tren Giesen, maakte 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
VV Helden het recordbedrag van 
6.000 euro bekend dat bij elkaar 

was gespaard door ludieke acties. 
Denk daarbij aan het laten staan 
van de snor in de maand novem-
ber, de verkoop van wafels en het 
houden van een ‘movemberfeest’ 
in de kantine van de voetbalclub, 
waarvan de opbrengst geheel ten 
goede kwam aan de actie. In haar 

speech dankte de organisatie ook 
de lokale ondernemers die hen 
gedurende deze maand november 
hebben bijgestaan, als ook de eigen 
voetbalclub VV Helden. Voor novem-
ber 2023 staat er alweer een nieuwe 
Movemberactie op de kalender.
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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 22 januari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 25 januari
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL83 RABO 014191056
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21 
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 21 januari
H.Mis 17.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
Pastorie Rochusplein 3
077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur
Kerkdiensten
Zondag 22 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. 
Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-
Driessen en overl. fam.; Annie 
Janssen-Delissen (b.g.v. de 57ste 
trouwdag); Peter van Loon en Truus 

van Loon-Teuwen (vw sterfdag); Karel 
Teeuwen en Frans Reinders

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact opne-
men met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 
Broeders

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

Zaterdag 21 januari
19.00 uur H. Mis met gastkoor 
Common Voice uit Someren t.i.v. 
Uit bijzondere Dankbaarheid; Huub 
Grommen en kleindochter Eva
Maandag 23 januari
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 26 januari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Overleden: Tiny Kessels-Engels, 94 
jaar
Zaterdag 21 januari

H. Mis 19.00 uur – in de dagkapel – 
m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. van 
het geestelijk welzijn van alle paro-
chianen
Zondag 22 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 22 januari
H. Mis: 11.00 uur – In de foyer van 
het MFA
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Overleden ouders Harrie 
Peeters en Annie Peeters-Smets. 
Jaardienst Sraar Engels. Overleden 
ouders Mie Hermans-Gommans (ver-
jaardag) en Graad Hermans.

Mededelingen
Overleden Truus Smeets, Heideweg 
9, 89 jaar.
Openstelling Aldegundiskapel De 
Aldegundiskapel in onze parochie-
kerk 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 21 januari
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst Pierre van Kessel.
Voor de leden en overleden leden 
van Schutterij Sebastianus Kessel.
Maria van Engelen.
Mededeling;
Op zaterdag 28 januari is het
H. Vormsel kinderen van groep 8.

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

Zondag 22 januari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Pierre Rooyakkers en Dien 
Rooyakkers-Pijls.
Jaardienst Ietje Driessen-Hamans.
Sef Gommans.
Iety Habets-Thissen en overleden 
familie.
Donderdag 26 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 21 januari

18.00 uur H. Mis.
Jaardienst Lei Reinders.
Jaardienst Elisabeth Janssen.

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

Cluster MKBE

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

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

VERDER WEG

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

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

COMPLEET VERZORGD OP REIS
VAN A TOT Z!

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

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

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

DROOMREIZEN NAAR EUROPESE BESTEMMINGENMAAROOKNAAR LANDEN VERWEG!
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DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

WINTERSE SCHLAGERPARADE
Vertrekdatum: 8 februari 
Incl.: 3-gangendiner, showprogramma, avondlunch

€ 89,-

WINTERSE VERRASSINGSTOCHT
Vertrekdatum: 8 maart
Incl.: ko�  e & gebak, rondvaart, lunch, bezoek, diner

€ 97,-

AUER – Italië – Südtirol
Vertrekdatum: 8 april 
8 dagen halfpension 

€ 775,- VOORJAARSAANBIEDING!
!

RONDREIS SCHOTLAND & IERLAND 
Vertrekdatum: 4 mei, 23 augustus 
12 dagen halfpension 

va € 1695,- 
HANSI HINTERSEER SOLO OPEN AIR 
Bad Breisach – Duitsland – Beieren
Vertrekdatum:  7 juni, 5 dagen halfpension

€ 695,- MUZIEKREIS!!

SCHOPPERNAU – Oostenrijk – Vorarlgebergte
Vertrekdatum: 30 mei, 8 oktober 
8 dagen halfpension

€ 850,- 
DONAURADWEG Passau – Wenen
Vertrekdatum: 8 juni, 14 september
10 dagen halfpension

€ 1495,- FIETSREIS!!

RATTENBERG – Duitsland – Beieren
Vertrekdatum: 30 april, 11 juni, 16 juli, 17 sep, 8 okt 
8 dagen halfpension 

va  € 625,-
IEPER – België
Vertrekdatum: 21 april, 11 augustus, 22 september
3 dagen halfpension

€ 325,-FLANDERS FIELDS ROUTE
!

ROTHENBERG – Duitsland 
Vertrekdatum: 18 juni, 31 juli, 10 september 
5 dagen halfpension

€ 525,- 
MOEZEL – Duitsland
Vertrekdatum: 28 april, 2 juni, 25 aug., 20 okt
3 dagen halfpension

€ 325,- WEEKENDJE!

ST AYGULF  - Frankrijk
Vertrekdata: 18 februari (vertrekgarantie) , 15 april, 
14 oktober, 8 dagen halfpension 

va € 850,- 

Soldaat van Oranje de Musical
Vertrekdata: 5 en 26 maart, 23 april 
Incl. 1e rangs ticket

va € 125,-incl. BUGA 2023 MANNHEIM
!

HUISHOUDBEURS
Vertrekdata:  dagelijks van 18 t/m 24 februari 
incl. entreeticket

€ 46,-

RONDREIS SARDINIË – ITALIË
Vertrekdatum: 15 april (bijna vertrekgarantie!), 
7 oktober, 12 dagen halfpension 

€ 1375,-
RONDREIS SARDINIË – ITALIË

NIEUW!!

ABTENAU – Oostenrijk
Vertrekdatum: 5 maart (vertrekgarantie!) 
8 dagen halfpension

€ 760,-WINTERWANDELREIS!
!

DAGTOCHTENDAGTOCHTEN

3 dagen halfpension

Kindcentrum NatuurTalent en ouderen 
van dorpsontmoeting Kerkeböske 
spelen samen gezelschapsspellen
Een aantal ouderen van dorpsontmoeting Kerkeböske bracht maandag 16 januari een bezoek aan 
Kindcentrum NatuurTalent. Samen met een aantal kinderen uit groep 1-2 hebben de ouderen eerst fruit 
gegeten en vervolgens werden er in kleine groepjes gezelschapspellen gespeeld. Een rondleiding mocht 
natuurlijk niet ontbreken aan dit bezoek.

In het kader van onze visie ‘samen 
(buiten) bezig zijn’ hebben jong 
en oud elkaar ontmoet en plezier 
gemaakt. De komende maanden zijn 

de groepen 3 tot en met 8 aan de 
beurt om een bezoek te brengen aan 
de ouderen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van elkaars locatie om onder 

andere samen te knutselen, voor te 
lezen, te koken of bakken en samen te 
bewegen door middel van yoga.

cultuur \ 1901 

Muziek en buutles
Vastenaovesconcert in 
De Paort in Kessel
In januari 2020 vond in De Paort in Kessel de eerste editie plaats 
van het Vastenaovesconcert. Door corona bleef een vervolg twee 
jaar lang uit, maar zaterdag 21 en zondag 22 januari is het dan 
toch weer zover. De muzikanten van Koninklijke Fanfare 
Maasoever uit Kessel vormen samen met Koninklijke Harmonie 
Concordia Panningen en diverse gelegenheidsmuzikanten een 
groot vastenaovesorkest. 

Tevens zijn er optredens van 
Pim en Chantal, Milou en 
Elke, Raegenboogknallers, 
Frank Hendriks en Mart van 
Knippenberg. KSV Kessel is van de 
partij met enkele dansgroepen. 
De presentatie is in handen van 

buuttereedner Ger Frenken. 
Hij houdt tevens een buutte. 
Zaterdagavond begint het 
concert in De Paort om 20.00 uur, 
zondagmorgen om 10.30 uur. 
Kaartjes zijn ter plekke te koop. 
Er is een beperkt aantal zitplaatsen.

Thema middag over Peel 
Energie
SeniorenVereniging Kepèl organiseert donderdag 26 januari 
een themamiddag. Daarop staat Peel Energie centraal.

Peel Energie is de burgerenergie-
coöperatie die als missie heeft om 
de gemeente Peel en Maas te ver-
duurzamen en zo spoedig mogelijk 

energieneutraal te maken. De mid-
dag vindt plaats in gemeenschaps-
huis In Kepèl en begint om 13.30 uur. 
De toegang is gratis.


