
Startschot
In de Heldense Bossen klonk zondag 22 januari voor de 24e keer het startschot van de Verlosscross. Deze cross, georganiseerd door Atletiek Helden, maakt deel uit van de Limbra 
competitie, die bestaat uit tien crossen verdeeld over Limburgs en Brabants grondgebied. Het evenement, dat zowel ervaren als jongere lopers weet te trekken, mocht dit keer reke-
nen op 456 fanatiekelingen. Met een temperatuur rond het vriespunt werd op en een licht heuvelachtig parcours gestreden voor punten en persoonlijke successen. Hoewel veel leden 
van Atletiek Helden een organiserende rol op zich namen, waren er voor de vereniging toch de nodige fraaie resultaten te noteren bij de ‘thuiscross’. Zo snelde Ron koster naar een 
eerste plaats bij de M45-categorie. Voor Wiel van Lier was de derde plek weggelegd in de M60-groep. Guus van Riel werd tweede bij de A-junioren en Eline Verheijen derde bij de 
B-junioren. Tot slot was er een podiumplek voor Jelle Fortuin, die derde werd bij de C-pupillen. / Beeld: Atletiek Helden

WK04 \ 2023

26
01

03 Zorgcoöperatie 
organiseert hulp bij het 
huishouden

05 Geplukt: 
Theo Minten

02 Al twaalf jaar op 
pad met vuilniszak en 
grijper

10 Gemeentenieuws 
Peel en Maas

06 KVW Kessel draagt 
stichting na 47 jaar over

Groep wil krachten bundelen met gemeente
Aanjaaggroep omwonenden Meuleveld wil betrokken worden 
in integrale ontwikkeling gebied
Bewoners van de Molenstraat en Westeringlaan in Maasbree hebben zich verenigd in de zogeheten 
Aanjaaggroep omwonenden Meuleveld en vragen het College om hen mee te laten denken in het proces. 
Volgens de groep ontbreekt zelfsturing in dit gebied en daarom wil de groep de krachten met de gemeente 
Peel en Maas bundelen om tot een goede invulling van het Meuleveld te komen. 

Gemeente Peel en Maas onderzoekt 
of het gebied Meuleveld geschikt is 
voor een sporthal, Basisschool De 
School met Kindercentrum en woning-
bouw. Volgens de aanjaaggroep is 
naar het laatste al meer dan tien 
jaar geleden gekeken. “De omwo-
nenden hebben in 2006 vernomen 
van oud gemeente Maasbree, dat 
er een groene wijk en woningbouw 
zou komen. Van die periode zijn ook 
verschillende scenariotekeningen die 
destijds zijn opgesteld. Vanuit de regi-

onale en lokale woontafel is het plan 
Meuleveld (krimpgedachten) van de 
agenda verdwenen”, laat de aanjaag-
groep in een brief weten.

Zelfsturend
De aanjaaggroep is van mening dat 
de wijk niet gefragmenteerd moet 
worden ingevuld, maar dat er ook 
gekeken dient te worden naar de 
geschiedenis, de dorpsontwikkelvisie 
en toekomstvisie die eerder is vast-
gesteld. Ook de overige wensen van 

de omwonenden mogen niet over 
het hoofd worden gezien. Daarom 
willen de omwonenden een inte-
grale aanpak van gebiedsontwikke-
ling en de bouw pas laten starten als 
deze gebiedsontwikkeling rond is. 
“Gefragmenteerde aanpak is pleisters 
plakken, aanpak om de noden van 
deze tijd op te lossen. De vraag is of 
dit zelfsturend en duurzaam is. En of 
dit gebeurt vanuit de beleving van 
inwoners, die er jarenlang, misschien 
wel eeuwenlang mee moeten leven. 

Ook is haastige spoed zelden goed. En 
ook wij als inwoners zijn ons bewust 
dat iedere cent maar éénmaal uitge-
geven kan worden. Dus zorgvuldig-
heid is hier geboden.”
In de toekomstvisie van Maasbree is 
te lezen dat de inwoners van het dorp 
een woonwijk wensen die autoluw is 
en betaalbare woningen voor jonge-
ren, gezinnen en ouderen omvat. De 
aanjaaggroep vraagt het college te 
onderzoeken of uitbreiding van het 
gebied Meuleveld naar de Heezestraat 
mogelijk is. “In het huidige gebied, 
passen de drie voorgestelde voorzie-
ningen, maar ruimte voor een groene 
duurzame omgeving met woning-
bouw voor de inwoners is niet meer 

mogelijk. En daar ligt toch echt een 
hele grote prioriteit. Letterlijk worden 
met de drie voorgestelde voorzienin-
gen de oude voetbalvelden (nu tijde-
lijk een akkerveld) tussen de huizen
volgepropt. Dit zou heel zonde zijn 
voor alle inwoners en jongeren die 
graag willen doorstromen of terug 
naar Maasbree willen komen om zich 
definitief te vestigen.”

Schetsontwerpen
Daarnaast maken de omwonenden 
zich al jaren zorgen om de veiligheid 
van de inwoners op de
Pastoor Leursstraat en de Molenstraat. 

Wij zoeken een 

salestalent
https://kempencreeert.nl/vacature-media-salestalent/

Lees verder op pagina 02



02

Maria gaat al twaalf jaar op pad met vuilniszak 
en grijper
Ergernis was voor Maria Lichteveld (67) uit Maasbree de grootste 
drijfveer om twaalf jaar geleden het heft in eigen hand te nemen en de 
natuur een stukje schoner te maken. Als raapster van zwerfvuil zorgde 
ze intussen voor honderden afvalzakken vol rommel van anderen. 
“Ik wandel en fiets gewoon liever door een schone omgeving.” 

Wie denkt dat Maria na twaalf jaar 
zwerfafval opruimen minder gemoti-
veerd is dan toen ze net begon, heeft 
het mis. “Misschien ben ik zelfs nóg 
fanatieker dan toen”, geeft ze aan. 
“Afval in de natuur blijft een triest 
aangezicht. Het maakt een romme-
lige indruk. Dat was voor mij ook dé 
reden om er werk van te maken, toen 
ik begon met verzamelen van zwerf-
afval. Ik wandel en fiets gewoon 
liever door een schone omgeving.” 
Maria trok daarom in 2010 al de stoute 
schoenen aan en nam contact op met 
een toenmalig wethouder. “Van de 
gemeente kreeg ik een ring om mijn 
afvalzak in te hangen. Van Stichting 
Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (SVZO) 
kreeg ik hesjes en grijpers. Als ik een 
aantal zakken vol had, mailde ik de 
gemeente, die ze daarna netjes op 
kwam halen. Dat werkte perfect.”

Hoe groener, hoe blijer
Inmiddels is er veel veranderd aan die 
werkwijze. “Toentertijd was ik één van 
de eersten in de gemeente. Daar kreeg 

ik zelfs nog een oorkonde en speldje 
voor”, herinnert Maria zich. Inmiddels 
is er een grote groep actief in Peel en 
Maas, die ervoor zorgt dat de natuur 
schoon is én blijft. “We hebben een 
adoptieplan in Peel en Maas, waarbij 
mensen zich kunnen aanmelden als 
vrijwilliger en bepaalde straten toege-
wezen krijgen. Zakken met zwerfafval 
worden voorzien van een sticker en 
tegelijk met het restafval opgehaald”, 
vertelt ze enthousiast. Nu Maria haar 
‘eigen’ straten heeft om bij te houden, 
wil dat niet zeggen dat ze het daar bij 
laat. “Nog altijd neem ik een zakje voor 
afval mee als we in een ander gebied 
gaan wandelen. Dat is toch maar een 
kleine moeite? Via de HelemaalGroen 
app kun je precies zien wie waar al 
geweest is en wanneer het weer tijd 
wordt om een route opnieuw te lopen. 
Het zou leuk zijn als meer mensen 
uit Maasbree de app gaan gebruiken, 
zodat iedereen precies kan zien wan-
neer een bepaalde route een ‘beurt’ 
nodig heeft. Hoe groener de kaart 
kleur, hoe blijer ik word.”

Onderbroek
Het is telkens weer een verrassing wat 
er in de afvalzak van Maria belandt. 
“Ik heb weleens sokken gevonden, of 
een onderbroek. Zelfs een schoen. Dan 
vraag ik me wel af wat voor verhaal 
daarachter schuilgaat. Meestal zijn het 
echter stukjes plastic, heel veel blikjes, 
sigarettenpakjes en flesjes. Soms ook 

met statiegeld erop.” Die flesjes kunnen 
dit kwartaal ingeleverd worden bij de 
COOP in Maasbree, die besloten heeft 
de opbrengst van het statiegeld te 
doneren aan ANBI HelemaalGroen, de 
ontwikkelaar van de app die ook Maria 
gebruikt. “Zelf ben ik zo’n anderhalf uur 
bezig om mijn ‘eigen’ straten ‘schoon te 
lopen’. Zo verenig ik het nuttige met het 

aangename. In maart komt er weer een 
Landelijke Opschoondag aan, waarbij er 
massaal zwerfafval wordt opgeruimd.” 
Wie weet staan er dan nieuwe fanatie-
kelingen op, die net als Maria zorgen 
voor een groenere omgeving, vrij van 
zwerfafval.

Tekst: Jelle van Hees
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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

Soemeersingel 3  |  5759 RB Helenaveen  |  cafetariatveen.nl

Kom jij ons team versterken?
Eethuis en Cafetaria ’t Veen ligt aan de Helenavaart in Helenaveen, een gezellig terras 
aan het water midden in de mooie Peel. Elke dag opnieuw leveren we samen een 
topprestatie om onze gasten naar hun zin te maken. Houd jij van hard werken en 
plezier? Dan pas je prima in het team van Eethuis en Cafetaria ’t Veen!

Eethuis en cafetaria ’t Veen is per direct op zoek naar een 

Horeca Medewerker!
Cafetaria en Eethuis ’t Veen wil graag een man of vrouw ontmoeten die de rol gaat vervullen 
van Horeca Medewerker. Ben jij een echte gastheer of gastvrouw voor onze gasten en vind je 
het leuk om samen met ons je van tevreden klanten enthousiaste klanten te maken? Lees dan 
snel verder!

Wat kun je laten zien?
Heb jij gastvrijheid en kwaliteit echt hoog 
in het vaandel staan? Dan kun jij het 
verschil maken! Je doet dingen met plezier, 
enthousiasme en geeft je gasten de aandacht! 
Daarnaast ben je een echte teamplayer, 
proactief en neemt initiatief. Ben je op zoek 
naar een nieuwe uitdaging? Dan bij jij de 
persoon die we zoeken!

Wat neem je mee?
• Je passie voor gasten
• Je bent het visitekaartje van het cafetaria en 

eethuis
• Je bent het enthousiasme zelf
• Je bent een echte aanpakker
• Je proactieve en initiatief nemende houding
• Je gemak om samen te werken
• Je bent gedreven
• Gastvrij
• Een goede beheersing van de 

Nederlandse taal

Wat hebben wij te bieden!
• Een gezellig en hecht team om mee 

samen te werken
• Fijne werksfeer en regelmatig gezellige 

uitjes en activiteiten
• Part-time dienstverband 

(vanaf 20 tot maximaal 36 uur per week)
• Werktijden tussen 10.00 uur en 21.00 uur
• Weekenden in overleg
• Goed salaris op basis van ervaring 

en kwaliteiten
• Flexibiliteit
• Eigen verantwoordelijkheden 

Voel jij je aangesproken? 
Reageer dan direct via info@
cafetariatveen.nl
of bel naar 06 50 94 10 10. 
We maken graag kennis met je, 
de koffi  e staat klaar.

Vervolg voorpagina

Aanjaag groep 
omwonen den
Meule veld 
wil betrokken 
worden in 
integrale 
ontwikkeling 
gebied
Bij het centreren van een sport-
hal, basisschool De School en 
Kindcentrum in wijk Meuleveld 
wordt het gebied een verkeersin-
farct, geeft de aanjaaggroep aan. 
“Hiermee zeggen wij niet dat de 
sporthal, basisschool De School en 
Kindercentrum niet wenselijk zijn. 
Vanuit het landschap en het dorps-
karakter zien wij veel mogelijkhe-
den en kansen voor een integraal 
plan waar deze een onderdeel van 
kunnen zijn. Wij hebben goede 
ideeën die wij graag met het col-
lege delen over de inrichting. 
We hebben zelfs schetsontwerpen 
hoe wij de wijk zien naar aan-
leiding van het voorwerk van de 
visieontwikkeling van Maasbree.”
De gemeente laat in een reactie 
weten inmiddels in gesprek te zijn 
met de aanjaaggroep naar aanlei-
ding van de brief. “Uiteraard staan 
we als gemeente open voor inwo-
ners die willen meedenken over 
de invulling van hun eigen leefom-
geving en de toekomst voor hun 
eigen dorp. Het college informeert 
de raad over hoe alle onderde-
len van het integrale voorstel een 
vervolg gaan krijgen”, aldus een 
woordvoerder van de gemeente.



03

Zorgcoöperatie Peel en Maas 
organiseert in Peel en Maas 
hulp bij het huishouden
De dorpsvoorziening is in Peel en Maas per 1 januari 2023 officieel gestart. Bij een dorpsvoorziening ligt het 
eigenaarschap, de regie en de uitvoering van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. Vrijdag 20 januari 
hebben vertegenwoordigers van de dorpen en de gemeente, de dorpsondersteuners, de initiatiefnemers van 
het eerste uur en wethouder Mestrom de start van de dorpsvoorziening feestelijk gevierd.

Hulp bij het huishouden wordt laag-
drempelig en dichtbij de inwoners 
georganiseerd, met als eerste aan-
spreekpunt de dorpsondersteuners 
in ieder dorp. Een dorpsvoorziening 
wordt volledig buiten de Wmo georga-
niseerd en is daardoor geen gemeen-
telijke voorziening. De start van de 
dorpsvoorziening ‘hulp bij het huis-
houden in Peel en Maas’ heeft géén 
gevolgen voor de hulp die inwoners 
nu krijgen. De hulp loopt gewoon 
door. Om de dorpsvoorziening te kun-
nen starten hebben de dorpen samen 
Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. 
opgericht, dat het eigenaarschap van 
de gemeente Peel en Maas over-

neemt. De dorpsvoorziening wordt 
enkel financieel ondersteund door de 
gemeente met een subsidiebedrag 
en krijgt verder de ruimte om zelf de 
hulp laagdrempelig te organiseren. 
De Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. 
heeft een begroting ingediend die met 
de gemeente is afgestemd. Op basis 
hiervan is door de gemeente een sub-
sidie verstrekt. In de uitvoeringsover-
eenkomst zijn afspraken vastgelegd 
die samen gemaakt zijn.
Ook het sluiten van overeenkom-
sten met zorgaanbieders is vanaf 
nu een verantwoordelijkheid van de 
Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. Eind 
2022 heeft de zorgcoöperatie over-

eenkomsten gesloten met de zeven 
zorgaanbieders waarvan inwoners uit 
Peel en Maas momenteel hulp bij het 
huishouden krijgen. “Trots ben ik op 
iedereen die de afgelopen jaren z’n 
steentje heeft bijgedragen aan het 
mogelijk maken van de dorpsvoor-
ziening Peel en Maas. We hebben de 
afgelopen jaren intens samengewerkt 
met een betrokken groep inwoners 
om hulp bij het huishouden dichter bij 
de inwoners te brengen. Zorgen voor 
elkaar staat voorop. Een groot woord 
van dank is zeker op z’n plaats”, aldus 
wethouder Anget Mestrom.

Kyara Tielen van basisschool De Horizon uit 
Grashoek wint voorleeswedstrijd
Kyara Tielen van basisschool De Horizon uit Grashoek heeft de lokale 
voorleeswedstrijd gewonnen die plaats vond in Kerkeböske in Helden. 
Het betrof een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. De win-
naars zullen binnenkort Bibliotheek Maas en Peel vertegenwoordigen in 
de regionale finale in Roermond op woensdag 15 februari. En wellicht 
wordt één van hen wel De Nationale Voorleeskampioen 2023.

De dertien kandidaten werden, aange-
moedigd door hun supporters, om de 
beurt door presentatoren Daniëlle en 
Miriam naar voren gehaald en kort aan 
het publiek voorgesteld. Vervolgens 
las iedere kandidaat een fragment 
voor uit een zelfgekozen boek. In de 
pauze trok de jury, bestaande uit 
wethouders Machteld Beukema 
(gemeente Peel en Maas), Anouk Huijs 
(gemeente Beesel) en Guus Hovens 
medewerker bij bibliotheek BiblioRura 
in Roermond en medewerker bij 
Museum Peel en Maas, zich terug. 
Er werd gelet op zaken als uitspraak, 

verstaanbaarheid en tempo. Ook het 
contact van de voorlezer met het 
publiek was belangrijk. Na een span-
nend kwartiertje, werd het verlos-
sende woord door de jury gesproken.
De Nationale Voorleeswedstrijd is de 
spannendste leesbevorderingscam-
pagne voor groep 7 en 8. Kinderen 
nemen het tegen elkaar op in verschil-
lende wedstrijdrondes. De Nationale 
Voorleeswedstrijd, een campagne van 
Stichting Lezen in samenwerking met 
de Bibliotheken, beoogt het (voor)
leesplezier te stimuleren.
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Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

Bel ons voor een afspraak!
(077) 397 17 73
Witherenstraat 15, Venlo-Blerick

Nu ook een 2e locatie in Panningen! (John F. Kennedylaan 231a)

Uw ruggengraat in goede handen!

Gespecialiseerd in rug-, nek- 
en schouderklachten, hoofdpijn,
migraine, slijtage, artrose en 
sportblessures.

Tandartspraktijk  Thijssen Maasbree 
is op zoek naar een enthousiaste parttime

Tandarts assistente
Goede voorwaardes geboden.

INTERESSE? Stuur of mail uw brief met c.v.
onder ververmelding van ‘vacature’ naar:

Tandartspraktijk E Thijssen
T.a.v. E.W.J. thijssen

Piet Petersstraat 5, 5993 DC Maasbree
ewj.thijssen@hetnet.nl

Vind jij het leuk om...
gasten te ontvangen en wegwijs te maken in ons kasteel? 
Word dan gastheer of -vrouw bij Kasteel de Keverberg!  
Beschikbaarheid in te delen naar eigen wens.

Kom vrijblijvend de sfeer proeven 
tijdens onze inloopavond op  
donderdag 9 februari  
tussen 19.00 en 20.30 uur. 

Kasteelhof 4 | Kessel | 077-7600666
www.kasteeldekeverberg.nl

Vrijwilliger worden bij
Kasteel de Keverberg?
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In liefde losgelaten

Dré Nijssen
* Helden, 31 juli 1943 † Maasbree, 19 januari 2023

echtgenoot van 

Truus Nijssen- van Lier

 Nancy en Hans
  Jules
  Mette en Jeroen
  Cateau en Daan
  Gilles

 Helga en Charles
  Isis
  Vian

 Claudia en Roel
  Lieve en Jan
  Ties 
  Pippa

Correspondentieadres: Familie Nijssen
Deken Jaspersstraat 54, 5988 EL Helden

De afscheidsdienst heeft woensdag 25 januari plaatsgevonden.

We willen het team van de Broekstraat in Maasbree bedanken 
voor de warme zorg die Dré van jullie heeft gehad.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het verschrikkelijke bericht dat 

Idse Zeelen
zoon van onze brandweercollega Math en zijn vrouw Nicole 

door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Wij willen Math en Nicole, Aukje en Thijs, Sybe, Famke 
heel veel sterkte wensen met dit 

onbeschrijfelijke en niet te bevatten verlies.

Onze jaarlijkse familiedag zal nooit meer hetzelfde zijn zonder 
de aanwezigheid van Idse!

Collega's en oud-collega's Post Panningen

Brandweervereniging ’t Waakvlemke

Jow!
Onze levensgenieter

Heel bijzonder, heel gewoon, een fijne kerel

Idse Zeelen
* 20 mei 2003      † 17 januari 2023

  zoon van:  Math en Nicole

  broer van:  Aukje en Thijs   
   Sybe

  vriend van: Famke

Kanaalstraat 81
5986 AE Beringe

Wij hebben op 24 januari 2023 om 10.30 uur afscheid van onze Idse 
genomen in de loods aan de Baarloseweg 34a te Helden, waarna hij 
is gecremeerd.

Mocht u nog een geschreven herinnering aan Idse met ons willen 
delen, dan stellen wij dat zeker op prijs.

Rouwlicht, 06-22573095

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

‘‘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

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

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

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

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

Baarlonaar zoekt stukje grond 
(vanaf 0,2 Ha) te koop voor moes / 
hobby tuin. Tel. 06 5321 8110

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.
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Groot is de leegte
Groot is het verdriet

Maar mooi zijn de herinneringen
Die jij achterliet

Frans 
Franciscus Johannes Petronella Manders

* Panningen, 13 oktober 1962
† Helden, 20 januari 2023

31 jaar in liefde verbonden met
Marjo Manders-Kluskens

 Trotse pap van:  Steffy en Stan
  Rogér
 
 Baasje van: Ollie c 
 
  Familie Manders
  Familie Kluskens

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 
27 januari om 10:30 uur in zaal De Boswachter, 
Provincialeweg 2 te Maasbree. Aansluitend zal het gezin 
Frans begeleiden naar het crematorium. 

Bloemen zijn mooi maar voor even, een donatie voor het 
K.W.F. stellen we zeer op prijs. 

Zuster Irmbertastraat 10, 5988 KD Helden

Heb je het over Theo, dan heb je het over een dierenliefhebber in hart en nieren. De geboren Beringenaar 
kreeg dit met de paplepel ingegoten en is zich op latere leeftijd gaan richten op kanaries. Deze zangvogels 
brachten hem nieuwe vriendschappen en wakkerden een grootse passie in hem aan, die de familieman 
vandaag de dag nog altijd heel gelukkig maakt. Deze week wordt Theo Minten (73) uit Beringe geplukt.

Als een-na-oudste telg uit een gezin 
van negen kinderen, beleefde Theo 
zijn jeugd aan de Kaumeshoek in 
Beringe. Hoewel hij als één van de 
nestors van het kroost vaak op de 
‘kleintjes’ moest passen, hield Theo 
altijd het hoofd koel. Hij was geen 
druktemaker zoals sommigen van 
zijn broertjes en zusjes en bleef de 
rust zelve. In het middelpunt van de 
belangstelling staan was dan ook 
niet aan hem besteed, maar een 
duidelijk doel had de kleine Theo 
wel voor ogen. “Als klein mannetje 
zei ik al: ‘ik wil metselaar worden’.”

Hoogstraat
Het doel dat Theo als klein manne-
tje voor ogen had, heeft hij dub-
bel en dwars waargemaakt. Zonder 
moeite haalde hij op de ambachts-
school in Panningen zijn diploma 
timmeren en vervolgens ook zijn 
felbegeerde papiertje metselen op 
de LTS in Venlo. Nadat hij als jonge 
twintiger ‘zijn’ Els van de dansvloer 
wegplukte en haar vervolgens in 
1972 de liefde verklaarde, kwamen 
zijn metselkunsten goed van pas. 
Theo en Els bouwden namelijk hun 
eigen bungalow aan de Hoogstraat 
in Beringe. Een huisje dat perfect 
aansloot op hun wensen en wat ze 
helemaal zo konden maken zoals ze 
dat zelf wilden. Wat er dan natuur-
lijk niet kan ontbreken, zijn die-
ren. Geen duiven of koeien zoals 
vroeger bij zijn ouders het geval 
was, maar krielkippen en een hele 
volière vol met fazanten, gaven 
de bungalow zijn dierlijke charme. 
Helaas mochten de fazanten niet 
lang genieten aan de Hoogstraat. 
“En dan kom je op een dag thuis 
en dan is alles naar de klote”, luidt 
Theo een onheilspellend verhaal 
in. In de volière, waar een paar uur 
eerder nog enkele mooie fazan-
ten rondliepen, bedekten nu enkel 
nog wat veren de grond. Een hond 
had zich een weg gemaand door 
het gaas en heeft niets heel gela-
ten van het gevogelte. Dit trieste 
verhaal betekende het einde voor 
Theo’s fazanten. De volières wer-
den afgebroken, maar het houden 
van vogels bleef kriebelen. Een paar 

jaar later gloorde deze wens weer aan 
de horizon na een noodgedwongen 
verhuizing.

Kanaries
Na twintig jaar trouwe dienst onder-
vond Theo fysieke klachten van het 
metselen. Zijn rug speelde hem parten 
en helaas konden hij en Els het onder-
houd aan de bungalow maar moei-
lijk bolwerken. Een verhuizing naar 
de andere kant van Beringe was het 
gevolg. Dit gaf wel weer opties tot een 
nieuwe hobby: kanaries. Deze nieuwe 
hobby kwam niet zomaar uit de lucht 
vallen. Theo was al enkele keren naar 
vogelshows geweest en besloot ver-
volgens zelf kanaries aan te schaffen. 
Eerst alleen thuis, maar het beviel zo 
goed dat hij het ook wel zag zitten om 
zich bij een vereniging aan te sluiten. 
Het klikte al snel met ‘Meijels Pracht’, 
de vogelvereniging in Meijel, waar 
Theo zich meteen thuisvoelde door het 
persoonlijke contact met Coen Steeghs. 
Een goede keuze bleek later, want dit 
was de basis voor Theo’s vogelsucces. 
Inmiddels is hij meester in verschil-
lende kanarierassen en staan er meer-
dere prijzen op zijn palmares, waarbij 
de mooiste toch wel de prijzen zijn op 
de wereldkampioenschappen. “Als je 
dan voor het eerst een medaille pakt 
op een wereldkampioenschap, dan is 
dat een geweldig gevoel”, vertelt Theo 
trots over zijn eerste overwinning. Er 
volgden vele prijzen en Theo maakte 
naam in de vogelwereld. Genoeg reden 
om gevraagd te worden voor het keur-
meesterschap, wat neerkomt op het 
jureren van verschillende vogelwedstrij-
den. Deze kans greep Theo met beide 
handen aan en na een tweejarige oplei-
ding droeg hij de titel, ‘keurmeester’.

Buitenlandse avonturen
Het keurmeesterschap opende vele 
deuren voor Theo. Zijn keurtalent 
bleef niet onopgemerkt en hij werd 
gevraagd voor verschillende wedstrij-
den in binnen- én buitenland. Zo is de 
Beringse keurmeester al meermaals 
in Oostenrijk geweest om wedstrijden 
te jureren en kent ook België weinig 
geheimen meer voor hem. Zo was zijn 
vuurdoop wat betreft keuren in het bui-
tenland meteen op het WK in Hasselt. 

Maar de wedstrijden in Oostenrijk 
waren wel de leukste tripjes. “De vol-
ledige reis werd verzorgd. Van vlucht 
tot hotel, ik hoefde me nergens druk 
om te maken”, vertelt Theo over zijn 
Oostenrijkse avonturen. Op één reis 
leek het even spannend te worden, 
een politieauto stond namelijk klaar 
om Theo op het vliegveld op te halen. 
“De politieauto stond klaar om mij 
mee te nemen. Maar gelukkig was 
het een lid van de vogelvereniging in 
Oostenrijk die doordeweeks als politie-
man werkte”, lacht Theo. Zo maakte de 
keurmeester dus een hoop mee in het 
buitenland, maar ook dichterbij huis 
heeft hij goede contacten. “We komen 
ook vaker met een groep samen om 
lekker te barbecueën en bij te praten”, 
vertelt Theo. Al moet hij wel beken-
nen dat het bijpraten meestal toch snel 
weer neerkomt op de gedeelde pas-
sie: het praten over vogels. Dit contact 
met gelijkgestemden is voor hem één 
van de leukste aspecten van het voge-
len, maar het leukste van alles wat hij 
binnen de vogelsport gedaan heeft, is 
toch wel het kweken zelf.

Familie
Inmiddels is Theo een trotse opa van 
maar liefst zeven kleinkinderen. Op de 
vraag of daar nog potentiële vogelaars 
tussen zitten, moet hij lachen. “Vroeger 
kwamen ze vaak kijken, maar tegen-
woordig is het telefoonschermpje wat 
interessanter.” Ondanks dat ze niet 
meer zozeer voor de vogels komen kij-
ken, zijn de kleinkinderen nog vaak te 
vinden bij opa en oma. Buiten dat dat 
altijd heel gezellig is, worden opa en 
oma ook af en toe op de proef gesteld 
door de kleinkinderen. “Opa, kun je 
me met mijn huiswerk helpen”, is een 
vaak gehoorde vraag in huize Minten. 
Gelukkig draait Theo zijn hand daar 
niet voor om, al moet hij toegeven dat 
het wel steeds moeilijker wordt nu de 
kleinkinderen ouder worden en naar 
de middelbare school gaan. Dat de 
liefde voor zijn kleinkinderen groot 
is, blijkt wel uit Theo’s grootste wens. 
“De kleinkinderen goed zien opgroeien 
en goed contact houden, dat is het 
mooiste wat er is”, vertelt hij trots.

Tekst en beeld: Casper Keijsers

2601 \ enzo

Theo Minten Beringe
Geplukt
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Het is tijd, ik moet nu gaan
Ik zal geen afscheid nemen

Kijk naar mij uit in de wolken
hoog in de lucht

Als de zon weer opkomt
en de hele wereld nieuw is

Kijk dan naar mij uit en hou van mij
zoals ik van jullie gehouden heb

4 april 1996                     12 januari 2023

Midden in de orkaan van verdriet, 
staan wij als gezin dichter en sterker bij elkaar dan ooit. 
Eens zullen de golven minder hoog worden en met al 
onze kracht en liefde gaan wij zijn gemis een plek geven.

Thijs & Petra

Familie Verhaegh - Vaessen,
Veldsehuizen 23, 5993 PK  Maasbree

Op zaterdag 21 januari hebben wij in besloten kring afscheid 
genomen van Rik, waarna hij een mooie rustplaats gekregen 
heeft met een prachtig uitzicht over de vijver op de 
natuurbegraafplaats in Maasbree.

Wij hopen op jullie begrip, dat wij als gezin de komende 
periode tijd voor elkaar willen hebben.  

Rik Verhaegh

Max & Linda
Felix

Bob

Jaap † & Paul † Tom & Melissa

L ieve  R ik ,

Ons eerste gesprek herinner ik mij nog goed. Je kwam 
binnen en was niet nerveus voor de sollicitatie. 
Vol zelfvertrouwen wist jij dat je een meerwaarde was 
voor My35’ Maasbree. Helaas hebben we door corona
Maasbree moeten sluiten, maar omdat je zo’n goede 
instructeur was kon ik je niet loslaten en heb jou gevraagd 
om ons team te komen versterken binnen My35’ Reuver. 

Jij pakte dit met beide handen aan! De woensdagavond was 
jouw avond. Je gaf alle leden een warm gevoel, maar ook 
ons team. Je had wel altijd je woordje klaar, want soms was 
je het niet eens met onze visie betreft de trainingsopbouw, 
maar uiteindelijk begreep je het wel.

Nog steeds ben ik Sprakeloos en ga ik je ECHT missen:
jouw loopje, jouw humor en jouw warmte. Voor mij was je 
niet alleen een medewerker/collega, maar iemand die ertoe 
doet. Het zal even duren voordat het een plek gaat krijgen, 
maar voor altijd blijf je in mijn hart en in dat van ons team.

“Het ga je goed, lieve Rik”

Jeremy Sabono
Eigenaar My35’ Reuver  
Team My35’ Reuver en collega’s

Voor velen heel gewoon,
voor ons heel bijzonder

Toon Engels
“Toon van Wiese Pietje”

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

lieve man van 

Ida Engels-Steeghs

Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

Trotse pap, schoonvader en opa van

Peter en Monique
Sem en Giel

Thom en Lisa
Job

Helma †

Ellen en Edwin
Rob

Anke en Dami
Mara en Luuk

Teun

Loes en Graad
Fleur

Juul en Tara

Haelen, 17 januari 2023
Correspondentieadres: Aan de Meule 11, 5986 AX  Beringe

De uitvaartdienst gevolgd door de crematie heeft op maandag  
23 januari plaatsgevonden.

KVW Kessel 
draagt 
stichting na 
47 jaar over
Stichting 
Kindervakantiewerk Kessel 
draagt na 47 jaar de stich-
ting over aan een nieuwe 
koepelorganisatie die de 
kinderfeesten in Kessel gaat 
organiseren. Deze groep wil 
alle kinderactiviteiten onder 
één paraplu brengen. 
Het bestuur van de nieuwe 
organisatie is er al.

Stichting Kindervakantiewerk 
Kessel is in 1975 ontstaan uit 
de toenmalige KPJ, maar ging 
in 1976 zelfstandig verder. Men 
organiseerde toen jaarlijks 
Koninginnedag, de KVW-week 
en intocht Sinterklaas. Tot 1985 
werd er elk jaar een kinder-
vakantieweek georganiseerd. 
Ruim driehonderd kinderen 
en ruim honderd vrijwilligers 
gingen in de grote vakantie 
één week lang van 09.00 tot 
17.00 uur met elkaar aan de 
slag. De kinderen werden in 
groepen van 20 à 25 kinderen 
verdeeld met vier man lei-
ding. Elke groep had een eigen 
‘home’ in Kessel of Kessel-Eik 
waar ze naar toe gingen als 
er geen vast programma was. 
Een ‘home’ bestond uit een 
garage, schuur, loods, of cham-
pignonkelder.

Onverantwoord
Elke week had een vast thema, 
dat zijn hoogtepunt vond op 
de laatste dag. In 1986 besloot 
het toenmalig bestuur om te 
stoppen met al haar activitei-
ten omdat de leeftijd van de 
begeleiders flink was gedaald 
richting 16 en 17 jaar. Men vond 
het onverantwoord om nog 
met kinderen op stap te gaan. 
Een nieuwe groep heeft toen 
geprobeerd een doorstart te 
maken, wat helaas niet lukte. 
Daarop heeft het oude bestuur 
alsnog besloten om toch door 
te gaan maar dan zonder de 
KVW-week. Ook nam men het 
besluit om naast KVW Kessel 
een jeugdvereniging op te 
richten zodat die elkaar kon-
den versterken. Zo ontstond 
jeugdvereniging ‘De Hobbits’. 
Bestuursleden van het eerste 
uur, Peter van de Beuken en 
Johan van Knippenberg, zijn na 
47 jaar nog steeds actief voor 
KVW Kessel en De Hobbits.
Op 16 januari heeft het bestuur 
van KVW Kessel besloten de 
stichting per 31 januari over te 
dragen aan de nieuwe organi-
satie. “Langs deze weg wil het 
KVW-bestuur iedereen bedan-
ken die ons de aflopen 47 jaar 
hebben gesteund. We hebben 
er het volste vertrouwen in, dat 
de nieuwe organisatie de fees-
ten voor de kinderen in Kessel 
op een goede manier zal voort-
zetten.”
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Naam Pip Bokop 
Leeftijd 15 jaar 
School Het Bouwens 
Woonplaats Panningen 

Wat voor reis zou je ooit willen 
maken? 
Ik zou heel graag een wereldreis 
willen maken door warme landen. Ik 
zou zeker Curaçao en Ibiza bezoeken 
en bijvoorbeeld drie maanden 
ergens verblijven en ondertussen op 
die plek ergens werken. Ik zou dit 
graag met een vriendin willen doen, 
dat lijkt me gezellig. 

Wat zou je nog graag willen leren 
in je leven? 
Ik zou graag de taal Frans willen 

kennen. Ik heb Fransles in de eerste 
klas gehad, maar het lukte me totaal 
niet om Frans te spreken. Ook zou 
ik graag de sport schaatsen willen 
kunnen. Ik vind het zo mooi hoe ze 
het altijd doen.

Wat deed je als kind het liefst? 
Kleuren, knutselen en spelletjes 
vond ik altijd leuk. Ik kon me 
eigenlijk met alles wat er was 
amuseren. 

Wat zijn de vijf belangrijkste 
dingen op je bucketlist? 
Bungeejumpen wil ik ooit eens 
doen, dat zou me supervet lijken. 
Een wereldreis staat er ook op, 
omdat het me heel leuk lijkt om 

verschillende culturen te ontdekken. 
Ook zou ik een strandhuis willen 
huren voor een paar maanden 
met een groep vrienden. Ik zou 
daarnaast graag stage willen lopen 
in het buitenland of een jaar in 
Amerika highschool doen. Ik heb 
dit idee een beetje opgevangen 
van Instagram. Ik zag het wel eens 
voorbijkomen en het zag er leuk 
uit. Ik heb van deze lijst nog niks 
gedaan, daarom lijkt het me ook zo 
leuk.

Wat zou je doen als je de loterij 
zou winnen? 
Ik zou heel erg veel kleding kopen, 
ook zou ik wat aan mijn ouders en 
goede doelen geven. Voor de rest 
heb ik eigenlijk geen idee, ik denk 
ook vaak op vakantie gaan. 

Wat is je favoriete restaurant? 
Zoet en Zout in Eindhoven. Ik heb 
er eens gegeten en kan er niet over 
ophouden. Het was echt heerlijk.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt? 
Een van de natuur. Ik wandel vaak 
en maak dan regelmatig een foto 
van het bos of een zonsondergang.

Wie is je beste vriendin? 
Mijn beste vriendin is Lois, mijn 
nicht. We zijn altijd al heel erg close 
geweest. In vakanties waren we 
elke dag bij elkaar. We doen nu elke 
week wel een keer afspreken, dan 
gaan we iets bakken of spelletjes 
spelen. Elke keer wat anders.

Wat zou je doen als je nooit meer 
hoeft te slapen? 
Ik zou meer tijd besteden aan 
sporten, dat vind ik erg rustgevend. 
Ook zou ik meer tijd in familie en 
aan werk besteden. 

Heb je een bijbaantje? 
Ik werk bij ‘Themaplant’, ik stek 
daar planten. Ik vind het prima om 
daar te werken. Het geld dat ik 
hiermee verdien, gaat vaak naar 
kleding of lunchen met vriendinnen. 

Wat doe je het liefst op een 
vrijdag- of zaterdagavond? 
Op vrijdag ben ik het liefste thuis, 
ik moet dan even bijkomen van de 
week. Dan ga ik sporten of Netflix 
kijken. Op zaterdag ga ik het liefste 
wat met vrienden doen. We gaan 
vaak bij iemand zitten en gewoon 
kletsen. Mijn ideale weekend ziet er 
ongeveer hetzelfde uit. 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit? 
Mijn ideale dag begint met elke 
morgen uitslapen. Vroeg opstaan 
vind ik echt verschrikkelijk. Als ik 
wakker ben, zou ik een uur met de 
hond wandelen en een uitgebreide 
lunch maken. Verder zou ik gaan 
shoppen en ‘s avonds filmavond 
houden.

Wat is je favoriete stuk decoratie 
in je kamer/huis? 
Mijn favoriete plek in mijn huis 
is mijn slaapkamer. De inrichting 
is precies zo als ik het wil. 
Mijn lievelingskleur is roze en dat 
is bijna overal in verwerkt. Ik heb 
hele mooie bloemen, kaarsen en 
planten in mijn kamer waar ik ook 
echt van hou. Er zit ook veel teddy 
in de inrichting, zoals teddy kussens, 
een teddy krukje, teddy mandjes 
en een teddy wasmand.

Wat wil je het komende jaar gaan 
doen dat je nog nooit eerder hebt 
gedaan? 
Naar een concert of festival gaan 
lijkt me heel erg leuk en heb ik nog 
nooit gedaan. 

Wat kan jou heel erg irriteren? 
Mensen die smakken. Deze irritatie 
komt niet zo veel voor, maar als 
iemand smakt, ben ik chagrijnig. 
Ik denk dat dit ontwikkeld is doordat 
ik veel let op kleine geluiden, 
die irriteren me al snel. 

Tekst: Mirthe Suntjens

Pip Bokop Panningen
15-vragen aan

Column
Goede 
voornemens

Hoi

Ongeveer driekwart van de 
mensen maakt ze, maar na een 
paar weken vliegt een groot deel 
ervan vaak alweer de prullen-
mand in. Ik heb het over goede 
voornemens. Volgens onderzoek 
houdt maar 8 procent zijn of 
haar goede voornemens effectief 
en langdurig vol. Ik neem jullie 
graag mee in mijn (hopelijk) 
realistische voornemen.

Dit jaar, 2023, heb ik maar één 
voornemen. Eén voornemen waar 
ik me voor in wil zetten en alle tijd 
voor wil gaan nemen. Mijn goede 
voornemen is namelijk: meer tijd 
voor familie en vrienden nemen en 
aandacht hebben voor de mensen 
om me heen. Vorig jaar heb ik veel 
aan mezelf gewerkt. Dit jaar komt 
voor mij in het teken te staan van 
de mensen om me heen. 
Ik mis de mensen om me heen 
en het valt me op hoe ik alles als 
vanzelfsprekend begon te zien. 
Ik vond het vanzelfsprekend dat ik 
mijn vriendinnen in de weekenden 
zou zien en mijn familie ook wel 
gewoon een keer. Dit jaar wil ik 
beginnen met meer interesse te 
tonen in anderen, omdat ik zeker 
aan iedereen denk en om ze geef, 
maar mezelf er nooit tot zette ook 
echt te appen of te vragen hoe 
het nu eigenlijk echt gaat met 
anderen. Daar wil ik eens mee 
beginnen. Ik wil vanuit mij meer 
diepgang tonen. Ik zelf vind het 
lastig eerlijk te zijn tegen anderen. 
Maar hoe kan ik van anderen 
eerlijke antwoorden verwachten, 
als ik de vragen zelf ook niet eerlijk 
beantwoord? In 2023 ga ik zelf 
vaker voorstellen om af te spreken. 
Om bij te kletsen. Maar vooral 
om in contact te blijven met de 
mensen waar ik om geef. Om meer 
diepgaande banden te mogen 
ervaren in 2023. Met als einddoel 
natuurlijk op een gezellig 2023. 
Vol met mooie vriendschappen 
voor ook alle jaren die nog gaan 
komen.

Ik wil meer tijd voor 
familie en vrienden 
nemen

Mirthe

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.

2601 \ jongeren
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In liefde losgelaten

Jan van Kempen
* Sevenum, 26 januari 1942

 † Venlo, 20 januari 2023

echtgenoot van

Ton van Kempen-Korstjaans
lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Ron en Mariëlle
Tom, Luc

Marcel en Marly
Jeroen, Bart

Frank en Cindy
Kay, Lin

Kranestraat 1D
5961 GW  Horst

De afscheidsdienst heeft op 26 januari plaatsgevonden.

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uit-

gangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 

Voorrang voor statushouders is pijnlijk, 
maar wel nodig

Matrassenbelasting

Doorontwikkeling (nieuwbouw) Kuukven 
in Baarlo

Het college van Horst aan de Maas heeft besloten om de komende maanden aan statushouders voorrang 
te geven bij de toewijzing van woonruimte. Voor andere burgers die ook op een huis wachten, is dat een 
pijnlijk besluit. Maar het is nodig en ook te verdedigen.

Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben 
gekregen – ze worden dan aangeduid als statushouders 
– worden ze voor huisvesting aan gemeenten gekop-
peld. Gemeenten mogen zelf weten of ze statushouders 
daarbij voorrang geven. Maar het toegewezen aantal 
te huisvesten statushouders moet wel in dat jaar een 
woning krijgen. Dat knelt, want er zijn veel te wei-
nig huurwoningen. Statushouders die moeten uitstro-
men uit opvangcentra kunnen daar niet weg, omdat 
ze in ‘hun’ gemeente geen woning kunnen krijgen. 
Daarmee loopt de opvang van vluchtelingen vast en 
moeten mensen buiten slapen, zoals onlangs gebeurde 
in Ter Apel. Om die impasse te doorbreken, hebben 
gemeenten als Utrecht, Amersfoort en ook Horst aan 
de Maas het besluit genomen om gedurende een aan-
tal maanden vrijkomende huurwoningen toe te wijzen 
aan statushouders. Het is begrijpelijk dat dit wrevel en 

verzet oproept bij mensen die ook al lang op een huis 
wachten. Maar als alle gemeenten dit voorbeeld vol-
gen, komen weer plekken vrij in de opvangcentra en 
kan Nederland in alle rust zijn taak in de opvang van 
vluchtelingen op een menswaardige wijze waar maken. 
Het misbaar dat over de tijdelijke voorrang voor status-
houders wordt gemaakt, komt vaak van partijen die in 
het verleden hun uiterste best hebben gedaan om te 
verhinderen dat er voldoende betaalbare huurwoningen 
gebouwd werden. Wat dat betreft zijn het krokodillen-
tranen met een hoge mate van schijnheiligheid. Want 
de bouw van meer betaalbare huurwoningen is de 
oplossing van dit probleem. Wij dringen daar al jaren op 
aan, maar het heeft nog steeds te weinig prioriteit. Het 
wordt te veel overgelaten aan de markt.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, raadsleden

Ja, u leest het goed. Sinds 2021 betaalt u bij het Milieupark 15 euro per ingeleverd matras. De belasting 
werd in 2021 ingevoerd om een tekort weg te werken bij de afvalverwerking. De 15 euro per matras 
komt overeen met de daadwerkelijke kosten die de gemeente per matras maakt. Bij de raadsbehande-
ling van nieuwe belastingen en tarieven stelde het college voor dit tarief in 2023 te handhaven.

 Omdat we het college kritisch volgen, gingen we zelf 
op onderzoek uit. Hieruit bleek dat 60 procent van alle 
gemaakte kosten in 2023 via Matras Recycling wordt 
vergoed. En na 2028 de verwerking zelfs voor 100 pro-
cent wordt vergoed. Wij vroegen het college daarom of 
dat zij het niet vreemd vindt dat u als inwoner het volle 
pond betaalt terwijl de gemeente tegelijkertijd nóg 
eens 60 procent van de kosten vergoed krijgt. Het col-
lege bleef echter voet bij stuk houden en gaf aan dat 

de totale kosten voor afval nog steeds hoger zijn dan 
de opbrengsten. Dit laat onverlet dat u voor de afval-
verwerking al bijna 32 procent meer betaalt dan voor 
andere diensten (zoals bijvoorbeeld een vergunning).
De matrassen die u vroeger gratis kon inleveren wor-
den nu dus gebruikt als melkkoe om andere tekorten te 
dekken. Onacceptabel vinden wij als VVD.

Paul Sanders

Er ligt een voorstel voor een extra voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Kuukven fase 3-4-5 
in Baarlo. Een duidelijk en prima voorstel. Kuukven fase 3-4-5 ligt in de zogenoemde kernrandzone in de buurt 
van belangrijke natuurwaarden. Gemeente Peel en Maas heeft niet alleen de ambitie om het juiste aantal en 
typen woningen toe te voegen, maar ook om dit toekomstbestendig, duurzaam, klimaatadaptief en met oog 
voor identiteit en biodiversiteit te doen. Voor deze ontwerpopgave is daarom vanwege ligging én ambitie 
gekozen voor een bureau met kennis en ervaring op het gebied van zowel landschapsarchitectuur als 
stedenbouw.

Bij het ontwerpen is gekozen voor een 
focus op kwaliteit. Dit vertaalt zich 
– naast ruim honderd woningen - in 
meer ruimte voor (robuust) groen, een 
aandeel van 30 procent sociale huur-
woningen en ruimte voor ontmoeting 
en beleven (sociale duurzaamheid). 
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt 
op basis van de diverse beleidskaders 
die betrekking hebben op het ontwik-
kelen van een woningbouwlocatie. 
Dit is in samenwerking met Wonen 
Limburg opgesteld. De ontwerpkeuzes 
die voor deze nieuwe woonbuurt zijn 
gemaakt, zorgen op diverse manie-

ren voor meerwaarde. Dit zou zomaar 
de positieve opmaak kunnen zijn voor 
andere nieuwbouwlocaties binnen 
Peel en Maas om het woongenot te 
veraangenamen. Wij als CDA-fractie 
steunen dit duidelijk en prima voorstel. 
Er is haast geboden, als de college-
voorstellen geen doorgang vinden, 
gaat het veel te lang duren om een 
woning gerealiseerd te krijgen in dit 
plan. Koers vasthouden betekent vast-
houden aan planning. Zo, wat betreft 
het CDA gaat nu zo snel mogelijk de 
schop in de grond.

Fractie

PvdA/GroenLinks

VVD Peel en Maas

CDA Peel en Maas

familie \ 2601 
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I ngezonden b r ief

Varkens en de zorgen om ‘kinderen en kleinkinderen’
De heer Nico Vincken toonde zich in de vorige HALLO bezorgd om de gemoedsrust van briefschrijver Rob 
van Dijk uit Egchel. Die vreest voor de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen vanwege de vele 
varkens. Aanleiding zijn plannen voor tienduizenden éxtra varkens op het LOG in Egchel. Dat is natuur-
lijk erg sociaal van de heer Vincken, maar ik ben bang dat hij in zijn bijdrage de plank toch flink mis slaat.

Vincken beweert dat de veehouderij 
weinig, of zelfs niéts te maken heeft 
met de opwarming van de aarde en 
bagatelliseert überhaupt de nega-
tieve gevolgen van de veehouderij. 
Heeft de heer Vincken dan nog nooit 
gehoord van de massale ontbos-
sing die nodig is voor de productie 

van soja, nodig voor varkensvoer? 
Minder bossen zorgt voor min-
der CO2-opname en dus voor meer 
opwarming van ons enige huis, de 
aarde. Dan dat andere broeikasgas 
dat vrijkomt door de vee-industrie, 
methaan: methaangas (CH4) is een 
broeikasgas dat 34 keer sterker is 

dan CO2. Van de totale methaane-
missie komt circa twee derde voor 
rekening van de veehouderij. Een 
deel ervan komt voor rekening van 
de varkenshouderij. Luchtwassers in 
varkensstallen halen het methaan-
gas niet uit de lucht. Het verdwijnt 
uiteindelijk na een enkele tientallen 

jaren, maar heeft in de tijd dat het er 
is een sterk opwarmend vermogen. 
Helaas, meneer Vincken: de varkens-
houderij in Peel en Maas heeft wel 
degelijk een aandeel in de opwar-
ming van de aarde. Rob van Dijk 
heeft, jammer genoeg, heel goede 
redenen om zich zorgen te maken. 
En u, als gestudeerd mens, had uw 
huiswerk beter moeten maken. 

Peter Vullings Egchel

2601 \ opinie

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.

Column
Supermarkt
Boodschappen. Van welke 
afkomst, welke stand of welke 
geloofsovertuiging je ook bent: 
de wondere wereld van de 
supermarkt is niemand 
onbekend. Alhoewel, wellicht 
dat onze Willem-Alexander er 
een lakei op nahoudt die de 
boodschappen doet, maar laten 
we er even vanuit gaan dat onze 
majesteit de HALLO van deze 
week overslaat.

De schuifdeuren gaan open, 
een geurencocktail van warme 
broodjes, rauw vlees en puberende 
vakkenvullers komt je alweer 
tegenmoet. Vol goede moed 
werk ik mijn denkbeeldige 
boodschappenlijst af. Met behulp 
van de meest inefficiënte route 
vul ik gestaag mijn trekmandje, 
waarin nog enkele voedselresten 
van de vorige gebruiker zitten 
vastgeplakt. Nou, ik heb mijn 
boodschapjes bijna bij elkaar. 
Alleen sta ik al een hele poos te 
zoeken voor een rek naar mijn 
biologische volkorenpasta. Tegen 
beter weten in trek ik een knaap 
met een ‘Ik help u graag’-shirtje 
aan de jas. En zoals verwacht, 
sta ik een minuut later weer voor 
datzelfde rek te staren, maar 
nu staart er een puistige tiener 
met me mee. Zonder biologische 
volkorenpasta slenter ik met mijn 
trekmandje, waarvan inmiddels 
twee wieltjes besloten hebben 
niet meer mee te doen, naar de 
kassa. En ja, voordat ik de kassa 
bereik, was ook ditmaal mijn 
zelfdiscipline weer net zo sterk als 
de koffie bij de koffiecorner en heb 
ik me toch vergaloppeerd aan de 
lekkernijen in de gang die werden 
aangeduid met het bord ‘Snoep’. 
Terwijl me het schuldgevoel alweer 
bekruipt, inventariseer ik bij welke 
langzaam vooruitschuivende 
massa ik me ga aansluiten. Nadat 
ik het beurtbalkje, wat mijn 
voorganger natuurlijk niet heeft 
neergelegd, iets te agressief op 
de iets te vettige kassaband heb 
gelegd, leeg ik langzaam mijn 
trekmandje. Ik schuif lekker mee, 
tot ik dan eindelijk aan de beurt 
ben. “9,90 euro alsjeblieft”, klinkt 
het vanachter het schermpje. 
Terwijl ik mijn pinpas tevoorschijn 
tover, denk ik alleen maar: “10 cent 
te weinig voor een pannenzegel, 
top.” Naar buiten lopend, denkend 
aan morgen, vraag ik me af: 
is Amalia eigenlijk nog vrijgezel?’

Casper Keijsers

Caspers Comeback

Bespreking poll week 03

Horst aan de Maas is de eerste Limburgse gemeente die statushouders voorrang wil gaan geven op huurwoningen. Bijna alle sociale huurwo-
ningen die de komende drie maanden vrijkomen in die gemeente, zouden in dat geval naar statushouders gaan. Omdat Horst aan de Maas voor 
1 juli onderdak moet bieden aan 77 asielzoekers met een verblijfsvergunning, wordt voor deze maatregel gekozen. Is dit een maatregel die ook in 
Peel en Maas binnenkort aan de orde komt? En zou iedere inwoner niet een gelijke kans op een woning moeten hebben? We vroegen u wat u vindt 
van de stelling dat statushouders in Peel en Maas voorrang moeten krijgen op een huurwoning. 

Liesbeth Bouten-Zeetsen zet vraagtekens bij de 
gekozen stelling. “Jullie vragen om een antwoord 
dat jullie eigenlijk al weten. En de mensen dan 
die al jaren op de wachtlijst staan? Als het kon, 
zou je jouw kind maar gelijk als woningzoekende 
inschrijven zodra je aangifte hebt gedaan van 
de geboorte. Tegen de tijd dat ze volwassen zijn 
komen ze misschien aan de beurt. De statushou-
ders hebben misschien wel recht op een woning, 
maar ook zij kunnen op de wachtlijst.” Monique 
Gommans Reijnen vindt dat statushouders niet 

meer recht hebben op een woning dan andere 
wachtenden. “Natuurlijk niet. Het is gewoon schan-
dalig dat ze overal voorrang op krijgen”, schrijft ze. 
In Meijel heerst het gevoel dat statushouders al 
langer voorrang krijgen, laat Juudje Van weten. “In 
Meijel gaan twee van de drie huizen al naar hen en 
hebben de inwoners zelf amper een kans. Met de 
drie à vier huizen die hier per jaar vrijkomen, valt 
dat natuurlijk wel op. Mensen die al jaren wach-
ten voelen zich achtergesteld.” Gretje Stroomberg 
Raaymakers vindt het hare van de vraagstelling. 

“Stomme vraag. Dan geef jullie eigen huizen maar 
af.” Sjak Selen vindt dat slecht beleid ten grondslag 
ligt aan de huidige problematiek. “Gemeenten die 
al jaren een puinhoop maken van woningbouw-
plannen en enorm vertragend werken door eisen 
en procedures, moeten zulke noodgrepen uithalen. 
Zorg nu maar eens eerst dat er voldoende gebouwd 
kan worden voor onze eigen inwoners. Dan voor-
kom je ook alle weerstand die nu weer ontstaat 
rondom asielzoekers en statushouders.”

We kunnen er niet meer omheen. De digitalisering in het middelbare onderwijs is in volle gang. Boeken worden steeds vaker ingewisseld voor 
tablets en schrijven wordt veel vaker vervangen door typen. Zorgt deze digitalisering voor beter en passender onderwijs? Of zorgen de tablets 
voor afleiding en voor ‘vierkante ogen’ bij de leerlingen?

“Jongens en meisjes, pak de boeken er maar 
bij”, hoor je steeds minder vaak in het klaslo-
kaal. En dat komt niet omdat de ijverige leer-
lingen de boeken al klaar hebben liggen, maar 
omdat boeken steeds vaker worden vervangen 
door tablets. Een groot voordeel is natuurlijk dat 
alle boeken daarmee op één bron staan. Het is 
niet meer nodig om te checken welke vakken 
je vandaag hebt. Als je als leerling je tablet bij 
hebt, dan kun je in elke les meedoen en je hoeft 
geen zware boekentas meer mee te zeulen. 

Verder bereidt het leerlingen ook voor op de digi-
tale wereld van vandaag de dag. Daarnaast geeft 
een digitale lesomgeving ook veel flexibiliteit voor 
docenten. Het is veel eenvoudiger om voor iedere 
leerling een passend lesprogramma op een juist 
niveau aan te bieden, dan wanneer iedereen uit 
hetzelfde boek leert.
Anderzijds is de tablet natuurlijk ook een grote 
bron van afleiding. Naast de schoolboeken kunnen 
er namelijk ook tientallen spelletjes op de tablet 
gedownload worden. Waar een docent een telefoon 

nog in kan nemen, wordt dat voor de tablet een 
lastig verhaal aangezien deze dus ook nodig is om 
de les te kunnen volgen. Daarnaast neemt scherm-
tijd voor kinderen alleen maar toe op deze manier. 
Overmatig gebruik ligt daardoor op de loer, waar-
door kinderen de hele dag alleen nog maar op een 
schermpje kijken.

De digitalisering het in het middelbaaronderwijs is 
een slechte zaak. Wat vindt u?

De digitalisering in het middelbare 
onderwijs is een slechte zaak

Statushouders moeten voorrang krijgen op huurwoning

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

I ngezonden b r ief

Alstublieft niet nog meer varkens
Tot dusver wordt er veel geschreven over de hoeveelheid uitstoot van ‘stikstof’. We weten bijvoorbeeld 
dat het aandeel van uitstoot van varkens zo’n 17 procent is van het landbouw-deel (bron: NOS Nieuws 9 
september 2019). Maar wat zijn dan toch de gevolgen van die uitstoot van stikstofoxide en ammoniak?

De poep van de beesten wordt als 
mest gebruikt voor gewassen, jaar in 
jaar uit. Echter, de hoeveelheden zijn 
juist in de loop van die jaren, enorm 
toegenomen. Reeds in de tachti-
gerjaren, dus wel 50 jaar geleden 
al, is gemeld dat naaldbossen in de 
buurt van bedrijven doodgingen. Een 
deel van die mest verdampt name-
lijk als ammoniak, komt in de lucht 

en veroorzaakt verbranding van de 
naalden. Stikstof ‘verrijkt’ de bodem. 
Maar juist de enorme hoeveelhe-
den zorgen ervoor dat de zeldzame 
planten, die het juist goed doen op 
voedselarme grond, het loodje leg-
gen. Planten die van voedselrijke 
grond houden, krijgen de overhand. 
Met als gevolg dat het bodemleven 
verarmt en de biodiversiteit van de 

plantensoorten afneemt. 
Dat zorgt voor minder soorten plan-
ten, minder soorten insecten, min-
der soorten vlinders, minder soorten 
vogels en minder soorten bomen. 
Heeft u ook gemerkt dat we geen 
geplette insecten meer van onze 
autoruiten hoeven af te wassen?
Minder aardwormen, minder zome-
reiken, minder naaldbomen. En ook 

minder soorten vissen, zoals de 
snoek. Door de stikstof en ammo-
niak worden de planten gevoeli-
ger voor droogte, vorst, vraat en 
ziekteverwekkers. En wij mensen? 
Och, wat schade aan longen, hart- 
en bloedvaten, irritaties aan ogen, 
neus en keel. Stikstof en ammoniak? 
De sluipende moordenaars van de 
natuur én van onze gezondheid. 
Wordt alstublieft wakker!

Germaine Cruijsberg-Slosser, 
Panningen
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Locatie

Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Peel en Maas

Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Neerseweg 39
Keizersbaan 10
Maasstraat 62
Schijfweg-Noord 4a
Onderste Horst 1
Venloseweg 129
Bleekweg 10
Hondsheuvelstraat 7A
Industrieterrein Panningen 106
Industrieterrein Panningen 20
Loo 3
Markt 65
Ringovenpark ong. Panningen
Verkeersbesluit – Opheffen parkeerverbod 
Dorpstraat 30-52 Maasbree
Verkeersbesluit – Opheffen parkeerverbod 
Venloseweg Maasbree
Voornemen ambtshalve opname in de 
Basisregistratie Personen (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.

Voorkom een bevroren container
Door het koude weer kan het afval in uw container vast vriezen. Voorkom dat 
we uw container niet kunnen leegmaken. We geven u 5 tips:.

· Schud of steek de inhoud van de container goed los voordat u deze aan de weg 
zet.

· Leg een oude krant of wat stro op de bodem. Dit neemt het vocht op, zodat het 
niet kan vast vriezen.

· Zorg ervoor dat uw GFT-afval zo droog mogelijk is.
· Stamp het afval niet aan.
· Plaats een takje onder de deksel, zodat de deksel niet vast vriest.

Kunst en Cultuur zoekt nieuwe leden
Hebt u een zwak voor cultuur en wilt u méér doen met uw kennis hierover? Word 
dan lid van de adviesgroep Kunst en Cultuur van de gemeente Peel en Maas.

Aanmelden
Bent u 18 jaar of ouder en wilt u graag 
bijdragen aan kunst en cultuur binnen de 
gemeente Peel en Maas?
Stuur dan uw motivatie en curriculum 
vitae vóór 1 februari 2023 naar
administratiemo@peelenmaas.nl.
We horen hierbij graag waarom u lid wilt 
worden van de adviesgroep en waar uw 
kennis ligt. Het is verder een voordeel als 
u in de gemeente Peel en Maas woont.

De gesprekken zijn op vrijdagmiddag 10 
februari of maandagmiddag 13 februari 
2023.

Wat doet de adviesgroep Kunst en 
Cultuur
De adviesgroep geeft het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd 
en ongevraagd advies over de volgende 
onderwerpen:
· Kunst- en cultuurbeleid 

cultuurstimulering en cultuureducatie
· Cultureel erfgoed (archeologie, 

architectuur, cultuurhistorie)
· Muziek, taal, film, dans en podiumkunst

· Kunst en design in de openbare ruimte
· Gebruik van kunst op sociale media

De adviesgroep vergadert gemiddeld 
5 keer per jaar in het Huis van de 
Gemeente. De leden werken op vrijwillige 
basis en de gemeente ondersteunt dit. 
Ten minste 1 keer per jaar overlegt de 
adviesgroep met de wethouder Kunst en 
Cultuur.

Wat wij bieden
Als lid van de adviesgroep Kunst en 
Cultuur maakt u deel uit van een groep 
enthousiaste, kundige vrijwilligers met 
hart voor kunst en cultuur. U kunt actief 
meedenken over de onderwerpen en 
zo maakt u het culturele leven in de 
gemeente Peel en Maas een stukje 
bruisender.

Als u nog vragen heeft, neem dan 
contact op met Jacqueline Stienen via 
administratiemo@peelenmaas.nl of 
via telefoonnummer 077 306 6666. Zij 
kan ook zorgen voor een gesprek met de 
andere leden van de adviesgroep.

Raadsvergadering op dinsdag
31 januari 2023
De raadsvergadering start om 19:30 uur en is in de Raadzaal van het Huis van de 
Gemeente. Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het 
volgende:

· De publieke tribune is opengesteld.
· Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op 

de publieke tribune.
· Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
· Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 

30 januari, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de 
Gemeente.

Agenda
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

· Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
· Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2022
· Ingekomen stukken
· Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
· Vaststellen “Veegbestemmingsplan stoppers 2020”
· Vaststellen bestemmingsplan “Kwakvors 9 en 10 te Grashoek”
· Vaststellen “Peelstraat 85 Panningen, wijzigen bestemming Agrarisch 

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

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

bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Recreatie – Verblijfsrecreatie
· Doorontwikkeling Kuukven Fase 3-4-5
· Vaststellen Bestemmingsplan “Keup 11 en Keup ongenummerd Egchel en 

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

· Zienswijzen Kadernota’s MGR, RUD en Veiligheidsregio



11

nieuwsgemeentegemeente
week 04 / 26 januari 2023 / Informatie van en over de gemeente

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

Locatie

Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Peel en Maas

Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Neerseweg 39
Keizersbaan 10
Maasstraat 62
Schijfweg-Noord 4a
Onderste Horst 1
Venloseweg 129
Bleekweg 10
Hondsheuvelstraat 7A
Industrieterrein Panningen 106
Industrieterrein Panningen 20
Loo 3
Markt 65
Ringovenpark ong. Panningen
Verkeersbesluit – Opheffen parkeerverbod 
Dorpstraat 30-52 Maasbree
Verkeersbesluit – Opheffen parkeerverbod 
Venloseweg Maasbree
Voornemen ambtshalve opname in de 
Basisregistratie Personen (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.

Voorkom een bevroren container
Door het koude weer kan het afval in uw container vast vriezen. Voorkom dat 
we uw container niet kunnen leegmaken. We geven u 5 tips:.

· Schud of steek de inhoud van de container goed los voordat u deze aan de weg 
zet.

· Leg een oude krant of wat stro op de bodem. Dit neemt het vocht op, zodat het 
niet kan vast vriezen.

· Zorg ervoor dat uw GFT-afval zo droog mogelijk is.
· Stamp het afval niet aan.
· Plaats een takje onder de deksel, zodat de deksel niet vast vriest.

Kunst en Cultuur zoekt nieuwe leden
Hebt u een zwak voor cultuur en wilt u méér doen met uw kennis hierover? Word 
dan lid van de adviesgroep Kunst en Cultuur van de gemeente Peel en Maas.

Aanmelden
Bent u 18 jaar of ouder en wilt u graag 
bijdragen aan kunst en cultuur binnen de 
gemeente Peel en Maas?
Stuur dan uw motivatie en curriculum 
vitae vóór 1 februari 2023 naar
administratiemo@peelenmaas.nl.
We horen hierbij graag waarom u lid wilt 
worden van de adviesgroep en waar uw 
kennis ligt. Het is verder een voordeel als 
u in de gemeente Peel en Maas woont.

De gesprekken zijn op vrijdagmiddag 10 
februari of maandagmiddag 13 februari 
2023.

Wat doet de adviesgroep Kunst en 
Cultuur
De adviesgroep geeft het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd 
en ongevraagd advies over de volgende 
onderwerpen:
· Kunst- en cultuurbeleid 

cultuurstimulering en cultuureducatie
· Cultureel erfgoed (archeologie, 

architectuur, cultuurhistorie)
· Muziek, taal, film, dans en podiumkunst

· Kunst en design in de openbare ruimte
· Gebruik van kunst op sociale media

De adviesgroep vergadert gemiddeld 
5 keer per jaar in het Huis van de 
Gemeente. De leden werken op vrijwillige 
basis en de gemeente ondersteunt dit. 
Ten minste 1 keer per jaar overlegt de 
adviesgroep met de wethouder Kunst en 
Cultuur.

Wat wij bieden
Als lid van de adviesgroep Kunst en 
Cultuur maakt u deel uit van een groep 
enthousiaste, kundige vrijwilligers met 
hart voor kunst en cultuur. U kunt actief 
meedenken over de onderwerpen en 
zo maakt u het culturele leven in de 
gemeente Peel en Maas een stukje 
bruisender.

Als u nog vragen heeft, neem dan 
contact op met Jacqueline Stienen via 
administratiemo@peelenmaas.nl of 
via telefoonnummer 077 306 6666. Zij 
kan ook zorgen voor een gesprek met de 
andere leden van de adviesgroep.

Raadsvergadering op dinsdag
31 januari 2023
De raadsvergadering start om 19:30 uur en is in de Raadzaal van het Huis van de 
Gemeente. Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het 
volgende:

· De publieke tribune is opengesteld.
· Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op 

de publieke tribune.
· Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
· Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 

30 januari, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 
raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de 
Gemeente.

Agenda
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

· Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
· Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2022
· Ingekomen stukken
· Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
· Vaststellen “Veegbestemmingsplan stoppers 2020”
· Vaststellen bestemmingsplan “Kwakvors 9 en 10 te Grashoek”
· Vaststellen “Peelstraat 85 Panningen, wijzigen bestemming Agrarisch 

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

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

bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Recreatie – Verblijfsrecreatie
· Doorontwikkeling Kuukven Fase 3-4-5
· Vaststellen Bestemmingsplan “Keup 11 en Keup ongenummerd Egchel en 

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

· Zienswijzen Kadernota’s MGR, RUD en Veiligheidsregio

raadsnieuwsgemeentegemeente

www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 
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Nieuwbouw Kuukven: wachten op ja-woord Wonen Limburg

Brede steun voor stopafspraken met tientallen 
veehouderijen; transitie buitengebied in volle gang.
De nieuwbouwplannen voor het gebied Kuukven in Baarlo en het definitief stoppen van 
een groot aantal intensieve veehouderijen. Dat waren de twee grote onderwerpen in 
de commissievergadering van vorige week dinsdag. Alle fracties waren positief over de 
voorstellen van het college. Dat is niet zo raar: het verdwijnen van intensieve veehouderij 
zorgt voor een mooier en leefbaarder platteland en Kuukven levert Baarlo 116 nieuwe 
woningen op. Tenminste, als Wonen Limburg óók meedoet. 

De commissievergadering is bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering, meestal twee 
weken later, waar de raad stemt over de voorstellen.

Kuukven
In de commissievergadering van vorige week ging de meeste tijd naar het plan Kuukven. Het gaat 
om fase 3, 4 en 5 (samen 5 ha) van de gelijknamige wijk in Baarlo, waar zo’n twintig jaar geleden 
de eerste huizen zijn gebouwd. Het plan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en Wonen 
Limburg. Aansluitend op het al gerealiseerde deel van Kuukven willen beide partners nog eens 
116 woningen bouwen, waarvan 30% sociale huur. In de (nog schetsmatige) plannen is veel 
aandacht voor een mooie openbare ruimte die ook een positieve bijdrage levert op het gebied 
van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het plan dreigde daardoor echter bijna vijf 
miljoen euro te duur uit te vallen. Daarom is het aangepast (o.m. door meer woningen in te tekenen) 
zodat het tekort nu uitkomt op €2 tot €2,5 miljoen. De aanpassing van het ontwerp heeft wel extra 
geld gekost, zodat het college de raad nu vraagt om een extra voorbereidingskrediet van € 185.000.

Onzekerheid Wonen Limburg
De dringende noodzaak van woningbouw in Baarlo was voorafgaand aan de behandeling nog eens 
benadrukt door Astrid Görtz van het Dorpsoverleg Baarlo. Ze maakte gebruik van het Spreekrecht 
en herhaalde een eerder geuite ‘noodkreet’ uit Baarlo over een tekort van maar liefst 260 woningen 
in het dorp. De politieke partijen waren zonder uitzondering positief over het plan. Met name Lokaal 
Peel en Maas en de VVD wezen op een projectrisico dat het college zelf ook noemt in zijn voorstel: 
er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt met partner Wonen Limburg. De woningstichting 
is weliswaar vanaf het begin betrokken geweest bij de planvorming, maar heeft nog geen 
definitief akkoord gegeven. Duidelijk is in elk geval dat ook de woningstichting een deel van het 
overgebleven tekort op zich moet nemen. Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) zei in zijn reactie te 
verwachten dat Wonen Limburg wel degelijk mee zal doen. Hij sloot zelfs niet uit dat ze nog vóór de 
besluitvormende raadsvergadering hun definitieve ja-woord geven. Als Wonen Limburg onverhoopt 
toch afhaakt ‘valt de bodem onder dit plan weg’ en gaat de gemeente op zoek naar een andere 
partner volgens de wethouder.

Zorgen om houtwal
In het Spreekrecht had Els van Knippenberg van IVN Maasbree/Baarlo haar zorgen uitgesproken 
over de aantasting van een bijzondere houtwal in het plangebied Kuukven. Die wal is volgens de 
natuurvereniging niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de biodiversiteit. Haar bijdrage was 
voor diverse fracties aanleiding om wethouder Wanten om een reactie te vragen. Volgens Wanten 
worden delen van de houtwal (met name veel grote bomen) wel degelijk behouden. Een deel van 
de wal zal echter onvermijdelijk plaats moeten maken om een ‘realistisch situering’ van huizen en 
inritten mogelijk te maken. Maar dat wordt ruim gecompenseerd door het vele groen dat er in de 
wijk komt, antwoordde Wanten. Hij zei ook dat de gemeente samen met het IVN zorgvuldig gaat 
kijken naar het groen in de wijk. Als de raad op 31 januari akkoord gaat, is het nieuwe deel van de 
wijk Kuukven mogelijk vóór 2030 klaar.

Transitie buitengebied
De rest van de vergadering werd besteed aan een reeks agendapunten die allemaal te maken 
hebben met de transitie die momenteel gaande is in het buitengebied. De laatste jaren is een groot 
aantal intensieve veehouderijen in Peel en Maas, sommige dicht bij woonkernen, ermee gestopt. 
Sommige ondernemers zijn bezig met het ontwikkelen van andere verdienmodellen (akkerbouw, 
paarden, boerencamping, caravanstalling, zorgboerderij e.d.), anderen stoppen helemaal met hun 
bedrijf. Om die transitie ook planologisch goed te regelen komt het college nu met een zogeheten 
‘veegbestemmingsplan’. Daarin wordt in één keer van 38 locaties de bestemming ‘intensieve 
veehouderij’ omgezet in de bestemming ‘agrarisch-grondgebonden’. Dat wil zeggen dat daar geen 
intensieve veehouderij meer mag komen.

Stikstofrechten
Portefeuillehouder Wanten zei in zijn toelichting dat door deze ontwikkelingen het woon- en 
leefklimaat in de kernen flink verbetert. De raad zag dat ook en was daarom unaniem positief. 
Wel wilde PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees weten of met het stoppen van 
de veehouders ook hun stikstofrechten weg zijn, ‘anders zijn we niks opgeschoten.’ Joyce Tielen 
(D66) wilde dat ook weten. Wanten antwoordde dat niet de gemeente maar de Provincie en in het 
verlengde hiervan de Rijksoverheid gaan over de intrekking en het verhandelen van stikstofrechten. 
Maar ‘wij zijn er zeker wat mee opgeschoten’, zei Wanten, ‘want het gaat ook over geur en uitstoot 
van fijnstof, en dat is nu sowieso weg.’ Omdat het voorstel door alle partijen werd omarmd, besloot 

de commissie om het als hamerstuk op de raadsagenda te zetten. Het zal op 31 januari dus zonder 
verdere discussie worden aangenomen.

‘Niet transparant’
Het volgende agendapunt leek op het eerste gezicht ook geschikt voor het predicaat ‘hamerstuk’, 
maar dat pakte anders uit. Ook hier gaat het om een veehouderij die inmiddels is gestopt, gelegen 
aan de Keup bij Egchel. Omdat het bedrijf een milieubelasting vormde voor de kern Egchel had de 
gemeente in 2020 met de ondernemer afgesproken dat hij stopt met zijn bedrijf, in ruil voor twee 
bouwplekken voor woonhuizen (de zgn. win-winregeling). Eén daarvan ligt aan de Baarloseweg, en 
is door de gemeente met de ondernemer in kwestie geruild voor een perceel aan de Keup. Maar de 
ruil is volgens de buren aan de Baarloseweg, die het perceel graag zélf wilden kopen, niet eerlijk in 
zijn werk gegaan. In het Spreekrecht, aan het begin van de vergadering, had buurvrouw Nicole van 
der Pluijm de raad tot in detail verslag gedaan van het volgens haar ondoorzichtige en in haar ogen 
oneerlijke verkoopproces. Daardoor zijn zij en haar man feitelijk buitenspel gezet, vindt ze.

Nader onderzoek
Voor de raad was haar betoog aanleiding om wethouder Wanten om een nader onderzoek te 
vragen. Wanten zei dat de gemeente dit soort transacties altijd juridisch laat checken, en zegde toe 
schriftelijk te reageren op de punten die door Van der Pluijm zijn aangehaald. Raf Janssen
(PvdA/GroenLinks) drong aan op een objectief, onafhankelijk onderzoek. De raad wacht de reactie 
van het college nu eerst af, en kijkt dan wat te doen met het voorstel over de sanering van de 
veehouderij aan de Keup.

Hamerstukken
Ook de overige vier agendapunten hadden direct te maken met de ontwikkelingen in het 
buitengebied. De fracties kozen er voor om alle vier de voorstellen als hamerstuk af te handelen in 
de raadsvergadering eind deze maand. Bij de eerste van de vier gaat het om een paardenhouderij 
aan de Kwakvors in Grashoek die wil uitbreiden. Een tweede gaat over een gestopte glastuinder 
(aan de Peelstraat in Panningen) die zijn kassen wil slopen en hobbymatig paarden wil houden. Zijn 
bedrijfswoning wordt omgezet in een gewone woning. Verder stond de beëindiging van een groot 
kalkoenenbedrijf op Zelen in Panningen (18.000 dieren) op de agenda. Omdat de gemeente graag 
ziet dat grote veehouderijen bij woonkernen stoppen, kan ook deze ondernemer gebruik maken van 
de win-winregeling. In ruil voor sanering wordt de bedrijfswoning omgezet in een gewone woning 
én mag de ondernemer een extra woning bouwen op de hoek Zelen-Eemsestraat. Als laatste 
kwam de omzetting van een varkensbedrijf op de locatie Houwenberg in Grashoek aan de orde. De 
eigenaar wil een heel andere kant op: hij wil vijf vakantie-appartementen realiseren voor mensen 
met een zorgbehoefte, samen met een groepsruimte en een binnenspeeltuin voor de gasten. ‘Een 
mooi initiatief’, klonk het van diverse zijden in de commissie, en de initiatiefnemer werd veel succes 
gewenst.
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Romee Neefs Limburgs kampioen
Romee Neefs van Paardensportvereniging De Cavaliers wist zaterdag 21 januari Limburgs Kampioen in de 
Klasse L1 te worden. In Reuver plaatste ze zich met haar paard Nacho Nova op die manier voor de 
Nederlandse Kampioenschappen later dit jaar. Ook Anniek Vervoort was succesvol. Met paard Histique 
won ze zondag 22 januari de L-rubriek bij het springen op De Peelbergen in Kronenberg. Luc van Horen 
werd tweede in dezelfde klasse met Miola.

Twee jaar langer
Dario Polman verlengt zijn contract 
bij Herpertz Bevo HC
Bestuur en technische staf van Herpertz Bevo HC zijn verheugd te kunnen melden dat aanvoerder Dario 
Polman zijn contract bij Herpertz Bevo HC met twee jaar verlengt. De 30-jarige spelverdeler is al jaren een 
grote aanjager en inspirator in het aanvalsspel van de Noord-Limburgse BENE-Leagueploeg. Ook in de 
komende seizoenen zal Dario Polman dus weer te bewonderen zijn in het shirt van de Panningse ploeg.

Dario geeft zelf aan nog niet klaar te 
zijn om te stoppen. “Bevo HC is een 
fantastische club, waar ik me thuis 
voel. Ik heb hier een mooie combi-
natie van handbal met werk via een 
sponsor binnen het netwerk van 
Herpertz Bevo HC. Ik ben pedago-
gisch medewerker in de kinderop-
vang, ondersteun op een basisschool 
en geef diverse handbaltrainingen aan 

talentvolle spelers in de regio.”
Dario Polman heeft in al de jaren die 
hij al bij Bevo speelt ook een bijzon-
dere band opgebouwd met veel men-
sen binnen de club. Hij is ook buiten 
het veld een inspiratiebron voor de 
jeugd en een verbinder tussen top-
sport en breedtesport.
De club beleeft op dit moment een 
moeilijk seizoen in de BENE-League. 

Er staan de komende seizoenen veel 
toptalenten vanuit de jeugd klaar om 
door te stromen naar het eerste team. 
Dit zijn spelers die op dit moment 
ook deel uit maken van de diverse 
Nationale jeugdselecties. Het aanblij-
ven van een ervaren speler als Dario is 
heel belangrijk bij de verdere ontwik-
keling van deze jonge talenten.

Judoclub Helden met de 
jeugd op twee fronten actief
Op de Interne Competitie in Velden kregen de beginnende judoka’s 
van Judoclub Helden de kans om wedstrijdervaring op te doen. In 
hetzelfde weekend werd in Echt de tweede wedstrijddag van de 
Jeugd Judo Competitie Limburg georganiseerd. Judoclub Helden 
deed met vijf teams mee aan deze competitie.

Faas van den Beuken mocht de 
dag in Velden beginnen met drie 
spetterende Ippons. Ook zijn broer 
Foof moest hard knokken en werd 
beloond met een eerste plaats. 
Goud was er ook voor Lucas van 
Mierlo, Cyriel Evers, Sofie Neessen 
en Daan Linssen. Anouk Gubbels, 
Maxim Evers, Lianne van Megen 
en Joes ter Voert wonnen zilver. 
Een knappe derde plaats was er 
voor Sep Ferfers die ook voor de 
eerste keer deelnam. Mees Peeters, 
Ries Verbong en Delano Hawinkels 
kregen ook een bronzen medaille 
omgehangen.
In Echt streden de jongens -12 jaar in 
vier poules. In deze categorie kwam 
Judoclub Helden met twee teams 
op de mat. Beide teams kwamen 

uit in poule 2. Het eerste team won 
drie van de vier wedstrijden en het 
tweede team won er één. Ook het 
meisjesteam -12 jaar won drie van 
de vier wedstrijden. Van deze cate-
gorie zijn alle deelnemende teams 
ingedeeld in 1 poule. De jongens 
-15 jaar zijn verdeeld over twee pou-
les. In poule 2 won het team van 
Judoclub Helden alle wedstrijden op 
één na. 
Het uitblinkende team van Judoclub 
Helden was het meisjesteam 
-15 jaar, zij wist al haar partijen met 
mooi judo naar zich toe te trekken. 
Ook van deze categorie zijn alle 
deelnemende teams in een poule 
ingedeeld.

Tekst: Frans Manders

www.mollenvangernoordlimburg.nl

Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, 
tuinpoorten, ramen, deuren en kozijnen voor particulieren en bedrijven.

Maasheseweg 63  -  5804 AB Venray  -  0478 58 32 06
info@venrayhout.nl  -  www.venrayhout.nl

Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, 
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Duo Younique wint 
wisseltrofee
Een aantal leden van Younique Maasbree nam zaterdag 21 januari 
deel aan de Nederlandse Kampioenschappen Majorette en Twirl te 
Almere. Niet zonder succes, want het duo bestaande uit Eefje Janssen 
en Kate van de Meene ging er aan het eind van de dag vandoor met de 
wisselbeker voor ‘Most Outstanding Performance’. Met hun 
‘Roodkapje en de boze wolf’-routine wisten ze de jury te overtuigen in 
de categorie showtwirl. Een optreden dat Eefje en Kate bovendien de 
titel Nederlands Kampioen opleverde. Ook andere leden van Younique 
zetten prima prestaties neer in Alerme. Tooske Janssen werd kampi-
oen van klasse Jeugd-3 en Jesse Muijsenberg won zilver in haar 
leeftijdsklasse. Beide successen werden behaald bij het showtwirlen. 
Jesse werd daarnaast negende in met baton-routine in de drukbe-
zette N2-klasse. 

Joep Wijnen en Pascal Leenders eisen overwinning op
Spannende finale Open Britse 
Beugelkampioenschappen
In het clublokaal van de Treffers vond op zondag 15 januari de finaleronde van het jaarlijkse koppeltoernooi 
beugelen plaats. Uiteindelijk waren Joep Wijnen en Pascal Leenders alle andere 88 deelnemers de baas en 
gingen zij er met de felbegeerde wisseltrofee vandoor. 

Na zes drukbezochte voorronde-
avonden met veel strijdlust, bleven 
nog 12 van de 44 koppels over die 
de degens kruisten op de finaledag. 
Nadat nog vier koppels over 
waren, volgden twee spannende 
halve finales. Uiteindelijk trokken 
zowel Laura Niens-Wijnen en Tim 
Wijnen als Joep Wijnen en Pascal 
Leenders aan het langste eind. 
In de daaropvolgende finale zagen 
de in groten getale aanwezige 

belangstellenden een partij op 
topniveau, die gelijk opging tot 26-26. 
Doordat Tim in een bijna gewonnen 
positie jammerlijk op de ring flatste, 
konden Joep en Pascal met 30-28 toch 
de overwinning opeisen. De winnaars 
kregen de wisseltrofee overhandigd, 
een ‘slaeger’ met inscriptie en ook 
nog een jaarlidmaatschap van de 
Treffers. Na de prijsuitreiking zorgde 
joekskapel ‘Toemarop’ nog voor een 
sfeervolle muzikale bijdrage.

De activiteitencommissie kijkt terug 
op een zeer geslaagde editie van 
het koppeltoernooi en bedankt alle 
deelnemers en medewerkers. Met een 
ongekend groot deelnemersveld, 
blijkt dat de beugelsport volop 
leeft in Maasbree. De organisatie 
kijkt dan ook alweer uit naar de 
volgende editie van de Open Britse 
Beugelkampioenschappen. Deze staat 
gepland voor het einde van dit jaar.

Is het jouw droom om aan de slag 

te gaan als Transportplanner, maar 

beschik je (nog) niet over een afgeronde 

opleiding en/of relevante werkervaring? 

Dan hebben wij leuk nieuws! Bij AB 

bieden wij nieuw talent namelijk graag 

de kans om hun dromen waar te 

maken. Daarom kun je bij ons aan de 

slag als Junior Transportplanner. Onze 

ervaren collega’s staan klaar om jou alle 

kneepjes van het vak te leren! 

Wat doen onze Transportplanners?

De Transportplanners van AB Texel 

zorgen er dagelijks voor dat er een 

efficiënte planning wordt gemaakt voor 

het transport van agrarische producten, 

zoals (poot)aardappelen, uien en 

erwten. Als Junior Transportplanner 

ga je dit team ondersteunen en leer je 

gaandeweg alles over dit mooie vak.

Wat verwachten we van jou?

Het enige wat we van jou verwachten 

is dat je gemotiveerd bent, zin hebt in 

een nieuwe uitdaging én niet bang bent 

om vragen te stellen. Wil je deze baan 

combineren met een opleiding? Dat is 

natuurlijk geen probleem. Bij AB vinden 

we het juist goed als collega’s zichzelf 

verder ontwikkelen. 

Interesse? Stuur dan je cv en motivatie 

naar hr@abtexel.nl. 

Wil je eerst nog wat meer weten? 

Neem dan contact op met Lisanne 

Nauta via 088 - 94 35 058 of bekijk de 

volledige vacature op  

www.abtexelgroup.work.

Vacature: Junior 
Transportplanner
Locatie: Broekhuizenvorst

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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Green4Retail BV gevestigd in Venlo, is inmiddels ruim 15 jaar een betrouwbare en professionele 
partner leverancier van een toonaangevende en succesvolle retail in Nederland. We zijn 
onderdeel van de Dutch Flower Group (DFG). Onze passie voor tuinplanten, perkplanten en 
tevreden klanten is groot. Vanwege groei zijn wij op zoek naar: partime planten inpakkers.

Wat ga je doen?  
Ompakken van prachtige bloemen en planten 
zoals violen, primula’s, perkplanten en diverse 
tuinplanten.

Jouw taak?
Samen met een klein en gezellig team pak je in 
onze geconditioneerde verwerkingshal de planten 
over op plantenkarren Het klinkt als een vrij 
simpele baan, maar het vergt wel wat inspanning, 
handigheid en nauwkeurigheid.

Werkdagen en –tijden
Jij bent bijna elke dinsdag, en evt. woensdag of 
donderdag beschikbaar en flexibel inzetbaar. Jouw 
werktijden zijn van 08:00 – 17:00 en in overleg kun 
je een ½ uurtje later beginnen, en ben je bereid om 
soms langer door te werken.

Wat wij bieden
• Per direct een bijbaan als planten inpakker voor

8 tot max. 20 uur per week.
• Een bruto uurloon van >21 jaar = €13,50
• Reiskosten vergoeding in overleg.
• Werken in een klein gezellig team.

Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en denkniveau en het 

spreken van de Nederlandse taal 
• Je bent een harde en flexibele werker en 

enthousiast om aan de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van 1 maart tot 1 juli.
• Ook vitale 65 plussers zijn welkom.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en 
voldoe je aan de eisen?
Stuur dan voor 6 februari een korte mail met je 
motivatie en CV naar: info@green4retail.nl en we 
nemen zo snel mogelijk contact met je op!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
PARTIME PLANTEN INPAKKERS

BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO
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Huldiging jubilarissen V.V. Koningslust
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van V.V. Koningslust op zaterdag 7 januari zijn de jubilarissen gehuldigd. 
Jan van de Goor is zestig jaar lid. Wie Smets en Wim Janssen werden gehuldigd voor hun 50-jarige jubileum. 
Kaj Janssen, Joël Daniëls, Rick Fleuren en Niels Jeuken werden in het zonnetje gezet voor 25 jaar lidmaatschap.

Jeugdprinses Diede
Tijdens een spannende onthulling verscheen het nieuwe jeugdtrio 
van Kuus oeht Kepel uit een heuse onthullingskist die op het podium 
bij DOK6 stond. Voor dit moment suprême had de nieuwe jeugdraad 
zich er rondom heen opgesteld. Onder het luisterend oor van een 
bomvolle zaal werd door middel van een gedicht het jeugdtrio voor-
gesteld, op dat moment dus nog verscholen in de kist. Uiteindelijk 
kwamen Diede, Tess en Saar tevoorschijn en werden zij met gejuich 
uit de zaal ontvangen. Jeugdprinses Diede is 11 jaar oud en zit op 
basisschool de Groenling. Twee maal per week gaat ze paardrijden en 
naar Jong Nederland. Adjudanten Tess en Saar zijn beide ook 11 jaar 
en zitten op dezelfde school. Vanaf groep 1 zijn deze drie dames al 
‘besties’. Ze gaan voorop met de spreuk: ‘As vriendinne vur ut laeve, 
gaon wae deze Vastelaovend alles gaeve.’

Bloedafname op 
afspraak bij VieCuri
Bij VieCuri kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Dit geldt voor alle priklocaties. U kiest zelf op welke dag en tijd u 
bloed laat prikken. En u kiest zelf waar u bloed laat prikken.

Via internet een afspraak maken 
voor bloedafname
U kunt zelf een afspraak maken.
Ga naar www.mijnVieCuri.nl en log 
in met uw DigiD. Ga naar ‘Dossier’ en 
dan naar ‘Afspraak maken’.
Kies waar u bloed wilt laten prikken. 
Kies daarna de dag en tijd. Op de 
dag en tijd van uw afspraak neemt 
u plaats in de wachtruimte. Een 
medewerker roept u naar binnen. 
Bij VieCuri Venlo en VieCuri Venray 
neemt u eerst een volgnummer.

Waar kunt u overal bloed laten 
prikken?
U kunt op meer dan dertig locaties 

terecht om bloed te laten prikken. Zo 
kunt u bij diverse wijkcentra of lokale 
medische centra terecht. Ga naar 
www.viecuri.nl/bloedafname voor 
een overzicht van alle locaties met de 
openingstijden.

Advertorial

De Dörper Zittingen: twee avonden vol carnavalsplezier
In Helden vinden op donderdag 26 en vrijdag 27 januari ‘De Dörper Zittingen’ weer plaats . Deze bonte 
avonden starten beide om 19.49 uur en zitten vol met feestelijke optredens voor de carnavalliefhebbers. 
Op zaterdagmiddag 28 januari vindt er ook nog een seniorenzitting plaats.

Muziek, dans en plezier zijn dé 
woorden om ‘De Dörper Zittingen’ te 
beschrijven. Zo zijn natuurlijk ‘Klappe 

Moog’, de winnaar van de prestatie-
prijs, en ‘Fris e-wig’, de winnaar van 
de liedjesmiddag, aanwezig om hun 

nummers te laten horen. Daarnaast 
zal ‘De Kompenej’, na 33 jaar aan-
wezigheid, dit keer haar allerlaatste 

optreden geven. Buiten deze muzi-
kale artiesten uit eigen dorp zullen er 
ook dansgroepen en buuttereedners 
aanwezig zijn om hun kunsten te ver-
tonen én komen voormalig LVK fina-
listen ‘Pruuf Mar’ en ‘De Breurkes’ de 
muzikale omlijsting verzorgen deze 

avonden. Voor informatie omtrent de 
kaartverkoop kan men terecht op de 
website van ‘CV De Dörper Kuus’. 
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Graasvraeters maken zich op 
voor drie zittingsavonden
Na twee jaar afwezigheid staan op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 
de zittingsavonden in Grashoek weer op de agenda. Op zaterdag 4 
februari vindt bovendien de ‘grote zitting’ plaats bij carnavalsver-
eniging de Graasvraeters. 

De zittingsavonden op vrijdag 27 
en zaterdag 28 januari staan tradi-
tioneel in het teken van Grashoeks 
talent. Iedereen is daarbij vrij om 
zich op te geven en zijn of haar 
kunsten te vertonen. Het zorgt voor 
een goedgevuld programma vol 
sketches en zang. Kaartjes voor 
deze zittingsavonden zijn te koop bij 
Leanzo. Voor leden van de ‘Vrienden 
van de Graasvraeters’, jeugd onder 
de 18 jaar en ouderen boven 65 jaar, 
is de entree gratis. Dit dient vooraf 
wel doorgegeven te worden bij 
Ruud van Ophoven (06 53 22 88 65).
Tijdens de ‘grote zitting’ op zater-
dag 4 februari is er gezorgd voor een 

avondvullend programma met een 
keur aan carnavalsartiesten. Zo betre-
den onder andere Helga Cornelissen 
en Conny Bruijnaers, de nummers 
één en twee van de buuttekampi-
oenschappen in 2022, het podium. 
Ook Rob Scheepers, misschien wel de 
bekendste ‘tonprater’ van Nederland, 
maakt zijn opwachting. De avond 
wordt afgesloten door meervoudig 
LVK-finalist Pruuf Mar uit Ysselsteyn. 
Kaarten voor de grote zitting worden 
vanaf zondag 29 januari 11.00 uur 
verkocht bij Leanzo. Per steunkaart 
van de Graasvraeters kan aanspraak 
worden gemaakt op twee toegangs-
kaarten voor de zittingsavond.

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 KERK van-
wege carnavalsactiviteiten
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Overleden ouders Wiel 
Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs 
(verjaardag) en kleinzoon Wilco. 

Zeswekendienst Bep Willems-Trines.
Mededelingen
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 28 januari
19.15 uur H. Mis.
Vormselviering voor de kinderen van 
de basisschool.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31 RABO 0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 januari
9.30 uur H. Mis.

Jaardienst overleden ouders Cor van 
Wijlick en Annie van Wijlick-Fleuren.
Jaardienst Harry Brueren en Antonia 
Brueren-Coenen en overleden fami-
lie.
Donderdag 2 februari
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkes
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
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

Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het 
parochiespreekuur op dinsdagoch-
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen 
tel. 077 466 18 50 of per email roger.
maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 
uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Woensdag 1 en 8 februari
H. Mis 09.00 uur
Zondag 12 februari
H. Mis 09.30 uur m.m.v. KBO-koor 
t.i.v. levende en overleden leden KBO 
Beringe; Lies Steeghs-Theeuwen (op 
overlijdensdag, als 1-ste jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel 
Peeters (b.g.v. verjaardag); Johannes 
Jacobs en Theodora Jacobs-Smits 

(jaardienst); Theodorus Jacobs en 
Hubertina Jacobs-Thiesen (jaardienst); 
Piet Dorssers (b.g.v. verjaardag) en 
Grada Dorssers-Smets en overl. fami-
lie

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 4 februari
H. Mis 17.00 uur

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 29 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. 
Door Hendricks (b.g.v. verj); Tonnie 
Lijssen-Verhaegh (jaardienst); aan-

sluitend Blasiuszegen
collecte mede voor de weekboekjes
Vrijdag 3 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur

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

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
Maandag van 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 29 januari

Deze H. Mis in het laatste weekend 
van januari vervalt voor Meijel, ivm. 
maatregelen rondom Energiekosten.
Maandag 30 januari
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 2 februari
H. Mis Maria Lichtmis 09.00 uur (dag-
kapel) aansl. Aanbidding
Zondag 5 februari
11.00 uur H. Mis met Herenkoor en 
aansl. Blasiuszegen t.i.v. Piet Elshout 
(coll); Thea Schers-Kessels (jaard) en 
David en Britt Schers en verdere fami-
lie; Jan Schellekens (jaard)

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 28 januari
H. Mis 19.00 uur - in de dagkapel - 
m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Mart 

Dielissen; aansluitend: gelegenheid 
om Blasiuszegen te ontvangen.
Zondag 29 januari
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 3 februari
’s-Ochtends ziekencommunie

www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur
077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium
zon- en feestdagen
€ 30,00 | door de week € 15,00

Kerkberichten
Vincentiusparochies

SV Grashoek huldigt elf leden
Op de nieuwjaarsreceptie van SV Grashoek werden vrijdag 6 januari elf leden gehuldigd. Acht jubilarissen 
werden in het zonnetje gezet en drie leden ontvingen de zilveren waarderingsspeld van de KNVB voor hun 
grote verdiensten voor de club. De jubilarissen waren Louis Madou (50 jaar lid), Jac Haenraets (40 jaar lid) 
en Mark van Ophoven, Jim Craenen, Pim Zegers, Rick van de Pasch, Andy Hunnekens en Wouter van der 
Sterren (allen 25 jaar lid). Piet Fleuren, Gerard Zegers en Frank Schilder ontvingen tot hun grote 
 verrassing de zilveren waarderingsspeld voor hun tientalen jaren vrijwilligerswerk voor SV Grashoek.
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Linsey en Guido boore-
broeds paar bij Beringse Kuus
In een vol café ‘t Hukske zijn Linsey van Rooijen en Guido Gielen 
zondag 22 januari uitgeroepen tot boerenbruidspaar bij de Beringse 
Kuus in 2023. De opbouw naar het uitkomen stond geheel in het teken 
van The Masked Singer. Na het geven van een aantal hints werd voor 
de aanwezigen langzaam maar zeker duidelijk wie dit jaar het boe-
rebruidspaar in Beringe vormt. Uiteindelijk toonden Linsey en Guido, 
onherkenbaar verkleed als varken en beer, zich aan het publiek als 
paar van 2023. Op maandag 20 februari worden ze in de onecht aan 
elkaar verbonden bij café ‘t Hukske.

Lezingen en excursies IVN Peel en Maas
Bomen zijn onmisbaar voor het leven op aarde. IVN Peel en Maas organiseert dit jaar vier bijeenkom-
sten en wandelingen over het thema bomen.

Bomen brengen verkoeling en 
helpen daarmee de opwarming in 
een stad te beperken. Ook zorgen 
ze voor een hogere biodiversiteit. 
Ze leveren namelijk voedsel, leef-
ruimte, bescherming én nestge-
legenheid aan insecten, vogels, 
kleine zoogdieren en korstmos-
sen. Bomen zorgen voor een betere 
luchtkwaliteit door het wegvangen 
van verontreinigingen en door het 
aanleveren van zuurstof. Tijdens de 
bijeenkomsten en wandelingen van 
IVN Peel en Maas over bomen maak 
je kennis met de waarde van bomen 
en leer je loofbomen herkennen. Je 

ziet hoe een boom is opgebouwd, 
hoe de boom opgroeit en voedsel 
maakt en je leert waarom bomen 
hun bladeren laten vallen in de 
herfst. Veel planten en dieren zijn 
afhankelijk van bomen. Bomen 
leveren voedsel, schuil- en nestge-
legenheid aan vogels, zoogdieren 
en insecten. Paddenstoelen helpen 
bomen om te overleven en ruimen 
bomen op als ze dood zijn.

Lezingen en excursies
Elk onderdeel bestaat uit een lezing/
cursus op dinsdagavond (19.30 uur) 
en een excursie op de daaropvol-

gende zondag (09.00 uur). De eer-
ste bijeenkomst, over het nut van 
bomen, is op 28 februari in Meijel. 
Het thema fauna en insecten rond 
bomen komt op 13 juni aan de orde 
in Helden, op 12 september in Meijel 
gevolgd door een avond over de 
herkenning van bomen. De reeks 
wordt op 3 oktober afgesloten in 
Helden. Thema is dan bodem, mos-
sen, korstmossen en paddenstoe-
len onder bomen. Belangstellenden 
kunnen zich nu al opgeven voor de 
totale cursus. Kijk voor informatie op 
ivnhelden.nl of mail naar natuurcur-
sus@ivnhelden.nl

Kunst in de bieb: Opening Expositie FEKE
Op vrijdagavond 27 januari vindt van 19.00 tot 20.30 uur in de Bibliotheek in Maasbree de opening van 
de expositie van FEKE plaats. Echter is FEKE’s kleurrijke en gedetailleerde werk al sinds 16 januari te 
bezichtigen. 

In juni 2015 bedachten Felix, een 
snel naam makende kunstschil-
der in Zimbabwe, en Anneke Nene, 
student aan de kunstacademie in 
Maastricht, een creatieve samen-
werking. Deze werd FEKE gedoopt. 
Waar ze eerst verdeeld over twee 

continenten leefden en werkten, 
zijn ze nu beide woonachtig in 
Nederland, maar Zimbabwe en z’n 
kleurenrijkdom zijn nog dagelijks 
aanwezig in beide levens. Het duo 
richt met name op schilderkunst, 
textiel en klei, maar experimen-

teert ook met tekenen, fotografie en 
schrijven. 
Bent u benieuwd naar de verwon-
derende wereld van FEKE, houd 
dan de website en socials van de 
Bibliotheek in Maasbree in de gaten.


