
De Breurkes vijfde
De Breurkes & APK-Side uit Panningen stonden met het nummer ‘Fieést Club Limburg’! in de 47e LVK-fi nale. De broers eindigden als 5e met 45 punten en dat was de hoogste notering 
ooit voor hen. Rene en Ludgard Scheres geven aan supertrots te zĳ n op het resultaat. De Bertha Paulissentroff ee ging naar Pruuf Mar uit Ysselsteyn, waar Mark van Mullekom uit 
Helden ook aan meeschreef. De Prins & Aod Prinse van Grashook werden 17e. / Beeld: Ruud Heuvelmans
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Geen monumentenlijst, maar een erfgoedbeleid vastgelegd in 
bestemmingsplannen
Gemeente Peel en Maas heeft besloten om geen monumentenlĳ st op te stellen, maar erfgoed op basis van waar-
des te beoordelen. In de bestemmingsplannen kunnen de objecten of panden via een beschrĳ ving beschermd 
worden. Door deze werkwĳ ze te hanteren, kan er volgens de gemeente meer erfgoed worden vastgelegd.

Een traditionele, gemeentelijke monu-
mentenlijst komt er in Peel en Maas 
niet. De gemeente gaat erfgoed via 
bestemmingsplannen beschermen. 
Volgens wethouder Machteld Beukema 
hanteren de meeste gemeentes deze 
werkwijze en staat de manier van 
beschermen in directe relatie tot de 
nieuwe omgevingswet, die vereist 
dat de gemeentelijke erfgoedwaardes 
compleet worden opgenomen in het 
omgevingsplan. “Een ander voordeel 

is, dat we meer objecten of panden 
kunnen vastleggen. Momenteel ligt er 
een inventarisatielijst met zo’n vijfhon-
derd suggesties. Dat betekent niet dat 
dit aantal blijft. Erfgoed staat niet stil. 
Het is nog altijd mogelijk om erfgoed 
aan te dragen, ook nadat het erfgoed-
beleid is vastgesteld.”

Categorieën
Op basis van waardecategorieën 
kunnen objecten een bescherming 

krijgen in het bestemmingsplan. Op 
basis van punten worden de waardes 
beeldondersteunend, beeldbepalend 
of karakteristiek aan het erfgoed 
gekoppeld. Dit heeft als voordeel 
dat er beter rekening gehouden kan 
worden met de omgeving van het 
cultuurhistorisch waardevol object. 
Ook wordt een aparte categorie 
gegeven aan religieus erfgoed en 
blijven de huidige monumenten van 
Peel en Maas zo beschreven.

Meningen
Voor Veersepad 13 Kessel komt 
het erfgoedbeleid te laat en dat 
gaat mogelijk ook gelden voor 
pand Werts in Maasbree, vanwege 
de realisatie van het Laefplein. 
Het definitieve erfgoedbeleid wordt 
naar verwachting in de zomer 
vastgesteld. Alle panden die voor 
die tijd in aanmerking komen voor 
sloop, kunnen niet beschermd wor-
den. “Over sommige objecten of 
panden zijn de meningen verdeeld, 
maar omdat er totdat het erfgoed-
beleid is vastgesteld, niets beschre-
ven staat in bestemmingsplannen, 

kunnen we geen objecten of pan-
den beschermen. Wel zullen we 
altijd het gesprek aangaan met de 
eigenaar van het pand.”

We kunnen erfgoed 
pas na de zomer 
beschermen

Tekst: Jeanine Hendriks

#kempencreëert

Kempen creëert

lokale  verbinding
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is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
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Colofon

Realisatie dorpsontmoetingsplein Koningslust een 
stap dichterbij
Een ontmoetingsplein waar jong en oud samenkomen, dat is waar de 
Werkgroep Herinrichting Kern Koningslust naar streeft. Dat plein moet 
herrĳ zen in het gebied tussen de oude en nieuwe basisschool. Inmiddels 
is 80 procent van de fi nanciën rond en kan naar verwachting in de 
zomer de schop in de grond.

De inwoners van Koningslust willen 
een bruisende kern, waar ontmoeten 
het uitgangspunt is. Door de verhuizing 
van basisschool de Avonturier naar De 
Sprunk is ook de behoefte ontstaan 
aan een uitdagende buitenruimte. Bij 
de nieuwbouw van de school is er 
geen schoolplein gerealiseerd vanwege 
plaatsgebrek en daar wil de Werkgroep 
Herinrichting Kern Koningslust op 
inspringen door het tussenliggende 
gebied anders in te richten. De werk-
groep heeft een plein voor ogen waar 
enerzijds ontmoeten centraal staat 
in een groene omgeving en ander-
zijds spelen een belangrijk element is. 
Het gaat om een gebied van 3.200 vier-
kante meter, legt kartrekker Floss van 
Gorkum uit.

Geluid
Voordat er een concreet ontwerp op 
tafel lag, is de werkgroep eerst in 
gesprek gegaan met met alle belang-
hebbenden in het gebied. Denk daarbij 
onder andere aan de school, beheer-
ders van De Sprunk, de direct omwo-
nenden en jeugd en de ouderen in het 

dorp. “Uit deze gesprekken is gebleken 
dat de school behoefte heeft aan een 
groen schoolplein met meer bomen, 
zodat er voldoende schaduw ontstaat. 
Ook zijn de wens uitgesproken om 
natuurlijke elementen te gebruiken 
op het plein en dat er een goed afwa-
teringssysteem wordt aangelegd.” 
De direct aanwonenden hebben daar-
naast kenbaar gemaakt dat ze ook rust 
in het gebied willen hebben. “Voorheen 
heeft de jongerenontmoetingsplaats 
(JOP) tot veel overlast geleid en is er 
weerstand ontstaan. Nu is het grasveld 
vrij open, waardoor het geluid tegen de 
woningen weerkaatst en er een galm 
ontstaat. We willen daarom het gebied, 
dat grenst aan de woningen, groen en 
geschikt maken voor kinderen die tot 
rust willen komen en zichzelf willen 
terugtrekken. Op deze plek hebben we 
hutten, klim- en klauterelementen, een 
doolhof en een pluktuin voor ogen.” 
Het gebied voor de entree van basis-
school de Avonturier is bedoeld voor de 
actieve kinderen, legt Van Gorkum uit. 
Deze ruimte is betegeld waar de kin-
deren straks kunnen fietsen, rennen of 
voetballen.

Jong en oud
Er is ook nadrukkelijk naar de behoef-
tes van ouderen gekeken. Zij gaven 
eerder aan graag samen te willen 
komen. “In het groene gebied zul-
len daarom zitbankjes te vinden zijn. 
Daarnaast nodigt de geplande inrich-
ting uit om jong en oud samen te 

laten komen, zodat er meer interac-
tie tussen hen ontstaat. Ook is in het 
ontwerp een podium en een buiten-
leslokaal getekend, die door iedereen 
uit het dorp gebruikt kunnen worden. 
De realisatie van het ontmoetingsplein 
wordt nu door de werkgroep voorbe-
reid. Omdat het om openbare ruimte 
gaat, zal het beheer in samenspraak 
tussen gemeente, Stichting Prisma 
en de inwoners van het dorp worden 
opgepakt. Daarnaast gaat het dorp 
nog op zoek naar een goede naam 
voor het plein. Deze moet nog bedacht 
worden.”

Subsidie
Volgens Van Gorkum gaat het met de 
financiën voortvarend. Naar schatting 
gaat het project ruim één ton kosten, 
maar inmiddels is 80 procent van de 
begrootte kosten gedekt. “Voor de 
financiering hebben we onder andere 
subsidie ontvangen van de provin-
cie en uit het fonds van de Egchelse 
Heide. Ook de gemeente en stichting 
Prisma dragen hun steentje bij aan 
het realiseren van het plan. Daarnaast 
hebben we verschillende fondsen aan-
geschreven die een bijdrage doen aan 
maatschappelijke projecten. De school 

heeft ook een kerstwandeling geor-
ganiseerd en knutselwerkjes verkocht 
op de markt en we hebben meege-
daan aan de spek de kas-actie van 
de Jumbo. Wellicht wordt er nog een 
sponsorloop georganiseerd om extra 
geld op te halen.”
Het streven is om in de zomer de eer-
ste schop in de grond te zetten. Of dat 
daadwerkelijk gaat lukken, is volgens 
Van Gorkum ook afhankelijk van de 
aanbesteding en aannemer.

Tekst: Jeanine Hendriks 
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Van nertsenhouderij naar ‘luxehotel’ voor paarden en 
hun verzorgers en ruiters
Achter het woonhuis van Esther Bakker-Laplooi aan de Langstraat in Meĳ el ligt momenteel een kale zand-
vlakte. Voorheen werden op die plek nertsen gefokt in stallen. Over een jaar is het de bedoeling dat op de 
locatie een ‘luxehotel’ voor ruiters en hun paarden herrĳ st. Op woensdag 1 februari heeft Esther Bakker-
Laplooi de aftrap gegeven van de bouw.

Utopia Equestrian Estate: zo wordt 
de milieuvriendelijke paardensport-
accommodatie genoemd. De focus 
van de locatie ligt op de complete 

verzorging en ontzorging van zowel 
ruiter als paard en is ontstaan uit 
passie voor paarden en de kunst van 
het paardrijden. De liefde voor die-

ren en de natuur is straks terug te 
vinden in elk detail van de stallen, 
de appartementen en paddocks tot 
het zand in de arena. De accommo-

datie gaat beschikken over een faci-
liteit geschikt voor 94 paarden, een 
binnen- en buitenarena, paddocks en 
een camera-observatie systeem voor 
extra veiligheid en gemoedsrust. De 
negen luxe appartementen, bedoeld 
voor ruiters, grooms en trainers, 
worden voorzien van schoonmaak-
service en ontspanningsruimtes. Ook 
is er een hoefsmid, dierenarts, fysio-
therapeut, quarantaineruimte en 
‘in-house’ revalidatiecentrum, een 
loopband, Vita-vloer en paardenspa 
aanwezig.
Esther en haar partner Wiro fokken al 
jaren paarden, ook in het buitenland 
waar ze jarenlang woonden. Het 
doel is om in Meijel ook de interna-
tionale paardenwereld te faciliteren. 
Utopia Equestrian Estate zou volgens 
de initiatiefneemster de plek worden 
waar professionele teams zich klaar-
stomen voor de Olympische Spelen 
of een wereldkampioenschap. Het 
centrum biedt een topsportomgeving 
waar ruiters en paarden van over de 
hele wereld elkaar ontmoeten en 
kiezen voor de beste trainingsfacili-
teiten voor zichzelf en hun paarden. 
De planning is om in januari 2024 het 
‘luxehotel’ te openen.
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Kwaliteitscontroleur M/V

www.groenteproducties.com

Voor ons team op locatie America zoeken wij een fulltime:

Als Kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelĳk voor het keuren van zowel 
inkomende als uitgaande groenten. Ook ben je verantwoordelĳk voor het 
uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de 
voorraad. Je maakt deel uit van een kwaliteitsteam wat voortdurend zoekt naar 
verbetering in product en proces. Buiten het keuren zĳn er ook licht administratieve 
werkzaamheden in ons warehouse management systeem.

Wĳ vragen:
· Gedegen kennis van de kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van AGF producten;
· Afgeronde MBO opleiding niveau 3/4 (bĳv. richting agrarisch, logistiek of food);
· Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

Engels als tweede taal is een sterke pré;
· Sociaal en communicatief vaardig;
· Gemotiveerde en gedreven instelling;
· Bereidheid tot werken in twee ploegensysteem;

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

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

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

Na dertig jaar stopt Mart 
Broens uit Meijel bij de 
vrijwillige brandweer
Dertig jaar lang rukte de Meĳ else Mart Broens vrĳ willig uit als 
brandweerman in het dorp. Nu legt hĳ  de brandweerslangen neer 
en draagt hĳ  het stokje over aan anderen. Hĳ  maakte leuke 
momenten mee met zĳ n team, maar ook aangrĳ pende. “Het is 
mooi geweest, ik ben nu één van de oudste van het team”, aldus 
Mart.

Het brandweerteam van Meijel 
draait volledig op vrijwillige krach-
ten. Dat Mart zich aansloot bij het 
team, heeft hij van geen vreem-
den. Zijn vader ging hem jaren eer-
der voor. Destijds bestond het team 
uit kleine zelfstandigen die mak-
kelijk hun werk konden neerleggen 
om voor de brandweer uit te ruk-
ken. Met een eigen bedrijf aan huis 
in het grondverzet, had Mart ook 
dat voordeel. Dat bij een melding 
het bedrijf stillag, was in die tijd 
geen probleem. “Ik werd destijds 
gevraagd door de commandant en 
dacht: waarom niet? Eerst moest 
ik een EHBO-diploma halen en 
daarna volgde de rest. Als vrijwil-
lige brandweer volg je dezelfde 
opleiding als de betaalde krachten. 
Omdat ik een vrachtwagenrijbe-
wijs in het bezit had, kon ik brand-
weerchauffeur worden. Ik ben zelfs 
gevraagd als bevelvoerder, maar 
dat vond ik te veel verantwoorde-
lijkheid met zich meebrengen.”

Slachtoff erhulp
Het eerste jaar als brandweerman 
kreeg Mart veel onheil voor zijn 
kiezen. Een noodlottig ongeluk 
langs het kanaal liet een enorme 
indruk bij hem achter. Nu nog altijd 
staat het moment in zijn geheugen 
gegrift. “De auto lag in meerdere 
stukken en de bestuurder was om 
het leven gekomen. Dat was heftig. 
Samen met de andere brandweer-
lieden hebben we aan de keuken-
tafel gepraat om de gebeurtenis te 
verwerken.” Mart geeft aan dat er 
destijds nog luchtig werd gedaan 
over de verwerking van derge-
lijke gebeurtenissen. “Er was toen 
nog geen slachtofferhulp. Een paar 
keer slikken en het was goed. Nu is 
dat veel beter geregeld.” Ook het 
jaartal 1995 is hem bijgebleven. In 
verband met hoogwater werd de 
brandweer opgeroepen, op een 
moment dat het voor Mart niet 
helemaal uitkwam. “Mijn vrouw lag 
toen in het kraambed”, vertelt hij 
lachend. “Maar ze gaf goedkeuring 

om te gaan helpen bij het water. 
De kraamhulp kreeg een sleutel 
mee om zelf de deur van ons huis 
te openen.”

Papierwerk
Volgens Mart is het brandweer-
vak door de jaren heen veranderd. 
Vroeger rukte de brandweer vaker 
uit voor branden, omdat er in de 
omgeving veel boerderijen lagen 
die snel vlam vatten. Ook wer-
den regelmatig dieren gered, zoals 
koeien in mestkelders. Door een 
afname in het aantal dieren, is het 
aantal meldingen ook afgezwakt. 
Niet alleen het soort meldingen 
veranderde door de jaren heen, 
maar ook de verantwoordelijkheid 
van een brandweerman. “Er komt 
steeds meer papierwerk en regelge-
ving bij het beroep kijken. De regels 
veranderen continu en het papier-
werk maakt het vak minder leuk. 
Je moet als brandweer steeds meer 
verantwoording afleggen.”
Ook al stopt Mart definitief als 
brandweerman, bij het team is hij 
nog altijd betrokken. “Ik riep al 
twee jaar lang dat ik wilde stop-
pen, ik ben nu één van de oudste 
van het team. Het is goed geweest, 
maar af en toe mis ik het brand-
weervak en kriebelt het nog. 
Ik voel me wel nog altijd verbon-
den met het team, doordat ze op 
ons terrein oefeningen uitvoeren. 
Daarnaast repareer ik samen met 
een groep van acht oud-brand-
weerliederen een brandweer-
wagen uit 1955. Deze wagen, de 
eerste brandweerauto van Meijel, 
knappen we voor de lol op.”

Hobby’s
Wat Mart gaat doen nu hij niet meer 
paraat staat voor de brandweer? 
“Ik heb nog genoeg hobby’s. Nu ik 
gestopt ben, heb ik meer tijd voor 
wielrennen. Daarnaast ben ik voor 
de gemeente Leudal bereikbaar om 
bij gladheid zout te strooien. Dat zie 
ik ook als mijn hobby. Ik hoef me 
nooit te vervelen.”

Fonds moet voorkomen dat inwoners in schulden komen
Gemeente Peel en Maas stelt Steunfonds open
De inwoners van gemeente Peel en Maas kunnen vanaf nu aanspraak maken op het Steunfonds inwoners Peel 
en Maas 2023. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient inzichtelĳ k te worden gemaakt welke vaste 
lasten een inwoner heeft. Met het steunfonds wil de gemeente voorkomen dat burgers in de (problematische) 
schulden terecht komen, dan wel dat hun schulden verder oplopen door de huidige crisissen.

In 2022 zijn de tarieven voor gas en 
elektriciteit fors gestegen als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne. Ook zijn 
de algemene kosten voor huishou-
dens gestegen door de aanhoudende 
inflatie. Om een extra stap te nemen 
op het gebied van financiële onder-
steuning richting inwoners heeft 
de raad bij de begrotingsvaststel-
ling voor 2023 een extra budget van 
maximaal 500.000 euro beschikbaar 
gesteld.
Het Steunfonds betreft geen gene-
rieke maatregel. Er wordt gericht 

beoordeeld of een inwoner onder-
steunt dient te worden. Op basis van 
de vaste lasten van een inwoner 
wordt berekend hoeveel saldo er over 
blijft om te besteden aan de noodza-
kelijke kosten van het bestaan. Deze 
uitgaves en het overgebleven saldo 
worden afgezet tegen nibud-normen. 
Op basis hiervan wordt beoordeeld of 
aanvrager in aanmerking komt voor 
steun, of dat aanvrager de moge-
lijkheid heeft om eigen uitgaves in 
te perken. Het beschikbaar stellen 
van gegevens aan de gemeente kan 

drempelverhogend zijn voor de aan-
vrager.
Om recht te hebben op financiële 
ondersteuning uit het steunfonds 
dient het bruto jaarinkomen van een 
gezamelijke huishouding lager te zijn 
dan 52.000 euro. Voor een alleen-
staande of alleenstaande ouder 
geldt een bedrag van 45.000 euro. 
Ook mag het privévermogen van een 
gezamelijken huishouding niet hoger 
zijn dan 15.210 euro. Voor alleen-
staanden is dit vermogen niet hoger 
dan 7.605 euro.
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24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf

’t is vreemd maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan

Je zegt: ‘‘ik ben wat moe”
Maar… op je verjaardag was je aan je laatste beetje toe

Sjaak 
van den Beuken

* Grashoek, 31 januari 1933
† Maasbree, 31 januari 2023

echtgenoot van 
Corrie van den Beuken-Boots †

Blerick:  Marian en Fred
  Zico en Silke
  Duncan

Blerick: Anita

Hout-Blerick: Petra en Riné
  Ellen en Daan
  Luuk

Maasbree: Monique en Peter
  Ilse
  Kim

Correspondentieadres: 
Op de Kemp 7, 5993 BK Maasbree

We hebben op woensdag 8 februari afscheid genomen van 
pap, opa.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor de liefdevolle 
jaren die we met hem hebben mogen beleven, geven 

wij kennis van het overlijden van mijn allerliefste man, 
onze onvergetelijke vader en opa

Herman Peeters
Asten-Heusden, 1 september 1943 Asten, 2 februari 2023

Oud-rector van het Bouwens van der Boijecollege

 echtgenoot van eerder echtgenoot van

 Carla Claassen Riek Haasen †

 Asten: Carla Claassen

 Eindhoven: Jeroen Peeters en Sandra Zweekhorst
  Jesse
  Liza en Cédric

 Bartlett (USA): Bart en Christine Peeters
  Nicole
  Julian

 Cossonay (CH): Michiel de Vaan en Anita Auer
  Jakob
  Willem

 Asten: Rogier de Vaan †

 Diemen: Katrien de Vaan en Hans Zuiver
  Thor
  Boris

Groene Woud 18, 5721 JK  Asten

De afscheidsdienst en crematie hebben 
plaatsgevonden op donderdag 9 februari. 

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642
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T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

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

Baarlonaar zoekt stukje grond
(vanaf 0,2 Ha) te koop voor moes / 
hobby tuin. Tel. 06 - 53 21 81 10

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

Hulp voor huishoudelijke 
werkzaamheden gevraagd voor 3 uur 
per 2 weken. Tel: 06 40 99 34 47

Gezocht hulp in de huishouding in 
Meijel
voor 4-6 uur per week of in overleg 
bellen tussen 18-19 uur 06 12 87 75 66

2e Wereldoorlog Verzamelaar John 
uit Maasbree zoekt spullen uit die 
tijd. Alles is welkom! 06 10 16 70 31
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Niet iedereen die in Peel en Maas opgroeit, blĳ ft hier ook wonen. HALLO Peel en Maas spreekt in de serie 
Uit… Peel en Maas met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze 
gemeentegrenzen terecht zĳ n gekomen. In deze afl evering Wilmie Beumers - Van Nisselroĳ  (69) uit Helden 
en inmiddels wonend in ‘t Gooi in Hilversum.

Het gezin Van Nisselroij woonde 
aan de Molenstraat in Helden en 
bestond uit acht kinderen, waar-
van Wilmie de jongste was. Ze was 
21 toen ze, bijna 49 jaar geleden, 
het dorp verliet. In Breda vond ze 
samen met haar echtgenoot Henk 
Beumers uit Egchel haar nieuwe 
stekje. “Hij studeerde daar aan de 
kunstacademie”, legt Wilmie uit.

Heimwee
Zestien jaar woonde het stel met 
veel plezier in de binnenstad van 
Breda. Ook hun eerste dochter 
werd daar geboren. “De eerste 
jaren dat we in Breda woonden, 
ging ik elke week terug naar huis. 

Toen Henk en ik getrouwd waren, 
zei mijn moeder dat het nu wel eens 
tijd werd om langer weg te blijven. 
Daarna heb ik geen heimwee meer 
gehad. Wel zijn we nog elke vakantie 
naar Helden afgereisd om daar de tijd 
met familie door te brengen.” Omdat 
Wilmie voor haar dochter wilde zor-
gen, heeft ze in Breda nooit gewerkt. 
Een oppas heeft Wilmie daardoor 
nooit nodig gehad. “Henk kreeg 
een baan bij Toonder Studio’s in 
Nederhorst den Berg en was vaak laat 
thuis. Hij zag onze dochter weinig, 
meestal alleen in de avonduren en in 
de weekenden, doordat hij dagelijks 
twee uur in de file stond. Twaalf jaar 
lang reed hij op en neer, totdat we 

besloten dichterbij zijn werk te gaan 
wonen. Ik vond ook een baan in het 
ziekenhuis van Hilversum, waar ik 
eerst in de schoonmaak aan de slag 
ging en later als afdelingsassistent op 
de acute opname werkte. Daar vulde 
ik onder andere de medicijnen aan, 
verzorgde het eten voor patiënten en 
poetste wat. Elke dag maakten we 
honderd bedden op en dat heeft me 
nooit verveeld. Nu ik met pensioen 
ben, mis ik de patiënten wel.”
Een woning vinden was in die tijd ech-
ter niet zo makkelijk. Het gezin schreef 
zich in bij veertien plaatsen, maar 
kon geen woning krijgen. Uiteindelijk 
kochten ze, toen hun dochter 16 jaar 
was, een jaren 30 woning in ‘t Gooi. 

“Onze woning ligt tegen Laren aan, 
waar veel mensen van televisie 
wonen”, legt Wilmie uit. Volgens haar 
was het voor hun dochter een moeilijk 
moment om te verhuizen. “16 was een 
rotleeftijd om alles achter te laten. Ze 
heeft het echt moeilijk gehad, doordat 
ze ver weg van vrienden ging wonen. 
Het was dan ook haar eis dat we een 
hond zouden aanschaffen.”

Hond
De eerste twee weken was het volgens 
Wilmie erg wennen om in ‘t Gooi te 
wonen. “Niemand zei wat tegen ons. 
Nadat we een hond aanschaften, ont-
stonden pas de eerste contacten. Later, 
toen Henk en ik nog twee dochters kre-
gen, werd dat nog makkelijker. Ik heb 
altijd geholpen op de school van hen, 
daar gaf ik computerlessen. Uiteindelijk 
heb ik me goed gemengd hier.”
Volgens Wilmie zijn er duidelijke ver-
schillen te zien tussen Hollanders en 
Limburgers. Bij de buren op bezoek 
gaan, kan bijvoorbeeld alleen op 
afspraak. “Ik mis het wel om even bij 
iemand op de koffie te gaan. Je moet 
er nu echt een dag voor uittrekken. 
Bij de ene buren ben ik nog nooit 
geweest en bij de andere kan het 
alleen op afspraak. Een ander verschil 
is dat Limburgers mensen begroeten 
op straat. Toen ik pas in Hilversum 
kwam wonen, zei ik elke dag tijdens 
het wandelen hallo tegen een man. 
Na een tijdje vroeg hij wat ik van hem 
wilde”, vertelt Wilmie lachend.
Toch hoeft ze niet ver te gaan om 
Limburgers tegen te komen, geeft 
ze aan. “Er wonen hier best wat 
Limburgers en dat vind ik wel ‘sjoon’. 
Peter Houwen uit Roermond heeft hier 
jarenlang Limburgse avonden geor-
ganiseerd, die druk bezocht werden. 
Nadat hij weer terugverhuisde en we 
na een tijdje nog maar met vijf man 
over waren, is het doodgebloed. Dat is 
wel jammer.”

Dialect
Ondanks dat Wilmie op 1,5 uur afstand 
van Helden woont, blijft ze Limburger 
in hart en nieren, geeft ze aan. 
“Onze Limburgse taal is ons heilig en 
dat blijven we ook altijd praten. De 
oudste praat Limburgs, de andere twee 
verstaan het wel, maar antwoorden 
in het Nederlands terug. Soms hoor je 
wat leuke woordjes uit het Limburgs 
terug. Daar zijn we blij mee, we moe-
ten het dialect in eren houden. Ik kan 
me irriteren aan ouders die kinderen 
in het Nederlands opvoeden terwijl ze 
zelf dialect spreken.”
Ooit terugverhuizen naar Helden ziet 
Wilmie echter niet zitten. “Henk wilde 
heel lang terugverhuizen, maar nu 
onze beide ouders er niet meer 
zijn, is dat over. Iedereen heeft zijn 
eigen leven en is druk met van alles. 
Daarnaast wonen onze kinderen hier. 
En je vindt nooit terug wat je ver-
laten hebt. We zijn goed gewend 
in Hilversum, maar we hebben wel 
allebei gezegd dat we in Helden en 
in Egchel begraven willen worden. 
De grafkosten zijn hier ook erg duur”, 
zegt Wilmie lachend.

Plakboeken
De interesse in Helden is er na al die 
jaren nog steeds en die zal ook blijven, 
geeft Wilmie aan. Ze bezit zestien plak-
boeken vol met knipsels van het Heljes 
Bledje. Ook bewaarde ze van 1981 tot 
aan 2018 gedichten en verhalen uit het 
dorp. “Over vroeger weet ik nog veel te 
vertellen, dat vind ik leuk. Ook heb ik 
nog veel Veldekes en boeken van Graad 
Engels in huis. Daarnaast ben ik lid 
van de Moennik. Doordat het grootste 
gedeelte van de familie nog in Limburg 
woont, hoor ik regelmatig nieuws van 
mijn dorp. Ik ben ook bevriend met de 
burgemeester op Facebook, ook al ken 
ik haar niet”, lacht Wilmie.

Tekst: Jeanine Hendriks

Wilmie Beumers - Van Nisselroij Helden
Peel en MaasUIT
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Enige en algemene kennisgeving

Onverwacht is overleden “oze pap”

Hub Meijer
* Heerlen, 3 juni 1946            † Panningen, 29 januari 2023

Kelly
Marlo

We hebben in besloten kring afscheid genomen.

Dankbaarheid blij�, ook al ben je weg.
In ons hart blijf je altijd, voor eeuwig dankbaar.

Na een �jn en zorgzaam leven is op 91-jarige lee�ijd ‘os mam’, 
oma, oma-oma overleden.

Truus Fila-Verstappen
* Neerkant, 9 oktober 1931  † Panningen, 6 februari 2023

echtgenote van

Sef Fila † 15 september 2012

Geldrop: Ine en Hans †; Math
  Ellis en Pim, Tieme
  Tom en Esli ♥, Tess, Eef

Beringe: Rob en Gerjon
  Stijn
  Daan

Correspondentieadres: Familie Fila, 
Kampweg 28, 5986 NP Beringe

Naar wens van mama zal het afscheid in besloten kring 
plaatsvinden.
In het bijzonder nog onze hartelijke dank aan alle medewerkers van 
de Zorggroep en alle medewerkers en vrijwilligers van Het Platte-
landshóes voor de liefdevolle en hartverwarmende verzorging van
‘os mam’.

familie \ 0902 

Helden verliest 
voor tweede 
maal op rij in 
eigen huis 
Voor de tweede maal op rĳ  heeft 
Helden een thuiswedstrĳ d verlo-
ren. Nadat een week eerder Baarlo 
met de punten ging strĳ ken, was 
het zondag 5 februari Sparta’18 
dat zich de meerdere toonde ten 
opzichte van de blauwwi� en: 0-3. 

Het begin was goed aan Heldense 
kant met twee kansen in het eer-
ste half uur. Rens Janssen en Freek 
Kessels hadden evenwel geen geluk 
in de afronding. De eerste de beste 
aanval van Sparta leidde tot een (dis-
cutabele) penalty, die perfect werd 
gepareerd door keeper Nick Bouten. 
Toch scoorde Sparta even later na 
een goede aanval de 0-1. Nog voor 
rust leek ook Helden een penalty te 
verdienen na een handsbal van een 
van de Sevenumse verdedigers. Maar 
ditmaal wilde de scheidsrechter van 
niets weten, tot frustratie van het 
publiek. 
In de tweede helft was het spel te 
pover om tot grote kansen te komen. 
Tot overmaat van ramp viel keeper 
Nick Bouten ook nog uit na een ver-
velende botsing. Dit leidde tot het 
debuut van de jonge Lars Joosten. 
Sparta stond op dat moment al op 
een 0-2 voorsprong. De derde en laat-
ste treffer viel tien minuten voor tijd. 
Alles bij elkaar een vervelende zon-
dag voor Helden.

Tekst: VV Helden

Twee dompers voor dames VC Kessel 
De dames van VC Kessel beleefden een druk weekend. Op zaterdag 4 februari traden ze voor de competitie aan 
tegen Vocala. Een dag later stond de halve fi nale van de beker tegen Polaris op het programma. Beide wed-
strĳ den gingen verloren. 

Zaterdag op bezoek bij Vocala in 
Beugen liep Kessel in de eerste set 
achter de feiten aan. De set bleef dan 
ook met 25-17 in Beugen. In de vol-
gende set waren de rollen omge-
draaid. Met 23-25 ging de winst mee 
naar Kessel. Zowel in de derde als in 
de vierde set ging het spel lang gelijk 
op. Vocala trok in beide sets aan het 
langste eind en scoorde op de cruciale 

momenten. Met 25-23 en 25-20 bleven 
beide sets en daarmee de winst in de 
wedstrijd in Beugen. Zondag traden 
de Kesselse dames aan voor de halve 
finale van de beker. In Panningen was 
het Helmondse Polaris de tegenstan-
der. In de eerste set bouwde VC Kessel 
een voorsprong op van vier punten, 
maar Polaris wist alweer snel op gelijke 
hoogte te komen. Vanaf dat moment 

was Polaris de rest van de wedstrijd de 
sterkere ploeg. De dames aan Kesselse 
kant scoorden niet meer genoeg en 
het lukte niet de servicedruk vast te 
houden. De wedstrijd ging dan ook met 
0-3 (24-26, 20-25 en 17-25) naar Polaris, 
waarmee de dames uit Helmond een 
plek in de finale bemachtigden. 

Tekst: Anouk Peeters / VC Kessel

Collectieve off-day nekt Olympia dames
Voor het eerst sinds lange tĳ d hebben de dames van Olympia weer eens een wedstrĳ d verloren. Zaterdag 
4 februari lieten ze zich in eigen huis de kaas van het brood eten door VC Landgraaf DS1: 1-3.

In de eerste set leek er aanvankelijk 
geen vuiltje aan de lucht. Olympia 
was veruit de betere partij en de mei-
den van Landgraaf leken enkel figu-
ranten. Met name Sanne en Vivian 
scoorden veelvuldig aan de buiten-
kanten. Olympia liep dan ook gemak-
kelijk uit naar setwinst: 25-12. 
In de tweede set was Olympia geen 
schim meer van zichzelf en liet het 
zich overbluffen door de ervaren 
ploeg uit Landgraaf. De druk aan 
Panningse zijde viel volledig weg, 
waardoor VC Landgraaf kon doen en 

laten wat het wilde. Het liep continu 
een paar punten uit. Olympia kwam 
vervolgens met hard werken terug, 
maar stond de voorsprong ook weer 
binnen no-time af. Op service van 
Ivon pakte Olympia nog een voor-
sprong, maar kon het niet doordruk-
ken. Met minimaal verschil won 
Landgraaf de tweede set. 
In de derde set liep het vanaf het 
eerste punt niet bij de thuisploeg. 
Met name passend had Olympia het 
lastig. Mila viel nog uitstekend in en 
zorgde even voor een ander aan-

valsspel, maar de opgelopen achter-
stand was te groot. Landgraaf maakte 
gebruik van het ongeorganiseerde 
Olympia en won de derde set met 
gemak. Ook in de vierde set kon de 
Panningse ploeg het initiatief niet 
nemen. Alsof de verliespartij al geïn-
casseerd was speelden de meiden 
de vierde set uit. Niemand haalde 
het eigen niveau. Met een 1-3 verlies 
stapte Olympia dan ook teleurgesteld 
en gefrustreerd het veld uit. 

Tekst: VC Olympia 
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Column
Rock & Roll
Toen ze de theaterzaal binnen-
kwamen, kon je het al zien. 
Ze was hevig verliefd. Hand in 
hand liepen ze, stralend, naar 
hun stoelen net achter mĳ en 
mĳn vrouw. Hĳ van een leeftĳd 
die paste bĳ de muziek die die 
avond op het programma 
stond: oude rock & roll. Zĳ was 
aanzienlĳk jonger en keek 
constant met een bewonde-
rende blik naar hem op. Toen 
ze zaten begon hĳ direct aan 
een uitgebreide toelichting op 
datgene wat er die avond, 
volgens hem, op het pro-
gramma stond.

Dat triggerde mij zo dat ik de 
hele avond in een soort van spa-
gaat verkeerde. Aan de ene kant 
de geweldige muziek die op het 
podium door uitstekende, jonge, 
muzikanten ten gehore werd 
gebracht. Aan de ander kant de 
voorstelling die zich achter mijn 
rug afspeelde. Het vreemde was 
dat deze dubbele voorstelling, 
één voor mij en één achter mij, 
niet storend was. Integendeel, 
door het positieve aura van ver-
liefdheid kreeg de muziek een 
extra nostalgische dimensie. Of 
ik zelf weer terug was in die tijd 
van hevige verliefheden en diepe 
depressies als het weer eens uit 
was met een meisje. Telkens als 
er een nieuw liedje werd ingezet, 
vertelde hij haar alvast, zachtjes, 
welk liedje dat was en waar het 
over ging. Dat dat lang niet altijd 
klopte, deerde haar niet.
Hij zong ze ook allemaal mee. Dat 
viel soms wat tegen, want hij had 
bij het uitdelen van zangtalent 
niet vooraan in de rij gestaan. 
Maar de liefde bleek, in dit geval, 
niet alleen blind, maar ook toon-
doof te zijn. Ze bleef telkens weer 
proberen met hem mee te zingen. 
Ze hing aan zijn lippen en stelde 
vragen om zo het maximale uit de 
avond te halen.
Aan het einde van de voorstelling 
wandelde ze nog steeds verliefd 
en stralend aan zijn zijde de zaal 
uit. Het feit dat hij tekstueel en 
zang technisch iets minder in zijn 
mars had, deerde haar duide-
lijk niet. Waarschijnlijk had hij op 
andere gebieden kwaliteiten die 
beter ontwikkeld waren dan zijn 
zangkunst. Die kwaliteiten kende 
zij wél en ik niet.

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 05

Zelfrĳdende auto’s, de nieuwste opsporingstechnieken en fraudedetectie maken allemaal gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook de aanbe-
volen video�s op je Instagram of YouTube worden bepaald door een zelflerend algoritme, waar artificial intelligence bĳ wordt gebruikt. Hoewel 
we deze vorm van intelligentie in ons voordeel kunnen gebruiken, heeft de opkomst ook bepaalde nadelen. Daarom vroegen we ons af of kunst-
matige intelligentie meer goed dan kwaad doet. 

Waar hyperintelligente computers gebruikt kun-
nen worden om criminaliteit aan te pakken, kun-
nen criminelen dezelfde technologie gebruiken 
om het tegenovergestelde te bewerkstelligen en 
drones die op basis van fotos mensen kunnen 
uitschakelen zijn dichterbij dan je denkt. Suzan-
ne Elbers-Meesters maakt zich zorgen over de rol 
van de overheid in het geheel. “Het kan ook ge-

bruikt worden door overheden om hun burgers naar 
hun hand te zetten, gedrag te beïnvloeden en om 
alles van mensen te weten te komen en waar nodig 
bij te sturen. Daar schuilt voor mij het allergrootste 
gevaar”, laat ze in een reactie weten. Ook Huub Arts 
wijs in zijn reactie naar de overheid, al draait hij de 
beredenering om. “Bij Rutte en Kaag zou kunstma-
tige intelligentie een verbetering zijn”, meldt hij.

Wil Roeffen waarschuwt op haar beurt voor de ge-
volgen van het feit dat kunstmatige intelligentie aan 
terrein wint. “Het grootste gevaar zit ‘m erin dat al-
les datagestuurd wordt en dat op basis van data be-
sluiten worden genomen. Als mens heb je daarmee 
de controle uit handen gegeven. Kortom: de mense-
lijke maat is kwijt.”

Zo’n twintig jaar geleden kwam er in Nederland een algeheel verbod op tabaksreclame. Het negatieve effect van roken op onze gezondheid is 
dermate hoog, dat de overheid destĳds heeft besloten reclame voor tabakhoudende producten aan banden te leggen. Maar hoe zit dat eigenlĳk 
met alcohol? Is dit goedje niet ook slecht voor onze gezondheid en zou reclame daarom niet ook verboden moeten worden? Of draagt een verbod 
bĳ aan de betu�eling in Nederland?

De negatieve gevolgen van overmatig alco-
holgebruik zijn algemeen bekend. Een grotere 
kans op verschillende ziektes, het afsterven van 
hersencellen en problemen met hart- en bloed-
vaten zijn allemaal bewezen gevolgen van alco-
holgebruik. Daarnaast kan de drank ook zorgen 
voor gevaarlijke situaties in het verkeer en het 
nachtleven. Is het niet raar dat we voor een pro-
duct met zoveel negatieve bijwerkingen reclame 
maken? Ook onze kinderen zien deze reclames 

waardoor ze al op jonge leeftijd verleid worden 
door de alcoholische dranken. We willen niet dat 
onze kinderen gaan roken, maar waarom dan wel 
alcohol drinken?
Aan de andere kant wordt er natuurlijk voor veel 
meer ongezonde producten reclame gemaakt. 
Zo struikel je over de frisdranken en fastfoodpro-
ducten in de reclamecarrousel op televisie. Moeten 
we dit dan allemaal gaan verbieden? Daarnaast zijn 
we als Nederlanders wijs genoeg om zelf te beslis-

sen over wat we consumeren. Meer verboden van 
hogerhand leiden tot meer betutteling in ons koude 
kikkerlandje. De vraag is ook hoeveel effect een 
verbod op alcoholreclame gaat hebben. De mensen 
die graag een biertje of wijntje lusten, zullen nu niet 
ineens stoppen met drinken.

Reclame voor alcoholische producten zou verboden 
moeten worden. Wat vindt u?

Reclame voor alcoholische producten 
zou verboden moeten worden

Kunstmatige intelligentie doet meer goed dan kwaad

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

I ngezonden b r ief

Stank en ongezonde lucht 
Dat is het vooruitzicht wanneer er straks 38.000 varkens bĳ komen in Egchel. Niet dat het nu nog niet stinkt, want als het flink waait dan ruik 
je dit nu ook al. Straks wordt het alleen nog veel erger, dus maak je borst maar nat.

Je leest overal dat luchtwassers 
niet doen wat ze beloven. Wie gaat 
er straks handhaven als blijkt dat 
er meer overlast is dan van tevo-
ren bedacht? Bovendien gebrui-
ken luchtwassers heel veel water. 
Welk water wordt gebruikt als we 
weer een droge zomer hebben? Wij 
mogen straks in de zomer dus gaan 
genieten van extra veel vliegen en 

van strontlucht. En misschien is dat 
nog niet eens het allerergste. Erger 
nog is dat onze gezondheid er onder 
gaat lijden. Stikstof en ammoniak 
schaden de gezondheid en wat 
dacht je van de kans op uitbraak 
van besmettelijke ziektes die door 
dieren worden overgebracht op 
de mens? De stank en ongezonde 
lucht zullen zich zeker niet alleen 

tot Egchel gaan beperken. Die lucht 
kent namelijk geen grensafschei-
ding. Ook Helden en Panningen 
mogen hier straks van gaan genie-
ten. Vinden we het met z’n allen 
oké dat voor het grote geld van één 
boer de hele gemeenschap eronder 
moet lijden? Of maken we samen 
een vuist naar de gemeente en roe-
pen op om het gemeenschappelijke 

belang te dienen en de vergunning 
niet te verlenen? Maak die vuist nu, 
nu het nog niet te laat is en laat 
je horen via de Facebookpagina: 
big pig city. Of stuur een mail naar: 
bigpigcity@gmail.com

Annemiek Veling

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, beva�en maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan 
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten beva�en of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die 
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Inschrĳving gestart
Beringse Kuus zoekt einzelgängers en groepen voor optocht
De carnavalsoptocht van CV De Beringse Kuus trekt op zondag 19 februari vanaf 15.11 uur door Beringe. Naar verwachting zullen vele einzel-
gängers, duo’s, groepen en wagens door de straten trekken. 

De optocht begint op de Bèr 
Vullingsstraat (parkeerplaats achter De 
Wieksjlaag). Dan links de Kanaalstraat 
op en daarna links de Pastoor 
Esserstraat in. Aan het einde van de 
straat rechts de Beukerveldstraat 
op en dan op het einde rechts de 

Eelserstraat in. De Kanaalstraat over-
steken richting de Paulus Potterstraat, 
overlopend op de Kampweg. Deze 
volgen tot aan de Waalsestraat. Dan 
naar rechts de Waalsestraat in en links 
richting Kardinaal van Rossumstraat. 
Daarna weer direct links de Mgr. van 

de Marckstraat in. Aan het einde 
rechts de Peelstraat in. Dan aan het 
einde rechts de Kanaalstraat weer 
op, waarna de ontbinding is op het 
kerkplein. 
Na de optocht is er een optochtbal in 
De Wieksjlaag. Daar is ook de prijsuit-

reiking: om 18.15 uur voor de kinderen 
en om 21.15 uur voor de volwasse-
nen. Wie wil meedoen aan de optocht 
dient zich zaterdag 11 februari tussen 
13.00 en 14.00 uur op te geven in Café 
De Nabber.
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Locatie

Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Peel en Maas

Straat/omschrijving 

de Berckt 12a/12d
Karel Doormanstraat 2
Kampweg 26
Past. van Basten Batenburglaan 20
Schorfweg 1
Kempstraat 1
Muldersweg Kadstr. HDN01 Sectie G nr. 2857
Baarloseweg 39A
Hövellstraat 26
Loo 22
Beeselseweg 24
Dijk 5-1 t/m 5-5
De Remer 5
Baarlosestraat 9
Kanaalweg 7
Lange Heide 11
Lange Heide 11
Pastoor Leursstraat 7
Rooth 85
Veldsehuizen 39
Westeringse Kemp 15
Kransakker 6
Molenstraat 60
Roggelsedijk 20
Witdonk 20
Markt 46
Steunfonds Inwoners Peel en Maas 2023

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. 
Meer informatie over de bekendmakingen leest u op 
www.officielebekendmakingen.nl > zoekterm ‘Peel en Maas’ 
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Aangepaste openingstijden 
carnaval
Huis van de Gemeente

· Vrijdag 17 februari 2023 tot 13.00 uur geopend.
· Zaterdag 18 februari, zondag 19 februari, maandag 20 februari en

dinsdag 21 februari 2023 de hele dag gesloten.

Voor aangifte geboorte en overlijden zijn we maandag 20 februari 2023 alleen 
op afspraak geopend van 09.00 uur tot 11.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een 
afspraak via telefoonnummer 06 5353 8981

Bibliotheek
· Vrijdag 17 februari 2023 tot 13.00 uur geopend.
· Zaterdag 18 februari, zondag 19 februari, maandag 20 februari en

dinsdag 21 februari 2023 de hele dag gesloten.

Vorkmeer - Wegwijzer
· Vrijdag 17 februari 2023 geopend tot 12.00 uur geopend.
· Zaterdag 18 februari, zondag 19 februari, maandag 20 februari en

dinsdag 21 februari 2023 de hele dag gesloten.

Aanbieden van PMD
PMD is de afkorting voor Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, 
folies en zakken), Metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes en conservenblikken) 
en Drankkartons (zoals sappen en zuivel). Verpakkingen die niet bij het PMD 
horen zijn bijvoorbeeld landbouwplastic, zwembadjes of speelgoed.

PMD-afval bied u los aan in de grijze 
container. Maak verpakkingen zoveel 
mogelijk leeg voordat u ze weggooit. 
Gebruikt alleen doorzichtige zakken. 
Onze inzameldienst en verwerker moeten 
direct kunnen zien welk afval in de 
container of zak zit. Verkeerd afval en 

niet-doorzichtige zakken zorgen voor 
afkeur van PMD-afval. Dit kost extra geld.

Twijfelt u of iets bij PMD-afval hoort? Kijk 
dan in onze handige app: Afvalkalender 
Peel en Maas.

Belastingaanslag 2023
Iedereen die is aangemeld bij MijnOverheid.nl krijgt in februari 2023 het 
aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen 
voor 2023. U krijgt dan géén papieren aanslagbiljet, maar een bericht in uw 
e-mailbox. Maakt u geen gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid, dan 
krijgt u de aanslag automatisch per post.

Aanmelden MijnOverheid
Wilt u uw aanslagbiljet voortaan digitaal 
ontvangen? Dat is mogelijk via de 
berichtenbox van MijnOverheid. U kunt 
zich aanmelden op MijnOverheid.nl. Als 
u zich aanmeldt, betekent dat ook, dat 
u het aanslagbiljet niet meer per post 
ontvangt.

Contact opnemen met BsGW
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde 

van uw woning? Neem dan eerst contact 
op met BsGW via 088 842 0420. BsGW 
taxateurs geven graag toelichting en 
beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde 
correct is vastgesteld.

Bent u het niet eens met een opgelegde 
belastingaanslag, dan kunt u 
rechtstreeks bij BsGW binnen 6 weken 
na dagtekening van het aangiftebiljet 
bezwaar maken via www.bsgw.nl.

24 februari: Stil staan bij 1 jaar
oorlog Oekraïne
Zaterdag 24 februari vindt in en rond de Jaarbeurs in Utrecht een landelijke 
bijeenkomst plaats voor vluchtelingen uit Oekraïne, leden van gastgezinnen en 
vrijwilligers. Het programma staat in het teken van stilstaan bij één jaar oorlog, 
herdenken, ontmoeten en elkaar steun en hoop geven voor de toekomst. Ook 
kinderen zijn van harte welkom.

Het programma start om 11.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur. Vanaf 10.30 uur wordt 
“The Walk of Hope” gelopen van station 
Utrecht CS naar de Jaarbeurs.

De wandeling is zowel voor vluchtelingen 
uit Oekraïne als voor Nederlanders. 
Tickets voor deze dag zijn beschikbaar op 
www.24lyutoho.nl.

Download nu de app:
Afvalkalender Peel en Maas

Automatische herinnering wanneer uw afval wordt opgehaald 

Automatische melding bij wijzigingen in ophaalschema

Handig hulpmiddel voor de vraag ‘Waar hoort het bij?’

Overzicht van inzamellocaties bij u in de buurt

Alle informatie over afval in Peel en Maas

Download de app 
Afvalkalender Peel en Maas 

in Apple Store (IOS) of Play Store (Android)

!
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Extra geld voor voorbereiding volgende fase nieuwbouwwijk Kuukven

Oppositie verlaat raadszaal bij behandeling 
bestemmingsplan Keup /Baarloseweg
Een opmerkelijk tafereel in de raadsvergadering van vorige week: de oppositiefracties VVD 
en PvdA/GroenLinks verlaten uit protest de raadszaal. Reden: ze vinden dat ze onvoldoende 
tijd krijgen om zich een goed oordeel te vormen over een veelbesproken kwestie rond een 
kavelruil Keup/Baarloseweg. De behandeling van het agendapunt ging gewoon door, maar 
wel met acht lege stoelen.

Het schouwspel deed zich voor toen na anderhalf uur vergaderen het betreffende agendapunt 
aan de orde kwam. Maar de toon was aan het begin van de avond al gezet.

Nieuwe informatie
Bij het normaal gesproken puur formele punt ‘vaststelling van de agenda’ pleitte VVD-
fractievoorzitter Teun Heldens ervoor om het onderwerp Bestemmingsplan Keup/Baarloseweg 
aan te houden tot de volgende vergadering. De raad had op de dag van de vergadering nog 
nieuwe informatie gekregen die zijn fractie nog niet had kunnen bestuderen. PvdA/GroenLinks 
en D66 steunden zijn verzoek. Hetzelfde bestemmingsplan had in de commissievergadering, 
twee weken eerder, ook al voor onrust gezorgd door fel verweer van een bezwaarmaakster, 
zowel op papier als tijdens het spreekrecht.

Verbetering leefklimaat in Egchel
Het voorgestelde bestemmingsplan is een direct uitvloeisel van het beleid van de gemeente om het 
leefklimaat in Egchel te verbeteren. De gemeente heeft daarom een varkenshouder aan de Keup (bij 
Egchel) uitgekocht. In ruil daarvoor heeft de ondernemer twee bouwpercelen gekregen, waarvan 
één aan de Baarloseweg. Maar die ruil is volgens de bezwaarmaakster (buren aan de Baarloseweg 
die het perceel zelf graag wilden kopen) niet eerlijk is gegaan. Zij betoogde dit twee weken geleden 
al tijdens de commissievergadering waarbij zij tevens vraagtekens zette , bij het volgens haar 
buitenproportioneel grote bouwblok dat staat ingetekend op het bewuste perceel. Tijdens de 
raadsvergadering maakte de bezwaarmaakster wederom gebruik van het spreekrecht om haar zaak 
te bepleiten. ‘Wij worden om de tuin geleid, de politiek wordt om de tuin geleid, de burgers van Peel 
en Maas worden om de tuin geleid.’ Ze kondigde ook alvast een juridische procedure aan.

Juridisch steekspel
De raad, enigszins overvallen door het juridische steekspel, vroeg in die commissievergadering aan 
het college om te onderzoeken of het verhaal van de buren steekhoudend is. In aanloop naar de 
raadsvergadering kreeg de raad diverse juridisch-technische stukken met nieuwe informatie, zowel 
van de bezwaarmaakster als het college. De laatste notitie ontvingen de raadsleden op de dag van 
de vergadering. Reden voor Teun Heldens om te melden dat zijn fractie niet in de gelegenheid was 
geweest om de laatste informatie te bespreken, want ‘wij werken gewoon overdag’. Hij vond het 
daarom ‘onverantwoord’ om het in de vergadering te behandelen, ook al omdat het niet om een 
urgente kwestie gaat die gemakkelijk door te schuiven zou zijn. D66 en PvdA/GroenLinks vonden 
ook dat behandeling moest worden uitgesteld. Volgens D66-fractievoorzitter Omar El Khader roept 
het dossier nog veel vragen op. ‘Met uitstel gunnen we onszelf en het college graag wat meer tijd.’

‘Een beetje jammer’
Coalitiepartijen Lokaal Peel en Maas en CDA (samen een meerderheid) zagen echter geen 
problemen om het voorstel toch te behandelen. Volgens beide partijen zaten er geen wezenlijk 
nieuwe zaken in de informatie die de raad, deels te elfder ure, nog had gekregen. Heldens betreurde 
de reactie van ‘een machtsblok van twee fracties’ en kondigde aan dat zijn fractie uit protest de zaal 
zou verlaten bij de behandeling van dit agendapunt. ‘Wij doen ons werk goed, of wij doen het niet.’ 
Henk Boots (Lokaal Peel en Maas) vond het ‘een beetje jammer dat je wegloopt voor een standpunt.’ 
Heldens herhaalde enigszins geïrriteerd ‘dat wij geen tijd hebben gehad om een standpunt 
te bepalen. Wij lopen nooit weg voor ons standpunt.’ Daarna volgde de – zeer ongebruikelijke 
– stemming over het al dan niet doorschuiven van het agendapunt Bestemmingsplan Keup/
Baarloseweg. Een meerderheid van Lokaal en Peel en Maas en CDA besloot om het gewoon te 
behandelen.

Leefbaarheid Egchel
Toen het bewuste bestemmingsplan later in de vergadering aan de orde kwam, verlieten de 
oppositiefracties zoals aangekondigd de raadszaal. D66 besloot wél te blijven. Fractievoorzitter 
Omar El Khader voelde wel een ‘dilemma’, maar zag ook het belang van het uitkopen van een 
veehouderij dicht bij de kern Egchel. Fractiegenoot Joyce Tielen voegde daaraan toe dat ze hoopt 
dat het college dat belang ook bij toekomstige ontwikkelingen in Egchel en rest van Peel en Maas 
in de gaten houdt. Voor Lokaal Peel en Maas was de verbeterde leefbaarheid in Egchel ook een 
belangrijke overweging om akkoord te gaan. Volgens fractievoorzitter Sander Janssen past het 
voorstel binnen de gemaakte afspraken, maar helemaal gerust is hij niet op hoe het allemaal 
is gegaan: ‘Er ontbreekt nog veel jurisprudentie op dit gebied. Het kan dus zomaar zijn dat een 
rechter hier anders over denkt.’ Het CDA ging ook akkoord met het voorstel. Het Bestemmingsplan 
werd uiteindelijk aangenomen met de stemmen van alle 18 aanwezige raadsleden van CDA, 
PvdA/GroenLinks en D66. De banken van de VVD en PvdA/GroenLinks bleven gedurende het hele 
agendapunt leeg.

Huisvesting arbeidsmigranten
Ook bij de bespreking van het agendapunt ‘afhandeling moties’ kwam de VVD met enkele kritische 
noten. Paul Sanders wees naar de door de raad in november aangenomen motie ‘aanvraagstop 
huisvesting arbeidsmigranten’. Hij was boos dat het college die motie ‘naast zich neer heeft gelegd’ 
omdat een dergelijke stop juridisch niet houdbaar zou zijn. Hij kondigde alvast aan met andere 
fracties in gesprek te gaan om met een initiatiefvoorstel te komen. Dat moet dan alsnog tot een 
dergelijke aanvraagstop leiden. VVD-fractievoorzitter Teun Heldens kondigde naar aanleiding van 
de ook in november aangenomen motie ‘bouwen, bouwen, bouwen’ dat hij voornemens is om een 
zogeheten interpellatiedebat aan te vragen. Daarin kan de raad het college vragen stellen over een 
onderwerp dat niet op de agenda staat. Aanleiding is dat de VVD vindt dat het college té streng 
vasthoudt aan hoge kwaliteit bij o.m. bouwplannen op herontwikkelingslocaties. PvdA/GroenLinks 
steunde beide door de VVD ingebrachte punten.

Kuukven
Verschillen van mening waren er niet of nauwelijks bij het agendapunt over de nieuwbouwwijk 
Kuukven in Baarlo. Gemeente en Wonen Limburg willen daar starten met een volgende bouwfase 
van 116 woningen in een mooie, groene openbare ruimte. Omdat het plan duurder dreigde uit te 
vallen is het aangepast (o.m. door meer woningen in te tekenen), maar dat heeft wel extra geld 
gekost. Daarom vraagt het college de raad nu om een extra voorbereidingskrediet van € 185.000. 
Tijdens de eerste bespreking in de commissie was al gebleken dat de raad positief is over het plan en 
mee wil gaan met het extra krediet-voorstel. Alleen het ontbreken van harde afspraken met Wonen 
Limburg was nog een punt van zorg. Wethouder Wanten had in de commissievergadering gezegd 
in afwachting te zijn van een standpunt van Wonen Limburg over onder meer de verdeling van 
de kosten. Ter vergadering deelde hij mede dat Wonen Limburg zich heeft gecommitteerd om de 
uitvoering van dit plan te doen slagen. Daar nam de raad genoegen mee.

Suggesties voor planuitwerking
De raad gaf Wanten nog suggesties mee voor in de planuitwerking. Tiny Valckx (Lokaal Peel en Maas) 
opperde te kijken naar mogelijkheden voor houtbouw en ruimte voor een CPO-project (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap). Ook vroeg ze Wanten te onderzoeken of een deelauto-project 
haalbaar is. Daarmee zou er minder ruimte nodig zijn voor parkeerplaatsen. Suzan Hermans (VVD) 
was het opgevallen dat dit gemeentelijke plan méér woningen oplevert dan in eerste instantie 
het plan was. . ‘Het kan dus wél, meer woningen én kwaliteit. Dat hopen we ook terug te zien bij 
andere plannen.’ Wethouder Wanten legde uit waarom die extra woningen geen probleem zijn. 
In dit plan, zei hij, is het percentage uitgeefbare grond beduidend lager dan bij andere plannen. 
Daardoor is het mogelijk om meer woningen in te passen als dat nodig is, zonder te veel afbreuk 
aan de oorspronkelijke opzet. Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) vroeg wat er gaat gebeuren 
met de tijdelijke huizen voor o.a. arbeidsmigranten in het gebied. Wanten zei dat die tot november 
2025 blijven staan. Dan is de afgesproken periode van tien jaar bereikt en worden ze afgebroken. 
Wanten zei desgevraagd ook te verwachten dat deze maand duidelijkheid komt over een provinciale 
subsidie voor het plan.

Onafhankelijk onderzoek
Aan het eind van de vergadering kwam de kwestie Keup/Baarlosweg weer op tafel. De in de raadzaal 
teruggekeerde PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees kwam met een motie vreemd 
aan de orde van de dag, mede ondertekend door de VVD. Die roept de raad (dus niet het college) 
op om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken in het dossier Keup/
Baarloseweg, om uit te vinden wat er mogelijk is fout gegaan. Volgens CDA en Lokaal Peel en Maas 
ademde de motie echter te veel wantrouwen uit richting wethouder en ambtenaren. Hij kreeg met 
tien stemmen vóór (PvdA/GroenLinks, VVD en D66) te weinig steun en werd dus verworpen.

Stoppen veehouderijen
De raad had eerder in de vergadering ook nog een flink aantal kleinere bestemmingsplannen 
goedgekeurd zonder verder debat (zie ook Raadsnieuws van twee weken geleden). De 
bestemmingsplannen gaan allemaal over het beëindigen van intensieve veehouderijen of 
het omzetten van een veebedrijf naar minder belastende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een 
paardenhouderij.

www.peelenmaas.nl
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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. 

Over weglopers en zittenblijvers 

Alleen bestemmingsplan of meer?

VVD en PvdA/GroenLinks lopen weg voor 
verantwoordelijkheid 

Bouwplannen Kuukven Baarlo

Gemeente en grondtransacties. Gaat altĳ d over geld, soms veel geld en in ieder geval om gemeenschaps-
geld oftewel uw geld. Meestal gaat het goed. Soms ontstaat er gedoe. Zo ook afgelopen raadsvergadering. 
De oppositie vond dat ze niet goed geïnformeerd was en verliet de zaal, de coalitie deed of haar neus 
bloedde en knikte braaf ‘ja’.

Volledig en tijdig geïnformeerd 
worden is een kernvoorwaarde 
voor het goed functioneren van de 
gemeenteraad. Raadsvoorstellen 
gaan normaal vergezeld van alle 
informatie die nodig is voor een 
afgewogen besluit. Op basis hiervan 
vormen raadsleden zich een voorlo-
pige mening. Deze wordt uitgewis-

seld tijdens raadsvergaderingen. 
Uiteindelijk wordt met meerderheid 
van stemmen een besluit genomen. 
Zo werkt democratie. Om dit pro-
ces goed te laten verlopen, worden 
raadsvoorstellen in commissieverga-
deringen alvast besproken. Dan kun-
nen raadsleden nadere informatie 
vragen. Pas als die is ontvang en, 

kunnen raadsleden een besluit 
nemen. Wat als voorafgaande aan 
de raadsvergadering twijfel rijst 
over inhoud en volledigheid van de 
verstrekte informatie? Goede raads-
leden vragen het college dan om 
nadere informatie. Dat gebeurde 
ook. Een deel van de toegezegde 
nadere informatie bereikte de raad 

niet en een deel was onvolledig en 
kwam zo laat dat de fracties geen 
tijd hadden om die te bestuderen. 
Zeker omdat de zaak in kwestie 
geen haast had, zou een goed func-
tionerende raad de besluitvorming 
uitstellen totdat via nader onafhan-
kelijk onderzoek alle twijfel over de 
juistheid en volledigheid van de ver-
strekte informatie weggenomen zou 
zijn. PvdA/GroenLinks en VVD vroe-
gen ook om uitstel, maar de coalitie 
weigerde dat. Daarmee schonden 
CDA en Lokaal Peel en Maas de 

grondvoorwaarde van de demo-
cratie. Daarom weigerde de gehele 
oppositie een besluit te nemen over 
het onvolledig voorbereide voorstel 
en verliet de raadszaal. De coalitie 
was boos. Maar deze boosheid zou 
zich niet moeten richten op de weg-
lopers, maar op de zittenblijvers, 
want juist die deden in dit geval 
afbreuk aan de democratie.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

Tĳ dens de raadsvergadering van dinsdag 31 januari stonden er een groot aantal hamerstukken op de 
agenda. Ook waren er enkele bespreekstukken waaronder het bestemmingsplan ‘Keup 11 en Keup onge-
nummerd Egchel en Baarloseweg ongenummerd Helden’. In dit bestemmingsplan werden de sanering van 
een intensieve veehouderĳ , het omze� en van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en 
het oprichten van twee nieuwe burgerwoningen ter compensatie van de sanering geregeld. Dit tot doel om 
het woon- en leefklimaat in met name Egchel te verbeteren.

Binnen de fractie hebben we uit-
voerig gesproken over dit agenda-
punt. Dit ook omdat er zienswijzen 
waren ingediend en tijdens de 
commissievergadering door een 
inspreker zaken ter tafel kwamen 
die om opheldering vroegen. Tussen 

de commissievergadering en de 
raadsvergadering werden vragen 
door het college beantwoord, wat 
er toe leidde dat de inspreker nog 
aanvullende zaken ter tafel bracht. 
Eén dag voor de raadsvergadering 
werden nog antwoorden van het 

college aangeleverd om het ver-
haal te verduidelijken. Bij de vast-
stelling van de agenda werd door 
een aantal raadsleden verzocht om, 
mede gezien de late aanlevering 
van de stukken, het agendapunt 
door te schuiven naar de volgende 

cyclus. Wij hebben het agendapunt 
wel behandeld, omdat veel inge-
brachte zaken betrekking hadden 
op onderwerpen die volgens ons 
niets met het bestemmingsplan te 
maken hadden maar meer met het 
proces er omheen. Als fractie zijn 
wij teruggegaan naar de basis van 
het voorstel en dat was dus zoals 
gezegd het vaststellen van een 
bestemmingsplan. Hoe uiteinde-
lijk eventuele grondruil of grond-
verwerving heeft plaatsgevonden 
deed voor ons niets af aan de kern 

van het voorstel. Wij betreuren 
het, dat enkele fracties vanwege 
eigen redenen, de raadszaal heb-
ben verlaten bij de behandeling 
van dit agendapunt en hiermee niet 
hun democratische plicht hebben 
vervuld waarvoor ze van de kiezers 
hun stem hebben gekregen en dat 
is het vertegenwoordigen van het 
volk. Jammer.

Fractie

Tĳ dens de raadsvergadering vorige week liepen de fracties van de VVD en PvdA/GroenLinks weg uit de 
raadszaal. Dit deden ze bĳ  het agendapunt over het vaststellen van een bestemmingsplan op de Keup in 
Egchel. De gemeente had afgesproken dat een varkenshouder zou stoppen met zĳ n bedrĳ f, omdat dit een 
belemmering zou vormen voor nieuwe woningen op Giel Petershof, fase 2. De varkenshouder mag in ruil 
daarvoor twee woonhuizen bouwen. Een duidelĳ ke win-win.

 De VVD en PvdA/GroenLinks pro-
fileerden zich tijdens de verga-
dering op een giftige wijze, door 
te veinzen dat de procedures niet 
goed zijn doorlopen en dat zij 
informatie te laat hadden ontvan-
gen. Deze tactiek van zand in de 
motor strooien, kennen we inmid-
dels helaas wel, maar deze keer 
liepen de fracties ook nog eens 
weg uit de raadszaal. Ongekend 
in Peel en Maas. Landelijk kennen 
we dit wegloopgedrag al langer 
van bepaalde partijen, maar in 
Peel en Maas was dit ondenkbaar. 
Tot afgelopen week dan. Weglopen 
van je verantwoordelijkheid om te 

stemmen als raadslid. Een plicht. 
Ook al ben je het er niet mee 
eens. Daar ben je nu eenmaal voor 
gekozen. Maar de VVD en PvdA/
GroenLinks kozen voor de show, 
voor de krantenkop. 
 Het valse frame van met name de 
VVD, dat informatie te laat bij de 
raad zou zijn gekomen, was onte-
recht en goedkoop. De raad kreeg 
eerder op de dag op vraag van 
nota bene de VVD extra info en 
dit betrof anderhalf A4-tje. Geen 
hogere wiskunde, maar eenvou-
dige informatie. Natuurlijk had de 
VVD deze info wel gelezen, maar 
er moest een nieuw toneelstuk 

worden bedacht om op te val-
len: weglopen. Ter meerdere eer 
en glorie van de VVD zelf natuur-
lijk. Nep en goedkoop. Ze hadden 
blijkbaar wel nog tijd genoeg om 
in een schorsing een motie voor 
te bereiden, die ook nog eens de 
interne werkorganisatie van de 
gemeente onterecht wegzette. 
Dat komt hard aan. Woorden doen 
er toe, VVD. Ze hadden de tijd ook 
kunnen benutten om het anderhalf 
A4-tje te lezen. Maar dat paste niet 
bij het toneelstuk. Schande. 

Fractie 

Dinsdag stond de doorontwikkeling van Kuukven fase 3-4-5 op de agenda. Met dit voorstel vroeg het 
college de gemeenteraad om extra krediet beschikbaar te stellen zodat het plan verder kan worden 
uitgewerkt en om ook het besluit te nemen om de ingeze� e koers te blĳ ven volgen.

Het plan betreft nu een mix van 
116 woningen. Het waren er min-
der, maar door het exploitatie-
tekort zijn de aantallen omhoog 
gegaan. Prima wat ons betreft, 
want het heeft niets afgedaan aan 
de kwaliteit. Verbaasd waren we 

er wel over, als het onze eigen 
portemonnee betreft kan het wel, 
terwijl bij andere initiatiefnemers 
dit juist een beperkende factor 
blijkt te zijn en plannen daardoor 
gefrustreerd worden.
Voor alle woningzoekenden in 

Baarlo is er eindelijk een vooruit-
zicht. Een begin voor Baarlo, want 
er is dringend behoefte aan nóg 
meer woningen. Initiatieven zijn 
er volop in Baarlo, maar blijkbaar 
lukt het het college nog steeds 
niet om voldoende mee te denken 

met initiatiefnemers zodat plan-
nen ook daadwerkelijk gereali-
seerd kunnen worden. Geluiden 
die door het dorp zelf al zo vaak 
kenbaar zijn gemaakt. Ook wij 
hebben deze signalen regelmatig 
doorgespeeld en met onze aange-
nomen motie ‘bouwen, bouwen, 
bouwen’ eind vorig jaar onder 
andere gevraagd om bouwplan-
nen op herontwikkelingslocaties 

ruim baan te geven en niet lan-
ger onnodig limitatief te beperken 
als ze passen binnen de gangbare 
bouweisen. Het college gaf aan 
zo al te werken, we hopen dit dan 
nu op hele korte termijn ook écht 
te zien.

Suzan Hermans

PvdA/GroenLinks

Lokaal Peel en Maas

CDA Peel en Maas 

VVD Peel en Maas

Vacature Energiecoach
Ben jij die enthousiaste 
energiecoach waar wij 
naar op zoek zijn?
Jij:
• Bent minimaal 6 uur per 

week beschikbaar
• Hebt affiniteit met 

verduurzaming en techniek
• Bent woonachtig in de 

gemeente Peel en Maas 
of directe omgeving

• Helpt graag andere mensen

Wat bieden wij:
• Opleiding indien nodig
• Flexibele werktijden
• Vergoeding
• Samenwerken in een leuk 

en enthousiast team

Interesse? Neem dan contact met ons op via 
contact@energieadviespeelenmaas.nl of loop eens vrijblijvend 
binnen bij ons Energie Adviescentrum aan de Markt 115 in 
Panningen en vraag naar Jo van den Beucken 06-51587456

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.
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Naam: Victoria Geraedts 
Leeftĳ d: 17 jaar
School: Tussenjaar
Woonplaats: Baarlo

Wat voor reis zou je ooit willen 
maken? 
Ik kom van een familie die 
houdt van reizen. Er zijn niet 
veel plekken waar ik nog niet 
ben geweest. Elk continent heb 
ik wel gezien, maar als je kijkt 
naar landen waar ik nog niet ben 
geweest, dan zou ik heel graag 
naar Seychellen willen gaan. 
Seychellen ligt in de Indische 
Oceaan voor de oostkust van 
Afrika. Het is een prachtige plek 
met geweldig warm weer en 
veel prachtige natuur. Je kunt 
daar bijvoorbeeld snorkelen, dui-
ken, een cruise nemen naar de 
eilanden, festivals bezoeken, of 
gewoon chillen op het strand aan 
het fantastisch blauwe water. 
Aangezien de meeste Seychellen 
immigrant en zijn, is de cultuur 
een mengelmoes van Afrikaans, 
Europees, Frans en Indiaas. 
Ik houd ervan om verschillende 
culturen te beleven, dus dit lijkt 
me heel interessant om te zien. 
Als ik met mijn vader zou gaan, 
zouden wij een all inclusive hotel 
pakken en ons hele verblijf uit-
rusten en genieten van de luxe. 
Als ik met mijn moeder zou gaan, 
zouden wij elke dag vroeg wakker 
worden en de hele dag beziens-
waardigheden bekijken. Als ik 
alleen zou gaan, of met een paar 
vrienden, zou ik allebei doen. 

Wat zou je graag nog willen 
leren in je leven? 
Hoe ik de vraag ‘wie ben ik?’ kan 
beantwoorden. Ik denk dat elke 

tiener wel met deze vraag zit en 
aan het wachten is op het ant-
woord. Het is een vraag die ik 
waarschijnlijk pas na jaren mezelf 
leren kennen, kan beantwoorden. 

Wat deed je als kind het liefst? 
Met mijn vader zwemmen. 
We deden het elke zaterdag, jaren 
aan een stuk, tot corona kwam. 

Wat zĳ n de belangrĳ kste 
dingen op je bucketlist? 
Op de toneelacademie in 
Maastricht toegelaten worden, 
in mijn eerste film spelen, mijn 
eerste tattoo laten zetten en met 
haaien zwemmen.

Wat is je grootste talent? 
Acteren is mijn grootste talent. 
Ik acteer al bijna dertien jaar.

Wat is je favoriete restaurant? 
Het is geen geheim dat ik van 
eten houd en altijd nieuwe din-
gen wil proberen. Het is moeilijk 
om een favoriet restaurant te kie-
zen, maar in dat geval zou ik voor 
Sushimi in Venlo kiezen. 

Wat is de laatste foto die je 
hebt gemaakt? 
De laatste foto die ik heb 
gemaakt is een foto van mijn 
nieuwe kat. Haar naam is Lilith 
en ze is een zwarte kat met de 
grootste groene ogen die je ooit 
zal zien.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet? 
Mijn beste vriend ontmoette ik in 
april van 2020, tijdens de eer-
ste quarantaine. Ik heb hem via 
een oude vriend ontmoet die 
dacht dat wij het goed met elkaar 

zouden vinden. Ik had hem een 
bericht gestuurd op Instagram 
dat hij eerst genegeerd had. Ik 
stuurde hem er nog eentje en 
we begonnen met praten. Na zes 
maanden constant appen en bel-
len konden we elkaar eindelijk 
in persoon ontmoeten. Sindsdien 
zijn we door onze ‘ups and 
downs’ geweest en zijn we heel 
hecht geworden. Hij heeft een 
geweldige stijl, persoonlijkheid 
en humor. We lachen altijd samen 
en maken er altijd het beste van. 
Ik weet dat ik altijd op hem kan 
rekenen als ik hem nodig heb.

Wat zou je doen als je nooit 
meer hoeft te slapen? 
Dan zou ik veel meer tijd beste-
den aan acteren, zingen, schrijven 
en mijn kat verwennen.

Heb je een bĳ baantje? 
Op dit moment werk ik bij een 
‘all you can eat’-restaurant als 
serveerster. Ik neem bestellin-
gen op, breng drankjes en haal 
vieze borden op. Ik kom al sinds 
ik een baby ben bij dit restau-
rant, dus ik ken de mensen daar 
heel goed, en werk daar dus heel 
fijn. Geld verdienen is natuurlijk 
fijn, maar de baan zelf is ook heel 
leuk. Ik ben altijd al een ‘mensen 
mens’ geweest en houd ervan om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Er 
komen zoveel verschillende types 
naar ons restaurant en het is altijd 
interessant. Ook is het daar altijd 
druk en komen er verschillende 
problemen voor. Deze problemen 
oplossen vind ik fantastisch om 
te doen, dus het houdt me lek-
ker bezig. Het geld dat ik van 
mijn werk krijg, gebruik ik om te 
sparen voor als ik, hopelijk, naar 

school ga bij de toneelacademie 
in Maastricht. Ook geef ik veel uit 
aan eten en aan mijn kat.

Wat doe je het liefst op een 
vrĳ dag- of zaterdagavond? 
Vrijdagavond gebruik ik vaak om 
met mijn vriendengroep leuke en 
‘domme’ dingen te doen. Vaak 
gaan we naar de stad, pakken we 
wat te eten en praten dan uren-
lang over diepgaande onderwer-
pen of over de ‘domste dingen’ 
tot laat in de avond. Op zaterdag-
avond ga ik lekker werken.

Hoe ziet jou ideale dag er uit? 
Ik word wakker rond 13.00 uur, ga 
naar mijn beste vriend en speel 
de hele dag Mario Kart.

Wat is je favoriete stuk decora-
tie in je thuis? 
Mijn favoriete decoratie in mijn 
kamer is een fotolijst met foto’s 
van mij en mijn beste vriend, die 
we maakten in een photobooth 
tijdens de kermis. Het was een 
hele leuke avond vol domme 
beslissingen. 

Wat wil je in het komende jaar 
gaan doen, dat je eerder nog 
nooit hebt gedaan? 
Een luxe cruise door de Malediven 
lijkt me wel wat. Ik en mijn vader 
zouden dat dit jaar eigenlijk al 
doen, maar door omstandighe-
den in de familie moesten we het 
helaas afzeggen.

Wat kan jou heel erg irriteren? 
Dat is zonder twijfel arrogantie. 
Ik kan er niet tegen als mensen 
denken dat ze alles weten en 
daardoor niet willen luisteren.

Victoria Geraedts Baarlo
15-vragen aan

Column
Laagje ijs

Hoi

Daar zit je dan. In de frisse 
buitenlucht. Vanochtend was 
alles nog bedekt in een wi� e, 
glanzende, dunne laag ĳ s. Een 
laag, gevuld met temperaturen 
die we liever vermĳ den.

De diepe zucht die iedereen 
uitte, na het vinden van hun auto 
omarmd door de vastberaden 
kou. Het maakt het beginnen van 
je dag met een goed humeur, 
een kleine uitdaging. De mens is 
geneigd emoties te betrekken op 
hun gedrag of keuzes. Maar die 
laag, gevuld met temperaturen die 
we liever vermijden, wordt ver-
meden. De mens slaat een zucht, 
als gevolg van het aantreffen van 
een laagje ijs. Hoe onzeker zou 
dit laagje ijs er van worden, als 
dit ieder keer de reactie is die het 
veroorzaakt? Het laagje ijs heeft 
er niet voor gekozen op jouw auto 
te liggen. Het laagje ijs. Jaloers op 
het plasje water dat reflecteert 
in de zon. Want dat tafereel, een 
heldere lucht opgevuld met zonne-
stralen die ons warmte bezorgen, 
dat zorgt voor een positieve reactie 
van de mens. Maar onze emo-
tie beïnvloedt hoe wij reageren 
op dit laagje ijs. Dat onschuldige 
laagje ijs, dat toch zo zal smelten 
en plaats zal gaan maken voor al 
wat het nooit kan worden, wat het 
nooit gaat zijn en al wat het nooit 
zal veroorzaken.

Wat voor ons 
vanzelfsprekend 
is, is dat voor een 
ander misschien wel 
onbekend

Maar dan onze reactie, vrijwel 
altijd positief, op het zien en 
 voelen van de warme zonnestraal. 
De zonnestraal, zich afvragen of 
wat het innerlijk voelt wel terecht 
is. Het bekende is de positieve 
reactie van zijn omgeving. De 
mensen en de natuur groeien door 
de zonnestralen. Maar waardoor 
kan de zonnestraal groeien? Of laat 
deze zonnestraal de positiviteit 
ervaren, die de zonnestraal alles in 
zijn bereik laat ervaren.
Teruggeven, wat ons kosteloos 
wordt toegereikt. Wat voor ons 
vanzelfsprekend is, is dat voor een 
ander misschien wel onbekend.

Mirthe Beeks

0902 \ jongeren
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Peelpush verliest van koploper 
De dames van VC Peelpush hebben zondagmiddag 5 februari geen punten kunnen pakken tegen een van de 
drie koplopers in de Eredivisie Dames volleybal. Er werd met 0-3 verloren van VV Utrecht. 

Peelpush begon met veel energie 
aan de eerste set. Desondanks liep 
VV Utrecht al snel uit. Er werd een 
aantal lange rally’s gespeeld, maar VV 
Utrecht wist de meeste hiervan te win-
nen. De eerste set ging dan ook met 
13-25 naar Utrecht. Het publiek liet in 
de tweede set van zich horen met luid 
getoeter. 
Vanaf een 3-8 achterstand lukte het 
Peelpush niet meer om in te lopen. 

Het werd 8-16. Daarna liep het verschil 
langzaam op ondanks een paar mooie 
aanvallen van Meijelse kant. Peelpush 
kreeg geen grip op Utrecht en verloor 
ook deze set met 17-25. Ondanks de 
0-2 achterstand begonnen de dames 
uit Meijel vol overtuiging aan de derde 
set. Hierin werden de punten tot 16-16 
redelijk verdeeld. 
De rally’s waren lang en er werden 
veel ballen van de grond gehaald. 

Vanaf 16-16 liet Peelpush de touwtjes 
een beetje vieren. VV Utrecht liep uit 
tot een voorsprong van 16-19. Het lukte 
Peelpush niet meer om bij te komen. 
VV Utrecht stond sterk te blokkeren en 
Peelpush maakte meer persoonlijk fou-
ten. Utrecht won de set uiteindelijk met 
19-25 en ging met drie punten terug 
naar het midden van het land.

Tekst: VC Peelpush

Gewijzigde route carnavalsoptocht Meijel 
De carnavalsoptocht trekt carnavalszondag 19 februari door de Meĳ else straten. Vanwege werkzaamheden is 
de route dit jaar net iets anders dan andere jaren. 

Inschrijven voor deelname aan de 
optocht is mogelijk tot woensdag 15 
februari. Op 19 februari start de stoet 
om precies 13.30 uur vanaf de Donk, 
om uiteindelijk te eindigen op het 
Alexanderplein. 
Prins Erwin I aanschouwt het optocht-
defilé vanaf de prinsenwagen. Hij 
kijkt vanaf de Donk toe hoe ieder-
een zijn creatie heeft uitgevoerd. 
Vanwege wegwerkzaamheden op de 

Steegstraat draait de optocht na de 
Hoek de Schoolstraat in, om vervolgens 
bij de kerk rechtsaf de Kerkstraat in te 
gaan. Vanaf de Heufkesweg wordt de 
oorspronkelijke route weer gevolgd. 
De route verloopt dus via de Hoek, 
Schoolstraat, Kerkstraat, Heufkesweg, 
Zonnedauw, Molenstraat, Dorpsstraat 
en Raadhuisplein. Wie een leuk idee 
heeft voor de optocht wordt opgeroe-
pen zich samen te pakken met vrien-

den, buren of familie. Deelnemers 
kunnen tot woensdag 15 februari het 
aanmeldformulier invullen. Dit is te 
downloaden op www.kieveloeet.nl 
en af te halen bij De Heere van Meijel. 
Daar kunnen op zaterdag 18 februari 
tussen 10.00 en 12.00 uur ook de num-
mers worden afgehaald. De uitslag 
van de optocht wordt op zondagavond 
vanaf 18.00 uur bekendgemaakt bij het 
Óptòchtbal in d’n Binger.

Prijzen voor ponyruiters van 
De Maasruiters
De ponyruiters van De Maasruiters uit Kessel behaalden in het weekend van zaterdag 3 februari mooie 
resultaten op Limburgse kampioenschappen in Merselo. Nika Verlaak reed met haar pony Sascha naar een 
tweede plaats en werd hiermee reserve kampioen in de klasse AB-50. In de klasse AB-60 was het Hanna 
Gubbels met haar pony Amadeus die de Limburgse titel in wacht wist te slepen. Ze wist een foutloze barage 
neer te ze� en met 90 punten voor stĳ l. In de klasse C-70 was het Nika Verlaak met haar pony Luna die het 
Limburgs kampioenschap op haar naam wist te schrĳ ven.

200 springcombinaties
Limburgse kampioen-
schappen springruiters in 
Panningen
In Hippisch Centrum De Vosberg in Panningen vinden zaterdag 11 
en zondag 12 februari de Limburgse kampioenschappen voor 
springruiters plaats. Ruim tweehonderd springcombinaties heb-
ben zich hiervoor ingeschreven, waaronder vele uit het Peel en 
Maasgebied. 

Vanaf 09.30 uur staat de manege 
zaterdag in het teken van het 
springen in de klasse ‘licht’. Daarna 
wordt de klasse ‘zwaar’ afgewerkt. 
Zondagmorgen wordt de draad 
om 09.30 uur weer opgepakt met 
de klasse ‘midden’. Als sluitstuk 
staat de klasse beginners op het 

programma. In deze klasse wor-
den de springruiters beoordeeld 
op stijl door een gastjury. De alom 
bekende dressuur- en springspecia-
list Pieter Kersten uit Egchel neemt 
deze zware taak op zich. De toe-
gang is beide dagen gratis. 

Vĳ f teams winnen prĳ zen
Succes voor dansers uit Peel 
en Maas 
DéDé Dance uit Veldhoven nam zondag 5 februari met vĳ f 
demoteams deel aan het Shell We Dance Event in theater 
De Schalm in Veldhoven. Alle vĳ f deze teams vielen in de prĳ zen. 
Tot de prĳ swinnaars behoorde ook een aantal dansers uit Peel 
en Maas. 

Aan de danswedstrijd in Veldhoven 
namen circa honderd dansgroe-
pen deel. Ze streden tegen elkaar 
in verschillende categorieën. 
Onder het toeziend oog van een 
deskundige jury werden alle groe-
pen beoordeeld op onder meer 
choreografie, techniek en pre-
sentatie. Vier teams van DéDé 
Dance deden mee in de categorie 
Freestyle. Zij wisten alle vier als 

beste van hun leeftijdscategorie 
te eindigen. Daarnaast kwam een 
team uit in de categorie Hiphop/
Streetdance. Dit eindigde op een 
tweede plek. Tot deze prijswin-
nende teams behoorden ook Eva 
van de Leensel uit Helden, Evi Duijf, 
Anouk Winthagen en Cathelijne 
Davits uit Maasbree en Jolie 
Thijssen, Anne-Fleur van Rooij en 
Ima Slegers uit Meijel mee.

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 Avond over contactclown in ‘t Erf
Het Alzheimer Café Peel en Maas organiseert dinsdag 28 februari een avond over de contactclown. De bĳ een-
komst, die plaatsvindt in gemeenschapshuis ’t Erf (Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel), begint om 19.30 uur. 
Inloop is vanaf 19.00 uur. 

De contactclown probeert iemand 
met dementie uit zijn innerlijke leef-
wereld te halen om zo tot contact te 

komen en de ander te ontmoeten 
in de emotie die er op dat moment 
is. Gastsprekers op deze avond zijn 

Wendy van de Goor en Marjolein 
Schouten.

verenigingen \ 0902 
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Nipte nederlaag Baarlo tegen 
Merefeldia in subtopper
Baarlo speelde zondag 5 februari de subtopper tegen Merefeldia. In Nederweert leden de roodzwarten een 
nipte 1-0 nederlaag. 

Baarlo begon nog wel goed tegen de 
fysiek sterke Nederweerter ploeg. 
Bij de eerste de beste aanval leek 
de door het centrum gelanceerde 
Laurents van den Ham op weg naar 
een vroege Baarlose treffer. Op de 
rand van het strafschopgebied werd 
hij echter getorpedeerd door de uit 
zijn doel gesnelde doelman van 
Merefeldia. Een overtreding met een 
rood tintje, die slechts werd bestraft 
met een vrije trap die door diezelfde 
doelman uit de hoek werd geran-

seld. Daarna hield hij zijn ploeg ook 
nog op de nul bij een tweetal andere 
Baarlose doelpogingen. Een vroege 
openingstreffer voor Baarlo bleef 
aldus uit. Daarna kwam er meer even-
wicht. Beide verdedigingen hielden 
de gelederen goed gesloten en gaven 
nauwelijks iets weg. Het duel leek 
op een 0-0 ruststand af te stevenen. 
Op slag van rust scoorde de thuisclub 
echter vanuit het niets met een zon-
dagsschot dat Baarlo-doelman Jeffrey 
Schouenberg te machtig was. 

Waar Baarlo na rust dacht op jacht 
te kunnen gaan naar de gelijkma-
ker was het toch eerst Merefeldia dat 
druk zette om de wedstrijd snel in het 
slot te gooien met een tweede tref-
fer. Het overwicht leverde de thuisclub 
echter niets op. De voorsprong bleef 
nipt en dus zocht Baarlo in de slotfase 
meer de aanval in de hoop alsnog 
langszij te komen. Ook die pogingen 
bleken uiteindelijk tevergeefs. 

Tekst: Len Gielen / VV Baarlo

Contract Richard Curfs bij 
Bevo HC niet verlengd
Bevo HC heeft besloten het contract van trainer Richard Curfs niet 
te verlengen. Curfs zal het huidige seizoen wel gewoon afmaken. 

Curfs had graag willen blijven bij 
Bevo. Het bestuur van Bevo HC 
betwijfelt echter of Curfs het juiste 
type hoofdcoach is voor de fase 
waarin de club zich bevindt. Omdat 
er weinig tijd is om de organisatie 
en de spelersgroep voor volgend 
seizoen goed neer te zetten, achtte 

het bestuur vroege duidelijkheid 
voor alle partijen het beste. Bevo 
HC en Curfs kijken vol verwachting 
vooruit naar de samenwerking de 
resterende maanden. 

Tekst: BEVO HC

Op zoek 
naar werk? 
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en 
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende 
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste 
banen! Samen zoeken we naar de perfecte 
baan voor jou. 

In het groen of buiten aan de slag? 
Een greep uit onze vacatures: 

• Logistiek medewerker
• Productiemedewerker food
• Medewerker groenvoorziening
• Medewerker boomkwekerij
• Teeltmedewerker glastuinbouw
• Dierverzorger varkenshouderij
• Medewerker champignonkwekerij! 
   
Wij zoeken ook directe collega’s. 
Solliciteer bij AB Werkt voor:

Recruiter (fulltime)            
Regio Noord-Limburg  |  Vac. Nr. P059268

Junior Planner arbeidsmigranten (fulltime) 
Regio Noord-Limburg  |  Vac. Nr. P059159

AB Werkt Horst  |  ab-werkt.nl

Interesse of meer weten? Contact ons via 
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

Egchel deelt de punten met VVV’03 
In de eerste wedstrĳ d na de winterstop heeft Egchel zondag 5 februari een verdienstelĳ k gelĳ kspel behaald 
tegen VVV’03. Op een winderig sportpark Herungerberg in Venlo eindigde het duel in 2-2. Voor de wedstrĳ d 
was er 1 minuut stilte vanwege het overlĳ den van Egchel-lid Gerrit Tielen.

De oranjehemden begonnen goed aan 
de wedstrijd. Al na 6 minuten kwa-
men ze op voorsprong door een mooie 
treffer van Lex Verstappen. Twee 
minuten later was de stand alweer in 
evenwicht toen Chris van de Kamp uit 
een voorzet vanaf rechts de 1-1 binnen 
knalde. Vervolgens ging de wedstrijd 
redelijk gelijk op, met toch het meeste 

balbezit voor de thuisploeg. Egchel 
kwam een keer goed weg toen een 
bal de lat raakte. 
Op slag van rust kwam Egchel op 
voorsprong. Uit een corner was het 
Nick Gommans die als laatste de bal 
toucheerde. De vraag was of de bal 
wel of niet de doellijn had gepasseerd. 
Arbiter Boulayounne was duidelijk in 

zijn beslissing: doelpunt, 1-2. 
De tweede helft ging op de gelijke 
voet verder. Na een kwartier scoorde 
VVV’03 uit een corner de 2-2 na een 
foutje in het Egchelse doelgebied. 
Ondanks wat kansjes over en weer 
werd er daarna niet meer gescoord.

Tekst: SV Egchel

Panningen wint en blijft op koers
Panningen nam het zondag 5 februari in eigen huis op tegen Heythuysen. Door een 3-1 overwinning blĳ ven de 
groenwi� en op titelkoers. Panningen miste zes basisspelers door vakanties, ziekte, blessures en wat dies 
meer zĳ : aan Heythuyser zĳ de was de situatie niet veel rooskleuriger. 

De Panningse invallers kweten zich 
prima van hun taak. De inbreng van 
respectievelijk Robin van Osch en 
Youri van den Hurk bracht na rust 
extra schwung, maar ook zonder deze 
twee coryfeeën was al sprake van een 
Pannings overwicht. Het eerste gevaar 
voor het Heythuysense doel deed zich 
voor in de 10e minuut toen een lange 
bal niet helemaal adequaat werd ver-
werkt door de Heythuysense goalie 
Jasper Bergervoet. Dion Cuijpers kon 
net niet voldoende storen. Dezelfde 
Dion Cuijpers kopte in de 13e minuut 
een voorzet net naast en maakte het 

Jasper Bergervoet moeilijk met een 
schot. Panningen was in deze fase 
overwegend sterker, maar het ontbrak 
aan een eindpass en aan de afwer-
king. De kansen van Heythuysen waren 
op de vingers van een hand te tel-
len. De tweede helft begon met een 
Heythuysens offensiefje. Bart Drenth, 
spits in Heythuysense dienst, kreeg 
in de 52e minuut een uitgelezen kans 
op 0-1, maar het bleef nog even 0-0. 
Panningen kreeg daarna een steeds 
groter wordend overwicht. Het kwam 
in de 60e minuut op voorsprong toen 
de keeper van Heythuysen een voor-

zet maar half kon verwerken en Matijs 
Heesen bij de tweede paal de 1-0 wist 
binnen te koppen. In de 72e minuut 
nam Robin van Osch, na rust in het veld 
gekomen, een lange voorzet ineens op 
zijn slof en liet daarmee de 2-0 aan-
tekenen. De strijd leek beslist, maar 
Heythuysen richtte zich op. Thijs van 
Montfort bracht de achterstand terug 
tot 2-1. De Panningse aanhang zag 
de bui al hangen, maar het was Bas 
Wilmer die aan alle onzekerheid een 
eind maakte en de 3-1 scoorde.

Tekst: SV Panningen
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De Proos in Helden terug 
De Proos is een live praatprogramma in Helden waarin bekende 
gasten worden geÔnterviewd om de mens achter de beroemdheid 
te achterhalen. Dit wordt afgewisseld door muziek van Force10 
met Sandra Korsten. Na een onderbreking door corona is er zon-
dag 26 februari weer een Proos. 

De formule van De Proos draait 
al vijf jaar met groot succes in 
Helden. In maart 2020 is de Proos 
afgelast wegens corona. De orga-
nisatie heeft niet stil gezeten en is 
geruime tijd bezig geweest om De 
Proos 2.0 te kunnen aanbieden. 
Zaterdag 11 februari kan het publiek 

de kaartjes die bestemd waren 
voor maart 2020 tussen 10.00 en 
11.00 uur ruilen voor een kaartje 
voor De Proos 2.0. Die vindt zon-
dag 26 februari plaats in KÈrkebˆske 
Helden. Tussen 11.00 en 12.00 uur 
zijn op dezelfde plaats de dan nog 
beschikbare kaartjes te koop.

Spetterende lustrumeditie 
Bonte Boete Belaeving
Na een afwezigheid van twee jaar vindt zaterdag 18 februari dan 
eindelĳ k de lustrumeditie van de Bonte Boete Belaeving plaats. Het 
plein voor het Huis van de Gemeente in Panningen wordt weer 
omgetoverd tot vastelaovendfeestlocatie voor alle vastelaoves-
vierders uit Peel en Maas. 

In vergelijking met eerdere edities 
is het plein nog iets uitgebreid en 
de indeling enigszins veranderd. 
De basis blijft hetzelfde: een gratis 
evenement voor jong en oud met 
Limburgse topartiesten en talent uit 
de eigen gemeente. 
Welke artiesten er precies komen, 

verklapt de organisatie nog niet. 
Wel wordt op sociale media met 
enige regelmaat de naam van een 
optredende artiest bekendgemaakt. 
Daarnaast liggen er enkele acties in 
het verschiet en ontbreken de tot 
collectorsitem uitgegroeide speldjes 
ook dit jaar niet.

Optreden Accordeonorkest 
Accordeana in Missiehuis
Accordeonorkest Accordeana opent zondag 26 februari het nieuwe 
seizoen van Orgelkring Peel en Maas. Het concert begint om 15.00 
uur in het Missiehuis in Panningen. 

De Helmondse accordeonvereni-
ging Accordeana werd in 1951 
opgericht en staat onder leiding 
van Ronald van Overbruggen. 
Het orkest richt zich vooral op het 
spelen van muziek van de klas-
sieke grootmeesters en speciaal 
voor accordeonorkesten gearran-
geerde muziek. Daarnaast speelt 

Accordeana ook nieuwe eigentijdse 
en onbekendere muziek. 
Het optreden in Panningen is 
tevens een Tribute Concert voor 
Mijntje Klaasen. Accordeana laat 
graag horen waarom Mijntje zo 
verliefd was op de klanken van het 
accordeon.

Opgave optocht Panningen
Traditioneel staat carnavalsmaandag in het teken van de optocht 
door de straten van Kepèl. Opgave voor deelname is niet alleen 
mogelĳ k op de website van Kuus oeht Kepel maar ook bĳ  Café Reĳ nen. 

Al enkele weken kan je jouw 
wagen, jouw groep, jouw duo of 
jezelf als einzelgänger opgeven voor 
deelname aan de optocht. Dit kan 
door het formulier op de website in 
te vullen onder het kopje ‘Opgave 
optocht’. Wie dit lastig vindt, kan 
zich op zaterdag 11 februari tussen 

11.00 en 12.30 uur opgeven bij Café 
Reijnen aan de Kerkstraat, naast de 
Houbereij in Panningen. Het start-
nummer dient op carnavalszater-
dag (18 februari) tussen 11.00 en 
12.00 uur te worden opgehaald 
bij Bakkerij Broekmans aan de 
Maasbreeseweg.

Jeugdcarnavalsbal in Beringe 
Jeugdwerk Beringe organiseert vrĳ dag 10 februari een carnavals-
bal voor de jeugd uit Peel en Maas. DJ Leon zet van 18.00 tot 22.00 de 
Wieksjlaag in Beringe op zĳ n kop voor kinderen tot en met 15 jaar.

Prins Sam en jeugdprins Giep en 
prinses Gielke zijn ook van de partij. 
De best verklede bezoeker krijgt een 

prijs. Het carnavalsbal is gratis te 
bezoeken.

Grashoek verliest opnieuw van HBSV 
Het eerste elftal van Grashoek speelde zondag 5 februari op sportpark De Peelrand de returnwedstrĳ d tegen 
HBSV. Net als in Hout-Blerick moest Grashoek nipt het onderspit delven. Het werd 0-1 voor de bezoekers na 
een matige wedstrĳ d die maar zelden kon boeien. 

De wedstrijd stond onder leiding van 
scheidsrechter Theo Straatman. De 
79-jarige arbiter uit Uden floot een puike 
wedstrijd. In de eerste helft hielden 
beide ploegen elkaar in evenwicht. HBSV 
kreeg na 18 minuten een dikke kans. 
Doelman Koen Clephas voorkwam een 
treffer met een flitsende beenbeweging. 
Ook Joep Janssen kwam na een snelle 
counter voor Grashoek in scoringspositie. 
Hij strandde op de HBSV-doelman. 

HBSV kwam na de pauze met Thom 
Nieuwpoort in het veld. Grashoek kreeg 
de wedstrijd niet onder controle. De 
bezoekers forceerden in de eerste minu-
ten na rust twee hoekschoppen. Bij de 
eerste plukte Koen Clephas een kopbal 
stijlvol uit de lucht. Bij de tweede was 
het raak. Invaller Thom Nieuwpoort 
stond bij de linkerpaal op de goede 
plek en tikte de 0-1 binnen. Grashoek 
moest in de achtervolging. De geelzwar-

ten slaagden er niet in aanvallend veel 
gevaar te stichten. Illustratief was dat 
het eerste schot van Sasha pas in de 70e 
minuut kwam. Job Janssen en de in het 
laatste kwartier als invaller in het veld 
gekomen Chris Hunnekens zorgden met 
een paar mooie acties nog voor enige 
dreiging, maar daar bleef het ook bij. 

Tekst: SV Grashoek

Wederom eerste plek voor suppl E
Succesvol weekend voor SC Pareja
Turnvereniging SC Pareja nam zaterdag 4 en zondag 5 februari deel aan wedstrĳ den in Horn. 
Opnieuw werden enkele puike resultaten geboekt. 

Zaterdag 4 februari trad het team van 
suppl E, dat bestaat uit Tessa, Lynn, 
Sanne, Renske, Mirthe en Janne, 
aan voor zijn derde voorwedstrijd. 
Na twee eerste plaatsen in de voor-
gaande wedstrijden lag de druk dit-
maal hoger. Toch bleven de meiden 
er heel rustig onder en turnden ze 
een prachtige wedstrijd. Ook nu weer 
werden ze eerste. Dit betekent dat ze 

verzekerd zijn van een plaats in de 
teamfinale. Bij de individuele uitslag 
mocht Sanne het podium beklimmen 
voor de derde plaats en Mirthe voor 
de tweede. 
Zondag 5 februari turnde het team 
van suppl F zijn tweede teamwed-
strijd. Vorige keer was dit team, 
dat bestaat uit Tessie, Lara, Sophie, 
Fenna, Meike en Josie, als tweede 

geëindigd. Het beoogde doel voor 
deze wedstrijd, een eerste plaats, 
werd bereikt. Dit ondanks het tus-
sentijds afhaken van Tessie door een 
blessure. Bij de individuele uitslag 
was het hele podium gevuld met 
leden van Pareja: Sophie (1), Fenna 
(2) en Lara (3). 

Tekst: SC Pareja
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Tweede editie Springkussen Festijn Panningen 
Bevo HC organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 februari voor alle basisschoolleerlingen uit Peel en Maas en 
omgeving de tweede editie het grote Springkussen Festĳn. Sporthal De Heuf in Panningen is op deze dagen 
omgebouwd tot een speelparadĳs. Stormbanen, springkussens, een voetbalarena en behendigheidsspelen 
maken De Heuf tot een waar paradĳs waar de jeugd zich kan uitleven. 

Er is een grote peuterhoek voor de 
allerjongsten. Voor kinderfeestjes is 
een speciaal arrangement beschik-
baar. Ook aan de ouders is gedacht: zij 

mogen gratis naar binnen en kunnen 
vanuit de kantine de activiteiten van 
de kids aanschouwen. Bevo HC nodigt 
alle kinderen met hun vriendjes en 

vriendinnetjes uit om de carnavals-
vakantie in De Heuf sportief af te 
sluiten. Kijk voor meer informatie op 
www.bevohc.nl/springkussens

Vastelaovesmiddag
Bonte Ontmoeting 2.0 voor 
senioren
Bonte Ontmoeting is een spontaan idee van twee beroepskrachten 
en twee vrĳwilligers van de Dorpsontmoetingen van Kepèl en 
Dörp. In 2020 vond de eerste editie plaats bĳ Kerkeböske in Helden. 
Donderdag 16 februari staat editie nummer twee op het pro-
gramma. 

De vastelaovesmiddag is in de 
eerste plaats bedoeld voor alle 
dorpsontmoetingen van Peel en 
Maas, maar ook andere senioren 
zijn welkom. Inmiddels staat de tel-
ler op ruim 125 gasten en is de zaal 
nagenoeg vol. Tal van artiesten 
betreden het podium, van toneel 
tot zang, van dans tot goocheltrucs. 
De middag wordt gepresenteerd 
door Robert Janssen. De muzi-
kale omlijsting is in handen van 
De Rebellerie. Ook de Kuus oeht 

Kepèl en de Dörper Kuus bren-
gen een bezoek aan deze mid-
dag. Bonte Ontmoeting 2.0 wordt 
georganiseerd door Marion Joosten 
(beroepskracht Dorpsontmoeting 
Kepèl), Lilian Hövelings (beroeps-
kracht Dorpsontmoeting 
Graashook), Lilian Vercoulen 
(vrijwilliger en secretaris 
Dorpsontmoeting De Koeberg) 
en Susanne Schers (vrijwilliger 
en bestuurslid Dorpsontmoeting 
De Koeberg).

Kinderjury bij de bieb
De Kinderjury is de belangrĳkste publieksprĳs voor kinderboeken. De jury bestaat uiteraard uit kinderen. 
Zĳ kunnen in april stemmen op hun favoriete boek uit 2022, bĳ alle vestigingen van de Bibliotheek Maas en 
Peel. Maar vóór de verkiezingen zĳn er eerst de Leesweken van de Kinderjury tot en met donderdag 9 april. 

Kinderen lezen dan zoveel mogelijk 
boeken op school, thuis of in de biblio-
theek. Alle boeken die in 2022 zijn ver-
schenen, maken kans om de Kinderjury 
2023 te winnen. Na al dat lezen 
begint op vrijdag 10 april de Nationale 

Stemweek. Kinderen stemmen dan op 
hun favoriete boek uit 2022. Tijdens 
deze week staat er in iedere vestiging 
van de Bibliotheek Maas en Peel een 
echt stemhokje klaar waar de kinderen 
hun stem kunnen uitbrengen. Onder de 

stemmers verloot de bieb een schrij-
versbezoek. De Kinderjury draagt bij 
aan meer leesplezier, omdat kinde-
ren zelf een keuze kunnen maken en 
vervolgens hun mening met anderen 
kunnen delen.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL 58 RABO 00131001973
Pastorie Dorpstraat 13
077 465 12 19
par.aldefundismaasbree@hetnet.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 februari
H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA
Lector: Mevr. Marian Verhappen
Eucharistieviering voor de inten-
ties van de Aldegundiskapel en de 
Mariakapel op het kerkhof
Mededelingen
De H. Mis van zondag 12 februari is 
om 11.00 uur in het MFA.

Parochie Kessel
Misintenties
NL39 RABO 0125235311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06 
Kerkdiensten
Zaterdag 11 februari
19.15 uur H. Mis.
Voor de parochie.
Mededeling:
Donderdag 16 februari
19.00 uur Carnavalsmis.
Iedereen is van harte welkom.
Woensdag 22 februari
H. Mis om 18.00 uur Aswoensdag 
met uitreiking askruisje.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31 RABO 0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 februari
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Herman Peeters en Maria 
Peeters-Smeets en overleden familie.
Donderdag 16 februari
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
Zondag 19 februari is het Carnaval. 
De H. Mis is dan om 11.00 uur in de 
grote kerk,

met medewerking van de 
Carnavalsvereniging.
Aswoensdag 22 februari:
9.00 uur H. Mis en Askruisje.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkes
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 25 februari
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

De H. Mis van 18 februari is ver-
plaatst i.v.m. Vastelaovend.

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
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 jaar-
dienst); 13.30 uur Heilig Doopsel van 
Madeleine Kluijtmans
Woensdag 15 februari
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
H. Mis 11.00 uur 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 11 februari
H.Mis 19.00 uur Vastelaovesmis. 
T.i.v. lev. en overl. leden van C.V. De 
Graasvraeters

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 12 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. 
Nellie Stals-Cox, Thei Stals en schoon-
zoon Jan; Jos Hamaekers (jaardienst)

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

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
Maandag van 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 11 februari
19.00 uur H. Mis met Dameskoor t.i.v. 

Jan Derckx en Nellie Derckx-Martens 
(gest.jaard); Harrie Philipsen, Cor 
Philipsen-Levels en overige overle-
denen binnen de familie; levende en 
overleden leden Dameskoor
Maandag 13 februari
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 14 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 16 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel)
aansl. H. Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 11 februari
H. Mis 19.00 uur Vastelaovesmis 
(in de grote kerk) i.s.m. Carnavals-
vereniging de Kuus oeth Kepèl t.i.v. 
de overleden leden van de Kuus oeth 
Kepèl; Piet Janssen en To Janssen-van 
der Linden en zoon Sjraar;

Zondag 12 februari
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl

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

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

Kerkberichten
Vincentiusparochies
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Kijk voor de oplossing 
volgende week 
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

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

Jan houdt wel van een grapje en is altĳ d vrolĳ k. Dit jaar slaat hĳ  carnaval niet over. Deze oorspronkelĳ ke inwoner van Well mag namelĳ k 
voorop gaan als prins van het verzorgingstehuis. Daarom wordt Jan Janssen (95), sinds één jaar inwoner van Hof ter Borcht in Baarlo, deze 
week geplukt.

Omdat de verzorgingstehuizen 
in Well en zijn geboortedorp 
Bergen geen plek meer had-
den voor Jan, kwam hij in Baarlo 
terecht. Hij heeft het nu zo naar 
zijn zin in Baarlo, dat hij niet 
meer weg wil. “Alleen als ik 
echt naar huis kon, maar ik zou 
niet in een ander verzorgings-
tehuis willen wonen. Ik heb het 
hier naar mijn zin, ik groei met 
de dag. Mijn hemd gaat steeds 
strakker zitten, ik krijg hier goed 
te eten en te drinken”, vertelt hij 
lachend.

Familie
Het enige nadeel van in Baarlo 
wonen, is dat Jan geen familie in de 
buurt heeft. Elke week brengt een 
medewerker van Hof ter Borcht hem 
naar zijn zoon Arthur. Twee weken 
geleden waren die rollen omge-
draaid. Toen stond Arthur op stoep 
van het verzorgingstehuis. Als ver-
rassing werd de wensambulance 
ingeschakeld om Arthur aanwezig te 
laten zijn tijdens het uitroepen van 
prins Jan. “Mijn zoon is ernstig ziek. 
Het was een geweldige verrassing 
dat hij bij het uitroepen aanwezig 

kon zijn. Ik had het niet verwacht, 
het was een emotioneel moment. 
Na afloop hebben we samen een 
biertje gedronken. Het was een mooi 
feestje.” Dat Jan werd gevraagd als 
prins komt niet geheel als een ver-
rassing. Volgens de verzorgende van 
Hof ter Borcht is Jan altijd in voor een 
grapje, is hij positief ingesteld en 
heeft hij altijd goede zin. Carnaval 
vieren deed hij in zijn geboortedorp 
ook. “Maar ik behoorde niet tot de 
harde kern. Ik moet de naam van de 
Baarlose carnavalsvereniging nog in 
mijn hoofd krijgen, ik noem nog vaak 
de vereniging van Well”, grinnikt Jan. 
In de 95 jaar dat Jan al op deze aard-
bodem leeft, heeft hij heel wat mee-
gemaakt. Na de basisschool ging hij 
bij een boer aan de slag. Later kwam 
hij bij een ontginningsbedrijf terecht, 
totdat de oorlog uitbrak. Hij evacu-
eerde naar Zoutkamp in Groningen. 
“Toen het weer veilig was, ben ik 
met de fiets teruggekomen. Onder 
andere de molen en het kasteel in 
het dorp waren gebombardeerd. 
Van ons huis stond alleen nog het 
skelet. Uit het puin werden de goede 
stenen gebruikt om alles weer op te 
bouwen.”
Na de wederopbouw stond de 
militaire dienst voor Jan op het 
programma. Hij werkte voor de 
infanterie in Indië. “Dat was een 
spannende ervaring, maar ik vond 
het ‘verrekes moi’ dat ik daar ben 
geweest. Het was een mooie tijd. 
In mei 1950 kwam ik terug en toen 
hadden ze thuis een feestje bekok-
stoofd. Mijn terugkomst en het 

25-jarig huwelijk van mijn ouders 
werden gevierd.”
Via defensie werd Jan omge-

schoold tot constructiebankwer-
ker. Twintig jaar werkte hij bij Venlo 
Sanitair, waar ze kranen maakten. 
Doordat Jans vrouw op 47-jarige 
leeftijd stierf, nam hij uiteindelijk 
ontslag. “We hebben samen drie kin-
deren, twee zoons en één dochter, 
en ik wilde daardoor dichter bij huis 
gaan werken om er meer voor ze te 
zijn. Ik vond uiteindelijk een baan 
in Duisburg als kraanmachinist. Dat 
was totaal ander werk dan ik eerder 
had gedaan, maar dat kon destijds 
allemaal.”

Bosbouw
Door een ontslagronde kwam Jan uit-
eindelijk thuis te zitten. Toch bleef hij 
actief. Doordat zijn zoon in de bos-
bouw een eigen bedrijf runde, kon 
Jan hem daarbij helpen. “Arthur was 
mijn baas en ik de uitvoerder. Ik heb 
met veel plezier in het bos gewerkt. 
Het was interessant werk.”
Op zijn oude dag hield Jan ook niet 
van stilzitten en trok hij regelmatig de 
wandelschoenen aan. Thuis beheerde 
hij daarnaast een moestuin en hield 
hij van tuinieren. “Ik had genoeg eten 
voor mezelf en voor wat familieleden. 
Zij kwamen natuurlijk alleen voor het 
eten, helpen deden ze niet”, grapt hij. 
Ook ging Jan destijds naar de dagop-
vang voor contacten en activiteiten. 
Daar hoeft Jan zich in Baarlo geen 
zorgen over te maken, in het verzor-
gingstehuis worden verschillende 
actitiveiten georganiseerd. “Ik hou 
van dammen en sjoelen. Ook haal ik 
mensen graag erdoor, maar meestal 
pakken ze me terug.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Jan Janssen Baarlo
Geplukt

Ga jij 
ook voor niets 

minder dan great 
work? Solliciteer 

dan snel!

Wat mag je van ons verwachten: 

• Een leuke van maandag t/m vrijdag 
van 16.00 tot 20.00 uur.

• Je verdient een salaris tussen € 11,83 
en € 13,50 per uur (vanaf 20 jaar).

• Een ‘scholencontract’ waardoor je de schoolvakanties vrij bent. 
Mocht je toch willen werken? Dan kijken we samen wat kan!

• Een extra vrije dag op je verjaardag.

Wil jij werk waar je zo trots op bent dat je het wel van de daken 

wilt schreeuwen? Word dan onze nieuwe collega

in de schoonmaak bij het Bouwens van 

der Boijecollege in Panningen.

Je draagt bij Vebego Cleaning Services bij aan een schonere 
en gezondere wereld, waarin mensen op 
plezierige wijze kunnen werken, leren en 
leven. En dat noemen wij: great work!

Wij zoeken 
nieuwe collega’s

BEL OF APP NAOMI HARREMS OP 

06 - 525 843 47, SCAN DE QR CODE OF KIJK 

VOOR AL ONZE VACATURES OP DE WEBSITE:

WERKENBIJVEBEGOCLEANINGSERVICES.NL.

enzo \ 0902 




