
Sledehondenrace
Camping Bovenbos in Helden was zaterdag 4 en zondag 5 maart het strijdtoneel van sledehonden. Tientallen husky’s, malamuten, groenlanders en samojeden vulden het terrein. 
Samen met hun baasjes kwamen zij bij elkaar om met snelheden van 30 kilometer per uur een plek op het podium te winnen. / Beeld: Peter Gubbels
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Onduidelijkheid over plannen heerst

Woningsloop voor herontwikkeling centrum 
Panningen gevoelige kwestie in politiek
De gemeenteraad van Peel en Maas twijfelt over de noodzaak van het slopen van zeven woningen voor 
de upgrade van het centrum van Panningen. Tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 maart 
werden kritische vragen gesteld over het budget, de inbreng van de bewoners en andere opties die het 
slopen van de huizen zouden voorkomen.

Tijdens de vergadering bleek dat er 
nog veel onduidelijkheid heerst over 
de plannen. Er werden onder andere 
vraagtekens gezet bij de  financiële 
onderbouwing van de heront-
wikkelingsplannen. Zowel PvdA/
GroenLinks als VVD en Lokaal Peel 
en Maas vroegen zich af of 6 miljoen 
toereikend is. De WOZ-waardes van 

de zeven huizen die in de plannen 
gesloopt worden, liggen volgens 
Lokaal Peel en Maas al op 2,5 mil-
joen. De verwachting vanuit de poli-
tiek is dat de kostenberaming hoger 
uitvalt dan is gecommuniceerd. 
Volgens wethouder Rob Wanten is 
er met normbedragen gerekend. 
“Een goede kostenraming kan wor-

den gemaakt na de besluitvorming”, 
stelden zij.

Communicatie
De herontwikkelingsplannen werden 
op het gebied van communicatie 
ook bekritiseerd. Eén van de bewo-
ners gaf aan graag in de Tip-groep 
te hebben gezeten. Vanuit de poli-

tiek werd daardoor aan de wethou-
der gevraagd wie er dan wel in de 
Tip-groep zat en waarom onder-
nemers met belangen wel plaats 
mochten nemen. “Hoeveel moeite 
was het geweest om die mensen 
te laten aansluiten”, vond de VVD. 
Ook Lokaal Peel en Maas noemde de 
invulling van participatie magertjes. 
Volgens wethouder Wanten hebben 
de bewoners wel degelijk inbreng 
gehad. “We hebben de inwoners 
niet laten bungelen. De suggesties 
die zij hebben gegeven zijn wel 

degelijk bij het adviesbureau neer-
gelegd.”

Standpunt
PvdA/GroenLinks was stellig over de 
sloop van de woningen: de partij is 
tegen het plan. “We zijn tegen de 
sloop van woningen voor de aanleg 
van een parkeerweg.” De andere 
partijen vonden het nog geen goed 
moment om al een standpunt in te 
nemen. “Er zijn te veel onzekerhe-
den”, stelden zij. Op 21 maart neemt 
de gemeenteraad een besluit.

#kempencreëert

Kempen creëert

lokale  verbinding
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Colofon

Carnavalsfeestje in Verenigde Arabische Emiraten

Jos Versteegen werd de eerste carnavalsprins 
van Dubai
Jos Versteegen is vorige week prins geworden. Niet in Grashoek, waar hij vandaan komt, maar in Dubai 
waar hij al dertien jaar woont. Samen met andere Nederlanders vierde hij één week na carnaval in 
Nederland een carnavalsfeestje. DJ Admin uit Roermond was speciaal voor hen naar Dubai gevlogen om de 
muziek te verzorgen.

In 2010 vertrok Jos voor werk naar Dubai. 
Momenteel runt hij daar zijn eigen tech-
nisch adviesbureau in olie en gasinstalla-
ties. “Ik was 21 jaar toen ik uit Grashoek 
vertrok om in Dubai te gaan werken. 
Het was nooit eerder in mij opgekomen 
om prins te worden in Grashoek. Ik was 
vooral bezig met carnavalswagens bou-
wen en volop carnaval vieren. Dat zit 
wel echt in mijn bloed.”
Dat Jos geen carnaval kon vieren in 
Dubai, bleef altijd knagen. Steevast 
stond rond carnaval L1 aan en werd er 
in huize Versteegen carnavalsmuziek 
geluisterd. Toen hij na een tijd gelijk-
gestemden vond in Dubai, werden de 
eerste carnavalsplannen gesmeed. 
“In de beginjaren heb ik via de 
Nederlandse community verschillende 
mensen leren kennen. Daar zaten ook 
Limburgse bij. Het enige nadeel is dat 
er in Dubai veel expats wonen die na 
een bepaalde periode weer verhui-
zen. Mensen komen en mensen gaan. 
Meerdere keren werd er gezegd dat 
we rond de 11e van de 11e wat moes-
ten organiseren, maar nooit werd er 

door iemand met de vuist op tafel 
geslagen en werd het feest daadwer-
kelijk georganiseerd.”

Raad van vijf
Het idee bleef een paar jaar in de 
groep hangen, maar toen de coro-
nalockdown werd opgeheven, werd 
er eindelijk daad bij woord gevoegd. 
“Door corona kon er enige tijd niks 
georganiseerd worden. Ruim voor 
de 11e van de 11e vonden wij het tijd 
voor een feestje en daarom besloten 
we door te pakken. We hebben een 
raad van vijf gevormd met Limburgers, 
Brabanders en een meisje uit Zeeland. 
Toen ik in Nederland op bezoek was, 
ging ik bij de winkel van Geer van de 
Veer in Venlo langs om prijzen op te 
vragen van een prinsenmantel, ste-
ken en carnavalsversiering. Uiteindelijk 
hebben we de kosten voor het feest 
verdeeld over de zes mensen uit de 
organisatie. De locatie is ons geschon-
ken, omdat de vrouw van de hoteleige-
naar uit Gulpen afkomstig was.”

Evalueren
Het weekend na carnaval was het dan 
zo ver: 25 februari werd er carnaval 
gevierd in Dubai en Jos Versteegen 
tot prins gekroond. Tachtig mensen 
waren daarbij aanwezig. “Dj Admin is 
vanuit Roermond naar ons toegevlo-
gen om plaatjes te draaien. Het was 
een geslaagd feestje, iedereen kwam 
verkleed. Toen ik de volgende dag 
wakker werd, stroomden de appjes 
binnen. Mensen bedankten me voor 
de geweldige avond en hopen dat er 

een vervolg aan het idee wordt gege-
ven. We gaan deze week evalueren, 
maar we hebben al voorzichtig tegen 
elkaar uitgesproken dat er een ver-
volg komt. Als we budget hebben en 
genoeg sponsoren kunnen vinden, wil-
len we Limburgse artiesten benaderen 
voor optredens. We gaan kijken wat er 
mogelijk is.”

Als we budget hebben 
en genoeg sponsoren 
kunnen vinden, willen 
we Limburgse artiesten 
benaderen

Geheim
Het was al eerder bekend dat Jos prins 
zou worden. Als de carnavalsavond een 
vervolg krijgt, wil de organisatie de 
prins geheim houden. “In januari volgt 
er dan een feestje en wordt de prins 
bekendgemaakt. We zullen zien wie 
we zo gek daarvoor krijgen. Carnaval 
moet in je bloed zitten en we zoeken 
iemand die het feestje kan aanzwen-
gelen. We hebben al een aantal men-
sen in het vizier, maar het kan zomaar 
zijn dat deze volgend jaar niet meer 
in Dubai wonen. Mochten we nu echt 
niemand kunnen vinden, dan wijken 
we af van de tradities en offer ik me op 
om nog één keer de steek te dragen. 
Het gaat erom dat we plezier hebben.”

Tekst: Jeanine Hendriks

FNV trekt aan de bel 
Veel onrust onder werknemers en hun begeleiders bij NLW
FNV maakt zich grote zorgen over de toekomst van NLW en alle mensen die bij NLW werkzaam zijn. Volgens de vakbond zijn de mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt de dupe van het beleid dat de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray voeren. De vrees bestaat 
dat de burgers mogelijkheden tot ontwikkeling en participatie ontnomen wordt.

Eind 2020 presenteerde sociale werk-
voorziening NLW Groep samen met 
de drie aandeelhoudende gemeenten 
Venray, Horst aan de Maas en Peel en 
Maas, de nieuwe strategische koers 
voor de aankomende jaren. Amper 
twee jaar later bleek dat plan alweer 
de prullenbak in te kunnen: de prog-
noses van toen bleken in de praktijk 

veel te optimistisch. Er werd gerekend 
met te rooskleurige cijfers. De drie 
gemeenten zouden jaarlijks 95 nieuwe 
werknemers doorverwijzen naar de 
NLW Groep, zo was de voorspelling. In 
de praktijk bleek dat slechts de helft te 
zijn. Dat een koerswijziging broodnodig 
is, werd daarom eerder al besloten.
Volgens FNV heerst er nu veel onrust 

binnen de NLW-groep onder werkne-
mers en hun begeleiders. Zij vrezen 
voor hun werk en zien onvoldoende 
maatschappelijke participatie. In een 
brief geeft de vakbond aan dat het tijd 
is voor overleg over de mogelijkheden 
om de continuïteit van de voorziening 
te waarborgen. Alles in het belang van 
de werknemers. De FNV roept de poli-

tieke partijen en de drie gemeentes op 
om te gaan staan voor het belang van 
de burgers, door een fatsoenlijke en 
volwaardige sociale werkvoorziening 
aan te bieden. “We hopen op korte ter-
mijn door de verantwoordelijke wet-
houders te worden opgeroepen om de 
beloofde dialoog aan te gaan”, aldus Ed 
Stevens, namens de vakbond.

Landelijke Opschoondag ook in Peel en Maas 
De Landelijke Opschoondag is dit jaar op zaterdag 18 maart. Ook deze keer doet Peel en Maas hieraan mee: in elk kerkdorp wordt een actie georga-
niseerd om zwerfafval op te ruimen. Peel en Maas telt 350 vaste vrijwilligers die zwerfafval opruimen. 

De tijden dat zwerfafval verwijderen 
een taakstraf-imago had, behoren 
daarmee voorgoed tot het verleden. 
Zwerfafval opruimen is inmiddels net 
zo’n geaccepteerd vrijwilligerswerk 
als voetbalcoach of leider bij Jong 
Nederland. Wie rommel opruimt is 

een paar uur actief buiten bezig, ziet 
direct resultaat van wat hij of zij doet 
en krijgt complimenten van voorbij-
gangers. Deelnemers vergelijken het 
vaak met paaseieren zoeken: alle aan-
dacht is gericht op zoeken en verza-
melen. De tijden en startpunten van 

de elf opruimacties op 18 maart in 
Peel en Maas staan vermeld op  
www.peelenmaasschoon.nl 
Vrijwilligers worden verzocht zich 
vooraf aan te melden, zodat voor vol-
doende opruimmateriaal zoals grij-
pers en handschoenen kan worden 

gezorgd. Bij de meeste acties wordt 
na afloop bij een kop koffie en stuk 
vlaai nagepraat met de andere deel-
nemers. Misschien wel over bijzondere 
vondsten, eerder zijn bijvoorbeeld al 
een drone, strijkijzers en een brand-
blusser gevonden.
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Loonsverhoging en een minder hoge werkdruk

Baarlose buschauffeur komt op voor zijn rechten
Loonsverhoging en een minder hoge werkdruk: dat is waar werknemers 
van het streekvervoer momenteel voor strijden. Deze week werd twee 
keer het werk neergelegd om druk uit te oefenen op de vervoerders. 
Buschauffeur Frank Gijssen uit Baarlo was één van de stakers. Als sta-
kingsleider registreert hij zelfs de mensen die deelnamen aan de staking.

Frank werkt sinds 2006 als buschauf-
feur in Venlo. In 2008 en 2018 was hij 
betrokken bij de stakingen, net als 
deze week toen hij zijn werk neer-
legde en de rol van stakingsleider 
op zich nam. Volgens hem stond zo’n 
60 procent van het streekvervoer in 
Limburg tijdens de stakingsdagen stil. 

“Er is altijd een aantal mensen tegen 
staken. Ook hebben werknemers 
financiële redenen om niet mee te 
doen aan de staking. Omdat we sta-
ken, krijgen we die dag 35 tot 40 euro 
minder loon.”
Dat weerhoudt Frank er echter niet van 
om zijn stem te laten horen. “Ik kom 

graag op voor de rechten van mijn 
collega’s en mijzelf. We lopen al jaren 
achter met inflatiecorrecties en dit is de 
climax. Inmiddels is de inflatie bere-
kend op 17 procent, wij vragen om een 
loonsverhoging van 10 procent.”
Niet alleen het loon is een reden 
om te gaan staken, Frank vindt ook 
de werkdruk in het streekvervoer te 
hoog. “Het werk als buschauffeur is 
fantastisch leuk, maar de werkdruk 
is minder. We kunnen niet eens een 
normale pauze nemen. Of we moeten 
heel hard rijden om op tijd te komen, 
of we komen te laat. Op een dienst 
van 9 uur hebben we 2 keer 17 minu-
ten pauze. Dat is te weinig om je eten 
op te kunnen warmen. Voorheen had-
den we tussen de ritten door tijd om 
even de benen te strekken, tegen-
woordig komen we aan en moeten we 
meteen doorrijden. Sommige chauf-
feurs rijden 4,5 uur aan één stuk voor-
dat ze pauze kunnen nemen.”
De onderhandelingen zitten muurvast 
en zicht op een overeenkomst is er tot 
nu toe niet. Frank hoopt dat er snel 
een einde komt aan de stakingen. 
“We hebben te maken met buiten-
landse bedrijven die aangeven geen 
geld te hebben, maar zieke werk-
nemers kosten ook geld. Het ziekte-
verzuim zal omlaag moeten, dat ligt 
momenteel op 20 procent. Ook willen 

we de verschraling van het streekver-
voer tegengaan, het is namelijk een 
nutsvoorziening. Met deze stakingen 
komen we dus ook voor de gebrui-
kers op.” Volgens Frank is bemiddeling 

nodig om een oplossing te vinden. 
“We hopen op ingrijpen vanuit de poli-
tiek. De druk in Limburg is er al.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Marij Tinnemans uit Panningen 
genomineerd voor beste 
praktijkopleider van Nederland
Marij Tinnemans uit Panningen werd onlangs verrast op haar 
werk door collega’s die op haar stonden te wachten. De zorgprofes-
sional, werkzaam bij zorgcentrum Vincent Depaul, kreeg namelijk 
te horen dat ze was genomineerd voor de titel beste praktijkoplei-
der van Nederland. Van SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) was Riek Houtappels aanwezig 
om Marij dit officieel mede te delen. Zij had hiervoor een grote 
taart en een speciale oorkonde bij zich.

Van november tot januari konden 
voordrachten ingediend worden. 
Vervolgens heeft een deskundige 
jury alle 1.135 voordrachten beoor-
deeld. Daaruit kwam een selectie 
van 81 genomineerde praktijkop-
leiders in negen sectoren. In de 
sector zorg zijn er negen genomi-
neerden overgebleven waaronder 
Marij Tinnemans.
Carin Overbosch, praktijkbegeleider 
zorgcentrum Vincent Depaul, heeft 
Marij voorgedragen. “Omdat Marij 
zich al zo’n lange tijd en met zoveel 
overgave inzet als werkbegelei-
der binnen de organisatie, vond ik 
dit een geschikt moment om haar 
hiervoor aan te melden. Dat ze ver-
volgens uit zoveel inschrijvingen 
daadwerkelijk is genomineerd, vind 
ik echt heel bijzonder. Ik vond het 
zo leuk dat we haar konden verras-
sen, dat verdient ze enorm.”
Marij kwam nietsvermoedend de 
ruimte binnen. “Ik had echt niets 
in de gaten”, zegt ze. “Ik vind het 
enorm eervol. Het is heel erg leuk 
om de leerlingen te begeleiden, 

en het is ook best een uitdaging. 
De combinatie van de ouderenzorg 
en daarnaast jongeren begeleiden 
maakt mijn werk extra interessant. 
De leerlingen leren niet alleen van 
mij, ik leer ook veel van hen, het is 
echt verfrissend. Mijn eerste BBL-
leerling die ik mocht begeleiden 
was Lucienne. Mooi dat zij er ook 
bij was.”
Volgens Lucienne is haar liefde 
voor de ouderenzorg voor een 
groot gedeelte door Marij ontstaan. 
“Ze heeft me laten ervaren wat 
de kleine dingen zijn die ons werk 
zo speciaal maken. Het is zoveel 
meer dan wat de meeste men-
sen denken. Ze heeft altijd de rust 
om echt te luisteren en door haar 
begeleiding had ik de motivatie 
om het beste uit mezelf te halen. 
Inmiddels volg ik zelf de opleiding 
tot werkbegeleider en kan ik het 
ook weer doorgeven.”
Wie uiteindelijk de titel ‘beste prak-
tijkbegeleider van Nederland’ in de 
wacht sleept zal over enkele weken 
bekend worden gemaakt.
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Wel of niet stemmen?

Inwoners van Peel en Maas spreken zich uit
Alle Nederlandse stemgerechtigden mogen woensdag 15 maart weer naar de stembus. Het rode potlood mag deze keer ter hand worden genomen om een stem uit te brengen tijdens 
zowel de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Echter zijn in gemeente Peel en Maas de meningen over de invloed van de keuze in het stemhokje uiteenlopend.

Gerti Wilems
“Ja, ik ga zeker stemmen”, is de eerste reactie van Gerti. 
Ze is altijd bewust met de verkiezingen bezig en vindt 
het belangrijk om haar stem te laten horen. Op het 
politieke spectrum richt Gerti zich tegenwoordig op de 
linkerkant. “Natuur, klimaat en duurzaamheid zijn voor 
mij wezenlijke speerpunten waar meer aandacht naar-
toe moet. Het huidige kabinet is daar te langzaam in.” 
Hoewel Gerti goed in kaart heeft welke onderwerpen 
voor haar belangrijk zijn, is ze er nog niet helemaal uit 
op welke specifieke partij ze gaat stemmen. “Er zijn 
meer opties. Ik moet me nog een keer goed verdiepen in 
de verschillen, maar het wordt in ieder geval een partij 
die zich net zoveel bekommert over het klimaat als ik.”

Mieke Smeets-Beelen
“Ik ga zeker stemmen, anders heb ik ook niets te zeggen”, 
vertelt Mieke kraakhelder over haar keuze. “Als je niet 
stemt, dan heb je daarna ook geen recht van spreken als je 
iets niet goed vindt gaan”, voegt ze daar nog aan toe. Haar 
keuze heeft Mieke echter nog niet gemaakt. “Ik ben geen 
fan van de politieke debatten op televisie. Ik ga deze week 
de programma’s van een paar partijen doornemen en op 
basis daarvan ga ik mijn keuze maken.“ Naast het politieke 
programma vindt Mieke het ook belangrijk om op iemand 
te stemmen die ze kent. “Ik vind het fijn om op een gezicht 
te stemmen dat ik ook enigszins ken, iemand uit de regio. 
Zo iemand weet dan ook goed wat hier speelt.”

Annie Huijs
“Het is belangrijk om je stem te laten horen”, vertelt Annie 
over haar keuze om wel te gaan stemmen. “Als je inspraak 
wilt, dan moet je stemmen en je mening geven. Zo niet, dan 
moet je achteraf ook niet klagen dat het allemaal niet goed 
is”, aldus Annie over het gebruikmaken van je kiesrecht. 
Annie gaat dus zeker stemmen, maar op welke partij en kan-
didaat weet ze nog niet zeker. “Mijn man houdt alles heel 
goed bij en dan laat ik me vervolgens door hem informe-
ren.” Toch blijft Annie wel bij haar eigen mening. “Ik luister 
naar het advies van mijn man, maar soms zijn we het ook 
gewoon niet eens en dan trek ik mijn eigen plan.” Naast de 
Provinciale Statenverkiezing gaat Annie ook haar stem uit-
brengen tijdens de Waterschapsverkiezingen, al moet ze zich 
naar eigen zeggen nog wel wat meer in die keuze verdiepen.

Wim van Vulpen
“Iedere stem telt”, zegt Wim meteen over zijn keuze om 
wel of niet te stemmen. “En als je niet stemt, verandert 
ook zeker niets”, voegt hij hier nog aan toe. Op wie Wim 
gaat stemmen daar is hij nog niet helemaal uit, maar 
de het liefst op iemand uit Panningen. “Ik stem graag 
op iemand die ik ken, want dan weet ik ook écht op wie 
ik stem.” Daarnaast gaat Wim ook stemmen tijdens de 
Waterschapsverkiezingen, al is hij daar iets minder in geïn-
teresseerd. “Het is toch tegelijkertijd, dus dat doen we in 
een moeite door. Maar ik moet me hier nog wel wat ver-
der in verdiepen.”

Rowdy Peters
“Nee, ik ga niet stemmen”, aldus Rowdy over de 
Provinciale Statenverkiezingen. “Ik heb eigenlijk geen 
idee waar ik op zou moeten stemmen.” Ook een stem-
wijzer invullen of het kijken van debatten zijn niet 
aan Rowdy besteed. “Buiten het feit dat ik geen idee 
heb, interesseert de politiek me ook gewoon niet zo.” 
Desondanks heeft Rowdy andere jaren wel gestemd, 
weliswaar met name op advies van zijn ouders. 
“Vroeger had ik het er met mijn ouders nog wel eens 
over en dan stemde ik vaak op hun advies, maar nu is 
dat niet meer aan de orde.”

Sjra Naus
“Ik twijfel nog sterk of ik ga stemmen”, vertelt Sjra over 
het wel of niet uitbrengen van zijn stem. “Ik ben in de laat-
ste jaren het vertrouwen in de politiek een beetje verloren. 
Dus dan denk ik ‘wat voor zin heeft het nog om te stem-
men.’” Ondanks dat Sjra dus nog flink twijfelt, vindt hij het 
kijken van debatten wel interessant. “Ik heb altijd gestemd 
en de debatten vind ik een goede manier om te bepalen 
op wie ik moet stemmen.” De debatten zijn dus wel aan 
Sjra besteed, maar een stemwijzer ziet hij zichzelf niet 
invullen. Wat uiteindelijk de doorslag gaat geven of Sjra 
wel of niet gaat stemmen laat hij in het midden. “Ik moet 
deze week nog even goed nadenken over wat ik ga doen.”

Panningen

Beringe

Helden

Kessel

Panningen

Panningen
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Dijkgraaf Patrick van der Broeck geeft tekst en uitleg

Waarom stemmen voor het waterschap?
Woensdag 15 maart mag er een stem uitgebracht worden voor de Provinciale Staten, maar er is ook de moge-
lijkheid om te stemmen voor het waterschap. Bij de vorige waterschapsverkiezingen vond zo’n 50 procent van 
de stemgerechtigden in Nederland de weg naar het stemhokje. De andere 50 procent besloot géén stem uit te 
brengen voor het waterschap. Bij veel mensen leeft toch nog onduidelijkheid en weinig urgentie over het 
belang van het waterschap. Wat doet het nu eigenlijk en waar kunnen we precies voor stemmen 15 maart? 
Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg, geeft tekst en uitleg.

Een waterschap kunnen we in principe 
schalen tussen andere overheidsor-
ganisaties zoals de Rijksoverheid, de 
provincies en de gemeenten. In 1950 
waren er maar liefst 2.600 water-
schappen in Nederland. Tegenwoordig 
zijn een hoop van deze waterschap-
pen samengevoegd en telt Nederland 
er nog 21. Het gebied dat behoort tot 
één waterschap wordt mede bepaald 
door de provinciegrenzen, maar 
vooral door hoe de stroomgebieden 
van rivieren en afwateringsgrenzen 
lopen. Wanneer we kijken naar onze 
eigen regio, valt Waterschap Limburg 
precies samen met de provincie-
grenzen.

Drie wettelijke opgaves
Maar wat doet een waterschap 
nu precies? “Elk waterschap in 
Nederland heeft drie wettelijke 
opgaves”, legt Patrick uit. “Allereerst 
het zuiveren van het rioolwater. Het 
waterschap bepaalt welke acties 
we hiervoor moeten uitvoeren.” 
De tweede opgave is het inspelen 
op klimaatsverandering. “Een voor-
beeld hiervan is hoe om te gaan 
met extreme droogte. Het water-
schap beslist dan waar de prioritei-
ten komen te liggen.” Tenslotte is 
de derde belangrijke taak van het 
waterschap de bescherming tegen 
hoogwater. “In 2021 hebben we grote 
overstromingen gehad in Limburg. 
Dit zorgde bij mij voor een dub-
bel gevoel. Aan de ene kant heb-
ben we er met het waterschap voor 
gezorgd dat het op heel veel plekken 
in Limburg goed is gegaan, dankzij 
bijvoorbeeld de investeringen in dij-
ken van de afgelopen 25 tot 30 jaar. 
Maar aan de andere kant zie je dat 
het in bijvoorbeeld Valkenburg hele-
maal is misgegaan. De ellende die 
we daar gezien hebben, willen we 
niet nog een keer. Gelukkig heeft dit 
er wel voor gezorgd dat het belang 
van het waterschap bij veel mensen 
duidelijk is geworden”, vertelt Patrick 
over de overstromingen in Limburg.

Wat valt er te kiezen?
Er valt volgens de dijkgraaf woens-
dag 15 maart daadwerkelijk wat 
te kiezen. “Als we kijken naar het 

zuiveren van water, dan zijn er nog 
altijd veel keuzes te maken. Zuiveren 
we enkel op basis van het wettelijke 
minimum of leggen we de lat zelf als 
waterschap hoger? Of investeren we 
minder in het zuiveren van water, 
maar meer in preventieve maatre-
gelen, zodat er bijvoorbeeld min-
der medicijnresten in ons rioolwater 
terechtkomen?”, legt Patrick uit. 
Dat iedereen in Nederland schoon 
drinkwater wilt hebben is logisch, 
maar dat bereiken kan op verschil-
lende manieren. Ook als we kijken 
naar de hoogwaterregulering zijn er 
keuzes die gemaakt moeten wor-
den. “We kunnen enerzijds dijken 
verhogen om het water in toom te 
houden, maar we kunnen ook inves-
teren in meer ruimte voor de rivier.” 
Wederom zijn er meerdere manieren 
om een doel te bereiken. En buiten 
de keuzes die binnen de verschil-
lende gebieden gemaakt moeten 
worden, is er ook nog de vraag, 
naar welk van deze thema’s moe-
ten het meeste geld? “Ook daar kan 
over gediscussieerd worden. Is het 
zuiveren van water belangrijker of 
juist het intoom houden van rivie-
ren. Of moeten we ons het meest 
focussen op de klimaatverandering? 
Dit zijn de vragen waarover je aan-
staande woensdag kunt stemmen.”

Op wie stemmen we?
Het belang van het waterschap en 
de keuzes die daar gemaakt moe-
ten worden zijn nu duidelijk. Maar 
de vraag blijft, op wie stemmen we 
eigenlijk? Een waterschap wordt 
bestuurd door een algemeen bestuur 
en een dagelijks bestuur. Het alge-
meen bestuur, van dertig leden, 
wordt iedere vier jaar gekozen door 
het volk. Deze bewindspersonen zijn 
dus de personen waar wij aanko-
mende woensdag op kunnen stem-
men. Hun taak is het vaststellen van 
het beleid en het controleren van het 
dagelijks bestuur. Daarnaast benoe-
men ze ook dit dagelijks bestuur. 
Onder leiding van de dijkgraaf is 
dit bestuur verantwoordelijk voor 
de voorbereiding en de uitvoering 
van het beleid van het waterschap. 
“De dijkgraaf is in dit midden te ver-

gelijken met een burgemeester bij 
een gemeente”, vertelt Patrick. Hij 
werd in 2017 benoemd voor een peri-
ode van zes jaar en gaat dit jaar zijn 
tweede termijn in als dijkgraaf van 
waterschap Limburg.

Sceptici
Wanneer we het over de water-
schapsverkiezingen hebben, hoor 
je vaak geluiden als ‘waarom moet 
het volk hier individueel voor stem-
men, we hebben toch ook geen 
aparte verkiezingen voor zorg of 
onderwijs?’. Toch wil Patrick dit niet 
met elkaar vergelijken. “Ik ben juist 
ontzettend blij dat we hier aparte 
verkiezingen voor hebben. Water is 
in Nederland van wezenlijk belang, 
we werken letterlijk bij mensen in 
de tuin. Niets komt zo dichtbij alle 
Nederlands als het water. Het zou 
geen goede zaak zijn als we bij de 
ophoging van dijken of het zuiveren 
van rioolwater moeten concurreren 
met bijvoorbeeld het aanleggen van 
een weg. Daarvoor is de urgentie te 
groot.” De waterschappen halen dan 
ook hun eigen belastingen op, waar-
door ze volledig onafhankelijk kun-
nen opereren. “98 procent van ons 
budget halen we zelf op, de andere 
2 procent bestaat uit een provinciale 
subsidie.” De treurige gebeurtenis-
sen in 2021 in Valkenburg hebben er 
in ieder geval wel voor gezorgd dat 
alle neuzen dezelfde kant opstaan. 
“Vóór 2021 had je nog wel eens scep-
tici die zeiden ‘zijn herstelbetalingen 
niet goedkoper dan elke keer maar 
weer dijken verhogen’. Gelukkig hoor 
je deze geluiden nu niet meer”, ver-
telt Patrick.

Oproep
We weten nu op wie we woensdag 
kunnen stemmen, wat hun taken in 
het algemeen bestuur zijn en hoe 
groot het belang van een waterschap 
is. De volgende zet is aan de bur-
ger. “Ik zou iedereen willen oproe-
pen om naar de stembus te gaan 
en je stem uit te brengen voor het 
waterschap. Waterbeheer is ont-
zettend belangrijk. Zeker ook hier 
in Limburg zoals we in 2021 heb-
ben kunnen zien. De meest kwets-

bare gebieden voor overstromingen 
zijn niet aan de kust, maar langs 
de rivieren”, maakt Patrick nog een 
keer het belang duidelijk. “En mocht 
je nu geen idee hebben op wie je 
moet stemmen, ook voor de water-
schapsverkiezingen zijn stemwij-
zers. Zo kunt u op bijvoorbeeld www.
mijnstem.nl inzicht krijgen bij welke 

partij uw standpunten aansluiten. Ik 
zou dus zeggen zoek allemaal dat 
stemhokje op en breng je stem uit op 
woensdag 15 maart. En als je er dan 
toch bent, stem dan ook maar voor 
de Provinciale Staten, in plaats van 
andersom.”

Tekst: Casper Keijsers

Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker  
• Fotograferen van auto-onderdelen
• Het inboeken van auto-onderdelen
• Helpen bij afhaalbalie
• Het inwegen van metalen
• Aanvullen van locaties

Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan
of heb je een vraag? 
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70

Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

m/v

Vierde editie Open Peel en Maas Solistenconcours
Voor de vierde keer vindt zondag 26 maart in D’n Binger in Meijel het Open Peel en Maas 
Solistenconcours plaats. De organisatie is in handen van het comité Open Peel en Maas Solistenconcours 
in samenwerking met Fanfare St. Cecilia Helden. 

Jonge muzikanten en ensembles 
kunnen zich aanmelden voor het 
solistenconcours. Ze doen hier-
bij podiumervaring op en krijgen 
de kans hun muzikale talenten te 
tonen. Ze worden daarbij gejureerd 
door een deskundige jury. In elke 
divisie zijn er fraaie prijzen te win-
nen. De hoofdprijs is de Peel en 

Maas Trofee voor de muzikant(en) 
met het hoogste aantal punten van 
het concours.

Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen
Het solistenconcours staat onder 
auspiciën van de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen en geldt 

tevens als voorronde voor de Finale 
Jonge Solisten. Inschrijving staat 
open voor solisten en ensembles in 
de introductiedivisie en de 5e, 4e, 
3e, 2e en 1e divisie. 
Wie mee wil doen kan zich tot zon-
dag 12 maart aanmelden via 
www.solistenconcoursen.nl
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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

‘Als we samen zijn,
zijn we het mooiste weer van de wereld’.

Hij haalde diep adem.
‘Dan zijn we tijdloos’.

Toon Tellegen

Wij hebben afscheid genomen van

Hanna Haffmans-Gielen
* 12 mei 1921 Heythuysen † 2 maart 2023

echtgenote van 
Frans Haffmans† 12 januari 1971

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Voordijk 2, 1391 VV Abcoude

mhaffmans@upcmail.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

Op het Broek Uitvaartverzorging 0475-571883

Jij mag gaan, het is goed
Je mag rusten maar voor ons een gemis

nu alles stil geworden is……

Onze Sjaak is niet meer

Rustig is ingeslapen onze broer, 
schoonbroer, oom en huisgenoot

Sjaak Lenders
* Maasbree, 23 januari 1956
† Heel, 27 februari 2023

Familie Lenders
Team en huisgenoten, Daelzicht, Ligtenberg 3-4

Correspondentieadres:
Familie Lenders
Klaverstraat 6

5993 GW Maasbree

We hebben in besloten kring afscheid genomen van Sjaak.

Speciaal woord van dank aan alle mensen van Daelzicht 
voor de liefdevolle verzorging en aandacht die jullie aan Sjaak 

hebben gegeven. Jullie waren als familie voor hem.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

In liefde losgelaten
ôs tante Lies

Lies van den Beuken-Steijvers
echtgenote van 

Lei van den Beuken †

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum 
Vincent Depaul, in de leeftijd van 103 jaar.

Neven en nichten Steijvers
Neven en nichten van den Beuken

Panningen, 3 maart 2023
Correspondentieadres:  
Math en Marlies Steijvers, 
Acaciahof 5, 5993 BE  Maasbree

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 10 maart 
om 10.30 uur in de kerk van de H. Lambertus te  
Helden. Hierna begeleiden we haar naar haar laatste rust-
plaats op het r.-k. kerkhof aldaar.
In plaats van bloemen graag een bijdrage in de collectebussen 
voor Stichting Vrienden van ZorgcentrumVincent Depaul.

Dankbaar dat hij nog zo lang in ons midden mocht zijn, 
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heen-
gegaan onze pap en opa

Harrie Nooijen
echtgenoot van

Jo Nooijen-Engels †

Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

  Marcel
  Wesley
  Romy †
  Demi en Roy

  Ramon en Jolanda
  Evi
  Vera

Panningen, 4 maart 2023
Correspondentieadres: Familie Nooijen, 

p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ  Panningen

De afscheidsdienst wordt gehouden 
 op zaterdag 11 maart om 11.00 uur  

in Crematorium Venlo,  
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

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

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

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

Hortensia’s (limelight, annabelle, 
boeren enz.) Rhodo, azalea, groenbl. 
heesters ook op stam, vlinderstruik, 
vaste pl., grassen, bodembedekkers. 
info: www.veld-tuinplanten.nl Open za. 
9.30-16.30 uur, of vrij. na afspr: 
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg 
(naast 13a) Maasbree

Te huur appartement centrum 
Maasbree. 80m2 en tuintje, 2 sl.k. 
(geen huurtoeslag) Tel: 06 40 19 62 30

Flexibel verschillende YOGAlessen 
volgen? Welkom bij Lekker Laeve! Ook 
met Volwassenenfonds Sport & Cultuur. 
Meer info op lekkerlaeve.nl

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

Vanaf april donderdagavond van
20.00-21.30 meditatie en klankschalen 
in Helden. Info: 06 16 49 53 21

Massage
Behandelingen voor ontspanning en 
klachten. Info: www.maryah.nl

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

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59
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‘Voor mij is het niet meer dan normaal om mijn 
vrije tijd hiervoor op te offeren’
Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en 
clubmensen, die zich het hele jaar door belangeloos inzetten. Veelal ope-
reren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd onmis-
baar. HALLO Peel en Maas richt de schijnwerper op deze vrijwilligers, 
waarvan iedere club, stichting en vereniging er eigenlijk te weinig heeft. 
Wie zijn deze mensen, en waarom zetten ze zich belangeloos in? 
Deze week vertelt Ilse Grutters (24) uit Maasbree, als vrijwilliger actief 
bij stichting Happy Holiday, over haar taken en drijfveren.

Dat Ilse zich ooit in zou gaan zet-
ten voor stichting Happy Holiday, 
stond in de sterren geschre-
ven. Als kleine meid ging ze aan 
de hand van vader en moeder 
al steevast mee, om zich van-
uit Maasbree te melden in het 
Gelderse Wezep. Daar, verborgen 
aan de rand van de Veluwe, ligt 
hotel IJsselvliedt. De plek waar 
stichting Happy Holiday, waar-
van haar vader John voorzitter is, 
vakanties organiseert voor gezin-
nen waarvan één of meerdere 
gezinsleden ernstig of terminaal 
ziek zijn, en bij wie het zelf aan 
financiële middelen ontbreekt om 
een vakantie te bekostigen. “Vaak 
kost de zorg voor het zieke gezins-
lid al handenvol geld, waardoor 
deze families simpelweg niet in 
de mogelijkheid zijn om er eens 
tussenuit te gaan met het gezin”, 
legt Ilse uit. “Met Happy Holiday 
bieden we deze gezinnen de gele-
genheid om tóch te kunnen genie-
ten van een vakantie. We nemen 
de zorg eventjes uit handen en 
zorgen dat er heel even ergens 
anders aan gedacht kan worden.”

Als vanzelfsprekend
“Het was eigenlijk vanzelf-
sprekend dat ik als jong meisje 
met pap en mam meeging. 
Daar, op het landgoed van hotel 
IJsselvliedt, waren ook kinderen, 
met wie ik kon spelen. Toen ik 
oud genoeg was, pakte ik zelf ook 
vrijwillige taken op. Dat ging heel 
natuurlijk.” Dat een weekje vakan-
tie soms wonderen doet, weet Ilse 
dankzij haar ervaringen bij Happy 
Holiday inmiddels als geen ander. 
“We bieden een plek om tot rust 
te komen. De zorg voor een ter-
minaal familielid kost vaak heel 
veel energie. Ook voor de andere 
gezinsleden. Wij nemen de zorg 
voor 24 uur over en bieden acht 
tot tien gezinnen een week vol 
activiteiten waarmee ze eventjes 
de gedachten kunnen verzetten.” 
De activiteiten waarmee gezin-
nen zich kunnen vermaken, zijn 
de verantwoordelijkheid van Ilse. 
“Officieel ben ik sinds een tijdje 
‘recreatie coördinator’ van Happy 
Holiday. In die rol stel ik een pro-
gramma vol activiteiten samen die 
de gasten kunnen volgen. Ze kun-
nen er natuurlijk voor kiezen om 
hun eigen gang te gaan tijdens 
hun welverdiende vakantie, maar 
de activiteiten mogen gratis wor-
den bijgewoond.”

Cowboys en indianen
Ilse hangt de activiteiten steevast 
op aan een zelfverzonnen thema. 

“Cowboys en indianen, tijdreizen, 
sprookjes uit 1001 nacht, noem maar 
op. Het hotel bevindt zich op een 
gigantisch landgoed, dat veel moge-
lijkheden biedt. Daardoor kan ik vrij 
makkelijker variëren.” Stichting Happy 
Holiday ontvangt twee weken per 
jaar gezinnen die hard toe zijn aan 
een vakantie bij Hotel IJsselvliedt. 
“Die weken blokkeer ik direct in mijn 
agenda zodra ze vaststaan”, zegt 
Ilse. “Het kwam in het verleden een 
keertje niet goed uit, waardoor ik er 
een bepaalde week niet bij kon zijn. 
Daar heb ik echt ontzettend van zit-
ten balen. Sindsdien zorg ik dat ik 
altijd kan.” Nu ze een coördinerende 
taak heeft als vrijwilliger, kan ze ook 
niet meer anders. Dat het hotel niet 
naast de deur ligt, vormt daarbij geen 
belemmering. “Een aantal jaren heb 
ik een ondersteunende rol gehad op 
het gebied van recreatie, maar sinds 
kort ben ik hoofdverantwoordelijke. 
Mijn taken kan ik veelal via inter-
net en de telefoon uitvoeren. Dat is 
handig, want het hotel bevindt zich 
in Wezep, net onder Zwolle. Toch een 
stukje rijden vanuit Maasbree.”

Een band opbouwen
De doelgroep waar Happy Holiday 
zich op richt, gezinnen waarvan 
één of meerdere leden ernstig 
of terminaal ziek zijn, maakt het 
ook wel eens zwaar, zo geeft Ilse 
aan. “Je leert gezinnen in korte 
tijd goed kennen. Een tijdje terug 
kwam het nieuws dat een kindje, 
dat met zijn gezin een aantal keren 
gebruik heeft gemaakt van Happy 
Holiday, was komen te overlijden. 
Dat kwam wel ontzettend bij me 
binnen. Ik schrok gigantisch van dat 
nieuws en heb er wel eventjes mee 
rondgelopen. Door er veel over te 
praten kun je het een plek geven, 
maar toch maakt dat het lastig. 
Je hebt samen toch een bepaalde 
band opgebouwd en herinneringen 
gemaakt.” Desondanks hoopt Ilse, 
in navolging van haar ouders, zich 
nog jarenlang vrijwillig in te mogen 
zetten voor de stichting. “Ik zou het 
enorm gaan missen, mocht dat niet 
zo zijn. Het is voor mij vanzelfspre-
kend om mijn vakantiedagen op te 
offeren voor een weekje met deze 
gezinnen. Daar denk ik eigenlijk 
niet eens meer bij na.”
Of Ilse zich inderdaad nog jaren op 
deze manier in mag zetten voor 
gezinnen die het goed kunnen 
gebruiken, is deels afhankelijk van 
de gulheid van derden. “We zien 
nu wel dat het aantal sponsoren en 
giften, waar we volledig van afhan-
kelijk zijn, langzaam terugloopt”, 
uit ze haar zorgen. “We hebben een 
harde kern van zo’n tien vrijwilli-

gers die er iedere keer bij zijn. Ook 
het bestuur bestaat volledig uit vrij-
willigers. We vullen het team aan 
met stagiaires die een opleiding 
in de richting van zorg of recreatie 
doen. Maar natuurlijk zijn er ook 
kosten aan verbonden. Die probe-
ren we te dekken met sponsoring 

en donaties.” Middels de web-
site, www.stichtinghappyholiday.
nl kan een donatie worden gedaan. 
“Die zorgen ervoor dat we gezin-
nen die het hard nodig hebben ook 
de komende jaren een fijne week 
kunnen bieden. Daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij.”

Een onmisbare vrijwilliger binnen uw 
vereniging of stichting opgeven voor 
deze rubriek? Stuur een e-mail naar 

redactie@hallopeelenmaas.nl onder 
vermelding van ‘Vrijwillig in de spot-

lights’. 
 

Tekst: Jelle van Hees

Ilse Grutters Happy HolidayVrijwillig in de spotlights

Sociëteit Connect
anders dan reguliere 
dagbesteding

Sociëteit Connect is er voor 
zelfstandig wonende 
ouderen die behoefte 
hebben aan een 
daginvulling of die hun 
familie en mantelzorgers 
willen ontlasten. 
De sociëteit is een 
alternatief voor de 
reguliere dagbesteding
en richt zich tot senioren 
met andere interesses door 
opleiding of 
levenservaring.

Deelnemen?

De sociëteit is open op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Bel voor meer informatie naar 
06 - 23 91 88 73 of mail naar 
societeit.connect@dezorggroep.nl

Zuivelstraat 5, Baarlo

0903 \ nieuws
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Koninklijke 
onder scheiding 
voor Frans Joosten 
uit Panningen 
Burgemeester Wilma Delissen-van 
Tongerlo heeft op zaterdag 4 maart 
een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan Frans Joosten uit 
Panningen. Hij werd benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. De uitreiking vond plaats 
tijdens de heropening van hospice en 
verblijfhuis het Plattelandshoés in 
Panningen.

Frans Joosten zet zich al dertig jaar in 
voor diverse verenigingen en organi-
saties in de gemeente Peel en Maas. 
Vanaf 2014 is hij mede-initiatiefnemer 
en voorzitter van het Plattelandshoés 
in Panningen. Hij heeft zich ingezet 
voor de verbouwing van de voormalige 
lagere school tot een volwaardige voor-
ziening voor onder andere mensen in 
hun laatste levensfase. Op 1 maart 2017 
opende dit hospice en verblijfshuis, waar 
palliatieve zorg, respijtzorg en overbrug-
gingszorg worden geboden aan men-
sen uit de gemeente Peel en Maas en 
omgeving. Het initiatief bestaat vijf jaar 
en dit jaar is de locatie uitgebreid met 
twee nieuwe appartementen, multi-
functionele ruimtes en een stilteruimte 
waar mensen afscheid kunnen nemen 
van hun dierbaren. Het Plattelandshoés 
telt 125 vrijwilligers en is uitgegroeid tot 
een begrip in de regio. Samen met vier 
andere vrijwillige bestuursleden is Frans 
Joosten de drijvende kracht achter de 
organisatie. Frans Joosten heeft zich in 
het verleden ook ingezet voor Stichting 
Peuterspeelzaal Pinkeltje in Egchel. Van 
1995 tot 2016 was hij mede-initiatief-
nemer en voorzitter. Daarnaast was hij 
gedurende een lange periode actief 
voor de Muziekvereniging Egchel, als 
bestuurslid en een periode als interim-
voorzitter. Voor deze vereniging heeft 
hij ook mee activiteiten georganiseerd 
en richtte hij zich op het coachen van 
nieuwe jeugdige bestuursleden. Ook 
vertegenwoordigde hij de vereniging op 
diverse plekken.

Wafelactie in Baarlo levert 1.300 euro op voor 
Syrische slachtoffers aardbeving
Vrijwilligers hebben in de Engelbewaarder in Baarlo 1.300 euro opgehaald voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Syrië. Dit deden zij door het het bakken en verkopen van wafels in het dorp.

De familie van Aya Sultan is al haar 
bezittingen kwijtgeraakt door de oor-
log en daarna de aardbeving in Syrië. 
Haar ouders maken voedselpakket-
ten die worden uitgedeeld aan de 

slachtoffers daar. Om de familie van 
Aya te steunen, ontstond er in de 
Engelbewaarder in Baarlo het idee een 
wafelactie te organiseren. Het geld dat 
met de wafelverkoop is opgehaald, 

wordt gedoneerd aan de familie. Aya is 
zelf woonachtig in Nederland en hielp 
mee met de actie. Met het opgehaalde 
bedrag kunnen zeshonderd voedsel-
pakketten worden gemaakt.

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, maar voor altijd verbonden.

Dora Kanters - van Stiphout
* 10 juli 1935            † 25 februari 2023

echtgenote van

Jan Kanters †

Rudi en Anita
Ruud en Yvonne
Joshua en Suzan
Guinevere en Robin

Frank en Ela
Victor en Quincy 
Arthur

Past. Jacobsstraat 13
5751 JC  Deurne
                             
Op vrijdag 3 maart hebben wij in besloten kring afscheid genomen in 
’t Brummelhuis, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op begraaf-
plaats Jacobshof. 

familie \ 0903 
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Column
100 euro bier 
en borrels
Er stond een lange man bij de 
geldautomaat. Aan zijn rug kon 
je zien dat hij aarzelde. Ik vroeg: 
”kan ik u helpen mijnheer?”

Hij draaide zich om, keek eens 
naar me en zei: “zal ik geld 
opnemen?” Ik keek vragend 
terug. “Ik doe het niet”, zei hij. 
“Want dan gaat het weer op 
aan de alcohol. Als ik dan thuis 
kom met een hoop bier en bor-
rels achter de kiezen wordt het 
bonje. Weet je wat het is, met 
mijn vrouw en mij, de één maakt 
geluid en de ander niet. Echt met 
elkaar praten dat doen we niet 
meer. Vroeger wel hoor.”
Hij ging er eens goed voor staan. 
“Toen dacht ik nog dat mijn vrouw 
van mij een oplossing wilde horen 
als ze met een probleem bij me 
aankwam. Maar dat wil ze niet, 
want als je de oplossing hebt, heb 
je niks meer om over te praten. 
Beslissingen nemen doe ik ook 
al lang niet meer. Dat laat ik aan 
haar over. Het gebeurt toch zo als 
zij het wil dus bezuinig ik op de 
daaraan voorafgaande discussie. 
Maar het vreet wel aan me, en als 
ik dan met 100 euro bier en bor-
rels in mijn lijf thuiskom, dan wil 
ik wél over problemen praten en 
dat moet ik niet doen. Dat gaat 
altijd fout, dan zeg ik dingen 
waarvan ik de dag erna, als ik ze 
me zou kunnen herinneren, spijt 
zou hebben.”

Toen ik verkering met 
haar kreeg kon ik d’r 
wel opvreten

Peinzend vervolgde hij: “het heeft 
ook voordelen, na zo’n ruzie ver-
wacht ze de eerste dagen niet van 
me dat ik met haar praat. Ik denk 
wel eens: ‘toen ik verkering met 
haar kreeg kon ik d’r wel opvreten 
zo verliefd was ik’. Nu heb ik er 
soms spijt van dat ik dat toen niet 
echt gedaan heb. Kom”, hij pakte 
me bij mijn arm, “ik mag jou wel, 
we kunnen samen goed praten. 
We gaan een borrel pakken, jij 
trakteert, ik heb geen geld”, en 
hij probeerde me mee te trekken 
naar de ingang van de kroeg een 
paar deuren verderop.

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 09

Over een kleine week is het weer zo ver: de Provinciale Statenverkiezingen. Op woensdag 15 maart worden alle volwassen Nederlandse burgers 
weer geacht aan hun burgerplicht te voldoen en een stem uit te brengen op de door heb best bevonden kandidaat. Maar zou dit stemrecht niet 
enkel beschikbaar moeten zijn voor de mensen die er ook echt verstand van hebben.

Want waarom mag iemand van 40 jaar oud, 
die misschien geen enkel idee heeft wat de 
politieke standpunten van de kandidaten 
zijn, wel stemmen, terwijl iemand van 17 jaar 
oud, die al weken alle debatten en partijpro-
gramma’s volgt, geen stem mag uitbrengen? 
Stemrecht puur op basis van leeftijd is wel-
licht een achterhaald concept. Zouden we 
daarom, in plaats van een stemgerechtigde 
leeftijd, niet een kleine politieke kennistest 

moeten afnemen in het stemhokje, waarbij alleen 
de mensen met een voldoende score een stem 
mogen uitbrengen?
Aan de andere kant bepaalt de overheid natuur-
lijk over ons allemaal, of je nu geïnteresseerd 
bent in de politiek of niet. De overheid maakt 
keuzes voor het hele land, dus dan zou ook het 
hele land het recht moeten hebben om te mogen 
stemmen, ongeacht politieke kennis. Afgelopen 
jaar liet minister Bruins Slot nog weten dat stem-

recht toekennen aan 16- en 17-jarigen hem te ver 
gaat. Een standpunt puur gebaseerd op leeftijd, 
ongeacht de politieke kennis van de jongeren. 
Het staat haaks op de wens om jongeren meer 
te interesseren in (regionale) politiek. Het is 
een discussie die in aanloop naar de Provinciale 
Statenverkiezingen de komende tijd ongetwijfeld 
weer de kop op zal steken. Maar of er dit keer 
ook écht iets verandert aan de manier waarop we 
kiezen? Daar lijkt het niet op.

Het is de laatste tijd dikwijls schrikken geblazen op de groente- en fruitafdeling van de supermarkt. Niet vanwege de staat van de producten, 
maar wel in verband met de prijs die ervoor betaald moet worden. Voor een bloemkool tik je aan de kassa momenteel zomaar 4 euro af, waar dat 
verleden jaar nog de helft was. En ook voor paprika’s en tomaten wordt momenteel de hoofdprijs gerekend. De reden? Tegenvallende oogsten in 
landen als Spanje én het feit dat we gewend zijn geraakt aan de beschikbaarheid.

Dat vrijwel alle groenten en fruit het hele jaar 
door beschikbaar zijn in Nederland, is een luxe 
die we gewoon zijn gaan vinden. De oplossing 
voor te dure bloemkolen en tomaten is dan ook 
relatief simpel, stellen deskundigen: eet mee 
met de seizoenen. Dit is de tijd van rode kool, 
uien, bietjes en boerenkool. Gewassen die horen 
bij de tijd van het jaar, en die niet geïmpor-

teerd hoeven worden. Voor veel overige groenten 
en fruit zijn we in Nederland sterk afhankelijk van 
internationale handel en teelt in kassen. Wanneer 
de oogst in zuidelijker gelegen landen als Spanje 
vervolgens tegenvalt, zoals nu het geval is, mer-
ken we dat direct aan de prijs op het bonnetje. 
En dat terwijl andere producten, die gewoon op 
Nederlandse bodem groeien in deze tijd van het 

jaar, niet veel duurder zijn geworden. Als consument 
zijn we echter gewend geraakt aan het gegeven dat 
veel groenten- en fruitsoorten het hele jaar door 
beschikbaar zijn. Bij een tegenvallende oogst beta-
len we daar, in dit geval letterlijk, de rekening voor. 

We zijn de extreme prijzen daarom deels zelf schuld. 
Wat vindt u?

Extreme groente- en fruitprijzen zijn grotendeels 
onze eigen schuld

De stemgerechtigde leeftijd moet vervangen worden door een 
politieke kennistest

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

I ngezonden b r ief

Ingezonden b r ief

De wereld heeft meer bossen nodig 
Er moet mij iets van het hart. In Meijel bij de kerk hangt al geruime tijd in het bushokje een poster. Daarop staat: “De wereld heeft meer bos-
sen nodig”. Iets waar ik volledig achter sta. Ik ben namelijk erg gesteld op de natuur, de bossen, de weides en al de wilde dieren die daar kun-
nen wonen. Zelf woon ik in het buitengebied van Grashoek tegen de bosrand aan. Het is heerlijk om hier te wandelen en te mogen genieten van 
al het moois dat de natuur hier te bieden heeft. Er zijn echter een aantal zaken waar ik mijn vraagtekens bij heb. 

Dingen die voor mij niet rijmen als 
het gaat om liefde voor de natuur 
en de dieren hier. Er is hier een 
pad waar bos en veld gescheiden 
werd door een flinke bramenhaag. 
Deze haag is tot op de grond toe 
afgemaaid. Waarom? Ik zou het niet 
weten. Wanneer ik dan een stukje 
verder loop en onder de hoogspan-
ningskabels uitkom, staan daar 
allerlei hazelaars, bramen, bessen-
struiken en loof- en naaldbomen. 
Vorige week hebben ze daar bijna 

alles weggehaald. Wat is overge-
bleven is een braakliggend stuk 
land van zand en dood hout van 
een paar hectare omvang. Dit was 
allemaal voedsel voor de dieren 
die in dit gebied leven. Blijkbaar 
wordt dit eens in de vijf à tien jaar 
gedaan, omdat de begroeiing te 
hoog wordt voor de hoogspan-
ningskabels. Maar dit kan toch ook 
anders? Waarom wordt er onder deze 
kabels niet gesnoeid, zoals vaak in 
Duitsland het geval is. Dat houdt het 

bodemleven, de flora en de fauna 
zo veel mogelijk intact en zo blij-
ven de dieren voorzien van voed-
sel. Er gebeuren hier in de omgeving 
wel meer zaken die, in mijn ogen, 
de mens misschien helpen, maar 
de natuur zeker niet. In de Heldense 
bossen verdwijnen bijvoorbeeld hele 
stukken bos. Dit alles doet mij pijn en 
verdriet. En ik vraag me werkelijk af 
waar dit eindigt. Ja, het is een mooie 
slogan die daar op het bushokje in 
Meijel hangt. Maar naar mijn mening 

gebeurt hier in de omgeving precies 
het tegenovergestelde. En dan heb 
ik het nog niet eens over mensen 
die hier de natuur ingaan en overal 
zwerfafval achter laten. Ook dit is, 
naast dat het er niet uit ziet, scha-
delijk voor de planten en de dieren. 
Geloof me, ik moedig een bezoek 
aan de natuur altijd aan. Maar neem 
alsjeblieft je rommel mee naar huis of 
gooi het in de prullenbakken.

Dorus Guntlisbergen, Grashoek

Niet alles is voor geld te koop
Wij bewoners van de Patersstraat, Beatrixstraat en Julianastraat willen graag reageren op het verhaal in de HALLO van donderdag 02-03-
2023 van de bewoner van Beatrixstraat 3, de heer Rick Hendricks.

Dit verhaal is het inzicht van iemand 
die veel eigen belang heeft bij de 
sloop van zeven woningen. Hij is 
namelijk de uitbater van de E-Chopper 
verhuur in het centrum bij DOK6 en 
medelid van de winkeliersvereniging 
Tip-groep en daarmee adviesgroep 
van de gemeente. Hierdoor vinden 
wij het een gewaagde uitspraak om 

te beweren dat er teveel onderbuik-
gevoelens en emotie aan verbonden 
zijn. Voor geld is niet alles te koop, 
er is ook nog zoiets als eigenwaarde. 
Het is namelijk een grondrecht dat 
we een dak boven ons hoofd heb-
ben. Daarbij is het niet helemaal waar 
dat de eigenaar van Beatrixstraat 2 
er hetzelfde in staat. Hij is niet de 

bewoner, dit pand heeft hij gekocht 
en verhuurd door er twee apparte-
menten van te maken. Wij vinden dat 
er misschien wel een upgrade van het 
Raadhuisplein gewenst is, maar niet 
ten koste van woningen. Ook vragen 
wij ons af waar de kermis geplaatst 
wordt als het plein een groen plein 
is. Een oproep aan het college is om 

naar álle burgers te kijken. Niet alleen 
maar naar de ondernemers in het 
centrum. In deze tijd van woning-
schaarste is het toch ondenkbaar dat 
men woningen sloopt en zo denken 
velen met ons.

Jaap Lommen, Lot Vercoulen, 
Wil Janssen, Joop Krekels

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

Fietsen naar Panningen

Geluid van de toekomst

Verkiezingen belangrijk voor eigen omgeving

Elke druppel telt

Als voorbereiding op een commissievergadering gaan we als fractie, 
samen met onze burgercommissieleden en andere geïnteresseerde 
leden fietsen. Zaterdag 4 maart waren we in Panningen. Dinsdag 7 
maart praten we in de commissievergadering over het Raadsvoorstel 
‘deelgebied postkantoor-Raadhuisplein’.

Het doel is het nog aantrekkelijker 
maken van het centrum, een cen-
trale ontmoetingsplek creëren – het 
Raadhuisplein - van waaruit bezoe-
kers winkels in het centrum van 
Panningen bezoeken. Een autoluw 
en groen Raadhuisplein. Er is een 

viertal varianten ontwikkeld en met 
de voorkeursvariant is de sloop van 
zeven woningen mee gemoeid. We 
hebben gesprekken gevoerd met 
de bewoners die het betreft en ook 
ondernemers. Deze gesprekken bie-
den ons de kans om vragen te stellen 

die niet op papier staan en zo een 
360 graden beeld van het verhaal 
en de situatie ter plaatse te krijgen. 
Dank aan de bewoners en onderne-
mers voor de open gesprekken en de 
tijd die ze genomen hebben.
Vervolgens hebben we een bezoek 
gebracht aan de heropening van de 
verbouw van het hospice en verblijf-
huis Plattelandshoés in Panningen. 
In maart 2017 heeft ze voor het eerst 
haar deuren geopend in de voorma-
lige basisschool. Na een aantal jaren 

met gepassioneerde vrijwilligers en 
medewerkers een grote bijdrage 
geleverd te hebben aan de levens-
omstandigheden van velen, is de 
ruimte nu weer uitgebreid om nog 
meer mensen te kunnen ontvangen. 
Een dikke pluim voor iedereen die 
zijn of haar bijdrage hieraan levert en 
heeft geleverd. Hoe mooi en wel-
doordacht hier zorgen voor elkaar tot 
uiting komt.

Fractie

De wereld waarin we leven verandert. Ons klimaat, de natuur en de kansengelijkheid zijn opgaven die 
onze aandacht vragen. De toekomstige generatie wordt de dupe als we deze problematiek niet oplossen. 

Terwijl het in de politiek vaak gaat 
om de toekomst van de jonge-
ren en van de volgende genera-

ties, blijven de jongeren toch vaak 
weg van de stembussen. Politieke 
verkiezingen lijken misschien een 

ver-van-mijn-bedshow, maar dat 
zijn ze niet. Er zijn grote uitdagin-
gen die om scherpe beslissingen 

vragen. Alleen door te gaan stem-
men kun je meebepalen over hoe 
de toekomst van Limburg eruit 
ziet. Daarom roep ik alle jongeren 
op, ga stemmen en stem bij voor-
keur op een jongere. Juist voor de 

toekomst van Limburg. Juist nu.

Anne Wesseling

Woensdag 15 maart worden verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en voor Waterschap Limburg. 
De samenstelling van deze bestuursorganen is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving van ons 
allemaal.

De leefomstandigheden van de hui-
dige en toekomstige inwoners van 
onze gemeente hangen nauw samen 
met de toestand van de lucht, de 
bodem en het water. Is de lucht die 
we inademen gezond en zuiver en 
is er voldoende besef dat te veel 
stikstof en ammoniak niet alleen 
de natuur maar ook onze gezond-

heid aantast? Is water in voldoende 
mate aanwezig, is het schoon en zijn 
mensen bij rivieren en beken vol-
doende beschermd tegen overstro-
mingen? Heeft en houdt de bodem 
goede kwaliteit voor productieve 
en natuurinclusieve landbouw? Is 
er voldoende ruimte voor de nat-
uur en worden natuurgebieden goed 

onderhouden? De antwoorden op 
deze vragen zijn belangrijk voor onze 
eigen toekomst en die van onze 
kinderen. Die antwoorden worden 
mede gegeven door de leden van 
de Provinciale Staten en de leden 
van het Algemeen Bestuur van het 
Waterschap. Deze organisaties bui-
gen zich ook over andere zaken die 

van direct belang zijn voor ons alle-
maal. Naast waterbeheer, dat vooral 
de taak is van het Waterschap, gaat 
het in Provinciale Staten ook om 
zaken als openbaar vervoer, het bou-
wen van goede en betaalbare won-
ingen, het realiseren van duurzame 
energie door gebieden aan te wijzen 
voor windmolens en zonne-ener-
gieparken, het beheer van cultu-
reel erfgoed en monumentenzorg. 
In Limburg zet de provincie zich ook 
in voor de ondersteuning van maat-

schappelijke organisaties die pro-
vinciebreed actief zijn. Verder geeft 
Limburg landelijk het goede voor-
beeld wat betreft de ondersteuning 
van organisaties die opkomen voor 
huishoudens met een kleine porte-
monnee. Al deze zaken zijn direct 
van invloed op de kwaliteit van 
ieders bestaan in onze gemeente. 
Daarom is het van belang dat er ver-
tegenwoordigers gekozen worden 
die zorgen voor een solidair en groen 
beleid. Stem daarom progressief.

Door de klimaatverandering wordt onze ondergrond steeds droger. Het is daarom belangrijk om zuinig 
met water om te gaan. Immers elke druppel telt. Zuinig omgaan met water kan zowel thuis als op je werk.

Door de verdroging wordt het 
steeds moeilijker om bijvoor-
beeld agrarische producten te 
telen. In sommige delen van de 
gemeente, bijvoorbeeld rondom 
de grote Peel, is het sproeien van 
groenten al aan banden gelegd. 
Verstandig omgaan met opper-

vlaktewater hoef je de agrarische 
ondernemers niet te vertellen. Die 
laten hun toekomstige teelten echt 
niet verdrogen. Zeker als weinig 
regen en sneeuw in de winter voor 
nog minder grondwater zorgen. 
Daarom bufferen veel agrariërs en 
soms ook de gemeente in sloten 

via stuwtjes het water. Dit met het 
doel om het water minder snel te 
laten afstromen naar grote beken 
of de Maas. Via de stuwtjes kun je 
het water in de sloten langer vast-
houden, en zo tevens het grond-
waterpeil in bodem verhogen.
Ook in de kernen van Peel en 

Maas wordt er hard aan gewerkt 
het hemelwater apart te bufferen. 
Dit wordt gedaan door het riool-
stelsel en hemelwater apart af te 
koppelen en het hemelwater te 
laten infiltreren in waterbekkens. 
Gelukkig zijn al diverse projecten 
in onze gemeente waar dit is 
toegepast. Deze projecten worden 
vaak meegefinancierd door het 
Waterschap Limburg. Tenslotte is 

het ook voor uw eigen portemon-
nee belangrijk zuinig te zijn met 
water, immers moet iedere kuub 
rioolwater afgerekend worden.

Fractie

Lokaal Peel&Maas

D66 Peel en Maas

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

VVD Peel en Maas

www.limburgseseniorenpartij.nl

Verkiezingen Provinciale Staten Limburg

LSP voor een leeftijdsvriendelijk Limburg

 SENIOREN ACTIEF BETREKKEN
BIJ BELEIDSVOERING

 TOEGANKELIJKE EN
BETAALBARE ZORG

 BOUWEN VOOR SENIOREN

 BETAALBAAR EN GOED
BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER

Jos van den Borne
Griendtsveen

STEM WOENSDAG 15 MAART 2023

LIJST 14 - NUMMER 2

Jos van den Borne

Wij zijn opzoek naar: 
Allround Supermarktmedewerk(st)ers 

Ben jij bereid om in het weekend of in jouw vakanties te werken? 
Ga jij deze zomer NIET op vakantie? 

Ben jij minimaal 13/16 jaar? 
Wil jij graag wat bijverdienen? 
Werk jij graag in vakantiesfeer? 

 

Solliciteren kan via: 

Dan zoeken wij jou!!!!! 

supermarktvandenberg@hotmail.com 
De Heldens Bossen 6A 
5988NH Helden 
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Locatie

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

Straat/omschrijving 

Bokshout 11
Koeberg 3
Napoleonsbaan Noord Baarlo perceel C 5902
Groeze 3
Meijelseweg 1C
Kapelaan Nausstraat 13
Roosenhof 11
Baarloseweg 15 A
HDN01 sectie V nr. 292
Prof. van Oijenstraat 1 
Maasstraat 62
Kerkstraat 2
Rozendaal 15
Struiken 4
Tongerlo 16A 
Heihorst 3
Heldensedijk 
Kalisstraat 6
Kampsteeg 29
Molenhaagweg 12
Nederweerterdijk 3
Neervelt 5
Beekstraat 57
Ringovenstraat 14
Wietelweg 38
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

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

In den Bosch Maasbree 2 kavels terug 
in de verkoop
In het project In den Bosch Maasbree 
zijn twee bouwkavels voor particuliere 
bouw terug in de verkoop gekomen. 
De kavels worden aangeboden in de 
kavelwinkel op www.peelenmaas.nl.  
Het gaat om twee kavels met een 
oppervlakte van ongeveer 356 m² en 
373 m². In de kavelwinkel staan de 

maten, prijzen, voorwaarden en de 
manier waarop u kunt inschrijven.
Heeft u naar aanleiding van het 
bericht op de kavelwinkel nog vragen, 
stuur dan een e-mail naar  
charon.hillen@peelenmaas.nl of bel 
naar het Klant Contact Centrum via 
077 306 6666.

Provinciale Statenverkiezing en 
Waterschapsverkiezing 2023
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en 
de Waterschaps verkiezingen. U mag die dag dus twee keer stemmen. De 
stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Stemmen in een willekeurig stembureau
U kunt met uw stempas overal binnen Peel en Maas stemmen. Neem uw 
identiteitsbewijs mee als u gaat stemmen.

Kijk op www.peelenmaas.nl/stembureaus voor alle stembureaus in Peel en Maas.

Openbare tellingen 
Op de verkiezingsdag tellen de stembureauleden om 21.00 uur de uitgebrachte 
stemmen. Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag de tellingen niet verstoren. 
Ook mag u geen foto’s en video’s maken zonder toestemming van de aanwezigen. 

Voorlopige uitslagen op partij- en kandidaatsniveau
Op woensdagavond of in de nacht van woensdag op donderdag worden de voorlopige 
uitslagen van de Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing op 
partijniveau gepubliceerd op www.peelenmaas.nl/verkiezingsuitslag. 

Op donderdag 16 maart 2023 worden de voorlopige uitslagen op kandidaatsniveau van 
de Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing op 
www.peelenmaas.nl/verkiezingsuitslag  gepubliceerd. De gedetailleerde uitslagen en 
de processen-verbaal per stembureau staan op vrijdag 17 maart 2023 op de website. 

Zitting Gemeentelijk stembureau
Op donderdag 16 maart 2023 wordt de uitslag van de stemmingen van de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezingen bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare 
zitting van het Gemeentelijk Stembureau, in Gemeenschapshuis in Kepèl om 09.30 uur. 
Tijdens de zitting worden op gemeentelijk niveau de totalen vastgesteld. Ook kan het 
gemeentelijk stembureau opdracht geven tot een (gedeeltelijke) hertelling van de 
uitgebrachte stemmen. De stemmen worden dan opnieuw geteld. Ook worden tijdens 
de zitting de totalen vastgesteld van de stembureaus.

Definitieve uitslagen
Op donderdag 23 maart 2023 worden de definitieve uitslagen op partij- en 
kandidaats niveau van de Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezingen 
vastgesteld.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl/verkiezingen of neem 
contact op met Burgerzaken door te bellen naar 077 306 6666 of stuur een e-mail 
naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Geef uw mening over de gemeentegids
Dit jaar is de gemeentegids niet meer huis-aan-huis bezorgd. In plaats daarvan 
kon u de gids afhalen bij gemeenschapshuizen, bibliotheken en het Huis van de 
Gemeente. Uit een eerder gehouden onderzoek bleek namelijk dat niet iedereen 
de behoefte heeft om de gids te ontvangen. Ook besparen we met deze nieuwe 
werkwijze veel papier. Zo dragen we bij aan de duurzame doelen van Peel en Maas.

Onderzoek
De vraag is of we in 2024 en de jaren 
daarna nog een gemeentegids 
willen uitgeven. Om deze vraag te 
beantwoorden, brengen we in beeld 
hoeveel gidsen er zijn opgehaald bij de 
afhaalpunten. Ook willen we nogmaals 
onderzoeken wat de wensen en 
behoeften van de inwoners zijn. Wilt u 
hierover meedenken? Op de website  

http://doemee.peelenmaas.nl kunt 
u reageren op stellingen over de 
gemeentegids.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek nemen 
we mee in een voorstel aan het college 
van burgemeester en wethouders voor de 
mogelijke uitgave van een gemeentegids 
in 2024 en verder.

Niet eens met de WOZ-waarde? 
U heeft het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschaps-
belastingen ontvangen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox 
als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van 
BsGW. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Lees dan verder.

Contact opnemen met BsGW
Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op 
onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en 
het eigenwoningforfait. Daarom wilt u zeker weten dat de WOZ-waarde klopt. Twijfelt 
u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? Neem 
contact op met BsGW via 088-8420420. BsGW taxateurs geven graag toelichting en 
beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. U kunt ook digitaal of 
schriftelijk bezwaar maken via https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/woz-waarde/
wat-kan-ik-doen-als-mijn-woz-waarde-niet-klopt.
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Grashoek is BEVO de baas 
Grashoek heeft zondag 5 maart verrassend de Peel en Maasderby tegen BEVO met 2-1 gewonnen. Het was 
tien jaar geleden dat Grashoek punten aan dit burentreffen overhield.

 Al in de eerste minuut moest Koen 
Clephas Grashoek redden toen Kevin 
Vossen voor hem verscheen. Drie 
minuten later kon weer een BEVO-
speler op Clephas afgaan. Ditmaal 
was er geen redden meer aan. Guus 
Dielissen passeerde hem makkelijk 
met een geplaatst schot in de rech-
terhoek. Na deze treffer liet BEVO 
zich terugzakken en nam Grashoek 
het initiatief. Toch duurde het tot 
de 28e minuut voordat een grote 
kans werd uitgespeeld. Het was 
wel meteen raak: Chris Hunnekens 
speelde zich vrij in het strafschop-
gebied en had de hoek voor het 
uitzoeken. Grashoek bleef aandrin-

gen. Kas Vanlier redde BEVO bij een 
gevaarlijk schot van Wouter van der 
Sterren. In de 36e minuut kwam 
Coen Gommans vrij voor Vanlier te 
staan. Met een schuiver scoorde hij 
de 2-1. Even later schampte Sacha 
Nikolaichuk de lat van het BEVO-
doel. Guus Dielissen had op slag van 
rust zijn tweede goal kunnen maken, 
maar ditmaal was Koen Clephas hem 
de baas. 

Spannende eindfase
Na de thee moest BEVO komen. 
Grashoek ging op de counter loe-
ren. Stan Spee was heel dicht bij de 
gelijkmaker maar zag zijn schot van 

de lijn gehaald worden. Ook Sam 
van Rijt was dichtbij de 2-2, Tjerk van 
Sleeuwen kon de bal ternauwernood 
voor de lijn stoppen. De derde goede 
kans voor BEVO kreeg Kevin Vossen 
die zijn schot net naast de paal zag 
gaan. De scherpte was er duidelijk 
niet bij BEVO deze middag. Omdat 
het Grashoek aan de andere kant 
ook niet lukte om de 3-1 te maken, 
ondanks goede mogelijkheden voor 
Erwin Pijnenburg en Wouter van der 
Sterren, bleef het nog lang spannend 
op de Peelrand. 

Tekst: John Janssen / SV Grashoek
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Belangrijke versterking
Hans van Dijk volgend 
seizoen hoofdcoach Bevo Hc 
Hans van Dijk (52) uit Breukelen is volgend seizoen de nieuwe 
hoofdcoach van Herpertz Bevo Hc. Tegelijkertijd versterkt Bevo 
zich met zijn 21-jarige zoon Destin van Dijk, die in de zomer de 
overstap maakt van landskampioen Aalsmeer naar de BENE-
League club in Panningen. 

Hans van Dijk is momenteel hoofd-
trainer bij het Waalwijkse Red-Rag 
Tachos. Vorig seizoen behaalde hij 
met Tachos het kampioenschap 
in de Eredivisie en promoveerde 
hij met deze club naar de BENE-
League. Eerder was hij al kampi-
oenscoach bij de hoofdmacht van 
Handbal Houten, waarmee Van Dijk 
promoveerde van de Hoofdklasse 
naar de Eredivisie. Tijdens z’n 
imposante carrière als speler was 
Hans van Dijk met zijn geweldige 
linkerarm topschutter bij onder 
meer Aalsmeer, V&L, Tachos en het 
Belgische Neerpelt. Hij won drie 

keer de nationale beker, was meer-
voudig topscorer van Nederland 
en speelde veertig interlands voor 
Nederland.
Destin van Dijk, de zoon van Hans, 
is een belangrijke versterking voor 
Bevo komend seizoen op de weg 
terug omhoog in de BENE-League. 
Met Destin van Dijk verwacht Bevo 
Hc meer variatie te krijgen in de 
tweede lijn, met zijn schotdruk en 
verrassende passes kan hij belang-
rijk zijn voor de verdere ontwikke-
ling van het teamspel. 

Tekst: Herpertz Bevo Hc

Belangrijke overwinning
VC Olympia DS1 stevent af op 
kampioenschap 
Voor dames 1 van Olympia stond zaterdag 4 maart de derby 
tegen Kessel op het programma. Door een 4-0 overwinning 
kwam Olympia weer een stapje dichterbij het kampioenschap. 

Vanaf het eerste fluitsignaal 
namen de Panningse meiden 
afstand. Kessel kreeg geen 
enkele keer de kans om onder de 
druk van Olympia uit te komen 
en maakte veel fouten. Sterre 
sloot de set af met drie uit-
stekende serves, waardoor de 
Panningse ploeg de eerste set 
pakte met 25-12. 

Wake up call
Door deze gemakkelijke winst 
leek Olympia in de tweede set 
in slaap gesukkeld. In twee 
serviceseries van Kessel stond 
het binnen no-time 1-9 voor de 
tegenpartij. Weinig communicatie 
en voorzichtig volleybal zorg-
den ervoor dat Kessel gemakke-
lijk kon scoren. Na een time-out 
en een wake up call van de 
coach begonnen de meiden uit 
Panningen hun inhaalrace. Na 
7-10 en 13-14 pakte Olympia op 
service van Ivon weer de leiding. 
Die gaf het niet meer uit handen, 
zodat Olympia ook de tweede 

set kon bijschrijven: 25-20. In de 
derde set startte Olympia beter. 
Toch vertoonde het matig spel, 
waardoor Kessel lange tijd kon 
bijblijven. Pas op 14-12 sloeg 
Olympia een belangrijk gaatje 
van vijf punten. Tessa strafte een 
over-pass van Kessel nog af met 
een aanval binnen de drieme-
terlijn. Zo vergrootte Olympia de 
voorsprong. Met 25-17 stelde het 
de wedstrijdwinst veilig. 
Ook in de vierde set troefde 
Olympia Kessel op alle fronten 
af. Mila dreef de verdediging 
van Kessel tot wanhoop toen ze 
aan het net haar hele aanvalsar-
senaal uit de kast haalde. Ook 
Vivian kon naar hartenlust scoren 
aan de buitenkant. Het collectief 
zorgde voor een 17-7 voorsprong. 
Kessel leek de moed al te heb-
ben opgegeven. Met 25-12 ging 
daarom ook de vierde set naar de 
Panningse ploeg. 

Tekst: VC Olympia

Kansenregen voor oppermachtige ploeg
RKVB is geen probleem voor Panningen 
RKVB was zondag 5 maart de tegenstander van de koploper in de 4e klasse D, Panningen. De nummer 
laatst uit Baexem leverde geen onoverkomelijke problemen op voor de groenwitten, hoewel de 0-3 over-
winning nu ook weer niet al te glorieus was. 

Panningen startte overtuigend en 
nam meteen het initiatief. Aanval 
op aanval rolde op het Baexemse 
doel af, zonder dat RKVB daar iets 
tegenover kon stellen. Toch groeven 
de mannen uit Baexem zich niet 
in voor het eigen doel. Het resul-

taat was dat het vooral in het eer-
ste kwartier kansen regende voor 
Panningen. Doelman Steven van de 
Vorst hield echter zijn doel schoon 
met enkele goede redding en. Maar 
de kruik gaat net zolang te water 
tot hij breekt en in de 24e minuut 

scoorde Youri van den Hurk na 
fraai voorbereidend werk van Bas 
Wilmer. Panningen bleef goed com-
bineren tot aan het strafschopge-
bied, maar tot uitbreiding van de 
voorsprong kwam het niet. 
Na rust veranderde het spelbeeld 

aanvankelijk nauwelijks: een opper-
machtig Panningen en een ver-
dedigend RKVB. In de 51e minuut 
kon Bas Wilmer uit een afgemeten 
voorzet van Ayoub Amhouch de 
0-2 binnen schieten. Twee minuten 
later had dezelfde Bas Wilmer een 
prima assist op Jordi Kirkels, die de 
stand op 0-3 bracht. Daarmee was 
de wedstrijd beslist. Panningen-
trainer Naard Vaes bracht Robin 

van Osch, Dion Cuijpers en Jeroen 
Beeks in het veld. Bas Wilmer werd 
naar het middenveld gedirigeerd 
en daarmee verloor Panningen zijn 
aanspeelpunt in de spits. Het bleef 
0-3 tot aan het laatste fluitsignaal 
van scheidsrechter Ptak, die geen 
enkele moeite had met dit duel. 

Tekst: SV Panningen

VC Olympia HS1 wint eenvoudig
Het eerste herenteam van VC Olympia trad zaterdag 4 maart in eigen huis aan tegen VC Volt Heren 2. Vanaf 
het begin waren de Panningse mannen duidelijk de betere ploeg. Ze domineerden de wedstrijd van start tot 
finish, met een 4-0 overwinning als gevolg. 

De spelers van het thuisteam scoor-
den keer op keer met overtuigende 
aanvalskracht, terwijl de tegenstan-
ders het hoofd lieten hangen. De 
spelers van Volt leken nooit echt in 
hun spel te komen en hun verdedi-

ging liet veel te wensen over. In de 
vier gespeelde sets kwam Volt niet 
boven de 15 punten uit. Ondanks de 
inspanningen van de tegenstander, 
kwam VC Olympia op geen enkel 
moment in gevaar. Daardoor kon 

het in de laatste fase van de wed-
strijd de trukendoos nog uit de kast 
halen. 

Tekst: VC Olympia

DOE MEE...
aan de jeugdclinics in april!
Meer informatie: www.rundjeumuthundje.nl/jeugdclinics 

rundjeumuthundje.nl

Goed voorbereid aan de start van de 350 meter, 
500 meter of 1150 meter?
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Cor Relouw wint 
winterafsluitingstoernooi 
Jeu de Boulesclub Baarlo 
Jeu de Boulesclub Baarlo organiseerde maandag 27 februari haar 
traditionele winterafsluitingstoernooi in de overdekte 
Boulodrôme in Boekend. Als winnaar kwam Cor Relouw uit de bus. 

Voor het winterafsluitingstoernooi 
hadden zich 29 leden opgegeven. 
Elk van hen speelde drie wed-
strijden. Vier spelers wonnen alle 
drie hun partijen. Van hen ein-
digde Cor Relouw (3-20) als eerste. 
De tweede plaats was weggelegd 

voor Joke Bouten (3-19). Leny van 
Erp (3-17) en Hub Ghielen (3-16) 
werden respectievelijk derde en 
vierde. Vanaf 1 maart gaat Jeu de 
Boulesclub Baarlo weer op haar 
eigen vertrouwde accommodatie 
aan de Kasteellaan boulen. 

Rundje Koeberg verwacht 50.000e deelnemer
Rundje Koeberg krijgt zondag 12 maart een feestelijk tintje als de organisatie de 50.000e deelnemer in het 
zonnetje kan zetten. Na ruim veertien jaar is Rundje Koeberg uitgegroeid tot een activiteit, waar elke tweede 
zondag van de maand wandelaars, hardlopers en fietsers hun hartje kunnen ophalen. Vanuit Kerkeböske 
gaan dan steeds tussen 08.00 en 09.30 uur zo’n tweehonderd tot driehonderd sportievelingen op pad.

Ook voor 12 maart zijn weer routes 
bedacht voor de wandelaars en de 
hardlopers, die kunnen kiezen uit 
afstanden van ruim 6, 12 en 19 kilo-
meter. Na 7 kilometer komen ze aan 
bij de rustplaats Sportpark De Lust in 
Koningslust, van waaruit de liefheb-
bers voor de langste afstand nog een 

extra lus maken in het buitengebied 
van Maasbree.
De mountainbikers sluiten zondag hun 
winterseizoen bij Rundje Koeberg af. 
Naast de gebruikelijk MTB-routes door 
de Heldense Bossen kunnen ze ook 
kiezen voor een gravelroute van 40 of 
50 kilometer. De fietsroutes worden 

verreden met voorrijders van Toerclub 
Everlo en starten gezamenlijk om 9.15 
uur.
Wandelaars, hardlopers en fietsers 
sluiten hun activiteit zoals gebruikelijk 
af met koffie en vlaai in Kerkeböske. 
Zie ook www.rundjekoeberg.nl

MVC’19 maakt het koploper SHH knap lastig
MVC’19 verloor zondag 5 maart met 1-2 van koploper SHH uit Herten. Na een half uur stond MVC’19 met 0-2 
achter, maar op basis van passie, strijd en beleving was uiteindelijk een gelijkspel zeker terecht geweest. 
De koploper kroop in Maasbree dan ook door het oog van de naald.

Aan het begin van de wedstrijd nam 
SHH het heft in handen. In de 6e 
minuut was het al raak via een prach-
tige boogbal van spits Sven Domburg 
die doelman Rick van der Zee ver-
schalkte. In de 26e minuut kon MVC’19 
de eerste keer gevaarlijk worden via 
Jort Nijssen en Marco Daniels die Ron 
van den Kerkhof in stelling bracht. In 
de daaropvolgende tegenaanval was 
het weer raak voor de bezoekers. 
Dit keer was het Roel van Melick die 
een prachtig doelpunt op zijn naam 

schreef. Vlak voor rust kreeg Rob 
Custers nog een kans om de aanslui-
tingstreffer te maken maar hij faalde 
in de afronding. 
Meteen na de rust schoot Marco 
Daniels de bal uit een vrije trap 
vanaf twintig meter op magnifieke 
wijze boven in de kruising. Daarmee 
was de aansluitingstreffer een feit. 
Vanaf dat moment nam MVC’19 het 
heft in handen en ging het op zoek 
naar de gelijkmaker. De uitstekende 
doelman Rick van der Zee moest wel 

nog tweemaal corrigerend optreden 
om een tegendoelpunt te voorkomen. 
In de laatste tien minuten was er nog 
maar één ploeg die wilde voetballen. 
MVC’19 ging voor de gelijkmaker en 
kreeg nog drie dikke kansen, waarbij 
de laatste in de 90e minuut bijna een 
gelijkspel opleverde. Het schot van 
Marco Daniels werd echter door de 
keeper van SHH uitstekend gepareerd. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19

SUZUKI 
VITARA

€20,-
PRIVATE LEASE KORTING

P/M*

€1.500,-
INRUILVOORDEEL

* Korting van toepassing op maandelijkse leasetarief voor alle uitvoeringen Vitara en S-Cross, ongeacht looptijd 
en kilometrage. Actie geldig voor private lease contracten gesloten tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2023
• Het vermelde private lease tarief is inclusief €20,- korting • Korting niet te gebruiken in combinatie met 
andere acties • Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl/actie • Suzuki Private Lease wordt u aangeboden door 
Suzuki Financial Services • Toetsing en registratie bij BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen 
en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl. Autotelex inruilwaardebepaling. Gemiddeld brandstof-
verbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 5,2 – 5,9 l/100 km; 19,2 – 16,9 km/l; 
CO2-uitstoot: 119 – 132 g/km.

De Vitara, de stoere en betrouwbare SUV. 
De alles maar dan ook echt álleskunner. Jouw multifunctionele Vitara heeft een modern 
en herkenbaar SUV-design, mooi! Hij schittert van de geavanceerde technieken, het 
Suzuki Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro omdat veiligheid belangrijk 
is. Als zuinige en super betrouwbare allroader werd de Vitara in 2020 door de ANWB 
uitgeroepen als meest waardevaste auto, méér dan mooi! En Suzuki is in 2022 zelfs 
uitgeroepen tot het meest betrouwbare automerk door de Consumentenbond. 

Uit het onderzoek kregen alle Suzuki’s een zeer hoge score, gemiddeld een 
8,5 en de Vitara zelfs een 8,9, om in te lijsten! Hiermee behoort de Vitara tot de 
betrouwbaarste auto’s van het onderzoek. Niet voor niets krijg je op jouw auto maar 
liefst 6 jaar garantie. Je kan namelijk altijd rekenen op onze solide en veilige techniek. 
De Vitara is al verkrijgbaar vanaf €27.995,- of vanaf €415,- private lease p/m.*
Kom ‘m bewonderen in de showroom of plan meteen een proefrit in jouw Vitara.

Kom snel langs bij Autobedrijf Deinum B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 
suzuki.nl/autobedrijf-deinum
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Schutterij St. Willibrordus 
sluit winterseizoen af
De leden van schutterij St. Willibrordus uit Meijel sloten zondag 5 
maart het winterseizoen af. Dit gebeurde met de finalewedstrijd 
van de windbukscompetitie. 

De dames schoten om de Wiel 
Strijbos-wisselbeker. Die werd 
gewonnen door Corrie Ghielen, 
op de tweede plaats gevolgd door 
Annie Strik. Als derde eindigde 
Cindy Lemmen. De heren schoten 
om de Winter-wisselbeker. De beste 
schutter was Huub Lemmen. 

Tweede werd Ger Doensen en de 
derde plaats was weggelegd voor 
Joep van der Asdonk. In het voorjaar 
start het zomerseizoen. De schutters 
van de ‘gruun van Méél’ kunnen 
dan weer naar buiten om met de 
grote schuttersbuks de ‘bölkes’ op 
de kogelvanger af te schieten.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

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

Toos Wilms en Peter Maessen geven uitleg
Struinpad Grashoek: lezing en wandeling
IVN Helden organiseert een lezing over het Struinpad in Grashoek en maakt er vervolgens een wandeling. 
De lezing is op dinsdagavond 14 maart en begint om 19.30 uur in het IVN lokaal, Averbodestraat 19 (achteringang) 
in Helden. De wandeling vindt plaats op zondagmorgen 19 maart en begint om 09.00 uur. Deelname is gratis.

Het Struinpad Grashoek omvat de 
natuurgebieden het Molentje, Scherliet 
en het Kwakvors. De oude Peelkanalen, 
Belgenhoek en het voedselbos lig-
gen eveneens in dit afgelegen gebied. 
Hoe is de omgeving van het Struinpad 
ontstaan? Welk geologisch tijdperk 

was bepalend voor dit natte gebied? 
Welke biotopen en welke typische flora 
en fauna zijn er te vinden? Hoe is het 
beheer ingericht en wat zijn de doelen 
met dit beheer? Antwoorden op deze 
vragen krijg je in een lezing van Toos 
Wilms en Peter Maessen. Zij beschrij-

ven de invloed van de geologie op de 
ecosystemen en de daardoor ontstane 
flora en fauna. Tijdens een wande-
ling, vijf dagen later, wordt het gebied 
bezocht. Wat valt er te herkennen in dit 
landschap? Is de speciale flora en fauna 
terug te zien?

De wedstrijd ging uit als een nachtkaars
Baarlo lijdt kansloze nederlaag in Hegelsom
Eerder dit seizoen had Baarlo geen kind aan Hegelsom (4-0). In Hegelsom waren de rollen zondag 5 maart 
omgekeerd: 3-0 verlies. De nederlaag zorgde voor duur puntverlies aan de zijde van Baarlo

De wedstrijd was koud begonnen of 
de roodzwarten keken al tegen een 
achterstand aan. Uit de eerste de 
beste hoekschop scoorde de thuis-
club in de 2e minuut de openingstref-
fer: 1-0. Baarlo moest dus al direct 
in de achtervolging. Dat leverde ook 
enkele kansen op, maar geen gelijk-
maker. In plaats daarvan bouwde 
Hegelsom in de 25e en 30e minuut 
op de counter de voorsprong verder 
uit naar 3-0. Beide treffers waren het 
directe gevolg van matig verdedigen 

aan Baarlose zijde. In de slotfase van 
de eerste helft had Sander Gulev een 
riante kans om Baarlo weer enigs-
zins terug te brengen in de wedstrijd, 
maar ook die ging schlemielig de 
mist in.

Nauwelijks kansen
In de tweede helft zocht Baarlo 
de aanval in de ijdele hoop de 
bakens nog te kunnen verzetten. 
Het Baarlose offensief stierf echter 
veelal een vroege dood en leverde 

nauwelijks kansen op. Alleen Rik 
Schotman kwam met een gevaarlijk 
afstandsschot in de buurt van een 
treffer. Hij zag de bal rakelings het 
doel missen. Hegelsom beperkte zich 
na rust voornamelijk tot het conso-
lideren van de voorsprong en gokte 
daarbij op een counterkansje. Ook 
dat had geen succes en zo ging de 
wedstrijd uit als een nachtkaars.

Tekst: Len Gielen, VV Baarlo
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Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kapelaan Ranil Weerawarna
077 462 12 65
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

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
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

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

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins-
dagochtend. 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 maart 
H. Mis 9.30 uur 
Woensdag 15 maart
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 12 maart 
Geen heilige Mis.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 maart 
– 3e Zondag van de vastentijd
H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA
Lector: Mevr. Marian Verhappen
Intenties: Jaardienst Nelly Grubben-
Verheijen en Jan Grubben. 
Jaardienst Jaer Peeters.
Mededelingen
Overleden
Chrit Wijnen, Oude Heldenseweg, 
78 jaar

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 maart
GEEN H.Mis

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Hanna Haffmans-
Gielen, 101 jaar; Lies van den Beuken-
Steijvers, 103 jaar; Sjraar Verkoelen, 
84 jaar.
Zondag 12 maart
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag 

Hulp slachtoffers aardbeving 
Turkije en Syrië
Achter in de kerk staat een grote 
offerblok waarmee uw bijdrage wordt 
gevraagd voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie-
kerk is dagelijks geopend voor het 
opsteken van een kaarsje, een gebed 
of een moment van bezinning. De H. 
Aldegundis is beschermheilige tegen 
ernstige ziekten en voor troost en 
hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06

40dagentijd - herenkoor t.i.v. Drees 
Hermkes (verj); Ton Hillen en Martha 
Hillen-Reijnders en fam.; Jeu Absil en 
zoon John en fam. Absil-Ottenheim;

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zaterdag 1 april
H. Mis Palmzondag 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 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

Kerkdiensten
Zaterdag 11 maart
19.15 uur H. Mis.
Overleden: Ouders Hanssen-Janssen.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 maart
9.30 uur H. Mis. 3de zondag van de 
vasten
Jaardienst Piet Beurskens en Fien 
Beurskens-Roeven.
Joep Smits wegens verjaardag.
Jaardienst Josine Oehlen-Heines.
Donderdag 16 maart
9.00 uur H. Mis.

joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 11 maart 
19.00 uur H. Mis 3de zondag 40dagen-
tijd met Dameskoor t.i.v. Pieter 
Vestjens (jaard); Nico van Rijt (coll) en 
Nellie van Rijt-Coolen
Maandag 13 maart
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof-
fiedrinken
Donderdag 16 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag- en woensdag-ochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 11 maart

H. Mis 19.00 uur 3-de zondag 
Veertigdagentijd - in de dagkapel 
- m.m.v. gemengd koor. T.i.v. het 
geestelijk welzijn van alle parochi-
anen.
Zondag 12 maart 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 
9.00 uur in de dagkapel.

De datum en nadere informatie 
volgen binnenkort.

Mededeling:
De actie voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië 
heeft € 287.10 opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor. 
Er staan nu offerblokken voor de vas-
tenactie.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 18 maart
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.
Mededeling:
In september zal nog eenmaal de 70e 
Fancy Fair worden gehouden in Ut 
Gemeinsjapshoes.

Ontmoetingsgroep voor 
lotgenoten die verlies 
kunnen delen
Ton Joosten en Dorrie Driessen hebben het initatief genomen om als 
twee eraringsdeskundigen de handen ineen te slaan en met een 
gespreksgroep te starten. In deze gespreksgroep krijgen deelnemers 
de mogelijkehid om over hun verlies te praten. “Wij vinden het 
belangrijk om ons in te zetten voor lotgenoten om verlies te kunnen 
delen.” Het initiatief wordt door Vorkmeer omarmd en ondersteund.

Er kunnen maximaal zes personen 
deelnemen per keer. De lotgenoten 
gespreksgroep wordt dit jaar op ver-
schillende momenten aangeboden. 
Op dit moment is de eerste groep 
gestart, geeft dorrie aan. “Mensen 
die zich nu aanmelden komen op 
een lijst en starten als de groep 
compleet is. Voordat de groep start 
breng ik de deelnemer een bezoek 
voor een kennismakingsgesprek. 

Deze eerste groep is op dinsdagmid-
dag bij elkaar gekomen, dit betekent 
niet dat de volgende groep ook op 
dinsdagmiddag bij elkaar komt. Tijd 
en dag wordt samen met de groep 
bekeken. De locatie is op dit moment 
Helden. Ook dit staat nog niet vast 
voor de volgende groep, maar zou 
ook Helden kunnen zijn. We willen 
aansluiten bij de wensen en moge-
lijkheden van de deelnemers.”

Mohammed Temsamani
Lezing over gastarbeiders in de jaren 
zestig en zeventig in Peel en Maas 
Mohammed Temsamani geeft dinsdag 14 maart bij Museum Peel en Maas een lezing over de rol van 
Marokkaanse gastarbeiders bij de opkomst van de industrie in Peel en Maas. Temsamani is auteur van het 
in 2020 verschenen boek ‘Marokkanen in Peel en Maas, de eerste generatie’. 

In zijn boek gaat Temsamani aan de 
hand van verhalen van de eerste 
generatie Marokkanen in de voor-
malige gemeente Helden in op deze 
generatie die in de jaren zestig en 
zeventig naar Limburg kwam. Hij 
stipt daarin onder meer aan op 
welke problemen ze stuitten en hoe 
ze uiteindelijk hun weg vonden in 
de Noord-Limburgse gemeenschap. 
In de lezing gaat hij in op de tot-
standkoming van zijn publicatie. 
De gesprekken met 24 personen, 
onder wie mensen van het eerste 
uur, vormen de kern van het boek. 

Deze verhalen zijn voor het museum 
een mooie en relevante aanvul-
ling op de tentoonstelling over de 
industrialisatie van Peel en Maas. 
De opkomst van gastarbeiders is 
hiervan een prominent onderdeel. 
Mohammed Temsamani (1946) 
kwam in 1966 naar Nederland en in 
1971 naar Helden toen hij werk vond 
bij de LIS in Venlo. 

Integratie en participatie
Hij behaalde zijn hbo-diploma 
aan de Sociale Academie te 
Eindhoven en zijn Master-diploma 

aan de Voortgezette Agogische 
Beroepsopleidingen te Nijmegen. 
Hij heeft zich steeds ingezet voor 
de integratie en participatie van 
Marokkanen en andere migranten 
in Nederland en met name in Peel 
en Maas. De lezing van Temsamani 
duurt van 20.00 tot 20.45 uur. Na 
een korte pauze bestaat vervol-
gens tot 21.30 uur de mogelijkheid 
vragen te stellen. Voor deze lezing 
hanteert het museum een vrije toe-
gang. Van tevoren reserveren is niet 
nodig.
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Als geboren en getogen Braziliaan zette Sjonny op 8-jarige leeftijd voet op Nederlandse bodem. Samen met 
zijn Nederlandse vader, Braziliaanse moeder, zus en broertje liet hij Brazilië achter zich om een leven op te 
bouwen in Europa. In de eerste jaren keek Sjonny zijn ogen uit over het grote verschil met zijn moederland, 
maar inmiddels is hij zo genesteld in Panningen dat zelfs een Limburgse tongval niet meer ontbreekt. 
Bewapend met zijn gitaar en creatieve geest is hij erop gebrand om furore te maken in de muziekindustrie 
als singer-songwriter. Deze week wordt Sjonny Braga Bots (20) geplukt.

Sjonny was nog maar een kleine 
jongen toen hij samen met zijn 
gezin de grote reis maakte over de 
Atlantische Oceaan. Toch weet hij 
nog veel over zijn jeugd in Brazilië. 
“Eigenlijk was mijn tijd in Brazilië 
een top tijd. De eerste jaren woon-
den we in een redelijk groot huis, 
waarna we op mijn 6e introkken bij 
mijn opa en oma”, vertelt Sjonny 
over zijn jeugd. Waarom ze destijds 
precies verhuisden, weet hij niet 
meer, maar ook bij zijn opa en oma 
had Sjonny het erg naar zijn zin. 
“Ik had daar een aapje als huisdier, 
Joey. Mijn oma had hem van een 
vriend gekregen en ik mocht hem 
verzorgen. We aten zelfs samen 
watermeloen op de veranda”, ver-
telt hij over zijn niet alledaagse 
huisdier in die tijd. Hoewel hij het 
dus erg naar zijn zin had in Brazilië, 
zag hij ook de andere kant van de 
medaille. “Ondanks dat wij in de 
eerste jaren een groot huis had-
den, woonden we wel in een 
gevaarlijke en arme buurt. Onze 
buurvrouw had bijvoorbeeld een 
zelfgemaakt huis van hardmod-
der.” De gevaarlijke omgeving en 
armoede was voor Sjonny’s ouders 
dan ook de reden om de kinderen 
een betere en veiligere toekomst 
in Europa te bieden. 

Oversteek naar Nederland
De vliegtickets werden geboekt 
en familie Braga Bots zette koers 
richting de andere kant van de oce-
aan. “Ik vond het spannend, maar 
had geen idee wat ik moest ver-
wachten”, vertelt Sjonny over het 
moment dat ze de overstap maak-
ten naar Nederland. In Brazilië had 
hij wel eens films over Amerika 
en Europa gezien, maar buiten dat 
wist hij er helemaal niets vanaf. 
Desondanks stond Sjonny niet 
negatief tegenover de immigra-

tie naar Nederland. “Natuurlijk moest 
ik mijn vriendjes in Brazilië achter-
laten, maar ik was pas 8 jaar en ik 
was en ben nog altijd nieuwsgierig 
naar nieuwe dingen, dus ik vond het 
eigenlijk wel spannend in de positieve 
zin van het woord.” Aangekomen in 
Nederland settelde het gezin zich in 
een woning net buiten Panningen, 
waar Sjonny ook zijn schoolcarrière 
vervolgde. “Ik werd in groep 5 met-
een in het diepe gegooid. Ik kon geen 
Nederlands en nagenoeg geen Engels, 
dus mijn strategie werd om mensen 
na te apen. Zodoende pakte ik al snel 
de woorden ‘ja’ en ‘nee’ op, waar-
mee ik vervolgens willekeurig vragen 
ging beantwoorden. Ik had namelijk 
geen idee wat mij gevraagd werd.” 
Gelukkig duurde het niet lang voor-
dat Sjonny ook andere woorden ging 
begrijpen en werd hij de Nederlandse 
taal vlot machtig. Al was dat niet 
persé nodig om veel vriendjes en 
vriendinnetjes te maken. “De kinderen 
op school vonden het wel leuk, een 
Braziliaan in de klas, dus ik had al snel 
met veel andere kinderen contact.”

Typisch Nederlands
Inmiddels woont Sjonny zo’n twaalf 
jaar in Nederland en in die tijd heeft 
hij zijn ogen flink uitgekeken. “In 2012 
maakte ik kennis met het fenomeen 
‘sneeuw’. Ik had het natuurlijk wel 
eens op televisie gezien, maar nu kon 
ik het voor het eerst ook daadwerke-
lijk voelen. Samen met mijn broertje 
stormde ik meteen naar buiten om 
een sneeuwballengevecht te houden. 
Ik vond het helemaal geweldig om 
sneeuw nu eens in het echt te erva-
ren.” Naast deze klimaatgerelateerde 
verschillen vielen Sjonny ook nog wat 
andere verschillen op. “Jullie eten hier 
belachelijk veel brood. In Brazilië at ik 
ook af en toe brood, maar niet, zoals 
hier, de hele dag door. Maar ja, toen ik 
naar de Nederlandse school ging, nam 

ik deze traditie natuurlijk wel over en 
ging ik ook braaf met een lunchpak-
ketje naar school.” Maar ook op het 
gebied van transport is er een groot 
verschil met Brazilië. “Wij hadden 
vroeger geen fietsen. We verplaatsten 
ons te voet, met de auto of met het 
openbaar vervoer. Hier in Nederland 
heeft ieder huishouden wel een fiets.” 
Ook deze traditie heeft Sjonny over-
genomen, maar gelukkig zijn er ook 
nog Braziliaanse gewoontes die hij tot 
op de dag van vandaag volhoudt. “In 
Nederland dineert men meestal tus-
sen 16.30 en 19.00 uur. Bij ons starten 
we op z’n vroegst juist pas om 19.00 
uur.”

Muziek
Wat Sjonny ook uit Brazilië heeft mee-
genomen naar Nederland is zijn liefde 
voor muziek. Als 5-jarig jongetje keek 
hij al samen met zijn zus naar MTV. 
“Ik was groot fan van Beyoncé, Jay-Z 
en The Blacked Eyed Peas. Samen met 
mijn zus zongen we dan altijd mee, al 
had ik geen enkel idee wat ze zongen. 
Er klopte dan ook niet veel van, maar 
mijn passie voor muziek werd hier wel 
geboren.” Uiteindelijk duurde het nog 
wel een tijdje voordat Sjonny ook echt 
iets met muziek besloot te doen. “In 
2020, toen iedereen binnen zat van-
wege corona, dacht ik ‘ik vind muziek 
heel tof, waarom ga ik er niet iets mee 
doen?’. Ik kocht een gitaar en leerde 
mezelf met behulp van het internet de 
eerste kneepjes van het gitaarspelen.” 
Vervolgens startte hij al snel het akoes-
tische duo ‘SideWalk’ samen met Joep 
Joosten, collega en tevens broer van 
een oud klasgenoot van Sjonny. Samen 
hebben ze al verschillende optredens 
mogen geven en mede hierdoor werd 
Sjonny’s passie voor muziek groter en 
groter. Inmiddels maakt hij nu ook deel 
uit van twee bands, ‘Brand New Riot’ 
en ‘Right Back’. Samen met de laatst-
genoemde band heeft Sjonny verschil-
lende nummers geschreven, iets waar 
hij graag mee doorgaat. “Over een 
maandje hoor ik of ik word toegela-
ten op de Rockacademie in Tilburg. Ik 
heb me ingeschreven voor de richting 
‘songwriting’, waarvoor ik drie eigen 
nummers moest aanleveren.”
Het schrijven van nummers vindt 
Sjonny het allerleukst. “Meestal schrijf 
ik eerst de tekst en verzin ik vervol-
gens een melodie eromheen. De lyrics 
vind ik dan ook het belangrijkst, want 
ik schrijf graag diepgaande nummers“, 
vertelt hij over zijn creatieve werk-
wijze. Mocht de Rockacademie hem 
onverhoopt niet toelaten, dan blijft hij 
zich toch focussen op muziek. “Ik zit 
in mijn laatste jaar van de opleiding 
transport en logistiek manager. Deze 
wil ik graag afronden, maar daarna 
zou ik het liefst volledig doorgaan in 
de muziek.”

Rebelse puber
Hoewel Sjonny inmiddels zijn pas-
sie heeft gevonden in muziek was 

hij enkele jaren geleden de weg een 
beetje kwijt. Als nieuwsgierige puber 
maakte hij namelijk niet altijd de beste 
keuzes. Van bijna verdrinken tijdens 
het zwemmend overstekken van de 
Maas tot drugs en feesten, het was 
naar eigen zeggen niet de beste tijd 
uit Sjonny’s leven. Maar deze tijd heeft 
hem in zekere zin ook geholpen. “De 
laatste jaren heb ik me gefocust op 
mijn persoonlijke ontwikkeling. En als 
je weet waar je vandaan komt, dan 
wil je alleen maar verder omhoog. Ik 
wil een inspiratie zijn voor anderen.” 
Wat hem hierbij ook helpt is het geloof. 
“In Brazilië ben ik gedoopt, maar in 
mijn eerste jaren in Nederland kwam 
er zoveel op mij af dat het geloof 
een beetje uit mijn leven verdween. 
Inmiddels is het weer helemaal terug, 
lees ik fanatiek de Bijbel én probeer ik 
twee keer in de maand met een vriend 
naar de zondagsmis te gaan.”

Toekomst
Buiten het zich persoonlijk verder 
ontwikkelen en carrière maken in de 
muziek, lijkt het Sjonny ook nog ont-
zettend leuk om de wereld rond te 
reizen. “Mijn vader was een wereldrei-
ziger en zijn verhalen hebben bij mij 
wel een vuurtje aangewakkerd. Ik sta 
van nature al open voor nieuwe din-
gen, dus ik zou graag nog andere cul-
turen, keukens en naturen over de hele 
wereld willen ervaren.” Mede hierdoor 
ziet Sjonny zich niet zijn hele leven in 
Nederland wonen, maar per se vertrek-
ken hoeft van hem ook niet. “Ik heb 
geen uitgestippeld plan. Ik kijk wat er 
op mijn pad komt en op basis daarvan 
zet ik mijn volgende stappen. Het enige 
wat ik zeker weet, is dat muziek daar 
hoe dan ook een rol in gaat spelen.”

Tekst: Casper Keijsers

Sjonny Braga Bots Panningen
Geplukt

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

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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WWW.TRAASNATURECARE.NL

BESCHERM  
DE VLEERMUIS
KOOP EEN  
VLEERMUISVERBLIJF!

Bekijk de webshop voor
vleermuiskasten en -stenen. 

enzo \ 0903 


