
 Elke week verzamelen de vrijwilligers van Peel en Maas Schoon meer dan honderd vuilniszakken vol zwerfafval. Zaterdag 18 maart kwamen daar nog eens 225 zakken bij. 
Deelnemers aan de landelijke opruimactie vulden in de kernen van Peel en Maas gemiddeld één volle zak per deelnemer. Deze enorme hoeveelheid kwam vooral van zogenaamde 
hotspots zoals het industrieterrein van Beringe, de Midden Peelweg bij Koningslust en de grotere uitvalswegen bij de andere kernen. Bijzondere vondsten deze keer waren een 
tajine in Helden en een handvol centen uit het guldentijdperk in Maasbree.   
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 Raad unaniem eens over gewijzigde plannen
    Woningsloop voor herinrichting centrum Panningen van de baan
    De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 21 maart unaniem besloten om tegen woningsloop te 
stemmen. De raadsleden gaven de voorkeur aan een herinrichting van het centrum van Panningen waar-
bij het Raadhuisplein toegankelijk blijft om er te parkeren.

    Dinsdag lag het raadsvoorstel voor 
om zeven woningen te slopen voor 
het verlengen van de Leerlooierweg 
en daar parkeervoorzieningen te tref-
fen. Hierdoor kon het Raadhuisplein 
autoluw worden gemaakt en vergroe-
ning van het plein ingezet worden. 
Het plan zou 6 miljoen euro kosten. 
Enkele bewoners van de mogelijk 
gesloopte woningen spraken zich fel 
uit over de plannen. Zij gaven aan 
hun woningen niet te willen verlaten 
en dus tegen de plannen van het col-
lege te zijn.

    Blauwe zone
    Mensen gedwongen uit hun woning 
zetten, daar was de raad het niet 
mee eens. D66 en de VVD wilden nog 
wel instemmen met het slopen van 
woningen, maar alleen als de bewo-
ners daarvoor toestemming gaven. 
Dat voorstel kreeg geen meerderheid. 
Lokaal Peel en Maas, CDA en PvdA/
GroenLinks waren namelijk stellig: 
het slopen van woningen is géén 
goede keuze. Volgens de partijen zijn 
er andere manieren om de parkeerca-
paciteit in het centrum uit te breiden. 

“Denk daarbij aan het verruimen van 
de blauwe zone”, aldus Tiny Valckx 
van Lokaal Peel en Maas. De partijen 
vroegen dan ook naar een onderzoek 
naar het uitbreiden van die blauwe 
zone.

    Vergroenen
    Lokaal Peel en Maas diende samen 
met het CDA een voorstel in om 
het Raadhuisplein als parkeerplein 
te behouden, het plein wel te ver-
groenen, maar geen woningen te 
slopen voor het realiseren van par-

keerplaatsen op de Leerlooierweg. 
PvdA/GroenLinks sloot zich daarbij 
aan. “Door op zoek te gaan naar par-
keermogelijkheden in een bredere 
straal rondom het centrum, kan de 
vergroening van het Raadhuisplein 
doorgevoerd worden. Parkeren op het 
Raadsplein blijft voor mindervaliden 
en zorgorganisaties nog altijd moge-
lijk”, aldus de partijen.

    Eenrichtingsweg
    Een andere mogelijkheid werd 
gegeven in het onderzoeken van 
de verkeersafwikkeling van de 
Raadhuisstraat. De vraag luidde of die 
straat wel doorgaand moet zijn. Om 
draagvlak hiervoor te creëren werd 

gedacht aan een verkeersonderzoek 
en het uitvoeren van proeven in het 
verkeer.

    Betrokkenheid
    De gemeenteraad stemde uiteindelijk 
unaniem voor het gewijzigde voor-
stel. De betrokkenheid van inwoners 
bij de plannen werd daarbij aange-
haald. Bij de verdere onderzoeken en 
uitwerking van het gewijzigde plan 
moet er regelmatig een terugkoppe-
ling worden gegeven of een informa-
tiebijeenkomst georganiseerd worden 
voor alle betrokkenen.

    Tekst: Jeanine Hendriks   
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 Oekraïense Larysa Voloshyna maakte van Grashoek haar thuis
    Het is inmiddels één jaar geleden dat Larysa Voloshyna samen met 
haar twee dochters haar geboorteland Oekraïne ontvluchtte. Ze vonden 
hun rust in Grashoek. In het jaar dat ze voet op Limburgse grond zetten, 
is er veel veranderd. Larysa spreekt inmiddels goed Engels, de kinderen 
een woordje Nederlands en het gezin heeft haar draai gevonden in 
Grashoek.

    Nederlands spreken is voor Larysa 
nog moeilijk. De twee dochters 
daarentegen krijgen op school veel 
Nederlandse woorden geleerd. Larysa 
spreekt inmiddels weg goed Engels. 
Dat is niet het enige dat in het leven 
van de Oekraïense is veranderd. 
Larysa heeft inmiddels een baan. “Ik 
werk sinds september 40 uur per week 
bij Schenker als orderpicker en ik heb 
het daar erg naar mijn zin. In Oekraïne 
heb ik de opleiding tot dirigent afge-
rond en daarna gitaarlessen gegeven 
aan kinderen. Het bespelen van een 
gitaar heb ik mezelf aangeleerd. Later 
ben ik als kok gaan werken in een res-
taurant. Dat is totaal anders dan het 
werk dat ik nu doe, maar ik vind het 
leuk. Ik zou geen andere baan willen. 
Ook met de collega’s kan ik het goed 
vinden. Een collega uit Moldavië pro-
beert zelfs Oekraïens te spreken.”
    Elke ochtend gaat om 04.30 uur de 
wekker. Het is dan ook geen verras-
sing dat Larysa in de avond moe is. 
“Mijn dochters moeten zelf in de och-
tend opstaan en zich klaarmaken om 
naar school te gaan. Als ik pauze heb, 
bel ik om 07.00 uur of ze wakker zijn. 

Soms liggen ze nog te slapen”, vertelt 
ze lachend. “Gelukkig krijg ik hulp van 
de twee zussen die vanaf het begin 
ook in hetzelfde huis wonen. Met hen 
heb ik nog steeds goed contact. De 
kinderen spelen ook samen.”

H     Ik wil dankjewel zeggen 
tegen de kinderen uit 
mijn klas

    Dat Larysa samen met haar doch-
ters in Grashoek mag wonen, vindt 
ze heel fi jn. Ze spreekt dan ook haar 
dankbaarheid uit voor de mensen die 
haar met alles hebben geholpen. Ook 
dochter Sophia is blij. “Ik wil dank-
jewel zeggen tegen de kinderen uit 
mijn klas. Zij helpen mij met alles.” 
Dat Sophia een viool kreeg, nadat ze 
in de krant een oproep deed, maakt 
Larysa gelukkig. “Ik wil Frits van den 
Munckhof daarvoor bedanken”, zegt ze 
met een glimlach.

    Veiligheid
    Hoe de toekomst voor de drie dames 
eruit komt te zien, is nog steeds onze-
ker. Aan de ene kant hoopt Larysa 
ooit weer terug te kunnen keren naar 
haar geboorteland, aan de andere 
kant voelt ze zich goed in Nederland. 
“Ik vind het een hele moeilijke beslis-
sing. Ik kan nog niet zeggen hoe de 

toekomst eruit komt te zien. Het is in 
Oekraïne nog steeds niet veilig, we 
zien nog steeds op televisie dat er rak-
ketten worden afgevuurd. We hebben 
de mogelijkheid gekregen om hier 
nog een jaar te verblijven. Dat is ook 
beter voor de kinderen. We hebben 
het goed in Nederland.”

    Familie
    Larysa’s familie woont wel nog steeds 
in Oekraïne. Voor hen wordt mogelijk 
een plek in Polen gevonden, Larysa 
weet echter nog niet zeker of haar 
ouders daar gebruik van maken. “Mijn 
vader is 90 jaar en wil niet alles ach-
terlaten.” Ondanks dat het voor Larysa 
en haar dochters moeilijk was om het 

geboorteland te verlaten, maakt ze er 
in Grashoek het beste van. 

H     Mijn dochters 
vinden kipvingers en 
kaaskroketten lekker

    Ze zijn inmiddels al gewend aan het 
Nederlandse eten. “We hebben bitter-
ballen geproefd. Mijn dochters vinden 
kipvingers en kaaskroketten lekker”, 
vertelt Larysa lachend. 

    Rijles
    Na achttien jaar heeft ze ook beslo-
ten om de fi ets in te ruilen voor een 

auto. Ze volgt momenteel rijlessen. 
“Mijn rijbewijs was ook verlopen. Nu 
probeer ik opnieuw te leren autorij-
den.” Haar vrije uren in de week krijgt 
ze daardoor makkelijk gevuld. Zo breit 
ze onder andere nog sokken, die ze 
cadeau geeft aan anderen en hoopt ze 
in de zomer weer in de tuin te kunnen 
werken. “Eigenlijk heb ik te weinig 
tijd. Ik moet koken, opruimen en het 
huis moet ook gepoetst worden”, ver-
telt ze lachend.

    Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

       

    Lezing in Koninkrijkszaal
    Jehovah’s Getuigen beginnen campagne
    De komende weken nodigen Jehovah’s Getuigen mensen huis aan huis 
uit voor een speciale lezing op zondag 2 april in de Koninkrijkszaal 
(vergaderplaats) in Panningen. Het thema is ‘Je kunt vertrouwen 
hebben in de toekomst’. 

    “Door de stijgende prijzen, de oorlog 
in Oekraïne en de toenemende pola-
risatie verliezen veel mensen hun 
vertrouwen in de toekomst”, ver-
telt Yannick van der Maale, plaatse-
lijk woordvoerder van de Getuigen. 
“Maar deze lezing laat zien dat we 
goede redenen hebben om wél posi-
tief te zijn.” Uit internationaal onder-

zoek blijkt dat het aantal mensen dat 
denkt dat hun gezin het over vijf jaar 
beter zal hebben, het afgelopen jaar 
is gekelderd, ook in Nederland. “Dat is 
niet zo vreemd. De problemen waar-
mee we te maken krijgen, zijn voor 
veel mensen nieuw en kunnen over-
weldigend lijken”, aldus Yannick van 
der Maale. “Maar de Bijbel kan ons nu 

al helpen door ons een krachtige hoop 
op een betere toekomst te geven.” 
    Dat de lezing niet alleen in Panningen 
wordt gehouden, maar in alle 118 
duizend gemeenten van Jehovah’s 
Getuigen wereldwijd, maakt het vol-
gens Yannick extra speciaal. “Het 
besef dat we de lezing ook in bijvoor-
beeld Oekraïne en Turkije houden – 
onder zware omstandigheden – is een 
mooie, verbindende gedachte.” De 
speciale lezing is de eerste van twee 
bijeenkomsten in april. Het publiek 
wordt namelijk ook uitgenodigd om 

samen met bijna 20 miljoen perso-
nen wereldwijd de jaarlijkse herden-
king van de dood van Jezus Christus 
op dinsdagavond 4 april bij te wonen. 
De toegang tot beide bijeenkomsten is 
gratis en aanmelden is niet nodig. Op 
de uitnodigingen die de Getuigen in 
haar campagne verspreidt, staan het 
adres en de exacte tijd van de lezing 
en de herdenking vermeld.

       

    Bezwaarschrift tegen invordering dwangsommen Oostappen 
Vakantiepark De Berckt ongegrond verklaard
    Oostappen Vakantiepark De Berckt heeft bezwaar gemaakt tegen de 
dwangsom die Gemeente Peel en Maas oplegde voor het illegaal huisves-
ten van arbeidsmigranten. De onafhankelijke bezwaarschriftencom-
missie heeft dit bezwaar behandeld en heeft een advies uitgebracht aan 
het college. In overeenstemming met het advies van de bezwaarschrif-
tencommissie heeft het college besloten het bezwaarschrift ongegrond 
te verklaren en het invorderingsbesluit in stand te laten.

    Gemeente Peel en Maas heeft in 2020 
een last onder dwangsom opgelegd 
aan Oostappen Vakantiepark De Berckt 
in Baarlo vanwege het huisvesten van 
arbeidsmigranten op het vakantiepark. 
Dit is in strijd met het bestemmings-

plan (recreatie). In de periode mei/juli 
2022 is tijdens meerdere controles op 
het park vastgesteld dat er ondanks 
de last onder dwangsom toch nog 
arbeidsmigranten gehuisvest worden. 
Daarom zijn de dwangsommen ver-

beurd, tot een totaalbedrag van 1 mil-
joen euro. Het College van B&W heeft 
besloten deze dwangsommen in te 
vorderen. Oostappen Vakantiepark De 
Berckt heeft bezwaar gemaakt tegen 
dit besluit.

    In overeenstemming met het advies 
van de bezwaarschriftencommis-
sie heeft het college besloten het 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren 
en het invorderingsbesluit in stand te 
laten. Dit besluit is inmiddels gecom-
municeerd naar de bezwaarmaker.

    Nieuwe last onder dwangsom
    De in 2020 opgelegde dwangsom is 
maximaal verbeurd. Daarmee is dit 
dwangmiddel uitgewerkt. Uit meer-
dere controles op het vakantiepark 
blijkt dat er nog steeds sprake is van 
overtredingen, zowel door de huisves-
ting van arbeidsmigranten als van-
wege permanente bewoning. Dit is 
beide in strijd met het bestemmings-
plan (recreatie). Er is een nieuwe last 
onder dwangsom opgelegd. Het doel 
is dat de overtredingen worden beëin-
digd en beëindigd blijven.   
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    Werkgroep Wonen Kessel-Eik spreekt onvrede over woonplan in gemeente uit
    De werkgroep Wonen Kessel-Eik spreekt in een brief nogmaals de gemeente Peel en Maas toe over het bouwen 
van woningen. Meerdere malen uitten verontruste bewoners van Kessel-Eik hun zorgen over de woningnood 
in het dorp. Volgens de werkgroep wordt er nog geen vaart gemaakt en liggen er geen concrete woonplannen 
op tafel.

    “De gemeente Peel en Maas heeft 
zelfsturing hoog in het vaandel staan. 
Wij als werkgroep Wonen zijn daar 
een goed voorbeeld van. Maar na 
drie jaar krijgen we nog steeds nul 
op ons rekest”, luidt de eerste alinea 
van de brief. De werkgroep geeft aan 
dat zij het gevoel heeft dat Kessel-Eik 
niet meetelt in de gemeente Peel en 

Maas. Dit is ook eerder aangehaald 
in de raadsvergadering van 26 sep-
tember 2022. Wethouder Rob Wanten 
stelde de werkgroep destijds gerust. 
Dat is een half jaar later niet meer het 
geval. “Na enkele gesprekken met de 
gemeentelijke ambtenaren wordt ons 
voorgevoel toch bevestigd. Hoe kan 
het zo zijn dat er in andere dorpen wel 

diversen bouwprojecten zijn, maar 
in Kessel-Eik al zeventien jaar niets is 
gebouwd? Het gevolg daarvan is dat 
de jeugd wegtrekt en dat de ouderen 
niet kunnen doorstromen naar een 
levensloopbestendige woning. Door 
te weinig aanwas komt de school in 
gevaar. Zonder school zal het dorp 
steeds minder aantrekkelijk worden 

om in te wonen. Hierdoor zal de ver-
grijzing toenemen en uiteindelijk zal 
de school verdwijnen uit ons dorp.”

    De werkgroep maakt zich daarom 
grote zorgen over de sociale gevolgen 
die hierdoor ontstaan. De inwoners 
van Kessel-Eik doelen daarmee op het 
wegvallen van verenigingen en clubs. 
“De initiatiefnemers en eigenaren 
van herontwikkelingslocaties komen 
naar ons idee met goede oplossingen 
om binnen de kern op gepaste wijze 
woningen toe te voegen. Deze worden 

steevast door de gemeente afgewe-
zen zonder enig perspectief. We wil-
len juist zorgen voor doorstroming 
en per locatie zorgen voor een goede 
mix van woningen.” In de brief is te 
lezen dat de werkgroep het gesprek 
aan wil gaan met het college. Er wordt 
gevraagd om een gesprek binnen vier 
weken. “Doel van het gesprek zou 
zijn: komen tot concrete afspraken 
over de ‘toegewezen’ 34 woningen. 
Afhankelijk van de uitkomst zullen we 
ons beraden over de vervolgstappen.”   

 Gerechtelijke procedure indien geen gehoor wordt gegeven aan verzoek
    B&B het Raadhuys sommeert gemeente over te gaan tot verkoop Maasterras
    De eigenaren van B&B het Raadhuys sommeren de gemeente om over te gaan tot verkoop van (een deel 
van) het Maasterras in Kessel. De gemeente Peel en Maas houdt zich echter bij haar standpunt. Zij vindt 
dat eerst de verbouwing van De Paort afgerond moet zijn voordat wordt overgegaan tot verkoop van het 
terras. De eigenaren van de B&B geven aan een gerechtelijke procedure aan te gaan als de gemeente geen 
gehoor geeft aan hun verzoek.

    Op 31 januari 2023 ontving de 
gemeente een brief van Achmea 
Rechtsbijstand over het dossier 
Maasterras met het verzoek om bin-
nen vier weken over te gaan tot 
verkoop en levering van (een deel 
van) het Maasterras aan de eigena-
ren van B&B het Raadhuys in Kessel. 
Primair stellen zij zich op het stand-

punt, dat zij per direct recht hebben 
op nakoming van de intentieovereen-
komst uit 2014. Daarnaast zijn zij van 
mening, dat de gemeente aanvul-
lende voorwaarden heeft gesteld. 
Als de gemeente geen gehoor geeft 
aan het verzoek, dan starten zij een 
gerechtelijke procedure waarin de 
eigenaren van de B&B nakoming van 

de intentieovereenkomst vorderen, 
onder verbeurte van een dwangsom.

    Het college heeft op 7 juni 2021 
besloten, en nogmaals bevestigd op 
26 september 2022, om over te gaan 
tot verkoop van een gedeelte van het 
Maasterras, met inachtneming van 
een drietal voorwaarden. Hoewel de 

gemeente dus nog steeds de intentie 
heeft om het betreffende register-
goed te verkopen aan de eigenaren 
van de B&B, is op dit moment nog 
niet voldaan aan de invulling van de 
gestelde voorwaarden, waaronder de 
realisatie van de vernieuwbouw van 
MFA De Paort. “Als gemeente heb-
ben we daarnaast rekening te hou-
den met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en moeten we 
alle belangen afwegen in de huidige 
en toekomstige situatie. Gelet hierop, 
is er op dit moment pas reden om 
het registergoed te verkopen of de 

bestaande overeenkomst te wijzigen, 
indien aan de gestelde voorwaarden 
is voldaan. Wij geven daarom op dit 
moment dan ook geen gehoor aan 
het verzoek, om over te gaan tot het 
sluiten van een koopakte alsmede tot 
notariële levering van het deel van 
het Maasterras. De betreffende gron-
den zijn eigendom van de gemeente 
en het college kan op basis van haar 
eigenaarsbevoegdheid vrijelijk kie-
zen voor de verkoop ervan”, laat de 
gemeente in een reactie weten.

Werken bij het leukste 
vakantiepark van Limburg?

Zoek jij een 
afwisselende (bij)baan? 

Van enkele uren tot 
meerdere dagen per week.

Alles is mogelijk!
Vakantiebaan, bijbaan,

 parttime of fulltime.

Flexibele diensten
Toffe collega’s 

Een prima salaris
Gratis zwemmen &

 Adventure Golf spelen!

Check al onze vacatures op werkenbijdeleistert.nl

Wij zijn op zoek naar:
- Medewerker bediening

- Keukenhulp
- Pizzabezorgers

- Medewerker zwembad
- Medewerker entree
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

gevoel kunnen terugkijken.

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

Telkens als ik op mijn fiets
ergens naartoe kan gaan

voel ik me gelukkig.
Ik ben vrij om te gaan

waar ik wil.
Niemand die zich druk

om me maakt.
Ik ben zo vrij als een vogel.
Je kunt niet gelukkig zijn

als je niet vrij bent.

Jan Janssen
* Panningen, 29 juni 1943

 † Panningen, 14 maart 2023

lieve man van
An Janssen-Verbugt

pap, schoonvader, 
trotse opa en overgrootvader van

Frank en Peet
Sammy-Jo en Mitch, Juul, Sil

Sandra en Hans
Stan en Josje

Maud

Markt 117 B8
5981 AA  Panningen

De afscheidsdienst gevolgd door de crematie heeft 
op 21 maart plaatsgevonden.

Je weet het, eens zal het gebeuren.
Je weet het, eens zal hij er niet meer zijn.

Je weet het, de leeftijd is er naar, maar toch…
het verdriet en het gemis is groot.

Een periode is voorbij, komt nooit meer terug.
Je weet het, maar toch…

Kort voor zijn 89e verjaardag hebben we toch nog onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, pap en 
schoonvader

Jan Smets
echtgenoot van

Mia Smets-Kurvers
* Maasbree, 31 maart 1934  † Maasbree, 19 maart 2023

 Panningen: Mia
 Blerick: Carolien en Frank

Correspondentieadres:
Carolien en Frank Vereijken-Smets,  
Aan de Wassum 8, 5925 HA  Blerick

Vrijdag 24 maart is er van 18.30 uur tot 19.15 uur  
gelegenheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum & 
Afscheidshuis ‘Panningen’, ingang Schout van Merwijck-
straat in Panningen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag  
25 maart om 9.30 uur in Crematorium Venlo, Grote  
Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Lente Concert in Beringe zondag 2 april aan-
vang 13 uur in de Wieksjlaag met Mannen-
zanggroep Bon Apart uit Beringe inBetween 
uit Panningen en Mannewerk Kessel Tot dan!

Voor Asperge- Aardbeien en Groenteplanten 
- Fruitbomen en Klein Fruit naar Thijs Huys 
Langstr. 64 Horst-Hegelsom Tel 077 398 3552

T.k.gevraagd land en tuinbouw Machine 
Ploegen frees spitmachine hark schudder 
mesttank kieper weibloter wieteg tractor enz 
0619076959

Blauwe bessenplanten €10,- per 60 lt. 
pot! Woe. en Zat. 9.00/16.00 uur Hay Aerts 
Broekhuizen Genenberg 21a 06-53176260 
Nu zelf gezond fruit KOOPJE!
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 Twan Smets schrijft tweede boek
    Boekpresentatie Te gek veur weurd
    In de bibliotheek van Maasbree vindt zaterdag 1 april de boekpresentatie van het tweede boek van Twan 
Smets plaats. Het boek bevat 32 verhalen met tekeningen van de personages. Van 11.00 tot 13.00 uur vertelt 
de schrijver over zijn werk en beeldt de toneelvereniging de personages uit het boek uit.

    Na het verschijnen van Twans eerste 
boek ontving hij veel reacties, die vol-
gens hem het schrijven van het boek 
waard maakte. “Er waren ook reacties 
met opmerkingen over gebeurtenis-
sen die de lezers zich nog konden her-
inneren, maar die ze in het boek niet 
terug hadden gelezen”, aldus Twan. 
“Dit deed mij besluiten om die verha-
len die ik vergeten was, te verzamelen 
en te vermengen met korte verhalen 
waarin allerlei kleurrijke types tevoor-
schijn komen die iedereen wel eens 

ergens tegen het lijf is gelopen.” 

    Aantekeningen
    Dit resulteerde in een tweede boek 
van Twan. “In mijn tijd als verkoper in 
een verfspeciaalzaak kreeg ik soms 
opvallende klanten over de vloer. 
Zodra zij de deur uit waren, maakte 
ik vaak snel enige aantekeningen in 
een oud schrift. In de rustige uren 
werkte ik die uit in een persoons-
beschrijving en maakte er een teke-
ning bij. Ooit ging het schrift rond bij 

winkeliers rondom de Schinkemert in 
Venlo, en zo raakte ik het op gegeven 
moment kwijt. Tenminste ik had het 
nooit meer gezien en was in de ver-
onderstelling dat het als verloren kon 
worden beschouwd. Totdat ik het tij-
dens een opruimbeurt op zolder terug 
vond. Deze fi guren heb ik, net als hun 
beschrijvingen, opgefrist en toen ver-
werkt in dit boek.”

       

    Thermometer in de woningmarkt
    Marktonderzoek wonen 2023
    De woningmarkt verandert snel. Daarom steekt de gemeente iedere twee jaar ‘de thermometer in de woning-
markt’. Dit doet ze met een marktonderzoek wonen. 

    Adviesbureau Sweco heeft de 
opdracht gekregen de woningmarkt 
in Peel en Maas in beeld te brengen. 
Ze kijkt naar de woonbehoefte voor 
de komende jaren. “Zo kunnen we bij-
sturen als dat nodig is. Als gemeente 

bouwen we zelf geen woningen, maar 
we hebben wel een sturende en sti-
mulerende rol en scheppen we de 
randvoorwaarden.

    Om die woningen voor elkaar te krij-

gen hebben we woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en inwoners die 
zelf bouwen nodig. Samen staan we 
aan de lat om te zorgen dat iedereen 
prettig kan wonen in Peel en Maas.”

       

    Organisatie SeniorenVereniging Kepèl
    Inloopcafé voor gebruikers Apple- en 
Androidapparaten
    SeniorenVereniging Kepèl organiseert vrijdagochtend 24 maart een inloopcafé voor gebruikers van Apple 
en Android apparaten (smartphones, tablets en iPads). Doel van de ochtend is om samen met andere gebrui-
kers apps te ontdekken, tips en trucs te delen en van en met elkaar te leren. 

    Wilt u meer leren over uw apparaat? 
Loop dan gerust binnen in gemeen-
schapshuis In Kepèl (ingang via de 
Nijverheidsstraat). Breng uw tablet/

smartphone wel mee en zorg dat het 
apparaat is opgeladen. Hebt u een 
Apple-apparaat, zorg er dan ook voor 
dat u uw Apple ID bij u heeft. Het 

inloopcafé vindt plaats tussen 09.30 
en 11.00 uur. De toegang is gratis voor 
leden van SeniorenVereniging Kepèl.

       

    Jos Keijmes spreekt tijdens bijeenkomst
    Informatiemiddag over jonge slachtoffers 
Tweede Wereldoorlog
    SeniorenVereniging Kepèl houdt donderdag 30 maart een informatiebijeenkomst over jonge slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Helden. Spreker is Jos Keijmes van 
Heemkundeverenging Helden. 

    Door het oorlogsgeweld stierven in de 
voormalige gemeente Helden dertien 
jeugdigen onder de 21 jaar. Deze jon-
geren staan allemaal vermeld op het 
oorlogsmonument in Everlo. Tijdens 

de informatiebijeenkomst worden ze 
ook in beeld gebracht. Het is name-
lijk gelukt om van hen allen een foto 
te bemachtigen inclusief een bijbe-
horend verhaal. De bijeenkomst vindt 

plaats in gemeenschapshuis In Kepèl 
en begint om 13.30 uur. Ook niet 
leden van SeniorenVereniging Kepèl 
zijn welkom. De toegang gratis.

       

    Voorjaarskriebels
    Potgrond drive-in St. Hubertus Kessel
    Schutterij St. Hubertus Kessel houdt op de zaterdagen 25 maart en 1 april van 10.00 tot 16.00 uur een pot-
grond drive-in. Hierbij kunnen potgrondzakken van 20 liter worden afgehaald. 

    Ook last van voorjaarskriebels? De tuin 
moet weer in orde worden gebracht, 
de bloembakken moeten gevuld of 
misschien gaat u wel een heel nieuwe 
tuin aanleggen? Hoe dan ook is pot-

grond een belangrijke voedingsstof 
voor nieuwe planten en bloemenperk-
jes. Daarom houdt de schutterij van 
Kessel een potgrondactie. De afhaal-
punten voor de potgrond zijn beide 

zaterdagen te vinden op de parkeer-
plaats bij de beugelclub aan de Roode 
Eggeweg en het Mariaplein in Kessel-
Eik.   

 Burgemeester ontvangt 
151 gouden bruidsparen

    Burgemeester Wilma Delissen-van 
Tongerlo heeft vrijdagmiddag 17 
maart 151 gouden bruidsparen van 
2022 ontvangen in het Hoës van 
Bree in Maasbree. Samen keken ze 
terug op de bijzondere momenten 
in hun trouwjaar 1972 en op 2022, 
het jaar waarin ze hun 50-jarige 
bruiloft mochten vieren. Alle bruids-

paren samen telden 7.550 huwe-
lijksjaren. Na de toespraak van de 
burgemeester volgde een optreden 
van smartlappenduo De Lollypops 
en bleef het nog lang gezellig in 
het Hoës van Bree. Beeld: Stefan 
Koopmans

       

    ‘t Thoeshoes Maasbree opent 
29 april zijn deuren
    In het najaar van 2018 begon een 
groep mensen uit Maasbree een 
zoektocht naar de mogelijkheden 
om een dagopvang voor mensen 
met dementie in Maasbree te rea-
liseren. Ruim vier jaar later is het 
zover: zaterdag 29 april wordt ‘t 
Thoeshoes offi cieel geopend.
    Na vele vergaderingen, overleg-
gen, draagvlak creëren, fi nanciën 
losweken en sponsors zoeken, zijn 
de vrijwilligers en professionals erin 
geslaagd hun droom te realiseren. 

Ze hebben de voormalige pastorie 
aan de Dorpstraat verbouwd tot een 
locatie die volledig is ingericht op 
het ontvangen van een tiental men-
sen met beginnende dementie én 
hun partner. Doel is om deze ‘deel-
genoten’ samen met hun partner 
uit hun isolement te halen en hen 
weer actief te laten deelnemen aan 
de maatschappij. Op termijn wordt 
ook nachtopvang geboden.
    Het nieuwe onderkomen, dat de 
naam ‘t Thoeshoes draagt, wordt 
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Wandelvirus

Bea Beumers beschrijft haar reis van Panningen 
naar Rome in boek
Van Panningen naar Rome lopen: voor Bea Beumers uit Panningen was 
het een groot avontuur. Hoe de reis verliep, legde ze vast in een boek dat 
onlangs is verschenen.

In 2017 besloot Bea naar Santiago de 
Compostella te lopen en raakte ze 
besmet met het wandelvirus. Volgens 
Bea keerde ze terug als een heel 
ander mens. “Het was een geweldige 
ervaring. Ik heb veel leuke mensen 
ontmoet”, blikt ze terug.
In 2021 verdween het coronavirus uit 
het zicht en was het voor Bea een 
goed moment om er weer op uit te 
trekken. Ze was klaar voor een nieuw 
avontuur. “De prikkels die me voor-
heen te veel werden, kwamen weer 
naar boven. Ik moest weg.”

	HIk ben dankbaar voor 
de mensen die voor me 
klaarstonden.

Mooie tijden
Ze besloot de wandelschoenen aan te 
trekken en in haar eentje naar Rome 
te lopen. Enkele maanden deed ze 
erover om Rome te bereiken, maar 
volgens Bea was het een avontuur 
om nooit meer te vergeten. “Het zijn 
de mooiste tijden van mijn leven 
geweest. Je bent op jezelf aangewe-
zen en op de gastvrijheid van ande-
ren. Ik droeg een tent en slaapzak bij 
me en belde bij de mensen aan om in 
gebrekkig Frans te vragen of ik in hun 
tuin mocht overnachten. Ik ben nooit 
geweigerd, op vijf adressen mocht ik 
zelf in huis slapen. Dat was het voor-

deel van een single vrouw op reis. 
Ik ben dankbaar voor de mensen die 
voor me klaarstonden. Iedereen is 
bereid om je te helpen.”

Lichamelijk uitgeput
Toch ging de wandeltocht niet zonder 
slag of stoot. Nadat Bea na een lange 
dag in Frankrijk te hebben gelopen 
een camping bereikte, bleek dat ze 
teveel had gevraagd van haar lichaam. 
“Die dag heeft mij lichamelijk uitge-
put. Ik had van tevoren bedacht om 
op de camping te overnachten en daar 
een rustdag in te lassen. Daarom ben 
ik doorgelopen totdat ik de locatie 
bereikt had. Ik viel neer toen ik op de 
camping aankwam. Een meneer vroeg 
of het wel goed ging. Door overver-
moeidheid en te weinig drinken was 
er een ontsteking ontstaan in mijn 
scheenbeen. Ik ben mezelf op dat 
moment tegengekomen.”

	HIk zag het als falen als 
ik zou stoppen

Ondanks dat Bea dacht dat ze naar 
huis moest gaan vanwege de blessure, 
heeft ze, na goed advies van een apo-
theekassistent en wat rust te hebben 
genomen, de tocht vervolgd. Dit met 
heel wat medicatie op zak. “Ik zag het 
als falen als ik zou stoppen. Het was 
dan ook een euforisch moment toen 
ik uiteindelijk Rome bereikte. Samen 

met een Belg, een Fransman, twee 
Italiaanse dames en een zwerfhond, 
die we in Toscane tegenkwamen, liep 
ik Rome binnen.”

Regen
Waar het in Frankrijk voornamelijk 
regende, liep ze in Italië de zon tege-
moet. “De route in Frankrijk was heel 
zwaar. Door de regen waren bospa-

den niet begaanbaar, waardoor ik een 
paar keer ben gevallen in de modder. 
Op de dagen dat je niemand ziet, is 
het genieten ver weg als het constant 
regent.” Toch kijkt Bea terug op een 
geslaagde tocht, waarbij ze erach-
ter kwam wat ze nu echt belangrijk 
vindt in het leven. “Iedereen moet 
zoveel en heeft het druk en geen tijd. 
Je moet voor jezelf opkomen, niet te 

lang wachten en dingen doen die je zo 
graag nog wilt doen.”
Een nieuwe tocht ligt ook al in het 
verschiet. Volgend jaar hoopt ze naar 
Porto te lopen. Maar voor nu zijn eerst 
haar ervaringen in boekvorm te lezen. 
“Als je één keer een pelgrimstocht 
aflegt, word je besmet.”

Tekst: Jeanine Hendriks
 

Wij houden van gezonde voeten

Podotherapie Horst • Kranestraat 35 • 5961 GX Horst • 077 - 303 11 88 • www.3d-vcn.nl

Activiteiten: 
Podotherapie 3D-VCN Horst richt zich op het behandelen 
van voetklachten, maar ook op alle pijnklachten die 
vanuit een verkeerde of niet optimale voetstand kunnen 
voortvloeien.

Hierbij mag gedacht worden aan klachten in de knieën, 
heupen
en/of onderrug die ontstaan tijdens een belasting zoals 
staan, lopen, rennen of een bepaalde sportactiviteit.

Door middel van een uitgebreid onderzoek wordt er 
gezocht naar de oorzaken van de klacht(en) en samen 
met de cliënt gekeken naar de best passende oplossing. 
Therapieën die worden aangeboden kunnen zijn: (sport-) 
zolen aangemeten doormiddel van een 3D-CADCAM 
scan- en freestechniek, (sport-)schoenadvies, orthesen, 
vilttherapieën of medical taping (ook tegen hooikoorts). 

Doelgroep: 
Iedereen met voet,- knie, heup- en/of rugklachten, van 
jong tot oud.   

Onderscheidend vermogen: 
Kris Seuren, de behandeld podotherapeut op locatie 
Horst, is een “horsters megje” en al sinds 2014 werkzaam 
binnen 3D-VCN op diverse andere locaties in Nederland.

De binding met Horst is echter altijd gebleven. Zo 
voetbalt ze nog zelf bij de dames van Wittenhorst en 
draagt ze bij aan de verzorging van het 1ste elftal binnen 
de club.

Ook heeft ze diverse jaren binnen het LoopCentrum 
in Horst gewerkt waardoor ze veel kennis heeft van 
hardloop- en wandelschoenen.

Het mooiste aan Podotherapie vind Kris dat ze mét 
mensen mag werken en doormiddel van haar kennis 
mensen kan helpen om van hun klacht(en) af te komen.

Een persoonlijke benadering staat dan ook voorop 
binnen Podotherapie 3D-VCN Horst.

(Sport-) PODOTHERAPIEKris        
SeurenWORD BEZORGER

EEN LEUKE BIJBAAN

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

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

BAARLO RONDOM WILHELMINASTRAAT

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

HELDEN RONDOM PROF. VAN OIJENSTRAAT

HELDEN RONDOM STERAPPEL

KESSEL RONDOM BEESELSEWEG

PANNINGEN RONDOM RINGOVENSTRAAT

PANNINGEN RONDOM SCHOUTENRING
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Peel en Maas ondertekent de woondeal met Hugo de Jonge
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ondertekende onlangs samen met de 
betrokken partijen, waaronder gemeente Peel en Maas, de Woondeal Limburg.

In de Woondeal staat dat er in Limburg 
26.550 woningen bij komen, waarvan 
het grootste deel in de sociale huur, de 
middenhuur en de betaalbare koop. In 
nauwe samenwerking gaan verschil-

lende partijen aan de slag om deze 
Woondeal te realiseren. 
“Met de woondeal in Limburg zor-
gen we ervoor dat betaalbaar wonen 
bereikbaar wordt voor iedereen. Van 

alle nieuwbouw is namelijk twee derde 
bedoeld voor het betaalbare segment. 
Iedere gemeente neemt hierin de 
eigen verantwoordelijkheid. Met deze 
aanpak houden we dorpen en steden 

in Limburg leefbaar”, aldus minister 
Hugo de Jonge. De regionale woon-
deals zijn regionale uitwerkingen van 
de Nationale Woon- en Bouwagenda. 
Hierin staan de oorzaken van de woon-
crisis en de doelstellingen en de aan-
pak voor de komende jaren.
Het beleid is erop gericht om het 

woningtekort op te lossen door 
900.000 goede nieuwe woningen te 
bouwen tot 2030, waarvan een groot 
deel betaalbaar. Woningcorporaties, 
bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties werken nauw samen om deze 
doelstellingen te bereiken.

   

Inloopavond over ontwikkeling Laefplein in Maasbree
De locaties Baarlosestraat 3 en 7 en Dorpstraat 67 in Maasbree worden herontwikkeld tot ‘t Laefplein. 
Donderdag 30 maart is er voor buurtbewoners een informele inloopavond over de plannen in café De Pool.

Op de inloopavond wordt informa-
tie verstrekt over de visie voor het 
Laefplein en de voorgenomen bouw-
plannen op de locaties Baarlosestraat 

3 en 7 en Dorpstraat 67. Een informa-
tieavond over de herinrichting van het 
plein, de openbare ruimte, volgt op 
een later moment. Belangstellenden 

zijn 30 maart welkom om tussen 19.00 
en 21.00 uur binnen te lopen op een 
moment dat het hem of haar schikt.
De plannen hangen dan klaar en de 

ontwikkelaar, adviseur en gemeente 
zijn aanwezig om vragen te beant-
woorden.

Om een indruk te krijgen van het aan-
tal aanwezigen wordt belangstellenden 
verzocht zich vooraf aan te melden. 

Dat kan via laefplein@schroen.nl onder 
vermelding van naam, adres en tele-
foonnummer. Ook vragen die niet kun-
nen wachten, kunnen worden gericht 
aan dit mailadres.

Gemeente plant bomen in Kessel en Meijel
In Kessel en Meijel worden in het voorjaar bomen geplant. Deze twee dorpen zijn gekozen om uitvoering te 
geven aan het 7.319 Bomenplan. Uiteindelijk is het de bedoeling om in acht jaar tijd een boom voor iedere 
inwoner van Peel en Maas te planten.

In 2021 heeft de gemeenteraad 
krediet beschikbaar gesteld om de 
komende 8 jaar 7.319 bomen te plan-
ten. Locaties kiest de gemeente zorg-
vuldig. Denk aan speelveldjes waar 
ze zorgen voor schaduw. Of bij andere 
bomen voor het creëren van een gro-

ter gebied voor kleine zoogdieren en 
insecten.
Volgens de gemeente zijn bomen 
een belangrijk onderdeel voor een 
betere leefomgeving. “Ze leveren 
een positieve bijdrage aan het kli-
maat. Daarnaast dragen ze bij aan de 

gezondheid en leefbaarheid in Peel 
en Maas.”

Donderdag 16 maart zijn in Meijel 
Jip, Ise, Iris en Cato, leerlingen van 
groep 7 van Den Doelhof, aan de slag 
gegaan om de bomen te planten. De 

leerlingen stuurden eerst een mail-
tje naar de burgemeester voordat het 
balletje ging rollen. Wethouder Erik 
Nijssen heeft vervolgens samen met 
een ambtenaar een bezoek gebracht 
aan de school.
Zij hadden leuk nieuws voor de leer-
lingen: ze mochten meedenken én 
beslissen over de nieuwe bomen 
in Meijel. Er zijn door de leerlingen 
veertig potentiële plekken aangewe-

zen voor de aanplanting van nieuwe 
bomen. Ze gingen vervolgens samen 
met de ambtenaar naar een aantal 
van de aangewezen plekken om te 
bekijken of het er praktisch moge-
lijk is.
Ook in de keuze van de boomsoor-
ten kregen de kinderen een belang-
rijke stem. Er zijn ruim twintig bomen 
geplant in de wijk Startebos.

DAGTOCHTEN VAKANTIEREIZEN

KEUKENHOF
Vertrekdata: 1, 11, 19, 22 april, 2, 10 mei
Incl. entree ticket

€ 68,-

LIBELLE ZOMERWEEK
Vertrekdata: dagelijks van 11 t/m 17 mei
Incl. entree ticket

€ 53,-

BAIERSBRONN – SCHWARZWALD  Duitsland
17 juni (vertrekgarantie), 19 augustus
8 dagen halfpension

€750,-

ANDORRA
24 juni, 14 oktober
10 dagen halfpension

€ 995,-
ZILLERTALER MUZIKANTEN PARADE - Oostenrijk
21 juli (vertrekgarantie), 3 september
10 dagen halfpension

€ 1150,-

NAUDERS  TIROL  Oostenrijk
9 juni (vertrekgarantie), 7 juli, 15 augustus (vertrekgarantie),
8 september – 10 dagen halfpension

va  € 975,-
RATTENBERG  BEIEREN  Duitsland
30 april, 11 juni, 16 juli, 17 september, 8 oktober
8 dagen halfpension

va  € 625,-

IGEA MARINA  ADRIATISCHE KUST  Italië
22 juli, 9 september
10 dagen halfpension

va  € 895,- 
FIETS HET PIETERPAD
30 mei (vertrekgarantie), 14 augustus, 25 september
5 dagen halfpension

€ 575,-

BERGEN AAN ZEE  Noord-Holland
12 juni, 25 september
5 dagen halfpension

€ 625,-
STEDENREIS PRAAGMOREINCLUSIVE
10 mei (vertrekgarantie), 14 juni, 13 september
5 dagen volpension

€ 595,-

OBERAU  WILDSCHÖNAU  Oostenrijk
30 mei, 16 juli, 3 september
8 dagen halfpension

va  € 775,-

SOLDAAT VAN ORANJE  DE MUSICAL
Vertrekdata: 23 april, 4 juni, 25 juni
Incl. entreekaart 1e rang

va  € 125,- NIEUW!

MUSICAL DISNEY’S AIDA
Vertrekdata: 21 mei, 9 juli
Incl. entreekaart 1e rang

€ 144,-

ALTMÜHLRADWEG  Duitsland
3 juli, 24 juli
9 dagen halfpension

€ 995,-

RONDREIS SCHOTLAND & IERLAND
4 mei (vertrekgarantie), 23 augustus
12 dagen halfpension

€ 1695,-

HEEL VEEL INCLUSIEF!
!

VERTROUWD ADRES!
!

SINGLEVRIENDELIJK!
! FIETSREIS!!

FIETSREIS!!

HEEL VEEL INCLUSIEF!
!

5 dagen halfpension
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 Trudy Hegger wint jeu de boulestoernooi 
    Breetanque Jeu de boulesclub Breetanque hield onlangs het winterboulen afsluittoernooi. Dit vond plaats 
in de hal in Boekend. Winnaar werd Trudy Hegger. 

    Aan dit toernooi namen 35 leden 
deel. Het toernooi werd gespeeld in 
de mixvorm, zodat in alle drie de ron-
den werd gespeeld met een andere 
partner. Na drie ronden waren er drie 

spelers met drie gewonnen wedstrij-
den. Op de eerste plaats eindigde 
Trudy Hegger met 23 punten. Fannie 
Jacobs werd met 6 punten tweede. 
Voor Frans Clerx, die eveneens 6 pun-

ten behaalde, was een derde plaats 
weggelegd.

       

    Meer spannend dan hoogstaand 
    Grashoek pakt verdiend punt tegen Heythuysen
    Grashoek nam het zondag 19 maart in eigen huis op tegen het enkele plaatsen hoger geklasseerde 
Heythuysen. Geen van beide partijen verdiende een overwinning. De 1-1 eindstand viel dan ook terecht te 
noemen. 

    Het treffen tussen Grashoek en 
Heythuysen was meer spannend dan 
hoogstaand, daarvoor ging er aan 
beide zijden teveel mis. Maar omdat 
beide ploegen elkaar in een wurg-
greep hielden bleef het tot de 90e 
minuut heel erg spannend. In een 
wedstrijd met weinig hoogtepun-
ten lukte het Heythuysen in de 35e 
minuut om een fl itsende aanval op de 
mat te leggen. Meteen was het raak. 
Over rechts werd de bal loepzuiver 
op het hoofd van Martijn Vrencken 
voorgezet die met zijn geplaatste 
kopbal Koen Clephas kansloos liet. 

Het Grashoekse antwoord volgde drie 
minuten later met een doelpunt van 
Oekraïense makelij: Sacha Nikolaichuk 
nam een corner waaruit Ivan Muchak 
met een intikker scoorde. Grashoek 
kreeg hierna nog wat halve kansen. 
Stan Cuijpers schoot net naast de 
paal en een mooie kopbal van Chris 
Hunnekens was te krachteloos om de 
doelman te passeren.

    In de tweede helft waren het vooral 
Koen Clephas en Coen Gommans die 
de hoofdrol opeisten bij Grashoek. 
Coen Gommans kreeg een paar goede 

schietkansen maar beide keren stond 
de doelman een treffer in de weg. 
Toch wist hij de doelman ook een 
keer te passeren, maar de scheids-
rechter keurde dit doelpunt af van-
wege buitenspel. Koen Clephas redde 
Grashoek bij een gevaarlijke vrije trap 
van Heythuysen. De bal ging onder 
de muur door maar Clephas ging 
naar de goede hoek en voorkwam 
een zekere achterstand en mogelijke 
nederlaag. 

    Tekst: John Janssen / SV Grashoek

       

    Laat kansen liggen
    Egchel speelt thuis gelijk tegen Crescentia 
    SV Egchel en Crescentia uit Tungelroy hebben zondag 19 maart op sportpark De Wietel de punten gedeeld. 
Hoewel bij Egchel het gevoel heerste dat er meer had ingezeten, eindigde het duel, dat onder leiding stond 
van scheidsrechter Mick Waayen uit Roermond, in een 1-1 gelijkspel. 

    De oranjehemden startten met onder 
andere de ervaren libero Albert-Jan 
Cornelissen en voorin de aanvallers 
Frank Gielen en Paul Ververgaert. De 
ploeg van trainer Lieuwe Kuijpers had 
in de eerste helft het betere van het 
spel. Egchel kwam in de 19e minuut 
op voorsprong door Paul Ververgaert. 
Hij haalde na een voorzet van Lex 
Verstappen verwoestend uit. Via de 
lat belandde de bal in het doel. Het 
feest ging echter niet door, omdat er 
vooraf buitenspel was geconstateerd. 

Vlak voor rust opende Egchel als-
nog verdiend de score. Opnieuw Lex 
Verstappen bracht de bal tot bij Frank 
Gielen. Hij omspeelde keeper Erik 
Mans en zorgde voor de 1-0.

    De thee was nog maar nauwelijks 
genuttigd of de stand kwam weer 
in evenwicht. Uit een voorzet vanaf 
rechts liet Lorn van Ool Egchel-
doelman Kars Titulaer kansloos: 1-1. 
De doelman moest daarna nogmaals 
ingrijpen bij een gevaarlijke aan-

val van Crescentia. Paul Ververgaert 
kreeg nog een tweetal uitstekende 
mogelijkheden om de punten in 
eigen huis te houden maar een stift-
bal en een schuiver net naast bete-
kenden niet de 2-1. In de laatste 5 
minuten van het duel deelde de arbi-
ter nog een viertal gele kaarten uit, 
gelijk verdeeld over beide teams.

    Tekst: SV Egchel   

 Succes voor dansers uit 
Peel en Maas 
    De vijf demoteams van DéDé Dance sleepten zondag 19 maart 
vijfmaal een prijs binnen op het Shell We Dance Event. In deze 
teams dansten ook Eva van de Leensel uit Helden, Evi Duijf, Anouk 
Winthagen en Cathelijne Davits uit Maasbree en Jolie Thijssen, 
Anne-Fleur van Rooij en Ima Slegers uit Meijel mee.

    Omstreeks honderd dansgroepen 
deden mee aan deze danswedstrijd 
in theater De Schalm in Veldhoven. 
Ze namen het tegen elkaar op in 
verschillende categorieën. Vier 
teams van DéDé Dance namen 
deel in de categorie Freestyle. Zij 
wisten alle vier als beste van hun 
leeftijdscategorie te eindigen. 

Daarnaast deed voor het tweede 
jaar een team mee in de catego-
rie Hiphop/Streetdance. Zij bleken 
in hun categorie bovengemiddeld. 
Daarmee promoveerde het team 
D-Revolution naar het hoogste 
niveau binnen de Shell We Dance 
competitie.

       

    Baarlo verliest ook bij MMC
    Ook in Weert is het Baarlo zondag 19 maart niet gelukt de eerste 
zege van dit kalenderjaar te boeken. Het treffen tegen MMC ging 
met 3-1 verloren. 

    Op het kunstgras van MMC was het 
voor de roodzwarten even wennen. 
Niettemin was de start nog hoop-
gevend. Al na 5 minuten was Baarlo 
dichtbij de openingstreffer. Uit een 
hoekschop kopte Jeffrey Arents de 
bal met het achterhoofd op de lat. 5 
minuten later kwam Baarlo alsnog 
op voorsprong. Uit een goed opge-
zette aanval over de linkerfl ank 
tikte Laurents van den Ham, aange-
speeld door Jeffrey Arents, de bal 
in het Weerter doel: 0-1. Nog voor 
rust wist MMC Weert de rollen weer 
om te draaien. Uit een hoekschop 
en een goed uitgevoerde counter 

scoorde de thuisclub tweemaal.
    Baarlo ging meteen na de thee op 
jacht naar de gelijkmaker, maar 
kwam niet verder dan een schot op 
de paal. Bij het tumult rondom een 
discutabele strafschop werd Baarlo-
doelman Jeffrey Schouenberg met 
twee gele kaarten naar de kleedka-
mer gestuurd. MMC miste de straf-
schop, maar in ondertal kon Baarlo 
geen echte vuist meer maken. 10 
minuten voor tijd deelde de thuis-
club alsnog de genadeklap uit: 3-1.  

  Tekst: Len Gielen / VV Baarlo   
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Locatie

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Beringe
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen

Straat/omschrijving 

Markt 1 en Maasstraat 2, 2A en 2B
Op den Bosch 10
Rembrandtstraat 61
Biesen 1
Meijelseweg 3 en 47
Rozenobel 1, 3, 7, 8, 12, 19, 25 en 27
Slootsekuilen 1, 7, 9, 11, 12, 14-16 en 36
Baarloseweg 33 A
Hövellstraat 51
Jacob van Marisring 71
Van der Boyenstraat 28
Graafschap Kesselstraat 6
Ondersteweg 6
Zandstraat 8A
Heezestraat 2
Lange Heide 9
Leeuwerik 5
Oude Heldenseweg 17
Westeringse Kemp 15
Platveld 13 - 15
Hub 12

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.

Organiseer met uw vereniging of 
stichting een reanimatiecursus
Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten 
reanimeert en een AED aansluit.

Als elke minuut telt, is snelle hulp 
van levensbelang. Een stichting 
of vereniging kan in aanmerking 
komen voor een vergoeding voor een 
reanimatiecursus voor hun leden. 
Kijk voor meer informatie onder 
Burgerhulpverlener en AED op
www.peelenmaas.nl.

Certificaat verlopen
Bent u al burgerhulpverlener maar 
is uw certificaat verlopen? Meld u 
dan aan voor een herhalingsles. Als 
u de herhalingsles al heeft gevolgd, 
pas dan uw certificaat aan in de app: 
HartslagNu.

Gemeentegids af te halen tot en met 
31 maart
De gemeentegids 2023 is dit jaar niet meer huis-aan-huis verspreid.

In plaats daarvan kunt u de gids 
afhalen bij afhaalpunten. Dit kan nog 
tot en met vrijdag 31 maart 2023. U 
kunt de gemeentegids afhalen bij de 
gemeenschapshuizen in elk dorp, de 
bibliotheken in Baarlo, Kessel, Maasbree, 

Meijel en Panningen en het Huis van de 
Gemeente.

U kunt de gemeentegids ook digitaal 
raadplegen op www.peelenmaas.nl. 
Gebruik het zoekwoord: gemeentegids.

Milieupark Peel en Maas
Het Milieupark is alléén voor inwoners 
uit Peel en Maas. Wij vragen daarom 
uw postcode, huisnummer en 
identiteitsbewijs. Staat u in de wachtrij 
voor het Milieupark?

Zorg er dan voor dat de in- en uitritten 
van de bedrijven bereikbaar zijn.

Kijk voor de openingstijden, spelregels en 
kosten op www.peelenmaas.nl.

Steunfonds energiekosten 
voor verengingen en stichtingen 2023

Het steunfonds energiekosten is er om financiële problemen van 
verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder 
winstoogmerk als gevolg van de hoge energiekosten te voorkomen. 

Aanvragen kunt u indienen op www.peelenmaas.nl.
Hier vindt u meer informatie over het steunfonds energiekosten, 
het aanvraagformulier en het uitvoeringsreglement. 

Financiele steun

Terugblik Steunfonds Corona 2020, 
2021 en 2022
In 2020 besloot de gemeente Peel en Maas om verenigingen, stichtingen en 
andere organisaties zonder winstoogmerk te ondersteunen in de effecten van de 
coronapandemie.

Het Steunfonds was bedoeld om 
verenigingen, organisaties en stichtingen 
zonder winstoogmerk te helpen die 
als gevolg van de coronacrisis in 
financiële problemen raakten. We 
wilden voorkomen dat het voortbestaan 
van deze organisaties, verenigingen 
en stichtingen in gevaar kwam. Het 
verenigingsleven is namelijk van grote 
waarde voor de leefbaarheid in de 
dorpen.

In eerste instantie was het Steunfonds 
Corona ingesteld voor de jaren 2020 en 
2021, maar is uiteindelijk verlengd voor 
2022 en ook het volledige jaar van kracht 
geweest.
Voorop staat dat we als gemeente 
zeer trots zijn op de veerkracht die 

de verengingen in coronatijd hebben 
getoond!

Aanvragen 2020-2022
In totaal zijn er 51 aanvragen ingediend 
voor het Steunfonds Corona 2020 tot en 
met 2022.
De aanvragen zijn te verdelen over de 
volgende categorieën: sport  (17), cultuur 
(12), gemeenschapsontwikkeling (10), 
educatie (7), jeugd (3) en welzijn en zorg 
(2).

Meer informatie
Bent u benieuwd hoeveel aanvragen er 
(gedeeltelijk) zijn toegekend, ingetrokken 
en afgewezen? En de totale financiële 
steun? Lees dan het volledige artikel op 
www.peelenmaas.nl.

Elke vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur

Infopunt WoonWijzerWinkel in het 
Huis van de Gemeente
Heeft u behoefte aan advies over zonnepanelen, een warmtepomp of het isoleren 
van uw woning? Of over andere manieren om energie te besparen?

Elke vrijdag kunt u tussen 13.00 en 
17.00 uur terecht bij het infopunt van de 
WoonWijzerWinkel Limburg in het Huis 
van de Gemeente.

Daar zit een adviseur voor u klaar die u 
informatie, tips en adviezen kan geven. 
De adviseur kan u ook helpen met het 

vergelijken van offertes of het aanvragen 
van subsidie.

U kunt ook terecht op
www.peelenmaas.nl/samenduurzaam.

Of bel met WoonWijzerWinkel Limburg op 
telefoonnummer 045 747 0051.
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Het prijzengeld voor vrouwelijke 
en mannelijke sporters moet gelijk 
getrokken worden

Frenkie de Jong, middenvelder bij FC Barcelona in Spanje, verdient ongeveer 32 keer zo veel in vergelijking met Lieke Martens, topspeelster in het 
internationale vrouwenvoetbal. En Chris Froome, meervoudig Tour de France winnaar, ontvangt zo’n half miljoen voor het winnen van de Tour, 
terwijl zijn vrouwelijke collega met eenzelfde overwinning genoegen moet nemen met een halve ton. Waarom zijn er zo’n grote verschillen in het 
salaris en het prijzengeld voor mannelijke en vrouwelijke topsporters?

Hoezo krijgen mannen en vrouwen voor eenzelfde 
fysieke inspanning niet eenzelfde beloning? Wat 
maakt bijvoorbeeld de prestatie van het beklimmen 
van de Alpe d’Huez door een man zoveel ‘knapper’ 
dan van een vrouw? In ieder geval ontvangt deze 
man daar een grotere beloning voor. Deze verschil-
len in de topsport zorgen er daarnaast voor dat het 
maatschappelijke probleem, waar mannen en vrou-
wen in dezelfde functies niet hetzelfde geld ont-
vangen, in stand wordt gehouden. Het is een slecht 

voorbeeld voor wat er aantoonbaar mis is in het 
bedrijfsleven.
Aan de andere kant valt het argument op te voe-
ren dat de mannelijke sporters meer sponsor- en 
kijkersinkomsten generen voor een toernooi of club. 
Je zou daarmee kunnen stellen dat de mannelijke 
sporters meer opleveren, dus daar ook een hogere 
beloning tegenover staat. Als je kijkt naar het ten-
nis, waar mannen en vrouwen exact evenveel ver-
dienen bij het winnen van Roland Garros, een van 

de grootste tennistoernooien, dan zie je dat zowel 
mannen als vrouwen een vergelijkbaar aantal toe-
schouwers naar het tennisstadion of de televisie 
trekken.

Het prijzengeld voor vrouwelijke- en mannelijke spor-
ters moet gelijk getrokken worden. Wat vindt u?

   

Pollbespreking: Rokers moeten een hogere zorgpremie betalen
De negatieve gevolgen van roken zijn algemeen bekend. Buiten de uiterlijke gevolgen van bruine tanden en bruine nagels, zijn er ook vele gezond-
heidsrisico’s die exponentieel stijgen. Met name het risico op allerlei vormen van kanker neemt flink toe. Moeten rokers door deze extra risico’s 
dan ook een hogere zorgpremie betalen? Of zou een dergelijke maatregel discriminatie bewerkstelligen, want er zijn nog zoveel andere gewoontes 
die ook erg ongezond zijn?

De mening van onze respondenten is zowel dui-
delijk als eenduidig: oneens. Zo geeft Marij bij-
voorbeeld aan dat een dergelijke maatregel onze 
keuzevrijheid zal inperken. “Nee, houd eens op met 
deze waanzin. Waar is de tijd gebleven dat een 
mens zelf beslissingen mocht nemen? Ik rook niet.” 
Alette is het helemaal eens met de reactie van 
Marij. “We beginnen langzaamaan marionettenpop-
petjes te worden die geen eigen beslissingen meer 
mogen nemen”, geeft Alette aan. Een ander veel 

gehoord tegenargument is het feit dat er nog veel 
meer ongezonde gewoontes zijn. “Wat een onzin. 
En mensen met overgewicht? Mensen die zuipen? 
Mensen die extreme sporten beoefenen of die roe-
keloos rijden. Ga zo maar even door”, geeft Jolanda 
duidelijk aan.
Een ander argument tegen de stelling is de con-
trole die hiermee gepaard zou gaan. “Het groot-
ste probleem vind ik dat je dat dan ook moet gaan 
controleren. Dan kom je heel dichtbij een ‘Big 

Brother-maatschappij’ waar ik geen voorstander 
van ben. Het lijkt me dan beter, en net zo effectief, 
als een deel van de accijnzen op sigaretten naar de 
gezondheidszorg gaat”, geeft Winnie duidelijk haar 
zienswijze weer. Deze accijnzen op sigaretten is ook 
het argument van Tilly om aan te geven dat rokers 
al meer betelen voor het feit dat ze roken. “Rokers 
betalen al meer belasting.”

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

Tapas terror
Afgelopen week was het weer 
eens tijd voor een gezellig dagje 
weg. U kent het wel, een beetje 
slenteren door de stad, foto’s 
maken van plekken waar je in 
je eigen dorp al honderden 
keren langsgelopen bent én, 
zoals het echte katholieken 
betaamt, mag een bezoekje aan 
de plaatselijke kerk niet ont-
breken. Maar als de dag op z’n 
einde loopt, beginnen de buik-
jes wel te knorren.

Hoppend van restaurant naar 
restaurant scannen we de menu-
kaarten die buiten als ware para-
depaardjes staan opgesteld op 
lessenaars. Uiteindelijk valt de 
keuze toch weer waar deze eigen-
lijk altijd op valt, tapas. Voor de á 
la carte eters onder ons, tapas is 
een uit Spanje afkomstige manier 
van dineren, wat letterlijk ‘hap-
jes’ betekent. Elke ronde bestel je 
maximaal twee kleine gerechtjes 
en vervolgens kun je zoveel rondes 
bestellen als je zelf wilt. Oftewel, 
een all-you-can-eat-restaurant, 
maar dan wél met enige vorm van 
cachet. Al is dat ‘all you can eat’ 
niet helemaal de juiste benaming. 
Beter zou zijn ‘all you can eat tot-
dat de kitchen sluit’. Mede hier-
door zijn er tijdens een avondje 
tapas drie fases te onderscheiden.

De eerste fase is de stressfase, 
waarbij de gerechtjes niet snel 
genoeg komen. Kijkend op je hor-
loge bereken je hoeveel rondes je 
nog ‘maar’ kunt bestellen als het 
op dit ‘mañana mañana tempo’ 
doorgaat. De volgende ronde moet 
alweer doorgegeven zijn, nog 
voordat de huidige ronde de slok-
darm gepasseerd is. Tijd is eten. 
Dan komt de hoogmoedfase. Deze 
fase is te herkennen aan tafelge-
noten die verzadigd beginnen te 
raken.

Zij hebben voldoende aan één 
gerechtje per ronde, wat bete-
kent dat jij hun tweede gerechtje 
soldaat mag maken. In plaats van 
twee gerechtjes per ronde, ga je 
ineens naar drie, vier, vijf.
Tenslotte is daar de derde fase, de 
valfase. De ogen blijken altijd weer 
groter dan de mond. Zuchtend en 
puffend ‘geniet’ je nog van de ver-
schillende toetjes. Met een buik 
die niet zou misstaan tijdens de 
zwangerschapsgymnastiek waggel 
je naar buiten. En de keuken? Die 
is nog meer dan een uur open.

Casper Keijsers

Caspers Comeback

Poll

Met de voeten in de klei
Weten wat er onder inwoners leeft, wat er in de wijken en dorpen gebeurt en meedenken waar we kun-
nen. Wij vinden het belangrijk om naar inwoners te luisteren. Zo verrichten we ook dit jaar weer veel 
nieuwe werkbezoeken aan verenigingen, bedrijven en andere organisaties. We laten ons inspireren door 
mooie initiatieven van inwoners en leren van ondernemers in de volle breedte. 

We hebben respect voor de oplossin-
gen die gezocht moeten worden om 
mee te kunnen doen in deze samen-
leving. Brood op de plank komt niet 
uit de lucht vallen. We spreken hard-
werkende inwoners die het beste 
voor hun omgeving willen. Ook 
ontmoeten we op onze tour vereni-

gingen en stichtingen. Het hoort alle-
maal bij gezonde wijken en dorpen. 
Vrijwilligers zijn de cement van de 
samenleving die houden onze dor-
pen levendig. Onlangs bezochten we 
nog voetbalvereniging MVC ’19 en 
Schutterij Sint Willibrordus, onderne-
mers in de zorg, een veehouderij en 

diverse mkb’ers. Wij blijven echter 
nieuwsgierig naar verhalen uit de 
dorpen en hoe onze dorpen ervoor 
staan. Heeft u vragen, ideeën of wilt 
u gewoon met ons in gesprek over 
uw bedrijf, vereniging of uitdagin-
gen? Laat het ons dan weten, dan 
komen we snel langs.

CDA Peel en Maas

Verkiezingen
5 maart waren er verkiezingen in Limburg. De kiezer was aan zet voor de Provincie Staten en het Waterschap. U heeft als kiezer uw stem 
laten horen en een duidelijk signaal gegeven. Uw input willen we graag inbrengen bij behandeling van dossiers waar de Provincie Limburg 
en het Waterschap invloed op hebben.

De invloed van de provincie en het 
Waterschap zijn groter dan iedereen 
denkt. In Peel en Maas is het belang-
rijk om te zorgen voor bijvoorbeeld 
voldoende woonruimte en om droge 
voeten te houden. Dit werd duide-

lijk tijdens de overstromingen in de 
zomer van 2021. Zo heeft de provin-
cie invloed op bijvoorbeeld de ver-
hoging van een dijktracé. Om deze 
reden hebben vier VVD’ers uit Peel 
en Maas besloten zich kandidaat te 

stellen voor de Provinciale Staten- en 
de waterschapsverkiezingen.
Voor beide verkiezingen hebben we 
als VVD Limburg onze zetels vast 
weten te houden. Dit zijn er vijf voor 
de Provinciale Staten en twee voor 

het Waterschap. We willen via deze 
manier alle stemmers bedanken voor 
de steun en we blijven ons onver-
minderd inzetten jullie.

Kevin Steeghs

VVD Peel en Maas

T.k gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder maai-
er.tractor enz tel 0619076959

Te koop gevraagd: Ganzeneieren tel.: 
06-86862058

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

BIJBAAN voor scholieren (weekend/
vakanties) bij Parkhoeve de Middelt 
(Baarlo-Kessel). Info 06-20955451

Te koop gekookte en gekleurde 
paaseieren Bong 50 Baarlo Dagelijks 
geopend van 13:00-18:00 uur Zater-
dags gehele dag vanaf 10:00 uur

GEZOCHT, een stukje grond in Baarlo 
om te recreëren. Telnr. 0621601896

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: 0640327108. Oude 
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
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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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oplossing 93
puzzel 94

Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het 
parochiespreekuur op dinsdagoch-
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen 
tel. 077 466 18 50 of per email roger.
maenen@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 
uur in de sacristie
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
H. Mis 9.30 uur m.m.v. parochiekoor
Woensdag 29 maart
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
Geen H. Mis

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 26 maart
Geen H.Mis

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
Pastorie Rochusplein 3
077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
H. Mis 10.00 uur – 5de zondag 
40dagentijd - herenkoor en uitvaart-
koor als gelegenheidskoor t.i.v. de 
lev. en overl. vrijwilligers van de St. 
Lambertusparochie; Lucie en Drees 
Hermkes-Kartner); overl. ouders 
Frans Hermans en Lies Frencken; 
Coba Nijssen-Tulmans (b.g.v. de verj) 
en voor overl. fam. Nijssen en overl. 

fam. Tulmans; overl. ouders Lenie 
Engels-van der Sterren en Piet Engels 
(vw hun 50ste trouwdag); Leo Peters 
(jaardienst en b.g.v. verj); collecte 
mede voor de weekboekjes

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact opne-
men met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 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 van 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten
Maandag 27 maart
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
en 19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 30 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. 
Aanbidding
Mededelingen
Laatste weekend van maart Deze 
weekendmis vervalt voor Meijel nog 
deze keer, i.v.m. maatregelen rondom 
Energiekosten.
Vanaf Pasen in april geldt weer het 
gewone, volledige vaste weekend-
schema.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 25 maart

H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
zangkoor
Zondag 26 maart
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl

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

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

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Maasbree
Misintenties
NL 58 RABO 00131001973
Pastorie Dorpstraat 13
077 465 12 19
par.aldefundismaasbree@hetnet.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
5e Zondag van de vastentijd
H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst overleden ouders 
Wiel Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs 
en kleinzoon Wilco.
Mededelingen
H. Missen rond Pasen
Donderdag 6 april
19.00 uur: Viering van Witte 
Donderdag

Vrijdag 7 april
Goede Vrijdag - Geen Kruisweg
Zaterdag 8 april
Geen H. Mis
Zondag 9 april
11.00 uur Viering van het Hoogfeest 
van Pasen
Maandag 10 april
2e Paasdag - Geen H. Mis

Vastenactie
Achter in de kerk staat een grote 
offerblok waarmee uw bijdrage 
wordt gevraagd voor de Vastenactie. 
Door zelf iets soberder te leven 
vraagt de ‘Vastenactie’ ons het zo 
gespaarde geld te geven voor men-
sen die het minder hebben. Alvast 
hartelijk dank voor uw hulp.

Parochie Kessel
Misintenties
NL39 RABO 0125235311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 / 06 24 21 61 06 
Kerkdiensten
Zaterdag 25 maart
19.15 uur H. Mis.
Fam. Jo Dings en Jo Dings-Vallen-
Laumen
Mededeling
Zaterdag 1 april is het Palmzondag en 
worden de palmtakken uitgedeeld.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31 RABO 0103903976
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
pastoor@parochiebaarlo.nl

www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
9.30 uur H. Mis. 5de zondag van de 
vasten Jaardienst Bertha Smits v. 
Horen en tevens voor Joep Smits.
Donderdag 30 maart
9.00 uur H. Mis
Mededeling
Vastenactie
Achter bij de uitgangen van de kerk 
staan offerblokken voor een bijdrage 
voor de Vastenactie. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13

Kerkdiensten
Zaterdag 1 april
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16 / 06 11 33 29 62
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan R. Weerawarna
077 462 12 65
weerawarnaranil@gmail.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Cluster MKBE

Flierenhof OG B.V. nodigt u met trots uit voor de open dag van haar nieuwe huisvestinglocatie in Maasbree

Zaterdag 25 maart

11.00 uur tot 16:00 uur

Flierenhof OG B.V.

Onderste Horst 1A

5993 NG, Maasbree

We hopen u op 25 maart te mogen begroeten!
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Shirley Alards Grashoek
Shirley’s leven is als een rollercoaster. Heftige momenten passeerden de revue, maar ook leuke herinnerin-
gen komen voorbij. Een open boek als ze is, vindt ze het niet erg om daarover te praten. Ze zit niet bij de 
pakken neer en geniet van de momenten met haar gezin, maar ook van haar werk en hobby’s. Deze week 
wordt Shirley Alards (31) uit Grashoek geplukt.

Shirley werd geboren en getogen 
in Grashoek, in het pand waar ze 
momenteel samen met haar zus res-
taurant de Meiden runt. Haar ouders 
hadden voorheen op die plek een 
meubelzaak en in 2012 werd het 
bedrijf omgezet in een restaurant. In 
2017 woedde er een hevige brand in 
het pand en konden de zaak en privés-
pullen van familie Lemmen als ver-
loren beschouwd worden. De familie 
kon haar leven opnieuw opbouwen.

	HHet was of een eigen 
zaak openen of een 
baan vinden als 
tekstschrijver

In 2019 werd gestart met de her-
bouw van het restaurant. Shirley’s 
droom was om ooit zelf een eetcafé te 
bezitten. “Het was of een eigen zaak 
openen of een baan vinden als tekst-
schrijver. Uiteindelijk heb ik de horeca-
opleiding gedaan. Die opleiding heb ik 
nooit afgemaakt, omdat ik aan de slag 
kon in het restaurant bij mijn ouders.
Toen we het restaurant na de brand 
weer gingen opbouwen, hebben mijn 
zus en ik besloten om het van mijn 
ouders over te nemen.
Mijn zus bevindt zich in de keuken en 
ik sta op de vloer.” Inmiddels draait 
het restaurant goed en hebben de 
dames hun draai gevonden.

Liefde
Dat geldt ook voor het liefdesleven 
van Shirley. Na de brand trok ze in 
bij Leon, die ze al jaren als vriend 
kende. Dat bloeide uit tot een relatie. 
“We hebben eigenlijk pas een relatie 
gekregen toen ik een tijdje bij hem 
woonde. Ik vond Leon altijd al leuk, 
maar hij vond mij te jong”, vertelt 
Shirley lachend. “Als de brand niet 
had gewoed, hadden wij geen rela-
tie gekregen en was onze zoon Leike 
van 4 niet geboren. Wat dat betreft 
is er nog iets moois ontstaan door de 
gebeurtenis.”

Pijn
Dat Leike werd geboren, is volgens 
Shirley achteraf heel speciaal. Er 
werd namelijk 1,5 jaar na de beval-
ling endometriose bij haar ontdekt. 
“Ik heb al vanaf mijn 15e pijn in mijn 
lichaam, de dokters wisten echter 
nooit waar het vandaan kwam. 1,5 
jaar na mijn zwangerschap werd ik 
zieker en vocht ik tegen de pijn, lopen 
kon ik bijna niet. Toen ik in Nijmegen 
in behandeling kwam, kreeg ik de 
diagnose endometriose, een vrouwen-
ziekte waarbij er een soort weefsel in 
je lichaam groeit dat gaat ontsteken. 
Doktoren weten niet precies wat het 
is en daarom is er veel onbegrip voor 
de ziekte. Iedereen dacht dat ik met 
een zwangerschapsdepressie rond-
liep. Gelukkig geloofde Leon in mij en 
heeft hij me altijd gesteund. Omdat de 

ziekte erfelijk blijkt te zijn, ben ik ont-
zettend blij dat we een jongen hebben 
gekregen. Maar ook dat ik zwanger 
kon worden, sommige vrouwen zijn 

namelijk onvruchtbaar door de ontste-
kingen in de baarmoeder, mijn eier-
stokken zijn nooit aangetast.”

Operatie
Een operatie zou volgens de docto-
ren de enige oplossing zijn. Shirley 
ging daarom in Nijmegen onder het 
mes, maar artsen haalden niet genoeg 
weefsel weg, waardoor Shirley niet 
werd verlost van de pijn. “Uiteindelijk 
ben ik na zestig keer in het zieken-
huis te zijn geweest, uitbehandeld in 
Nederland. Ik kwam uit bij een zie-
kenhuis in Londen, waar ze gespeci-
aliseerd zijn in deze ziekte”, vertelt 
Shirley.

	HMijn wens is om te 
gaan trouwen en alle 
stoeltjes aan tafel te 
vullen

“Daar onderging ik in coronatijd een 
operatie die onder andere werd 
gedaan door een robot. Ik voel me 
momenteel goed, maar de ziekte 
groeit weer terug, waardoor ik in de 
toekomst vaker geopereerd moet 
worden. Vanwege mijn ziekte heb ik 
d wens om te gaan trouwen en alle 
stoeltjes aan tafel te vullen. Trouwen 
gaat in juni gebeuren, of we opnieuw 
zwanger willen worden is nog de 
vraag. Het is heel dubbel.”

LVK
Toch zit Shirley niet bij de pakken neer. 
Met de ziekte is volgens haar goed te 
leven. Ze focust zich naast haar werk 
ook op hobby’s. Zo is ze medeorgani-
sator van de garagesale in Grashoek 
en laat ze tijdens carnaval haar zang-
kunsten aan publiek horen. Zo stond 
ze voor het eerst in de halve finale 
van het LVK. “Eigenlijk gaat het mij 
niet om het winnen, ik wil gewoon 

graag optreden. Dat heb ik tijdens car-
naval op een aantal locaties mogen 
doen. Ook ben ik gevraagd om de 
Boetezitting in Panningen te presen-
teren. Daar had ik geen ervaring in, 
maar ik vond het leuk om te doen.”

Huwelijksreis
Een andere passie van Shirley is rei-
zen. Gelukkig deelt ze die passie ook 
met haar man. Onlangs keerde ze 
terug van hun huwelijksreis.

	HAzië spreekt mij het 
meeste aan; de mensen 
zijn er ontzettend lief 
en ik hou van het eten 
daar

“Toen ik nog geen relatie had met 
Leon, heb ik in mijn eentje een reis 
gemaakt door Azië met een back-
pack. Azië spreekt mij het meeste 
aan; de mensen zijn er ontzettend lief 
en ik hou van het eten daar. Op elke 
hoek staat er een tentje met eten. Er 
hangt daar ook een goede sfeer en de 
omgeving is mooi. Leon denkt daar 
hetzelfde over en daarom zijn we op 
huwelijksreis naar Thailand geweest.” 
Hun 4-jarig zoontje maakte ook onder-
deel uit van de reis. “Hij deed het heel 
goed. Leike vond het geweldig, vooral 
de wilde olifanten die we hebben 
gezien. Daarom hopen we dit jaar of 
volgend jaar nog naar Afrika te gaan. 
Ik denk dat Leike de dieren daar ook 
leuk gaat vinden. Eigenlijk moeten 
we ook een nieuwe keuken, maar de 
huwelijksreis die we hebben gemaakt, 
blijft voor altijd in mijn geheugen. Dat 
is voor mij het geld waard.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Geplukt

Zaterdag 29 april 2023

Een lokaal, laagdrempelig en leuk hardloop-
evenement voor jong en oud door de straten 
van het centrum in Horst.

350 meter / 500 meter / 1150 meter 
2500 meter (Ut urban rundje) / 5 km / 10 km

DOE MEE...

Inschrijven via 
www.rundjeumuthundje.nl/inschrijven


