
Donatie Rampenfonds
Inwoners die buiten de dĳ k in Baarlo wonen, ontvangen van het Nationaal Rampenfonds binnenkort een donatie van maar liefst 300.000 euro. Dinsdag 28 februari ondertekende 

Jan Kluthausen (voorzi er dorpsoverleg) en wethouder Rob Wanten de donatieovereenkomst. Lees meer op pagina 06

WK09 \ 2023

02
03

03 UIT Peel en Maas: 

Lieke Wijnhoven

05 Vrijwillig in 

de spotlights: Glenn 

Bremmers

02 Wolf zorgt voor 

onrust in Peel en Maas

06 Woningbouw-

plannen krijgen 

provinciale steun

09 Gemeentenieuws 

Peel en Maas

Bewoner van pand dat mogelĳ k gesloopt gaat worden, is wel voor plannen

‘Voor een goed bedrag is alles te koop’ 
Op Beatrixstraat 3 in Panningen woont Rick Hendricks, één van de bewoners die wél voor de sloop van zĳ n 

woning is. Volgens hem waren de plannen al bekend toen hĳ  het huis kocht vĳ f jaar geleden. Hĳ  vindt dat 

de buren, die tegen de sloop zĳ n van de woningen, uit emotie reageren in plaats van naar de feiten kĳ ken. 

Een autoluw en groen Raadhuisplein is volgens hem een goede oplossing voor de toekomst.

Vijf jaar geleden kocht Rick Hendricks 

samen met zijn partner het huis op 

Beatrixstraat 3 in Panningen. Het was 

volgens hem algemeen bekend dat 

er plannen speelden die leiden tot 

de sloop van de woning. “We wisten 

dat de plannen eraan kwamen, maar 

we wilden de gok nemen. Omdat we 

allebei in het centrum werken, von-

den we de locatie van het huis aan-

trekkelijk. Toen we het huis kochten, 

was de gemeente één van de geïn-

teresseerden. Onze instelling was: 

mocht het zo ver zijn, dan zijn we 

bereid om te praten.”

En zo staat Rick er nog steeds in. 

“Voor een goed bedrag is alles te 

koop. We zijn bereid om naar de 

gemeente te luisteren. We hebben 

een bedrag in ons hoofd en als de 

gemeente daaraan niet kan voldoen, 

dan willen we in ons huis blijven 

wonen. Mochten we er samen uitko-

men, dan maken we ons geen zor-

gen over het vinden van een nieuw 

huis. Vijf jaar geleden was er ook een 

krapte op de woningmarkt en toen 

is het ons ook gelukt. We weten wel 

hoe het werkt.”

Volgens Rick reageert het ‘nee-kamp’ 

momenteel uit emotie en denkt 

het te kortzichtig. “Er spelen te veel 

onderbuikgevoelens. Ik denk dat veel 

mensen de plannen niet goed hebben 

gelezen. Ook ben ik van mening dat 

de bewoners van het ‘nee-kamp’’ wel 

hadden kunnen weten dat de plannen 

speelden. Ze hebben hun huiswerk 

destijds niet goed gedaan en dat zorgt 

nu voor frustraties. Ik ben niet de 

enige die voor de plannen is. De eige-

naar van Beatrixstraat 2 staat er het-

zelfde in, net als de meeste mensen 

waarmee ik praat.” 

Rick, die zelf ondernemer is in het 

centrum, is van mening dat het 

centrum erop vooruitgaat en dat 

Panningen een boost krijgt als de 

gemeente de plannen doorvoert. 

“Er komen meer parkeerplaatsen 

terug en de overlast van auto’s valt 

weg. Daarnaast wordt de hittestress 

opgelost door beton te vervangen 

voor groen. Voor alle ondernemers 

in Panningen zijn de plannen beter. 

Het zorgt ervoor dat het drukker 

wordt in het centrum en de toeristen 

blijven komen. Veel toeristen zien 

Panningen écht als een voorbeeld 

van een bruisend centrum waar 

altijd veel georganiseerd wordt en 

veel te doen is. Na de komst van de 

Leerlooijerweg is de hoek van Tinus 

ineens een druk bezocht deel van 

het centrum en niet meer de dode 

hoek die het eerst was. De nieuwe 

plannen zijn een oplossing voor de 

toekomst.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Colofon

Wolf gezien in Roggel, Egchel en Maasbree

Onrust in Peel en Maas door het spotten van een wolf
In Roggel en Egchel werd donderdag 23 februari een wolf gespot. Een 

dag later zou er ook een wolf gesignaleerd zĳ n in het buitengebied van 

Maasbree. Wat moet je doen als je oog in oog komt te staan met zo’n 

vierpotig roofdier?

“Allereerst is het belangrijk om te 

weten dat wolven in principe men-

senschuw zijn”, valt te lezen op de 

site van ‘BIJ12’, uitvoeringsorganisa-

tie voor de gezamenlijke provincies. 

“Dat betekent niet dat ze meteen 

weg zullen rennen wanneer ze men-

sen zien, maar opzoeken zal in de 

meeste gevallen ook niet gebeuren.” 

Maar wat nu als u toch oog in oog met 

een wolf komt te staan? “Dan is het 

belangrijk te beseffen dat deze wolf 

niet zo mensenschuw is als wolven 

van nature zijn”, legt Femke van Veen, 

eigenaar van een hondenschool in 

Panningen en geïnteresseerde in de 

wolf, uit. 

“Blijf in eerste instantie vooral rus-

tig en keer nooit met uw rug naar 

de wolf. Neem vervolgens lang-

zaam afstand door achteruit te lopen. 

Ren of fiets nooit hard weg, dit trig-

gert het jachtinstinct. Een wolf kan 

ongeveer 60 kilometer per uur en kan 

u dus met gemak bijhouden. Mocht de 

wolf echt dichtbij komen, probeer dan 

harde geluiden en grote gebaren te 

maken. Dit kan de wolf afschrikken”, 

legt Femke beknopt de juiste hande-

lingen bij een confrontatie uit. 

Echter, de kans op zo’n ontmoeting 

is klein, geeft Femke aan. Wolven en 

honden zijn verre familie van elkaar 

en dit kan interesse in elkaar opwek-

ken, zeker bij de hond. “Omdat wij 

onze honden opvoeden als sociale die-

ren en doordat wij hen leren om met 

soortgenoten te spelen, zien zij het 

gevaar vaak niet. De wolf kan de hond 

als indringer in zijn territorium zien en 

de hond willen wegjagen. Wolven zijn 

in eerste instantie conflictvermijdende 

dieren, omdat conflicten risico’s ople-

veren. De kans dat een wolf, u en uw 

hond zal opzoeken, is erg klein wan-

neer u uw hond aangelijnd houdt.”

Preventieve maatregelen

Wolven zijn voor mensen dus niet per 

se een groot gevaar, maar ze kunnen 

zich wel vergrijpen aan landbouw-

dieren, zoals bijvoorbeeld kippen en 

schapen. Gelukkig zijn er preventieve 

maatregelen die de kans op een wol-

venaanval op deze dieren sterk kan 

verkleinen. “Visuele middelen zoals 

fladderlinten werken vaak tijdelijk en 

zijn een goede maatregel op korte ter-

mijn. De wolven raken echter gewend 

aan deze linten. Voor de lange ter-

mijn helpt een afrastering beter”, legt 

‘BIJ12’ uit over verschillende preven-

tieve maatregelen. Hoewel een afras-

tering goed helpt, zijn wolven handige 

dieren en kunnen ze er nogal eens 

overheen, onderdoor of zelfs door-

heen manoeuvreren. Al dient hierbij 

wel gezegd te worden dat wolven 

niet zo snel voor de springoptie zul-

len kiezen. In plaats daarvan zullen ze 

veel sneller onder de rastering door 

proberen te kruipen. Daarom is de 

toevoeging van stroom geen overbo-

dige luxe. “Wolven zijn gevoelig voor 

elektriciteit en zullen daarom niet 

meer snel in de buurt komen als ze 

een flinke schok gekregen hebben”, 

vertelt Femke.

Help geen overdreven 

verhalen de wereld in

Monitoring

De wolf is een bedreigde diersoort. 

Dit betekent dan ook dat ze niet 

gedood of gevangen mogen wor-

den. Wat ons wél kan helpen tegen 

het gevaar van de wolf is een goede 

monitoring. “Mocht u een wolf 

tegenkomen, meld dit dan altijd op 

www.wolveninnederland.nl waar 

zich het wolvenmeldpunt bevindt. 

Hierdoor kunnen zij goed in kaart blij-

ven brengen waar en hoeveel wolven 

zich in Nederland bevinden”, vertelt 

Femke. “Daarnaast is het ook belang-

rijk om realistisch te blijven en geen 

overdreven of foutieve verhalen de 

wereld in te helpen. En ga de wolf 

ook niet opzoeken of achtervolgen 

met een auto. Het dier wordt door het 

opjagen onvoorspelbaarder. Een kat 

in het nauw maakt rare sprongen, 

maar een wolf des te meer”, advi-

seert Femke. ‘BIJ12’ voegt daar nog 

het volgende aan toe: “Pas wanneer 

wolven geen natuurlijke schuwheid 

voor mensen meer bezitten en posi-

tief geconditioneerd zijn op mensen 

om daar voedsel te verkrijgen, vor-

men ze een echte bedreiging.”

Toekomst

Volgens BIJ12 is het belangrijk om te 

accepteren dat de wolf nu eenmaal 

in Nederland aanwezig is. De nieuwe 

generaties wolven zullen minder men-

senschuw worden, dus de confronta-

ties tussen mens en wolf zullen gaan 

toenemen, vertelt Femke. Gezonde 

wolven die niet worden geprovoceerd 

of gevoed, vormen geen bedreiging 

voor mens en zullen vooral uit zelfbe-

scherming handelen.

Tekst: Casper Keijsers

Opnieuw actie in Panningen voor de slachtoffers in Turkije
Bĳ  de Turkse moskee in Panningen worden zondag 5 maart broodjes döner verkocht. Op zaterdag 18 maart staat de Turkse gemeenschap 

eveneens in het centrum van Panningen om Turkse pizza en lekkernĳ en te verkopen. Alle opbrengsten die met de verkoop worden verdiend, 

zullen naar de slachtoff ers van de aardbeving in Turkĳ e gaan.

Begin deze maand vond er ook 

al een actie plaats bij de Turkse 

moskee. Destijds werden er verschil-

lende spullen ingezameld die vervol-

gens naar de Turkse inwoners in het 

getroffen gebied werden gebracht. 

Van warme kleding tot powerbanks 

en van verwarmingselementen 

tot hygiëne producten, overal was 

vraag naar. Maar deze keer dus geen 

inzameling van spullen, maar van 

geld in ruil voor een broodje döner. 

Voor deze lunch kan iedereen op 

zondag 5 maart vanaf 13.30 uur ter-

echt bij de Turkse moskee aan de 

Ruijsstraat 45 in Panningen. 

Zaterdag 18 maart worden er Turkse 

lekkernijen in het centrum verkocht. 

Ook is er een QR-code aangemaakt 

door de Turkse gemeenschap. Dit om 

geld in te zamelen voor het uiein-

delijke doel: een containerwoning in 

Turkije.

Christianne van der Wal reageert geschrokken

Uitbreidingsplannen in Egchel bereiken ook stikstofminister
Stikstofminister Christianne van der Wal is geschrokken van de plannen die varkenshouder Ru� en Holding heeft in het LOG-gebied in 

Egchel. Ze vraagt zich af waarom de vergunning is verleend en wil opheldering van Provincie Limburg. De actiegroep Big Pig City geeft aan 

dat de reactie van de minister hoop geeft om de plannen tegen te houden.

Rutten Holding uit Egchel wil het 

bedrijf met 13.000 varkens aan 

De Horsten uitbreiden. Het plan is om 

de komende tien jaar stallen te bou-

wen voor in totaal 38.000 varkens. 

Dit zou een toename van 25.000 var-

kens betekenen. De actiegroep Big 

Pig City ontstond nadat het college 

akkoord ging met de plannen. Zij wil 

de uitbreidingsplannen stoppen.

Esther Ouwehand, kamerlid van 

Partij voor de Dieren, haalde tij-

dens het stikstofdebat in de 

Tweede Kamer de casus in Egchel 

aan. Daardoor werd stikstofminis-

ter Christianne van der Wal wakker 

geschud. Zij gaf aan geschrokken 

te zijn van de uitbreidingsplannen. 

De minister zegde toe om navraag te 

doen bij de provincie Limburg. 

De reactie van de minister biedt 

hoop, geeft Patrick van ‘t Hooft, 

namens de actiegroep Big Pig City 

aan. “Maar het is zeker niet gezegd 

dat daarmee de natuurvergunning 

van de provincie van de baan is. 

De vraag is namelijk of de minister 

dit kan tegenhouden. Mogelijk kan 

alleen de rechter dat. Diverse orga-

nisaties hebben wel al aangekon-

digd de in het verleden afgegeven 

natuurvergunning bij de rechter aan 

te vechten, mocht de vergunning 

overeind blijven. Of dat lukt, is ook 

afwachten.”

Big Pig City geeft aan dat zij de vin-

ger aan de pols blijft houden bij de 

gemeente Peel en Maas. “Wij gaan 

er nog steeds vanuit dat het plan in 

het najaar wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad. En we doen er alles 

aan om de raad te bewegen om 

‘nee’ te zeggen tegen 25.000 var-

kens extra in Egchel.”
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Niet iedereen die in Peel en Maas opgroeit, blĳ ft hier ook wonen. 

HALLO Peel en Maas spreekt in de serie Uit… Peel en Maas met oud-

inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten 

onze gemeentegrenzen terecht zĳ n gekomen. In deze afl evering Lieke 

Wĳ nhoven (21) uit Panningen en inmiddels wonend in Australië.

Lieke was net 18 jaar toen ze voor 

het eerst alleen naar het buiten-

land vertrok. Ze stopte met haar 

studie voeding en diëtetiek om 

zichzelf terug te vinden en daar 

hoorde een vakantie naar Curaçao 

bij. “Ik vond de opleiding superin-

teressant en wilde er echt wat mee 

gaan doen. Omdat ik sporten leuk 

vind, wilde ik sportdiëtiste wor-

den, maar ik was te gefocust en 

sloeg erin door. De opleiding werd 

me teveel en daardoor besloot ik 

te gaan werken.” Op haar verjaar-

dag gooide ze het roer om. “Ik zei 

die dag tegen mijn ouders voor 

het eerst dat ik naar het buiten-

land wilde. Mijn ouders vonden dat 

goed en stonden erachter. Ik was 

nog nooit buiten Europa op vakan-

tie geweest en Curaçao stond al 

lang op mijn lijstje, onder andere 

omdat ze daar Nederlands spre-

ken.”

De reis in haar eentje vond Lieke 

in het begin wel spannend. Op het 

moment dat ze afscheid nam van 

haar ouders, begonnen de twij-

fels. “Ik dacht ‘wat heb ik gedaan’. 

Mijn moeder stond te huilen aan 

de gate en ik kon haar niet aan-

kijken. Toen ik eenmaal in het 

vliegtuig zat, kon ik niet meer 

terug, shit. Maar naast me zat een 

Nederlands meisje en met haar 

heb ik op Curaçao veel onderno-

men. Ik heb veel activiteiten van 

mijn bucketlist kunnen afvinken.”

Twee weken reisde Lieke rond op 

Curaçao en er ging een wereld 

voor haar open. Eenmaal huis-

waarts gekeerd, had ze de smaak 

te pakken. “Ik merkte dat ik echt 

mijn hoofd kon leegmaken op reis. 

Daarom ging ik op zoek naar een 

nieuw avontuur en kwam terecht in 

Frankrijk op een vakantiepark, waar ik 

onderdeel was van het animatieteam. 

Daar heb ik veel geleerd en plezier 

gehad. In het begin heb ik wel heim-

wee gehad, waardoor ik bewust wei-

nig met het thuisfront heb gebeld.”

Na haar tijd in Frankrijk en één week 

thuis te zijn geweest, vertrok Lieke 

alweer naar Amerika. Daar had ze 

zich namelijk aangemeld als au pair. 

Lieke had al enige tijd interesse in het 

werken met kinderen en bij een gezin 

in Philadelphia kwam dat tot uiting. 

“Ik vond kinderen altijd al superleuk. 

Thuis was ik trainer bij de jeugdatle-

tiek en paste ik regelmatig op kinde-

ren. In het begin was het werk als au 

pair best pittig, maar de kids waren 

superleuk. Ik ontmoette ze al eerder in 

Nederland, toen ze op bezoek waren 

bij hun oma. De vader van de kinde-

ren was namelijk Nederlands. Ik heb 

een goede band met ze op kunnen 

bouwen, veel contacten in Amerika 

kunnen opdoen en gereisd.”

In maart 2021 keerde Lieke vol nieuwe 

ervaringen terug naar Panningen. 

Na drie maanden te hebben gewerkt 

bij de Schatberg in Sevenum was het 

volgens haar weer welletjes geweest 

in Nederland. “Ik boekte een enkel-

tje naar Malaga en met geluk vond 

ik daar een baan. Op Mallorca had 

ik de zomer van mijn leven waar ik 

wederom werkte in een animatie-

team.”

In haar volwassen jaren heeft Lieke 

dus meer tijd in het buitenland ver-

toefd dan in Panningen. Momenteel 

verblijft ze in Australië, want na 

terugkomst uit Spanje bleef het reizen 

kriebelen. “Mijn plan was om naar 

Azië te gaan, maar een vriendin van 

mij zat in Australië. Dat zag ik als een 

kans. Het oorspronkelijke plan was om 

er 2,5 maand te verblijven, maar na 

een maand vond ik het zo fantastisch 

dat ik ben gebleven. Tien maanden 

later ben ik nog steeds hier. Het is een 

prachtig land.”

Haar reis door Australië begon in 

Sydney. Dat was de enige bestem-

ming die Lieke daadwerkelijk plande. 

De rest van reis liet ze op haar beloop. 

“Ik ben in Tasmanië geweest, heb de 

Great Ocean Road afgelegd, ben de 

oostkust afgereisd, in Bali en Thailand 

geweest en heb tussendoor gewerkt 

in een kinderopvang en bij een ski-

resort. Ik wilde geld sparen op een 

Australische bank. Van dat geld heb 

ik alle maanden geleefd. Een baan 

vinden in Australië is makkelijk, een 

accomodatie vinden daarentegen niet. 

Daarmee heb ik steeds geluk gehad.”

Momenteel verblijft Lieke in een klein 

plaatsje op vier uur rijden van Perth. 

Daar werkt ze als serveerster in een 

hotel. “Ik werk alleen in de avonden. 

Het verblijf en eten is gratis, waardoor 

ik goed kan sparen voor mijn vol-

gende reis.” Over twee weken hoopt 

ze namelijk in Nieuw-Zeeland te ver-

blijven voor een maand. Daarna wil ze 

een vriendin opzoeken in Mexico. 

Waar Lieke zich uiteindelijk gaat sette-

len, laat ze in het midden. Panningen 

staat in elk geval niet op het lijstje. 

“Ik weet niet precies waar dat wel zal 

zijn. In Australie voel ik me echt thuis, 

omdat ik hou van de natuur en het 

buiten zijn, maar het is ver weg van 

familie en vrienden. Tijdens feestda-

gen mis ik mijn familie. Kerst vieren 

in Australië is totaal anders, het voelt 

niet als Kerstmis wanneer het buiten 

35 graden is. Daardoor eten de men-

sen vooral koud. Daarnaast draait het 

hier dan om het ‘zuipen’ en daar ben ik 

zelf niet zo van. Op zo’n moment hakt 

het er wel in dat ik niet bij familie en 

vrienden ben. Mijn ouders zien wel dat 

ik lekker in mijn vel zit, ze hebben mij 

nog nooit zo blij gezien.”

Volgens Lieke heeft ze op reis meer 

kunnen leren dan ze op school ooit 

had kunnen doen. “Ik heb veel wilde 

dieren gespot: krokodillen, haaien, 

kangaroes en koala’s. Daar heb ik veel 

over geleerd. Daarnaast kan ik nu ook 

Spaans spreken en me door het reizen 

snel aanpassen aan een nieuwe omge-

ving. Dus eigenlijk leer ik elke dag wel 

iets nieuws en dat vind ik zo mooi.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Lieke Wijnhoven Australië
Peel en MaasUIT
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‘Gewoon lekker op de club zijn, daar draait het 
voor mij om’
Ze zĳ n het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar door 

belangeloos inze� en. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zĳ n ze onzichtbaar, maar altĳ d onmisbaar. 

HALLO Peel en Maas richt de schĳ nwerper op deze vrĳ willigers, waarvan iedere club, stichting en vereni-

ging er eigenlĳ k te weinig heeft. Wie zĳ n deze mensen, en waarom ze� en ze zich belangeloos in? Deze week 

vertelt Glenn Bremmers (27), als vrĳ williger op vele fronten actief bĳ  SV Panningen, over zĳ n taken en 

drĳ fveren.

Met zijn 27 jaar zou je verwachten 

dat Glenn zich iedere week in het 

groenwit van SV Panningen hijst, 

om als voetballer het verschil te 

maken bij de club waar hij zijn hart 

aan verpand heeft. Niets is echter 

minder waar. Door die jongens-

droom ging al vroeg een streep, 

toen knieproblemen ervoor zorg-

den dat hij zijn keepershandschoe-

nen en sporttas voorgoed opborg. 

Toch lukt het Glenn wel degelijk om 

iedere week een groot verschil te 

maken. Als vrijwilliger maakte hij 

zich onmisbaar door vele rollen op 

zich te nemen. “Vlaggen bij het eer-

ste elftal, jeugdleider bij de A2, het 

beheren van de social media kana-

len van SV Panningen, op zaterdag 

fluiten bij de onder-13, waar nodig 

een handje helpen achter de bar en 

sinds dit jaar zit ik ook in de acti-

viteitencommissie. ‘Nee’ zeggen 

is wellicht niet mijn beste eigen-

schap.”

Supersub

Dat er door fysiek ongemak na 

slechts een paar seizoenen al een 

eind kwam aan het zelf voetbal-

len, was een hard gelag voor Glenn. 

“Na een operatie aan mijn knie 

kreeg ik het advies van specialis-

ten om te stoppen. Ik besloot al 

gauw dat ik dan wel afscheid nam 

als voetballer, maar niet van de 

voetbalclub. Daarvoor vond ik het 

veel te gezellig bij SV Panningen.” 

Op dat moment kon Glenn nog niet 

bevroeden dat hij tóch nog één 

keer zijn opwachting zou maken als 

speler. “Toen ik vlagger was van 

het tweede elftal, was er tijdens 

een bepaalde wedstrijd een gebrek 

aan spelers. De coach wilde dat ik 

in zou vallen. Als spits kwam ik tien 

minuten voor het eind binnen de 

lijnen, hoewel ik er natuurlijk geen 

hout meer van kon. Ik miste zelfs 

nog een opgelegde kans. Misschien 

maar goed ook, want anders was 

de kater de volgende ochtend 

gigantisch geweest”, lacht Glenn. Het 

zijn dit soort anekdotes die ervoor zor-

gen dat hij zich iedere week met hart 

en ziel in blijft zetten voor de voetbal-

vereniging van Kepèl.

Rare gedachte

Dat die liefde wederzijds is, bleek een 

aantal jaren geleden toen Panningen 

een oefenduel speelde tegen VVV-

Venlo, Glenns andere liefde op voet-

balvlak. “Ze hadden geregeld dat 

ik, als soort pupil van de week, een 

penalty mocht schieten op Delano van 

Crooij, de toenmalige doelman van 

VVV. Zonder succes overigens, want hij 

hield ‘m tegen. Een dag later kreeg ik 

een berichtje van Delano, waarin hij 

me herinnerde aan m’n misser, maar 

ook liet weten dat hij een cadeautje 

voor me had: zijn keepershandschoe-

nen. Dat zijn mooie dingen.” Van Crooij 

is overigens niet de enige die Glenn 

fijntjes herinnerde aan die gemiste 

strafschop. Dat doen de spelers van de 

huidige A2 nog steeds. Stuk voor stuk 

jongens die Glenn al jaren onder zijn 

hoede heeft en voor wie hij meer is 

dan hun jeugdleider. “Nadat ik stopte 

met voetballen, ben ik meteen jeugd-

leider geworden. Eerst bij de F-jes, 

maar sinds de E-tjes ben ik ieder sei-

zoen meegegaan met de groep die nu 

in de A2 speelt. Komend seizoen waai-

eren ze uit naar de seniorenelftallen en 

heb ik ze niet langer onder mijn hoede. 

Dat is best een rare gedachte.”

Derde helft

Voor Glenn staat zijn vrije tijd vrijwel 

volledig in het teken van SV Panningen 

en aanverwante praktijken. “Op dins-

dag en donderdag trainen we met de 

A2. De trainingen bereid ik op maan-

dag en woensdag thuis al voor. Op vrij-

dag maak ik alvast de opstelling voor 

de wedstrijd op zaterdag. Daarna volgt 

natuurlijk de derde helft, die ook niet 

geheel onbelangrijk is bij deze leef-

tijdscategorie”, zegt hij lachend. Nog 

voordat Glenn op zaterdag coachend 

langs de lijn staat, is hij te bewonderen 

als scheidsrechter. “Meestal fluit ik de 

wedstrijden van de onder-13. Daarna 

is het gauw douchen en dan de dug-

out in voor onze eigen wedstrijd. Ook 

op zondag ben ik overigens veel hier. 

Meestal al rond 10.00 uur. Dan sta ik 

langs de lijn bij de lagere teams en kij-

ken we met het hele eerste elftal naar 

de verrichtingen van het tweede.”

Zondag

Wie denkt dat de taken van Glenn 

er daarmee op zitten, heeft het mis. 

“Na de wedstrijd van het tweede elf-

tal meld ik me in de bestuurskamer, 

waar ik zorg dat er koffie is voor het 

bestuur van de bezoekende partij. Ook 

ontvang ik de scheidsrechter. Daarna 

maak ik mezelf gauw klaar en meld 

ik me als grensrechter langs de lijn. 

Na de wedstrijd vind je me weer in de 

bestuurskamer, om na te praten met 

de scheidsrechter en daarna volgt uiter-

aard weer de derde helft.” Het is nogal 

een waslijst aan taken waar Glenn 

zich wekelijks vrijwillig mee bezig-

houdt. Gevraagd naar zijn drijfveer is 

het antwoord even simpel als logisch: 

“De gezelligheid binnen de club vind ik 

gewoon geweldig.”

A-kamp

Gezelligheid die ook ieder jaar de over-

hand heeft tijdens het in Panningen 

en omstreken beruchte A-kamp. Een 

weekend waarbij de A-junioren en 

hun leiders op stap gaan. “Daar maken 

we dingen mee die wellicht minder 

geschikt zijn voor in de krant”, lacht 

Glenn. “Het is met name de saamho-

righeid, die ook tijdens zo’n weekend 

alom aanwezig is, welke ik zo mooi 

vind hier. Dat bleek eens te meer na de 

brand in de kantine.” Glenn doelt op de 

zwarte bladzijde uit de geschiedenis 

van SV Panningen, nadat op donderdag 

25 maart 2021 de kantine en kleedloka-

len zwaar getroffen werden door een 

brand. “Ik heb het idee dat we daarna 

alleen maar hechter zijn geworden als 

vereniging. Je merkt het ook aan de 

jeugdige leden. Er staat een nieuwe 

generatie klaar om verschillende taken 

op te pakken. Dat is best uniek, getuige 

de verhalen die je overal hoort over 

een tekort aan vrijwilligers.” Daar zul-

len de taken van Glenn overigens niet 

bij horen. Met zijn 27 jaar behoort 

hij, zonder het wellicht te besef-

fen, zelf nog bij die nieuwe genera-

tie. Eentje waarvan SV Panningen nog 

jaren de vruchten mag plukken.

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 spotlights’.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Glenn Bremmers SV PanningenVrijwillig in de spotlights

Opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in 
Meijel wordt mogelijk verplaatst naar Beringe
Op de voormalige camping De Nieuwe Hof in Meĳ el worden sinds het voorjaar 2022 Oekraïense vluchte-

lingen opgevangen. Vanaf het begin is bekend dat deze opvang voor een tĳ delĳ ke periode mogelĳ k is. 

In de loop van 2023 worden op deze plek namelĳ k arbeidsmigranten gehuisvest. Samen met de eigenaar 

van de locatie bekĳ kt de gemeente Peel en Maas of de opvang verplaatst kan worden naar een locatie 

aan de Eelserstraat in Beringe.

De eigenaar van De Nieuwe Hof is 

ook eigenaar van de locatie aan 

de Eelserstraat in Beringe. Op deze 

locatie bevinden zich voormalige 

agrarische gebouwen en een leeg-

staande bedrijfswoning. De eigenaar 

wil de bestaande gebouwen (vrij-

wel) geheel slopen en de locatie op 

termijn omzetten naar een bestem-

ming voor een burgerwoning. Voor 

de periode tot dat moment willen 

de gemeente en de eigenaar bekij-

ken of de locatie tijdelijk ingericht 

kan worden voor de opvang van 

Oekraïense vluchtelingen.

Gesprek met omwonenden

De gemeente en de eigenaar wil-

len graag samen met de omwonen-

den van deze locatie bespreken op 

welke manier de opvang mogelijk 

gemaakt zou kunnen worden. De 

direct omwonenden zijn uitgenodigd 

voor een informatiebijeenkomst om 

hierover in gesprek te gaan.

Opvang in Peel en Maas

Naast twee gemeentelijke 

opvanglocaties – in Meijel en 

Maasbree – zijn er in de gemeente 

Peel en Maas ongeveer zestig 

particuliere opvanglocaties. De 

gemeente waardeert het enorm dat 

deze inwoners een jaar na het uit-

breken van de oorlog nog altijd hun 

woning openstellen en een veilige 

en prettige opvangplek bieden aan 

mensen die moesten vluchten voor 

de oorlog in hun land. De gemeente 

spant zich in om de gemeente-

lijke opvang goed te organiseren. 

Onlangs is de opvanglocatie in twee 

woningen van Daelzicht in Maasbree 

verlengd tot 1 oktober 2023, met 

een optie tot verlenging tot en met 

31 december 2023. Daarnaast zet 

de gemeente zich – samen met de 

eigenaar – in om de opvangloca-

tie in Meijel voort te zetten op een 

andere locatie. Zo blijft Peel en Maas 

een stevige bijdrage leveren aan het 

bieden van een veilige (tijdelijke) 

plek voor Oekraïense vluchtelingen.
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Subsidie van 750.000 euro

Woningbouwplannen in Peel en Maas mogen 
rekenen op financiële steun provincie
Provincie Limburg wil 750.000 euro bĳ dragen aan de woningbouwontwikkelingen bĳ  Kuukven in Baarlo en 

Antoniushof in Kessel. Die intentie werd dinsdag 28 februari bekrachtigd. Op deze manier draagt de provincie 

bĳ  aan het versnellen van de woningbouwplannen in Baarlo en Kessel en daarmee aan de verbetering van de 

woon- en leefomgeving. 

In Baarlo is de behoefte aan betaal-

bare (sociale) huurwoningen en koop-

woningen groot. Met dit plan wordt 

een flink deel van die behoefte inge-

vuld. “Samen met woningbouwcorpo-

ratie Wonen Limburg ontwikkelen wij 

een woningbouwplan waar je betaal-

baar en dorps kunt wonen met extra 

aandacht en ruimte voor klimaat en 

een toekomstbestendige, groene leef-

omgeving”, vertelt Rob Wanten. “Dit 

plan betekent veel voor Baarlo. Door 

het bouwen van nieuwe woningen 

kunnen jong en oud een passende 

woning vinden. Het zorgt ook voor 

doorstroming op de woningmarkt.” 

Het plan behelst meer dan honderd 

woningen. Enkele weken geleden 

stelde de gemeenteraad van Peel en 

Maas al een extra voorbereidingskre-

diet beschikbaar om de plannen voor 

Kuukven verder uit te werken. 

Het is goed dat de 
provincie het belang 
van de plannen ziet

Antoniushof 

Ook in Kessel is dringend behoefte 

aan betaalbare (sociale) huurwonin-

gen en koopwoningen. De gemeente 

ontwikkelde samen met woning-

bouwcorporatie Antares een plan 

ontwikkeld voor 27 woningen, waar-

mee aan de eerste behoefte kan 

worden voldaan. “Ook deze ontwik-

keling is zeer gewenst”, zegt Rob 

Wanten. “Het is goed om te zien dat 

de woningcorporaties op verschil-

lende locaties in Peel en Maas samen 

met ons aan de slag zijn om nieuwe 

(sociale) huurwoningen te realise-

ren, ook in een tijd dat dit financieel 

wat moeilijker wordt. Het is goed 

dat Provincie Limburg het belang 

van deze plannen voor onze ker-

nen ziet en bijdraagt aan de realisa-

tie. Zo zorgen we er samen voor dat 

het ook in de toekomst goed wonen 

is in Peel en Maas.” Het zijn woor-

den waar gedeputeerde Lia Roefs 

zich bij aansluit. “In Limburg is er, 

net als in heel Nederland, vooral 

behoefte aan betaalbare woningen. 

Als we daar geen extra aandacht aan 

schenken, kunnen veel mensen de 

woningmarkt niet betreden of niet 

doorstromen naar een meer bij hun 

levensfase passende woning. Ik ben 

daarom blij dat bijvoorbeeld het plan 

in Kessel helemaal bestaat uit sociale 

huurwoningen en goedkope koopwo-

ningen voor zowel jongeren als voor 

senioren.”

Koud in maart
We hebben een behoorlĳ k droge februarimaand achter de rug, zonder dat het echt koud is geweest. 

Nu maart op de kalender staat, snakken veel mensen naar de lente. Dat gevoel moeten we nog even vast-

houden, want in de eerste week van maart wordt het eerder kouder dan warmer. De wind gaat uit een 

noordwestelĳ ke tot westelĳ ke richting waaien en voelt geregeld guur aan. Af en toe vallen er buien of trekt 

er een langgerekt gebied met neerslag over. Doordat de bovenlucht kouder wordt, kan er af en toe ook een 

hagelsteentje of een vlokje sneeuw bĳ  zi en met temperaturen die overdag tussen 2 en 5 graden boven nul 

komen. In de nacht vriest het dan licht tot soms matig. Foto is gemaakt in de Heldense Bossen vlakbĳ  de 

camping. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

Na het hoogwater van juli 2021 

hebben de bewoners van het bui-

tendijks gebied samen met de 

gemeente Peel en Maas gewerkt 

aan een hoogwaterplan. Dit hoog-

waterplan kent drie belangrijke 

pijlers: zelfredzaamheid, aanpassin-

gen aan de infrastructuur om eva-

cuatie bij hoogwater te verbeteren 

en coördinatie, het organiseren van 

de mankracht en materieel. “Het 

dijkversterkingsproject gaat vooral 

over de veiligheid van bewoners 

binnen de dijk. Met andere bewo-

ners die ook buitendijks wonen, 

ben ik na gaan denken over maat-

regelen die de bewoners buiten 

de dijk kunnen helpen”, zegt Luuk 

van Dijk. “Samen met de gemeente 

hebben we de verbinding gelegd 

met de dijkversterking: werken aan 

hoogwaterveiligheid, zowel bin-

nendijks als buitendijks. Door ons 

als gemeenschap goed te organi-

seren, en samen te werken met 

het waterschap en de gemeente, 

kunnen we nu maatregelen gaan 

treffen die helpen om schade in de 

toekomst te voorkomen.”

Het Nationaal Rampenfonds 

stelde hen in de gelegenheid 

om een donatie aan te vragen 

voor maatregelen die ze zelf 

als woningeigenaren kunnen 

nemen. Het hoogwaterplan is via 

het Dorpsoverleg ingediend. De 

gemeente heeft daarin meege-

dacht. “Wij zijn er trots op dat het 

ons gelukt is om 300.000 euro te 

krijgen. Dat geld wordt gebruikt 

om bijvoorbeeld kratten aan te 

schaffen om spullen hoog en droog 

in de woning te kunnen laten 

staan, maar daaronder valt ook 

een studiebudget om een goede 

evacuatieroute te realiseren.“ 

Het verbeteren van de evacuatie-

routes is een onderdeel van het 

Hoogwaterveiligheidsproject Baarlo 

– Hout-Blerick.

Baarlo trekt samen op

Jan Kluthausen voorzitter van het 

Dorpsoverleg is trots op wat Baarlo 

allemaal voor elkaar krijgt. “Ik vind 

het geweldig dat de buitendijkse 

bewoners dit initiatief voor ver-

beteren van hun eigen toekomst 

hebben genomen. Met het laatste 

hoogwater hebben we al gezien 

dat we er voor elkaar moeten zijn. 

Door dit proces hebben de bewo-

ners aan beide zijden van de dijk 

bijna letterlijk een brug gebouwd, 

weten we elkaar veel beter te vin-

den en te helpen. Supermooi, dit 

blijven we als gemeenschap in de 

toekomst zeker doen.”

Zelfsturing

Wethouder Rob Wanten noemt het 

project een voorbeeld van wat de 

gemeente bedoelt met zelfsturing. 

“Inwoners die zelf nadenken over 

hun zelfredzaamheid en de toe-

komst. Het is voor het eerst dat 

inwoners in Limburg langs de Maas 

hun zelfredzaamheid op deze wijze 

vergroten. Dat wij als gemeente 

samen met het Waterschap een 

helpende hand bieden met onze 

expertise is logisch. In een hoog-

watersituatie heeft ieder zijn eigen 

taken en gezamenlijk staan we 

voor voorkomen van leed en grote 

schade. In de aanvraag aan het 

Rampenfonds zitten een aantal 

zaken die hier mooi op aansluiten, 

zoals bijvoorbeeld een machine 

voor het vullen van zandzakken. 

Natuurlijk hoop ik voor de buiten-

dijkse bewoners dat het allemaal 

niet vaak nodig is. Als de Maas toch 

buiten de oevers treedt, zetten we 

samen de schouders er onder. Ook 

ik ben trots op Baarlo”.

Vervolg voorpagina

Donatie Rampenfonds
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Column

Geliefd
Een wrang jubileum werd vorige 

week gevierd: de verschrikke-

lijke oorlog in Oekraïne duurt nu 

al een jaar. En een paar weken 

geleden vernietigde een verschrik-

kelijke aardbeving in 2 minuten 

het levensgeluk van miljoenen 

mensen. Vele duizenden doden en 

ontelbaren die alles kwijtraakten. 

Gemaakte plannen en toekomstdro-

men zijn ineens voorbij. Ontelbare 

families rouwen om hun geliefden. 

Wat een diep verdriet. Toch lijken 

die beide rampen op elkaar. Althans 

wat de vreselijke effecten betreft. 

Maar naast dood en vernietiging 

blijft er toch hoop. In Oekraïne zien 

we naast de voortgaande vernieti-

ging toch ook al opbouw. In Turkije 

zagen we de intense vreugde als 

er toch weer iemand, na zoveel 

dagen, levend onder het puin 

werd uitgehaald. Onvoorstelbaar. 

Onvoorstelbaar is ook de gedreven-

heid van de reddingswerkers, uit 

zovele landen. We hebben afgelo-

pen jaar wat betreft Oekraïne en de 

laatste weken vanwege Turkije en 

Syrië gezien wat zo’n ramp in men-

sen losmaakt. Overal kwamen er 

prachtige initiatieven om goederen 

voor de slachtoffers in te zamelen. 

En natuurlijk die actie voor Giro 555. 

Bijzonder te zien hoe een overvloed 

aan ellende ook een overvloed aan 

liefde losmaakt. Zoveel solidari-

teit, over alle grenzen van landen 

en religies heen. Geweldig dat in 

zo’n diepe onmacht er ook zoveel 

positieve energie opkomt. Wat een 

troost voor die mensen! Maar het 

rouwen gaat door. Veel kerkho-

ven in Oekraïne worden te klein. 

Hoe vreselijk dat er in het heetst 

van de strijd zelfs massagraven 

gemaakt moesten worden. En ik 

hoorde iemand van Turkse komaf 

vertellen hoe belangrijk het voor 

de door de aardbeving getroffen 

families is, om hun omgekomen 

dierbaren met de oude rituelen van 

hun geloof te begraven. Zorgvuldig, 

met eerbied en met vertrouwen dat 

de God van alle leven hun gelief-

den zou ontvangen. Hoe mooi te 

zien als mensen in hun diep ver-

driet toch rust vinden in hun geloof 

en niet verbitteren. Nee, er is geen 

God die de oorlog of de aardbe-

ving tegenhoudt. Dat moeten wij 

mensen zelf doen, door aan vrede 

te blijven werken en door in aard-

bevingsgebieden veilig te bouwen. 

Maar voor mij blijft gelden: Wat ons 

ook overkomt, wij zijn en blijven 

geliefd.

pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

Bespreking poll week 08

Het kabinet wil een fl ink aantal medicĳ nen makkelĳ ker verkrĳ gbaar maken. Een wĳ ziging in de regelgeving zou ervoor moeten zorgen dat 

onder andere zware pĳ nstillers, melatonine en maagzuurremmers binnenkort ook te koop zĳ n in supermarkten en tankstations. Apothekers 

waarschuwen echter voor de gevaren die het met zich meebrengt, wanneer je slaapmedicatie tegelĳ k af kunt rekenen met een volle tank. 

Hebben zĳ  een punt, of is het makkelĳ ker beschikbaar maken van bepaalde medicatie wél een goed idee?

Voor Liesbeth Bouten-Zeetsen is het klip en 

klaar: zij vindt het een slecht plan. “Bij bepaalde 

medicijnen is controle nodig, zoals NSAID’s. 

En wat als iemand oneindig maagzuurremmers 

gebruikt, want het helpt, maar er wordt niet 

onderzocht wat de achterliggende oorzaak is? 

Wat als dan na lange tijd bij de huisarts blijkt 

dat er wel iets goed mis is”, vraagt ze zich af. 

“Tja, iets te lang aan zelfzorg gedaan zonder con-

trole. En wie vertelt jou bij het tankstation dat je 

bepaalde medicatie niet mag nemen bij de medici-

jnen die je al gebruikt”, uit Liesbeth haar zorgen. 

Edwin de Jong ziet op zijn beurt een ander probleem 

ontstaan, wanneer medicatie beschikbaar wordt 

aan de benzinepomp. “Welja, nog langer wachten 

in de rij om af te rekenen na het tanken. Het lijkt 

nu al bijna een supermarkt met al die mensen die 

broodjes en sigaretten willen afrekenen zonder te 

tanken”, schrijft hij in zijn reactie. Jan Litjens vindt 

dat álle medicatie weer beschikbaar moet worden 

via het tankstation. “Alcohol mag ook terug bij de 

bezinepomp, want ook dat is een goed medicijn. 

Ik vind het dus een goed idee.” Het is niet de mate 

van verkrijgbaarheid, maar de prijs waar iets aan 

gedaan zou moeten worden, stelt Rob van den Berg. 

“Als je medicatie nou écht gemakkelijker verkrijg-

baar zou willen maken, dan deed de overheid iets 

aan de prijs hiervan en niet aan de locatie waar het 

te koop is.”

Over een kleine twee weken 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 hen best bevonden kandidaat. Maar zou dit stem-

recht niet enkel beschikbaar moeten zĳ n voor de mensen die er ook echt verstand van hebben?

Waarom mag iemand van 40 jaar oud, die geen 

enkel idee heeft wat de politieke standpunten 

van de kandidaten zijn, wel stemmen, terwijl 

iemand van 17 jaar oud, die al weken alle debat-

ten en partijprogramma’s volgt, geen stem mag 

uitbrengen? Je kunt eigenlijk pas een juiste stem 

uitbrengen, wanneer je weet waar alle partijen 

voor staan. Zouden we daarom, in plaats van een 

stemgerechtigde leeftijd, niet een kleine politieke 

kennistest moeten afnemen in het stemhokje, waar-

bij alleen de mensen met een voldoende score een 

stem mogen uitbrengen. Op deze manier worden er 

enkel bewuste keuzes gemaakt in het stemhokje.

Aan de andere kant bepaalt de overheid natuurlijk 

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. Daarnaast kan een politieke ken-

nistest fraudegevoelig zijn. Wat nu als ik ’s morgens 

ga stemmen en de vragen doorgeef aan een vriend 

die pas ’s middags gaat stemmen?

De stemgerechtigde leeftijd moet vervangen wor-

den door een politieke kennistest. Wat vindt u?

De stemgerechtigde leeftijd moet vervangen worden 
door een politieke kennistest 

Meer medicatie bij benzinepomp is een goed idee

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

WERKEN BĲ

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

Gezocht Hulp in de huishouding in 
Panningen
voor 2 wekelijks, 3 a 4 uur in overleg. 
Tel: 06 46 41 83 07

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

Tuinman gezocht voor onderhoud 
tuin in Kessel. Ongeveer 1 dag in de 
week. Telefoon: 06 22 20 77 86

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

Ben je op zoek naar een baan van 
maart t/m juni?
Wij zoeken een collega die ons tijdens 
het aspergeseizoen kan helpen bij de 
huisverkoop en het verpakken van 
asperges. Uren en dagen in overleg.
Interesse? Bel of app 06 11 45 07 18
Engels Asperges Panningen
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We gaan weer opruimen!

Op 18 maart wordt overal in Nederland zwerfafval opgeruimd. Dan is het de 21ste Landelijke Opschoondag. Ook in 
Peel en Maas doen we elk jaar mee. Hoewel we met  350 vrijwilligers al veel plekken regelmatig schoonhouden, blijven 

dit soort grotere acties nodig.  Iedereen die zwerfafval wil aanpakken kan meehelpen. 

Doe jij ook mee?

www.peelenmaasschoon.nl

Hoe werkt het? 

•Kies een dorp uit de lijst hieronder waar je op wilt ruimen.
•Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl en zet het dorp erbij.
•Een paar dagen van te voren krijg je een bevestigingsmail en instructies.
•Wij zorgen voor opruimmateriaal en iets lekkers.

Landelijke 
Opschoondag

Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Maasbree
Meijel
Panningen

Zaterdag 18 maart

13:00u.-16:00u.
13:00u.-15:00u.
14:00u.-16:00u.
14:00u.-16:00u.
10:00u.-12:00u.
13:00u.-15:00u.
09:00u.-12:00u.
09:00u.-12:00u.
10:00u.-12:00u.
09:00u.-12:00u.
10:00u.-12:00u.

Ingweg 7
Kerk
Schoolplein
Kerk
Kerkeböske
Onderste Markt
Kapel Maasstraat - Haagweg
De Sprunk
Café de Pool
D'n Binger
Gemeenschapshuis In Kepel
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Locatie

Baarlo

Baarlo

Koningslust

Maasbree

Maasbree

Maasbree

Meijel

Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Bongardweide 30

Bongardweide 32

Rect. Isidorusstraat 1

Lange Heide 18

Venloseweg 129

Zonneveld (nabij) 49

Heldensedijk

Stembureaus in Peel en Maas 2023

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.

Adviesgroep Kunst en Cultuur zoekt 
nieuwe leden!
Heeft u een zwak voor cultuur en wilt u méér doen met uw kennis hierover? 

Word dan lid van de adviesgroep Kunst en Cultuur van de gemeente Peel en 

Maas.

Wat bieden wij u?

De adviesgroep bestaat uit 

enthousiaste, kundige vrijwilligers 

met hart voor kunst en cultuur. U 

kunt hierin actief meedenken over 

onderwerpen als het kunstsymposium 

Baarlo, popmuziek en het 

restauratiecompliment. Samen maakt 

u het culturele leven in de gemeente 

Peel en Maas een stukje bruisender.

Meld u aan!

Bent u 18 jaar of ouder en wilt u graag 

bijdragen aan kunst en cultuur binnen 

de gemeente Peel en Maas? Stuur dan 

uw motivatie en curriculum vitae vóór 

18 maart naar administratiemo@

peelenmaas.nl. We horen hierbij graag 

waarom u lid wilt worden en waar uw 

kennis ligt. U woont bij voorkeur in 

onze gemeente.

Vragen?

Bel of mail met Jacqueline Stienen 

via het bovenstaande e-mailadres of 

telefoonnummer 077-3066666.

Inzameling Klein Chemisch Afval 
(KCA) en textiel
Klein Chemisch Afval

· Baarlo: maandag 6 maart 17.00 - 19.00 uur, op de Markt bij de kerk

· Kessel: dinsdag 7 maart 17.00 - 19.00 uur, Markt

· Kessel-Eik: woensdag 8 maart 17.00 - 19.00 uur, Mariaplein

· Maasbree: donderdag 9 maart 17.00 - 19.00 uur, Kennedyplein, zijde Dorpstraat 

tegenover de kerk

· Meijel: maandag 13 maart 17.00 - 19.00 uur, Raadhuisplein

Textiel

Van maandag 6 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023 zamelen we textiel in. Kijk 

op de afvalkalender voor de juiste inzameldag bij u in de straat. Wilt u weten welke 

afvalstroom waar bij hoort? Kijk dan op de afvalkalender op www.peelenmaas.nl of 

op de Afvalapp: Afvalkalender Peel en Maas.

Kandidatenlijsten ontvangen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en 

de Waterschapsverkiezingen. U mag die dag dus twee keer stemmen. De 

stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

U ontvangt de kandidatenlijsten 

thuis

De kandidatenlijsten worden tussen 27 

februari en 1 maart 2023 bezorgd. Op 

de achterzijde van de kandidatenlijst 

vindt u alle informatie die u moet 

weten over de verkiezingen. Zo staat er 

onder andere wat u moet meenemen 

naar het stembureau, wat u moet doen 

als u niet zelf kunt gaan stemmen en 

wie mag stemmen.

Heeft u geen kandidatenlijst 

ontvangen? Dan kunt u deze afhalen in 

het Huis van de Gemeente.

De kandidatenlijsten staan ook op

www.peelenmaas.nl/verkiezingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.

peelenmaas.nl/verkiezingen of neem 

contact op met Burgerzaken; bel naar 

077 306 6666 of stuur een e-mail naar 

verkiezingen@peelenmaas.nl.

Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur

Commissievergadering

Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:

· De publieke tribune is opengesteld.

· Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen 

op de publieke tribune.

· Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering digitaal volgen via de 

website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.

· Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 6 

maart 2023, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de 

commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl. U kunt de agenda 

en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

· Regio Noord-Limburg, 4e envelop Investeringsagenda

· Kaderstelling Kunst en Cultuur – onderdeel Erfgoed

· Ophogen lopende kredieten infrastructurele werken

· Uitkeringsaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming diverse plannen

· Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen

· Vaststellen bestemmingsplan “4 woningen aan de Napoleonsbaan Noord te Baarlo”

· Vaststellen “bestemmingsplan aanpassing Baarloseweg 45b, Helden”

· Vaststellen “Ontwikkeling Ruimte voor Ruimte woning Berkenheg 7a, Meijel”

· Vaststellen bestemmingsplan “Maasbreeseweg 55/57 Helden”

· Vaststellen bestemmingsplan “Horsten 15 Baarlo”, wijzigen bestemming van 

glastuinbouwbedrijf naar een bedrijf niet agrarisch verwant

· Vaststellen bestemmingsplan “Lorbaan 46 Grashoek”, wijziging bestemming 

Agrarisch-Intensieve veehouderij naar Agrarisch-Grondgebonden met een 

hondentrainingscentrum”

· Vaststellen “bestemmingsplan Donk 2a Kessel”, wijziging van Agrarisch Intensieve 

veehouderij naar Agrarisch verwant bedrijf en aanduiding wettelijke plattelandswoning

Verkiezingskrant in gewone taal
Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder 

mogen stemmen. Maar wat betekent dat 

voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland 

die moeite hebben met lezen, schrijven 

of rekenen? Stemmen is extra lastig als 

je niet zo goed kunt lezen. Daarom is de 

Verkiezingskrant in gewone taal gemaakt. 

In de wachtruimte van de Wegwijzer, op 

de leestafel in het Huis van de Gemeente 

en alle bibliotheken in Peel en Maas ligt 

deze krant.

U kunt de Verkiezingskrant ook online 

lezen en terugvinden op

www.peelenmaas.nl.

Natuurontwikkeling Simonshoek Meijel: 
extra verkeer van 1 tot 9 maart 2023
Vanaf woensdag 1 maart tot donderdag 

9 maart 2023 rijdt er op de Oude 

Nederweerterdijk en de Busserstraat 

in Meijel meer vrachtverkeer. Door 

werkzaamheden op 2 percelen in Meijel, 

vervoert het vrachtverkeer grond 

van de ene naar de andere locatie. De 

werkzaamheden worden samen met 

Bosgroep Zuid-Nederland uitgevoerd.

Meer informatie over het project, leest u 

op onder Werk in uitvoering op

www.peelenmaas.nl.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 

Blij met erfgoedbeleid

Voorstel herontwikkeling Raadhuisplein Panningen onvoldragen

Vorig jaar is de gemeente Peel en Maas flink aan de slag gegaan met het zogenaamde ‘Erfgoedbeleid’. 

Uitgangspunt is het beschermen van ons verleden en oude waarden, zoals gebouwen, kunstwerken, 

plekjes et cetera. Er werden diverse bĳeenkomsten met bewoners, heemkundeverenigingen, streek-

museum en erfgoeddeskundigen belegd. Enthousiasme genoeg. 

Erfgoed is alles wat wij hebben 

geërfd van vorige generaties en 

wat wij het bewaren waard vin-

den voor volgende generaties. Peel 

en Maas wil een breed beleid dus 

niet alleen gebouwen bescher-

men. Er is onderscheid tussen 

onroerend erfgoed, roerend erf-

goed en immaterieel erfgoed. 

Wat bijna verdwenen is, krijgt 

nu wellicht toch nog podium via 

gedeeltelijke herbouw zoals de 

zogenaamde Hallenboerderij aan 

de Baarloseweg. Er zijn onderhan-

delingen hierover gaande. Om het 

cultureel erfgoed te behouden en 

te beschermen wordt er een uit-

voeringsbeleid erfgoed opgesteld. 

Peel en Maas beschermt cultu-

urhistorisch waardevolle objecten 

via het bestemmingsplan en niet 

via een traditionele gemeentelijke 

monumentenlijst. Deze manier van 

beschermen staat in directe relatie 

tot de nieuwe Omgevingswet, die 

vereist dat de gemeentelijke erf-

goedwaardes compleet worden 

opgenomen in het omgeving-

splan. Het proces om te komen tot 

bescherming via het bestemming-

splan kan opgestart worden zodra 

het uitvoeringsbeleid erfgoed is 

vastgesteld. Erfgoedbehoud is 

belangrijk voor onze cultuur en 

identiteit, maar daarnaast zijn wij 

blij dat serieuze communicatie met 

onze inwoners voorop gaat.

Raadsleden Tiny Valckx en 

Joep Hermans

Het College van B&W wil zeven goede woningen in het centrum van Panningen slopen om het 

Raadhuisplein autovrĳ te maken en te vergroenen en een parkeerweg aan te leggen. Om de raad over de 

streep te trekken worden de kosten veel te laag ingeschat.

In januari 2022 werd 150.000 euro 

beschikbaar gesteld om nader 

onderzoek te doen naar de heront-

wikkeling van het Raadhuisplein in 

Panningen. Het college presenteert 

nu de resultaten van dit onderzoek. 

Veel meer informatie dan destijds 

wordt niet gegeven. Toen was al dui-

delijk dat het college een voorkeur 

had voor de variant om achter de 

Raadhuisstraat een parkeerweg aan 

te leggen en het Raadhuisplein auto-

vrij te maken. Verschillende fracties 

waren kritisch over dit idee. Goede 

huizen slopen in een tijd van ernstig 

woningtekort stuit ieder weldenkend 

mens tegen de borst. Daarom werd 

het college verzocht ook een variant 

te onderzoeken waarbij geen wonin-

gen gesloopt hoefden te worden. De 

kosten van het vertimmeren van dit 

deel van het centrum van Panningen 

zonder huizen te slopen worden nu 

geraamd op 3,5 miljoen euro. De 

parkeerplekken op het Raadhuisplein 

worden daarbij behouden, maar 

wel vergroend. De kosten van de 

meest verregaande variant worden 

geraamd op 6 miljoen euro. Daarbij 

worden zeven woningen gesloopt, 

het Raadhuisplein wordt autovrij 

en gaat helemaal op de schop en 

er komt een parkeerweg achter de 

Raadhuisstraat. Dus voor het aan-

kopen en slopen van zeven goede 

woningen – zondermeer schandalig 

–, de aanleg van de parkeerweg en 

het ingrijpend vertimmeren van het 

Raadhuisplein zou slechts 2,5 miljoen 

meer nodig zijn? Het college gelooft 

het zelf niet, want in het voorstel 

wordt gewaarschuwd dat de risico’s 

van gestegen bouwkosten en aan-

koop van de woningen nog niet in 

beeld zijn. Desondanks stelt het col-

lege voor om alvast akkoord te gaan 

met deze duurste voorkeursvariant. 

Een raad die zichzelf serieus neemt, 

stemt daar niet mee in.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf 

Janssen, raadsleden

Lokaal Peel en Maas

PvdA/GroenLinks

Teeltmanager
Vacature

Bij Botany bundelen we krachten om de land- en tuinbouwsector verder te brengen. 

We zetten onze kennis op het gebied van plantfysiologie, plantgezondheid en teelttechniek 

in om het maximale uit onderzoeken te halen. Een plek waar kennis, ontwikkeling en 

onderzoek samenkomen.

Als teeltmanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en uitvoering 

van de teeltsturing in diverse proeven (van groenten tot potplanten) voor klanten. 

Heb jij groene vingers en passie voor nieuwe teelttechnieken en -strategieën? 

Meer informatie

Bekijk de vacature op www.botanygroup.nl/teeltmanager. 

Botany BV | Meterik | +31 (0)6 26 46 28 87 | administration@botany.nl

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

Bel ons voor een afspraak!

(077) 397 17 73

Witherenstraat 15, Venlo-Blerick

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

Uw ruggengraat in goede handen!

Gespecialiseerd in rug-, nek- 

en schouderklachten, hoofdpijn,

migraine, slijtage, artrose en 

sportblessures.

�������������������������������
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Miranda is te omschrĳ ven als een gezellige vrouw die zich graag inzet voor anderen. Dat is zowel in 

het verenigingsleven terug te zien, maar ook in haar werk als doktersassistente. Toch maakt ze ook 

tĳ d voor haarzelf. Dat deed ze onder andere tĳ dens vastelaovend, waar ze als eerste vrouwelĳ ke 

adjudant van Maasbree behoorde tot het trio van 2023. Deze week wordt Miranda Grubben (34) uit 

Maasbree geplukt.

In het dagelijkse leven is Miranda 

de ‘regelmiep’ in de huisart-

senpraktijk van Grubbenvorst. 

Als doktersassistente is ze namelijk 

al vijftien jaar verantwoordelijk voor 

de telefoon, administratieve taken, 

medische handelingen en manage-

menttaken. Haar werk voert ze naar 

eigen zeggen al jaren met passie 

uit. “Je staat dichtbij de patiënt en je 

hebt veel afwisseling qua werkzaam-

heden. De patiënten kennen jou en 

jij kent de patiënten. Dat geeft voor 

beide, maar vooral de patiënt, een 

vertrouwd gevoel. Maar ook fijne 

collega’s om je heen zorgen ervoor 

dat je met plezier naar je werk gaat. 

Ik teken voor een fijne sfeer op de 

werkvloer, dat staat bij mij hoog in 

het vaandel.”

Fĳ ne jeugd

Als kind had Miranda echter andere 

dromen en interesses. “Als ik terug-

kijk naar mijn kindertijd, kan ik spre-

ken van een mooie tijd. Ik had veel 

vriendjes en vriendinnetjes, beleefde 

leuke tijden op de basisschool, was 

aangesloten bij de toneelgroep, hield 

van dansen en zat bij een kinder-

koor. Eigenlijk kon ik musicalster 

worden als ik het nu op een rijtje 

zet, maar waar het fout is gegaan”, 

vraagt ze zich lachend af. Miranda 

kwam 34 jaar geleden ter wereld in 

Maasbree. Samen met haar ouders 

Ton en Marlies en haar broer Tommy 

woonde ze midden in het dorp. 

Toen Miranda 8 jaar was, verhuisde 

het gezin naar de Sevenumseweg, 

waar de familie genoot van de vrij-

heid in het buitengebied. “Daar kon-

den we lekker in de tuin ravotten.”

Vrĳ willigerswerk

Als kind deed Miranda ook graag 

mee aan Kindervakantiewerk. Haar 

ouders planden de zomervakantie 

zo, dat Miranda en haar broer deel 

konden nemen aan de week. “Dat 

was fantastisch”, vertelt ze. Vanaf 

2013 is Miranda zelf vrijwilliger bij 

Kindervakantiewerk. “Het is goud 

waard om de kinderen te zien genie-

ten. Zelf hebben we ook heel veel 

lol met de vrijwilligers onderling. 

Als alles is opgeruimd en de kinderen 

naar huis zijn, gaan we met z’n allen 

naar het Mafcentrum, waar ook weer 

door veel vrijwilligers iedere dag één 

groot feest wordt georganiseerd. Dus 

overdag zijn we er voor de kinderen 

en in de avond belonen we onszelf 

met een biertje en een feestje.”

Dat Miranda van gezelligheid houdt, 

is ook te merken aan het vrijwilli-

gerswerk dat ze uitvoert bij de car-

navalsvereniging. Daar is ze al vanaf 

2015 bestuurslid. Bij de carnavals-

vereniging verzorgt ze samen met 

Nadine de secretaristaken. “Zelf vier 

ik van kleins af aan de vastela-

ovend met hart en ziel. De muziek 

staat voorop, daarnaast natuurlijk 

het samenzijn met alle vrienden en 

bekenden. De sfeer, de gezelligheid, 

dat maakt het af.”

Eerste vrouwelĳ ke adjudant

Deze vastelaovend heeft Miranda 

geschiedenis in het dorp geschreven. 

Ze werd namelijk door prins Peter, 

ook wel Pier genoemd, gevraagd als 

adjudant. Ze werd daardoor de eerste 

vrouwelijke adjudant. “8 november 

2021 kreeg ik een appje van Pier of ik 

thuis was en of hij even kon komen. 

Ik had aangegeven dat er bijna een 

vergadering bij mij thuis ging plaats-

vinden met de zittingscommissie van 

de carnavalsvereniging. Pier kwam 

eigenlijk al vrij snel ‘to the point’ 

en haalde een A4tje uit zijn jas met 

daarop de vraag: ‘wil je mijn adju-

dant worden?’ Het eerste wat ik zei 

was: ‘huh mag dat wel, een vrouw in 

het trio?’ Dat was in Maasbree nog 

nooit voorgekomen.”

Deze kans grĳ p ik 
absoluut met twee 
handen aan

Fantastische ervaring

Alle statuten waren nagekeken 

en nergens stond vermeld dat 

een vrouw niet in het trio mocht. 

Nadat Miranda de vraag voorgelegd 

kreeg, ging er van alles door haar 

hoofd. “Maar vooral: wat sjiek. Deze 

kans grijp ik absoluut met twee han-

den aan. Van de vergadering heb ik 

niet veel meer meegekregen, omdat 

ik met mijn hoofd in de zevende 

hemel zat. Op dat moment zat ik 

nog in de datingsfase met mijn hui-

dige vriend, maar van Pier mocht ik 

het zeker delen. Noud komt immers 

uit een echt vastelaovesgezin. 

Vader Sraar is prins geweest in 1986 

en zelf was Noud adjudant van zijn 

broer Jaer in 2014. Veel tijd hadden 

we niet om dit verder te bespreken 

of zelfs te vieren, want de achterdeur 

ging open. Het eerste commissielid 

Mir kwam al binnenlopen. Pier wist 

niet hoe snel hij naar de gang moest 

rennen om niet gezien te worden. 

Mir heb ik rustig in de serre plaats 

laten nemen om Pier snel via de 

voordeur weg te werken. Achteraf 

was dit wel lachwekkend, want het 

was niet vreemd dat Pier bij mij was. 

Ik ken Pier en zijn andere adjudant 

Jan al jaren vanuit het uitgaansleven. 

Niemand had immers in de gaten 

waarvoor Pier bij mij zou zijn.”

Volgens Miranda was vastelaovend 

dit jaar als mega intens en ‘sjiek’ 

te omschrijven. “Wat een fantasti-

sche ervaring heb ik erbij gekregen. 

Die pakken ze mij nooit meer af. Ik 

ben dankbaar bij om onderdeel van 

het trio van 2023 te mogen zijn.” 

Vastelaovend heeft nog een extra 

gouden randje gekregen. Dit doordat 

haar vriend Noud vlak voor carnaval 

goed nieuws over zijn gezondheid 

kreeg. “Noud kreeg in juli 2022 te 

horen dat hij acute leukemie heeft. 

Aangezien ik toen al gevraagd was 

voor adjudant, was het nog even 

spannend of ik het überhaupt nog 

wel kon en wilde gaan doen in deze 

situatie. Op aandringen van Noud 

heb ik toch deze kans aangegre-

pen. Hij was er immers goed aan. 

Dat werd de maandag voor carna-

val bevestigd. Na lange tijd in het 

ziekenhuis te hebben gelegen en 

maandenlang chemobehandelingen, 

kregen we op maandag 13 februari te 

horen dat de tussenuitslag goed was: 

hij was schoon. Dit maakte carnaval 

natuurlijk extra speciaal. We konden 

met een gerust hart en een opge-

lucht gevoel vastelaovend gaan vie-

ren.”

Samen genieten

Nu Noud goed nieuws heeft gekre-

gen, verheugd het stel zich erop om 

in de zomer naar Oostenrijk en Italië 

te gaan. Door omstandigheden heb-

ben ze de reis afgelopen zomer niet 

kunnen maken. “Daarom kijken we 

er nu extra naar uit. Lekker genieten 

van de natuur, een glaasje wijn of 

speciaal biertje en een mooie wan-

deling. Het is belangrijk om elke dag 

te genieten.”

Genieten zal het stel ook voorname-

lijk doen in Maasbree. “Maasbree is 

mijn thuis. Door je in te zetten voor 

het dorp, heb je een bepaalde extra 

verbintenis met het dorp. Je ontmoet 

nieuwe mensen, staat midden in 

het verenigingsleven en krijgt ener-

gie van alle activiteiten waarvan 

je anderen ziet genieten. Door alle 

herinneringen van vroeger, fami-

lie en vrienden, maar ook de bezig-

heden op dit moment zie ik mijzelf 

Maasbree niet verlaten.”

Miranda Grubben Maasbree
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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Baarlo speelt gelijk tegen 
hekkensluiter
IVO Tegen rode lantaarndrager IVO is Baarlo zondag 26 februari 

in eigen huis niet verder gekomen dan een mager 1-1 gelĳ kspel. 

Gezien het verloop van de matige wedstrĳ d was dit ook de enig 

juiste uitslag. 

Hoogtepunten waren eigenlijk 

alleen de twee doelpunten in de 

eerste helft, die de kwalificatie 

‘pareltjes’ waardig waren. Voor het 

overige was het spelbeeld, zeker 

vanuit Baarloos oogpunt, zeer 

matig. Op een zonovergoten maar 

door de ijzige wind toch winterfris 

sportpark De Meeren begon Baarlo 

hoopvol met een tweetal kansen 

voor Sander Gulev op een snelle 

openingstreffer. Diens inzetten 

misten echter rakelings het doel. 

Daarna heersten vooral de defen-

sies van beide ploegen. Uit een van 

de spaarzame goede tegenstoten 

kwamen de gasten uit Velden in de 

35e minuut desondanks verrassend 

op voorsprong met een fraai schot 

in de kruising. Baarlo moest in de 

achtervolging en kwam op slag van 

rust weer langszij. Uit een vrije trap 

schoot Jeffrey Arents de bal knap 

vanaf een meter of twintig hard 

en zuiver in de uiterste hoek van 

het IVO-doel: 1-1. In de rommelige 

tweede helft wisten zowel Baarlo 

als IVO de supporters nauwelijks 

te boeien. De meeste aanval-

len smoorden voortijdig en alleen 

bij standaardsituaties was er nog 

sprake van enige dreiging. Voor 

Baarlo was Frank Peeters nog wel 

eenmaal dichtbij een treffer, maar 

zijn inzet ging voorlangs. In de pun-

tendeling konden beide ploegen 

zich na afloop moeiteloos vinden. 

Tekst: Len Gielen / VV Baarlo

Strijdend MVC’19 pakt driepunter tegen RPC
MVC’19 nam het zondag 26 februari in eigen huis op tegen middenmoter RPC uit Eindhoven. Er moest veel 

strĳ d worden geleverd voordat de drie punten over de streep konden worden getrokken: 2-1. 

De wedstrijd begon een kwartier later, 

omdat keeper Tim van Renselaar uit-

viel tijdens de warming-up en invaller 

Rick van der Zee nog op de terug-

weg was met het tweede elftal. In 

het eerste kwartier ging het spel op 

en neer. Beide elftallen kregen op het 

zwaar bespeelbare veld kleine kan-

sen. Telkens was de keeper een sta-in-

de-weg. Na 26 minuten bracht keeper 

Rick van der Zee met een verre uittrap 

Ron van den Kerkhof in stelling. Hij kon 

simpel de 1-0 intikken. Na een half uur 

kreeg RPC een grote kans, maar Yannick 

Muysenberg voorkwam net op tijd dat 

de spits van RPC gevaarlijk kon worden. 

Zes minuten later kwam MVC’10 op 2-0 

toen Rob Custers een grote fout van de 

keeper van RPC afstrafte. 

Meteen na rust kreeg RPC uit een cor-

ner een grote kans maar Joost Hesen 

stond op de goede plek om de bal 

weg te koppen. In de 56e minuut had 

MVC’19 op 3-0 moeten komen maar de 

Eindhovense doelman stopte het schot 

van Mike Peeters prima. RPC ging flink 

in de aanval om de aansluitingstref-

fer te maken. In de 65e minuut lukte 

dat door Mark Werts, die van dicht-

bij de bal hoog in het doel schoot. 

MVC’19 bleef hard werken en had in 

de 81e minuut op 3-1 moeten komen, 

maar de scheidsrechter keurde het 

doelpunt van Ron van de Kerkhof ten 

onrechte af wegens buitenspel. In de 

82e minuut viel bijna de gelijkmaker 

toen de bal op de paal belandde. Na 

negentig minuten floot de scheidsrech-

ter af en kon MVC’19 eindelijk weer 

eens juichen voor een overwinning. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19

BEVO-Panningen: 
bloedeloze 0-0
Op voorhand was de derby tussen achtervolger BEVO en koploper 

Panningen op zondag 26 februari best een interessant affi  che. De 

22 acteurs en scheidsrechter Hautvast uit Beek konden de ver-

wachtingen echter niet waarmaken. De burenruzie eindigde dan 

ook in een bloedeloze 0-0. 

Met name de eerste helft was niet 

om aan te zien. Panningen was 

overwegend in balbezit, maar kon 

aanvallend geen vuist maken. 

BEVO beperkte zich tot het weg-

rossen van de bal. De vermeldens-

waardige momenten uit de eerste 

helft zijn dan ook op één enkele 

vinger te tellen. Het betreft een 

vermeende overtreding op Tom 

Wilmer in het Beringse strafschop-

gebied, die vanaf grote afstand 

door scheidsrechter Hautvast werd 

weggewuifd. 

In de tweede helft hadden de 

groenwitten uit Panningen een nog 

groter overwicht. Dit leidde wel 

tot meer ruimte voor de roodwit-

ten uit Beringe. Meteen na rust 

deed zich de eerste echte grote 

kans voor toen Ayoub Amhaouch 

vanaf amper zes meter voor het 

doel een kans niet kon verzilve-

ren. Jordi Nelissen redde in de 

49e minuut na een gevaarlijk 

schot van BEVO-linksbuiten Guus 

Dielissen. Het Panningse over-

wicht resulteerde weliswaar in een 

aantal halve kansjes en potenti-

eel gevaarlijke momenten, maar 

hét moment van de tweede helft 

deed zich voor in de 56e minuut. 

Guus Dielissen werd getorpedeerd 

door Panningen-doelman Jordi 

Nelissen. Scheidsrechter Hautvast 

had echter eerder een overtre-

ding geconstateerd en het bleef 

gewoon 0-0. BEVO perste er in de 

laatste minuten nog een offen-

siefje uit. Dit leidde tot enkele 

gevaarlijke momenten voor het 

Panningse doel. Maar het bleef ook 

nu gewoon 0-0, een uitslag waar 

niemand iets mee opschiet. 

Tekst: SV Panningen

Smadelijk verlies Grashoek
 Grashoek leed zondag 26 februari op sportpark De Bakenbos in Tegelen een ontluisterende 3-0 nederlaag 

tegen het uit Poolse spelers bestaande TSC’34. Scheidsrechter Gerard de Bruĳ n deelde liefst twaalf gele 

kaarten uit. TSC’34 eindigde de wedstrĳ d met negen man omdat twee spelers tweemaal geel ontvingen. 

Grashoek begon dramatisch aan de 

wedstrijd. Na vijf minuten lag de bal 

al achter doelman Koen Clephas van 

Grashoek. Twee minuten later kreeg 

de thuisclub een penalty. Ook die was 

raak. Grashoek was tot op dat moment 

nog niet voor het doel van TSC’34 

geweest. Na 35 minuten moest de 

thuisclub vanwege een rode kaart met 

tien man verder. Hierna werd Grashoek 

sterker en kreeg het ook kansen. Tot 

scoren kwam het niet dankzij de uitste-

kende Tegelse doelman. In de tweede 

helft waren de geelzwarten veel 

sterker. Ze kregen ook enkele goede 

mogelijkheden. Een doelpunt werd niet 

toegekend omdat de scheidsrechter van 

tevoren had afgefloten vanwege een 

overtreding van een speler van TSC. 

Het spel werd steeds rommeliger en 

steeds meer kaarten kwamen tevoor-

schijn uit het borstzakje van de scheids-

rechter. Een kwartier voor tijd moest 

de thuisclub met negen man verder. 

Grashoek kon geen munt slaan uit deze 

numerieke meerderheid. Integendeel: 

vijf minuten voor tijd werd het zelfs 3-0.

Tekst: SV Grashoek
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JO11-1 van PEC’20 
 derde in de winterzaal-
competitie van KNVB
Enkele jongens van PEC’20 JO11-1 gingen zaterdag 25 februari vol 

goede moed naar Nederweert om de districtsfi nale van de winter-

zaalcompetitie van de KNVB te spelen. De eerste wedstrĳ d werd, na 

een nerveus begin, met goed voetbal en mooie combinaties en acties 

met 4-0 gewonnen. Dat smaakte meteen naar meer. De tweede wed-

strĳ d werd iets te slap gespeeld tegen een erg goede tegenstander. 

Er werd helaas met 3-0 verloren van de latere winnaar van de dis-

trictsfi nale. Bĳ  de laatste wedstrĳ d stond het team al snel met 0-2 

achter. Met strĳ d en goed voetbal kwamen de jongens terug in de 

wedstrĳ d. Helaas duurde de wedstrĳ d te kort en werd er met 3-2 

verloren. Na een tĳ dje fl ink gebaald te hebben, werd de beker voor het 

behalen van de 3e plek trots in ontvangst genomen.

Succesvol weekend voor de Cavaliers
Anne Pouwels kwam zaterdag 25 februari met Jarona van start in de klasse Z1 in Someren en behaalde 

hier de 3e prĳ s. Bĳ  de Green Valley Estate in Deurne reed Kelsey van der Spek zondag 26 februari in 1.00 

meter naar een 8e prĳ s met Kees. Romee Neefs mocht vrĳ dag 24 februari aan de start verschĳ nen van het 

Nederlandse kampioenschap dressuur in Ermelo. In de klasse L1 wist ze een 5e prĳ s te behalen samen met 

Nacho Nova.

Panningse Celine Slots valt in de prijzen
RSC Cadans uit Venray organiseerde zondag 26 februari een dressuurwedstrĳ d. Celine Slots uit Panningen 

van PSV Caprilli nam deel in de klasse B. Samen met Nestor reden ze twee mooie proeven in een deelne-

mersveld van veertien combinaties. De eerste proef leverde haar 195,5 punten en een tweede prĳ s op. De 

tweede proef werd beloond met 197 punten en een verdiende eerste prĳ s. / Beeld: Robin Artz

Ouderen soepel houden

Samen buiten bewegen in het Pius Park
Sinds 2017 sporten via GoldenSports wekelĳ ks circa duizend ouderen op zestig locaties in het land. 

GoldenSports komt nu ook naar Panningen. De eerste kennismakingsles is op maandag 6 maart. 

Houd u van buiten bewegen? Ontmoet 

u graag buurtgenoten? Dat kan vanaf 

maandag 13 maart in het Pius Park 

in Panningen. Iedereen van 55 jaar 

en ouder kan meedoen, ook mensen 

met beperkingen. De les vindt elke 

maandagmorgen plaats van 09.30 

tot 10.30 uur onder leiding van des-

kundige trainers. De oefeningen zijn 

bedoeld om soepelheid en kracht op 

peil te houden, maar er zit ook een 

spelelement in. Na de les is er tijd voor 

bijpraten in sportbar De Ontmoeting. 

Dit trainingsuur voor ouderen is naar 

Panningen gehaald door de ASM-

trainers van het Pius Park. Wie inte-

resse heeft om mee te doen, kan 

maandag 6 maart kennismaken met 

GoldenSports. Belangstellenden 

zijn om 09.30 uur welkom bij 

De Ontmoeting in het Pius Park. 

In maart zijn de trainingen gratis. 

Bel voor meer informatie Lion de Wit 

(06 49 09 68 89).

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum

+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Professionele 
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling 

compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Acu-Balance

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

 Hooikoorts, Vermoeidheid, Stress

 Herstel na Ziekte, Overgansklachten, 

Pijnklachten, Blessures, Afvallen
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Jong Nederland Baarlo

Jantje Betoncollecte in Baarlo 
ook dit jaar digitaal
Jong Nederland Baarlo verleent al vele jaren zĳ n medewerking 

aan de Jantje Betoncollecte. Evenals vorig jaar vindt ook dit jaar 

in Baarlo geen huis-aan-huiscollecte plaats. De collecte is 

wederom volledig digitaal, en wel van maandag 6 tot zaterdag 11 

maart. 

Net als bij de huis-aan-huis-

collecte is de ene helft van de 

opbrengst bestemd voor Jong 

Nederland Baarlo en de andere 

helft voor Jantje Beton. Jong 

Nederland Baarlo wil van de 

collecteopbrengst onder meer 

nieuwe sport- en spelmateria-

len aanschaffen. Jantje Beton 

gebruikt haar deel voor projecten 

en activiteiten die als doel heb-

ben om de (openbare) ruimte in 

Nederland weer kind- en speel-

vriendelijk te maken. Kijk voor 

meer informatie op 

www.jongnederlandbaarlo.nl

Jong Nederland Maasbree

Jantje Betoncollecte in Maasbree 
De kinderen van Jong Nederland Maasbree komen van maandag 6 tot en met donderdag 9 maart voor de 

vĳ ftigste keer aan de deur voor de jaarlĳ kse Jantje Betoncollecte. Jong Nederland Maasbree, dat dit jaar zĳ n 

75-jarig jubileum viert, en Jantje Beton werken al vĳ ftig jaar samen. Jantje Beton wil kinderen laten spelen, 

in een speeltuin, trapveldje of jeugdgebouw.

Volgens Jantje Beton is het juist in 

deze tijd van computerspelletjes 

belangrijk dat kinderen in de buiten-

lucht hun spelletje spelen. Weg van 

de betonnen pleintjes. Weg tussen 

de betonnen muren. Maar gewoon 

ravotten op grasveldjes met speel-

toestellen of spelen in het bos. Jong 

Nederland en andere organisaties 

uit Maasbree hebben in het verleden 

meerdere malen met succes bij Jantje 

Beton aangeklopt. De Blokhut van 

Jong Nederland Maasbree, waar weke-

lijks zo’n 150 kinderen spelen, heeft 

in haar bestaan drie keer een bijdrage 

mogen ontvangen. Maar ook verschil-

lende speelvoorzieningen in Maasbree 

zijn mede tot stand gekomen door 

een bijdrage van Jantje Beton. De col-

lecte van Jantje Beton levert gedeeld 

geluk op: de ene helft van de collec-

teopbrengst besteedt Jong Nederland 

zelf aan het spelplezier van zijn kin-

deren, de andere helft gaat naar het 

Nationaal Jeugdfonds voor haar ove-

rige projecten. Wie geen contant geld 

in huis heeft, kan gebruikmaken van 

een QR-code. Die zit bevestigd op de 

collectebus. Jong Nederland Maasbree 

doet niet mee aan de ‘Goede doelen 

week’, maar lift mee met de lande-

lijke campagne van Jantje Beton. De 

opbrengst gaat zonder tussenkomst 

van derden rechtstreeks naar beide 

clubs.

Ook voor mantelzorgers

Dansmiddag voor mensen met dementie
In Beringerzand is donderdag 9 maart weer een dansmiddag voor iedereen die van dansen houdt. De dans-

middag is speciaal bedoeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook rolstoeldansers en hun 

begeleiders zĳ n welkom. 

Ontspannen en ontmoeten staan deze 

middag centraal, begeleid en onder-

steund door professionele vrijwilligers. 

Dit alles onder het motto ‘Dans met mij’. 

Dj Anton zorgt voor passende roman-

tische muziek van vroeger met herin-

neringen aan die goeie oude tijd. De 

danszaal van Beringerzand bevindt zich 

op Heide 5 in Panningen. De dansmid-

dag duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De 

zaal is open vanaf 13.30 uur. Begeleiders 

en mantelzorgers zijn vrij van entree. 

Neem voor vragen over vervoer contact 

op met coördinator Jo Basten (077-466 

20 26 of 06 24 67 56 12).

Ruilbeurs in Kessel-Eik 
Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik (Lindelaan 4) regel-

matig ruilbeurzen. De eerstvolgende ruilbeurs vindt plaats op zondag 5 maart. 

Behalve postzegels en munten is er 

ook een grote verscheidenheid aan 

andere ruilobjecten. Denk daarbij bij-

voorbeeld aan kaarten, suikerzakjes 

en bidprentjes. Zoals gewoonlijk is 

ook op deze beurs rekening gehou-

den met iedereen die objecten heeft 

om te ruilen. Hiervoor zijn voldoende 

vrij te gebruiken plaatsen beschik-

baar. De beurs is geopend van 09.00 

tot 12.00 uur.

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven 

in grootverpakking voor de verwerkende industrie. 

Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep. 

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)
Het doel van de functie 
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn 
welke is voorzien van de nieuwste technieken waar eigen initiatief en 
flexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen 
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de 
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden 
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.

Het profiel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een 
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn. 
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van 
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie 
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden 
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Orderpicker
(m/v - fulltime)
Het doel van de functie
Als order Picker ben je verantwoordelijk voor het verzendklaar maken 
van ons eindproduct. Tevens draag je zorg voor orde en netheid 
in ons opslag magazijn. De werkzaamheden vinden plaats in een 
geconditioneerde ruimte van circa 5 graden . Werkzaamheden dienen 
uitgevoerd te worden in dagdienst/verschoven dagdienst. Eventueel 
ploegendienst is bespreekbaar.

Het profiel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een 
inwerkperiode zul je zelfstandig orders gaan picken en dit geheel 
zelfstandig verzendklaar maken. Je bent in het bezit van een geldig 
heftruck certificaat en hebt een ruime ervaring in het besturen van een 
heftruck.

Aanbod:

Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie. 
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de 
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie. 

Geïnteresseerd in deze functie? 
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv 
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail 
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen 
via 06 - 55 93 17 17.

Vier  generaties in Maasbree
Ciel is 23 januari geboren. Ze is de dochter van Tom van den Beuken en Kim Leyssen uit Maasbree. 

Voor trotse overgrootoma An Engels-Kempen (90 jaar) is Ciel inmiddels het 11e achterkleinkind, waarvan 

dit de eerste keer is dat er vier generaties compleet zĳ n. Maria (64 jaar) werd voor de eerste keer oma.

Vier generaties
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Parochie Maasbree
Misintenties

NL 58 RABO 00131001973

Pastorie Dorpstraat 13

077 465 12 19

par.aldefundismaasbree@hetnet.nl

Kerkdiensten

Zondag 5 maart

1e Zondag van de vastentijd

H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA

Lector: Mevr. Toos Leijsten

Intenties: Petronella Vaessen. 

Overleden ouders Michiel Wennekers 

en Tonia Wennekers-Vorstermans. 

Jaardienst overleden ouders Sjeng en 

Tiny Huts-Jeurissen.

Mededelingen

Overleden

Mia van Dijck-Vaessen, Op de Kemp, 

overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Zondag 5 maart

Eerste zondag van de maand

Na de H. mis van 11.00 uur is er gele-

genheid om samen met kapelaan

gezellig bij te praten onder het genot 

van een kop koffie of thee.

U bent van harte welkom.

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 paro-

chiekerk is dagelijks geopend voor 

het opsteken van een kaarsje, een 

gebed of een moment van bezinning. 

De H. Aldegundis is beschermheilige 

tegen ernstige ziekten en voor troost 

en hoop.

Parochie Kessel
Misintenties

NL39 RABO 0125235311

Iet Dings-Bovendeerdt

077 462 18 60 / 06 24 21 61 06 

Kerkdiensten

Zaterdag 4 maart

19.15 uur H. Mis.

Voor de parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties

NL31 RABO 0103903976

Pastorie Markt 3

077 477 12 75

pastoor@parochiebaarlo.nl

www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten

Zondag 5 maart

9.30 uur H. Mis.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.

Donderdag 9 maart

9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik
Misintenties

NL41 RABO 0125300522

Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens

06 30 10 30 13

Kerkdiensten

Zaterdag 4 maart

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

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 5 maart

Geen H. Mis

Woensdag 8 maart

H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties

NL83 RABO 0120795086

G. Sillekens Eemsestraat 12

077 307 95 30

Kerkdiensten

Zondag 5 maart

Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties

NL83 RABO 014191056

A. Cruijsberg

06 48 53 14 21 

Spreekuur

In kerk entree

maandag 11.00 tot 12.00 uur

Kerkdiensten

Zaterdag 4 maart

H. Mis 17.00 uur. T.i.v. Uit dankbaar-

heid

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

Overleden

Parochie Helden Giel van Lier, 88 jaar

Kerkdiensten

Vrijdag 3 maart

De H. Communie wordt thuisgebracht 

vanaf 09.00 uur

Zondag 5 maart

H. Mis 10.00 uur – 2de zondag 

40dagentijd - herenkoor t.i.v. Toos 

Maessen-Nijssen (b.g.v. de verj.) en 

voor de overl. fam. Maessen en fam. 

Nijssen; uit dankbaarheid;

KERK OPEN voor stil gebed en aanbid-

ding van 13.30 tot 14.30 uur

Parochie Koningslust
Misintenties

NL05 RABO 0120795132

A. van den Boer De Brentjes 81

077 465 36 81

Bij geen gehoor kunt u contact opne-

men met het parochiecentrum in 

Panningen 077 307 13 88

Kerkdiensten

Zaterdag 4 maart

H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 

Broeders

Parochie Meijel
Misintenties

NL16 RABO 0133405613

Pastorie Kerkstraat 5

077 466 18 50

www.parochiemeijel.nl

Spreekuur

Maandag van 19.30 tot 20.00 uur en 

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

joke.holscher@gmail.com

Kerkdiensten

Zondag 5 maart

11.00 uur H. Mis 2de zondag 

40dagentijd met Herenkoor t.i.v. 

Piet Elshout (coll); Gerard Gooden en 

Riet Gooden-Hendriks (gest.jaard); 

Piet Heijnen (jaard); Mia Lenders 

(Baexem)

Maandag 6 maart

18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 

en 19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 7 maart

H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 

koffiedrinken

Donderdag 9 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 tot 11.30 uur

Kerkdiensten

Vrijdag 3 maart

‘s-ochtends ziekencommunie

Zaterdag 4 maart

H. Mis 19.00 uur 2-de zondag 

Veertigdagentijd - in de dagkapel 

- m.m.v. gemengd koor t.i.v. Piet 

Janssen en To Janssen-van der Linden 

en zoon Sjraar; Graad Wilms en An 

Wilms-van Bussel;

Zondag 5 maart

H. Mis in missiehuis om 10.30 uur

Zondag 5 maart

14.00 uur Heilig Doopsel van Sjeng 

Peters in dagkapel.

Dinsdag t/m vrijdag

H. Mis om 9.00 uur in de dagkapele

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

Muzikale tĳdreis

Ley van den Beuken en Peter Peeters op de bühne 
met Pele on tour 
Ley van den Beuken en Peter Peeters presenteren in DOK6 in Panningen op zaterdag 11 maart hun muzikale verleden in het theater. 

Met Pele om tour laten ze het publiek een tĳdreis maken en worden diverse nummers ten gehore gebracht.

Ley van den Beuken en Peter Peeters zijn al 

jaren vrienden. In hun jeugdjaren maakten 

ze samen muziek en wel in een bluesband 

genaamd Typhus Blues Band. “Ley is in 

zijn carrière altijd professioneel muziek 

blijven maken, ik ben een ander pad gaan 

bewandelen. Maar bij gelegenheid namen 

we de gitaren in de hand en speelden we 

toch weer samen. Nu we beiden al wat 

ouder zijn wilden we heel erg graag ook 

een keer in het theater spelen en kunnen 

vertellen over onze muziek”, legt Peter 

Peeters. Dat idee ontstond in 2019, maar 

corona gooide roet in het eten. De heren 

bleven echter wekelijks repeteren met 

zijn tweeën en in maart 2020 startten 

ze met het opnemen van eigen liedjes. 

“Ley plaatste die dan in het weekend op 

zijn Facebookpagina. Intussen hebben we 

meer dan 220 opnames gepost. En eindelijk 

zijn we toch gaan plannen om een keer in 

het theater te staan.”

Als gevolg van ziekte was de oorspronkelijk 

datum van vorig jaar gecancelled. Zaterdag 

11 maart is het dan zover: DOK6 is voor 

één avond voor Ley en Peter. Ze maken 

een muzikale tijdreis door het verleden 

en zullen vooral de liedjes brengen die 

voor hen betekenis hadden in de jeugd. 

Peter: “Maar we spelen ook liedjes die 

pas op latere leeftijd betekenis zijn gaan 

krijgen. Tijdens de avond zullen we 

ook enkele (gerenommeerde) gasten 

verwelkomen met wie we ooit samen het 

podium hebben gedeeld.”

Samen zingen 
bij Senioren-
Vereniging Kepèl
SeniorenVereniging Kepèl organiseert 

maandagavond 6 maart weer het 

maandelĳkse Samen Zingen. De bĳeen-

komst wordt gehouden in gemeen-

schapshuis In Kepèl en begint om 

19.30 uur. Iedereen is welkom, ook 

niet-leden, en de toegang is gratis. 

Wie mee wil zingen hoeft geen noten 

te kunnen lezen. Ook het af en toe mis-

sen van een nootje is geen probleem. 

Deelnemers krijgen bij aanvang van de 

bijeenkomst de te zingen liedjes uitgereikt. 

De liedjes worden tevens getoond op een 

groot scherm. Kijk voor meer informatie op 

de website van SeniorenVereniging Kepèl.



16

Naam: Bart Doensen

Leeftĳ d: 16 jaar

School: Campus Mosa-rt

Woonplaats: Egchel

Wat voor reis zou je ooit willen 

maken?

Het liefst een all inclusive vakantie 

naar een warm land. Bijvoorbeeld 

Griekenland, Dubai of Spanje. Wij zijn 

een keer naar een all inclusive resort 

in Turkije geweest en dat was heel 

erg leuk. 

Waar mag iemand jou zeker 

wakker voor maken en waarom?

Het liefste wil ik niet wakker gemaakt 

worden, ik slaap liever door. 

Wat deed je als kind het liefst?

Ik speelde het liefst buiten en 

voetbalde de hele dag met mijn 

vrienden. Ook ging ik vaker gamen 

met hen. Je kon mij altijd wel bui-

ten vinden. We hadden ook een 

trampoline in de tuin waar ik ook 

vaak op keepte.

Wat zou je doen als je nooit 

meer hoeft te slapen?

Ik denk dat het heel lastig zou 

worden, want naar mate de tijd 

verstrijkt, begin je je wel te ver-

velen als je alle tijd hebt. Mocht 

ik wel zoveel energie hebben dan 

zou ik wel willen voetballen en 

uitgaan. 

Wat is je grootste talent?

Ik kan niet echt mijn talent zeg-

gen, maar ik vind wel dat ik best 

goed kan voetballen.

Wat is je favoriete restaurant?

Ik heb niet per se een favoriet restau-

rant, doe mij maar een ‘all you can 

eat’ restaurant. Wij gaan vaak met de 

familie uiteten bij zo’n restaurant. Dat 

is fijn, dan kan je namelijk zelf pak-

ken wat je wilt. 

Wat is de laatste foto die je hebt 

gemaakt?

Ik heb best veel leuke foto’s gemaakt 

met de carnaval, welke de laatste is 

dat weet ik niet meer.

Hoe heb je je beste vriend/vrien-

din ontmoet?

Isa, mijn vriendin, heb ik ontmoet 

bij het Maf Jongerencentrum in 

Maasbree. Wij kwamen elkaar toe-

vallig tegen en wij hadden een leuk 

gesprek. En tot op de dag van van-

daag ben ik nog altijd blij met haar. 

De meeste vrienden ken ik van de 

lagere school, of hebben bij mij in de 

klas gezeten of een klas lager. 

Wat zou je doen als je de loterĳ  zou 

winnen?

Een groot feest geven voor al mijn 

vrienden. Ik zou wat geld willen 

geven aan mijn ouders/familie en 

voor de rest wil ik het zelf houden. 

Eventueel voor een leuke vakantie 

ergens naar toe en een auto als ik 

mijn rijbewijs heb gehaald.

Heb jĳ  een bĳ baantje?

Ik werk sinds kort bij Ria Joosten 

Catering. Daar doe ik heel gevarieerd 

werk. Dat vind ik leuk om te doen. 

Het is een leuke groep om mee te 

werken. Ik kan daar op de zaterdagen 

en zondagen werken en in de vakan-

ties ook. Dan ga ik ook nog af en toe 

mee met mijn vader. 

Wat doe je het liefst op een vrĳ -

dag- of zaterdagavond?

Meestal ben ik wel een type die 

graag wil uitgaan. Dit doe ik meestal 

met vrienden en vriendinnen en 

ik ben vaker ook bij mijn vriendin. 

Wij zitten ook vaker nog in een keet 

met vrienden. Dat is altijd wel gezel-

lig en daar hebben we veel plezier. 

Hoe ziet jou ideale dag er uit? 

‘s Morgens het liefste werken met 

hout. ‘s Middags lekker met mijn 

vrienden voetballen, en ‘s avonds dan 

lekker uitgaan met vrienden en vrien-

dinnen. Dat is voor mij de ideale dag.

Wat is je favoriete stuk decoratie 

in je kamer/huis?

Een sidetable die ik zelf heb gemaakt 

op school. Ik ben daar best trots op 

hoe die is gelukt en die staat hier 

mooi in de kamer. Wij zijn nu op 

school een buitenkeuken aan het 

maken. Die wordt ook erg mooi. 

 Wat zou je graag nog willen leren 

in je leven?

Wat ik heel graag zou willen leren is 

mijn eigen houtbedrijf willen begin-

nen. Dat lijkt mij superleuk. Ik moet 

nog twee jaar studeren daarvoor en 

hoop dan dat ik mijn diploma heb.

Wat kan jou heel erg irriteren?

Als iets niet lukt wat ik heel graag wil 

of mijn moeder die af en toe teveel 

vraagt, dat vind ik irritant.

Bart Doensen Egchel
15-vragen aan

jongeren \ 0203 

Column

Liefde

Hoi

De verkering op de basisschool. 

De vriendjes of vriendinnetjes 

op de middelbare school. En de 

relaties gedurende het voortge-

zet onderwĳ s, en al wat volgt.

Jong trouwen, jong kinderen krijgen 

en veel kinderen krijgen. De rela-

ties die wij hebben zien bloeien van 

kinds af aan. Opkijkend naar een 

totaal andere generatie. Al die paren 

die nog samen zijn. Al jaren en jaren. 

Maar tegenwoordig is dit, uit mijn 

ervaring gesproken, niet meer van-

zelfsprekend.

De volwassenen die laat trouwen, 

en vroeg scheiden. Geen of wei-

nig kinderen krijgen. We gaan met 

de tijd mee, natuurlijk daar zijn we 

mens voor. Maar toch bewonder 

ik de generatie waarin ‘bij elkaar’ 

ook ‘bij elkaar’ betekende. Ik begin 

steeds meer de waarde uit het oog 

te verliezen van wat een relatie 

nu inhoud. Door de tijd waarin we 

leven. In mijn generatie brengt een 

jongen geen bloemen op de eerste 

date. Houdt hij de deuren niet voor 

je open. Loop je eerder naast elkaar 

dan gearmd. En worden de stoelen 

al zeker niet voor de vrouw aange-

schoven. Ik vind het persoonlijk een 

heel gek idee, dat ‘moeite doen’ een 

hele prestatie is. En niet vanzelfspre-

kend is, wanneer je in een relatie 

zit. Voor mijn gevoel leggen meisjes, 

jong volwassenen, en vrouwen de lat 

heel erg laag. Wat betreft verwach-

tingen van een man. We normalise-

ren op deze manier het onhoffelijke 

gedrag van de mannen. En is de lage 

lat hetgeen dat wij tegenwoordig 

stimuleren. Omdat wat nu als een 

groot gebaar wordt gezien (stoel 

aanschuiven of deuren openhou-

den) eigenlijk een waardevol gebaar 

van wederzijds respect is. Dat thuis 

een kaarsje aanmaken, al als enorm 

romantisch gezien wordt. En zo de 

drempel voor de man steeds hoger 

wordt om de vrouw te verrassen. 

Vanuit mijn perspectief gesproken, 

wordt tegenwoordig echte romantiek 

steeds zeldzamer. Want wat wij op 

social media zien, van influencers, is 

geen romantiek. Waardoor de bete-

kenis die wij aan romantiek hechten, 

in waarde afneemt. En zo de beteke-

nis van liefde, zijn waarde begint te 

verliezen. Liefde bestaat, dat neem 

ik niet in twijfel. Maar het vinden van 

de betekenis van liefde, en mogen 

ervaren wat liefde inhoudt, is in deze 

tijd een behoorlijke uitdaging. En dat 

zal voorlopig nog niet minder wor-

den, ben ik bang. 

Mirthe

Drie uit Peel en Maas

Schrijvers treden op tijdens Boekenweek 
Mariet van Knippenberg uit Kessel, Henk Thiessen uit Egchel en Ton van Reen uit Maasbree zĳ n drie schrĳ vers uit de gemeente Peel en Maas. Op 

zondagmiddag 12 maart treden zĳ  in het kader van de Boekenweek op bĳ  zorgboerderĳ  Dubbroek in Maasbree (Dubbroek 12). 

Mariet van Knippenberg begon twin-

tig jaar geleden met het schrijven van 

teksten en gedichten. Haar eerste 

bundel, ‘A pebble washed ashore’, 

werd gepubliceerd in het Engels, 

omdat ze jarenlang in Florida woonde. 

In 2020 keerde ze terug naar Kessel, 

waar het boek Madelief verscheen. 

Henk Thiessen schreef een tiental his-

torische werken, met als kroonjuweel 

Van Bieringen tot Beringe, een boek 

dat ver over de grenzen van kerkdorp 

Beringe heen gaat. Hij beschrijft in 

deze lijvige publicatie van huis tot huis 

de geschiedenis en de vele generaties 

bewoners van Beringe en omliggende 

dorpen. Het bevat 1.400 foto’s. 

Ton van Reen vertelt over de oor-

sprong van de volksverhalen. 

Over kabouters (de verstoten mon-

goloïde kinderen), reuzen (de lange 

mannen die waren gevlucht voor 

het reuzenregiment van de koning 

van Pruisen dat hen wilde inlijven), 

heksen en weerwolven. De middag 

begint om 14.00 uur, met een inloop 

vanaf 13.30 uur. Reserveren is niet 

nodig. De schrijvers treden op in drie 

locaties op het terrein van de zorg-

boerderij. Na elke veertig minuten 

is er een korte pauze, waarna de 

bezoekers naar een andere locatie 

verhuizen. Er is koffie en vlaai. Na 

afloop van de lezingen is er muziek 

en zang door Mart van Knippenberg.


