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Volleyballen
onder blacklight
Volleybalvereniging VV Tupos uit Baarlo hield op zaterdag 26 en zondag 27 maart voor de vierde keer het Dirkx Blacklight Volleybaltoernooi. Ervaren en jongere
volleyballers konden in het donker, alleen verlicht door blacklight, wedstrijden spelen in sporthal De Kazing in Baarlo. De volleyballers hoefden, in tegenstelling tot andere
jaren, geen lid te zijn van de volleybalbond. Teams moesten wel van tevoren aangeven of de leden lid zijn van de bond, zodat de organisatie eerlijke poules kon maken.
De deelnemers speelden hun duels in witte, fluorescerende kleding zodat het blacklight-effect optimaal tot zijn recht kwam. De jeugd van 10 tot en met 16 jaar mocht op
zaterdag aantreden en de sporters vanaf 16 jaar speelden op zondag (eerste paasdag) hun wedstrijden. Na het toernooi volgde op zondag een feestavond voor de wat
oudere leden. Het speciale licht leverde een kleurig aanzicht op voor de aandachtige toeschouwers.

VVD-fractie doet afstand van brief

‘Sturende’ brief over referendum niet
gerectificeerd door gemeente
De ‘niet objectieve en sturende’ brief die inwoners van de gemeente Peel en Maas ontvingen bij de stempas
voor het EU-referendum, wordt niet gerectificeerd. Dat liet het College van B&W weten in een antwoordbrief aan
VVD-gemeenteraadslid Teun Heldens. Die stelde raadsvragen omdat hij de brief aan de inwoners sturend vond.
Het college is van mening dat
de begeleidende brief, die door
gemeente Peel en Maas zelf is
opgesteld, wél neutraal en helemaal
niet sturend is. De brief, die alle
kiesgerechtigde inwoners begin maart
ontvingen bij hun stempas, zou sturen
naar een ‘ja’ voor het referendum en
dus een ‘ja’ voor meer samenwerking
met Oekraïne. In haar antwoordbrief

laat het college weten: ”[…] Met name
door de drie daaropvolgende zinnen
wordt aangegeven dat de kiezer zelf
een oordeel moet vellen aan de hand
van de debatten en de informatie op de
website van de referendumcommissie.”
Omdat zij er geen aanleiding voor
ziet, wordt de brief dan ook niet
gerectificeerd.
De VVD-fractie van Peel en

Maas laat in een verklaring weten
afstand te doen van de betreffende
begeleidende brief. ”Het college
blijft vierkant achter deze brief
staan en is geenszins van plan deze
te rectificeren”, laat Heldens in de
verklaring weten. ”De VVD-fractie
begrijpt hier niets van en neemt
bij dezen nadrukkelijk afstand van
de inhoud van de brief.”

Gemeenteraadslid Heldens was van
mening dat de kiezers in de richting
van een ‘ja’-stem gestuurd werden
door de tekst: ”Doel van het verdrag is
de handelsbetrekkingen te verdiepen
en tevens democratie en veiligheid van
zowel Oekraïne als Europa te verstrek
ken. Het Nederlandse parlement heeft
het associatieverdrag goedgekeurd.
Nu is het woord aan u.”
Op woensdag 6 april kunnen alle
kiesgerechtigden vóór of tegen een
samenwerking met Oekraïne stem
men. Wanneer de meerderheid van de

bevolking vóór is of als de opkomst
minder dan 30 procent is, wordt het
associatieverdrag sowieso goedge
keurd. Stemt een meerderheid tegen
een samenwerking, dan moet het
kabinet hier opnieuw over nadenken
en besluiten of ze de uitslag van
het referendum overneemt. Als het
samenwerkingsverdrag niet wordt
goedgekeurd door Nederland, kan het
akkoord niet doorgaan. De EU en haar
leden moeten dan met Oekraïne gaan
bespreken hoe de samenwerking in
de toekomst eruit gaat zien.
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Samenwerking tussen voetbalclubs Grashoek en Koningslust

‘Samenwerking nodig om teams te behouden’
Na een jaar waarin de A-teams van voetbalclubs VV Koningslust en
SV Grashoek al samenwerkten, besluiten de verenigingen meer samen te
gaan doen. Vanaf komend seizoen bestaan vijf jeugdteams van de clubs uit
spelers van beide verenigingen. Grashoek kreeg maandag 14 maart
toestemming bij een informatiebijeenkomst voor leden en hun ouders en
Koningslust volgde twee dagen later.
Wil Janssen is lid van de
jeugdcommissie bij VV Koningslust
en hij is nauw betrokken bij de
samenwerking tussen de twee clubs.
Hij denkt dat de samenwerking
vrijwel alleen maar voordelen heeft.
“De samenwerking die we nu al
hebben met de A werkt zo goed, dat
we als eerste bij Grashoek uitkwamen.
Het zijn ook twee vergelijkbare clubs,
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dus het past wel bij elkaar.”
De twee teams gaan samen
werken, maar een fusie ligt niet in
het verschiet. “Daar hebben we zelfs
nog nooit over gesproken”, vertelt
bestuurslid van VV Grashoek Jan van
Lierop. “De kinderen blijven gewoon
lid van hun eigen vereniging en blijven
contributie betalen aan die vereni
ging. De samenwerking betreft alleen
de jeugd van 12 tot en met 18 jaar.
Voor de senioren verandert er niets.”

Team
in de lucht houden
De handen ineenslaan was nodig
omdat beide clubs kampen met een
tekort aan leden. “De KNVB heeft
als richtlijn dat er bij clubs waar het
aantal jeugdleden onder de honderd
komt, iets moet gebeuren”, vertelt
Jan. “ Zij weten dat er dan problemen
ontstaan bij de vorming van teams.
Wij hebben ongeveer 83 jeugdleden
nu, dus dat is te weinig. We kregen
problemen met ons D-elftal, voor
kinderen tussen 10 en 12 jaar.
Een samenwerking was nodig om dat
team in de lucht te houden.”
Wil: “We hadden het komend
seizoen nog wel kunnen redden,
maar dan moesten we heel veel gaan
schuiven. Dan hadden we spelers in
de C met een groot leeftijdsverschil.
De oudsten zouden dan bezig zijn met
een pak shag, terwijl de jongsten nog
Pokémon spelen. Dat is niet wenselijk.

Qua leeftijd en fysiek is het dankzij
deze samenwerking veel fijner voet
ballen voor de jongens.”

Ouders
verder rijden
De samenwerking tussen de twee
clubs houdt in dat sommige leden veel
zullen moeten reizen naar de andere
club. “Natuurlijk waren er ouders die
het niet eens waren dat ze een stuk
verder moeten gaan rijden”, vertelt
Jan. “Maar dat is maar voor een half
jaar. Na komende zomer beginnen de
A- en de B-jeugd in Grashoek en de

C- en de D-jeugd in Koningslust. Na
een half jaar wordt dat omgewisseld.”
Wil: “De teams trainen overigens bij
de ene club en spelen de wedstrijden
bij de andere. Zo voorkomen we dat
spelers een half jaar niet bij de club
komen.”

Panel van vier clubs
De twee clubs zitten in een soort
panel van vier verenigingen uit de
regio. In het panel praten ze over
samenwerkingen en oplossingen die
het dalend ledenaantal tegen kunnen
gaan. Naast de clubs uit Koningslust
en Grashoek zijn VV BEVO uit Beringe
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en SV Egchel vertegenwoordigd in het
panel. “We bespreken hoe en waar
we elkaar kunnen helpen”, vertelt
Jan. “Het heeft al wat samenwerking
opgeleverd tussen verschillende clubs,
maar voor ons is de samenwerking met
Koningslust tot nu toe de enige.”
De samenwerking staat nu voor
een jaar. Een eventuele verlenging
wordt tijdens het seizoen bekeken.
Wil: “We gaan het rustig per jaar
bekijken. Misschien ontstaan er
volgend jaar bij een andere vereniging
problemen en gaan we daar mee
samenwerken. Maar dat zijn zaken voor
de toekomst.”

Gaslek
Baarlo na
werkzaamheden

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

De brandweer van Baarlo is
vrijdag 25 maart rond 11.00 uur
uitgerukt vanwege een gaslek.

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Tijdens graafwerkzaamheden
aan de Diepenbroeklaan werd een
klein gaslek ontdekt. Daarop werd
de brandweer gealarmeerd, die ter
plaatse metingen uitvoerde.
Het incident werd daarna
overgedragen aan netbeheerder
Enexis, die het lek dichtte.
Op de Diepenbroeklaan
in Baarlo worden momenteel
werkzaamheden uitgevoerd,
waaronder de kap van
moeraseiken en de herinrichting
van het trottoir en de weg.
Deze werkzaamheden duren naar
verwachting nog tot juli.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

VANAF A.S. MAANDAG 4 APRIL
OPENEN WIJ ONZE DEUREN
U bent van harte welkom op de Moostenstraat 39.
Een vertrouwd gezicht op een nieuwe locatie.
U kunt bij ons terecht voor alles op het gebied van bouwen,
verbouwen en afbouwen. Maar natuurlijk ook voor elke klus!
Telefoonnummer: 077-4662233
e-mail: info@bouwmaterialen-neerkant.nl

www.bouwmaterialen-neerkant.nl
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Overheerlijke gevulde eierkoeken!

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Woningbrand in Helden
Aan de Roggelseweg in Helden heeft op vrijdag 25 maart een woningbrand gewoed. Het brandweerkorps
van Panningen werd opgeroepen om de brand te blussen. Er was brand ontstaan in de vloer van de zolder
door oververhitting van de kachelbuis van de open haard. Onder andere een tankautospuit en een snel
interventie voertuig van de brandweer gingen ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. De schade
viel uiteindelijk mee, laat de bewoner weten. “Er is wat waterschade, maar de brandmelders hebben hun
werk gedaan. We zaten onder te eten en hoorden er eentje piepen. Ik heb geprobeerd het zelf te blussen,
maar dat lukte niet. Toen hebben we de brandweer gebeld. Gelukkig valt het allemaal mee.”

Geen fanfarefeesten
meer in Koningslust
Na 46 jaar komt er een einde aan de fanfarefeesten in Koningslust. Organisator fanfare- en drumband EMM
besloot de stekker uit het evenement te trekken. Dit vanwege tegenvallende bezoekersaantallen en minder winst
dan beoogd. “Als je bijna geld toe moet leggen op zo’n feest, moet je gaan nadenken of het nog zin heeft”,
laat Harm Caelers van de organisatie weten.

KUIFLAVENDEL

Lavandula stoechas
‘Anouk’. Potmaat
17 cm. Per stuk
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VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

Duizend bezoekers
per avond
De bezoekersaantallen van de
fanfarefeesten daalden al jaren, vertelt
Harm. De organisatie ging eerder al

terug van drie naar twee dagen, maar
ook dat bleek niet voldoende. “Ik schat
dat er vorig jaar op zowel zaterdag
als zondag driehonderd bezoekers zijn
geweest”, laat Harm weten. Dat is wel
eens anders geweest. “Twintig jaar
geleden konden ze de tent niet groot
genoeg krijgen om alle mensen in
kwijt te kunnen. Bands als Rowwen
Hèze en de Janse Bagge Bend hebben
hier gestaan. Ik denk dat er toen wel
duizend bezoekers waren op een
avond.”
De organisatie moest iets doen
om het tij te keren, maar dat neemt
risico’s met zich mee. Harm: “Je komt
in een vicieuze cirkel terecht: vanwege
het dalende bezoekersaantal verdien

je minder geld en moet je onbeken
dere bandjes op het podium zetten.
Omdat je onbekendere bandjes hebt,
komen er weer minder bezoekers.
Dan moet je een groot risico nemen en
veel geld steken in een grotere band
om meer bezoekers te krijgen, maar
dat is een risico dat we met de organi
satie niet willen nemen.”
Er is tegenwoordig te veel te
doen, denkt Harm. “De oudere
leden vertelden dat er vroeger een
paar feesten per jaar waren en dat
de mensen nu ieder weekend uit
drie evenementen kunnen kiezen.
Dan is het voor een klein dorpje als
Koningslust lastig om de mensen
hiernaartoe te krijgen.”

www.dewevert.nl
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“We hebben er lang over
nagedacht, jaren zelfs, en dit was
de enige oplossing”, vervolgt Harm.
“We hoefden er nog net geen geld in
te stoppen, maar echt veel verdienden
we er ook niet aan. Dan kunnen we het
geld beter gebruiken om andere acties
op touw te zetten. Er zijn gesprekken
over een nieuw evenement met
meerdere verenigingen, maar dat zijn
vooralsnog alleen plannen.”
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De tent staat klaar voor de fanfarefeesten van 1975
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Dorpsfiguren van Peel en Maas
10/11

Dorothé Verhaegh Koningslust

Elk dorp heeft er wel een: een dorpsfiguur. Een bekend gezicht op straat, iemand die altijd iets te vertellen heeft, of het nu over vroeger gaat of
vorige week. Iedereen kent deze persoon, en deze persoon kent iedereen. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar deze ‘dorpsfiguren’ en tekent hun
verhaal op. Dorothé Verhaegh (56) werd geboren in Panningen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een dorpsfiguur in Koningslust. Naast het beheren
van de tomatenkas, zat ze in bijna alle verenigingen in het dorp.

In 1990 stapte Dorothé in
het bedrijf van haar man Will.
Nog steeds zijn ze samen de
eigenaars van tomatenkwekerij
’t Brook in Koningslust. “Ik ben
afgestudeerd onderwijzeres”, vertelt
ze. “Maar daar waren weinig banen
in toen ik in 1983 klaar was met
de opleiding. Ja, in het Westland
wel, maar het was lastig om daar
te gaan werken. Ik ‘vrijde’ namelijk
met een tuinder uit Koningslust.”

Nieuw goed
doel voor
Ut P&M Hoés
Omroep P&M organiseert ook
dit jaar weer de goede-doelen
actie Ut P&M Hoés. Voor de editie
van 2016 is de omroep op zoek
naar een nieuw goed doel.
Het afgelopen jaar werd een
geldbedrag van ruim 20.000 euro
opgehaald voor het Plattelandshoés
in Panningen, de nieuw te realiseren
hospice van Peel en Maas.
De omroep is op zoek naar een
nieuw goed doel waar de opbrengst
van de muziekactie aan geschonken
kan worden. Volgens Bart Nelissen,
hoofdredacteur van Omroep P&M,
wordt als voorwaarde gesteld dat het
een breed maatschappelijk gedragen
doel moet zijn. Tot 1 mei kunnen
goede doelen worden aangemeld via
redactie@omroeppenm.nl

Kinderen binnen een
kilometer
Ze ging dus maar samen met Will
in Koningslust wonen. Daar kregen ze
drie kinderen: Emiel (30), Derk (29)
en Rosan (27). Dat die ook gehecht zijn
aan het dorp blijkt wel uit het feit dat ze
allemaal op minder dan één kilometer
afstand van het ouderlijk huis zijn
neergestreken. Tot nu toe zijn er twee
kleinkinderen voor Dorothé en Will: Saar

en Rijk. “Het is heel fijn dat ze zo dicht
bij wonen. Dan zien we ze vaak.”
Het tomatenbedrijf werd in 1958
opgestart door de vader van Will (die
op zijn 85e overigens nog steeds
regelmatig meehelpt). Will stapte in
1979 in bij het bedrijf en in 1990 kwam
Dorothé erbij. Sinds 2009 werkt zoon
Emiel ook op het bedrijf. De kas is een
ontmoetingsplek voor Koningslust.
Dorothé: “Er werken dertien vaste
medewerkers en twintig scholieren en

die komen bijna allemaal uit het dorp.
Er is ook een stelletje uit Polen dat hier
vast werkt, die wonen met hun twee
kinderen inmiddels ook hier.”

Ontelbare
verenigingen
Dorothé is altijd actief geweest
binnen het verenigingsleven. Zo werd
ze op haar achttiende leider bij de OJB
(Open Jongeren Beweging), was ze

voorzitter van de boerenbruiloft,
zat ze in het bestuur van de fanfare
en behartigde de jeugdzaken, is ze
nog steeds actief bij de fanfare als
muzikant en in de PR-commissie,
deed ze een keer of acht mee aan
de liedjesavond van de carnavals
vereniging en werkte ze jaren in
de kantine van de voetbalclub in
Koningslust. “En dan zal ik vast wel
nog iets vergeten zijn”, vertelt ze.
“En ook de kinderen zijn heel actief
binnen de verenigingen. Op een
gegeven moment zat er in elke
vereniging wel een lid van onze
familie.”
Ze kwam bij de fanfare toen zoon
Emiel een instrument moest kiezen
dat hij wilde gaan bespelen. “Ik ging
mee en toen Emiel op de trompet
geblazen had, vroeg ik of ik ook een
keer mocht. Zo ben ik begonnen.
Eerst heb ik op de cor gespeeld en
na een half jaar stapte ik over naar
de hoorn. Dat speel ik nu nog.”
Binnenkort (op zondag 3 april)
staat haar bedrijf weer in de
spotlights als er duizenden mensen
langskomen voor het evenement
Kom in de Kas. Dorothé ziet het als
een uitgelezen mogelijkheid om te
laten zien welke product ze telen.
“We hebben vier hectare kas en
we willen niet groter. We willen
een product met het hart blijven
maken. We zijn niet zo groot als
sommige anderen, maar we doen
veel met speciale soorten om zo
toch bijzonder te blijven. Vooralsnog
werkt dat nog.” Maar werk is niet
het enige waar hun bedrijf voor
gebruikt wordt. “Ieder jaar wordt er
in de loods wel een carnavalswagen
gebouwd of komt de hofkapel bij
ons oefenen”, vertelt Dorothé.
“Eigenlijk heb je als tomatenkweker
in de winter minder koffie nodig,
maar daar merk ik toch vrij weinig
van, haha. Ach ja, op die manier is
het altijd gezellig hier.”

Kasteel De Keverberg

Oprichtingsbijeenkomst
jongerengroep Zonnebloem
Regioafdeling Peel en Maas van De Zonnebloem heeft een jongerengroep opgericht. Om meer informatie over de groep te geven en de oprichting
te vieren, houdt De Zonnebloem op zaterdag 2 april een oprichtingsbijeenkomst in Kasteel De Keverberg in Kessel. De nieuwe groep is bedoeld voor
mensen van 18 tot en met 55 jaar met een lichamelijk beperking.
De Zonnebloem staat voornamelijk
bekend als organisatie die ouderen met
een beperking en hun mantelzorgers
een mooie dag bezorgt. Nu volgt in Peel
en Maas een groep voor personen die
jonger zijn dan de normale doelgroep.
“Ik denk dat er veel behoefte is aan
deze groep”, vertelt bestuurslid Fabiola
Pijnakker. “Ik heb al verschillende keren
gemerkt dat de mensen in die leeftijds
groep niet weten waar ze contacten
moeten leggen en hoe of met wie ze
naar activiteiten kunnen. Dat willen we
met deze groep gaan oplossen.”
De reden voor de oprichting is
dat er in de beoogde leeftijdsgroep

weinig georganiseerd wordt voor de
mensen met een beperking, zegt
Fabiola. “Voor ouderen en kinderen
onder 18 jaar is er veel te doen, maar
de groep ertussen valt vaak net buiten
de boot. Wij gaan er nu voor zorgen
dat ze zonder hun mantelzorgers naar
zaken als een sportwedstrijd, congres
of concert kunnen gaan. En dat ook nog
eens met leeftijdsgenoten.”

Niet in een hoekje
zitten kniezen
De activiteiten zijn ook belang
rijk voor de sociale contacten, vertelt

Fabiola. “Ik wil niet dat ze thuis in
een hoekje gaan zitten kniezen en
depressief worden. Er zijn verschillende
personen die niet naar buiten komen
om iets te doen. Deze groep verlaagt
die drempel. Daarnaast worden de
mantelzorgers van de deelnemers
ontlast. De mensen met een beperking
zijn natuurlijk heel erg blij met hun
mantelzorgers, maar ook zij willen wel
eens iets anders.”
De organisatie kreeg al meer dan
twintig aanmeldingen voor de groep.
Vrijwilligers zijn er in ieder geval al
genoeg. “We hebben 365 vrijwilligers
klaarstaan”, vertelt Fabiola.

“Verder hebben we verpleegkundigen
en professionele begeleiders die
meekunnen met activiteiten en
we hebben een ambulance die we
eventueel kunnen gebruiken. Dit alles
is overigens mede tot stand gekomen
dankzij sponsoring van Lionsclub
Peel en Maas. We hopen op veel
aanmeldingen, zodat we veel mensen
kunnen helpen.”
De oprichtingsbijeenkomst vindt
plaats van 14.00 tot 17.00 uur bij
Kasteel De Keverberg in Kessel.
Aanmelden kan via een mail naar
famhaarmeijer@home.nl of via
077 465 19 01.
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Tweede bijeenkomst Sociale Raad

Burgers als adviesorgaan van gemeente
Peel en Maas
In april krijgen vijftig inwoners van gemeente Peel en Maas een brief waarin ze worden gevraagd of ze deel uit
willen maken van de Sociale Raad. Dit is een experimenteel adviesorgaan waar burgers worden betrokken bij lokale
besluitvorming door de gemeente. Het experiment vindt voor de tweede keer plaats.
De Sociale Raad is een experiment
waarmee gemeente Peel en Maas
hoopt ‘de kloof tussen burgers en de
politiek kleiner te maken’. Uiteindelijk
is er drie jaar uitgetrokken voor het
experiment, dat op andere plaatsen
in Nederland ook wordt uitgeprobeerd
in diverse vormen. Een vergelijkbaar

initiatief is G1000 dat onder andere in
Brabant actief is. Tijdens bijeenkomsten
van de Sociale Raad gaat een groep
gelote inwoners van Peel en Maas van
18 jaar en ouder met elkaar in gesprek
over een sociaal maatschappelijk
vraagstuk. “Deze mensen worden
willekeurig gekozen door de computer”,

Kennismaking

Bijeenkomst openbare school
Op donderdag 31 maart vindt bij zaal Niëns in Maasbree een informatieavond plaats over de nieuwe, openbare school.
Tijdens de informatieavond wordt
ingegaan op welk type onderwijs er
op de nieuwe school wordt gegeven,
maken de aanwezigen kennis met
de directeur, stellen de leerkrachten

aldus de organisatie van de Sociale
Raad. Er wordt een groep van vijftig
personen benaderd en de organisatie
hoopt op een minimale opkomst van
30 tot 35 personen. “Samen bedenken
deze mensen oplossingen voor dat
vraagstuk en moeten ze uiteindelijk
een oordeel vormen.” Dat oordeel
wordt naar de gemeenteraad gestuurd,
die dit vervolgens binnen vijf weken
in de raadsvergadering zou moeten
behandelen.

Gemeenteraad
zonder AndersNu
Het is een initiatief van de gemeen
teraad, op de partij AndersNu na. Die
partij liet eerder in een brief weten uit
de werkgroep te stappen, omdat het
vraagtekens zet bij het functioneren

van de Sociale Raad en de transparantie
ervan. Welke rol wethouder Raf Janssen
precies speelt bij het sociale experi
ment is volgens de fractievoorzitter
onduidelijk. Wilms is het er niet mee
eens dat de bijeenkomsten achter
gesloten deuren plaatsvinden en dat
er dus niets openbaar wordt gemaakt.
Ook vraagt Wilms zich af of de kosten,
die voor de eerste twee bijeenkomsten
al op 47.000 euro worden geschat,
budgettoereikend zijn. De gemeente
raad laat weten dat “de kosten worden
betaald uit een bestaand en apart bud
get van de gemeenteraad en dus niet
voor rekening van de burgers komen.”
Daarnaast geeft de raad aan het jam
mer te vinden dat AndersNu al zo vroeg
uit het experiment is gestapt. Dat de
bijeenkomsten achter gesloten deuren
plaatsvinden en niet openbaar wordt
gemaakt welke inwoners zijn ingeloot,
wordt gedaan om de kans op beïnvloe
ding van buitenaf zo klein mogelijk te
houden en de privacy van de inwoners

te garanderen, aldus de organisatie
van de Sociale Raad. Voorafgaand aan
de tweede bijeenkomst van de Sociale
Raad worden er op woensdag 13 april
en dinsdag 10 mei openbare informa
tiebijeenkomsten gehouden waar meer
uitleg gegeven wordt over het sociale
experiment. Op vrijdag 22 en zaterdag
23 april krijgen de ingelote personen
een persoonlijke uitnodiging om deel
te nemen aan het overleg, waarna op
zaterdag 4 juni uiteindelijk de beslo
ten bijeenkomst van de Sociale Raad
plaatsvindt.
Alle bijeenkomsten vinden plaats
in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. Het thema waarover de
gelote inwoners zich gaan buigen,
luidt ‘De waarde van werk’. De hoofden deelvragen worden tijdens de
bijeenkomst pas bekendgemaakt
aan de aanwezige deelnemers.
De eerste bijeenkomst met het thema
‘Vrijwilligerswerk’ vond in het najaar
van 2015 plaats.

zich voor en wordt er meer informatie
gegeven over de mogelijke locaties
waar de school voorlopig kan worden
gehuisvest. De bijeenkomst in zaal
Niëns begint om 20.00 uur.

Drie mogelijke locaties onderzocht

Openbare school
definitief naar
Maasbree

Het beroep tegen de openbare basisschool in Maasbree dat stichting
Kerobei indiende bij de Raad van State, is ongegrond verklaard. Daarmee is
bepaald dat de openbare school in Maasbree definitief wordt gerealiseerd.
Gemeente Peel en Maas onderzoekt nu drie mogelijke locaties om de school
te huisvesten.

Veiling eerste kistje asperges
Aspergegilde Peel en Maas heeft op zondag 27 maart het aspergeseizoen geopend. Het traditionele
eerste kistje asperges werd na een veiling gekocht door boer Frank (bekend van Boer zoekt Vrouw) van
Frank’s Farm uit Heythuysen. Hij betaalde 275 euro voor het kistje ‘witte goud’. De opening vond dit jaar
plaats bij bomenkweker en aspergeteler Van den Beucken op de Baarloseweg in Helden. Na de middag was
er een open dag op het bedrijf en konden belangstellenden een kijkje nemen hoe het er aan toe gaat bij de
ondernemer. (Foto: Liesbeth van den Hombergh)
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school tijdelijk kan worden gevestigd.
De bibliotheek aan het Kennedyplein,
de nieuwbouwlocatie Op de Kemp
en de sociëteit van ’t Hofje in woon
zorgcentrum In den Clockenslagh zijn
drie kanshebbers. “Deze drie locaties
voldoen grotendeels aan onze criteria”,
laat wethouder Roland van Kessel
weten. “We hebben geselecteerd op de
ligging, bereikbaarheid en veiligheid,
maar ook of de locatie nabij de gym
zaal en basisschool De Violier is.” De
school gaat gebruikmaken van de gym
zaal en de faciliteiten van de MFA. Door
die drie locaties te onderzoeken, komt
gemeente Peel en Maas tegemoet aan
het verzoek van Dorpsoverleg Maasbree
om de leegstand in het dorp tegen te
gaan. “Samen met stichting Akkoord en
het dorpsoverleg bekijken we of één
van deze drie locaties voldoet aan onze
wensen”, aldus Van Kessel. “Binnenkort
voeren we daarnaast nog overleg over
de leerlingenkrimp die over een paar
jaar wordt verwacht.” Dan zouden de
leerlingen van zowel het openbaar
onderwijs als het katholieke onderwijs
volgens Van Kessel kunnen worden
ondergebracht bij de brede school
De Violier.

H

Stichting Kerobei exploiteert in
Maasbree de katholieke basisschool
De Violier en diende het beroep in.
Ze klopte aan bij het hoogste gerechts
orgaan omdat de onderwijsinstelling
vond dat er onvoldoende rekening
was gehouden met haar belangen.
Dat beroep werd door de Raad van
State ongegrond verklaard, wat
betekent dat de openbare school op
het plan van scholen 2016-2019 blijft
staan. Hans Soentjens, voorzitter van
het College van Bestuur van Kerobei,
is tevreden dat er nu duidelijkheid
is. “We hebben destijds het bezwaar
ingediend omdat we er niet van
overtuigd waren dat het besluit van
de staatssecretaris voldoende onder
bouwd was. Nu de Raad van State ons
bezwaar heeft afgewezen, is bewe
zen dat het dus toch een rechtmatig
besluit is.” Kerobei wil daarom vanaf
nu gaan samenwerken met Akkoord
en stelt zich positief op. “Dat moet
kunnen en mogen”, aldus Soentjens.
“Want uiteindelijk is ons gezamenlijke
belang om goed onderwijs aan de
kinderen bieden.”
Gemeente Peel en Maas is met
drie locaties bezig waar de openbare
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familie
Geboren

Fer

17 maart 2016
Zoon en broertje van
Luc en Sanne Linders
Siem en Gijs
Groeze 11
5986 NT Beringe

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Hulp in huis. Zoekt u een betrouwbare
hulp in huis? Kijk op www.plus-extra.nl
of bel 06 55 80 33 80. Ook voor
begeleiding in zorg en welzijn.
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Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Wij
helpen u graag aan hulp. Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Groentewinkel open donderdag
31mrt, vrijdag 1 april, zaterdag 2 april.
Iedere klant gratis schep panklare
vastkokende krielaardappeltjes.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen. Openingstijden normaal.
Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Molenstraat 30 tel. 307 13 97.
Vragen over liefde & relatie?
Bel een helderziende op
www.betrouwbaarmedium.nl
voor antwoorden & inzichten!
Snel, discreet & goed!

Helderziende gezocht.
Helderzienden, kaartleggers,
astrologen gevraagd voor thuiswerk
op www.betrouwbaarmedium.nl
Solliciteren kan via de site.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HAN-MARK
ARENDSE

Verwaaide paasmarkt Panningen
De paasmarkt die ieder jaar plaatsvindt in het centrum van Panningen, werd op maandag 28 maart flink
ingekort. Waar normaal de kraampjes tot 16.00 uur hun spullen verkopen, moesten ze nu al om 11.30 uur
weg zijn. Vanwege de verwachte paasstorm besloot de organisatie om de markt vroegtijdig af te kappen.
Desondanks kwam één van de kraampjes op een auto terecht door de harde wind. Op de foto was er nog
weinig te merken van het slechte weer dat later op de dag over Nederland trok.

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Thema Ondernemersprijs bekend
Het thema voor de Ondernemersprijs Peel en Maas 2016 is Familiebedrijven, next generation. Kiwanis Club
Peel en Maas organiseert dit jaar voor de zevende keer de Ondernemersprijs, die plaatsvindt op woensdag
9 november in de theaterzaal van DOK6 in Panningen. Bedrijven kunnen zich tot 1 juni aanmelden of andere
ondernemingen voordragen.
Kiwanis Club legt het thema uit:
“Familiebedrijven vormen de kurk
waarop de Nederlandse economie
drijft. Het gaat om familiebedrijven
die in de afgelopen jaren te maken

hebben gehad of de komende
jaren te maken gaan krijgen met
opvolging.” Kiwanis Club Peel en
Maas wil door middel van de prijs het
ondernemerschap in de gemeente Peel

en Maas in de breedste zin van het
woord onder de aandacht brengen en
de ondernemers een podium bieden
om zich op een positieve manier te
presenteren.

Verkeersongeval Helden
Bij een eenzijdig verkeersongeval in Helden ter hoogte van de kruising tussen de Baarloseweg en de Middenpeelweg (N277) is op zondag 27 maart één gewonde gevallen. De brandweer werd rond 06.25 uur gealarmeerd
en trof een auto aan die tegen een boom was gereden. De bestuurder van de auto was aanspreekbaar en werd uit
het voertuig bevrijd.

Amfetamine-lab

Drie aanhoudingen
drugslab Kessel-Eik
In een amfetamine-lab in Kessel-Eik zijn donderdag 24 maart
drie mannen aangehouden door de politie. De verdachten waren aan het
werk in een loods aan de Sterrenbosweg, die vrijdag 25 maart werd
ontmanteld.
De politie kamde de loods
uit in het kader van een groter
onderzoek. Ter plaatse troffen ze
een professioneel drugslab en
bijbehorende apparatuur aan,
waar amfetamine (ook wel speed
genoemd) geproduceerd werd.

1.000 liter afval
In het lab waren drie mannen
aanwezig. Die zijn aangehouden
op verdenking van het maken
van synthetische drugs en zijn
overgebracht naar het politiebureau.

De verdachten zijn 37 en 38 jaar
oud en komen uit Venlo, Rotterdam
en Roermond.
In totaal werd 40 liter van de
synthetische drug en 1.000 liter
afval aangetroffen in het lab, dat bij
aankomst van de politie in gebruik
was. Volgens de politie dreigde er
geen gevaar voor de omwonenden.
Een specialistisch team van de
Landelijke Faciliteit Ondersteuning
Ontmantelen (LFO) hield zich bezig
met het demonteren van het lab.
De zaak wordt verder onderzocht.

Na de aanrijding met de boom
was de auto dwars op de rijbaan
terecht gekomen. De bestuurder
werd uit het voertuig gehaald en
met onbekende verwondingen met

een ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd.
Tien dagen eerder gebeurde op
vrijwel hetzelfde punt eveneens een
ongeluk. Toen reed een personenauto

tegen een vrachtwagen aan die
vervolgens in de beek belandde.
De bestuurders van beide voertuigen
werden toen naar het ziekenhuis
vervoerd. (Foto: brandweer Panningen)
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Frank van Meegen nieuwe uitbater De Zoes

Speciaalbieren met beleving in Helden
Café De Zoes in Helden heeft sinds een paar weken een nieuwe uitbater. De 26-jarige Frank van Meegen uit
Helden is alweer een tijdje bezig met het verbouwen van de kroeg van zijn oom Jan van Soest. Frank wil een heel
nieuw concept naar Helden brengen, een speciaalbier-café met brasserie. “Ik wil beleving verkopen, geen fles bier
of een biefstuk”, vertelt de afgestudeerd kok.

Na de koksopleiding niveau 3 en
4 en ervaring te hebben opgedaan
bij restaurants, kwam in januari de
vraag van Jan of Frank het café wilde
overnemen. “Ik dacht meteen: ja. Het
was alleen nog de vraag met welk
concept ik aan de slag ging.”
Want er moest iets veranderen,
vond Frank. De kroeg kampte een
beetje met een imagoprobleem.
“Het staat niet bekend als een bruisend
café. Dan heb ik het overigens niet
over de zaal achterin. Die liep heel
erg goed. Het café voorin was het
probleem. Dat kwam ook deels door de
indeling denk ik. Daar is nu verandering
in aan het komen. Er wordt flink
verbouwd.” Frank wilde graag iets met
speciaalbieren doen en liet een bekend
horeca-adviesbureau een bedrijfsplan
schrijven. “Het feit dat de bank anno
2016 een lening wil geven, zegt wel
genoeg volgens mij. Ze hebben er, net
als ikzelf, veel vertrouwen in.”

Zaal blijft
onveranderd
Frank neemt De Zoes over van zijn oom Jan
Het gaat dus niet alleen om de
tweehonderd soorten bier die vanaf
de opening medio mei te krijgen
zijn bij zijn eetcafé, vertelt Frank.
“Het wordt ook een brasserie waar
mensen à la carte kunnen eten en waar

mensen een vaste prijs betalen voor
een driegangenmenu. Er komt zoveel
mogelijk uit de regio zelf. Dus zaken als
asperges, rundvlees en komkommers
komen van boeren uit de buurt.”
Frank verkondigde al lang geleden

dat hij De Zoes ooit zou overnemen
van zijn oom. “Toen ik op mijn
zestiende begon aan mijn eerste
koksopleiding heb ik al gezegd dat ik
ooit de buffetten bij de kroeg zou gaan
verzorgen.”

Bij de verbouwing wordt het
smalle gedeelte dat tussen de zaal
en het café zat, verbreed. De wc’s
bij het café worden verplaatst en de
muren in het midden van de kroeg
worden weggehaald. “Zo komt er
een overzichtelijke ruimte als je
binnenkomt”, legt Frank uit. “In het
midden komt de bar met daarachter

een soort open koelcel waar je alle
verschillende soorten speciaalbier
ziet staan.” De gasten kunnen aan
tafeltjes verspreid door het hele café
zitten. Aan de zaal wordt voorlopig
niets veranderd. “De zaal loopt prima
met gelegenheden zoals carnaval en
de kermis”, legt Frank uit. “Verder
zijn er vaak feesten en partijen hier.
Daar veranderen we dus nog niks aan.”
Frank denkt niet dat het drinken
van speciaalbier een hype is die weer
overwaait. “Ik ben zelf ook een liefheb
ber van specialere bieren. Je hebt ook
verschillende kroegen in de buurt met
hetzelfde concept, bijvoorbeeld in Venlo
en Venray, en die lopen heel erg goed.
Ik denk dat mensen niet meer een
hele avond lang normale pilsjes of wijn
willen drinken. Ze willen meer. Onder
andere door de robuuste, industriële
uitstraling van de kroeg proberen we
hier straks ook beleving te creëren.
Niet alleen een pilsje en een biefstuk,
maar dus echt iets meer.”
Het café wordt dan ook geen
uitgaanskroeg. De muziek blijft op een
laag volume en de stoeltjes worden
niet weggehaald na een bepaald
tijdstip. “Mensen moeten hier naartoe
komen om lekker rustig te kunnen
praten en te genieten van de sfeer.
In tegenstelling tot een restaurant,
waar je vaak na 22.00 uur wordt
weggekeken, kunnen mensen hier
blijven zitten en naborrelen. Dat is ook
onderdeel van de beleving.”

Opening Coop in Maasbree
Supermarkt Coop opent op dinsdag 5 april haar deuren in Maasbree. Het pand op de hoek van de Dorpstraat
en Amicitia, waar voorheen supermarkt Lidl zat, is op de betreffende dinsdag vanaf 18.00 uur weer open voor
klanten.
Supermarkt Lidl sloot op zaterdag
5 maart haar deuren op de locatie. Het
bedrijf gaf aan dat de locatie niet paste

in het toekomstbeeld van de super
marktketen. Hoewel het Dorpsoverleg
Maasbree aanvankelijk vreesde voor

leegstand in het centrum, opent super
markt Coop nu haar deuren precies één
maand na het vertrek van de Lidl.

Huisarts Habets
naar oude pastorie Meijel
Huisartsenpraktijk Habets opent
vanaf maandag 4 april de deuren
van haar nieuwe praktijk in de oude
pastorie in Meijel. Vanaf januari
werd het pand aan de Kerkstraat
verbouwd om de praktijk te kunnen
realiseren. Habets huisde de
afgelopen vijftien jaar aan de
Steegstraat.

Nieuwe eigenaren
Winkelke Baarlo
Kledingwinkel ’t Winkelke in Baarlo heeft nieuwe eigenaren.
Na 30 jaar namen voormalig eigenaren Antoinette en Huub Lucker
afscheid van de winkel, waar partijkleding wordt verkocht van grote
online warenhuizen. Ingrid Hermans, eigenaresse van de kortgeleden
gesloten dameskledingwinkel Ingels in Baarlo, en haar man Herman
namen ’t Winkelke over. Na enkele weken opende de winkel op
zaterdag 19 maart weer haar deuren.
(Foto: Werkneemsters Josje, Mery, Wil, Angelique (bovenste rij), eigenaresse
Ingrid en Maria (zittend). Op de foto ontbreekt werkneemster Els)

“Na vele weken van
aanpassingen in het gebouw met als
tussenresultaat veel stof, rommel,
afval en het bijstellen van plannen,
staan er een uitnodigende
huisartsenpraktijk en parochiecentrum
klaar om de Meijelse gemeenschap te
ontvangen”, laten huisarts Habets en
kapelaan Maenen weten. De ingang
is de voormalige entree van de
pastorie en is aangepast voor
bezoekers die minder mobiel zijn.
Het parochiekantoor kan bezocht
worden via een deur rechts naast de
entree van de huisartsenpraktijk.
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GEPLUKT Ans Hendrix

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aanvullende certificaten gehaald, maar
een officieel havodiploma heb ik niet.”
In 1988 verhuisde ze naar Helden, waar
ze nu nog steeds woont.

Met dank aan vader

Ze werd in Beringe geboren, maar verhuisde in 1988 naar Helden. Daar woont Ans Hendrix (50) nog steeds met
veel plezier. Ze is getrouwd met Louis, heeft drie kinderen, werkt in de boekhouding en is actief bij de
voetbalvereniging. Tijd om haar te plukken.
Op 25 februari 1966 werd Ans in
Beringe geboren. Het gezin met vier
kinderen, Ans heeft twee broers en een
zus, woonde achteraf in een vrijstaand

huis. “Heerlijk was dat”, vertelt Ans.
“We hadden alle plek daar. Ik kon het
toen ook heel goed vinden met mijn
buurmeisje. We gingen samen naar

de mavo in Meijel.” De Beringse ging
vervolgens naar de havo, maar maakte
die net niet af omdat ze ging werken.
Ans: “Uiteindelijk heb ik wel de vijf

Ans ging in de jaren 80 bij Nedinsco
(de Nederlandse Instrumenten
Compagnie) in Venlo werken bij de
financiële administratie. “Toen ik in
1992 zwanger raakte van mijn zoon
Menno en het wat minder ging bij
het bedrijf, ben ik er tijdelijk weer
gestopt. Op aanraden van mijn vader
ben ik er in 1995 weer begonnen, toen
Menno wat groter was. Mijn vader
overleed datzelfde jaar. Ik ben hem
altijd dankbaar geweest dat hij mij
adviseerde weer bij Nedinsco te gaan
werken. Nu, jaren later, werk ik er nog
steeds met heel veel plezier.” Naast
haar werk op de administratie, zit ze
sinds een paar jaar ook aan de receptie.
“Het is heel afwisselend werk en ik leer
nog elke dag dingen bij.”
In 1999 kreeg Ans een andere
zware klap te verwerken toen haar
man Theo onverwachts overleed.
“Ik heb in die tijd heel veel steun
gehad aan mijn moeder”, aldus Ans.
“Als ik moest werken, paste zij op mijn
zoon. Uiteindelijk heb ik in 2000 mijn
huidige man Louis (46) leren kennen.
Met hem ben ik later ook getrouwd.
Samen hebben we nog twee prachtige
dochters gekregen. Anouk is inmiddels
14 en zit op de middelbare school,
Kyra van 11 zit in groep 7 en mijn
zoon Menno is nu 23 jaar. Hij gaat
als het even meezit binnenkort zijn
ICT-diploma halen. Hartstikke leuk,
drie kinderen in verschillende leeftijden
en fases.”

Zooitje bij elkaar
Sinds 2010 is Ans in het
weekend nog weleens achter de
bar van de Heldense voetbalclub te

vinden. “Af en toe, als ik tijd heb,
draai ik daar wat kantinediensten.
Hartstikke gezellig altijd met die
derde helft.” Zelf was ze altijd ook
actief op het gebied van sport.
“Ik ben begonnen met gymnastiek,
daarna heb ik geturnd bij Concordia
en toen ik 16 jaar was ben ik in
Beringe gaan voetballen. Ook heb
ik nog jarenlang gehandbald bij
de recreanten. Ik ben een echt
balsport-mens, een teamspeler.
Inmiddels sport ik niet meer zo veel.
Erg jammer wel. In 2000 brak ik
mijn stuitje toen ik viel tijdens het
handballen. Daar heb ik nog steeds
last van, dus nu wandel ik graag
met mijn moeder.” Ans is ook actief
tijdens carnaval, waar ze met een
grote vriendengroep meedoen met
de optocht.

Ik ben een
gezelligheidsmens
“We zijn een zooitje bij elkaar
hoor”, vertelt Ans grinnikend.
“Afgelopen jaar hebben we wel
een eerste plek behaald met het
thema Dörps Blauw. Ik ben van
mezelf niet creatief, maar heb wel
meegeholpen met het maken van
de pakken. Komend jaar doen we
gewoon weer mee.” Af en toe
op stap met vrienden doet Ans
ook nog graag. “Ik ben een echt
gezelligheidsmens en kan goed
tegen bier. Een kater komt dan ook
niet voor in mijn woordenboek.
Laatst was er een hardcore-feest bij
The Apollo hier in Helden. Mijn zoon
Menno was daar ook en ik was erg
nieuwsgierig hoe het daar was.
Normaal zouden kinderen hun
ouders wegjagen, maar Menno had
daar geen problemen mee. Toen hij
me zag riep hij: ‘Hé mam, jij ook
hier!”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HALLO in Nieuw-Zeeland
Marian en Theo Dieleman uit Panningen zijn sinds eind februari op vakantie in Nieuw-Zeeland. Na een
bezoekje aan dochter Carlijn, die met haar vriend Wynand een jaar in Auckland woont, trokken ze met een
auto van noord naar zuid en weer terug. In april komen ze weer terug naar huis. Theo maakte de foto van
Marian en Carlijn met op de achtergrond de stad Auckland.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Bespreking Poll week 11

‘t Hoës van Bree is een terechte naam voor het nieuwe MFA in Maasbree
Onze poll ‘t Hoës van Bree is een terechte naam voor het nieuwe MFA in
Maasbree, maakte heel wat los onder de stemmers. Slechts 28 procent was het
eens met deze stemming.
Jos Janssen uit Maasbree was één van de oneens-stemmers en reageerde:
“Hoe is het mogelijk dat van alle ingezonden namen er maar drie de publici
teit halen? Veel beter was het geweest als er een eerste ronde was geweest
waarbij de drie beste door de inwoners zelf waren bepaald. Dan nog een ronde

voor de allerbeste. Het stoort mij bovendien dat de commissie het niet nodig
vond de procedure te wijzigen. Zo krijg je ongenoegen.” Ook de Maasbreese
Julie Nijssen vindt het geen terechte naam en had liever de naam ‘Os (t)hoes’
gezien. “De os terug op zijn vertrouwde plek! De Ossefeesten zijn uniek in de
regio. Echt iets Brees”, voegde ze eraan toe. Jan Peeters uit Maasbree was het
daarentegen wél eens met de stelling. ’t Hoës van Bree was volgens hem de
juiste en terechte naam voor de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Ik vind de Sociale Raad een betrouwbaar initiatief
van gemeente Peel en Maas
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Vijftig inwoners van de gemeente Peel en Maas krijgen in april een brief
waarin ze wordt gevraagd of ze deel uit willen maken van de Sociale Raad. Dit is
een experimenteel adviesorgaan waar burgers worden betrokken bij lokale
besluitvorming door de gemeente.
Met de Sociale Raad hoopt gemeente Peel en Maas ”de kloof tussen burgers
en de politiek kleiner te maken”. De groep gaat met elkaar in gesprek over een
sociaal maatschappelijk vraagstuk. Samen bedenken deze mensen oplossingen
voor dat vraagstuk en moeten ze uiteindelijk een oordeel vormen. Dat oordeel
wordt naar de gemeenteraad gestuurd, die dit vervolgens binnen vijf weken in

de raadsvergadering zou moeten behandelen. Door dit initiatief kan inderdaad die
kloof worden verkleind. Het is een manier om te laten zien dat de gemeenteraad
echt naar de mensen wil luisteren. Aan de andere kant is er ook nogal wat te
doen om deze Sociale Raad. De partij AndersNu is er niet voor niets uit gestapt.
Het kost onnodig veel geld, nu al 47.000 euro. Daarbij gebeurt alles achter
gesloten deuren. Wat er wordt besproken is niet openbaar, dus hoe weet je nu of
er echt iets mee wordt gedaan?
Ik vind de Sociale Raad een betrouwbaar initiatief van gemeente Peel en
Maas. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Ik ga naar de komende twee wedstrijden van het Nederlands elftal kijken
> eens 12% oneens 88%

L
Ook zin om aan het

motoravontuur
te beginnen?

Maak vrijblijvend een afspraak!

Motorrijschool Peel en Maas
www.motorrijschoolpeelenmaas.nl 06-11171655
Ook voor gevorderden trainingen

Ook nieuwsgierig naar de
seniorenwoningen van Antares?

seniorenwoningen

Loop dan even binnen tijdens de inschrijfen informatiemiddagen op donderdag 31 maart
of donderdag 7 april tussen 13.00 uur en 16.00 uur
in Gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2, Meijel.
U kunt u gratis en vrijblijvend inschrijven
als woningzoekende.
De koffie staat klaar!

Venloseweg 7
5931 GR Venlo-Tegelen
Afdeling Wonen
telefoon (077) 373 36 66

Benodigdheden bij inschrijving: uw BSN nummer en een inkomensindicatie.

www.thuisbijantares.nl

Moestuin
Geen seizoen waar ik blijer
van word dan de lente. Als echt
lentekind heb ik moeite met
de grauwe winter. Nu was dit
een redelijk warme winter,
toch stond de temperatuur
meter van mijn humeur op
standje ijzig. Pas rond carnaval
begin ik voorzichtig te
ontdooien. Daarna kan de
lente zich niet snel genoeg
aandienen.
Niet alleen de natuur
ontwaakt, ook mijn lijf lijkt zich
weer op te laden als een accu
die te lang op reserve heeft
gedraaid. Elke keer bekijk ik dit
proces weer geamuseerd, want
hoe is dat toch mogelijk?
Lentekriebels nemen de regie
over en in no time dartel ik weer
door het leven als een lammetje
in de wei. Maar dit jaar is het
anders. Er is werk aan de winkel!
Met de levering van de
boodschappen, wordt er meteen
een portie nieuw leven aangeleverd. De arme zaadjes zijn nog
zalig onwetend over mijn totale
onvermogen om groen in leven
te houden. Maar omdat ik geen
groene vingers heb, wil dat nog
niet zeggen dat één van mijn
kids daar geen talent voor heeft.
We gaan dapper aan de slag en
stoppen alles liefdevol onder
een laagje aarde. Resultaat volgt
snel, dus is hun interesse
gewekt.
Manlief bekijkt dit allemaal
hoofdschuddend, want hij weet
al waar dit op uit gaat draaien.
Daarom giet hij af en toe
stiekem water bij. Sommige
plantjes zullen het stadium van
verpotten halen tot in de
voortuin. In de achtertuin komen
ze namelijk hond Luna tegen,
die ze weer uitgraaft.
Uiteindelijk zullen ze ook in de
voortuin verpieteren, door te
veel zon en te weinig water.
Als plantjes toch eens op hoop
konden leven, dan won ik dit
jaar een prijs. Oogsten zullen
we: de tuinkers is er klaar voor.
Kleurt het Paasontbijt toch nog
een béétje groen.
Karin
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl

gemeente
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week 13 / 31 maart 2016 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden

• Vrijdag 8 april - vanaf 13.00 uur gesloten in verband met werkzaamheden
• Zaterdag 9 april - hele dag gesloten in verband met werkzaamheden

Afval
Oud papier en oud ijzer
Informatie over de ophaaldagen oud papier vindt u op uw afvalkalender of op de digitale
afvalkalender op de website.
Informatie over de inzameling oud ijzer vindt u op de website, zoekwoord “oud ijzer”.

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)

U kunt bij de chemokar het KCA aanbieden:
Dinsdag 5 april 17.00-19.00 uur: Koningslust, plein voor de kerk.
Donderdag 7 april 17.00-19.00 uur: Maasbree, Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover
de kerk.
Maandag 11 april 17.00-19.00 uur: Panningen, op de parkeerplaats voor het gemeentehuis.
Dinsdag 12 april 17.00-19.00 uur: Helden, parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman.
Maandag 18 april 17.00-19.00 uur: Grashoek, voor de kerk.
Dinsdag 19 april 17.00-19.00 uur: Kessel, Markt.
Woensdag 20 april 17.00-19.00 uur: Kessel-Eik, Mariaplein.
Donderdag 21 april 17.00-19.00 uur: Meijel, Raadhuisplein.
Donderdag 28 april 17.00-19.00 uur: Beringe, voor de kerk.

Textielinzameling

Naam
Al-Sheikh Taha
Bogacka
Galuba
Janssen
Knaap
Obluski

Voorletters
A.
A.A.
D.N.
C.M.H.
M.
D.

Geb.datum
17-06-1995
27-01-1987
20-06-1988
03-07-1952
21-07-1982
10-10-1975

Voornemen ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Ge
F.
01-08-1977
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad tegen het
voornemen (de persoonslijst op te schorten of het voornemen ambtshalve uit te schrijven naar een ander
‘land’) bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB
Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Referendum 6 april
Op woensdag 6 april 2016 wordt het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne gehouden.
Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Verder zijn alle stemlokalen
(behalve het Mafcentrum in Maasbree) toegankelijk voor mindervaliden.

Maandag 4 april: Maasbree, Koningslust
Dinsdag 5 april: Baarlo
Woensdag 6 april: Kessel, Kessel-Eik
Donderdag 7 april: Panningen, Egchel
Vrijdag 8 april: Helden, Beringe

Verplichte legitimatie bij referendum
Om te mogen stemmen heeft u een legitimatiebewijs nodig. Behalve uw stempas moet u dus ook een legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau. Legitimatiebewijzen zijn een paspoort, een identiteitskaart
of een rijbewijs.

Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel vanaf 8.00
uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.

Bij dit raadgevend referendum mag uw identiteitsbewijs op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn
verlopen. Zonder uw stempas en uw legitimatiebewijs kunt u uw stem niet uitbrengen!

U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker. Deze
stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de Gemeente en bij de afhaalpunten, of u kunt deze zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl.

Stempas niet ontvangen of kwijtgeraakt?
Om overal in Peel en Maas te kunnen stemmen, heeft u op 10 maart een stempas ontvangen. Zonder deze
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet
mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 1 april 2016 een
vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan alleen persoonlijk bij de medewerkers van het
cluster Burgerzaken. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur. Let op: wij werken
wel op afspraak!

Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.

Brengvoorzieningen voor afval in Kessel verplaatst

Alle containers op de Roode Eggeweg in Kessel zijn verplaatst. Er kan op deze locatie geen afval meer
worden gebracht, omdat er vaak overlast was door illegale stortingen.
Nieuwe locaties voor glas, textiel en PMD:
1. Supermarkt de COOP: ondergrondse containers voor textiel en glas.
2. Aan de Hagendoorn / hoek Schijfweg-Zuid: alléén containers voor PMD (Plastic verpakkingen,
Metalen en Drankkartons).
3. Baarloseweg: containers voor glas en PMD.

Officiële (verkorte)
publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel >
Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt wekelijks
uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een geprint EGB kunt u inzien
in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in
Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn. Voor de volledige teksten verwijzen we u graag naar ons EGB.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Beringe, 5986 PC, Biesen 2. Het uitbreiden van de bedrijfshal van EPM-Automation B.V..
• Beringe, 5986 PE, Slootsekuilen 3. Het veranderen van het bedrijf van Truck en Trailer Service B.V.. Een
gedeelte van het bedrijfspand is verhuurd aan Garage Van Heugten.
De meldingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 31 maart 2016 gedurende vier weken
ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De meldingen en de bijbehorende stukken zijn
tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van de onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen…dat kan alleen met de
nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Wanneer u een stempas heeft ontvangen,
kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen. Vul daarvoor de achterkant in en onderteken de stempas. Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. U mag maximaal twee volmachtstemmen aannemen. Meer weten hierover? Kijk op onze website of neem contact op met het KCC, of met
verkiezingen@peelenmaas.nl.
Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 22 februari 2016 als kiezer geregistreerd in Peel en Maas,
dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau van Peel en Maas. Voor het stemmen in een
willekeurig stembureau in Nederland, waar u geregistreerd staat als kiezer, moet u een kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, cluster Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Het verzoekschrift en
de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016 door de kiezer zijn ingediend. Mondeling kan dit tot
dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur worden aangevraagd. U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal
verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Teksten wet en associatieovereenkomst
De tekst van de aan het referendum onderworpen wet en het verdrag zijn kosteloos in het Huis van de
Gemeente verkrijgbaar. Ook is de tekst te bekijken op de website www.peelenmaas.nl (zoekwoord referendum).
Website
Alle belangrijke informatie kunt u terugvinden op de website www.peelenmaas.nl. Gebruik daarbij het
zoekvenster en het zoekwoord ‘referendum’. De gedetailleerde uitslagen zullen wij uiterlijk donderdagochtend om 9.00 uur plaatsen. Deze worden enkele dagen later door de Kiesraad officieel vastgesteld.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het
KCC of mailen met verkiezingen@peelenmaas.nl.
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Op dinsdag 5 april 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden in het Huis
van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Degenen die graag snel en op hoofdlijnen willen weten wat er inhoudelijk aan de orde komt, kunnen de uitOp dinsdag 5 april 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden in het Huis
gebreide toelichting per onderwerp vinden op de website: www.peelenmaas.nl/ bestuur > gemeenteraad >
van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
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Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en met
agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 5 april 2016
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en met
of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 19 april 2016.
agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 5 april 2016
of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 19 april 2016.
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en met
agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
11.
Bestemmingsplan
34-36
wijziging
vast te stellen
of er een besluitEgchelseweg
wordt genomen
tijdens
dezebestemming
opiniërende verblijfsrecreatie
raadsvergaderingnaar
op 5wonen
april 2016
(2016-022)
of tijdens de
besluitvormende raadsvergadering van 19 april 2016.
12.
Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenhuizen Maasbree (2016-029)
13.
Bestemmingsplan Dubbelkern Helden-Panningen t.b.v. aanleg parkeervoorzieningen
(2016‑021)

Besluitvormende vergadering

Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en
met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per
onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op
5 april 2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 19 april 2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981
Huis CC
vanPanningen
de Gemeente

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Wilhelminaplein 1
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Postbus 7088
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info@peelenmaas.nl
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5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl
(077) 306 66 66
www.peelenmaas.nl
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Genieten...

De Keukenhof

Thema 2016: “De Gouden Eeuw”

Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit! Dit voorjaar staan meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei met wel 800 verschillende soorten tulpen. Een unieke en onvergetelijke belevenis!

Inclusief:
busreis, entree en zomerbollenpakket
Vertrekdata: 8, 13 en 26 april en 3 en 12 mei 2016
Normaal € 49,-

TUINEN VAN FABIOLA
EN BRUSSEL

€ 39,-

EIFEL SPECIAAL

DAGJE VIANDEN

Incl. entree Tuinen van Fabiola

Incl. koffie/ gebak, gids voor rondrit, boottocht, lunch en diner

Incl. koffie/ gebak, lunch en diner

Vertrekdata:
23 april en 3 mei

Vertrekdata: 11 mei,
2 en 28 juni en 27 juli

Vertrekdata:
14 juni en 14 juli

€ 30,-

KEUKENHOF EN
BLOEMENCORSO

DAGJE ZEELAND, ZEEHONDENSAFARI EN ZIERIKZEE
Incl. koffie met bolus, bezoek
streekproductenveiling, zeehondensafari, koffietafel en diner

Incl. entree
Vertrekdatum:
23 april

€ 47,50

VERRASSINGSDAGTOCHT
2016
Incl. koffie/ gebak, entree,
rondleiding, lunch, gids voor
rondrit en diner

Vertrekdata: 11 en 31 mei,
8 en 21 juni, 5 en 20 juli

LEUVEN

NIEUW!

€ 59,NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, stadswandeling
o.l.v. gids en diner
Vertrekdata: 24 mei,
29 juni en 21 juli

€ 72,-

€ 55,-

Vertrekdata:
23 juni, 12 en 26 juli

NIEUW!

GROTTEN VAN HAN EN
HET WILDPARK

MARIA LAACH EN
VULKAN EXPRESS

NIEUW!

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, bezoek Abdij,
lunch, rit met Vulkan Express en
diner
Vertrekdata:
1 juni en 7 juli

€ 72,-

€ 72,-

€ 75,-

MUSICAL SKY IN 3D

Incl. koffie/ gebak, entree+rondleiding Grotten van Han, broodmaaltijd, rondrit Wildpark,
entree Prehistohan en Museum Han en diner
Vertrekdata:
19 mei, 15 juni, 6 en 28 juli

Incl. entreekaart 1e rang

NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN

FIETSDAGTOCHT DOESBURG EN DE IJSSEL

€ 85,-

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet,
rondvaart incl. koffie/ thee, bezoek
Natuur Activiteitencentrum en diner
Vertrekdata:
19 mei, 14 juni en 20 juli

€ 73,-

NIEUW!
Vertrekdata:
21 mei en 25 juni

€ 110,-

Incl. koffie/ gebak, lunchbuffet
en dinerbuffet
Vertrekdatum:
22 juni

€ 85,-

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

NIEUW!
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week 13 / 31 maart 2016 / Informatie van en over de gemeenteraad

Gedeputeerde Daan Prevoo (tweede van links) houdt een korte inleiding, voorafgaand aan het onderwerp Windenergie.

Windenergie: draagvlak cruciaal

Plan gemeentehuis Meijel: buurt vreest overlast
Omwonenden van het voormalige gemeentehuis in Meijel zijn ongerust: de geplande grootschalige
horeca kan als het tegenzit voor forse overlast zorgen. Ook de verplichte maatregelen om dat te
voorkomen nemen de scepsis niet weg. Dat maakte een groepje buurtbewoners duidelijk tijdens
de Beeldvormende vergadering van de gemeenteraad op 22 maart. Daar werd ook de toekomst
van windenergie in Peel en Maas besproken.

Volgens wethouder Paul Sanders maakt de binnentuin het pand juist beter verkoopbaar, o.m. omdat
het een rustige plek is voor hotelgasten.
De raadsleden nemen de opmerkingen van de omwonenden mee in hun overwegingen bij het
bestemmingsplan. Dat komt binnenkort in de raad aan de orde.

De Beeldvormende vergadering vindt afwisselend plaats in een van de elf kerkdorpen van de gemeente.
Dit keer was gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe aan de beurt.
Op de agenda drie onderwerpen: het bestemmingsplan voor het voormalige gemeentehuis in Meijel,
windenergie in Peel en Maas, en een beleidsdocument over de vraag hoeveel en wat voor woningen
Noord-Limburg nodig heeft. Allemaal onderwerpen waarover de raad graag meer wil weten van direct
betrokkenen, omdat de plaatselijke politiek binnenkort hierover moet besluiten.

In Limburg moeten over vijf jaar 35 windmolens staan, vindt de Provincie. Peel en Maas, Nederweert,
Weert en Leudal willen daaraan meewerken en hebben daarvoor nu uitgangspunten opgesteld. Daarin is
veel aandacht voor het creëren van draagvlak. Zo moet nauw moet worden samengewerkt met de
omgeving, en moet de omgeving ook zélf zoveel mogelijk de vruchten plukken van de molens.
In de Beeldvormende vergadering over dit onderwerp waren diverse betrokkenen aanwezig die al bezig
zijn met windenergie (zoals het geplande Windpark Egchelse Heide) of duurzame energiecoöperaties
(waaronder Peel Energie). Tégenstanders van windmolens hadden zich niet gemeld om in Beringe erbij te
zijn. Opvallend was verder de aanwezigheid van gedeputeerde Daan Prevoo (SP), warm pleitbezorger van
windenergie.
De aanwezigen onderstreepten aan tafel met de raadsleden het belang van draagvlak en inspraak.
Volgens een van de sprekers was het model dat al klaar is voor Windpark Egchelse Heide een prima
blauwdruk voor andere locaties. Windpark Egchelse Heide werkt met o.m. een klankbordgroep en met
vaste afspraken over vergoedingen voor grondeigenaren en de omgeving.
Een spreker wees erop dat ook het éigendom van de molens voor een belangrijk deel ‘van de mensen
moet zijn’, en wel via een lokale energiecoöperatie. Daarvan kan immers iedereen lid worden, waarmee
de winst ook in de regio blijft.
Belangrijk punt bij de aangeschoven betrokkenen was ook het voorkómen van grondspeculatie. Het
helpt daarbij als de gemeente vastlegt dat in een beoogd gebied één samenhangend windproject moet
worden gerealiseerd met b.v. ook gelijke turbines. Daarmee wordt de kans groter dat grondeigenaren
allemaal in zee gaan met de samenwerkende lokale partijen, waaronder de lokale energiecoöperatie.

Plan gemeentehuis Meijel

Enige tijd geleden is besloten het voormalige gemeentehuis van Meijel te koop aan te bieden.
Tot voor kort leek het erop dat de Meijelse horecaondernemer Ronald van Tilborg het pand zou
kopen. Hij kwam met een plan dat voorziet in herontwikkeling van het pand naar een bruin café/
eetcafé met kinderspeelgelegenheid, vergader/workshopruimte en mogelijkheid voor logies/hotel
en groepsaccommodatie. Aan de voorzijde is een groot terras voorzien en aan de achterzijde een
binnentuin/serre. De verkoop aan Van Tilborg is onlangs afgeketst, maar in de bestemmingsplanwijziging
houdt het college voorlopig het bestaande plan aan.
Wel staan er allerlei regels en maatregelen in die eventuele overlast moet voorkomen. Zo moet de
overkapping van de binnentuin/serre aan de achterzijde om 19u dicht, en zijn ook stevige (geluids)
isolerende maatregelen verplicht.
In de directe omgeving van het voormalige gemeentehuis bestaat echter nog steeds de nodige
ongerustheid Dat bleek uit de vragen en opmerkingen van vier omwonenden, die in Beringe hun zegje
kwamen doen. De kostbare isolatiemaatregelen maken volgens één van hen nodig dat het er flink
druk wordt om uit de kosten te komen, met mogelijk allerlei vervelende gevolgen voor de buurt. En, zo
vroegen anderen zich af, gaat die overkapping écht dicht op een warme zomeravond? Controleert de
gemeente dat zélf of moet de omwonenden daarover gaan klagen bij de politie , zodat zij straks de
gebeten hond zijn bij de cafébezoekers? Omwonenden zijn ook bang voor parkeeroverlast: er is immers
geen plaats voor veel auto’s in de omgeving. Alleen Van Tilborg heeft voldoende eigen parkeerruimte in
de buurt, maar of hij alsnog de koper wordt is hoogst onzeker.
De aanwezige omwonenden zagen ook niet de noodzaak van de geplande serre/binnentuin (aan
de kant van hun woningen aan De Bongerd) en suggereerden daarom om die te laten vervallen.

Ita Joosten @grifpeelenmaas •

22 mrt.

gesprek
Ook gedeputeerde Prevoo gaat in
denergie
met raadsleden en inwoners over win
in de beeldvormende vergadering

Windenergie in Peel en Maas

Structuurvisie wonen Noord-Limburg

In 2014 is de discussie over het toekomstige POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) gestart.
Aan de regio’s is de ruimte geboden om de deelstructuurvisie wonen samen, als gemeenten, nader
uit te werken. De regio Noord-Limburg heeft inmiddels samen met marktpartijen, corporaties en
zorgpartijen een structuurvisie opgesteld. Ook hebben raadsleden van de betrokken gemeentes de
structuurvisie besproken in een aparte werkgroep. In de Visie staat onder meer dat, gezien de verwachte
bevolkingskrimp, gemeenten hun woningbouwplannen moet terugschroeven. Verder is extra aandacht
nodig voor speciale doelgroepen als arbeidsmigranten, studenten, erkende vluchtelingen en andere
woonurgenten. Ook verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een prioriteit.
Het uitvoerige voortraject maakte wellicht dat er weinig aanmeldingen waren voor dit onderdeel van
de Beeldvormende vergadering. Wel waren er twee vertegenwoordigers van huurdersverenigingen.
Zij wezen op het belang van een goed woonbeleid voor de leefbaarheid in de dorpen. Leegstand
maatschappelijk en commercieel vastgoed moet – na wat aanpassingen – zoveel mogelijk worden
gebruikt voor b.v. starters of tijdelijke bewoning. Ook zou er meer aandacht moet zijn voor tijdelijke
bebouwing of het verbouwen van panden tot eenpersoons-appartementen of groepswoningen voor
minder validen.

Ita Joosten @grifpeelenmaas •

22 mrt.

Huurdersverenigingen doen hun
in de
zegje in gesprek met raadsleden
beeldvormende vergadering
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Renske Steijvers
15 jaar
Panningen
Het Bouwens

Wat is jouw droomberoep?
Ik denk dat mijn echte droomberoep
zou zijn om radio-dj te worden bij een
bekend radiostation. Op dinsdagmiddag
presenteer ik altijd bij de lokale omroep
P&M en in het dagelijks leven ben ik
veel bezig met muziek. Ik zit nu in mijn
examenjaar en ga hierna een opleiding
tot dierenartsassistente doen. Dit zou ik
graag willen doen, omdat wij thuis al
best veel dieren hebben en ik mij graag
bezighoud met de zorg voor de dieren.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Het liefst ga ik tijdens mijn ideale dag
naar een festival. Dan zou ik backstage
mijn favoriete artiesten willen ontmoe
ten en tijdens de concerten vooraan
willen staan met bijvoorbeeld mijn

beste vriendin.
Wat is het minst leuke vak op school?
Het minst leuke vak op school vind
ik wiskunde. Ik snap wiskunde in het
algemeen gewoon niet, in tegenstel
ling tot Engels waar ik dan weer veel
beter in ben. Misschien komt dat door
de vele Engelse muziek die ik luister.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Dan zou ik wakker gemaakt willen wor
den door mijn ouders, met de verras
sing dat we ergens heen gaan waarvan
ik de bestemming niet weet. Het liefst
ga ik dan naar een concert of festival.
Welke muziek luister je veel?
Zoals veel mensen luister ik graag
naar de Top 40. Daarnaast luister ik
ook graag naar mijn favoriete band
Kensington, waarvan ik sinds de Zwarte
Cross in 2013 fan ben. Daar had ik
contact met één van de bandleden.
Verder luister ik vaak naar Ed Sheeran

J. Geraedts
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

op de radio, omdat ik zijn muziek heel
erg mooi vind en ik me af en toe wel
kan herkennen in zijn teksten.
Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is Dokter Pol. Dit is
een biografie van een Nederlandse
dierenarts die in de VS is gaan wonen
en daar een eigen praktijk is gestart.
Via een serie op televisie heb ik deze
man ontdekt en vond ik het erg leuk
om meer te weten te komen over zijn
ervaringen als dierenarts. Ik zie hem
wel als een soort voorbeeld.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik naar de Verenigde Staten
verhuizen. Het liefst naar Florida, waar
ik ooit eerder op vakantie ben geweest
en wat ik een heel mooi gedeelte vind
van het land.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ik heb ooit kaartjes voor een concert

VAKGARAGE
PEETEN BV

Schilderwerken
Voor al uw
binnen& buitenwerken

aan
Renske Steijvers

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

gewonnen via radiozender 3FM om
Kensington voor de eerste keer hun
derde album te horen zingen. Dit was
in augustus 2014, toen ik ’s ochtends
naar Utrecht toe moest, nadat ik de dag
ervoor de kaartjes had gewonnen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog een keer naar Istanbul
willen gaan. Ik ben hier geweest in
mijn tweede jaar van de middelbare
school, toen we met een uitwisseling
bij gastgezinnen mochten logeren en
verschillende excursies hadden gedaan.
Het was een hele mooie ervaring en ik
zou graag nog wel een keer terug wil
len naar de stad.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou willen weten of ik later mijn
droomberoep van radio-dj of dierenarts
uit zal gaan oefenen. Op school zijn we
er al veel mee bezig, omdat ik al in
mijn laatste jaar zit.
Heb je ooit iets gebroken?
Ik heb in groep 5 op de basisschool
mijn linkerpols gebroken, nadat ik met
een zeepkist op Koninginnedag had
gestept en daarbij hard op mijn pols
viel.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk het meest uit naar het halen van
mijn eindexamen en de examenreis.
Die vindt op het eind van het schooljaar
plaats en ik heb gekozen voor Londen.
Ik heb ook heel erg veel zin in de festi
vals die ik ga bezoeken in de zomerva
kantie. Zo staan festivals zoals Pinkpop,
Dauwpop en Parkcity Live in Heerlen al
op de planning.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou wel een weekje willen ruilen
met Giel Beelen van 3FM, omdat ik
hem als een soort ultiem doel zie.
Hij maakt heel erg veel radio, heeft
bekende mensen te gast en is zelf ook
bekend. Al deze dingen zou ik zelf ook
best wel leuk vinden, omdat ik nu ook
al met de radio bezig ben en ik dj wil
worden.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik heb het haar nagevraagd en ze zou
mij omschrijven als een superaardig,
meelevend persoon die altijd voor haar
klaar zou staan.
Wat zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?
Ik denk dat ik dan de rugzak van Dora
zou meenemen, omdat hier alles in
zit wat ik nodig heb om te overleven.
Daar zitten dingen als een kaart en
andere belangrijke zaken in die zeker
van pas zullen komen.

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

17 miljoen
mensen
’15 miljoen mensen op dat
hele kleine stukje aarde’, wie
kent het niet? Dit bekende
liedje klopt al heel lang niet
meer, maar sinds vorige week
staat het aantal inwoners in
Nederlands zelfs op zeventien
miljoen mensen.
Sinds 21 maart telt
Nederland maar liefst 17 miljoen
inwoners, zo meldde het
Centraal Bureau voor de
Statistiek. Het duurde wel
vijftien jaar tot een nieuwe
mijlpijl bereikt was en het gaat
ook weer heel wat jaartjes duren
voordat we de 18 miljoen
mensen bereiken. ‘18 miljoen
mensen op dat hele kleine
stukje aarde’ is dus nog ver weg.
Ik keek wat rond op internet en
las dat in de randstad de groei
het grootst was. Hier in Peel en
Maas was het maar ongeveer
2,5 procent.
Wat mij opviel, is dat het
helemaal niet duidelijk was wie
nou precies die zeventien
miljoenste inwoner is. Er wordt
namelijk getwijfeld of het een
baby is of dat het een een
asielzoeker is die naar Nederland
is gevlucht. Stiekem hoop ik dat
het een baby was, gewoon
omdat het dan toch net iets
‘specialer’ is. Een gloednieuwe
inwoner met een gloednieuwe
mijlpaal.
Ik ben benieuwd hoe lang
het gaat duren voordat we de
18 miljoen mensen bereikt
hebben. De laatste tijd komen er
veel asielzoekers uit
oorlogsgebieden naar
Nederland, die hopelijk iets voor
onze maatschappij kunnen
betekenen. Daarentegen
vergrijst Nederland in een rap
tempo. Misschien blijft het
inwoneraantal dus wel lange tijd
in evenwicht. Voor nu moeten
we misschien een nieuw liedje
bedenken, want ‘17 miljoen
mensen’, dat klinkt niet.
Yanique
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Concert ‘Peter en de Wolf’ in Baarlo

Eindafsluiting muziekproject fanfare en
basisschoolleerlingen
Op woensdag 6 april vindt er in de parochiekerk in Baarlo het concert
‘Peter en de Wolf’ plaats. Dit wordt georganiseerd door Fanfare Eendracht en
basisschoolleerlingen van De Omnibus, die het concert als muziekproject
hebben voorbereid.
Het hoofdthema van het con
cert is gebaseerd op het klassieke
muzieksprookje ‘Peter en de Wolf’ van
Prokovieff, waar dieren een grote rol
in spelen. Onder muzikale begeleiding
van dirigent Bart Deckers van de
fanfare worden de wolf, het vogeltje,
de eend en de kat solistisch vertolkt.
Alle kinderen van de basisschool
beelden in spel en dans het verhaal uit,
terwijl een verteller het verhaal brengt.
Elke klas heeft zijn eigen rol.
Onder leiding van Hanne Marie
Jansse doen de kinderen van groepen
1 en 2 een katten- en eendendans.
Groepen 3 en 4 doen de ‘blokfluitrock’,
leerlingen van groepen 4 en 5 brengen
als blazersklas het stuk Calypso ten
gehore met ondersteuning van de
jeugdfanfare. De kinderen van de
groepen 6 en 7 presenteren samen met

Josien van Wegberg het vogeltje in het
verhaal, terwijl de kinderen het met
slag-instrumenten uitbeelden. Onder
leiding van Josien zingen en rappen de
groepen 7 en 8 een lied over de wolf.
Een basisschoolconcert als die
van dit jaar wordt om de drie jaar
georganiseerd door Fanfare Eendracht
en is onderdeel van een samenwer
king uit 2012 die is gestart tussen
basisscholen, de Baarlose muziek
verenigingen en muziekschool
Kunstencentrum Venlo. Steeds wordt er
één basisschool uit het dorp gekozen
waar alle schoolkinderen van groepen
1 tot en met 8 aan meedoen. In 2013
vond eenzelfde soort concert plaats op
basisschool Panta Rhei.
Het concert Peter en de Wolf vindt
6 april in de kerk Parochie H. Petrus in
Baarlo plaats en begint om 19.00 uur.

Kindermarkt Baarlo voortaan op Koningsdag
Stichting Volksfeesten Baarlo heeft besloten dejaarlijkse kindermarkt
over te dragen aan Stichting Kinderfeesten Baarlo. Daardoor vindt de markt
voor en door kinderen dit jaar plaats op woensdag 27 april, Koningsdag, in
plaats van tijdens de Volksfeesten in juni.
Het besluit werd genomen op ver
zoek van Stichting Kinderfeesten Baarlo
die, naast feesten als Sint-Maarten en
Sinterklaas, ook de Koningsdagviering
in het dorp organiseert. Dit jaar wordt
Koningsdag in het algemeen bin
nen Baarlo geheel anders aangepakt
en vernieuwd. De kindermarkt gaat
daarnaast verder onder de naam
Kinderkleedjesmarkt Baarlo.
Door het volle Volksfeesten
programma en de toevoeging
van het BaarloStormt-evenement

dreigde de kindermarkt, die op
zaterdagmiddag werd gehouden, in
de verdrukking te komen. Het plan
bestond om de kindermarkt daarom
naar de vrijdagmiddag te verhuizen
en te combineren met de braderie
van carnavalsvereniging De Kook,
maar door tussenkomst van Stichting
Kinderfeesten Baarlo werd er een
heel nieuw plan opgezet. Deelnemers
aan de kindermarkt kunnen contact
opnemen met de stichting via
kinderkleedjesmarktbaarlo@gmail.com

Toertocht TWC Olympia
Het toerseizoen is weer begonnen voor TWC Olympia uit Baarlo. Op zondag 3 april start er een tocht van enkele
tientallen kilometers op de markt voor café Centraal. Aan deze toer kunnen fietsers uit alle kernen van Peel en
Maas deelnemen.

Koor Bel Canto doneert
aan Plattelandshoés
Het bestuur van het Heldense koor Bel Canto heeft woensdag
23 maart een cheque van 400 euro uitgereikt aan de stichting
Plattelandshoés. Tijdens het kerstconcert in december werd een
vrijwillige bijdrage gevraagd aan de bezoekers, waarvan de helft
geschonken werd aan de nieuw te realiseren hospice in Panningen.
De initiatiefneemster van de actie, mevrouw Stikkelbroek-Heuvelmans,
en voorzitter Fons Jacobs reikten de cheque uit aan Peter Janssen en
Wim Daniëls, vicevoorzitter en secretaris van stichting Plattelandshoés.

Bij de start wordt er als één groep
gefietst, waar de ‘wegkapitein’ de
leiding neemt, de route en de snelheid
bepaalt. Deze ligt naar verwachting
rond de 26 à 27 kilometer per uur.

Vervolgens wordt er elke dinsdagavond
om 18.30 uur en de daaropvolgende
zondagen om 09.30 uur gestart vanaf
de markt. Na een maand proefdraaien
wordt er een evaluatie gehouden,

waarna besloten wordt of er eventueel
in twee groepen wordt gefietst.
De tocht start zondag 3 april om
09.30 uur vanaf de markt in Baarlo. Het
dragen van een valhelm is verplicht.
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Ruim 700 euro paasactie Ladies’ Circle
De opbrengst van de eerste inzamelingsactie van Ladies’ Circle in
oprichting Maas en Peel heeft 710,10 euro opgeleverd. De dames van de
serviceclub wisten het geld met de verkoop van paascakes op te halen.
De opbrengst gaat naar Mafcentrum KIDZZ & Armoede.
Mafcentrum KIDZZ & Armoede
is een lokaal project dat werkt
aan bewustwording, zingeving en
empowerment van kinderen die te
maken hebben met armoede. Ladies’
Circle i.o. Vici Maas & Peel wordt in
het najaar officieel geïnstalleerd als

Ladies’ Circle. De serviceclub voor
vrouwen zet zich tot de oprichting nog
regelematig in voor het goede doel,
zodat er tijdens de toetreding tot de
officiële serviceclub een cheque over
handigd kan worden aan Mafcentrum
KIDZZ & Armoede.

Kinderkledingbeurs
Meijel
De halfjaarlijkse kinderkledingbeurs in Meijel vindt dit keer plaats op
woensdag 6 april. Er is tweedehands kleding in de maten van 56 tot en
met 176 te vinden op de beurs. Kinderen zijn welkom om de kleding te
passen op de beurs zelf, laat de organisatie weten.
De organisatie verdient zelf niks
aan de uitverkoop. “Het geld vloeit
weer terug naar de mensen die de
kleding ingeleverd hebben”, vertelt
Jolanda Hoefnagels van de organisa
tie. “Al blijft er een percentage over
om de kosten te kunnen dekken.
De mensen mogen zelf weten wat
een kledingstuk moet kosten, dat
bepalen wij niet. Als er iets overblijft,
gaat het weer terug naar de eigenaar
of naar het goede doel. Dat ligt aan
wat de eigenaar heeft aangegeven.”
Toch zitten er wel eisen aan de
ingeleverde stukken. Kapotte of vieze
kleding neemt de organisatie niet
aan. “We willen niet dat er troep
komt te liggen”, aldus Jolanda. Ze krij

gen zoveel kleding binnen bij de
organisatie, dat er dingen geweigerd
kunnen worden. Jolanda: “We krijgen
ik weet niet hoeveel bananendozen
met spullen. Daarom kunnen we ook
selectief zijn. Dat is ook goed voor de
naam van de beurs. We staan bekend
als een kledingbeurs met een goede
kwaliteit. Dat is ook wel te zien als
we opengaan op woensdag. Er staat
dan een rij met mensen voor de deur,
die allemaal naar binnen stormen
om de beste kleding te pakken te
krijgen.” De beurs duurt van 13.30 tot
15.00 uur en vindt plaats in gemeen
schapshuis D’n Binger in Meijel. Kijk
op de Facebook-pagina van de kinder
kledingbeurs voor meer informatie.

Schutterij Maasbree

Koningsvogel
schieten
Op zondag 3 april vindt op het schuttersterrein van schutterij
St. Martinus uit Maasbree het jaarlijkse Koningsvogelschieten plaats.
Om 10.45 verzamelt het gezel
schap zich op de parkeerplaats van
supermarkt Jumbo, waarna ze om
11.00 uur met het koningspaar Nico
en Wilma Linskens vertrekken naar
schuttersterrein Oppe Schor. Het
Koningsvogelschieten wordt om
14.30 uur geopend door middel van
een gebed onder de schietbomen.
De huidige koning Nico Linskens en
onderkoning Daniel de Lepper worden

Open dag LTC Tonido Baarlo
LTC Tonido opent het nieuwe tennisseizoen door middel van een open dag op zondag 3 april. Tijdens de
open dag kunnen bezoekers kennis maken met de tennissport en de vereniging. Vanaf 13.30 uur kunnen
bezoekers deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder een tennisclinic verzorgd door trainers van Tonido
en behendigheidsspellen. De open dag vindt plaats bij de tennisclub op de Hoogenkamp.

Baarloos woordenboek
gepresenteerd
Op dinsdag 22 maart werd het ‘Baolders waordebook’ gepresenteerd in MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
Het boek is uitgebracht door historische werkgroep De Borcht.
Het eerste exemplaar van het
woordenboek werd aangeboden aan
de uit Baarlo afkomstige Godelieve
van Gemen-Bruijnen. Godelieve heeft
in Limburg haar sporen verdiend als
dichteres en het Baolders dialect
tot ver over de streektaalgrens
heen uitgedragen. In 2001 won zij
de Limburgse Veldekeprijs. Daarna
schreef ze regelmatig gedichten en
verhalen in het Baarloos dialect.
In het najaar van 2016 verschijnt
de tweede uitgave van het woor
denboek van de hand van schrij
vers Herman Ewalds en Herman
van Megen. In het tweede boek
wordt ingegaan op de grammatica,
spreekwoorden en werkwoorden.
Die uitgave wordt ook v errijkt
met verhalen en gedichten in het
Baarloos dialect.

daar ontheven van hun functie.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo lost daarna het openings
schot, gevolgd door wethouder
Paul Sanders, beschermheer Gerard
Rabelink, voorzitter Twan Smets en
commandant Jos Haenen. De wedstrijd
gaat daarna van start. Rond 17.30 uur
worden de nieuwe koningen
bekendgemaakt en geïnstalleerd door
wethouder Paul Sanders.

Kom in de Kas
Zeven tuinders uit de gemeente Peel en Maas gooien op zondag
3 april hun deuren open voor het evenement Kom in de Kas. De ondernemers laten op de dag mensen kennismaken met de wereld van de
glastuinbouw en bereiden activiteiten voor.
Voorzitter is Emiel Verhaegh
van tomatenkwekerij ’t Brook in
Koningslust. Hij vindt het belangrijk
dat mensen zien waar de producten
vandaan komen. “We hebben als
sector niets te verbergen. Er zijn zeven
speciale locaties. Voor alle leeftijden

is het boeiend, maar zeker voor kin
deren.” De deelnemers zijn boom
kwekerij Coonen uit Baarlo, Lenders
prei- en aspergeplanten uit Kessel, Het
Zomerkoninkje uit Egchel, de Belaeving
uit Egchel, Gerja uit Helden, Teboza uit
Helden en ’t Brook uit Koningslust.

Open dag LTC Meijel
Tennisvereniging LTC Meijel houdt op zondag 3 april een open dag. Iedereen is vanaf 10.00 uur welkom
om een kijkje te komen nemen op het terrein van de tennisclub aan de Heufkesweg in Meijel. Tijdens de dag
is het ook mogelijk om deel te nemen aan tennislessen die door trainers van de club worden gegeven.
De tennisleraren zijn eerder al bij basisschool Den Doelhof in Meijel langs geweest om alle kinderen van de
groepen 3, 4 en 5 tennisles te geven in de gymzaal. De leerlingen zijn uitgenodigd om nog een les te volgen
tijdens de open dag.
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Grote overwinning VV Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft op zaterdag 26 maart een grote overwinning op RKSV Melderslo
geboekt. De gasten werden met 4-0 naar huis gestuurd. De overwinning betekende een prima opsteker in de strijd
tegen degradatie.

De wedstrijd stond onder
leiding van de heer Opsteen uit het
Brabantse Keldonk. Hij floot een
prima partij. Koningslust kwam al
vroeg in de wedstrijd op een 1-0
voorsprong, na een prima actie van
Roy Bos. Nog geen twee minuten
later lag nummer twee eveneens
achter doelman Bas van Westerveld
van Melderslo. Dit keer was de
doelpuntenmaker Bram Kessels, die
met een geplaatst schot doel trof.  
Melderslo werd daarna wel
gevaarlijk met wat vrije trappen en
corners, maar de verdediging van
Koningslust stond goed. De mooiste
aanval van de middag was ook voor
Koningslust. Via diverse schijven
belandde de bal bij Rik Wijnands,
die hem doorgaf aan Jurjen Verbong.
Zijn schot werd echter geblokt.
De derde treffer kwam later alsnog.
Roel Ghielen was met zijn snelheid
de hele Melderslo-verdediging te vlug
af en bekroonde zijn actie met een

prima doelpunt, 3-0. Dat was ook de
ruststand. Melderslo begon fel aan de
tweede helft en Koningslust moest
achteruit, maar Melderslo vond geen
gaatje in de defensie van Koningslust.
Koningslust kreeg zelfs nog de beste
kansen om de score uit te bouwen. Aan
beide kanten moest de scheidsrechter
een gele prent tevoorschijn toveren om
de wedstrijd onder controle te houden.

Wedstrijd in het slot
gegooid
Melderslo bleef druk zetten op
Koningslust en was met wat schoten uit
de tweede lijn dicht bij een doelpunt.
De schoten gingen echter naast of
werden gered door de doelman. In de
79e minuut werd de wedstrijd definitief
in het slot gegooid, toen Wesley bij
een corner van Jurjen ongehinderd
binnen kon koppen. Het was de 4-0
voor Koningslust, wat ook de eindstand
werd.

Peelpushdames stellen eredivisie veilig
Door: Herman Wissink, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesteam van Peelpush uit Meijel blijft in de eredivisie. Na een moeizaam en leerzaam seizoen
kwam er op zaterdag 26 maart de beloning voor maanden tomeloze inzet, nooit aflatende trainingsarbeid,
optimisme en geloof in een goede afloop. In de allerlaatste wedstrijd van het seizoen werd in de finale van de
degradatiepoule Donitas met een 3-0 nederlaag terug naar Groningen gestuurd.

Sporthal De Körref in Meijel
puilde uit. Niemand wilde de
apotheose van het seizoen missen
en iedereen die maar een beetje
een Peelpush-hart heeft, was
gekomen om de ploeg te steunen.
De speelsters en de staf die dit
seizoen door zo’n diep dal waren
gegaan, rechtten op het eind van het
seizoen de rug en extra trainingen
werden ingelast. De ploeg kreeg
te maken met speelsters die vlak
voor het seizoen het team in de
steek lieten en toch nog naar een
andere ploeg overstapten of na
vier wedstrijden het zinkende schip
verlieten, blessures en een griepgolf
tijdens de belangrijke eerste
wedstrijden in de degradatiepoule.
Het eindigde allemaal positief voor
Peelpush.
In de eerste set tegen Donitas
werd direct duidelijk wat het
doel was: met 3-0 winnen.
Alle puzzelstukjes vielen zaterdag

in elkaar. Alles klopte. Iedereen
was scherp en er werden maar
weinig fouten gemaakt. De driemeteraanval bleek het beste wapen
tegen Donitas. De Groningsen
kwamen er in de eerste set
eenvoudigweg niet aan te pas,
25-19.
In set nummer 2 was het nog
wel spannend. Donitas had nog geen
servicedruk weten te produceren,
maar met de service van Fleur
Savelkoel hadden de Limburgers
nu wel moeite. Het leverde een 1-6
achterstand op. Die werd langzaam
maar zeker weggewerkt en dat
resulteerde in 27-25. Er kwam een
einde aan het nagelbijten. In de
derde set kwam de winst nooit meer
in gevaar. Donitas was geknakt. De
Groningse ploeg was niet meer dan
kanonnenvoer voor de ontketende
Meijelsen: 25-15. Het was daarna
nog lang onrustig in Meijel.
(Foto: Wim Simons)
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Bieslo onmachtig

Gelijkspel en verlies

RKMSV zet sterke MVC’19 mist periodetitel
reeks voort

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 verspeelde in het paasweekend zijn kans op de periodetitel. In Panningen
speelde de Maasbreese ploeg op vrijdag 25 maart met 2-2 gelijk tegen Panningen en op maandag 28 maart werd
thuis met 0-2 verloren van SJVV uit Deurne.

Door: voetbalvereniging RKMSV Meijel
Op paasmaandag 28 maart werkten de eerste herenteams van RKMSV
uit Meijel en Bieslo uit Beesel het inhaalduel af, dat eerder dit jaar nog
werd afgelast. RKMSV trok in dit duel de lijn van de laatste weken door
en won overtuigend. Hiermee nestelt de Meijelse ploeg zich steviger op
de vierde plaats.
RKMSV had de eerste helft de
wind in het gezicht, die op deze
tweede paasdag met vlagen sterk
optrok. Beide ploegen probeerden
hun voorhoede te bereiken en
vanuit daar gevaar af te dwingen.
De Meijelse ploeg legde vooral over
de rechterkant een aantal goede
aanvallen op de mat. De afronding
was nog niet daar. De roodwitten
kwamen wel op 1-0: Ad Snijders
werd vanuit het middenveld aan de
linkerkant aangespeeld, passeerde
zijn directe tegenstander en rondde
bekwaam af. RKMSV ging door en er
volgden nog wat kansen, maar Jimmy
Flipsen en Rudy Leenders vonden de
doelman op hun weg. De ploeg uit
Beesel drong tegen het einde van de
eerste helft meer aan en het kreeg
twee grote mogelijkheden. Bjorn van
Nienhuijs was razendsnel zijn doel uit
bij een inzet van dichtbij van Sillen,
maar was kansloos op een schuiver
in de verre hoek van rechtsbuiten
Janssen.

De tweede helft had RKMSV
de wind in de rug en was het de
betere ploeg. De ploeg uit Meijel
hield langer balbezit dan in de eerste
helft en er werd meer overwicht op
het middenveld gecreëerd. Bieslo
probeerde het vooral met lange
ballen richting hun aanvallers. RKMSV
kwam dan ook verdiend op 2-1:
Sjoerd Boots krulde een vrije trap
perfect het strafschopgebied in en
Rudy Leenders kopte de bal mooi in
de verre hoek. Bieslo creëerde de
tweede helft slechts één kans. In
een kleine scrimmage voor het doel
werd de inzet van Janssen van de
lijn gehaald. Daarna gooide RKMSV
de wedstrijd in het slot, toen Jimmy
Flipsen zeer alert reageerde na een
terugspeelbal naar de Beeselse
doelman. Jimmy blokkeerde de uittrap
en de bal rolde tergend langzaam
over de doellijn: 3-1. Davy Janssen en
Ad Snijders hadden de score daarna
nog verder uit kunnen breiden, maar
hun pogingen misten scherpte.

Panningen en Maasbree

Gelijkspel in
derby

SJVV kwam op maandag uitgesla
pen aan de start. De ploeg overtroefde
een zeer matig spelend MVC’19 op alle
fronten. Het was dan ook niet verwon
derlijk dat SJVV in de achtste minuut
door Thijs Matheij verdiend op 1-0
kwam. MVC’19 kreeg nauwelijks kan
sen. Pas in de 33e minuut kreeg Ron
van de Kerkhof de eerste Maasbreese
kans, maar zijn schot werd geblokt.
MVC’19 voetbalde onherkenbaar.

Na de pauze probeerde MVC’19 zich
te herstellen en drong het SJVV terug.
De sterk ingevallen Rob Custers had
kans op de gelijkmaker, maar stuitte
in het strafschopgebied op de hechte
SJVV-defensie.
In de 65e minuut kreeg MVC’19
de genadeklap. Vanaf het middenveld
speelde Willem Holthuijsen de bal
onnodig terug op keeper Sjors Lintjens,
die met pijn en moeite de door de

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Een 2-2 gelijkspel was de uitkomst van de derby tussen de eerste
herenteams van SV Panningen en MVC’19 uit Maasbree op vrijdag
25 maart. De uitslag was hetzelfde als het duel voor de winterstop.
De wedstrijd zelf had alles in
zich van een echte derby. Twee
rivaliserende verenigingen met grote
belangen, gezien de stand op de
ranglijst. Toen scheidsrechter Linke
uit Maastricht voor het beginsignaal
floot, spoot Panningen uit de
startblokken. Remco Litjens verscheen
meteen in de eerste minuut vrij voor
MVC-doelman Sjors Lintjens, maar
miste.
Even later revancheerde
Panningen zich. Ilias Amhaouch
maakte de 1-0. In de eerste tien
minuten was meteen duidelijk
hoe deze wedstrijd eruit ging zien:
een hoog tempo, veel spanning,
snelle balwisselingen en regelmatig
persoonlijke fouten. Kortom een
aantrekkelijke wedstrijd voor het
publiek.
MVC counterde in de zevende
minuut vlijmscherp na een corner
van Panningen. Marco Daniels schoot
echter voorlangs. In deze fase was
het fysiek sterke Panningen de
bovenliggende ploeg en schepte
diverse kansen. MVC-verdediger Joost

Hesen kon ternauwernood voorkomen
dat Roy Schijven vrij voor het
’Breetse’ doel verscheen en Stan Spee
zag een ziedend schot net naast gaan.
In de 37e minuut nam Roy Schijven
een vrije trap, die gered kon worden
door de MVC-doelman. De rust werd
gehaald met een 1-0 voorsprong voor
Panningen.
Na rust was het tempo
aanvankelijk onverminderd hoog.
MVC sloeg terug in de 50e minuut.
Bart Crienen schoot vanuit een
moeilijke hoek de 1-1 binnen.
Het waren uiteindelijk toch de
clubtopscoorders van beide ploegen
die de einduitslag bepaalden. Eerst
kon Ron van den Kerkhof in de 71e
minuut MVC naar een 1-2 voorsprong
koppen en vervolgens trok Remco
Litjens namens Panningen de stand
weer gelijk in de 73e minuut.
In de slotfase kreeg Roy
Schijven nog twee keer een vrije
trap te nemen net buiten het
zestienmetergebied, maar beide
ballen troffen geen doel. De stand
bleef 2-2.

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

wind opgejaagde bal via de paal uit
het doel kon trappen. Een toege
snelde SJVV-speler werd vervolgens
neergelegd door Willem Holthuijsen.
De toegekende strafschop werd door
Jeffrey van de Morel koelbloedig benut.
Deze schok kwam de Maasbreese ploeg
niet meer te boven. Futloos werden
de negentig minuten door MVC’19
volgemaakt.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van betonmortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de
grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas. Onze overslaghaven in Venlo vormt hierbij een belangrijke schakel voor de activiteiten
op het land en het water.

Vrachtwagenchauffeur
De functie:
In de regio vervoeren van metselmortelsilo’s van en naar bouwlocaties met
behulp van vrachtauto’s die voorzien
zijn van een zogenaamde NCH kabelafzetsysteem. De medewerker zal in
de praktijk functioneren als wisselchauffeur.
Functie-eisen:
• Opleidingsniveau minimaal LTS/LBO

(fulltime, m/v)

• Rijbewijs BCE aangevuld met geldige code
95 (of aantoonbare vrijstelling t/m 10-09-2016)
• Méérjarige ervaring als vrachtwagenchauffeur
• Goede sociale vaardigheden en een flexibele instelling
• Affiniteit met de bouw
Kandidaten die ervaring hebben met een
afzetsysteem en distributie naar bouwlocaties hebben een duidelijke voorkeur.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 08 april 2016 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: administratie@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 077-3821588.
www.terraq.nl
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Vier winst, één gelijkspel

Helden blijft
ongeslagen na
winterstop
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden speelde na de winterstop vijf
wedstrijden. Daarvan werden er vier gewonnen en één gelijkgespeeld.
Op zaterdag 26 maart won Helden al van koploper HBSV uit Hout-Blerick,
op maandag 28 maart volgde Belfeldia. De Heldenaren wonnen verdiend
met 2-1 van de gasten uit Belfeld. Dat was een score die gemakkelijk
hoger had kunnen uitvallen.
De doelpunten op maandag vie
len in een tijdsbestek van slechts vier
minuten. Na ruim een uur spelen was
het Tom Peeters, een speler die nog
gerechtigd is om voor de B-junioren
te spelen, die de score opende voor
de Heldenaren. Hij dook via de linker
kant het strafschopgebied binnen en
schoot de bal vervolgens in de lange
hoek. Luttele seconden later was
het dezelfde Peeters die op vrijwel
identieke wijze zijn tweede van de
middag binnen kon schieten.
Helden leek even op rozen te
zitten maar kon daar niet lang van

genieten. Voordat het scorebord
goed en wel voldeed aan de nieuwe
tussenstand, had Tom Kessels de
spanning weer teruggebracht in de
wedstrijd door de aansluitingstref
fer te maken. Hierdoor kon Helden
wederom niet met een gerust gevoel
richting het eindsignaal. Zo liet het
Swalmen een week geleden ook al
na een 3-0 voorsprong terugkomen
tot een 3-2 eindstand. Deze middag
kwamen de blauwhemden echter niet
meer in de problemen en lieten ze
vooral zelf na het verschil terug naar
twee doelpunten te schieten.

Vierde nederlaag op rij

Baarlo verliest twee keer
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het paasweekeinde verliep voor het eerste herenteam van VV Baarlo desastreus. Na het ongelukkige 1-0 verlies
tegen het hoog geklasseerde IVO uit Velden op zaterdag 26 maart volgde op maandag 28 maart een nog
ongelukkigere 1-0 zeperd tegen laagvlieger GFC’33. Dat Baarlo in een dip zit, is absoluut duidelijk na de vierde
verliespartij op rij.
In Velden werd een uiterst matige
partij op de mat gelegd. Een wedstrijd
die eigenlijk geen winnaar verdiende.
Veel ‘kick and rush’- spel met veel
verkeerde passes aan beide zijden en
nauwelijks opwinding voor beide doe
len. Uit het niets maakte IVO pal voor
rust uit een van de weinige kansen de
winnende treffer. Na rust ging Baarlo
vergeefs op jacht naar de gelijkmaker
die de verhoudingen in het veld beter
had weergegeven. Middenvelder
Rick Nelissen kwam nog het dichtste
bij het verdiende puntje met een bal
op de lat.
De zeperd tegen GFC’33 op paas
maandag voltrok zich in de absolute

slotfase van het onderlinge treffen en
was zeker in de tweede helft volledig
tegen de verhoudingen in. Baarlo deed
zich in dat duel uiteindelijk zelf de
das om door niet te scoren en via een
eigen doelpunt in de slotfase de punten
cadeau te doen aan GFC’33.
De eerste helft kenmerkte zich
voornamelijk door rommelig spel.
Opnieuw waren de kansen zeldzaam
in dit duel. Voor rust pareerde Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg met een
fraaie safe een gevaarlijke vrije trap
van GFC’33 pal voor het zestienmeter
gebied. Aan de andere kant toonde de
sterk keepende GFC-doelman Etienne
Baghuis zich bij inzetten van Wouter

Peeters, Michiel Hanssen en Rick
Nelissen een onneembare veste.
Na rust domineerde Baarlo en
gokte GFC’33 op een succesvolle
counter. Er was nauwelijks iets te
duchten van GFC-zijde. Tot de 86e
minuut, toen een afstandsschot
van een Grubbenvorster aanvaller
op ongelukkig wijze door
centrumverdediger Frank van
Oijen van richting werd veranderd
en buiten bereik van de op het
verkeerde been gezette Baarlo-goalie
Jeffrey Schouenberg in het doel
caramboleerde, 0-1. De tijd was daarna
voor Baarlo te kort om dit ongelukje
nog te corrigeren.

Peelderby eindigt
onbeslist
Door Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Net als in het vorig seizoen stond op zaterdag 26 maart na afloop van de Peelderby tussen de eerste herenteams
van Helenaveen en Grashoek een 1-1 stand op het scorebord. Het was geen hoogdravend voetbal wat de toeschouwers kregen voorgeschoteld. Beide ploegen wisten weinig uitgespeelde kansen te creëren. Het was ook geen toeval
dat beide doelpunten uit spelhervattingen kwamen. Toch was het allerminst een saaie pot voetbal.
Bij Grashoek had trainer Brahim
Akechtabou Bas Maessen bevorderd
tot aanvoerder. De 22-jarige speelde
uitstekend als steunpunt in het
piepjonge verdedigingsblok met
veel 17-jarigen. Piepjong was ook
de scheidsrechter. De 17-jarige
Steve Janssen uit Reuver maakte
een volwassen indruk en floot een
uitstekende wedstrijd.
Helenaveen toonde als eerste
offensieve drang. Een vrije trap na
twee minuten kon doelman Koen
Clephas tot corner verwerken. Een heel
dikke kans volgde voor de thuisclub
na veertien minuten. Vijf meter voor
doelman Koen dook een blauwhemd

op, die echter niet scoorde. Na achttien
minuten moest doelman Mario van
Grunsven van Helenaveen handelend
optreden om een dwarrelbal onder
controle te brengen.
Bij Helenaveen waren het vooral
Johannes Blenckers en Jos Schouten
die voor gevaar zorgden, vooral bij
vrije trappen. Na 35 minuten moest
de Peelse doelman in actie komen om
een vrije trap tot corner te verwerken.
Ook een tweetal schoten van Chris
Hunnekens werd door Mario van
Grunsven goed gestopt. Ruststand 0- 0.
In de tweede helft werd de wed
strijd na 51 minuten opengebroken.
Het was Grashoek dat mocht juichen.

Een corner van Leike Cuijpers werd
door de 38-jarige spits Bas Glaudemans
ingekopt, 0-1. De geelzwarten werden
hierna teruggedrongen op eigen helft.
Toch ontstonden hierdoor toch nog
een paar aardige kansen, vooral na
een goede combinatie tussen Bas en
Marcin.
In de 69e minuut werd Helenaveen
beloond voor hun aanvallende spel.
Een door Max van Horen perfect
genomen vrije trap werd door
Johannes Blenckers knap verlengd.
Voor Grashoek braken nog een zware
laatste twintig minuten aan. Het
bleef echter 1-1 en de derbyparty kon
beginnen.

BEVO incasseert gelijk
maker in slotfase
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
De wedstrijd van het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe tegen FCV Venlo op maandag 28 maart eindigde
in een 1-1 gelijkspel. De gelijkmaker van de Venlose thuisploeg werd pas laat in de slotfase gemaakt.

TE KOOP
Leuke instapklare woning met tuin

Vraagprijs: €189.500 k.k.
Voor meer info zie www.jaap.nl
of bel voor een afspraak.
Tel.: 06 44 32 77 07
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Wethouder Tielenstraat 44
te Egchel

In de beginfase probeerden beide
ploegen elkaar af te tasten. FCV wilde
BEVO laten komen, maar BEVO liet zich
niet uit de tent lokken. BEVO nam na
een kwartier wat meer het initiatief en
kreeg een kans via een goed uitge
speelde aanval over links via Luuk van
Rijt en Sjors van Horen. Diens voorzet
kon net niet worden binnengetikt door
Kevin Vossen.
In de 25e minuut kreeg BEVO een
vrije trap te nemen op ongeveer dertig
meter van het doel. Sjors van Horen
zette zich achter de bal en schoot de
bal snoeihard in de kruising, 0-1. Ook
Luc Simons was vlak voor rust nog dicht

bij een treffer, echter kon hij het laatste
tikje niet geven. De rust brak dan ook
aan met een 0-1 voorsprong voor BEVO.
De eerste twintig minuten na rust
was het vooral FCV dat druk probeerde
te zetten en met lange halen de spitsen
probeerde te bereiken. FCV kreeg in
deze fase enkele hoekschoppen en
vrije trappen te nemen, die hoog voor
het doel werden gegooid en waar
BEVO in enkele situaties met kunst- en
vliegwerk het doel schoon wist te
houden.
Na deze fase creëerde BEVO enkele
goede mogelijkheden die echter om
zeep werden geholpen. De tijd vor

derde en BEVO bleef maar aandringen,
maar moest beducht blijven op de
uitvallen van FCV.
In de laatste minuut van de
wedstrijd kreeg BEVO een vrije trap te
nemen op rechts. Sjors van Horen zette
zich achter de bal en bijna iedereen van
BEVO zocht de aanval. Doordat BEVO bij
deze aanval met te veel mensen naar
voren was, ging FCV nog eenmaal met
een lange bal richting het BEVO-doel
en scoorde uiteindelijk toch nog de
gelijkmaker 1-1. De eerste inzet werd
nog gekeerd door BEVO-keeper Nick
Steeghs, maar hij was kansloos op het
beslissende tweede tikje.

31
03

Pater Moeskroen
in DOK6 Theater

cultuur 19

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Folkband Pater Moeskroen treedt met haar nieuwe theatershow
‘Vagebond’ op vrijdag 1 april op in het DOK6 Theater in Panningen.

De band geeft al sinds 1995
optredens in theaters en heeft al
vele albums uitgebracht. Tijdens de
voorstelling ‘Vagebond’ nemen de vijf
’paters’ de bezoekers mee op reis over
paden van liefde, dromen, afscheid

en succes. De heren spelen met meer
dan zestig instrumenten zowel oude
bekende als nieuwe nummers. Na
afloop spelen de mannen in de foyer
nog wat grote hits. De voorstelling
begint om 20.15 uur.

Met Jeugdorkesten Peel en Maas

Concert Concordia
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen geeft zondag 3 april een
gratis concert met Jeugdorkesten Peel en Maas in Egchel.
Het concert begint om 11.00 uur
met het jeugdorkest Peel en Maas,
gevolgd door het leerlingenorkest.
Beide orkesten staan onder leiding
van Maarten Rijs.
Na de pauze is het de beurt

aan Koninklijke Harmonie Concordia
Panningen, dat onder leiding staat
van Richard Bonné. Het luchtige
en vrolijke concert vindt plaats in
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel en
start om 11.00 uur.

Ommetje KEN Meijel

Opening
met kunstexpositie
Het Ommetje KEN Meijel wordt op 3 april geopend. Voor deze opening is
er een kunstmanifestatie georganiseerd, waarbij Meijelse kunstenaars hun
kunst exposeren.
Ommetje KEN Meijel is een
rolstoelvriendelijke wandelroute van
4,5 kilometer langs Meijelse Kunst,
Erfgoed en Natuur. Ook wordt die dag
een brochure van de kunstroute
Meijel-Beringe gepresenteerd en
overhandigd aan wethouder Roland van

Kessel. Het is een van de deel-kunst
routes die uiteindelijk door alle kernen
van de gemeente leidt. Het beginpunt
van het Ommetje is gemeenschapshuis
D’n Binger, waar ook de officiële
opening plaatsvindt om 10.30 uur. Het
programma is om 17.00 uur afgelopen.

‘Leef!’ bij DOK6
Theater Panningen
De solovoorstelling Leef!, naar het gelijknamige boek van Laura
Maaskant, staat zaterdag 2 april op de planken van het DOK6 Theater in
Panningen.
Jamie Grant vertolkt de rol van
Laura Maaskant, die een boek over het
leven met kanker, maar vooral over het
leven zelf schreef. Op haar vijftiende
kreeg Laura de diagnose kanker.
Een operatie in combinatie met chemo
leek haar toch nog een toekomst
te geven, maar wanneer de ziekte
tegen haar twintigste in ongenees
lijke vorm opnieuw de kop opsteekt,
maakt ze een opvallende keuze. Ze

kiest niet voor levensverlengende
behandelingen, maar voor kwaliteit
van leven. Ze beseft dat ze door haar
ziekte nooit zal trouwen. Wel is ze
trouw aan zichzelf. Omdat ze het leven
nog volop wil vieren, besluit ze een
huwelijk met zichzelf aan te gaan.
Trouw zijn aan jezelf en de regie van je
eigen leven in handen te nemen is de
boodschap van de voorstelling, die om
20.15 uur begint.

HALLO op bezoek bij de
Groenling
HALLO Peel en Maas mocht op woensdag 23 maart langskomen bij basisschool De Groenling in Panningen
om een presentatie te verzorgen. Na de kennismaking met het weekblad presenteerden een aantal kinderen
een weerbericht. De leerlingen hadden die gemaakt vanwege een project over nieuws en persberichten. Na
eerst de kinderen van groep 1 tot en met 4 geïnformeerd te hebben, volgde daarna groep 5 tot en met 8.
Een aantal kinderen van de bovenbouw presenteerde een flyer die zij gemaakt hadden voor hun project. Op
de foto zijn twee jongens bezig met het voorlezen van hun weerbericht.
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Organisatie zet in op creatief talent

EGOpop wil meer
festivalbeleving
Festival EGOpop in Egchel wil bij de komende editie meer gaan inzetten
op de beleving van de bezoekers. Met behulp van creatieve geesten wil de
organisatie ‘schwung’ geven aan het terrein, zo laat de organisatie weten.
“De insteek is om het terrein leuker aan te kleden”, vertelt Sander Selen
van de organisatie. Het festival vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28
mei.
“Met alleen een goede band kom
je er niet meer mee”, vertelt Eddy
Brummans, die bij de organisatie
kwam om de creativiteit aan te pakken.
“Festivals als Solar en Lowlands zijn
al uitverkocht voordat ze een line-up
bekend hebben gemaakt. Die hebben
dus een hele goede sfeer en beleving,
anders kochten mensen geen kaartje.
Bezoekers moeten een soort van
andere wereld in stappen als ze de
entree voorbij zijn.”

Niet alleen eettentjes
en gazon
Naast het terrein een ander
aanzicht geven, is het ook de bedoe
ling van de organisatie om talent een
kans te bieden. Eddy: “We zijn op zoek
naar creatieve mensen die ons kunnen
helpen. Er zijn bijvoorbeeld personen
die een creatieve opleiding volgen.
Bij ons kunnen ze stage lopen of in
ieder geval ervaring opdoen. Met het
opbouwen en het festival zelf kunnen
ze ideeën aandragen om die festivals
feer te verbeteren.” Acts als Racoon,
DI-RECT en Mr. Polska zijn te zien op
het festival. Toch is een goede line-up

niet het enige waar de organisatie
aan moet denken. Sander: “Muziek is
één ding, maar we willen de bezoe
kers ook een echte festivalbeleving
meegeven. Het is een samenspel van
verschillende zaken. Het buitenter
rein moet niet alleen bestaan uit wat
eettentjes en een gazon. Misschien
moet er een zithoek of iets dergelijks
komen om dat festivalgevoel op te
roepen.” Eddy onderschrijft dat idee en
denkt dat er nog veel te winnen valt.
“Andere jaren liep je door wat drang
hekken en dan stond je op het terrein.
Daar lagen een paar eettenten en er
stonden wat hekken. Dat was het wel.
Er was te weinig aankleding. Dat gaan
we dit jaar flink aanpakken. Zo hebben
we bij deze editie in metershoge letters
het woord EGOpop op het terrein staan
en komen er stoeltjes die van olievaten
zijn gemaakt, verspreid over het terrein
te staan. Verder is er Dotjes Dansfabriek
waar andere muziek te horen is dan op
de andere podia. Daarmee willen we
weer een ander publiek trekken.”
Creatieve geesten die interesse
hebben om het terrein van EGOpop aan
te kleden, kunnen zich aanmelden via
info@egopop.nl

Optreden Habbekrats
in ’t Hofje
Theatergroep Habbekrats uit Maasbree speelt op vrijdag 1 april twee
eenakters in sociëteit ’t Hofje in Maasbree. De vereniging begint met het
stuk Smalland en wordt gevolgd door Effe zitte. De zaal is vanaf 19.30 uur
open en de voorstelling begint om 20.00 uur.
Een eenakter is een toneelstuk dat
uit maar één bedrijf of akte bestaat.
Smalland gaat over een moeilijke
situatie bij IKEA. Wat doe je als je
opeens je moeder tegenkomt bij IKEA
en je haar eigenlijk niet wil zien?

Verbergen is door het inpakken van
een servies niet mogelijk. Bij Effe zitte
loopt een bejaard echtpaar met een tas
vol boodschappen naar huis. Ze komen
over het kerkhof en rusten even uit op
een bankje.

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Fissafari All Stars - Hall of Fame
za 2 april 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Formule 1 race Bachrein
op groot scherm

Marco V

zo 3 april 17.00 uur
Locatie: café Niëns

Baarlo

za 2 april 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

vr 1 april 18.00 uur en
za 2 april 08.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Baarlo
Locatie: huis-aan-huis

Kom in de Kas

Toneelvoorstelling COM

zo 3 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kom in de Kas
Locatie: Gerja, Teboza

za 2 en zo 3 april 20.00 uur
Org: toneelvereniging COM
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Oude Metalen Actie (OMA)

Oefenspringen pony’s en
paarden
za 2 april 10.00 uur
Organisatie: Tommix
Locatie: ruiterterrein De Koeberg

Kom in de Kas
zo 3 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kom in de Kas
Locatie: boomkwekerij Coonen

Toertocht
zo 3 april 09.30 uur
Organisatie: TWC Olympia
Locatie: markt Baarlo

Open dag

Kessel

Meijel

Open dag

Oprichtingsbijeenkomst
jongerengroep Zonnebloem
za 2 april 14.00-17.00 uur
Organisatie: regioafdeling Peel en
Maas De Zonnebloem
Locatie: Kasteel De Keverberg

Kom in de Kas
zo 3 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kom in de Kas
Locatie: Lenders prei- en aspergeplanten

zo 3 april 10.00 uur
Organisatie: tennisvereniging
LTC Meijel
Locatie: tennisclub Heufkesweg

Opening
Ommetje KEN Meijel
zo 3 april 10.30 uur
Organisatie: Ommetje KEN Meijel
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Kinderkledingbeurs

Koningslust
Ceciliamis

za 2 april 17.30 uur
zo 3 april 13.30 uur
Organisatie: tennisclub LTC Tonido Org: Fanfare- en drumband EMM
Locatie: tennisclub Hoogenkamp Locatie: kerk Koningslust

wo 6 april 13.30-15.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Panningen
Pater Moeskroen

Concert ‘Peter en de Wolf’

Kom in de Kas

wo 6 april 19.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht,
basisschool De Omnibus
Locatie: parochiekerk Baarlo

zo 3 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kom in de Kas
Locatie: ‘t Brook

Egchel
Concert

zo 3 april 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Concordia Panningen,
Jeugdorkesten Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf

Kom in de Kas
zo 3 april 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kom in de Kas
Locatie: Het Zomerkoninkje, de
Belaeving

Helden

Fissafari All Stars - Rookie
vr 1 april 21.30-02.00 uur
Locatie: The Apollo

Maasbree

vr 1 april 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Voorstelling Leef!
za 2 april 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Bijeenkomst openbare school Fashion & Cars
do 31 maart 20.00 uur
Locatie: zaal Niëns

Theatervoorstellingen
Habbekrats
vr 1 april 19.30 uur
Org: toneelvereniging Habbekrats
Locatie: sociëteit ‘t Hofje

zo 3 april 12.00-17.00 uur
Organisatie: Centrum
Management Panningen
Locatie: Centrum Panningen

Zelfhulpgroep stoppen met
roken
ma 4 april 19.30-21.30 uur
Locatie: vorkmeer Panningen

Filmconcert
za 2 april 19.30 uur
Org: fanfare Sint Aldegondis
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

Maarten van Rossem
di 5 april 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Koningsvogelschieten
zo 3 april 10.45 uur
Org: schutterij St. Martinus
Locatie: schuttersterrein
Oppe Schor

Communicantjes
op bezoek
bij Bakker Werts
Ter voorbereiding op de communie brachten
de kinderen van groep 4 van basisschool De
Violier uit Maasbree in de week van maandag
21 maart een bezoek aan bakker Piet Werts in
Maasbree. Hier kregen ze uitleg waar brood van
gemaakt wordt en hoe het wordt gebakken.
Uiteindelijk mochten alle kinderen ook zelf een
aantal broodjes maken in de vorm van een vlecht
of een strikje. Ze zagen hoe de broodjes in een
grote kast gingen om te rijzen. In de tussentijd
mochten de kinderen nog allemaal een vlaaitje
maken. Uiteindelijk ging alles in een hele grote
oven om bakken. Toen alles was gebakken,
gingen de kinderen terug naar school om samen
in de klas de zelf gebakken broodjes op te eten.

service 21
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 april
09.30 uur H.Mis Beloken Pasen t.i.v.
Harrie Leijten en fam.; Sef Theelen
(jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 april
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Ben Drissen
(verj) en overl. fam.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 3 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lies
Kusters-van Lier (zeswekendienst);
Jan Opstals (zeswekendienst); oud.
Nol Jacobs en Nellie Jacobs-van Maris
(mnd); overl. oud. Handrie Oomen
en Door Oomen-Simons (jaardienst);
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen; Gerardus Peeters, Henrica
Bruijnen en overl. kinderen

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
H. Mis 17.30 uur – m.m.v. Fanfare en
Drumband “Eendracht Maakt Macht”
b.g.v. de ceciliaviering t.i.v. de lev. en
overl. leden van de fanfare

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 31 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 3 april
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Henk Willems (coll); Chris Segers en
Drine Segers-Cuijpers (gest.jaard);
Toon Wijnen (coll); Mart Verstappen
(verj); uit dankbaarheid
Maandag 4 april
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 5 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 7 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

De Meijelse toneelvereniging C.O.M. speelt begin april verschillende voorstellingen. Ze staan op het
podium met de voorstelling Arsenicum & Oude Kant. De Meijelse toneelspelers treden op zaterdag 2, zondag
3, vrijdag 8 en zaterdag 9 april op om 20.00 uur. Op zondag 10 april is de laatste voorstelling om 15.00 uur.
Alle shows zijn in gemeenschapshuis D’n Binger. De voorstelling is geschreven door Joseph Kesselring en
bewerkt door regisseuse Lisette Leenders. Het verhaal gaat over Emmy en Martha Brouwers die al jaren in
het oude huis van hun grootvader wonen. Als één van hun drie neven de griezelige liefhebberij van de tantes
ontdekt, is dat het begin van een aantal bizarre omstandigheden.

Filmconcert Fanfare
Sint Aldegondis Maasbree
De Maasbreese fanfare Sint Aldegondis houdt op zaterdag 2 april een filmconcert, waar ze bekende filmmuziek
laat horen. Dit concert vindt plaats in trefcentrum D’n Adelaer.
Liefhebbers van Back to the Future,
Harry Potter en Lord of the Rings, maar
ook Indiana Jones, Grease en Sister Act
komen aan hun trekken. De films
verschijnen op het filmdoek en de
fanfare speelt de bijbehorende muziek,

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 2 april
H. Mis 14.30 uur in De Groenling
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Henricus Teeuwen en zoon Karel; Piet
Janssen en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar; Bep Engels-Linssen
(coll); Opa Hermans (overl.)

Maarten van Rossem staat op dinsdag 5 april in het DOK6 Theater.
De historicus en Amerikadeskundige analyseert in zijn show ‘de toestand in
de wereld’, en fileert de ”historische, krankzinnige en bedroevende
gebeurtenissen” van het moment.
Mens. Van Rossem legt misconcepties
bloot en analyseert hedendaagse
gebeurtenissen scherp. De show
van Maarten van Rossem begint om
20.15 uur in de theaterzaal van DOK6.

er wordt een aantal nummers met
zang gespeeld en dansers van DéDé
Danceballet laten hun danskunsten
zien op het podium. Muziek van Ennio
Morricone, die onder andere Once Upon
a Time in the West componeerde, ont

breekt tijdens het filmconcert ook niet.
Daarnaast is het concert ook het
laatste van dirigent Gert-Jan Rongen,
die na zes jaar afscheid neemt van
de fanfare. De zaal is om 19.30 uur
geopend en de film start om 20.00 uur.

Zondag 3 april

Parochie Panningen

Maarten van Rossem
bij DOK6
Van Rossem is ook bekend van
zijn optredens in de tv-programma’s
De Wereld Draait Door en Pauw en
Witteman. Ook is hij al een aantal
seizoenen jurylid bij de quiz De Slimste

Voorstellingen Meijelse toneelgroep C.O.M.

11.00 – 16.00 Peel en Maas
Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!
Leuk dagje uit met de fiets:
• Route in mooie omgeving
• Gratis routekaart
op alle bedrijven
• Leuke (kook)demonstraties
& proeverijen
• Rondleidingen

Het Zomerkoninkje Aardbeien Gerja Helden Gerbera’s ‘t Brook Tomaten -

Deelnemende bedrijven:

Wijnerij de Belaeving Wijndruiven
Lenders Prei- en aspergeplanten

Boomkwekerij Coonen Sierheesters - Teboza Asperges

KOM IN DE KAS
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

SORRY VOOR DE OVERLAST!
30%
40%

50%

50%

20%

WE ZIJN ONZE WINKEL IN PANNINGEN AAN HET VERBOUWEN!

Frank
Filiaalleider

2QVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQZRUGWȵLQNRSGHVFKRSJHQRPHQ2Q]HZLQNHOEOLMIWHFKWHUJHZRRQRSHQ]HOIV
WLMGHQV HHQ YHUERXZLQJ VWDDQ ZLM YRRU X NODDU :HO ]RX LN XZ EHJULS ZLOOHQ YUDJHQ YRRU HYHQWXHOH H[WUD
GUXNWHLQRQ]HZLQNHOWLMGHQVGH]HKHFWLVFKHGDJHQ0DDUGDQN]LMGH]HPHWDPRUIRVH]XOOHQZLMXVWUDNVQµJ
EHWHUYDQGLHQVWNXQQHQ]LMQ'DDUQDDVWNXQWXWLMGHQVGH]HSHULRGHSURȴWHUHQYDQH[WUDODJHSULM]HQRS
GLYHUVHZLQNHOPRGHOOHQGXVNRPYRRUDOHHQVODQJVRPWHNLMNHQRIHUHHQNRRSMHYRRUXWXVVHQ]LW

WINKELMODELLEN VOOR SPECIALE

PRIJZEN!
30%

20%

40%
0%

5

30%

20%
5

50% 40% 20%

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

