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Heropening Gruttewei
Meer dan veertig vrijwilligers werkten de afgelopen maanden aan de renovatie van speeltuin De Gruttewei in Kessel. Vanaf 27 februari was de speeltuin gesloten en
moesten de kinderen andere plekken zoeken om hun energie kwijt te kunnen. Vanaf 16 maart was De Gruttwei weer geopend en op zondag 1 mei volgde de officiële opening
en kon de jeugd van Kessel weer naar hartenlust glijden, schommelen en voetballen. Wethouders Roland van Kessel en Arno Janssen waren van de partij om samen met enkele
kinderen de speeltuin te openen. Daarna volgde nog de tombola, waarbij meer dan tachtig prijzen verdeeld werden. In de vernieuwde speeltuin zijn onder andere een
kabelbaan van twintig meter lang, een voetbalkooi en een vogelnestschommel geplaatst. Ook de zandbak kon op veel belangstelling rekenen van de aanwezige kinderen.

Openbare school Maasbree naar
Op de Kemp
Het College van B&W heeft gekozen voor de nieuwbouwlocatie Op de Kemp in Maasbree als plek waar de openbare school gevestigd gaat worden.
Dat maakte wethouder Roland van Kessel dinsdag 26 april bekend. De gemeenteraad moet over een paar weken nog haar goedkeuring geven over het
prijskaartje van de nieuw te realiseren school.
De locatie waar eigenlijk nieuwbouwwoningen gebouwd zouden
worden, werd door het college en de
onderwijskoepel Stichting Akkoord als
beste optie beschouwd om de openbare school te realiseren. “Het is één
van de drie braakliggende terreinen
die horen bij het woningenplan Hart
van Maasbree”, aldus wethouder Van
Kessel. Op de Kemp kwam als beste
uit de bus omdat het onder andere
de beste ligging had, met basis-

school De Violier aan de andere kant
van het Kennedyplein en dicht in de
buurt van de gymzaal en kinderopvang.
Daarbij is het plaatsen van tijdelijke
units een goedkopere optie dan een
bestaand, leegstaand pand verbouwen
of schoolwoningen realiseren. Om die
reden vielen In den Clockenslagh en
de bibliotheek aan het Kennedyplein
af. Volgens Van Kessel is hun keuze
ook wat de beschikbare tijd betreft het
beste. “Het plaatsen van units gaat

sneller dan nu nog met een verbouwing beginnen. In september begint
het nieuwe schooljaar en we weten
niet hoeveel leerlingen de school dan
telt. Met deze units is het mogelijk om
een extra lokaal bij te plaatsen als dat
nodig is.” De raad moet vóór juni nog
beslissen over het krediet van 400.000
euro, waarmee de school gerealiseerd
moet worden. “Ik verwacht niet dat
hier problemen over ontstaan, omdat
dit bedrag al in de begroting is opgeno-

men voor scholenhuisvesting”, aldus
Van Kessel. Op de Kemp is slechts
voor de komende drie tot vijf jaar
nodig als locatie om de leerlingen
van de nieuwe school te huisvesten.
Daarna is het aantal basisschoolleerlingen in Maasbree dusdanig
afgenomen, dat de leerlingen van de
openbare school ondergebracht kunnen worden in basisschool De Violier,
dat onderdeel is van de katholieke
onderwijskoepel Kerobei.

Gas in
kruipruimte
Maasbree
De brandweerpost in Maasbree
is zondag 1 mei rond 23.00 uur
gealarmeerd voor de nacontrole
van een gaslek.
In een woning aan de Berkstraat
was een gaslekkage gerepareerd door
netbeheerder Enexis. Door die lekkage
was de kruipruimte volgens de
brandweer volgelopen met een ruime
hoeveelheid gas. De brandweerlieden
lieten het gas gecontroleerd uit de
kruipruimte lopen.
Na een uur werk werd de
woning weer veilig verklaard door de
brandweer en mochten de bewoners
hun woning in.
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Beeldvormende raadsvergadering drukbezocht

Veel verzet tegen verkoop Heldense Bossen
Bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 april waren vooral
tegenstanders van de verkoop van camping De Heldense Bossen
aanwezig. Gemeente Peel en Maas beslist de komende periode of het de
camping, die het vijftig jaar geleden oprichtte, wil verkopen of behouden.
De voorstanders van verkoop lieten het afweten bij de openbare
vergadering waar raadsleden in gesprek konden gaan met inwoners
van de gemeente.
Het College van B&W kreeg
twee opties aangedragen van de
raadswerkgroep die de verkoop
onderzocht. De eerste optie was niet
verkopen en de camping in het beheer
van de stichting houden die weer onder
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de gemeente valt. De tweede optie
was verkoop van alle gebouwen op
het terrein en een langdurige erfpacht
van de grond. Het college koos voor
de laatste optie. De gemeenteraad
beslist bij de raadsvergadering van
dinsdag 24 mei wat er met de camping
moet gebeuren.

Verlies van
plek en omzet
Tegenstanders gaven aan vooral
bang te zijn voor een franchise die het
park overneemt en er vakantiehuisjes
neerzet. De vaste gasten zijn bang om
hun plekje op de camping te verliezen
waar ze veel geld in gestoken hebben,
de ondernemers zijn bang voor
omzetdaling als de gasten niet meer
van het park afkomen, werknemers
zijn bang hun baan kwijt te raken
en het dorpsoverleg is bang dat de
maatschappelijke rol van de camping
verdwijnt bij een verkoop.
Vooral de vaste campinggasten
gebruikten de vergadering om duidelijk
te maken dat zij verkoop helemaal
niet zien zitten. Mevrouw Van Meel uit
Weert zat voorheen 26 jaar op camping
De Berckt in Baarlo en is bang dat haar
in Helden hetzelfde overkomt als in
Baarlo.
“Ik zit nu een jaar of elf in Helden
en ik wil hier niet meer weg. In Baarlo
kwam ook een nieuwe eigenaar en
toen werden wij schriftelijk verzocht
om onze A-locatie op te geven voor

een weggeduwd plekje aan de
zijkant van de camping. Mijn vader
heeft uiteindelijk een hartinfarct
overgehouden aan al het gedoe, dat is
ook een reden waarom ik nu zo boos
ben.”
Marjon Vrensen (46) uit Vught
zit ook al ongeveer tien jaar op de
Heldense camping. Ze brengt ieder
jaar vanaf 1 april elk weekend en al
haar vakanties door in Limburg. “Ik doe
mijn boodschappen hier, ik ga naar de
kapper en de kerk hier en in de zomer
ga ik naar de markt in Panningen.
De kinderen zijn inmiddels volwassen,
maar ook zij gaan nog steeds mee
naar de camping en gaan op stap bij

discotheek The Apollo. Helden voelt
gewoon als thuis.”

Omzetstijging in
vakantie
Tijdens het discussiegedeelte kwamen ook de voorzitters van het Dörper
Overleg en de Dörper Ondernemers aan
het woord. Zij haalden de economische
factor aan bij de discussie. Bert Kusters
van de ondernemersvereniging liet
zich horen. “Ik heb bij mijn bakkerij in
Helden in de zomerperiode altijd een
omzetstijging van tien procent. Andere
bakkers zonder camping in de buurt
zien hun omzet juist dalen in dezelfde

Koolstof
monoxidemelding
Meijel
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De brandweer van Meijel is
zaterdag 30 april uitgerukt
vanwege een koolstofmonoxidemelding, of CO-melding.
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periode. Niemand kan mij de garantie
geven dat dat bij een volgende
eigenaar ook het geval is.”
Fractievoorzitter van de VVD,
Geert Segers, had de grote opkomst
van tegenstanders wel verwacht.
Zijn partij heeft vanaf het begin het
standpunt aangenomen vóór verkoop
van de camping te zijn. “Je ziet vaak
dat bij emotionele onderwerpen zoals
nu het geval is, veel mensen komen
opdagen”, vertelt hij. “Ik denk niet
dat we naar aanleiding van deze
vergadering kunnen zeggen wat er
beslist gaat worden. Het kan nog alle
kanten uit en ons standpunt blijft
hetzelfde.”

Brandweer Panningen naar
verkeersongeval
De Panningse brandweer is op Koningsdag 27 april uitgerukt voor een verkeersongeval in Sevenum.
Een auto met aanhanger belandde op de kop in de beek op de Middenpeelweg (N277) tussen de
McDonalds in Maasbree en attractiepark Toverland in Sevenum. Er raakte niemand gewond bij het
eenzijdig ongeval. Brandweer Panningen ging met een tankautospuit naar de plek van het ongeval op
Koningsdag. Het korps liet weten dat er enkel materiële schade bij het ongeluk was. De oorzaak was
volgens de brandweer een verkeerd beladen aanhangwagen. (Foto: Brandweer Panningen)

In een woning aan de Rijtakker
in Meijel was die middag een
melder afgegaan die vrijgekomen
koolstofmonoxide meet. De melder
hing in de buurt van de CV-ketel. De
bewoners vertrouwden het niet en
hebben uit voorzorg de brandweer
gealarmeerd, die snel ter plaatse
was. Samen met netbeheerder
Enexis deed de brandweer onderzoek
naar een eventueel lek waar de stof
vrij kon zijn gekomen, maar dit werd
niet ontdekt. Koolmonoxide, vroeger
ook wel kolendamp genoemd,
is een kleurloos gas dat ontstaat
wanneer brandbare koolstoffen of
fossiele brandstoffen niet volledig
verbranden. Het is erg gevaarlijk
omdat het giftig, kleurloos en
reukloos is en verstikkend werkt.
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Lekkere Aardbeivlaai!

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

Meijelse brandweer naar
woningbrand Ospel
Brandweer Meijel is op woensdag 27 april uitgerukt voor een garagebrand in Ospel. Door de omvang
van de brand werd de melding later opgeschroefd naar een middelbrand, waarna ook de brandweer van
Nederweert werd gealarmeerd. Het vuur bleef uiteindelijk beperkt tot de garage. De bewoner van het
huis raakte lichtgewond. De brand ontstond bij werkzaamheden aan een auto in de garage van het
woonhuis aan de Meijelsedijk. De bewoner trachtte hierna zelf de brand te blussen en liep daarbij
brandwonden op. Hij werd daar voor behandeld door ambulancemedewerkers en later naar het
ziekenhuis vervoerd. De brand ontstond door een lekkende benzineleiding van een auto. De aangelegen
woning werd door de brandweerkorpsen nat gehouden, waardoor deze bespaard bleef van schade.
(Foto: Johan Bloemers)

Getuigen gezocht

Houten banken vernield
in Kessel-Eik
Een aantal houten banken aan het Bovenbos in Kessel-Eik en de Heibloemseweg, net over de grens in Leudal,
zijn enkele weken geleden vernield.

OUTLETDAGEN
5 - 8 mei op onze parkeerplaats en in de
rijhal van onze buren Ruitersport Equidrôme

tot

70%

korting

op Weber barbecues, tuinmeubels en
buitenpotterie

5 mei
Hemelva art
geo pend
9-18 uur

/tuincentrumleurs
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Belee f w
at
groen
kan doen
!

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ON DE R
HOU D

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@ bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

De melding van de vernieling kwam
al een tijd geleden bij gemeente Peel
en Maas binnen, maar werd nu pas
onder de aandacht gebracht. Gemeente
Peel en Maas heeft aangifte gedaan bij
de politie en is op zoek naar de verantwoordelijke personen voor de vernie-

ling. Volgens een woordvoerster van de
gemeente lopen de kosten op tot 300
euro per bank om deze te vervangen.
“En dat kost de gemeenschap geld”,
aldus de woordvoerster. Mogelijke
getuigen worden verzocht zich bij de
politie of de gemeente te melden.

Contact opnemen met de politie kan via
het algemene nummer 0900 8844 of via
Meld Misdaad Anoniem via 0800 70 00.
Ook kan er contact opgenomen worden
met Ron Koolen van team Buitendienst
van Peel en Maas via 077 306 66 66.
(Foto: Gemeente Peel en Maas)

Gommans
Kaupmanshof 34 | Helden
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Plannen tijdelijke woningen Ringovenpark bevestigd

‘We willen een tweede Kuukven voorkomen’
Omwonenden van het Ringovenpark in Panningen zijn bang dat het plaatsen van containers voor arbeids
migranten en woonurgenten in het park tot problemen zal leiden. Woningcorporatie Wonen Limburg bevestigde op
maandag 2 mei tegenover Michel van Lieshout, omwonende van het park, dat er concrete plannen zijn voor de
containers in het park.

gen over het project. “Die kon toen niet
meer vertellen, maar Wonen Limburg
bevestigde mij op maandag 2 mei dat
er concrete plannen liggen om tijdelijke
woningen te realiseren in het park.
Ik denk dat ze dit jaar nog willen beginnen met de bouw van de woningen.”
Er komt wel nog een informatieavond voor de omwonenden, waarin
Wonen Limburg de plannen gaat
uitleggen, zo liet het bedrijf weten
aan Michel. “Ze komen daar eenzijdig
informeren over wat er staat te gebeuren. Wij als omwonenden hebben ook
een informatieavond in de planning
staan, waar we ook graag de gemeente
en Wonen Limburg bij aanwezig
hebben. Dan kunnen zij antwoord
geven op onze vragen en krijgen wij
meer informatie over de plannen.”

‘Situatie Kuukven
voorkomen’

Wonen Limburg had eerste een
appartementencomplex in het park
gepland, maar dat plan is vanwege

de crisis niet doorgegaan, vertelt
Michel van Lieshout. “Toen hebben ze
contact opgenomen met de gemeente

om te kijken wat er mogelijk was.”
Michel nam contact op met wethouder
Arno Janssen om informatie te verkrij-

Michel wil een situatie zoals bij de
wijk Kuukven in Baarlo voorkomen.
Het college besliste vorig jaar dat daar
containers voor woonurgenten moesten
komen, zeer tegen de wens van de
omwonenden in. Die hoorden pas laat
van de plannen en kwamen daarna
in opstand en dienden bezwaren in.
De containers werden uiteindelijk wel
geplaatst.

“Om zoiets te voorkomen, willen
we die informatieavond houden
voor alle geïnteresseerden”, vertelt
Michel. “We willen zorgen dat we op
de hoogte zijn van de ideeën en niet
met een achterstand beginnen aan
het traject. We hebben nu nog geen
datum gepland voor de avond, maar
de bedoeling is dat hij binnen nu en
een paar weken plaatsvindt. Daar zijn
ook inwoners van andere dorpen van
harte voor uitgenodigd. Het gaat nu
wel over het Ringovenpark, maar de
woningen worden verdeeld over de
hele gemeente, dus alle kerkdorpen
gaan er mee te maken krijgen.”

Bezorgde
omwonenden
Volgens Michel zou het enorm
jammer zijn als het enige park in het
centrum van Panningen vol komt met
containers. “Het is toch van de zotte
dat ze zo’n mooi, groen park willen
volbouwen? We zijn zeer bezorgd
als omwonenden en willen graag
dat Wonen Limburg en de gemeente
eerst met ons overleggen, voordat
er iets besloten wordt. De gemeente
predikt al jaren vóór zelfsturing te zijn
en dat is precies wat wij nu ook doen
als omwonenden. Onze mening is
belangrijk.”

ONZE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.N U VA K EUK E NS.N L

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

nieuws 05

04
05

Historische voorwerpen
4/12

hondenkar Maasbree

Alle dorpen van gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert
HALLO Peel en Maas de geschiedenis van die dorpen een beetje meer in beeld te brengen. In samenwerking
met de historische werkgroepen wordt er iedere week een voorwerp uitgelicht en onder de loep genomen.
In museum De Brede in Maasbree staat een hondenkar waarmee vroeger spullen vervoerd werden over
het land.

Maasbreenaar Louis Grubben
(82) is één van de vrijwilligers van
museum De Brede in Maasbree. Hij
kent de hondenkar nog wel uit zijn
eigen jeugd, toen hij opgroeide op
een boerderij. “Mijn vader had een
gemengd bedrijf met vee en diverse
landbouwproducten”, aldus Louis.
“Thuis hadden we een herdershond
die de hondenkar trok als wij tijdens
schoolvakanties op het land of in de
boerderij moesten werken. Dan vervoerden we bijvoorbeeld melkbussen, tuinproducten of vers geplukt
fruit. Als je niet heel veel hoefde te

vervoeren, was dit echt een uitkomst.”
De kar die in het Maasbreese museum
staat, werd jaren geleden aangeboden
door een Blerickenaar. Hoe oud de kar
is weet Louis niet. “In het dialect wordt
het ook wel een ‘kèr-raad’ genoemd.
Toen we hem geschonken kregen, was
hij aardig versleten. Daarom hebben een
paar leden van de werkgroep hem zelf
opgeknapt, zodat hij er weer als nieuw
uit ziet.”
Louis: “De hondenkar was een
transportmiddel op twee wielen, dat
getrokken werd door een hond met
een tuigje aan. In de laadbak van de

Bewoners
toch positief over
buurtmoestuin
De buurtmoestuin in de wijk Piushof in Panningen kan op steun van
de omwonenden rekenen. Die gaven eerder aan bang te zijn dat Stichting
Eetbaar Peel en Maas, die de buurtmoestuin faciliteert, de afspraken niet
zou nakomen. Na verschillende vergaderingen en aanpassingen aan
de plannen, geven de buurtbewoners nu aan vertrouwen te hebben in
het plan.
“We hebben zaterdag 30 april
nog een bijeenkomst gehad hier in de
buurt waar de stichting de plannen
nog een keer presenteerde”, vertelt
bewoonster van het Piushof José
Jacobs. ”Ze hebben het wat aangepast en nu heb ik er wel vertrouwen
in dat het goedkomt. Ook de andere
omwonenden die tegen het plan
waren, zijn volgens mij wel overtuigd.
Ik moet wel zeggen dat er weer weinig
buurtbewoners aanwezig waren bij de
bijeenkomst.”

Hilde Schiphouwer is voorzitter
van Stichting Eetbaar Peel en Maas
en vertelt dat de initiatiefnemers
goed luisteren naar de omwonenden.
“De bewoners hadden volgens mij
het idee dat de buurtmoestuin eruit
kwam te zien als de volkstuintjes aan
de andere kant van de wijk. Maar nu
ze onze plannen gezien hebben, zijn ze
veel positiever. Ze dachten dat het een
rommeltje ging worden, maar wij gaan
ervoor zorgen dat dat zeker niet het
geval zal zijn.”

Duitse herders, Bouviers, Deense doggen of Groenendaelers.
Tot in de jaren twintig van de
vorige eeuw was het gebruikmaken
van een hond als trekkracht heel
gewoon en kwam het veel in het
straatbeeld voor. Het Nederlandse
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie (PTT) bezorgde tot
1922 kleine pakketjes en brieven
met de hondenkar. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog had het Nederlandse
leger meer dan 1.200 honden in
militaire dienst. Deze werden in een
tweespan ingezet voor mitrailleur-,
munitie- en gereedschapswagens.
De meeste honden werden in 1919
weer door Defensie verkocht.
Wanneer de hondenkar voor het
eerst werd gebruikt, is moeilijk te
zeggen. Ze zouden al worden afgebeeld op Grieks aardewerk, terwijl ze
in Nederland pas vanaf 1600 worden
beschreven. “In 1910 werd de trekhondenwet in het leven geroepen”, aldus
Louis. “Daarmee kwamen er regels en
voorschriften voor het gebruik van een
hondenkar en moest je er een vergunning voor hebben.” In die wet stonden

vijftien punten vermeld waaraan
moest worden voldoen om een
hond voor een hondenkar te mogen
spannen. Zo moest onder andere
de geleider 14 jaar of ouder zijn,
‘bevindt [deze] zich tijdens den rit op
de kar’, mochten er maximaal drie
honden voor de kar worden gezet
en werd er vermeld welke tuigjes of
riemen er moesten worden gebruikt
en dat er een ‘zindelijke’ drinkbak
aanwezig moest zijn.
Uiteindelijk raakten de hondenkarren uit de gratie en werden ze
steeds minder gebruikt. De elektriciteit kwam en er verschenen al dan
niet gemotoriseerde bakfietsen en
auto’s. “Sinds 1962 is het bij wet
verboden om een hond als trekkracht te gebruiken”, vertelt Louis.
“Mensen vonden het dierenmishandeling en verzetten zich ertegen.”
Bij uitzondering mag een hond wel
nog als trekkracht worden gebruikt
in de sledehondensport, of wanneer
er bij de overheid een ontheffing is
aangevraagd en er een verklaring
van de dierenarts kan worden
overlegd.

kar konden allerlei producten worden
vervoerd.” Vroeger maakten zowel de
bakker als de groenteboer, olieman,
imkers, kruideniers, klompenverkopers,
postbodes, kleine boeren, eierhandelaren, slagers, visboeren en verhuizers gebruik van een hondenkar. Een
hond was een goedkopere kracht dan
een paard en werd daarom ook wel
‘het paard van de armen’ genoemd.
Toch kon een hond van grote toegevoegde waarde zijn. Soms moest op
een hondenkar vrachtjes van 150 kilo
of meer worden vervoerd. Daarom
werden er sterke honden ingezet, zoals

• Advies
• Coaching
• Projecten
Start eens met een klankbordsessie,
maar laten wij eerst eens kennismaken.

Heldenseweg 11 | 5995 RP Kessel
Mobiel 06 - 12 52 01 67 | Tel. (077) 720 19 72 | jomoors@ingroupmoors.nl

www.ingroupmoors.nl
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Graag willen we jullie bedanken voor de steun die wij hebben
mogen ontvangen na het overlijden van

Herman Beerlage
Dit afscheid heeft ons een bijzonder en warm gevoel gegeven.
Miep Beerlage-Ponjé
Mieke en Theo, Laura & Mathijs, Manon
Anke en Peter
Astrid en Leon, Jonne, Rik

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.
Gevraagd grond voor het telen van
mais. Tel. 06 13 04 43 27.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Perkplantenactie
volleybalvereniging VC Olympia;
zaterdag 7 mei; verkoop huis-aan-huis
in Panningen, Helden en Egchel.
Tip voor moederdag: hanging
baskets. Verkoop op 7 mei bij
u aan de deur. Steun hiermee
volleybalvereniging VC Olympia.

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

Open huis Schatkist
Elke 1ste zaterdag van de maand
open huis bij Schatkist van 13.00 tot
16.00 op Loosteeg 14e in Panningen
en op afspraak. Brocante, vintage,
meubels..... Groetjes Angelieck en Irma
(06 36 31 57 34).
Open dagen antieke bouw
materialen. Hemelvaart en Pinksteren
open! Gratis speciaal gebrouwen
bier! Tafels, banken, poorten, vazen,
beelden, lampen, oude planken/
balken, wijnvaten. Op deze dagen
extra korting! Van Roij Kasseien
Grashoek.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Geboren

Boet
24 april 2016
Zoon van
Merel & Karel

Hoera, onze zoon is geboren!

Helling 20
5991 BE Baarlo

1 mei 2016
Te huur: in het buitengebied
van Maasbree, halfvrijstaande
boerderijwoning. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl
Gratis af te halen voerwortelen.
Zaterdagmorgen tussen 8:00u - 9:00u.
Adres: Past. Esserstraat 1b te Beringe.
Indien nodig kan ik helpen met
inladen.

Perkplantjes verkoop – zaterdag
7 mei bij u aan de deur – door leden
volleybalvereniging VC Olympia.

Gratis stalmest op kopakker met
mestbon 06 46 77 51 56/
06 27 59 32 33.

Dagelijks verse asperges.
Groene en witte asperges dagelijks
vers verkrijgbaar. Wij zijn geopend
van maandag t/m zaterdag van 8.00
-12.00 uur. Niens Veldsehuizen 24
Maasbree. Tel. 077 465 14 32.

Te huur appartement op de 2e
verdieping in Maasbree. Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl

Koopwoning gezocht. Te koop
gevraagd: vrijstaande woning met
rustige ligging, ruimte en privacy
in Helden-Panningen-Egchel of
omgeving. Tel 06 40 68 60 34.

Te koop verse asperges (koppen
en stukken), diverse vollegrond en
kasgroenten, aardappelen. Normale
openingstijden ‘s maandags dicht en
5 mei hemelvaart en zaterdag na12u.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
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Maurice koch en Emmy Rutten
broertje van Iva
Akkerveld 45 5988 JB Helden
www.veld-tuinplanten.nl
gespecialiseerd in hortensia’s
(ong. 100 srt. v.a. € 3,50), laurier,
vlinderstruik, hebe, viburnum e.a.
heesters (op stam). Open zaterdag van
9.30-16.30 uur. Oude heldenseweg
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Mindfulness training. Zorgt voor
meer rust in je hoofd, ‘n betere
concentratie en geeft inzicht in eigen
functioneren. Draagt tevens bij aan
meer ontspanning & minder piekeren.
18 mei in Helden. www.sensus-pvs.nl.
T 06 13 74 75 29.
Vakantie in Kroatië. Vakantieappartement te huur in Kroatië
www.villarubina.com
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Peel Energie gaat crowdfunden voor
zonnepanelen op daken van particulieren
De Coöperatie Peel Energie is een groene én lokale energiemaatschappij die op coöperatieve basis stroom en gas levert
aan burgers en bedrijven in Peel en Maas en omgeving.

Peel Energie heeft als doelstelling de gemeente Peel en
Maas op termijn energieneutraal te maken. Jaarlijks besteedt de
gemeente Peel en Maas circa 90 miljoen euro aan stroom en gas.
Willen we dit geld zoveel mogelijk in onze gemeente houden,
dat goed voor onze lokale economie en werkgelegenheid is,
dan zal er nog veel in duurzame energieopwekking geïnvesteerd
moeten worden.
Veel mensen hebben al zelf geïnvesteerd in duurzame
maatregelen, zoals het isoleren van de woning, HR-glas,
zonnepanelen, warmtepompen, LED-verlichting, elektrische auto,
et cetera. Huizenbezitters die hun zonnepanelen willen financieren
kunnen ook terecht bij Peel Energie. U wordt helemaal ontzorgd.
Wij regelen niet alleen de financiering, maar ook de installatie
van zonnepanelen. Met de opbrengst van de zonnepanelen wordt
de lening in ongeveer tien jaar automatisch afgelost.

Voor het verkrijgen van de nodige financiële middelen,
heeft Peel Energie samen met Greencrowd het crowfundingproject
‘Zonnepanelen voor particulieren’ opgezet. Crowdfunders krijgen
voor het ingelegde geld 4 procent rente per jaar en het wordt
in negen jaar terugbetaald.
Peel Energie is aangesloten bij Duurzame Energie (DE) Unie
die vorig jaar uitgeroepen is tot de groenste energieleverancier
van Nederland. Wilt u klant worden van Peel Energie? Dan kunt u
zich gewoon aanmelden op onze website en wij regelen de rest.
Onze stroom- en gastarieven zijn concurrerend en de opbrengsten
gaan niet naar vervuilende multinationals, maar blijven in
Peel en Maas.
Meer informatie over klant of lid worden, het aanschaffen
van zonnepanelen, crowdfunden of participeren in Peel Energie
vindt u op onze website www.peelenergie.nl

Coöperatie Peel Energie U.A.
Postbus 7201, 5980 AE Panningen
06 23 02 10 83, www.peelenergie.nl
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Gemeente blijft bij plan Keverbergplein
Het college van B&W blijft achter het plan van het Keverbergplein in Kessel staan. Het college besloot een paar
weken geleden om een plan dat is opgesteld door een aantal inwoners doorgang te laten vinden. Vorig jaar werd
dat plan in de ijskast gezet na protest van buurtbewoners, maar het college onderzocht de klachten en kwam tot de
conclusie dat ze ‘geen redenen zien om het ingenomen standpunt te wijzigen’.

Om dat in goede banen te leiden
zou CDA-raadslid en Kesselnaar
Roel Boots graag zien dat de wethouder een mediator aanstelt in de zaak.
“’Betrokkenen in Kessel moeten samen
om tafel. Ik verwacht van een wethouder dat hij dat stimuleert en faciliteert.
Mediation kan een oplossing bieden.
Standpunten bij elkaar brengen en
samen werken aan een oplossing.”
Verder ziet Boots graag een

overkoepelend verkeersplan voor
Kessel. “Kasteel De Keverberg en de
vele horecagelegenheden werken als
een magneet voor auto’s en fietsers.
Er zou één toeristenseizoen gekeken
kunnen worden waar knelpunten zijn
op het gebied van verkeersstromen en
parkeerplaatsen.” Op basis daarvan zou
een plan gemaakt kunnen worden dat
aansluit bij de toekomstvisie van het
dorp, aldus de CDA’er.

verstand van tuin & dier

Het plan is gemaakt door een
aantal omwonenden van het Kever
bergplein waar de Koninginnelaan, de
Keverbergstraat en de Burgemeester
Wutsstraat samenkomen. Er zou
onder meer een gedeelte afgesloten
worden voor auto’s. De initiatiefnemers
kwamen ook met financiële
middelen om het plan te bekostigen.
Tegenstanders van het idee begonnen
echter een handtekeningenactie en het
college besloot het plan nog een keer
te bekijken. Daar kwam uit dat ze geen
reden zien om het te wijzigen.

‘Traject opnieuw
beoordeeld’
“De initiatiefnemers hebben
ons ervan overtuigd dat het plan in
omringende wijk een breed draagvlak

had”, laat het college in een reactie
weten. “De handtekeningenactie
heeft het college toentertijd doen
besluiten om de procedure stop te
zetten. We hebben het gelopen traject
nog een keer zorgvuldig bekeken en
beoordeeld. We zijn tot de conclusie
gekomen dat we geen redenen zien
om het ingenomen standpunt te
wijzigen. Daarom is de procedure weer
op gang gebracht.”
Het plan kan vanwege
verschillende factoren op goedkeuring
van het college rekenen, zo valt te
lezen in reactie. “Het plan dat door de
initiatiefgroep is gepresenteerd, heeft
de steun van het college omdat het
bijdraagt aan de verkeersveiligheid,
bijdraagt aan de verfraaiing van de
buurt en geen noemenswaardige
hinder oplevert voor de rest van Kessel.

20
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Daarbij is de financiële bijdrage van de
gemeente marginaal. Het overgrote
deel van de kosten is bijeen gebracht
door de initiatiefnemers.”

‘Wethouder moet
mediator aanstellen’
Vooral het feit dat het plan
gemaakt is door de omwonenden
zelf, is voor het college een reden
het initiatief te steunen. “Zelfsturing
richt zich op het ontwikkelen van
plannen en niet op het tegenhouden
van initiatieven”, laat de gemeente
weten. “We hopen dat de voorstanders
en de tegenstanders met elkaar in
goed overleg samen tot een resultaat
kunnen komen waar beide partijen zich
in kunnen vinden. Dat zou een mooi en
krachtig signaal zijn uit Kessel.”

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

Onthulling Peeltroef
In Meijel werd op zaterdag 30 april de Peeltroef officieel onthuld. Op het Raadhuisplein werd het kunstwerk
van Dirk Verberne door gedeputeerde van Noord-Brabant Johan van den Hout onthuld. Een verkleed gezelschap
in de rol van een marktkoopman, een turfsteker en een ’dame van plezier’ vertelden over de tijd van de
turfstekers. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en wethouder Paul Sanders waren ook aanwezig bij de
onthulling. In Helenaveen werd op hetzelfde moment een Peeltroef onthuld door gedeputeerde van Limburg
Patrick van der Broeck. In totaal worden er twaalf Peeltroeven geplaatst in het natuurgebied die iets vertellen
over turfwinning van vroeger. De kunstwerken zijn ook onderdeel van een nieuwe fietsroute.

Vro
vog
kor

* Vraag in de winkel de voorwaarden. Niet in te leveren in de webwinkel.
Kijk voor de voorwaarden op welkoop.nl/acties

PANNINGEN J.F. Kennedylaan 12a Tel.: 077 - 3082360

PANNINGEN

J.F. Kennedylaan 12a tel.: 077 - 308 23 60

Op za
19 ma
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Nieuwe eigenaren Café de Pool Maasbree

‘Het café klaarstomen voor de toekomst’
Na bijna 52 jaar komt er een einde aan het café-eigenaarschap van Sjraar (74) en Annie (73) Peeters uit
Maasbree. De twee geven het stokje door aan Jo Niëns (32) en Laura Wijnen (26), die vanaf 1 mei de nieuwe
uitbaters zijn van Café de Pool in Maasbree. De gloednieuwe eigenaren willen de vaste stamgasten in ere houden,
maar ook aan de toekomst van het café denken.

veel. Er hebben verschillende keren
Nederlandse kampioenschappen
en zelfs een keer een Europees
kampioenschap plaatsgevonden.
Maar na elke regenbui de banen
droogmaken, werd te veel werk.
Daar zijn we toen mee gestopt.”

‘Mist nog in
Maasbree’

Jo, Sjraar en Annie
In het pand aan de Dorpstraat in
Maasbree is al jaren weinig gebeurd,
vertelt de nieuwe uitbater Jo Niëns.
“Er gaan wel een paar dingetjes
veranderen. Het is een oud pand uit
1928 dus dat moet wel, maar er zit
veel potentie in. Anders hadden Laura
en ik dit ook niet gedaan. We hebben
allebei veel horecaervaring. Ik ben
tien jaar uitbater geweest van café
Niëns, dus ik ken de kneepjes van

het vak. Zeker de tuin kan iets heel
moois worden. Daar willen we een
speelweide voor kinderen van gaan
maken.”

Gestopt met
midgetgolfbaan
In die tuin lag tot zo’n acht jaar
geleden een midgetgolfbaan, vertellen
de vertrekkende uitbaters. Annie:

“Met achttien holes. Dat liep best wel
goed, maar het onderhoud werd te

De speelweide in de tuin is
vooral bedoeld om ouders rustig
iets te kunnen laten drinken terwijl
hun kinderen spelen, vertelt Jo.
“Ze kunnen bij ons komen zitten
zonder bang te zijn dat hun kroost
de weg over steekt. Die kunnen
fijn spelen in de tuin. Zoiets missen
we nog in Maasbree, denk ik.” Het
appartement tegen het café aan, waar
Sjraar en Annie nu wonen, wordt ook
aangepast. “Later dit jaar willen we
van de woonkamer en keuken een
zaaltje maken. Laura en ik gaan zelf
in de toekomst in het appartement
boven het café wonen.”
De oud-eigenaren verhuizen zelf
naar een woning iets verderop in de
straat. Annie houdt een dubbel gevoel
over aan de overname. “Ik ben heel
erg blij, maar het wordt ontzettend
wennen. We hebben klanten waar je
de klok op gelijk kunt zetten wanneer
ze komen. Die ga ik wel missen.

Sjraar en ik zullen nog geregeld hier
binnenlopen. En Jo mag natuurlijk altijd
bellen als het druk is.”
Sjraar en Annie zijn wel blij dat
een echte Maasbreenaar de kroeg
komt overnemen. Eerdere gegadigden
werden afgewimpeld. Annie: “We zijn
al een jaar of tien aan het denken om
te stoppen met het café. Onze kinderen
wilden niet en wij werden ook steeds
ouder. Een jaar of acht geleden was
er iemand die heel netjes overkwam
en die alles wel over wilde nemen.
Die bleek echter heel anders te zijn
dan hij zich voordeed en Sjraar heeft
hem vervolgens de deur gewezen.”
Sjraar: “Dat was al de derde die ik weg
heb moeten sturen.”

Meeste kans van
slagen
Jo en Laura mochten wel nog
eens terugkomen toen ze in januari
de twee polsten. Annie: “Knap
van hen dat ze het aandurven.”
Jo: “We hebben er heel goed over
nagedacht en naar wat panden
gekeken, maar De Pool leek ons de
beste optie met de meeste kans van
slagen. Het wordt in ieder geval een
brasserie-achtig café waarbij we de
vaste gasten van Annie en Sjraar
in ere houden terwijl we het café
klaarstomen voor de toekomst.”

Dochters bedanken ouders

Eerste lustrum r estaurant
Wilmach Antiek Grashoek
Op zondag 8 mei is het vijf jaar geleden dat restaurant Wilmach Antiek uit Grashoek haar deuren opende.
De naam bestaat echter al ruim dertig jaar.

Eigenaren William en Karin
Lemmen verhuisden in 1987 naar
Grashoek met hun meubelzaak
Wilmach Antiek. William restaureerde
meubels en Karin zorgde voor de
showroom en was verkoopster.
In 2002 begon William met het
ontwerpen en produceren van

volledige interieurs, zo kwam het
volgende bedrijf KW Meubelen in
het leven. Hun twee dochters wilden
allebei al van jongs af aan al graag in
de horeca werken. Zo kwam het idee in
2010 tot stand om een eetgelegenheid
te beginnen in Grashoek. In 2011 werd
restaurant Wilmach Antiek geopend,

een restaurant en meubelshowroom
in één. Dochters Shirley en Mascha:
“We zijn onze ouders enorm dankbaar
voor de kans die ze ons gegeven
hebben om te proeven van het
werken in de horeca.”
Het jubileum wordt zondag 8 mei,
op Moederdag, gevierd.
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GEPLUKT Coby Jacobs

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.

kamers trekken de aandacht in het
huis. Coby heeft buiten ook nog een
klompenverzameling hangen. “En die
hebben allemaal een eigen verhaal”,
vertelt ze. “Zo zitten er bij die mijn
broer heeft gevonden na de aanleg van
de rotonde bij Hotel Antiek in Helden
en aan mij heeft gegeven. De stratenmakers werkten op klompen en hadden die achtergelaten. Mijn broer dacht
wel dat ik ze leuk zou vinden.” Zo gaat
het vaker. Mensen die ze kent, komen
een mooi exemplaar tegen en komen
ze afleveren bij Coby. “Mijn verzameling
telt inmiddels meer dan 115 klompen”,
vertelt ze.

Met het gezin naar
Rammstein

De liefde voor verzamelen kreeg ze al met de paplepel ingegoten. In navolging van haar vader verzamelt Coby Jacobs (55) uit Helden allerlei
verschillende, liefst oude, spullen en is ze zeer handig aangelegd. Eén van de grootste hobby’s van deze geboren en getogen Heldense is het maken van
miniatuurkamers.
Het worden meestal poppen
huizen genoemd, maar de creaties van
Coby Jacobs uit Helden zijn veel meer
dan dat.

Nagemaakt in
naaimachinekistje
Zo staan er een snoepwinkel met
alle snoepjes tot in detail afgewerkt,

een heksentoren met de gifpotjes op
tafel en een tassenwinkel met echte
leren tasjes. De kunstwerkjes maakte
Coby naast haar werk bij Chic en Choc
in Panningen, waar ze al twintig jaar
een baan heeft.
De grootste miniatuurtrots van
Coby is de nagemaakte werkplaats
van haar vader. “Die was klokken
maker en hij verkocht naaimachines”,

PUZZEL

Sudoku
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vertelt ze. “Ik heb zijn werkplaats zo
precies mogelijk nagemaakt. De stofjas
die er hangt, heb ik gemaakt van de
echte stofjas van mijn vader. Ik heb
zelfs een asbak met een klein sigaretje
nagemaakt. Maar het mooiste is misschien wel de klok die mijn vader zelf
gemaakt heeft van het oude horloge
van mijn moeder. Die hele kamer is
ook nagebouwd in een kistje van een
naaimachine.”
Ze maakt de miniatuurversies
met allerlei zaken die ze tegenkomt.
“Ik verzamel alles”, vertelt Coby.
“Van de dopjes van de tandpasta maak
ik lampjes, van de doordrukstrips van
medicijnen heb ik een cakeje gemaakt
en de plastic klipjes van een pak
tomatenpuree doen dienst als dienblad
in de snoepwinkel. Ik krijg de hele dag
door ideeën. Als ik sta te koken, loop
ik wel eens snel naar boven om snel
iets te maken wat me te binnenschiet.
Soms ben ik er een uur mee bezig
en soms doe ik even snel een paar
minuutjes iets. Het verschilt erg.”
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Met ‘boven’ bedoelt ze haar hobby
kamer waar ze de meeste creaties
gemaakt heeft. Daar kwamen de zes
grotere projecten tot leven. Al sinds
jonge leeftijd is ze bezig om dingen te
maken. Coby: “Ik heb dezelfde gave als
mijn vader: van niets iets maken. Ik kan
me nog wel herinneren dat ons pap
een plaat doorzaagde en dat ik daar
dan een zigeunerkamp op nabouwde.
Ik heb ook een keer een dierentuin
nagemaakt toen ik elf jaar oud was.
Daar heb ik toen nog een prijs mee

gewonnen. Een fotocamera.”
Samen met haar man Hans en
zoons Twan (25) en Nico (21) woont
ze in Helden. Niet alleen de miniatuur-

En dan is er ook nog haar tuin.
Naast de hond, lopen er geiten, ganzen, schildpadden en kippen rond. Dan
zijn de duiven, valkparkieten en koikarpers nog niet eens meegeteld. Maar
de klompenverzameling, de miniatuurkamers en de dieren zijn nog niet alles
wat Coby bezighoudt. “Qua muziek vind
ik Rammstein geweldig. Als die in de
buurt spelen, gaan we altijd met het
hele gezin daarheen. Maar ook Iron
Maiden en Metallica vind ik mooi.”
Maar de grootste hobby blijft
verzamelen. Coby: “Ik kom graag
op antiek- en rommelmarkten om
daar spulletjes te zoeken. Ik ben een
echte verzamelaar. Ik houd van oud
gerei. Ik zie iets anders in dingen dan
de mensen die het spul verkopen.”
Haar volgende project staat alweer
klaar in de hoek van de kamer: een
grachtenhuis in miniatuur.

Kiest u voor kwaliteit?
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Bespreking Poll week 16

De gemeente moet camping De Heldense Bossen verkopen
De boodschap van de stemmers was duidelijk: camping De Heldense
Bossen mag absoluut niet worden verkocht door de gemeente. Maar liefst
95 procent van de stemmers vindt dat gemeente Peel en Maas De Heldense
Bossen moet behouden. De camping zette een link naar deze poll op
haar facebookpagina, waarop enorm veel reacties kwamen. Vooral vaste
campinggangers brachten hun stem uit en reageerden op onze stelling.
“Ben het er mee oneens. Dit gaat ten koste van de camping”, vertelde
Mananda Coenen uit het Zuid-Limburgse Hillensberg. Daar waren de andere

stemmers het mee eens. “De camping moet niet verkocht worden!”,
“Gezelligheid en sfeer kun je niet verkopen, die maak je samen” en “Laat
de camping zoals het is!” zijn enkele voorbeelden van de vele reacties die
binnenkwamen uit alle windstreken van Nederland.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 april werd er met diverse
tegenstanders van de verkoop ook nog veelal gediscussieerd. Gemeente
Peel en Maas moet nog een besluit nemen over wat er met de camping gaat
gebeuren.

Ik zet mijn mobiele telefoon uit tijdens de
dodenherdenking
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Telecomproviders KPN, Vodafone en T-Mobile en het Comité 4 en 5 mei riepen
iedereen op om met de dodenherdenking op woensdag 4 mei vanaf 19.59 uur
de mobiele telefoon twee minuten uit te schakelen. Het uitzetten van de telefoon
zou een krachtig signaal geven in combinatie met twee minuten echte stilte, in
een tijd dat we 24/7 bereikbaar zijn.
Het uitzetten van de telefoon heeft natuurlijk geen toegevoegde waarde.
Als je je mobieltje op trillen of stil zet, merkt niemand er iets van als je nog
berichten krijgt. Als je hem gewoon in je zak laat zitten en niet met je gedachten

bij het apparaat bent, is er toch ook niets aan de hand?
Van de andere kant is het zo dat mensen tegenwoordig helemaal verslaafd
zijn aan de mobiele telefoon. Hwet uitzetten van het apparaat zegt tenminste
echt iets. Dan laat je pas echt zien dat je met je gedachten bij de mensen bent
die niet in vrijheid leven en die gestorven zijn voor onze vrijheid. Zeker de jeugd
kan laten zien dat ze ook nog tijd vrij kunnen maken voor de herdenking en niet
alleen voor de telefoon.
Ik zet mijn mobiele telefoon uit bij de dodenherdenking. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > De nieuwe manier van collecteren werkt prima
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De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten
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Blijven
gedenken
‘Door kapotgeschoten
straten, zonder vader, zonder
land, loop je hulpeloos verlaten
aan je moeders warme hand.
Als een schaap tussen de
wolven, de bestemming
onbekend en niemand ziet hoe
klein je bent.’
Wie kent dit lied van Marco
Borsato voor Warchild niet? Wie
een oorlog heeft meegemaakt,
raakt de beelden nooit meer
kwijt. Ze staan op de harde schijf
van het leven: ‘Na de winter komt
de lente, wordt de grijze lucht
weer blauw. Maar al ben je uit de
oorlog, gaat de oorlog ooit uit
jou?’ De dagen 4 en 5 mei zijn van
levensbelang voor onze vrije
samenleving. Herinneringen van
mensen die de oorlog meemaakten zijn kostbaar. De verhalen
moeten verteld blijven worden.
Onze kapotgeschoten straten zijn
al lang hersteld en ons land is
prachtig opgebouwd. We weten
ook dat wat wij hier gedenken
elders nog steeds gebeurt. De
vreselijke beelden van verwoeste
straten en lange rijen vluchtelingen komen bijna dagelijks via de
media bij ons binnen. Vrede en
vrijheid zijn niet vanzelfsprekend.
Wij gedenken onze doden en
vieren onze vrijheid. Geweldig dat
we dat kunnen en mogen doen.
En ook al voelen we ons klein en
machteloos, zoals dat kind aan
moeders hand uit Borsato’s lied,
dat we toch vooral blijven
gedenken en vieren. Dat we
waakzaam zijn, want vrede en
vrijheid zijn niet vanzelfsprekend.
Maar een kleine mens kan meer
dan hij denkt. Opkomen voor recht
en gerechtigheid, respect voor
minderheden, niet wegkijken als
mensenrechten worden
geschonden, niet
goedpraten als dingen
gebeuren of gezegd
worden die haaks staan
op het idealisme van
hen die hun leven gaven
voor onze vrijheid. Wie
de ogen sluit voor het
verleden, is blind voor
de toekomst, sprak
Bondspresident Richard
von Weizsäcker toen de
Tweede Wereldoorlog
veertig jaar daarvoor
was geëindigd. En
daarom blijven we 4 en
5 mei vieren.
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Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

Oﬀiciële (verkorte)
publicaties

*Op vrijdag 6 mei is de Burgerlijke Stand geopend van 09.00 tot 10.00 uur voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte

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.

• Hemelvaartsdag 5 mei gehele dag gesloten
• Vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei gehele dag gesloten. De bibliotheek is op beide dagen geopend.

• Pinkstermaandag 16 mei gehele dag gesloten

Een Koninklijke Onderscheiding aanvragen?
Wij helpen u er graag mee
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner van de gemeente
Peel en Maas. De nadruk ligt op de bijzondere verdiensten en prestaties voor de
gemeenschap van de persoon die voor een onderscheiding wordt voorgesteld.
Het is geen recht, maar een blijk van erkenning vanuit de maatschappij.
Indienen vóór 1 juli 2016
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw voorstel, ook veel
andere partijen zijn hierbij betrokken. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op woensdag 26 april 2017 moet
uw voorstel uiterlijk op vrijdag 1 juli 2016 bij de burgemeester worden ingediend. Als u een Koninklijke
Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is het raadzaam uw voorstel minimaal
zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in te dienen
Contact
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met de adviseur kabinet,
Monique Verspa-Verheijen. Via mail: monique.verspa@peelenmaas.nl of telefoon: 077 - 306 66 66.

Trouwambtenaar worden? l
Kijk op www.peelenmaas.n

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.
Inzage ontwerp drank- en horecavergunning Schutterij St. Urbanus (Grashoek)
Wij hebben het voornemen om aan schutterij St. Urbanus te Grashoek een vergunning te verlenen op
grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet in verband met de exploitatie van een kantine en terras.
Genoemde inrichting is gelegen aan de Ontginningsweg 14 te Grashoek.De ontwerpbeschikking met de
daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gedurende kantooruren bij de
Frontoﬀice van team VTH, Wilhelminaplein 1 Panningen in de periode van maandag 9 mei 2016 tot en met
zondag 19 juni 2016. Na de inzage periode zal, met in achtneming van de eventueel ingediende zienswijzen,
een beschikking genomen worden op de aanvraag.
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:
• Baarlo, 5991 PC, Hei 14: Het oprichten van een kleinschalige dagopvang voor honden, “Vrienden voor het
Leven”.
• Maasbree, 5993 AL, Dorpstraat 13. Het oprichten van een supermarkt (Coop).
• Maasbree, 5993 RH, Leemvenweg 1: het veranderen van het hoveniersbedrijf van Herman Vaessen B.V. Er
wordt een overkapping en een nieuwe machine-/opslagloods gebouwd. Voor deze verandering is tevens
een WABO-vergunning verleend.
• Maasbree, 5993 RH, Leemvenweg 9. Het vervangen van de oude loods (Maatschap W. en W. Teeuwen).

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

Kermis Maasbree 7 t/m 11 mei
Zaterdag 7 mei
15.00 uur Opening van de kermis
Zondag 8 mei
16.00 uur tot 18.00 uur Gratis schminken voor de kinderen
18.30 uur tot 20.30 uur Clown Japie op het kermisterrein
Dinsdag 10 mei
Verrassing op kermisterrein
Woensdag 11 mei
20.00 uur Kermisloterij door wethouder Paul Sanders

Wij wensen Maasbree ﬁjne kermisdagen!

Gewijzigde ophaaldagen
inzameling afval Hemelvaart
Kessel, Kessel-Eik
Donderdag 5 mei wordt vrijdag 6 mei
Baarlo
Donderdag 5 mei wordt zaterdag 7 mei
Beringe, Grashoek
Donderdag 5 mei wordt vrijdag 6 mei
Egchel, Koningslust, Panningen
Donderdag 5 mei wordt vrijdag 6 mei en Vrijdag 6 mei wordt zaterdag 7 mei

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering

Op dinsdag 10 mei 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de
website: www.peelenmaas.nl/bestuur > gemeenteraad > opiniërende raadsvergadering > datum 10 mei
2016.
AGENDA:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijsten van de Opiniërende Raadsvergadering van 1 maart 2016 (2016-017), de Besluitvormende Raadsvergadering van 15 maart 2016 (2015-028) en de Opiniërende Raadsvergadering van
5 april 2016 (2016-032).
5. Mededelingen
6. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
7. Toekomstscenario’s Camping de Heldense Bossen (2016-034).
8. Bestemmingsplan Hei ongenummerd Baarlo (2016-035)
9. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Peel en Maas (2016-019).
10. Verordening herbenoeming burgemeester (2016-031)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 7 tot en met
agendapunt 10 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 10 mei 2016
of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 24 mei 2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Ook Hart voor Maasbree op agenda beeldvormende raadsvergadering

Tegenstanders verkoop Heldense Bossen
laten van zich horen

Camping De Heldense Bossen heeft een enorme economische spin-off, een sterke binding met de lokale gemeenschap en tal van tevreden gasten. Die conclusie kan worden getrokken na de
beeldvormende raadsvergadering die vorige week dinsdag plaatsvond in Baarlo. Onder meer de toekomst van De Heldense Bossen kwam aan bod. Met name tegenstanders van verkoop van de
camping, die nu nog in gemeentelijke handen is, waren aanwezig: zij zijn bang dat overdracht aan een private partij de camping én de regio geen goed zal doen. “Waarom zou je een paar goed zittende
schoenen verkopen?”
De beeldvormende vergadering biedt burgers de kans om met raadsleden in gesprek te gaan over
onderwerpen die op de raadsagenda staan. De raadsfracties gebruiken de input van burgers vervolgens
om een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over een voorstel. Van deze inspraakmogelijkheid werd
volop gebruikgemaakt tijdens de beeldvormende vergadering van 26 april: het was een drukte van
belang in Zaal Unitas in Baarlo.
De meeste aanwezigen waren speciaal gekomen voor het item over De Heldense Bossen. Voordat dit
werd behandeld, kwam echter eerst een ander onderwerp ter tafel: het aangepaste bestemmingsplan
Hart voor Maasbree. Dit bestemmingsplan is al in 2012 vastgesteld, maar nu zijn enkele planologische
aanpassingen nodig vanwege gewijzigde inzichten, onder meer wat betreft de invulling van de
woongebieden.

Onleefbare situatie

Het echtpaar Hendrikx uit Maasbree was de enige partij die voor dit onderwerp aan tafel schoof bij
de raadsleden. Maar wel met een emotioneel en indringend betoog. Meneer en mevrouw Hendrikx
wonen in het voormalige klooster Sint Jozef, midden in het plangebied, en gaven aan dat een voor hen
‘onleefbare situatie’ is ontstaan. Het echtpaar voelt zich aangetast in zijn privacy, daarnaast is sprake
van geluidsoverlast. “Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Hart voor Maasbree 2012, werd
op het allerlaatste moment aangegeven dat de brede school maar liefst acht meter dichter bij onze
perceelgrens zou komen”, vertelde meneer Hendrikx. “Ook bleek er naast ons perceel een speelplaats
op het dak te zijn getekend. Deze veranderingen hebben alle privacy in onze tuin en voor een gedeelte
zelfs in onze woning weggenomen. En doordat we zo dicht op de school zitten, is er de hele dag sprake
van herrie. Ook omdat het Kennedyplein in gebruik is genomen als speelplaats. En in deze aanpassing
van het bestemmingsplan is een fietsenstalling ingetekend aan de oostgevel van ons huis. Dat brengt
nog meer rumoer met zich mee. Los van elkaar zijn het allemaal redelijke zaken, maar hier is sprake van
een optelsom. Dit is de druppel. Wij zijn er klaar mee, worden er ziek van. Elke bal die tegen de muur
wordt gegooid, echoot door het huis. Ik moet het journaal zelfs harder zetten!” In 2012 heeft het echtpaar
Hendrikx geen zienswijze ingediend tegen het toen voorliggende bestemmingsplan.
De familie Hendrikx vroeg zich ook af hoe het kan dat de geluidsnormen in het aangepaste
bestemmingsplan nog verder worden opgerekt, terwijl de geluidsbelasting op hun voorgevel al bij de
akoestische bestemmingsplanmeting in 2012 te hoog was. De behandelend ambtenaar lichtte dit item
toe. “In 2012 is onderzoek gedaan naar de impact van het geluid van spelende kinderen; dit wees uit
dat bij de woning van de familie Hendrikx sprake was van een overschrijding van de geluidsnorm van 1
decibel. Dat is minimaal. In dit aangepaste plan is alleen onderzocht wat de geluidseffecten zijn op de
nieuw te bouwen woningen in het Hart voor Maasbree, als gevolg van het wegverkeerslawaai. Hierbij
is sprake van een overschrijding van de wettelijke voorkeursgrenswaarde, als gevolg van wegverkeer.

De wet biedt de mogelijkheid om in dit geval een hogere geluidsnorm vast te stellen zolang de hogere
norm past binnen wettelijke bandbreedte. De wettelijke bandbreedte is gesteld tussen 48 decibel tot 63
decibel. Voornoemd onderzoek heeft aangetoond dat de geluidsbelasting varieert tussen de 49 decibel
en 51 decibel. Met deze norm kan dan rekening worden gehouden bij de bouw, bijvoorbeeld qua isolatie,
om zo binnen in de woning toch binnen de wettelijk gestelde binnenwaarde te blijven. Bovendien zullen
kopers van deze nieuw te bouwen woningen hierop worden geattendeerd.
Meneer Hendrikx gaf daarop aan het wenselijk te vinden dat opnieuw een geluidsmeting wordt
uitgevoerd op het punt waar in 2012 de overschrijding werd gemeten bij zijn woning.
De gemeenteraad zal in deze vergadercyclus in ieder geval nog geen besluit nemen over het aangepaste
bestemmingsplan Hart voor Maasbree: De gemeente gaat eerst in overleg met de familie Hendrikx.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Toekomstscenario’s Heldense Bossen

Het voorstel aangaande de toekomst van camping De Heldense Bossen trok twee volle overlegtafels;
inwoners en ondernemers uit Helden, werknemers van de camping, maar ook vaste campinggasten
schoven aan. Het al dan niet verkopen van De Heldense Bossen is al jarenlang een item. In de eerste fase
van dit traject werd een marktconsultatie uitgevoerd, waarbij de marktwaarde en de verkoopmogelijkheden
van de camping zijn onderzocht. Ook werd input verzameld binnen de ambtelijke organisatie, bij belang
hebbenden als bewoners en ondernemers en bij externe deskundigen. Een raadswerkgroep, waarin alle
fracties zijn vertegenwoordigd, is hier in de in de tweede fase mee aan de slag gegaan en heeft diverse
toekomstscenario’s uitgewerkt en onderzocht. Uiteindelijk zijn twee voorkeursopties bepaald: 1) behoud van
de camping door de gemeente en herijking van de langetermijnvisie en 2) verkoop van de camping, waarbij
de gronden eigendom blijven van de gemeente en in langjarige erfpacht worden gegeven. Het college heeft
een voorkeur uitgesproken voor deze laatste optie.

Extra omzet door campinggasten

Nagenoeg alle aanwezigen waren fel gekant tegen verkoop van de camping; zij willen dat De Heldense
Bossen in handen blijft van de gemeente. Het onderwerp ligt zeer gevoelig, zo bleek uit de diverse
discussies. “Wij zijn bang dat wij als vaste gasten de dupe worden van verkoop van de camping”, zo zei
een campinggast. ”Een nieuwe eigenaar wil misschien alleen seizoensplaatsen. En we hebben alleen
jaarcontracten, dus in theorie zou het kunnen dat we na een jaar moeten afbreken. Het is voor ons het
beste als de camping in handen blijft van de gemeente.”
Een andere campinggast had volgens eigen zeggen maar één vraag: “Waarom een paar schoenen
verkopen als deze nog goed zitten? En dat terwijl De Heldense Bossen de gemeente niets kost?”
Ook ondernemers uit Peel en Maas lieten van zich horen. Zij gaven aan dat camping De Heldense
Bossen hen veel omzet oplevert. “Ik draai in de vakantieperiode tien procent meer omzet dankzij alle
toeristen”, zo zei een plaatselijke bakker. “Bij collega’s die in een minder toeristisch gebied zitten, loopt
de omzet in deze periode 20 tot 30 procent terug. Bij verkoop van de camping geeft niemand mij een
garantie voor de toekomst!”

Anderen benadrukten dat camping De Heldense Bossen in de huidige opzet sterk verweven is met
de kern Helden. “Diverse verenigingen en scholen maken gebruik van de faciliteiten van De Heldense
Bossen. Hoe gaat dat straks? Wat blijft er over van deze maatschappelijke rol wanneer de camping wordt
verkocht?”
Aan de andere overlegtafel sprak iemand woorden van gelijke strekking. “De huidige opzet is heel
belangrijk voor de ontwikkeling van de kern Helden. Het is een open en gastvrije camping, die veel
samenwerkt met verenigingen.”
Andere aanwezigen gaven eerlijk aan bang te zijn dat de camping, als deze wordt verkocht, over twee
jaar wordt bevolkt door arbeidsmigranten. “Dat is bij diverse campings in de regio gebeurd. Nu kan de
gemeente nog sturing geven en heeft deze de controle, als de camping wordt verkocht is dat niet meer
het geval.”
De onafhankelijk extern voorzitter van de raadswerkgroep die de toekomst van de Heldense Bossen
heeft onderzocht, gaf in antwoord op vragen toelichting op wat de erfpachtconstructie precies inhoudt,
die bij een eventuele verkoop wordt gehanteerd. “We verkopen dan alleen de opstallen, maar de grond
blijft in eigendom van de gemeente. De bedoeling is om alle gebouwen in één keer te verkopen en om
een langjarige overeenkomst aan te gaan voor de verhuur van de grond.”
De aanwezigen wilden ook weten welke positieve voorbeelden er zijn van verkoop van een gemeentelijke
camping aan een commerciële partij. De voorzitter gaf in antwoord hierop aan dat de raadswerkgroep
zeer gedegen te werk is gegaan. “We hebben twee campings bezocht, om te kijken hoe commerciële
partijen een moderne camping runnen. Hieronder was ook een camping in Hoeven, die 25 jaar geleden is
verkocht door de gemeente.”
Avondvoorzitter Frits Berben (PvdA/Groen Links) sloot de avond af met de conclusie dat de diverse
discussies zeer waardevol zijn voor de raadsleden. “We hebben samen bewezen dat een beeldvormende
vergadering echt wel kan werken!” Feit blijft dat het nemen van een besluit over dit gevoelige dossier nog
een hele uitdaging gaat worden voor de raad…

www.peelenmaas.nl
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Peel en Maas 2016

Baarlo

Maasbree

Foto’s: Lei Dobek (Baarlo), Ves Jacobs (Beringe), Riny Meusen (Maasbree, fotoclub KiekZe), Peter Sieben (Meijel)
en via Gemeenschappelijke Buurten Helden-Dorp, Stichting KindervakantieWerk Egchel, Stichting Kindervakantiewerk
Kessel, Oranjecomité en Jong Nederland Panningen.
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Vrijwilligers gezocht

Repair Café Peel en Maas breidt
uit naar Maasbree
Een half jaar geleden ging Repair Café Peel en Maas van start bij kringloopwinkel Allerhande in Panningen.
De volgende doelstelling van de organisatie achter het reparatiecafé is uitbreiding naar andere kernen in Peel en
Maas. Maasbree krijgt als eerstvolgende kern een reparatiecafé.
De Bibliotheek Maas en Peel
heeft de organisatie van het Repair
Café Peel en Maas benaderd om het
idee ook in Maasbree op te pakken
in de bieb.

Momenteel wordt daar gewerkt
aan de opstart van een tweede Repair
Café. Daarvoor is de organisatie nog op
zoek naar vrijwilligers die hun steentje
bij willen dragen en hun handigheid

kunnen en willen inzetten voor
het reparatiecafé. Kijk voor meer
informatie op www.debibliotheekmaasenpeel.nl of op facebook.com/
repaircafepeelenmaas

Kuus oeht Kepèldansers Nederlands
kampioen
De dansmarietjes en de dansgarde van carnavalsvereniging
Kuus oeht Kepèl zijn zondag 24 april Nederlands kampioen
geworden. Het kampioenschap werd gehouden in het ZuidLimburgse Partij-Wittem. De dansmarietjes zijn de jongste groep
van de Kuus en behaalden de eerste plaats met hun showdans.
In de categorie gardedans veroverden ze de tweede plek.
De dansgarde scoorde hoog met haar showdans en wist de eerste
prijs te veroveren. In de categorie gardedans behaalde de
dansgarde ook nog een tweede plaats.

Vijfde editie fuif Oppuh Kelder
De vijfde editie van Fuif Oppuh Kelder vond op zaterdag 30 april plaats op de Groeze in Beringe.
Zo’n 850 feestgangers kwamen een kijkje nemen in de tent bij de lustrumeditie van de fuif.
De bezoekers konden kijken naar optredens van DJ Ruud Peeters, Dansado en de Feestneger en
De Nachtburgemeesters. Ondanks de kou buiten verliep het feest zonder noemenswaardige incidenten.
(Foto: Photo Ruud)

Verwen moeders of jezelf
met de lekkerste aardbeien
(Lambada) en asperges.
De automaten zijn dagelijks geopend van 7.00 tot 22.00 uur.

A.s zaterdag 7 mei zullen we u persoonlijk helpen.

Marxweg 5 Meijel • Tel: 0475 - 49 50 22

www.boutenaardbeien.nl

Samenwerking
PloeteRun en Health
Cross Helden
Mud-runwedstrijd WK PloeteRun en fysieke training-specialist Health
Cross Helden zijn een samenwerking aangegaan rond de organisatie van het
WK PloeteRun op zondag 5 juni. De organisatie van de obstakelkoers denkt
dat Health Cross een bijdrage kan leveren bij de bouw en ontwikkeling van
het parcours en de hindernissen.

Voor wassen & herstel
van uw paardendekens
Ook voor aanverwante artikelen.

Marjo Leijser
Venloseweg 32, 5971 PB Grubbenvorst
06 - 13 22 34 00
info@dekenservicegrubbenvorst.nl
www.dekenservicegrubbenvorst.nl

“De samenwerking gaat zeker
leiden tot enkele spectaculaire
hindernissen die op het hoofdterrein
opgebouwd worden onder leiding van
de experts van Health Cross Helden”,
laat de organisatie van de PloeteRun
weten. “Tevens zal er door deze experts
kritisch mee gekeken worden naar
diverse andere onderdelen op het
parcours.”
Health Cross Helden is een orga-

nisatie die diverse trainingen geeft in
de omgeving van de Heldense Bossen.
Onderdelen als bootcamp, terreinwerk, fysieke training en obstakelkoersen staan hierbij centraal. Het WK
PloeteRun is een mud-runwedstrijd in
het buitengebied van Beringe die dit
jaar voor de tweede keer plaatsvindt.
Deelnemers moeten voorbij verschillende soorten obstakels zien te komen
om de finish te bereiken.

Wilt u ook advies Receptie biljarters
Joppe
3
over gemak
in uw keuken?

Het derde team van biljartvereniging BC Joppe uit Meijel houdt op
vrijdag 6 mei hun kampioensreceptie. Jan van Heugten, Mark Janssen en Jan
Beijers werden begin april al kampioen in de eerste klasse E van de Midden
Limburgse Biljart Bond.

Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

Het team stond al vrijwel het
gehele seizoen bovenaan, maar in de
voorlaatste ronde kwam Veldpoort 2
nog met een punt voorsprong boven
de Meijelnaren te staan. In de laatste
wedstrijd van het seizoen speelden

de twee tegen elkaar en wist Joppe
3 met liefst 6-0 af te rekenen met de
concurrent en zo de titel te pakken.
De receptie is in hotel-restaurant
Oranjehotel in Meijel en duurt van
19.30 tot 21.00 uur.
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Zevende editie
AspergeShopdag
De jaarlijkse AspergeShopdag is deze keer op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei. Van 11.00 uur tot 17.00 uur
vinden er op het Raadhuisplein in Panningen verschillende activiteiten plaats die in het teken van asperges staan.
Het plein wordt tijdens de dag omgedoopt tot Plein van de Smaak.

Een eerdere editie van de
Knooppunt Baarlo Loop (Foto: Kim Teeuwen)

Knooppunt Baarlo
Loop 2016
Stichting Baarlo Loopt houdt op zaterdag 2 juli de zesde editie van de
Knooppunt Baarlo Loop. Ook dit jaar is de loop weer de zesde en laatste
wedstrijd van het Midden-Limburgs Avondloopcriterium.
Er vindt onder andere
een kookbattle plaats op het
Raadhuisplein, waarbij kookduo’s
een doos met onbekende
ingrediënten ontvangen en daar
het lekkerste gerecht van moeten
maken. Een jaar eerder gingen
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo en Hans Beumers met de

winst aan de haal. Ook is er een
aspergeschilwedstrijd op het plein.
Bij café DOK6 wordt een
speciaalbier-plein ingericht waar
bezoekers de beste combinaties
tussen bier en asperges en andere
streekgerechten kunnen proberen.
Ook is er een springkussen, kan er
met een tractor een parcours afgelegd

worden en is er de mogelijkheid om
met biggetjes te knuffelen.
Verder zijn de winkels in het
centrum van Panningen gewoon
geopend en staan er kraampjes op het
Raadhuisplein, waar streekproducten te
koop zijn. Kijk voor meer informatie op
de facebookpagina van het evenement
of op www.aspergeshopdag.nl

Werkgroep Veiligheid & Structuur Dorpsoverleg

Veiligheidsschouw door Beringe
De werkgroep Veiligheid en Structuur van Dorpsoverleg Beringe houdt op donderdag 12 mei een veiligheidsschouw door Beringe. Ook de KBO is hierbij aanwezig.
De veiligheidsschouw gaat te
voet door Beringe, terwijl onderweg
mogelijke onveilige situaties in beeld
worden gebracht. Daarmee hoopt

het Dorpsoverleg haar dorp veiliger te
kunnen maken. Na de schouw worden
eventuele onveilige situaties bij de
gemeente gemeld.

De veiligheidsschouw begint
om 19.30 uur bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag.

Pinksteractie over kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen

Nederlandse Missionaris Week
Tijdens de Week van de Nederlandse Missionaris van zaterdag 7 tot en met zondag 15 mei staan kwetsbare
en getraumatiseerde vrouwen centraal. In de parochies en clusters van Peel en Maas wordt die week aandacht
besteed aan deze Pinksteractie door middel van een extra collecte of via offerblokken.
Missionair werkers bieden vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk
of seksueel geweld een sociaal
netwerk waarop ze terug kunnen

vallen. Ze leven samen met kwetsbare
en arme mensen in alle delen van de
wereld en geven dagelijks handen en
voeten aan waarmee ze aangeven te

geloven in de ander. Ook organiseren
de werkers cursussen en trainingen
waarin vrouwen leren wat hun rechten zijn.

TelderTrappe op 29 mei
De jaarlijkse fietstocht TelderTrappe vindt dit keer plaats op zondag 29 mei. De tocht is een initiatief van de
gemeenschapshuizen van Grashoek, Beringe, Koningslust, Helden en Egchel. Deelnemers kunnen zelf kiezen
vanuit welk gemeenschapshuis ze starten.
Er kan gekozen worden uit
een korte route van ongeveer
30 kilometer of een lange route
van ongeveer 45 kilometer.

Bij de rustpauzes van de tocht
presenteren regionale ondernemers
streekproducten. Voor vertrek
krijgen de deelnemers een kopje

koffie en gebak. Opgeven voor
het TelderTrappe kan tot 23 mei.
Aanmelden kan via
www.teldertrappe.nl

De editie van 2015 werd afgelast
vanwege de hitte. Dit jaar kunnen er
naast een bambinoloop (tot en met
6 jaar) en een drietal jeugdlopen
ook twee seniorenafstanden over vijf
en tien kilometer worden gelopen.
De Knooppunt Baarlo Loop is voor alle

leeftijden vanaf 4 jaar. De start van
alle wedstrijden vindt vanaf 18.15 uur
plaats op de kasteelweide bij kasteel
D’Erp. Op de Markt is de finish van
alle wedstrijden.
Inschrijven is nu mogelijk via
www.baarloloop.nl

Hulp bij stoppen
met roken
De zelfhulpgroep Nic.0 houdt vanaf april iedere week een uur een
bijeenkomst voor mensen die willen stoppen met roken. Elke dinsdag van
15.00 tot 16.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in de Ringoven in
Panningen. Iedereen die het doel heeft te stoppen met roken, is welkom, zo
laat de organisatie weten.
“Nic.0 zijn rokers die in groepsverband van hun verslaving proberen af te
komen”, aldus de organisatie. “Het is
geen cursus, maar een samenkomen
waar ervaringen en moeilijkheden
besproken worden. Zo kan de ex-roker
blijven volhouden en de nieuweling
zich optrekken aan de ervaren stoppers.” Aanwezig zijn bij een bijeenkomst is geheel vrijblijvend, zo vertelt

de organisatie. “Nic.0 doet niet aan
ledenwerving, oefent geen controle uit,
heeft geen betrokkenheid met instanties of organisaties en aanvaardt geen
geld van buitenaf. Er wordt ook geen
ledenlijst bijgehouden. Binnenlopen bij
één van de bijeenkomsten mag altijd.”
Stuur voor meer informatie een
mail naar nic.0@hotmail.com of bel
naar 06 40 05 52 94

Albert van Emden
koning Sint Hubertus
Albert van Emden heeft zich op zaterdag 30 april tot koning van
schutterij Sint Hubertus in Kessel gekroond. Negen personen schoten mee
voor de titel van 2016. In de wisselvallige en frisse weersomstandigheden
kwam de vogel bij het 82e schot naar beneden. Annie van de Winkel is de
koningin van de schutterij.
Bij het korpsschieten waren
acht personen die deelnamen.
Na 76 schoten werd dirigent Roy
Derks de winnaar. Bij de burgers
werd door slechts vijf deelnemers
gestreden om de titel. Trouw bezoekers

van het clubhome, Jos Scheenen,
kon uiteindelijk met de eer strijken.
Bij het negentigste schot kroonde
hij zich tot winnaar. Hiermee won
Jos een jaar lang lidmaatschap van
Sint Hubertus.
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Gehavend elftal

Weer verlies
voor Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging Panningen
Het danig gehavende eerste herenteam van SV Panningen moest het zondag 1 mei opnemen tegen Merefeldia
uit Nederweert. Doorgaans worden de wedstrijden tussen deze verenigingen gekenmerkt door sportiviteit.
Deze keer waren de belangen groot, vooral voor Panningen. En dat was te merken aan de fysieke inzet van beide
elftallen.

VV Helden F1
kampioen
Door: voetbalvereniging VV Helden
De F1 van voetbalvereniging VV Helden heeft zich tot kampioen
gekroond. Uit bij MVC’19 in Maasbree wisten de Heldenaren op
zaterdag 30 april nipt met 3-4 te winnen. Met nog twee wedstrijden te gaan, mocht het team al de kampioensschaal in de lucht
houden. De dubbel kan ook nog binnengehaald worden als er op
14 mei gewonnen wordt in de bekerfinale.

Voetballers BEVO
doen goede zaken
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging BEVO
Het eerste herenteam van voetbalvereniging BEVO uit Beringe heeft
zondag 1 mei uitstekende zaken gedaan om uiteindelijk de derde periode
binnen te slepen.
Het begin was niet om over naar
huis te schrijven. Echter bakte ook
Kessel er in deze beginfase heel weinig
van. BEVO profiteerde in de 25e minuut
van enkele kapitale blunders van de
Kessel-keeper die ver uit zijn doel
kwam en de bal tot twee keer toe
tegen BEVO-aanvaller Sjors van Horen
knalde. Uiteindelijk ging Sjors ermee
aan de haal en scoorde nota bene met
het hoofd de 0-1.
BEVO werd sterker en nog geen
vijf minuten later stond het al 0-2
door toedoen van Kevin Vossen, die
eindelijk de weg naar het doel had
gevonden. Hierdoor was hij in staat
gesteld door Rob Minten die zich knap
vrijspeelde, waardoor Kevin simpel
kon scoren. Enkele minuten later had
Kevin zijn tweede treffer kunnen
scoren, na goed voorbereidend werk
van Sjors van Horen. Die zette goed
voor, maar helaas kopte Kevin de bal
voorlangs. Echter wist BEVO nog voor
rust de voorsprong uit te breiden naar

0-3, wederom door toedoen van Kevin
Vossen. Die kon de bal simpel intikken
na goed voorbereidend werk van Sjors
van Horen.
De rust ging dan ook in met een
riante 0-3 voorsprong voor BEVO, dat
tot die tijd weinig problemen ondervond ondanks het matige veldspel.
In de rust werd Stan Timmermans
vervangen door Sytse Kooistra als
rechterverdediger. BEVO scoorde al in
de 46e minuut de 0-4 door toedoen
van Rob Minten. Kessel zette daarna
echter nog enkele malen goed aan en
scoorde door toedoen van spits Willem
Kruyk zelfs drie keer. Het team zette
alles op alles om zelfs de gelijkmaker
te scoren. Dit zou teveel van het goede
zijn geweest, want BEVO kreeg ook nog
enkele mogelijkheden om de score uit
te breiden. Het bleef bij 3-4.
Ten langen leste bleef de BEVOploeg nog redelijk eenvoudig overeind
en deed hiermee goede zaken in de
strijd om de derde periode.

Het spel van de Nederweertenaren
kenmerkte zich door “lange halen,
gauw thuis”. Het spel van de groenwitten oogde iets meer verzorgd, alhoewel
weinig combinaties daadwerkelijk
gevaar voor het Merefeldia-doel
opleverden. In de 10e minuut werd de
eerste doelkans genoteerd voor
Merefeldia. Stan Spee haalde in de 14e
minuut vanuit een afgeslagen
hoekschop gevaarlijk uit namens
Panningen, maar zijn schot ging
ernaast. Echt gevaarlijk werd het pas in
de 25e minuut en deze poging kwam
op het conto van Merefeldia. Roy
Schijven zag in de 36e minuut een
schot door een Nederweertenaar

geblokt. Vanuit de daarop volgende
corner kreeg Remco Litjens de kans op
1-0. Zijn schot van een meter of zes
ging er echter over. Er volgden diverse
spelonderbrekingen door blessures en
gaandeweg de wedstrijd zou dat niet
minder worden. De ruststand werd 0-0.
Na rust bleef Stan Spee achter in
het kleedlokaal en werd hij vervangen
door Roy Cuppen. Daardoor schoof
Davy Boots een plekje op naar het
middenveld. In de 67e minuut kon Ken
Boonen namens Merefeldia vallend een
voorzet vanaf links binnenkoppen en
Merfeldia op een 0-1 voorsprong zetten. In de 73e minuut leek Panningen
wat terug te doen. Een fraai schot

van Roy Schijven teisterde de paal
en sprong via de rug van Merefeldiadoelman Ruud Wulms terug in het
veld. Roy Cuppens sliding op de bal
werd door scheidsrechter Bloemen in
de 76e minuut bestraft met een gele
kaart en een strafschop. Ken Boonen
verzilverde namens Merefeldia dit
buitenkansje: 0-2. Aan de andere kant
werd een overtreding op Idris Pakasa
ook bestraft met een strafschop en kon
Patrick Joosten 1-2 scoren in de 84e
minuut. De tweede strafschop voor
Merefeldia na een overtreding van
Panningen-doelman Tim van Renselaar
in de 88e minuut zorgde nog voor 1-3.
(Foto: Gé Nelissen)

Joeri van Lieshout
wint eerste wedstrijd
Door: hengelsportvereniging HSV Noordervaart
Joeri van Lieshout heeft op zondag 1 mei de eerste wedstrijd om de
YD Security wisselbokaal gewonnen. Bij de wedstrijd bij visvijver De Donk
in Meijel wist Joeri een totaal van 2020 gram aan vis binnen te hengelen.
Er waren 28 deelnemers die en poging deden de wedstrijd te winnen.
De vangsten waren beter
dan een week eerder, toen er
meer deelnemers waren die niks
binnenhaalden. Op de tweede plek
bij de wedstrijd op 1 mei eindigde

Ruud Flipsen met 1.400 gram en de
derde plaats werd ingenomen door
Johnny van Lieshout en Rob Bakker
die allebei in totaal 1.295 gram aan
vis binnenhaalden.

D3 VV Helden kampioen
Door: voetbalvereniging VV Helden
De D3 van voetbalvereniging VV Helden is op zaterdag 30 april kampioen geworden in de tweede
klasse. Uit bij Laar werd met 3-0 gewonnen, waarna de titel een feit was. Een week eerder werd concurrent Panningen al op het laatste moment verslagen, waardoor winst tegen Laar voldoende was voor
het kampioenschap.
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Egchels elftal laat op stoom
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Egchel heeft zondag 1 mei
in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Griendtsveen een plichtmatige
overwinning behaald.
Egchel trad nogal beperkt aan
door blessures en schorsingen. Coach
Peter Peeters deed een beroep op
spelers uit het tweede, derde en vijfde
elftal. Trainer Peter de Roock van
Griendtsveen had geen enkele reservespeler op de bank zitten. Scheidsrechter
op sportpark de Wiek was de heer
Keijsers, hij kon zijn kaarten op zak
houden in deze sportieve wedstrijd.
De start van Egchel was veelbelovend, al na vijftien seconden lag

de bal in het net toen aanvoerder
Jorrit Kersten keeper Ramon Coenen
kansloos liet: 0-1. Wie dacht dat Egchel
de blauwwitten ging oprollen kwam
bedrogen uit, want in de volgende
vijf minuten kreeg Griendtsveen wel
drie opgelegde mogelijkheden om te
scoren. Egchel mocht in de handjes
knijpen dat dit geen nadelige gevolgen
had. Het elftal nam de draad vervolgens weer op en kreeg aan de overkant
enkele grote scoringskansen. Vlak voor

de rust was er nog een gevaarlijke vrije
trap voor Griendtsveen die op de paal
belandde.
Na de thee zorgde een eigen
doelpunt in de 52e minuut voor de 0-2
toen een speler van Griendtsveen uit
een voorzet van Frank Gielen de bal in
eigen doel gleed. Vanaf dat moment
regende het kansen voor de gasten.
Nadat libero Rik Rambags was gewis-

seld voor Bas Janssen ging Frank Gielen
in de 68e minuut op solotoer en hij
rondde keurig af: 0-3. Jeugdspeler Luuk
Timmermans loste Mathijs Venner af.
In de 71e minuut zette Leon
Teeuwen de bal hard voor en met een
halve omhaal van wederom Frank
kwam Egchel op 0-4. Tien minuten voor
tijd maakte Frank zijn derde en Egchels’
vijfde doelpunt van de dag toen hij

vanaf de achterlijn verwoestend
uithaalde. Even later nog een slapsticksituatie die na een mooie aanval over
diverse schijven Lex Verstappen volledig over de bal maaide. Rick Wilms
kwam in de slotfase nog in het veld
voor de moegestreden Leon Teeuwen.
In de stand kwam geen verandering
meer. Egchel keerde met 3 punten op
zak huiswaarts.

Sharon Janssen

Tweemaal Neder
lands kampioen
Door: Wiel Schers, tafeltennisvereniging TTV Helden ‘67
Een week na haar sterke optreden in het Belgische Spa heeft Sharon
Janssen uit Panningen zondag 1 mei tijdens de Nederlandse jeugdkampioenschappen in Nijmegen weer voor een fantastisch resultaat gezorgd.
De 14-jarige Sharon Janssen uit
Panningen won de finale van het
enkelspel bij de kadetten met 3-1
van de Haagse Dobrilla Jorguseska.
Van tevoren had zij ook al de titel in
het dubbelspel behaald, samen met
Karlijn van Lierop uit Weert. Het ging
echter niet allemaal vanzelf. In de
halve finale moest zij tot het uiterste

gaan om deze winnend af te sluiten.
In de finale van het enkelspel beheerste zij grotendeels de wedstrijd, door
wat onnauwkeurige ballen te spelen
mocht haar tegenstandster één game
nipt van haar winnen. Ook in de dubbelspelfinale was Sharon samen met
Karlijn oppermachtig. Zij wonnen deze
finale met 3-0.

Baarlo laat het
afweten tegen
Rood Wit’62
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
In het thuisduel tegen Rood Wit’62 op zondag 1 mei had het eerste
herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo de mogelijkheid zich
definitief veilig te spelen. Baarlo liet het echter volledig afweten en
verloor uiteindelijk met ruime cijfers in de strijd tegen degradatie.
Het waren de Helmondse gasten
die vanaf de aftrap de touwtjes in
handen namen. Al na 7 minuten
brak Rood Wit aanvaller Mike van
Tilburg door en moest doelman Jeffrey
Schouenberg Baarlo behoeden voor
een vroege achterstand. Een achttal
minuten stond hij weer oog in oog
met dezelfde aanvaller en ditmaal
was hij wel kansloos tegen diens
inzet: 0-1. De gelijkmaker van Baarlo
kwam onverwachts snel, maar die
kreeg het min of meer in de schoot
geworpen. Nog geen vijf minuten
na de openingstreffer verspeelde
laatste verdediger Tom Verstijnen van
Rood Wit’62 bij het uitverdedigen op
ongelukkig wijze de bal aan de attent
storende Matthijs Hanssen, die daarna
weinig moeite had om ook uit positie
gespeelde doelman Rob van Lieshout
te passeren: 1-1. Voor Baarlo was er
pal voor rust slechts één reële kans.
Met een pass door het centrum werd

Matthijs Hanssen gelanceerd. Deze had
vrije doortocht naar het doel van Rood
Wit’62, maar werd volkomen onterecht
afgevlagd voor vermeend buitenspel,
waardoor de 1-1 stand tot aan de thee
op het scorebord bleef. Na de hervatting werd het spel er niet beter op.
Tot halverwege de tweede helft was er
behoudens wat kleine mogelijkheden
nauwelijks iets te beleven voor beide
doelen. Tot de 68e minuut, toen Kevin
van de Kerkhof namens Rood Wit’62
uit het niets scoorde. Met een fraai
diagonaal schot zette hij de gasten
opnieuw op voorsprong: 1-2 . In een
alles of niets poging om alsnog de
gelijkmaker te forceren ging Baarlo
daarna meer risico’s nemen. Het werd
uiteindelijk niets, zoals zo vaak in dat
soort situaties. In de slotfase kreeg
Baarlo nog twee treffers om de oren,
beide gescoord door Rood Wit aanvaller Mike van Tilburg, die daarmee zijn
totaal op drie treffers bracht: 1-4.

Jeugd tafeltennisvereniging
Helden kampioen
Door: Ilze Dautzenberg, tafeltennisvereniging TTV Helden ‘67
Het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging TTV Helden ‘67 is dinsdag 26 april kampioen
geworden in de voorjaarscompetitie. Tijdens de finale stond jeugd Helden 1 tegenover Heerlen 3 in de
finale van de eerste klasse. Jeugd helden stond er goed voor. Met slechts één gewonnen wedstrijd
konden ze kampioen worden. De strijd was al snel beslist. Met 7-3 behaalden Cas Trines, Tom
Dautzenberg, Max Dautzenberg en Len Schoemakers de eerste plek.

7 De leukste overdekte
gezinsbeurs van
8 het Zuiden!
14
7-8 mei en 14-15-16 mei
15 Entree € 2,50
Kampsteeg 11A, Meijel
16 www.meijelsmooiste.nl
meijels mooiste voorjaars beurs
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Vooraf aan handbaltopper gespeeld

Helden wint
in Tegelen

Handbal Extra-team Bevo

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging Helden
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Helden heeft zondag
1 mei een redelijk eenvoudige overwinning geboekt op TSC´04. In Tegelen
wonnen de Heldenaren met 2-4. Matchwinner was Ton Peeters die met
twee treffers en twee assists belangrijk was voor de blauwhemden.
Bij de rust stond het scorebord
op 0-3. Daar zag het vijf minuten
daarvoor echter niet bepaald naar
uit. Binnen dat tijdsbestek vielen
immers alle doelpunten voor de rust.
Ton Peeters was het eindstation van
een vlot lopende aanval en mocht
daarna Edwin Heuvelmans vrijspelen
voor de 0-2. Nog voordat scheidsrechter Philipsen voor de rust kon fluiten
lag de derde van de middag er ook al
in. Een corner van Ton Peeters werd
niet goed ingeschat door doelman
Turkenburg waardoor hij de bal pardoes in zijn eigen doel wist te caramboleren. Na de rust begon TSC’04 wat
sterker, wat snel resulteerde in de 1-3.

Ferdi Janssen schoot een strafschop
binnen nadat doelman Knippenbergh,
een Tegelse aanvaller, volgens de
leidsman onterecht ten val had
gebracht. Deze, voor Helden veilige,
marge van twee bleef lang staan totdat Moreno Timp in de laatste minuut
van de wedstrijd een vrije trap knap
in de bovenhoek schoot. Lang was
het na deze aansluitingstreffer echter
niet spannend omdat Tom Peeters in
de daarop volgende aanval gevloerd
werd in het vijandelijke strafschopgebied. Ton Peeters kon daarom voor
zijn tweede van de middag zorgen
en de definitieve eindstand op het
scorebord schieten.

VC Olympia-dames
wint thriller
Door: volleybalvereniging VC Olympia
In de eerste wedstrijd voor promotie naar de landelijke tweede
divisie mocht het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Olympia
uit Panningen, in eigen sporthal Piushof, zaterdag 30 april aantreden
tegen tweede divisionist Trivos uit Wijchen.
De eerste set was de thuisploeg
oppermachtig. Een aantal kill-blocks
en de servedruk die erg groot was,
maakte dat de gasten niets in te brengen hadden. De 25-15 was dan ook
een goede binnenkomer en de volle
tribune was dan ook dik tevreden.
Trivos kreeg meer vat op de wedstrijd en nam zelfs de servedruk over
van de thuisploeg. Die wist hier geen
raad mee en moest zes punten rechtstreeks inleveren op de servepassing.
Een 6-10 achterstand kon nog rechtgetrokken worden tot 12-12, maar
toen de gasten naar 14-21 wegliepen
was het gat geslagen. De lengte
van de ploeg van Trivos gaf hun het
voordeel en de relatief kleine Olympia
dames moesten het onderspit delven.
De derde set kwam Trivos nog
zekerder in het zadel. De servedruk
van de thuisploeg was weg en daardoor werden de middenspeelsters
geïsoleerd. Trivos was de aanvallende
ploeg en Olympia kon alleen met

Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Voorafgaand aan de handbaltopper tussen het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc en
FIQAS Aalsmeer zaterdag 30 april speelden de teamleden van het Handbal Extra-team een wedstrijd.

man en macht verdedigen. Maar de
vele netfouten bij de blokkering
maakte de set kansloos. De score ging
naar Trivos met 18-25.
Olympia startte de vierde set meteen met een foutserve. Vervolgens
ging de strijd gelijk op tot 9-9.
Olympia sloeg het eerste gaatje naar
11-9, maar kwam gelijk weer door
een slechte passing-serie op 11-15
achter. Toen op 29-29 de serve weer
werd teruggehaald maakt de jarige
Lynn Aerts de set koelbloedig af met
twee vernietigende serves.
De vijfde en beslissende set
verliep net als de vierde. Olympia
wisselde van veld met een 8-5
voorsprong, liet dit wederom glippen
en kwam zelfs op 11-14 matchpoint
achter. Maar weer wist Trivos de verdediging van Olympia niet te breken.
Alles werd van de vloer gehaald. Vijf
matchpoints werden weggespeeld.
De hal ontplofte toen bij de laatste
serve de 18-16 werd gehaald.

De spelers van dit team hebben een verstandelijke beperking.
Ze namen het op tegen het team uit
Asten/Someren. Bij rust stond het 1-7

en dat konden de spelers niet meer
bijbenen. Uiteindelijk verloren ze met
3-7. Na afloop gingen de spelers en
speelsters samen op de foto, waarna

ze tijdens de rust van de wedstrijd nog
een keer aantraden voor een shootout
tegen Aalsmeer.
(Foto: EbischMedia)

Net tekort

Geen promotie VC Kessel
Dames
Door: Vester Peeters, volleybalvereniging VC Kessel
Na twee kampioenschappen op rij kon het eerste damesteam van VC Kessel wederom promoveren. Hiervoor
moest in promotie-/degradatiewedstrijden op zaterdag 30 april worden afgerekend met derde divisionist Somas/
Activia uit St. Anthonis en Nuvoc uit Veldhoven.

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl

Scorende aanval van VC Kessel-aanvalster en aanvoerdster Climmy Timmermans
tegen Somas/Activia kan nederlaag niet voorkomen (Foto: Jaap van ’t Ooster, VC Kessel)
Tegen promotieklasser Nuvoc
uit Veldhoven kwam het team op
beslissende momenten net tekort.
Nuvoc won met 2-0 en promoveerde
daarmee. Tegen het met divisiespeelsters versterkte Somas/Activia

werd het een herhaling. De dames
van VC Kessel waren net niet scherp of
goed genoeg om te kunnen winnen
en moesten zo ook de winst aan de
tegenstander laten.
Ondanks deze gemiste kans op

promotie kunnen de dames met een
meer dan tevreden gevoel terugkijken
op hun debuutjaar in de promotieklasse. In het komende seizoen kom
het damesteam wederom uit in de
promotieklasse.
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MVC’19 blijft Sparta’18 de baas
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Baarlo ontpopt
zich als reuzendoder in de derde klasse C. Na Oranje Zwart werd nu Sparta’18,
de andere kampioenskandidaat, van de kampioensillusies beroofd. Op het
fraaie kunstgrasveld in Sevenum behaalde MVC’19 een verdiende 2-1 zege.

MVC’19-speler Paul van de Kerkhof (midden) ruimt acrobatisch op (Foto: Math Geurts Fotografie)

MVC’19 had haar huiswerk goed
gedaan. De Sevenumse buitenspelers
lagen aan de ketting bij Erik Schoof en
Frank Haenen, terwijl in het centrum
van de defensie Luc van den Kerkhof
en Paul van den Kerkhof gemakkelijk
overeind bleven. De Sevenumse spelmaker Pim Nellen dolf het onderspit
tegen het sterke Maasbreese middenvelderscollectief. De MVC’19 aanvallers
bezorgden de Sevenumse verdedigers
overuren. Toch kwam Sparta’18 in de
20e minuut op voorsprong. Een min
of meer omstreden vrije trap werd
fraai verzilverd door Danny Vullings.
Keeper Niek Hendriks was kansloos,
maar verder kweet de invaller-keeper
zich goed van zijn taak. De eerste klap
van Sparta’18 was geen daalder waard,
toen MVC’19 al heel snel na de rust de
achterstand omboog in een voorsprong.
In de 49e minuut glipten Marco Daniëls

en Ron van den Kerkhof slim door de
Sevenumse defensie. Alleen voor de
keeper faalt Ron van de Kerkhof zelden.
Marco Daniëls bekroonde zijn goede
wedstrijd door in de 52e minuut drie
Sevenumse spelers inclusief de keeper
het bos in te sturen en fraai te scoren.
Vervolgens volgde een ongeorganiseerde stormloop van de thuisclub op
het Maasbreese doel, maar daardoor
kreeg MVC’19 door snelle uitvallen de
kans om Sparta’18 de genadeslag te
geven. Vooral Rob Custers had pech in
de afwerking. MVC’19 bleef met inzet
moeiteloos overeind. Enig smetje was
de tweede gele kaart die Marco Daniëls
tien minuten voor tijd na een onschuldige botsing met de Sevenumse keeper
kreeg. Ook met tien man consolideerde
MVC’19 de voorsprong. Door deze
verdiende zege blijft MVC’19 in de race
voor een plek in de nacompetitie.

Aalsmeer in volgepakte Heuf verslagen

Handballers Bevo naar finaleronde
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Dankzij een overwinning op FIQAS Aalsmeer (26-20) heeft het eerste
herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc zich zaterdag 30 april in
de volgepakte sporthal de Heuf in Panningen geplaatst voor de finaleronde.
Tegenstander in de nationale handbalcompetitie is aartsrivaal OCI Lions.
Bevo revancheerde zich in de
kolkende handbalhal voor de nederlaag
in de halve finale om de beker tegen
de ploeg uit de Bloemenstad. Bevo
begon voortvarend aan de wedstrijd
tegen Aalsmeer. Binnen vijf minuten
stond er 3-0 op het scorebord. Na een
kwartier had de ploeg van coach Martin
Vlijm de voorsprong vergroot naar vier
doelpunten (8-4). In de laatste tien
minuten sloop Aalsmeer dichterbij. Na
25 minuten was het verschil nog maar
één doelpunt. Dario Polman bepaalde
de ruststand op 13-11.

Vrije trap verzilverd
Jeroen van den Beucken scoorde zeven doelpunten tegen Aalsmeer (Foto: Ebisch Media)

HSDV Helden zevende
in competitie

Bevo, luidruchtig aangevuurd door
de Bevo Tifosi, speelde gretig en met
passie. Ook in de tweede helft begon
de thuisploeg uitstekend. Binnen vijf
minuten bedroeg het verschil vijf
doelpunten. Aalsmeer klampte nog één
keer aan (17-14), maar daarna was het

Door: schaak- en damvereniging HDSV Helden
De damafdeling van schaak- en damvereniging HDSV Helden heeft op donderdag 28 april de laatste wedstrijd
van het seizoen gespeeld. Bij gezamenlijke wedstrijden in Sint Michielsgestel werd duidelijk dat HDSV op een
zevende plek in de eerste klasse van de Brabantse Bondskompetitie is geëindigd.
Het team van De Schijf uit
Roosendaal was de tegenstander op
donderdagavond. De eerste uitslag
kwam op bord 1, waar Lei Janssen
een fout van zijn tegenstander
benutte voor een damcombinatie.
Deze werd niet meer afgenomen,
waarna de winst naar Lei ging.
De tweede uitslag kwam op bord 3,
waar Jo Peeters een doorbraak naar

dam tegen kreeg. Die wist Jo echter
weer af te nemen. Hierna ontstond
een twee om twee, waarbij Jo net
een tempo te kort kwam en daardoor
alsnog verloor. Hierna wist Hans
Leenders op bord 4 het Limburgse
team weer op voorsprong te zetten
door een mooie combinatie. Die werd
uitgebouwd tot een dam, waarna
de winst binnen was. Als laatste

kwam de uitslag op bord 2. Nico
Grubben had daar een iets betere
stand opgebouwd, maar deze was
niet voldoende voor de winst.
Hierdoor werd genoegen genomen
met een remise, waardoor er toch
een totaalzege voor het Heldense
team op het scorebord kwam. In de
eindrangschikking eindigde het dam
team op de zevende plek.

geloof in eigen kunnen helemaal terug
bij Bevo. Op een gegeven moment
leidde Bevo zelfs met tien doelpunten
en kon Martijn Vlijm alle spelers speelminuten gunnen. Dat Aalsmeer daarna
nog een paar keer scoorde, was alleen
interessant voor de statistieken.

Ongeorganiseerde
stormloop
Net als tegen Volendam kon het
publiek genieten van schitterende
doelpunten, onder andere van Merijn
Haenen die op aangeven van doelman Bart Ravensbergen in een break
25-15 scoorde. Ravensbergen was de
man of the match. Hij verrichtte tal
van reddingen. Het mooiste moment
beleefde de doelman in de eerste
helft toen hij binnen luttele seconden
twee keer achter elkaar een speler van
Aalsmeer belette om te scoren.

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl
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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

Stef van den Beuken
14 jaar
Panningen
Het Bouwens

Wat vind je het minst leuke vak op
school?
Het minst leuke vak op school vind ik
Frans, dit is een van de talen die we nu
nog verplicht op school krijgen. Ik vind
de taal niet interessant en ik haal er
geen goede punten voor.
Wat vind je het minst leuke klusje
om te doen?
Het minst leuke klusje in huis is mijn
kamer opruimen. Op mijn kamer is het
best wel een grote rommel, vooral op
mijn bureau.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, naar welk land
zou dat dan zijn?
Ik zou dan naar Amerika willen verhuizen. Het lijkt me een erg leuk land met
veel vrijheid en mooie plaatsjes. Ik ben
er zelf nog nooit geweest, omdat het
best wel duur en moeilijk is om daar te
komen. Daarom zou ik het gaaf vinden
om er te gaan wonen.
Wat ligt er onder je bed?
Onder mijn bed liggen nog altijd dozen
met Lego en K’nex. Dit ligt er omdat ik
er vroeger, toen ik klein was, met veel
plezier mee heb gespeeld.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn mobiel absoluut niet weggooien. Het is lastig om toe te geven,

maar ik ben toch wel een beetje
verslaafd. Ik vind het leuk om filmpjes
te kijken op Youtube of gewoon op
andere sociale media zoals Whats App
te zitten. Dit wordt zonder mobiel een
stuk lastiger.
Met wie zou je een week van leven
willen ruilen?
Ik zou wel een weekje willen ruilen
met profvoetballer Lionel Messi. Ik wil
wel weten hoe het voelt om bekend te
zijn en dan ook nog zo goed te kunnen
voetballen. Het lijkt me heel gaaf om in
zo’n grote stadions te spelen voor al die
mensen die dan komen kijken.
Heb je ooit iets gebroken?
Ja, vroeger heb ik mijn arm gebroken.
Het gebeurde in groep 1/2 op de
basisschool. Ik struikelde over het been
van een goede vriend en toen kwam ik
verkeerd op mijn arm terecht. Daardoor
brak ‘ie.
Wat zou je nooit van je leven willen
eten?
Ik zou echt nooit een koeienoog willen
eten, het lijkt me echt een heel vies
gevoel om het oog van een dier in je
mond te hebben en die door te moeten
slikken.
Op wie lijk je het meest? Op je vader
of op je moeder?
Ik lijk het meest op mijn vader. Andere
mensen zeggen namelijk weleens
tegen mij dat ik hetzelfde loopje als
mijn vader heb. Ik denk dat ze ook wel
gelijk hebben daarin.

aan Stef
van den Beuken

Wat is je droomberoep?
Het liefste zou ik profvoetballer worden, zoals ik eerder al zei. Het lijkt me

echt een hele grote kick om in een
groot stadion te mogen voetballen
en te scoren waardoor alle mensen
enthousiast beginnen te juichen. Ik zou
echt wel de nieuwe Lionel Messi willen
zijn.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou eigenlijk geen vraag willen stellen aan een helderziende. Als je een
vraag stelt, weet je namelijk al precies
wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Dit lijkt mij saai, dus ik zie zelf wel wat
er in het leven op me te wachten staat.
Wat is voor jou de ideale dag?
Op mijn ideale dag slaap ik lekker uit
tot ongeveer 11.00 of 12.00 uur. Dan ga
ik wat eten voor mijzelf klaarmaken,
het liefst een van mijn favoriete
gerechten. De rest van de middag ga
ik gewoon niks doen en lekker op de
bank zitten, een rustige dag dus.
Geloof je in een God?
Nee ik geloof niet in een God. Door
mijn ouders ben ik niet christelijk
opgevoed, ik ben niet gedoopt en heb
dus ook de communie niet gedaan.
Ik heb dus geen enkele connectie met
God en dat hoef ik voor mezelf ook
niet.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Die zouden mij denk ik omschrijven
als een gekke, spontane en toch wel
drukke jongen. Ik denk dat ze ook wel
zullen zeggen dat ik een tikkeltje snel
afgeleid ben.
Wat zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?
Als ik naar een onbewoond zou
moeten, dan zou ik een helikopter
meenemen. Met deze helikopter zou
ik terug naar de bewoonde wereld
vliegen. Ik hoef namelijk niet op
een onbewoond eiland te zijn en ik
zou er absoluut niet alleen kunnen
overleven.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor
de functie van

RUPSKRAANMACHINIST
(fulltime, m/v)
Ons bedrijf is werkzaam in infra-, grond- en straatwerkzaamheden. Een afwisselende en uitdagende baan met
een passende beloning.
Profiel:
- ervaring als rupskraanmachinist;
- zelfstandig en in teamverband werken;
- bij voorkeur in bezit van vrachtwagenrijbewijs (CE);
- ZZP’er ook mogelijk.

Mocht je interesse hebben, bel of mail naar:
Van Zon Transport BV
Rozenobel 18
5986 PB Beringe.
info@vanzonbv.nl
tel. 077-3071021

Wonderen
Terwijl ik een van mijn
tijdschriften doorblader, staat
daar in sierlijke letters aan de
bovenkant van de pagina:
“Het griepseizoen is eindelijk
weer voorbij!” Net op dat
moment zat ik al een aantal
dagen thuis met een snotneus
en kloppende slapen. Ik had
griep.
Al zal menigeen grootse
plannen hebben voor die paar
daagjes ziek thuis, ik had geen
idee hoe ik de dagen zou
moeten vullen. Ik besloot wat
stoffige boeken uit de kast te
bekijken. Een van die boeken
luidde als volgt: De 100 wereldwonderen.
Ik heb het altijd al leuk
gevonden om dingen en plekken
te ontdekken in deze wereld. Als
ik in zo’n boek blader vol met
plaatjes van de meest magische
plekken ben ik me weer even
bewust van de grootsheid en
diversiteit van deze planeet.
Zo veel plekken die iemand zoals
jij en ik nog niet hebben
ontdekt. In de inleiding van het
met 250 bladzijden gevulde
boek vol paradijzen was een stuk
geschreven over wonderen:
“Een wonder, wat is dat eigenlijk? Een wonder is iets dat ons
verbaasd doet staan, dat ons
spontane bijval oproept, ons
enthousiast maakt en overweldigt. Zowel natuur als mens
kunnen wonderen tot stand
brengen. Denk aan erosie, wind
en water. Maar ook mensen
hebben over de hele wereld hun
sporen nagelaten en onvergetelijke bouwkundige meesterwerken geschapen.” En ze hebben
gelijk. Het Dal der Koningen in
Egypte, de Taj Mahal in India, de
Xi’an in China en de
Galapagoseilanden in Ecuador
doen mij stuk voor stuk verbazen.
Of ik ooit de prachtige
verschijnselen met eigen oog zal
zien weet ik niet. Maar ik sta
open voor het feit om meer te
leren kennen dan alleen
Nederland en zijn gebruiken en
ben benieuwd naar de verschillen in landschap, natuur en
cultuur.
Daphne
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Groepsreizen Limburg in mei weer naar Lourdes

’Waar de hemel de aarde raakt’
Jaarlijks reizen miljoenen pelgrims naar Lourdes, de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën. Ook vanuit
Limburg worden al 95 jaar reizen naar Lourdes aangeboden. De Baarlose Ans Pijpers (60) en Lenie Peeten (77)
gingen beiden meerdere keren naar de bedevaartplaats. Niet vanwege hun geloof, maar als vrijwilliger en vanwege
hun liefde voor de medemens, zoals ze het zelf omschrijven.

“Niet omdat ik gelovig ben, maar
omdat het zo’n mooie plek is. Toen we
er twaalf jaar geleden kwamen, had ik
net een schoonbroer verloren. Pas in
Lourdes kwamen de emoties los over
het verlies.”

Liefde voor
de medemens
Het is volgens Ans de liefde voor
de medemens in combinatie met het
geloof dat de mensen naar Lourdes
trekt. “Uiteindelijk komt het toch op
hetzelfde neer: het gaat om de liefde

voor de medemens, het goede gevoel
dat Lourdes je geeft.” De plek beleven
gaat ook pas als je er eenmaal bent,
volgens Ans. “Dan komt dat gevoel
vanzelf. Of je er nu komt om Maria
te eren, om even tot rust te komen,
een ander te helpen of wat dan ook.
Je komt in beide gevallen met een rijk
gevoel thuis. Daarom ben ik er ook van
overtuigd dat Lourdes de plek is waar
de hemel de aarde raakt.”
Neem voor meer informatie over
de reizen naar Lourdes vanuit Peel en
Maas contact op met Ans Pijpers via
anspijpers@ziggo.nl

Open huis
kunstenaars Baarlo
De kunstenaressen Sabine Tuchel en Anja Grubben exposeren op
donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei hun werk tijdens een open huis
in Baarlo.
De van oorsprong Duitse kunstenares Sabine Tuchel is voornamelijk
bekend van haar kleurrijke en sprookjesachtige zeefdrukken. Anja Grubben
laat haar stoffen en vilten werken
zien tijdens de expositie.

Bisschop Wiertz bracht in 2005 een bezoek aan Lourdes,
terwijl Ans Pijpers daar als begeleidster aanwezig was (Foto: Matheu Bemelmans)
Het Zuid-Franse stadje Lourdes
kreeg bekendheid door de 14-jarige
Bernadette Soubirous. Zij beweerde
in 1858 verschillende verschijningen
te hebben gezien in de Grot van
Massabielle, nu het hart van het
heiligdom Lourdes. Het zou de
Heilige Maagd Maria zijn geweest
die aan Bernadette was verschenen.
Het stadje groeide daardoor uit tot een
populaire bestemming voor pelgrims.
Jaarlijks trekt het plaatsje miljoenen
bezoekers die komen om Maria te eren,
dichter tot Jezus te komen, voor sterkte
of genezing.
Ans reisde de afgelopen negentien
jaar in totaal twintig keer naar Lourdes.
Negentien keer als pelgrim en in
2015 voor het eerst als vrijwilliger
van de Stichting Organisatie Lourdes
Bedevaarten. Ze heeft geen band met
de kerk, maar is naar eigen zeggen
wel geïnteresseerd in het paranormale.
“Ik ben geen echte pelgrim, maar ging

de eerste keer met mijn moeder mee.
Mijn zussen en nichtjes waren eerder
mee geweest, maar ik voelde daar niet
zo veel voor. Die ene keer dacht ik: wat
is nou een week op een mensenleven
en ik ben meegegaan.”

De eerste keer naar
Lourdes
De bedevaartplaats maakte enorme
indruk op haar. De lichtprocessie, een
optocht van pelgrims die achter het
beeld van O.L. Vrouw van Lourdes
het Rozenkransgebed bidden met
een brandende kaars in de hand,
in het bijzonder. “Die lichtjes, al
die verschillende mensen die daar
samen lopen en in harmonie zijn. Er is
aandacht voor elkaar, mensen bieden
elkaar een luisterend oor of leggen hun
hand op iemands schouder. Van die
kleine dingen. Dat is het wonder van
Lourdes.”

Ook voor de Baarlose Lenie was
het niet de kerk of het geloof dat
haar naar Lourdes bracht. Ze kwam
er in 1962 voor het eerst, ook door
haar werk. “Ik werkte destijds in de
gezinszorg, wat je nu kunt vergelijken
met de thuiszorg.” Samen met
een paar andere meisjes werd ze
gevraagd als begeleider mee te gaan
naar Zuid-Frankrijk. “We zouden de
cliënten mee verzorgen, wassen en
begeleiden tijdens de reis. Een soort
vakantie. We moesten er honderd
gulden voor betalen, maar we waren
uiteindelijk wel gewoon aan het werk.
Mijn moeder zei: ‘Daar kom je nooit
meer, en al helemaal niet voor dat
geld’.” Lenie ging mee en vond het
geweldig. “Ik heb er een prachtige tijd
gehad. Al die mensen die je ontmoet,
de processies. Het was prachtig.”
Ze keerde in 1992 terug, vergezeld met
haar man Jeu en zijn zussen, en in 2004
tijdens een rondreis door Frankrijk.

Daarnaast kunnen bezoekers
deelnemen aan vilt-workshops.
De expositie is te bekijken van
11.00 tot 17.00 uur in het atelieraan-huis op Aan Hoogendries 1 in
Baarlo.

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

Open huis
ei
7 en t8ot 1m
6.00 uur

van 10.00

Cultuurprijs Peel en Maas
De Cultuurprijs Peel en Maas wordt in november voor 26e keer uitgereikt. De organisatie is momenteel op
zoek naar instellingen, initiatieven en/of personen die in aanmerking komen voor de prijs. De Cultuurprijs is een
erkenning voor personen, instellingen en initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele
leven in gemeente Peel en Maas. De uitreiking van de Cultuurprijs is op vrijdag 25 november.
De organisatie, gemeente Peel
en Maas, is op zoek naar potentiële
winnaars en heeft een aantal criteria
waar de kandidaten aan moeten
voldoen. De gemeente hanteert de
volgende criteria: de kandidaat moet
het belang van de gemeenschap
dienen; van de kandidaat moet een
inspirerende werking uitgaan; er
moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit; anderen
moeten de kandidaat voordragen; het
is dus niet mogelijk om zichzelf of de

eigen organisatie voor te dragen.
Uiterlijk zondag 29 mei moeten
de inzendingen bij het selectiecomité
binnen zijn. “Onderbouw uw inzending
alstublieft met heldere, overtuigende
argumenten”, laat de organisatie
weten. “Het selectiecomité beoordeelt
vervolgens alle inzendingen en brengt
een advies uit aan het College van
burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk wie de prijs in
ontvangst mag nemen.”
Een kandidaat voordragen kan

door een brief te sturen naar
gemeente Peel en Maas, ter attentie
van Selectiecomité Cultuurprijs,
postbus 7088, 5980 AB Panningen.
De organisatie vraagt wel om op de
envelop ‘Vertrouwelijk’ te zetten.
Ook als u via de mail een kandidaat
doorgeeft, ziet de organisatie bij
het onderwerp graag de woorden
‘Vertrouwelijk’ en ‘Cultuurprijs’
staan. Opgeven via de mail kan door
een bericht te sturen naar
info@peelenmaas.nl

Lente-actie:

25% korting
bij aanschaf van een
sectionaaldeur met motor.
zie ook andere acties op onze website.

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Piano- en gitaarles
in Sevenum
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Alle leeftijden, individueel, groep

Neem nu een
GRATIS proeﬂes!
Informatie: 06-51360211
peter.thissen@gmail.com

-1

6:

00
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Ze zijn er weer!

Familiemusical Robin Hood
in DOK6
Het wereldberoemde verhaal van Robin Hood wordt zondag 8 mei verteld in de familiemusical Robin Hood en
het verdwenen goud in het DOK6 Theater in Panningen.
De voorstelling draait om het stadsmeisje Robin, dat de zomer doorbrengt
bij haar oma in het dorpje Nottingham.
Dat dorpje is een toeristische trekpleister omdat Robin Hood er vroeger
woonde. De nieuwe burgemeester

heeft besloten om de arme mensen uit
hun huizen te zetten, zodat hij er hotels
kan bouwen. Als het meisje Robin daar
achter komt, wil ze daar een stokje
voor steken. Maar om dat voor elkaar
te krijgen, moet ze op zoek naar de

legendarische schat van dé Robin Hood.
De vraag is of dat haar gaat lukken.
Het verhaal bevat humor, avontuur
en wordt omlijst door muziek. De voorstelling begint zondag 8 mei om 14.30
in het theater.

Zomerbloeiers, geraniums Informatieavond over levens
en perkplanten vanaf € 1,00 testament in bieb Panningen
Kwekerij van Ophoven
Bongardweide 18, Baarlo | Tel. 077 – 477 30 84

De Bibliotheek Panningen houdt op woensdag 11 mei een informatieavond over het testament en het levenstestament.
Yvonne Willemse van Metis
Notarissen Helden gaat in op onderwerpen die op dit moment actueel
zijn, zoals de eigen bijdrage in het
kader van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ), het afstemmen

van testamenten hierop en het tijdig
regelen van een notariële volmacht of
levenstestament. De vraag ‘Wie geeft u
het vertrouwen als u het zelf niet meer
kunt’ staat tijdens de informatieavond
centraal.

De avond begint om 19.30 uur bij
De Bibliotheek Panningen in het Huis
van de Gemeente.
Aanmelden kan via panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl of door te
bellen naar 077 307 23 82

Marcel Verheggen verzorgt eerste optreden

Orgelseizoen weer van start

student
verslaggever

Stichting Orgelkring Peel en Maas houdt op dinsdag 10 mei het openingsconcert van 2016. Organist, orgel
adviseur en hoofddocent aan het Conservatorium Maastricht Marcel Verheggen bijt het spits af op het orgel in de
Kapel van de Heren Lazaristen bij het klooster in Panningen. De orgelkring is blij met de komst van Verheggen en
hoopt dat de inwoners van Peel en Maas het muziekinstrument nog meer gaan waarderen.

m/v

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Peel en Maas en wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een studentverslaggever m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
je levert redactionele bijdragen aan n je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp en
n je volgt een opleiding journalistiek of
weet het duidelijk en helder
hebt ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van HALLO
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en
Peel en Maas naar de lezer toe;
n je bezoekt in overleg evenementen,
je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
personen en activiteiten in de regio,
redactioneel beoordelen;
waarbij je makkelijk contact legt met
n je bent flexibel;
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en weet
n je verricht je werkzaamheden in
wat er speelt binnen de gemeente
vooraf samen overeengekomen
Peel en Maas;
diensten, mogelijk ook in het
n je werkt nauw samen met de redactie
weekend.
van HALLO Peel en Maas.
n

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv,
een motivatiebrief en enkele voorbeeldartikelen voor dinsdag 17 mei a.s.
via e-mail: vacature@kempen-media.nl o.v.v. studentverslaggever.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Hekkenberg,
telefoon 077 396 13 50.

T 077 396 13 50 • www.hallopeelenmaas.nl

“Organisten vinden het altijd heel
fijn om het orgel in Panningen te
mogen bespelen”, vertelt voorzitter van
Orgelkring Peel en Maas Ton van den
Hout. “Het is dan ook een uniek
instrument. Het is het enige originele
orgel van de Franse bouwer Charles
Mutin in Nederland. Hij is nog helemaal
in dezelfde staat als honderd jaar
geleden en hij speelt nog perfect. Dat is
redelijk uniek.” Vooral de samenhang
tussen het orgel en de akoestiek in de
kapel is volgens Ton uniek. “Het zijn
allebei rijksmonumenten, maar wel

apart van elkaar. Liever had ik ze samen
als rijksmonument gezien. Nu kan het
orgel ook nog ergens anders neergezet
worden en dan nog steeds de titel
rijksmonument behouden. We zijn nu
bezig om het orgel bekend te maken,
zodat de combinatie tussen de twee in
stand blijft. Want de verkoop van het
orgel blijft toch nog een angst van mij.
Als je het orgel ergens anders neerzet,
komt hij nooit meer zo goed tot zijn
recht als in de kapel in Panningen.
Die twee zijn als het ware met elkaar
getrouwd.” Ton is blij dat Verheggen het

openingsconcert komt verzorgen.
“We hebben natuurlijk voor een
Limburger gekozen als eerste artiest. En
dan ook nog eens eentje die kwalitatief
zeer goed is. Ik weet zeker dat het een
prachtige avond wordt.” Het volledige
programma van de orgelkring is te
vinden op website van de stichting.
Onder andere stadsorganist van
Dordrecht Cor Ardesch, aanstormend
talent uit de regio en de organiste van
de Ansgar Kirche in Denemarken Tina
Christiansen komen dit jaar nog naar
Panningen om hun kunsten te vertonen.

Voorjaarsbeurs Meijels Mooiste
In het weekend van Moederdag op 7 en 8 mei en tijdens het pinksterweekend op 14, 15 en maandag 16 mei
vindt de voorjaarsbeurs Meijels Mooiste plaats. Deze wordt gehouden in de expokassen van Rini van Rees.
Op de beurs zijn ruim dertig
exposanten aanwezig op het gebied
van tuin en lifestyle. Er is dagelijks live
muziek, er worden optredens verzorgd
door onder andere het kinderkoor

Mekiko en troubadour Peter Habets.
Voor de kinderen is er een springkussen, er zijn knutselactiviteiten en er zijn
dieren aanwezig om mee op de foto te
gaan. De beurs vindt plaats in de

expokassen van Rini van Rees op de
Kampsteeg in Meijel. Kijk voor meer
informatie op www.meijelsmooiste.nl
of op de facebookpagina van Meijels
Mooiste.

Rolstoel- en scootmobielvriendelijke route

Rundje Koeberg Helden tijdens
Wereld MS Dag
Om extra aandacht te vragen voor de zenuwziekte multiple sclerose (MS) wordt er zondag 8 mei een speciale
editie van de wandeltocht Rundje Koeberg Helden gehouden.
De werkgroep regio Noord-Midden
Limburg van de Multiple Sclerose
Vereniging Nederland (MSVN) roept
MS-patiënten en hun familie, vrienden,
kennissen en buurtgenoten op om deel
te nemen aan de wandeltocht. Er is een
speciale route uitgezet van vijf kilometer
die ook geschikt is voor mensen in
een rolstoel en scootmobiel. Ook is het

mogelijk een langere route te lopen.
Omdat ieder jaar de laatste woensdag
van mei in het teken staat van Wereld
MS Dag, wil de werkgroep naast de
reguliere activiteiten op een andere
manier aandacht vragen voor de ziekte
en de zoektocht naar oplossingen daarvoor. De wandeltocht Rundje Koeberg
wordt iedere tweede zondag van de

maand georganiseerd met diverse
afstanden. Zondag 8 mei sluit MSVN zich
hierbij aan bij de start om 10.00 uur. Het
vertrekpunt is de ingang van gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Aanmelden kan tot en met 5 mei
bij Wendy Kip door tussen 18.00 en
19.00 uur te bellen naar 06 52 06 11 81
of te mailen naar wendy.kip@hotmail.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Open huis kunstenaars
do 5 mei 11.00-17.00 uur
vr 6 mei 11.00-17.00 uur
za 7 mei 11.00-17.00 uur
Organisatie: kunstenaressen
Sabine Tuchel en Anja Grubben
Locatie: atelier aan huis op
Hoogendries 1

Maftinee
ma 9 mei 15.00 uur
Organisatie: Mafcentrum
Maasbree
Locatie: Maf

Meijel

Kampioensreceptie
vr 6 mei 19.30-21.00 uur
Organisatie: biljartvereniging
BC Joppe
Locatie: hotel-restaurant
Oranjehotel

Korte dorpswandeling

Beringe

Thema-avond diëtiste
en voeding
wo 11 mei 20.00 uur
Organisatie:
Eige Wiës Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Veiligheidsschouw
do 12 mei 19.30 uur
Organisatie: Werkgroep
Veiligheid & Structuur
Dorpsoverleg
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

di 10 mei 19.00 uur
Organisatie: Limburgse
Katholieke Vrouwenbeweging
Meijel
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Voorjaarsbeurs
Meijels Mooistew
za 7 mei 10.00-18.00 uur
zo 8 mei 10.00-18.00 uur
Organisatie: Meijels Mooiste
Locatie: expokassen Rini van
Rees aan Kampsteeg

Panningen
Aspergeshopdag

Helden

Rundje Koeberg Helden
Wereld MS Dag
zo 8 mei 18.00-19.00 uur
Organisatie:
werkgroep Noord-Midden
Limburg van Multiple Sclerose
Vereniging Nederland (MSVN)
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Free your mind
za 7 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Maasbree

do 5 mei 11.00-17.00 uur
Organisatie: Centrum
Management Panningen/
Aspergegilde
Locatie: Centrum Panningen

Repair Café
Peel en Maas
za 7 mei 13.00-15.30 uur
Locatie: kringloopwinkel
Allerhande

Optreden
Die Zweidörfer
za 7 mei 13.30-16.30 uur
Organisatie:
Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

90’s party

do 5 mei 20.00/21.00 uur
Organisatie: Niëns Horeca
Locatie: feesttent

Familiemusical
Robin Hood
zo 8 mei 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater

Ronnie Flex
vr 6 mei 20.00/21.00 uur
Organisatie: Niëns Horeca
Locatie: feesttent

Spaarkas lichten:
Chantilly Lace
vr 6 mei 20.00 uur
Organisatie:
Mafcentrum Maasbree
Locatie: Maf

Diss nie okay
za 7 mei 20.00/21.00 uur
Organisatie: Niëns Horeca
Locatie: feesttent

We want you to b.b.q.
met Flash!
zo 8 mei 16.30 uur
Organisatie:
Mafcentrum Maasbree
Locatie: Maf

Openingsconcert
orgelseizoen
di 10 mei 20.00 uur
Organisatie: Stichting Orgelkring
Peel en Maas
Locatie: kapel van de Heren
Lazaristen bij klooster
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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 Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Emeritus kapelaan Henk Lemmens
06 23 14 94 11 | lemmensh@hetnet.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 mei
Donderdag 5 mei
Parochie Beringe
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur –
Misintenties NL21 RABO 0141939583 H. Mis Pinksteren 19.00 uur t.i.v. Bert
Hanrats (verj) en overl. fam. (coll);
herenkoor
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
Harry Drissen (jaardienst), Trui Drissen- Zaterdag 7 mei
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Voorter en overl. fam
H. Mis 19.00 uur – dameskoor
Kerkdiensten
t.i.v. allen die tussen 1940/’45 in
Donderdag 5 mei
oorlogsgeweld hun leven lieten; An
H. Mis Hemelvaart 09.00 uur (!) t.i.v.
Daems-Slaats (col); Fina Jegers-de
Johannes De Bruijn en Joanna De
Parochie Helden
Haan (col); Gerardus Gommans,
Bruijn-Kessels
Misintenties NL61 RABO 0120795094
Petronella Helena Trines (gest.jaard);
Zondag 8 mei
pastorie Rochusplein 3
Anna Hendriks-Wijnands (verj) en
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
T 077 3071488,
Karel Hendriks (gest.jaard); Henk Vlek
en Dorothea Steeghs-Verstappen
kerkbestuurhelden@home.nl
en Truus Derckx (gest.jaard); Harrie
Zondag 15 mei
Spreekuur
Janssen en Käthe Janssen-Kömhoff;
H. Mis Pinksteren 9.30 uur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Dre Peeters (verj); uit dankbaarheid
Kerkdiensten
Maandag 9 mei
Donderdag 5 mei
Parochie Egchel
Stille Aanbidding 18.30 uur
Misintenties NL83 RABO 0120795086 H. Mis Hemelvaart 10.00 uur –
samenzang t.i.v. voor hen die hun leven Rozenkrans 19.00 uur
G. Sillekens Eemsestraat 12
gaven voor onze vrijheid; voor vrede en Dinsdag 10 mei
T 077 3079530
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
verdraagzaamheid in de wereld
Kerkdiensten
aansluitend koffiedrinken
Vrijdag 6 mei
Donderdag 5 mei
Donderdag 12 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur t.i.v. Thei De H. Communie wordt thuisgebracht
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.00 uur
Vestjens en Toos Vestjens-Berden
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 8 mei
Zondag 8 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nico
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jo Hilkens en
Mia Hilkens-Schrijnwerkers (verj); Sef Bruijnen (zeswekendienst); Lei van den
Beuken en fam. Steijvers; Leen van Lier- Parochie Panningen
Peeters en Door Peeters-Grommen
v.d. Hurk en overl. fam. (verj); Nico van Misintenties NL44 RABO 0141900660
en zonen Jan en Wim (jaardienst);
Jan Sijben en overl. fam. Sijben-Derkx der Horst en overl. fam. van der HorstParochiecentrum Wilhelminastraat 14
Evers-Goldenbeld (verj); Jo van Heijst(jaardienst)
T 077 307 13 88
van Kemenade en Noud van Heijst en
Zondag 15 mei
info@parochiecentrumpanningen.nl
zoon Jan (verj); overl. oud. TeeuwenH. Mis Pinksteren 11.00 uur
Open maandag- dinsdag- woensdag
Lormans; Thé Stals en schoonzoon Jan
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Parochie Grashoek
Donderdag 5 mei
Misintenties NL24 RABO 0141910526
Geen H. Mis
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Parochie Koningslust
Spreekuur in kerk entree
Misintenties NL05 RABO 0120795132
Vrijdag 6 mei
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
A. van den Boer De Brentjes 81
De H. Communie wordt thuisgebracht
Kerkdiensten
T 077 465 36 81
09.00 uur
Donderdag 5 mei
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei
H. Mis Hemelvaartsdag 10.00 uur (!)
Zaterdag 7 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
t.i.v. pastoor Albert Raijmaekers
H. Mis 17.30 uur
Joke Goes; Piet Janssen en To JanssenZondag 8 mei
Zaterdag 14 mei
van der Linden en zoon Sjraar; overl.
H. Mis 11.00 uur t.i.v. An BeumersH. Mis Pinksteren 17.30 uur
fam. Peeters-Colberts; Nel TeeuwenEngels (jaardienst); Drien DrissenLeenders (col.)
Heesen, Piet Drissen en overl. fam.
Gedoopt bij de Lazeristen:
(coll); Antonius Spee, Gertrudis SpeeThomas Neessen
Steeghs en schoonzoon Jan; Milou
Overleden:
Steeghs (verj) en overl.fam. Strik-van
Bertha Kessels-Winkelmolen, 80 jaar
der Burgt

Informatieavond
levens-testament
wo 11 mei 19.30 uur
Organisatie: De Bibliotheek
Panningen
Locatie: De Bibliotheek
Panningen, Huis van de
Gemeente

Moederdag

Anthurium Boeketten
U kunt bij ons terecht:
Ma t/m Do
9:00-16:00
Vr
9:00-17:00
Za
9:00-12:00
Van 12:00 - 13:00 hebben wij middagpauze.

Speciale opening, Za 7 mei ( Moederdag )
9:00-14:30

(Pinnen is bij ons nog niet mogelijk.)

Piano&co
zo 8 mei 20.00/21.00 uur
Organisatie: Niëns Horeca
Locatie: feesttent

Fb: ﬂeuranthu

Anthuriumkwekerij Fleuranthu
Tongerlo16, 5993 NS Maasbree. Tel 077- 4650259 (tijdens openingstijden )
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Kwaliteitskeukens voor minder geld!

Gratis

keukenadvies incl. 3D ontwerp

Salerno

Klee

magnolia hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 2999,5 jaar apparatuurgarantie

lak basalt
Keukenafmeting: 300 cm

Direct de beste prijs incl. apparatuur

Compleet met:
koelkast
gaskookplaat
werkblad

afzuigkap
vaatwasser
spoelbakken

Franchetti

€ 5999,5 jaar apparatuurgarantie

5 jaar apparatuurgarantie

Compleet met:
koelkast
combi-magnetron

spoelbakken
werkblad

gaskookplaat

Casali

lak lavazwart hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 3999,-

Keukenafmeting: 300 cm

lak wit
Keukenafmeting: 390 cm

Direct de beste prijs incl. apparatuur

Compleet met:
koelkast
oven
inductiekookplaat

vaatwasser
spoelbakken
werkblad

€ 8999,5 jaar apparatuurgarantie

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Keukenafmeting: 197+283+162 cm
Compleet met:
koel-vriescombi
oven
werkblad

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

afzuigkap
vaatwasser
spoelbakken

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

