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Eerste asperges geveild
voor goed doel
De Kesselse suikermaisteler Giel Hermans en zijn dochter Lara werden zondag 26 maart de eigenaren van het eerste kistje asperges van dit seizoen. Het kistje werd geveild
voor het goede doel tijdens de officiële opening van het aspergeseizoen. Het AspergeGilde, dat haar tweede lustrum viert, had de dag georganiseerd bij Kasteel De Keverberg
in Kessel. Giel Hermans bood 650 euro voor het kistje van het witte goud uit Peel en Maas. Het AspergeGilde verhoogde dit bedrag tot 975 euro. Dat bedrag werd op een
cheque officieel overhandigd aan Joost Cranenbroek van stichting Walk4Brains uit Meijel, die zich inzet voor meer onderzoek naar hersentumoren.

Gemeenteraad over terrein Beckers Meijel

‘Projectontwikkelaar moet puin opruimen’
Het puin waar de buurtbewoners bij het terrein van de voormalige frikadellenfabriek Beckers in Meijel al tijden tegenaan kijken, moet worden
opgeruimd door de projectontwikkelaar. Dat vindt de gemeenteraad van Peel en Maas, die hier dinsdag 28 maart over vergaderde en een motie van
VVD en CDA unaniem steunde.
In Meijel staan op twee locaties nieuwe woningen gepland.
Projectontwikkelaar Focus uit
Eindhoven is verantwoordelijk voor
de bouw van woningen op het terrein
van de voormalige frikadellenfabriek
aan de Steegstraat en Kapelkesweg,
dat Kapelkeshof gaat heten. Sinds de
sloop van de oude fabriek van Beckers
in januari 2015 kijken buurtbewoners
tegen een hoop slooppuin aan. Dat is
hen een doorn in het oog, zo lieten
ze middels een petitie aan onder
meer wethouder Arno Janssen weten.
Gemeenteraadsleden Teun Heldens
(VVD) diende de motie in tijdens

de vergadering met steun van John
Timmermans namens het CDA.
Na overleg met de andere
gemeenteraadsleden werd overeengekomen dat wethouder Arno Janssen
de projectontwikkelaar Focus moet
aansporen de rommel bij Beckers op
te ruimen en vóór het einde van het
jaar moet beginnen met het bouwen van de woningen. Raadslid Frits
Berben (PvdA/GroenLinks) hoopt
de bouw nu snel van de grond te
krijgen. “Die plannen liggen klaar en
de projectontwikkelaar kan direct van
start. Als bij Beckers gewerkt wordt,
zien mensen in Meijel ook dat er iets

gebeurt en iets van de grond komt.”
VVD-raadslid Geert Segers was het daar
mee eens: “De projectontwikkelaar is
nu aan zet.”
Wethouder Arno Janssen liet weten
dat het plan Beckers inderdaad snel
van start zou kunnen, maar dat dat
eigenlijk aan de projectontwikkelaar is
om te bepalen. Volgens de wethouder
is het geen ‘moetje’ om Focus meteen
het puin op te laten ruimen, omdat de
bewoners hebben aangegeven tevreden te zijn als bepaalde maatregelen
getroffen worden. “Met de bewoners
is afgesproken dat de hekken die om
het puin staan verder van de weg

worden geplaatst. Ook worden er
doeken op de hekken aangebracht
die het zicht belemmeren.”
VVD-raadslid Heldens wilde met
zijn motie in eerste instantie vaart
zetten achter de ontwikkelingen in
Meijel-Oost, waar Focus ook woningen wil bouwen. Dat heeft nog geen
gemeentelijke goedkeuring en het
duurt minimaal tien maanden voor
een bestemmingsplan is gemaakt.
Op dinsdag 18 april presenteert
Peel en Maas de woonvisie, waaruit
zal blijken waar woningen gebouwd
mogen worden en waar eventueel
geschrapt moet worden.

“Het was een geslaagde dag en
heel bijzonder”, vertelt Mat Kersten,
voorzitter van het AspergeGilde.
“Geweldig ook dat we zo’n mooi
bedrag aan zo’n mooi en goed doel
kunnen schenken. Daarbij zijn we
enorm trots op het feit dat we tien
jaar bestaan. We hebben een unieke
samenwerking in Peel en Maas en in
die tijd al veel bereikt.”
Tijdens de open dag in het
Kesselse kasteel trad buutreedner
Ger Frenken op met zijn act als
meteropnemer en waren buiten
het kasteel verschillende machines
te zien die worden gebruikt in de
aspergeteelt. Daarnaast werden
drie nieuwe asperge-ambassadeurs
benoemd. Gouverneur Theo Bovens
van de provincie Limburg, Hanny
Kuijpers van de Plattelandscoöperatie
en Tim Gilissen, manager van
Chateau De Raay in Baarlo, zetten
zich de komende tijd extra in
om het witte goud te promoten.
Het aspergeseizoen loopt officieel
tot St. Jan op 24 juni.
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Indrukwekkende lijst vrijwillige werkzaamheden

Lintje voor Panningnaar Gé Hoffland
Gé Hoffland (62) uit Panningen heeft op maandag 27 maart uit handen
van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De 62-jarige radioloog werd benoemd tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau voor onder meer
zijn vele verdiensten voor het
VieCurie ziekenhuis in Venlo.

Bijlagen

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
BOEZst
gehele gemeente
Kom in de Kas
gehele gemeente
St. Jong Nederland Maasbree
alleen in Maasbree

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs

De lijst met verdiensten van Gé
is erg lang. Zo is hij lid van onder
andere de Veilig Incident MeldenCommissie Radiologie, de Commissie
Stralingshygiëne en hij maakt deel
uit van het organisatiecomité van het
multimodality symposium binnen
VieCurie MC. Daarnaast is Gé ook nog
voorzitter van de Commissie Kwaliteit
en Veiligheid van VieCurie en heeft hij
dezelfde functie bij VieCuriMatinee.
In het verleden was Gé vanuit
Venlo de motor om samen met het
Academisch Ziekenhuis in Maastricht
ook in Venlo een radiologie-opleiding
voor medisch specialisten op te zetten.
Verder was hij lid van de commissie
reglementen/statuten en voorzitter van
de Commissie klinische avonden van
VieCuri. In het verleden participeerde
hij als reflector van de Vereniging
Medische Staf (VMS) VieCuri, was hij
secretaris van het Bestuur VMS, lid van
de Intercollegiale Toetsingscommissie,
lid van de Toelatingscommissie Medisch
Specialisten en voorzitter van de
Budgetcommissie.

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters

Ingezet voor
de NVvR

Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Daarmee is de bijna onuitputtelijk
lijst vrijwillige werkzaamheden van
Gé nog lang niet doorgenomen. Sinds
2004 is hij lid van de Nederlandse
Vereniging voor Radiologie (NVvR).
Gé heeft zich bijzonder ingezet voor de
NVvR en heeft substantieel bijgedragen
aan de ontwikkeling en uitvoering van
de vereniging. Tussen 2004 en 2009

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

heeft hij zich als secretaris en voorzitter van de commissie kwaliteitsvisitatie
ingezet. Daarnaast zat hij in de werkgroep Advisering bestuur en is Gé sinds
2013 als lid van de commissie kwaliteit
verantwoordelijk voor de portefeuille
richtlijnen.
Gé is sinds 2011 lid beroepsgenoot
van het Regionaal Tuchtcollege voor

de Gezondheidszorg Eindhoven. In die
rol behandelt hij voornamelijk zaken
bij het tuchtcollege waarin radiologie
een rol speelt. Drie jaar geleden begon
Gé als vicevoorzitter en voorzitter van
Stichting VieAmi VieCuri MC Venlo. Die
stichting maakt zich sterk voor extra’s
voor patiënten, medewerkers en vrijwilligers van VieCuri.

Om het lijstje volledig af te
maken, is Gé ook nog lid van de
adviescommissie Platform Kwaliteit
Orde Medisch Specialisten en is hij
adviseur van het centraal budget
van Stichting Kwaliteit Medisch
Specialisten. Voor al zijn inzet werd hij
beloond met een lintje.
(Foto: Hans van der Beele)

Fusies turn- en tafeltennisverenigingen

Realiteit wint van sentiment bij
sportclubs Panningen en Helden
Panningen en Helden zijn van oudsher rivalen. In veel takken van sport wordt de wedstrijd tegen ‘Kepél’ of ‘Dörp’ als de belangrijkste van het jaar
gezien. Met de vergrijzing en de terugloop van het aantal jeugdleden, beseffen veel clubs echter dat die sentimenten overboord moeten om de toekomst
te garanderen. De turn- en tafeltennisverenigingen van Helden en Panningen laten zien dat een fusie tussen rivalen mogelijk is.
“De liefde voor het spelletje
zorgt ervoor dat de leden eventueel
clubsentiment aan de kant kunnen zetten”, vertelt Dennis Vredeveldt, lid van
tafeltennisvereniging TTV Helden’67.
Hij is betrokken bij de fusie tussen zijn
club en TTC Panningen’74 die vanaf
1 juli een feit is. “De leden van beide
verenigingen zagen de noodzaak en
hebben vrijwel unaniem ingestemd
met de fusie. Het ledenaantal loopt
terug en het is steeds lastiger om vrijwilligers te krijgen. Een fusieclub heeft
meer bestaansrecht.”

‘Geen negatieve
reacties gehoord’
Datzelfde argument is de reden
voor turnverenigingen GV Concordia
en SSS Helden om, zeer waarschijnlijk,
gezamenlijk verder te gaan.

“Wij hebben een terugloop van het
aantal leden en alle materialen en
diensten worden juist duurder, dus
er moest iets gebeuren”, vertelt
Frans Verdonschot, voorzitter van GV
Concordia. “Negatieve reacties heb ik
niet gehoord. De leden weten ook dat
samengaan beter is voor iedereen.
Op deze manier beconcurreren we
elkaar niet meer, maar versterken we
elkaar juist. SSS heeft een grote dansafdeling en wij hebben een freerungroep. Met de fusie kunnen we leden
dus meer bieden dan alleen turnen en
wordt het ook in de breedte een grote
vereniging.”
SSS Helden heeft haar thuisbasis
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden, Concordia in de Piushallen
in Panningen. De clubs willen beide
locaties behouden. “Wij zijn nog in
gesprek hoe het allemaal ingevuld

moet worden”, vertelt Frans. “Het idee
is om sommige groepen in Helden
te laten en anderen in Panningen.
Voor de toekomst kijken we naar een
nieuwe hal met ‘valkuil’ in Panningen
naast de sporthallen Piushof. De fusie
kan er misschien aan bijdragen dat we
die hal kunnen realiseren. Zo’n hal zou
een visitekaartje voor de gemeente
betekenen.”

Eerder al fusie
pogingen geweest
In het verleden werd bij beide
takken van sport al eerder gesproken
over een fusie, maar toen ging het
niet door. Het sentiment won toen
nog. Frans: “Zo’n zeven jaar geleden
is er ook gepraat, maar toen hoorde ik
vanuit de leden de vraag: ‘willen wij
wel een fusie?’. Er waren toentertijd

nog wat negatieve reacties. Nu zien ze
de noodzaak ook in.” Tien jaar geleden
waren er ook al gesprekken tussen de
tafeltennisverenigingen van Helden en
Panningen. “De tijd was toen nog niet
rijp”, aldus Dennis. Maar ook bij hen
zien de leden nu wel de noodzaak om
bestaansrecht te houden.
De gefuseerde tafeltennisverenigingen gaan vanaf 1 juli verder in de
accommodatie van TTC Panningen.
Er komen wel een nieuwe naam en
tenue. “De beide verenigingen wilden
zo duidelijk maken dat Helden niet
opgaat in Panningen, maar dat het
een nieuwe club wordt”, aldus Dennis.
“De cultuurverschillen waren al niet zo
groot en de sfeer tussen de verenigingen is altijd goed geweest. De verenigingen gunnen elkaar veel, dat maakte
het traject makkelijker. De fusie
verloopt eigenlijk heel soepel.”
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Meijelse pakt goud
bij Skills Heroes
De Meijelse Noah Strijbos heeft onlangs bij de Nederlandse finales van de Skills Heroes een gouden medaille
gepakt bij de wedstrijd Modeontwerper en Medewerker mode. De vakwedstrijden voor mbo’ers vonden van
donderdag 16 tot en met zaterdag 18 maart plaats in de RAI in Amsterdam.

Lindebomen gekapt
Verschillende lindebomen in Baarlo zijn op maandag 20,
woensdag 22 en donderdag 23 maart gekapt. De bomen naast de
Dr. Poelsstraat, Napoleonsbaan Zuid, Koninging Julianastraat,
Prinses Irenestraat en Koningin Emmastraat duwden de bestrating
omhoog en de luizen in de bomen zorgden voor overlast.
Wethouder Arno Janssen was getuige van de kap en plaatste
deze foto op Twitter.

Noah is studente Fashion design
aan het Summa College in Eindhoven.
Ze vond de opdracht voor de modeontwerpers in Amsterdam pittig.
“Het thema was ‘Digital nomad’.
De digitale nomad trekt rond over
de hele wereld, en heeft praktische,
niet-seizoensgebonden kleding nodig
die gebruikt kan worden in weersomstandigheden van -30 tot +30 graden”,
vertelt Noah. “Verder moesten we
een kledinglabel opzetten met een

marketingconcept en een kleine collectie. De collectie moest uit zes stukken
bestaan, die ook technisch uitgewerkt
moest worden.”
De opdrachten die de studenten
uitvoeren tijdens de wedstrijden zijn
gebaseerd op de kwalificatiedossiers
zoals die door het ministerie van OCW
zijn vastgesteld. Hierdoor sluiten de
opdrachten aan op het onderwijs en
zijn ze voor alle deelnemers gelijk.
Mbo-studenten van verschillende

leerjaren en niveaus kunnen zich
inschrijven.
Door het winnen van voorrondes
op de eigen school gingen de talenten
door naar de regionale en daarna
naar de landelijke finales. Sommige
finalewinnaars gaan door naar de
Euroskills of de Worldskills. Dit is onder
andere afhankelijk of er voor het vakgebied wedstrijden zijn op Europees
of wereldniveau. Of Noah doorgaat,
is nog niet bekend.
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Prinsessen en Prinsen avond
Vrijdag 31 maart

17-20 uur

Bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme

Kom jij ook
verkleed?

Spellenkaarten zijn
voor maar €3,50 p.p.
verkrijgbaar bij onze
informatiebalie

elke
zondag
open

Meer info:
www.leurs.nl

• 7 jaar garantie
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Carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik heeft op zondag 26 maart de organisatievlag van
de Einzelgängeroptocht ontvangen. Volgend jaar vindt de optocht voor eenlingen plaats in Kessel-Eik.
De tocht, die altijd met halfvasten plaatsvindt, wordt mede-georganiseerd door provinciale omroep L1
in dorpen met niet meer dan 1.111 inwoners. Bij de editie van dit jaar in Mechelen werd de vlag van de
organisatie symbolisch overgedragen aan wethouder Roland van Kessel van gemeente Peel en Maas,
die samen met De Eikkaters de tocht op zondag 11 maart 2018 organiseert.
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Voor ouders en
begeleiders is
de toegang gratis

STRAELSEWEG 370 VENLO
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Boete arbeidsinspectie

Maasbreenaar aangehouden in verband
met bedrijfsongeval
Een 47-jarige man uit Maasbree is door de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) aangehouden omdat hij, samen met enkele anderen, het slachtoffer van een bedrijfsongeval heeft willen
beïnvloeden. Ze deden dit om onder een boete uit te komen.
Bij een bedrijf in Venlo vond in juni
vorig jaar een bedrijfsongeval plaats.
Het slachtoffer, een uitzendkracht bij
het bureau van de Maasbreenaar, reed
die avond op een heftruck met drie pallets komkommers. In een bocht kantelden de pallets op de heftruck, waarop
de chauffeur van de heftruck sprong
onder het rijden. Doordat de heftruck
over het been van het slachtoffer reed,
liep deze een beenbreuk op. Volgens
de inspectie is het slachtoffer daardoor
nog steeds arbeidsongeschikt.

De inspectie deed onderzoek naar
het arbeidsongeval, zoals standaard
wordt gedaan. Tijdens dat onderzoek
ontstond twijfel over bepaalde documenten die waren overhandigd door
het bedrijf. Bij de inspectie ontstond
het vermoeden dat het slachtoffer
onder druk is gezet om niet de hele
waarheid te vertellen over het ongeluk. Daarbij zou een leidinggevende
van het bedrijf een vervalst certificaat
hebben laten maken om aan te tonen
dat het slachtoffer een heftruckdi-

ploma had. De inspectie vermoedt
dat het slachtoffer dit certificaat onder

druk heeft getekend. De aangehouden Maasbreenaar was de leidinggevende van het uitzendbureau in
Venlo waar het slachtoffer werkzaam
was. Daarnaast zijn nog twee mannen
aangehouden. Dit betreft een 50-jarige

man uit Berghem, de leidinggevende
van het bedrijf waar het ongeval
plaatsvond, en een 49-jarige man uit
Meerlo die het valse certificaat leverde.
Na verhoor zijn de drie mannen weer
vrijgelaten.

270 brugklassers
voor Bouwens
Middelbare school het Bouwens in Panningen verwelkomt in het
nieuwe schooljaar 270 brugklassers. Dat zijn er dertien meer dan
verwacht werd, zo laat scholencluster LVO Noord weten.
In 2016 begonnen nog 288
nieuwe leerlingen aan hun middelbare schoolcarrière op het Bouwens.
LVO Noord verwachtte dat er dit jaar
257 jongens en meiden zich zouden
aanmelden. “Dat bleken er dertien
meer te zijn, dus het Bouwens is dik
tevreden”, aldus het cluster. “Limburg
is een krimpregio en heeft te maken
met een afnemend aantal leerlingen.
Er was dus bij het Bouwens ook een

afname in het aantal aanmeldingen,
maar minder dan verwacht.”
Het aantal nieuwe leerlingen
is de uitkomst van de aanmelddagen die plaatsvonden op maandag
20 en dinsdag 21 maart bij het
Bouwens. De andere scholen in het
cluster, Dendron College Horst en het
Raayland College in Venray, hebben
respectievelijk 336 en 297 aanmeldingen binnengekregen.

Baarlo is weer ‘schoon’
In het kader van Nederland Schoon-dag werd zaterdag 25 maart heel Baarlo opgeschoond tijdens
de Baarlo Schoon-actie. In de ochtend stroopten leden van schutterij St. Hubertus de mouwen op en
’s middags gingen andere vrijwilligers aan de slag die op de oproep van organisator stichting Baarlo
Leeft! hadden gereageerd. “Met 35 deelnemers een goede opkomst”, aldus Piet van der Haas namens
de stichting. “Fijn dat er dit jaar voor het eerst ook wat kinderen deel namen een deze actie, al blijft
het aantal mager. Fijn om te ervaren dat er dit jaar minder zwerfafval gevonden werd dan in 2016,
door enerzijds meer bewustwording onder de bewoners en anderzijds doordat er meer mensen door
het jaar spontaan zwerfvuil opruimen. Dat is wat je noemt ‘samensturing’!”

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Voor het nieuwe seizoen zoeken wij ter uitbreiding van ons team
enkele enthousiaste

Horecamedewerk(st)ers
voor de bar, bediening en de keuken. Ervaring is niet vereist.
Wij zoeken mensen voor weekenden, vakanties maar ook voor normale
werkdagen, uren in overleg. Ben jij minimaal 16 jaar en heb je een
klantvriendelijke flexibele instelling en heb je zin in een leuke afwisselende
baan in de horeca?
Stuur dan een mailtje met je gegevens naar: info@depaort.nl
Wij nemen dan contact met je op.
Ans en Andre Zentjens
Cafe de Boemel, Markt 2, Kessel
info@depaort.nl – 06 40 58 50 16

Werkzaamheden riolering
Maasbree
Na zeven weken vorderen de werkzaamheden in de buurt Oude Pastorie in Maasbree gestaag. In de
straten wordt een gescheiden rioolsysteem aangelegd. De Kastanjehof ging als eerste op de schop, zo
laat bewoonster Joke Simons-Roeven weten. “Nu is het voor ons weer mogelijk om de woning met de
auto te bereiken”, aldus Joke. “ Ook te voet, met de fiets of met een wandelwagen was het de afgelopen weken niet altijd gemakkelijk om in of uit je woning te geraken. De vele regen gedurende deze
weken waren daar ook debet aan.” De Kastanjestraat moet nog beklinkerd worden, waardoor bewoners van de Kastanjehof moeten omrijden via de Lindenstraat en de Berkstraat om thuis te komen.
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Enquête onder verenigingen gehouden

Dorpsoverleg Kessel richt zich op De Paort
Een werkgroep van Dorpsoverleg Kessel en Kessel-Eik heeft begin dit jaar een accommodatieonderzoek gedaan
onder verenigingen in beide dorpen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral bij gemeenschapshuis De Paort
in Kessel gekeken moet worden naar de invulling van activiteiten.
“Uit de terugkoppeling van
de werkgroep kwam naar voren
dat we op dit moment prioriteit
moeten geven aan een hernieuwde

invulling van De Paort”, schrijft het
dorpsoverleg. Gemeente Peel en Maas
heeft al aangegeven de financiële
ondersteuning per eind 2017 te willen

gaan bekijken. ”Daarom heeft de
werkgroep besloten de focus te leggen
op het zoeken naar scenario’s voor
nieuwe invulling van activiteiten in

en beheer van het gemeenschapshuis
De Paort.”
Op de enquête van de werkgroep
reageerden in totaal 43 verenigingen,
gebruikers en beheerders. Met deze
reacties hoopt de werkgroep antwoord
te kunnen geven op de vraag aan
welke accommodaties en voorzieningen de beide kernen op termijn
behoefte hebben. “Het doel moet
worden om kwalitatief goede, betaalbare en goed bezette accommodaties
te realiseren die ook op langere termijn
geschikt zijn voor toekomstige activiteiten”, aldus het overleg.

Veertig procent
verwacht krimp

Kerkuilenkast terug in kerk

Uit de enquête blijkt dat veertig procent van de verenigingen de
komende tien jaar een krimp onder
hun ledenaantal verwacht. Driekwart
van de verenigingen bestempelen
hun accommodatie als geschikt. Toch
blijkt uit het onderzoek dat het aantal
accommodaties versnipperd is en
dat er verschillende verouderd zijn.
“De exploitatie is in het algemeen
kostendekkend, met uitzondering van
gemeenschapshuis De Paort”, schrijft
het dorpsoverleg. Vandaar dat de
werkgroep zich daarop gaat richten de
komende tijd.
De enquête geeft ook inzicht over
de bereidwilligheid tot samenwerking.

Al enkele jaren ontbrak de kerkuilenkast in de toren van de St. Aldegundiskerk in Maasbree.
Nu de toren is gerestaureerd, werd onlangs een nieuwe nestkast geplaatst waar kerkuilen hun nesten
kunnen bouwen. Het kerkbestuur en de natuurvereniging Jeugd en Natuur Maasbree besloten samen
een nieuwe nestkast te plaatsen. Aan de binnenzijde van de toren is beschermgaas aangebracht om
te voorkomen dat allerlei ongewenst gevogelte naar binnen kan en dan alles gaat bevuilen.
Alleen de kerkuil kan in de nieuwe kast, die aan de oostzijde van de toren, onderaan in het rechter
galmgat is geplaatst. Van buitenaf is de invliegopening te zien. Jeugd en Natuur Maasbree verwacht
dat het niet lang meer duurt voordat de kerkuil zijn intrek neemt.

De helft van de verenigingen ziet
mogelijkheden tot samenwerking. “Zo
zien verenigingen kansen om gemeenschapshuis De Paort beter en multifunctioneler te gaan gebruiken. Ook
geven buitensportverenigingen aan
door samenwerking hun accommodaties effectiever te kunnen gebruiken.
Op het gebied van welzijn en zorgvoorziening wordt een maatschappelijk
centrum breed ondersteund”, aldus
Dorpsoverleg Kessel. “Op bestuurlijk
niveau ziet 65 procent van alle verenigingen een kans door een overkoepelend bestuur te organiseren voor
alle sociale activiteiten en culturele
verenigingen. Ook zou het beheer van
maatschappelijk vastgoed onder een
overkoepelend bestuur gebracht kunnen worden.”

‘Mogelijkheden tot
samenwerking’
In Kessel-Eik maakt een werkgroep
van het dorpsoverleg en Stichting
Gemeenschapshuis al gebruik van deze
uitkomsten voor onderbouwing van
een verbeterplan voor de gemeenschapsaccommodaties. Kijk voor een
uitgebreid rapport over de enquête op
www.dorpsoverlegkessel.nl
Aanmelden voor de discussie
over de accommodaties kan door
een mail te sturen naar
info@dorpsoverlegkessel.nl

Schatkist wordt:
Iedere 1e zaterdag
van 13 tot 16 uur
geopend
- gerestylde meubels
- curiosa
- vintage accessoires

Irma Cornelisse

Loosteeg 14e Panningen 06 - 36 31 57 34

Struikmargriet

Gezond project voor leerlingen
Voor zo’n 190 leerlingen van middelbare school het Bouwens in Panningen begon vrijdag
24 maart een project rondom gezonde beweging en voeding. Onder het motto ‘Mijn lijfstijl, mijn keuze’
gaan leerlingen docenten in training voor de obstakelrun BaarloStormt op 17 juni in Baarlo. Tien weken
lang staan de mentor-, gym- en biologielessen in het teken van beweegprogramma IRun2BFit. Bij het
startschot kregen de leerlingen een voorproefje van BaarloStormt met een aantal hindernissen en een
stuk lopen. De studenten kregen een T-shirt en een werkboek, waar de komende tijd mee gewerkt
gaat worden in de klas. IRun2BFit is een landelijk beweegprogramma voor middelbare scholieren,
gestart op initiatief van oud-marathonkampioen Gerard Nijboer. De missie van deze stichting is jongeren in de praktijk bewust te maken van het effect van bewegen en een gezonde voeding op hun
fitheid. Sinds 2006 hebben ruim dertigduizend scholieren deelgenomen.

Argyranthemum frutescens.
Ø 18 cm.

4.

6.99

en
zondag 2 april op
uur
van 12.00 tot 17.00

99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 13. GELDIG VAN 30-03 T/M 05-04. OP=OP

06

familie

30
03

Geboren

Ons Jonneke

Truus Schroën

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

* Meijel, 22 januari 1944

† Koningslust, 23 maart 2017

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Harrie Schroën †
Frits en Emmy Schroën - Pluym
Karian en Ruud, Luuk, Chiel, Minke
Liset en Lennart, Julia
Nel en Harrie Verstappen - Schroën
Ilse en Jacco, Meike
Hugo en Simone, Noek, Juul

Zwemles. Haal je zwemdiploma’s
in de zomervakantie! Zwemdiploma A
in 4 weken, zwemdiploma B in
1 week, zwemdiploma C in 1 week
en B/C in 2 weken.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl

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

Harrie Schroën

Zorgzaam & betrokken
Savelberg,
Huybheide 3, 5984 NG Koningslust
Correspondentieadres:
Familie Verstappen - Schroën
Donk 7A, 5768 XM Meijel.
De uitvaartdienst werd gehouden op maandag 27 maart
in aula D’ n Ingel op Savelberg,
waarna het gezin Truus heeft begeleid
naar het crematorium te Venlo - Blerick.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

U I T VA A R T Z O R G

Gerrie Schroën

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
Private Label Meubelatelier
Voor het herstofferen en repareren
van Uw bank, fauteuil, boot,
caravan, etc. Ook nieuwe banken en
relax fauteuils met sta-op functie.
Woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077-3903715

25 maart 2017
Dochter van
Ruud Simons &
Inge Maessen
Hulsweg 2
5986 NS Beringe

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Gon † en Frans † van Bree - Schroën
Elbie †
Riekie Schroën

Mirte

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Te koop/ te huur parkeerplaats
onder De Pit. Huurprijs 60 euro per
maand. Koop in overleg voor info.:
Van Mullekom 06 25 06 27 34 of
jvanmullekom@home.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen, belana, frieslanders en
bintje. Het adres voor verse vollegrond
en kasgroenten, de seizoengroenten
komen er weer aan. Kwekerij
Brummans Vosberg16a Panningen.
Verse asperges te koop. Vanaf
vandaag iedere dag verse asperges
van eigen teelt en ook andere
groenten te koop. Dagelijks geopend
van 9.00 tot 17.00 uur Van Mullekom
keup 4a Egchel.
Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Gevraagd tuinman die een stuk
onderhoud van onze tuin op zich
wil nemen. Graag contacten met
06 29 55 31 96.
Gevraagd aspergesorteermachine en
opbouwploeg. Tel. 06 20 44 85 32.
Forelvissen en kanoverhuur.
Forellenvijvers en Kanoverhuur Peel
en Maas is weer geopend. Vanaf april
8u. tot 18u. Katsberg 26 Meijel.
077 466 40 39 of 06 14 29 26 66/
Kanoverhuur 06 42 82 03 31.
Tevens gezellig terras aanwezig.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Yoga bij Lekker Laeve! Vrijblijvend
kiezen uit 20 groepslessen per
week! Kijk op: www.lekkerlaeve.nl
Molenstraat 14a Helden.

Onze bewondering, respect en grote dank gaat uit
naar de begeleiding van Truus.

Dankbetuiging
De kaarten, telefoontjes en de belangstelling die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte, na het overlijden en bij het afscheid
van “ozze pap”

Jac Timmermans

geven ons steun om zijn verlies te verwerken.
Heel hartelijk dank hiervoor.

Kessel, maart 2017

Mien Timmermans-Knapen
Peter en Manja
Erik

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 1 april om
19.15 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Kessel.

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.
Ruiter gezocht voor 3-jarige
Friese merrie die pas is ingereden.
Daarnaast de bereidheid heeft om
enkele weken per jaar voor
2 Friese merries te zorgen. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96. Bvd.
Zwanger & Fit! Deze cursus start
op 3 april. Info en aanmelden:
www.lekkerlaeve.nl

Restorative Aerial Yoga.
Deze nieuwe therapeutische vorm van
yoga ervaren? Een proefles is gratis!
Kijk op: www.lekkerlaeve.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Computerproblemen? Einde van
Vista en Windows Live Mail! Trage
of virale pc? Zie voor info en tips op
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Livingstore Panningen. Livingstore:
het adres voor unieke en sfeervolle
woon- en lifestyle producten,
Schoolstraat 55, Panningen.

Huis kopen/verkopen Portugal.
Als Nederlandse makelaar werkend
en wonend in de Algarve help ik
u graag verder. Werkzaam voor de
grootste vastgoedmakelaar in de
wereld Century21. www.century21.pt/
consultor/smaia smaia@century21.pt

T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen tel.
077 307 17 76.

Klerken Groenten & Fruit.
Elke dag verse asperges, ook geschild.
Klerken, Groenten, Fruit & Aardappelen
Venloseweg 41a, Maasbree.

Afscheid van een
blaaskapellengrootheid
Het theater van DOK6 in Panningen was op zondag 26 maart volledig gevuld voor het afscheids
concert van Theo Verhaegh. De dirigent stond op die dag voor een blaaskapel die speciaal voor
het afscheid bij elkaar was gebracht. Panningnaar Theo nam na 55 jaar afscheid als dirigent.
De uitverkochte middag werd georganiseerd door Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB).
“We hopen dat Theo meer tijd krijgt voor zijn kleinkinderen, maar zijn muziek niet zal vergeten.
Zondag was een glanzend eind van een fantastische amateurcarrière”, liet SBB weten. Naast de
samengestelde kapel Böhmische Klänge trad na de pauze ook de Böhmerwaldkapel uit Schinnen op.
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GEPLUKT Marga Akkermans

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.

zelfs richting de Syrische grens gereden
en toen helemaal langs de kust teruggekomen. Volgens mij hebben we in
die vakantie tienduizend kilometer
afgelegd.”

Langs een waterput
in Bulgarije

Na Egchel en Panningen vestigden Marga en Kees zich in 1998 in Kessel-Eik. In het kleine dorpje aan de Maas
verblijven ze nog altijd en ze willen er nooit meer weg. Natuurlijk komen ze nog vaak buiten het dorp, maar dan
hangt er wel vaak een caravan achter de auto, waarmee ze alle plekjes in Nederland ontdekken. Deze week wordt
de avontuurlijke Marga Akkermans geplukt.
Tegenwoordig wordt de caravan
van Marga (69) en Kees (70) op een
kleine camping in Nederland neergezet

voor een vakantie. Jaren geleden waren
dat plekken in heel Europa. “We zijn
drie keer naar Turkije gereden met de

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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caravan”, vertelt de in het Gelderse
Groenlo geboren Marga. “We waren
drie volle dagen onderweg. We zijn

Niet alleen Turkije werd aangedaan, ook Spanje, Zuid-Frankrijk,
Portugal en Polen waren enkele
bestemmingen. Tegenwoordig worden
de fietsen achterin gezet en het
eigen land verkend. Vaak blijven we
op kleine campings in de provincie.
“Nog steeds vind ik het heerlijk om
met de caravan weg te gaan”, vertelt
Marga. “Op die manier kun je zelf
beslissen waar je heen gaat en heb je
vrijheid op de plek waar je bent. Op de
reis naar Turkije zijn we wel eens langs
plekken gekomen waar ze nog nooit
een caravan gezien hadden. Ik weet
nog dat we langs een waterput reden
in Bulgarije. De kinderen daar keken
ons zo lang na dat er eentje in het
water kukelde.”
De reisjes duurden altijd even lang
als de schoolvakanties. Eerst vanwege
de baan van Kees, tegenwoordig
zijn de twee kleinkinderen de reden.
“Kees was wiskundeleraar op het
Bouwens in Panningen en we vertrokken altijd meteen zodra de zomervakantie begon. Dan hadden we zeven
weken om rond te trekken. Nu zijn we
oppasoma en -opa van de kinderen
van onze zoon Jan-Willem en passen
we drie dagen in de week op. Daar
stemmen we de vakantie op af.”
Het reiskarakter is ook terug te
zien in de woonplaatsen van Marga.
Ze werd geboren in Groenlo, groeide
op in Hilvarenbeek en kwam in 1976
naar Egchel. “We wilden graag in een
boerderij wonen en we hoorden dat er
een paar te koop stonden in het dorp’,

vertelt Marga. Ze kochten een boerderij
met een lap grond van bijna 8.000
vierkante meter erbij. “Na tien jaar
wilde ik het wat rustiger aan doen qua
tuin. We hadden schapen, kippen, een
moestuin en een echte kijktuin die veel
onderhoud vergde. We besloten toen
naar Panningen te gaan en weer tien
jaar later gingen we naar Kessel-Eik.
Dat bevalt meer dan prima. Het is een
hele hechte gemeenschap waar we
ons thuis voelen.”
Kees werkt al sinds de komst
naar Egchel als wiskundeleraar in
Panningen. Marga was tien jaar werkzaam bij wat nu het grootste bedrijf
van Egchel is: paprikateler Wijnen.
Marga: “Ik kende de eigenaar van het
volleybal en hij vroeg of ik niet bij hem
wilde komen werken. Toen was er nog
een houten kas en waren we vooral
bezig met het stekken en snoeien van
de planten. Daar ben ik uiteindelijk
gestopt om als mantelzorger op te
gaan treden voor mijn ouders en de
moeder van Kees.”

In werkgroep
van ZijActief
Marga krijgt haar dagen nog altijd
goed vol. Zo zit ze in de werkgroep
van ZijActief Kessel en is ze medeorganisator van activiteiten voor de
vrouwenclub. “Iedere maand hebben we wel iets en we krijgen veel
waardering vanuit de leden. Bij elke
activiteit komt negentig procent van
de vijftig leden opdagen, dus ze stellen het op prijs.” Daarnaast wandelt ze
iedere week met vriendinnen van haar
voormalig hockeyteam, is ze regelmatig aanwezig bij activiteiten van de
KBO en gaat ze bij de Goede Doelen
Week langs de deuren om geld op te
halen. “Ik doe alles met plezier en ben
nog altijd blij dat we naar Kessel-Eik
zijn gekomen.”
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Dialectavond

Presentatie tweede Baolders
Waordebook
Het tweede en laatste deel van het Baolders Waordebook verschijnt donderdag 6 april. Daarom organiseert
de historische werkgroep De Borcht uit Baarlo een Baarlose dialectavond in de voormalige kleuterschool
De Engelbewaarder.
De presentatie is in handen
van de schrijvers van het Baolders
Waordebook, Herman van Megen
en Herman Ewalds. Zij zorgen voor
een avondvullend programma.
Herman van Megen heeft onderzoek
gedaan naar de ontwikkeling van het

Baarlose dialect en is erin geslaagd
het Baolders in een taalhistorische
context te plaatsen en taalkundig
te ontleden. Zo heeft hij onderzoek
gedaan naar de oudste teksten die in
het Baarloos zijn geschreven.
Mede-auteur Herman Ewalds

heeft voor het tweede deel
van de avond een dialectquiz
voorbereid. Het is zijn verdienste
dat het nieuwe woordenboek is
voorzien van ongeveer tweeduizend
spreekwoorden. De dialectavond
begint om 20.00 uur.

Samenwerking met boekhandel

Jan en Mia Gielen
50 jaar bij RKMSV
Het echtpaar Jan en Mia Gielen uit Meijel staat zaterdag 1 april
alweer vijftig jaar achter de bar in de kantine van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel. “Dat is een unieke gebeurtenis en mag
natuurlijk niet onopgemerkt blijven”, aldus de voetbalclub.
RKMSV biedt Jan en Mia daarom een etentje aan om het jubileum
te vieren. “We hopen dat Jan en Mia nog vele jaren deel blijven
uitmaken van de RKMSV-familie.”

Lezing voeding en hormonen
in Panningen
Voeding en hormonen: dat is het centrale thema in de lezing van Marjolein Dubbers, die op dinsdagavond 4 april
plaatsvindt in de bibliotheek in Panningen. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel Blz
in Panningen.
Verander je voeding, verander je
hormonen, verander je leven: hoe werken je hormonen en hoe blijf je zo lang
mogelijk gezond en vitaal? Marjolein
Dubbers vertelt over de invloeden van
hormonen op het lichaam en waar

deze invloed op hebben. Voeding heeft
volgens haar een grote invloed op
de vrouwelijke hormoonhuishouding.
Door je voeding aan te passen verander
je je hormonen. Als je begrijpt hoe
hormonen werken, krijg je de regie

over je energie en gezondheid terug,
zowel fysiek als mentaal, stelt ze.
De lezing duurt van 19.30 tot
21.00 uur. Aanmelden kan via
panningen@debibliotheekmaasenpeel.nl
of via 077 307 23 82.

Samen is gezelliger!
De Engelbewaarder in Baarlo leeft!
Waar vroeger de kleuterschool en openbare basisschool waren gevestigd is nu
een prachtig multifunctioneel centrum. Een ontmoetingsruimte voor Baarlo met
een dorpsdagvoorziening, open inloop, bibliotheek, dorpsinformatiepunt, historisch
informatiepunt en multifunctionele ruimten die gehuurd kunnen worden.
Leuke en gezellige activiteiten
Nel Vaessen en Romilda van Ninhuys werken met veel plezier als beroepskracht/
coach dagbesteding in de dorpsdagvoorziening en de open inloop.
Met vele vrijwilligers organiseren zij in de Engelbewaarder leuke en gezellige
activiteiten voor dorpsbewoners die thuis wonen en wat ondersteuning nodig
hebben bij de invulling van hun dag. Ook bereiden onze vrijwilligers voor hen een
gezonde en heerlijke warme maaltijd.
Samen schilderen is één van de activiteiten die u kunt doen bij De Engelbewaarder.

Als u graag onder de mensen wil zijn, of graag iets samen met anderen wil
ondernemen?
Dan zoeken wij u!
Als u een leuke hobby heeft en deze met onze gasten en vrijwilligers wil delen?
Zoals Leo, die om de 14 dagen een middag schilderles geeft.
Dan zoeken wij u!
Voor het maken van een praatje met dorpsgenoten, voor het drinken van een
kop koffie, een kaartje leggen, biljarten, krant of tijdschrift lezen, met een
handwerkclubje of gewoon even binnenlopen!
Wilt u een vraag stellen aan het dorpsinformatiepunt, wilt u een boek lenen bij de
bibliotheek? Voor het ontwikkelen van nieuwe inloopactiviteiten?
Dan zoeken wij u!

Samen is veel leuker dan alleen!

Voor meer informatie
Voor informatie kunt u bellen naar
tel. (077) 720 17 20 of mailen naar
ddv@mfcdeengelbewaarder.nl
Of loop gewoon binnen. Er is altijd koffie en
iemand die u informeert.
In andere dorpen van Peel en Maas zijn ook
dorpsdagvoorzieningen.
Via www.peelenmaas.nl,
zoekwoord dorpsdagvoorzieningen, vindt u
de contactgegevens.
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Paasactiviteit

MamaCafé in Meijel
Het MamaCafé is op zaterdag 15 april bij Oppe Koffie in Meijel. Deze bijeenkomst staat in het teken van Pasen.
Tijdens het MamaCafé kunnen de
aanwezige moeders, en eventueel
vaders, met elkaar kletsen, terwijl
de kinderen op zoek gaan naar
paaseieren die door de paashaas

zijn verstopt in de tuin. Daarna mogen
ze de eieren opeten of mee naar huis
nemen. Ook zijn er paaskleurplaten
voor de kinderen.
Wie bij het MamaCafé langs wil

komen, kan van 10.00 tot 11.30 uur
terecht bij Oppe Koffie.
Ouders kunnen zich tot woensdag
12 april aanmelden via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Koersen door straten

Vijfde Wielerweekend
van Kessel
De vijfde editie van het Wielerweekend van Kessel wordt op zaterdag 8 en zondag 9 april verreden.
Vijf jaar geleden werd, na 65 jaar afwezigheid, weer voor het eerst door de Kesselse straten gekoerst.
In het tweede weekend van april wordt daarbij het eerste jubileum gevierd.
Lokale recreatieve wielrenners
gaan op zaterdag om 18.00 uur van
start voor de Hertek Funklasse van
Kessel. Na een uur koers met 125 renners, mag het team dat de meeste
rondjes heeft weten af te leggen
zich met de bloemen richting café De
Boesjer begeven. Hier verzorgt de band
Rock Explosion uit Peel en Maas de
afterparty.

De wielerdag begint zondag om
10.00 uur met de jeugd, verdeeld
over zeven categorieën. Jeugd in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar strijdt voor
het hoogste podium. De jeugd kan in
Kessel punten behalen voor de Limburg
Cycling Jeugd Cup en het Limburgs
en Nederlands kampioenschap.
Deelnemers uit Peel en Maas zijn Jesse
van Bree en Sem Horsten uit Grashoek,

Niek en Raf Sonnemans uit Meijel,
Finn Keunen uit Baarlo en de Kesselse
Guus en Tim Janssen.
Het slotstuk van de dag komt van
de amateurs mannen. Deze coureurs
gaan uitmaken wie de kussen van
de rondemissen in ontvangst mag
nemen. Start van deze wedstrijd is om
15.30 uur en de finish is voorzien om
ongeveer 17.00 uur.

Georganiseerde burenhulp

Nieuwe voorzitter
AHD Meijel
Harrie van den Berg (75) uit Meijel nam op dinsdag 21 maart officieel afscheid van zijn taak als voorzitter van
de Algemene Hulpdienst Meijel (AHD). Nico Petit (65) volgt hem in die functie op.

Niels luidt
Haai Alarm!
De Heldense Niels van den Berg (9) is al enkele jaren lid van
jeugdclub Rangers van het Wereld Natuur Fond (WNF) en dit jaar
zet hij zich volledig in voor haaien. Het zeeroofdier wordt namelijk
bedreigd omdat er op ze gevist wordt om bijvoorbeeld haaievinnensoep van te maken. De WNF-Rangerclub en jongerenzender
NPO Zapp vormen samen de organisatie achter Haai Alarm!.
Samen met zijn broertje Luuk stond Niels al in supermarkten om
zelfgemaakte dingetjes te verkopen, haalden zijn medeleerlingen
van basisschool De Liaan flessen op en kan er via zijn actiepagina
gesponsord worden. De website van de actie van Niels is:
actie.rangerclub.nl/Nielshelden/Haai

Volleybaldames 3
Baarlo kampioen
Door: volleybalvereniging Tupos
Hoewel er nog een maand competitiewedstrijden op het programma
staan, mag het derde damesteam van volleybalvereniging Tupos uit
Baarlo zich met recht al kampioen noemen.
In de gehele competitie hebben de dames geen één wedstrijd
verloren en slechts twee sets laten
liggen. Een topprestatie! Op zaterdag
1 april om 16.30 uur spelen de dames

hun eerste thuiswedstrijd bij sporthal
de Kazing in Baarlo als officieel kampioen tegen VC Athos uit Kronenberg.
Na afloop is er de mogelijkheid om de
kampioenen te feliciteren.

Inzamelingsactie
Alpe d’HuZes
Team Maasbree doet dit jaar mee met de Alpe d’HuZes. Voor het goede
doel, de stichting die onderzoek naar kanker ondersteunt, zamelt het team
op donderdag 6 april zoveel mogelijk kleding, textiel en schoenen in.
De AHD is een vrijwilligersorganisatie in Meijel die praktische
en georganiseerde burenhulp biedt
sinds 1983, zoals het begeleiden van
cliënten naar het ziekenhuis, het doen
van kleine klusjes in huis of mensen
gezelschap houden. “Wij blijven af van
wat bijvoorbeeld verplegers doen”, legt
AHD-bestuurslid Til Hendriks (68) uit.
“Waar zij geen tijd voor hebben, doen
wij. Er wordt tegenwoordig verwacht
dat mensen langer thuis blijven wonen,

maar daardoor wordt de zorgvraag
ook steeds groter. Wij kunnen daarin
bijspringen.” Het AHD werkt daarbij
samen met zorgcentrum Sint Jozef in
Meijel.
Harrie, die jarenlang werkte in
de jeugdzorg, zette zich de afgelopen
dertien jaar in voor de stichting als
voorzitter. “Ook al stop ik met mijn taak
als voorzitter, ik blijf erbij betrokken”,
vertelt Harrie. “Ik heb de afgelopen
jaren als heel plezierig ervaren. We zijn

een groep van zo’n vijfentwintig vrijwilligers, veelal dames, die zich op diverse
manieren inzetten. Het gaat niet alleen
om de hulpvraag van de mensen, maar
ook dat stukje aandacht dat je hen
geeft door er gewoon te zijn.”
De nieuw aangetreden voorzitter
liet weten blij te zijn dat het bestuur
hem het vertrouwen gegeven heeft
Harrie op te volgen. Nico Petit zet zich
daarnaast sinds kort ook in voor de
Meijelse beugelclub als voorzitter.

De inzamelingsactie vindt plaats
op het Kennedyplein in Maasbree
tussen 08.00 en 16.00 uur. Alles is
welkom: kleding, schoenen, textiel,
gordijnen, dekbedden en knuffels.
De ingezamelde spullen worden
hergebruikt. Team Maasbree krijgt
hiervoor een vergoeding die naar
stichting Alpe d’HuZes gaat.
Gemeente Peel en Maas zamelt

net voor de actie ook textiel in bij het
gewone huisvuil. “Wij willen echter
een beroep doen aan de burgers van
Peel en Maas om de kleding bij ons
in te leveren en daarmee het goede
doel te steunen”, aldus de organisatie. Wie donderdag 6 april niet in
de gelegenheid is om spullen in te
leveren of vragen heeft, kan mailen
naar teammaasbree@gmail.com
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fauteuils, tv dressoirs, bankstellen, hoekbanken, leder/stof loungebanken,
nieuwe eetkamerstoelen, eetkamertafels, salontafels, kasten,
relaxfauteuils etc... 11.000 nieuwe woonaccessoireskleden, krukjes,
spiegels, lampen etc.

GROOT assortiment relaxfauteuils
Op het gehele assortiment 40% korting!

op al

Mooie kwaliteitsstof

voor 1.194,Stof 3 + 1 + 1 zits van 2.190,- voor 1.314,Stof 3 + 2 zits van 1.990,-

Mooie zware kwaliteitsleer
voor 1.554,Leer hoekbank van 3.290,- voor 1.974,Leer 3 +2 zits van 2.590,-

HOOGSTE
KORTING!
Boxspring elektro Halmstad
Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste
prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust
met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras.
90x200 van 1797,- nu voor

GEHEE
COMPLE L
ET

599,-

Boxspring Borgen
Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In
combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!
90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER
OPTIE 69,-

EEL
GEH PLEET
COM

INCL. ONDERPLINT VOOR
EEN LUXE UITSTRALING
HOCKER OPTIE 59,-

140x200 van 2299,- nu voor
160x200 van 2399,- nu voor
180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elektrisch verstelbare
onderstellen vanaf 299,-

120x200
140x200
160x200
180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

349,399,449,499,-

Geheel compleet &
uit voorraad leverbaar

Topdekmatras oplegmatras
Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa
5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt
om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper.

5 cm
SPLITUITVOERING
MEERPRIJS 69,-

70x200
80x200
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

Comfortschuim:
van 89,- voor 29,van 149,- voor 49,van 179,- voor 59,van 195,- voor 65,van 209,- voor 70,van 225,- voor 75,van 239,- voor 79,van 269,- voor 89,van 299,- voor 99,-

Nasa:
van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Latex:
van 299,- voor 99,van 329,- voor 109,van 359,- voor 119,UITVERKOCHT
UITVERKOCHT
UITVERKOCHT
van 599,- voor 199,van 629,- voor 209,van 659,- voor 219,-

OPENINGSTIJDEN: Ma 13.00 - 18.00 uur | Di t/m Do 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag 10.00 - 21.00 | Za 10.00 - 17.00 uur | Zo 12.00 - 17.00 uur

HOOGSTE
KORTING!

Wollen dekbed
Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuivere scheerwol en biedt
een aangename nachtrust, het hele jaar door.
140x200 van 90,- nu voor

45,-

140x220 van 99,200x200 van 119,200x220 van 129,240x200 van 139,240x220 van 149,-

nu voor
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

49,95
59,95
65,69,95
75,-

50%
op de
bedden
afdelin
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15 VRAGEN

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

jongeren 11

aan
Noud Beurskens

Slechts
23 uur
Een dag van maar 23 uur,
slechts één keer per jaar komt
dit voor. Afgelopen
zaterdagnacht was het weer
zo ver: de tijd werd een uurtje
vooruit gezet. Het is in de
avond weer een stuk langer
licht en velen hebben al van
de eerste zonnestralen
genoten.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noud Beurskens
16 jaar
Panningen
Blariacumcollege

Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je iPod?
Di-rect is een Nederlandse pop-/
rockband van wie ik al twee keer een
concert heb bezocht. Het liedje Say
Something van Di-rect en de muziekgroep Kern Koppen is mijn meest afgespeelde nummer. Ik vind het ook leuke
muziek om op mee te drummen.
Wat is jouw droomberoep?
In het derde jaar van de middelbare
school heb ik stage gelopen bij een
opticien. Sinds die stage weet ik
zeker dat ik later opticien wil worden. Volgend jaar ga ik dan ook aan
de opleiding optiek beginnen op
het Summa College in Eindhoven. Je
verkoopt een product, een bril, maar je

bent ook bezig met bijvoorbeeld ogen
opmeten. Op het Blariacumcollege
volg ik nu de leerrichting Handel en
Verkoop. Hier leer ik hoe je in een winkel moet staan, hoe je je eigen bedrijf
opricht en andere economische zaken.
Ooit hoop ik een eigen optiekzaak te
hebben.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Op een ideale vrije dag slaap ik eerst
lekker uit. Daarna ga ik lang drummen.
Ik drum nu ongeveer 9 jaar en vind
het nog steeds leuk. Verder kijk ik op
televisie naar sport. Om de dag af te
sluiten, ga ik naar een discotheek met
mijn vrienden.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dat zou één van de ABC-eilanden zijn:
Aruba, Bonaire of Curaçao. Ik ben er
nog nooit geweest. Op de ABC-eilanden
spreekt men Nederlands, kun je her-

Wist u dat…

• Ben jij tussen de 8 en 16 jaar? Zijn jouw vader en moeder
gescheiden? Dan herken je vast wel dat je daar nauwelijks
tot nooit ECHT met iemand over praat…….of dingen goed
geregeld zijn of niet; kind zijn van gescheiden ouders went
nooit helemaal.
Bij KIES begrijpen we dat! Samen met leeftijdsgenoten
organiseren wij hierover bijeenkomsten.
Wil jij meer informatie? Veerkracht@Vorkmeer.nl.
• Heb jij een bijzonder broertje of zusje met een diagnose
of beperking? Zou je graag met andere kinderen
d.m.v. spelletjes willen praten over hoe dat voor jou is?
Doe dan mee aan onze Brusjesgroep!
Aanmelden kan via veerkracht@vorkmeer.nl of via
077 - 307 73 50 (Inge Geraets).
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

kenbare dingen eten, het is er lekker
warm en er zijn mooie stranden. Ik zou
naar één van deze eilanden verhuizen,
omdat de cultuur niet helemaal anders
is en je in het land veel herkent van
Nederland.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Toen ik klein was, gingen we een
keer naar de training van Ajax, mijn
favoriete voetbalclub, in de Amsterdam
Arena. Sindsdien ben ik een echte
fan. Nu ga ik nog steeds één keer per
jaar samen met mijn moeder en opa
naar een wedstrijd van Ajax. Ik vind
de Amsterdam Arena de mooiste plek
omdat dit een heel mooi stadion is en
omdat de sfeer daar fantastisch is.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou een week willen ruilen met
Jamie Westland. Hij is de drummer van
mijn favoriete band, Di-rect. Ik vind het
heel leuk om te drummen en ben erg
benieuwd hoe het zou zijn om in een
bekende band te spelen.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Ik zou het liefst verrast willen worden
met een VIP-ticket voor de Formule 1.
Met dit VIP-ticket heb je een plek bij
de pitstraat. Ook kun je de coureurs
ontmoeten en mag je op plekken
komen van het terrein waar je normaal
niet komt.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Het lijkt me heel tof om goed te kunnen zijn in voetballen en racen. Bij alle
twee de sporten kun je heel ver komen
als je er goed in bent. Ik ben benieuwd
hoe je leven dan zou zijn.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
In mijn leven hoop ik nog heel wat
plekken op de wereld te zien tijdens
verschillende vakanties. Ik wil Miami in
de Verenigde Staten, maar ook Mexico,
Curaçao en grotere steden in Australië
bezoeken. Dit zijn plekken die ik heel

graag een keer wil zien.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind vond ik het heel leuk om met
auto’s, K’nex en Lego te spelen. Maar ik
vond het ook heel leuk om rustig op de
bank televisie te kijken.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Over twee jaar ben ik 18 jaar. Op deze
leeftijd mag je alcohol drinken, mag je
alleen in een auto rijden en kun je alles
doen wat je wilt. Tegelijkertijd ben je
nog wel écht jong en kun je uitgaan en
jongerendingen doen.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
In mijn leven zou ik een keer naar
een Formule 1-weekend willen gaan.
Tijdens dit weekend bekijk je trainingen, kwalificaties en uiteindelijk de
race. Ik wil graag een keer op de Oranje
Tribune zitten tijdens een Formule
1-race. Dan zit je op de tribune met
mensen die allemaal fan zijn van Max
Verstappen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd precies op tijd. Ik heb er
echt een hekel aan als mensen te laat
komen, maar ik vind het ook niet fijn
om te vroeg te zijn omdat je dan te
lang moet wachten.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik als profvoetballer bij een
Nederlandse topclub zoals Ajax willen
spelen of willen racen in een Formule
1-team, bijvoorbeeld van McLaren
Honda.
Festival of discotheek?
Op een festival heb je verschillende
artiesten, is de sfeer anders en heb
je meer keuze door de meerdere
podia. Ik ben afgelopen jaar naar
de Parkfeesten in Venlo geweest en
naar EGOpop in Egchel. Het festival
Tomorrowland in België, waar allemaal
bekende dj’s optreden, zou ik wel een
keer willen bezoeken.

Officieel is de lente al op
1 maart van start gegaan, maar
voor veel mensen komt het
lentegevoel pas bij het
verzetten van de tijd. De
afgelopen weken heeft men al
kunnen genieten van warme
zonnestralen, al was het toch
wat fris om buiten te gaan
liggen. De zomerjas kon wel
weer aan en de dikke sjaal
mocht thuisblijven.
Toen ik op internet ging
zoeken naar wat artikelen over
de zomertijd, kwam ik verhalen
tegen van mensen die de
zomertijd willen afschaffen.
Een aantal Amerikaanse staten
wilden dit vorig jaar al doen.
Het blijkt dat op de maandag
na het verzetten van de tijd, de
productiviteit van werknemers
daalt. Het bioritme van mensen
wordt namelijk aangetast.
Hierdoor zijn mensen moe en
presteren ze minder goed.
Anderen zeggen weer dat
de klok juist twee uur vooruit
moet gaan. Zo kan er optimaal
geprofiteerd worden van het
zonlicht en krijgen mensen
meer energie. Ik vind het
persoonlijk wel goed zo, in de
winter mag je immers een
uurtje langer blijven liggen.
Laat voor mij de lente maar
komen en het koude weer zo
snel mogelijk verdwijnen.
Door de kou fietsen en
vervolgens een stortbui over je
heen krijgen, dat heb ik wel
weer gehad voor dit jaar.
Janique
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Bespreking Poll week 11

Kermissen in kleine kernen moeten altijd blijven bestaan
Peel en Maas telt verschillende kleine kernen. In die dorpen is het lastig een
kostendekkende kermis te organiseren. Gemeente Peel en Maas probeert door
middel van subsidies en regelingen ervoor te zorgen dat ook die kleinere dorpen
ieder jaar een kermis kunnen blijven organiseren. Uit de uitslag van de poll
van week 11 blijkt dat de inwoners van Peel en Maas die inspanningen van de
gemeente op prijs stellen. Een grote meerderheid van 72 procent van de stemmers vindt namelijk dat kermissen in kleine kernen altijd moeten blijven bestaan.

Het is volgens hen belangrijk voor een dorp om een jaarlijks feest te hebben
waarbij iedereen elkaar weer kan ontmoeten. Voor de saamhorigheid van een
dorp is dat belangrijk. Volgens de gemeente heeft de kermis ook een cultuurhistorische waarde voor kleine kernen. De stemmers op de poll zijn het daar blijkbaar mee eens. Het is volgens hen goed dat de gemeente bijdraagt als dat ervoor
zorgt dat de inwoners van bijvoorbeeld Kessel-Eik, Beringe en Grashoek kunnen
blijven genieten van onder andere botsauto’s en de schietkraam.

Verenigingen moeten fuseren om de toekomst
veilig te stellen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Deze week staan in de HALLO verschillende stukken over verenigingen die
bezig zijn met de toekomst. Het opmerkelijke is dat de tafeltennisverenigingen
en turnclubs uit Panningen en Helden fuseren om hun toekomst veilig te stellen,
maar dat zestig procent van de verenigingen in Kessel denkt geen vermindering
in het ledenaantal te krijgen de komende tien jaar. Alles wijst er op dat de vergrijzing in Peel en Maas de komende jaren door gaat zetten. De aanwas van onderuit
stokt en dus komen er weinig nieuwe leden bij.
De fuserende verenigingen zijn er nu nog op tijd bij en zorgen met hun

samenwerking ervoor dat kinderen in een grote, bloeiende vereniging terechtkomen en niet in een steeds krimpende club. Zo heerst er een positievere ‘vibe’
binnen een club. Samen hebben veel verenigingen meer bestaansrecht.
Van de andere kant is het zo dat de cultuur van een vereniging verloren gaat
bij een fusie. Het sentiment is heel belangrijk en zorgt er voor dat sommige leden
en supporters juist wél komen. Bij een fusie blijven die weg en verlies je alsnog
leden. Onderschat de sentimentele waarde onder de leden niet.
Verenigingen moeten fuseren om de toekomst veilig te stellen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > De zelfsturing in Peel en Maas werkt heel goed > eens 33% oneens 66%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Nostalgisch praatje
Wat schetste mijn verbazing op maandagmiddag 20 maart? Ik hoor een luid gekraak in het park, grenzend aan
onze achtertuin. Een groot ‘monster’ rijdt voorbij, luid afkeurend gadegeslagen door onze hond.

Zelf schrik ik als ik grijpers
vanuit het ‘monster’ omhoog zie

gaan, een boom vastklemmend, en
zie dat er tegelijkertijd beneden een

cirkelzaag aanvullend werk verricht.
Dit schrikbeeld was wel ooit te

www.haardstede.nl

verwachten. Twee mooie, grote,
mogelijk 100-jarige, bomen die
vroeger deel uitmaakten van een
groep van zeven bomen, sieren sinds
heugenis onze achtertuin.
Het bekende Rieterkapelke hield
de bomen al een tijdje gezelschap.
Vele ouderen onder ons hebben
hier in vroegere jaren nog gefietst
of gewandeld over het zandweggetje wat hier Panningen met Helden
verbond. En nu is er nog maar één
boom over. Het in de tachtiger jaren
kunstmatig ophogen van de (bouw)
grond ten behoeve van woningbouw
is waarschijnlijk funest geweest voor
inmiddels zes van de oorspronkelijke
zeven overleden bomen.
Er staat dus nog maar één boom,
spreekwoordelijk gezien de laatste
der Mohikanen. Hopelijk houdt hij
(of is het een zij?) het nog even en
geeft deze nog een tijdje beschutting tijdens een zonnige picknick of
samenzijn.
May Verschaeren,
woonachtig tussen Helden
en Panningen in

Nieuwe
dingen
Het is de vooravond van
mijn verjaardag en als ik nog
aan kaarsjes op de taart zou
doen, zou ik er 44 uit mogen
blazen. Geen enkele reden tot
drama, want elk nieuw
levensjaar is een jaar vol
nieuwe kansen en nieuwe
mijlpalen in je leven.
De meeste dagen zijn als een
kabbelend beekje, met hetzelfde
ritme, dezelfde mensen en soms
een klein geluksmomentje
om het wat kleur te geven.
Nieuwe dingen proberen doe je
steeds minder. Maar dat is nou
net waar ik blij van word, dus als
er een kans voorbij komt, laat ik
die niet schieten. En zo mocht ik
op een van de laatste koude
winteravonden kennis maken
met mantra zingen.
Ik kende het al vanuit de
yoga, maar daar mochten we
vooral luisteren. Maar nu was
het dus de bedoeling dat ik zélf
mee zou gaan zingen om te
ervaren wat het voor je kan
doen. Hoe zou dat zijn en durf je
dat in een groep waarin je
misschien niet iedereen kent?
Daar had ik me geen zorgen over
hoeven maken. Het was een
kleine groep, en ook de setting
was sfeervol aangekleed.
Hoewel ik niet vertrouwd was
met de muziek en even moest
wennen aan de woorden, ging
het vanzelf. Je begint voorzich
tig, maar ervaart al snel dat hoe
meer je je eraan overgeeft, hoe
intenser de ervaring is.
De trilling van de zang geeft
een gevoel van innerlijke rust,
terwijl de mystieke sfeer juist
van buiten naar binnen werkt.
De verlegenheid viel dan ook
snel weg en de drukte in mijn
hoofd verstomde. Er was alleen
de ervaring van het nu. Nog een
beetje onder de indruk dronken
we samen na afloop thee, terwijl
de geluiden van het normale
leven weer langzaam binnen
sijpelden.
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week 13 / 30 maart 2017 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste dienstverlening
• Donderdag 30 maart kunnen vanaf 18.00 uur geen online formulieren worden ingevuld
via onze website. Dit kan mogelijk tot en met zondag 2 april duren.
• Vrijdag 31 maart is het Huis van de Gemeente tot 13.00 uur geopend.
- Inloopspreekuur Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo komt die dag te vervallen.
- Tevens is er die dag geen dienstverlening van Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
en is het maken van afspraken voor VTH niet mogelijk. De Bibliotheek is tot 17.00 uur
geopend.
• Zaterdag 1 april is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
De Bibliotheek is van 08.30 uur – 12.00 uur geopend.

Fotowedstrijd
voor de gemeentegids 2018
De gemeentegids 2018 willen we niet alleen vóór u maken, maar ook met u.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s
een plaats krijgen in de gemeentegids 2018.
Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving
hebben de voorkeur. De foto’s worden beoordeeld
door een jury bestaande uit de burgemeester en een
communicatieconsulent van de gemeente.

Ondertekening intentieverklaring Pius Park Panningen
Op donderdag 23 maart is een intentieovereenkomst ondertekend door betrokken
organisaties bij Pius Park. Een nieuwe stap op weg naar het sportpark voor iedereen in
Panningen!
Veertien partijen waaronder sportclubs en onderwijsinstellingen in Peel en Maas gaan
samenwerken als Pius Park. Dat hebben ze bezegeld door het ondertekenen van een
intentieovereenkomst. Deelnemers zijn het Bouwens College, stichting Prisma, stichting
Cultuurpad en de besturen van Thyas complex en stichting sporthallen Helden. Van de
sportclubs doen mee: GV Concordia, SSS Helden, judoclub Helden ’74, atletiek Helden,
VC Olympia, TTC Panningen ’74, Wielerclub Midden Limburg en TC Everlo. Tot slot heeft ook
wethouder Roland van Kessel namens de gemeente de intentieverklaring getekend.
Samen sterk
De partners willen de samenwerking aangaan om samen sterk te staan tegen ontwikkelingen
zoals vergrijzing en de tekorten aan vrijwilligers. De deelnemende sportclubs willen niet met
elkaar concurreren, maar elkaar versterken door bijvoorbeeld gezamenlijk de ledenbestanden
te beheren of een sportpas (Piuspas) te bedenken waarmee inwoners van de gemeente
Peel en Maas bij meer sportclubs kunnen gaan bewegen. Ze willen kennis en mankracht
delen, een gevarieerder sportaanbod bieden en dit samen onder de aandacht brengen.
Daarnaast willen ze sport meer naar de mensen brengen en willen ze zoeken naar een efficiënt
gebruik van de sportlocaties.
Voor iedereen
Pius Park is voor iedereen. Alle verenigingen mogen deelnemen. Hopelijk sluiten andere
verenigingen nog aan want iedereen mag meedoen!

Insturen vóór 14 september 2017
Stuur de foto’s (minimaal 1Mb/foto) vóór 14 september
2017 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en
plaats van de foto(’s). Heeft u meerdere foto’s,
maak dan gebruik van
http://www.wetransfer.com/.

Openbare bekendmakingen
De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen
internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de
Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas.
Handig en u mist geen berichten.
U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in
uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u
uitkomt.

Wethouder Roland van Kessel (links) is enthousiast dat zoveel instellingen en verenigingen over hun
grenzen heen durven te kijken.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

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

Kiezers, bedankt!
Via deze weg wil ik u hartelijk danken voor de geweldige steun die
u mij heeft gegeven rondom en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Maar liefst 2.799 mensen uit Peel en Maas die mij een voorkeursstem
hebben gegeven. Ik ben daar diep van onder de indruk.
Ook de tientallen werkbezoeken
in Peel en Maas hebben veel indruk
op mij gemaakt. De hartelijke
ontvangsten, interessante verhalen
en de diverse uitdagingen. Ook na
deze verkiezingen blijf ik geregeld
bedrijven, verenigingen en andere
organisaties bezoeken. Tips zijn altijd
welkom.

In totaal hebben 6.327 mensen
op het CDA gestemd in Peel en Maas.
Ik ben verheugd dat zoveel mensen
de weg naar het CDA hebben teruggevonden. Het doet mij goed dat onze
inhoudelijke boodschap voor een beter
Nederland breed wordt gedragen.
Ik ben trots dat ik in Koningslust ben
geboren en nu samen met mijn vrouw

en onze drie kinderen in Panningen
woon. Bij gelegenheden waar het kan,
zal ik mijn warme hart voor Peel en
Maas, Limburg en de regio uitdragen.
Wilt u zelf een keer met uw gezin,
bedrijf of vereniging de Tweede Kamer
bezoeken? Dat kan, ik zou het erg leuk
vinden u te ontvangen. Er zijn u vorig
jaar al verschillende mensen voorgegaan. Neem contact met mij op via de
website van de Tweede Kamer of via
CDA Peel en Maas.
Tot slot wil ik iedereen danken voor
de felicitaties en de leuke berichten.

Bijzondere dank aan de felicitatie van
het College van B&W van gemeente
Peel en Maas. Beste mensen uit
Panningen, Maasbree, Meijel, Kessel,
Helden, Baarlo, Beringe, Koningslust,
Egchel, Kessel-Eik en Grashoek: nogmaals hartelijk dank voor het grote
vertrouwen. Ik ga verder met mijn
werk voor een sterker Limburg en een
beter Nederland.
Mustafa Amhaouch,
CDA-Tweede Kamerlid
uit Peel en Maas
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WK Atletiek

Frans Marcelissen in
Zuid-Korea
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
Het WK Indoor Masters atletiek vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 maart in Daegu, Zuid-Korea.
Frans Marcelissen van atletiekvereniging Atletiek Helden deed mee aan de 200 meter en 400 meter hardlopen in de
categorie M65+.

Wedstrijden in Zeeland

Zon, zee en
wedstrijd voor
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Voor de leden van mountainbikevereniging MTB Baarlo stonden in het
weekend van zaterdag 25 en zondag 26 maart een aantal wedstrijden op
het programma. Onder een stralende zon werden er zaterdag en zondag
wedstrijden gereden in het Zeeuwse Burgh Haamstede.
Op zaterdag 25 maart was het de
beurt aan de jeugd: Guus Janssen, Finn
Keunen en Freek Bouten in categorie 5.
Freek eindigde op een zevende plek.
Finn had ook een goede start en uiteindelijk eindigde hij op een 15e plaats.
Guus fietste een pittige solowedstrijd
met een veertigste plek. In categorie
6 verscheen Stijn Coenen namens MTB
Baarlo aan de start. Ook hij ging de
strijd aan met deze zware maar mooie
ronde. Voor hem resulteerde dit in een
42e plaats.
Tot slot was het de beurt aan de
jeugd van categorie 7. Tim Janssen
kreeg kort na de start te maken met
een valpartij, waar hij lastig voorbij
kon. Hierdoor miste hij de aansluiting
bij een groepje, wat de wedstrijd voor
hem ook behoorlijk zwaar maakte. Hij
wist hier op een 27e plaats te eindigen.

Op de tweede wedstrijd dag was
het de beurt aan de masters 40+ en
50+ om de dag te openen. Bij Harrie
Peeters ging gedurende de wedstrijd
twee keer de ketting eraf, waardoor
hij een grote achterstand opbouwde.
Deze wist hij weer een heel eind te
verkleinen, wat resulteerde in een 18e
plaats voor Peter en een 19e plaats
voor Harrie. Bij de masters 50+ reed
Jack Piels al snel in de tweede groep
mee, wat hij de gehele wedstrijd vol
kon houden. Hij werd vijfde.
In het begin van de middag was
het de beurt aan de nieuwelingen.
Stef Hendriks kwam op de dertiende
plaats en Glenn Caumanns de 38e
plaats. Als laatste was het de beurt
aan Kevin Laning die startte bij de
junioren. Hij eindigde op een 26e
plaats.

Op dinsdag 21 maart moest het
voor Marcelissen gebeuren in de masters 65+. Hij had zich goed voorbereid
op het toernooi, maar gezien de lange
blessure die nog steeds opspeelt,
had hij de lat misschien wat te hoog
gelegd. Marcelissen werd ingedeeld
in de zesde serie. De winnaars van
de series en de zeven snelsten qua
tijd gingen door naar de halve finale.
Hij wilde ontspannen lopen, maar de
eerste 100 meter gingen stroef.

Hij had last van zijn blessure, maar
liep toch door. Na de bocht kwam hij
eindelijk pas echt in zijn ritme en hield
hij zijn tweede plaats vast. Zijn tijd was
28,59 seconden. Een slechte tijd, maar
hij plaatste zich als negende voor de
halve finale.
In de halve finale had hij zich
voorgenomen om zo hard mogelijk
weg te gaan, maar aangezien de start
niet zijn sterkste punt is, had hij daar
wel moeite mee. Terwijl hij door de

eerste bocht ging, voelde hij opeens
een pijnscheut in zijn linker hamstring.
Toch liep hij door en finishte in 28.43
seconden. Weer tegenvallend, maar
er zat niet meer in. Uiteindelijk werd
Marcelissen achtste. In de series voor
de 400 meter op vrijdag 24 maart
waren er zes finaleplaatsen. Het is hem
niet gelukt om de finale te bereiken,
waarschijnlijk ook het gevolg van zijn
blessure. Hier werd Marcelissen achtste
met een tijd van 1.07.49 seconden.

Handbaldames Bevo 2 kampioen
Het tweede damesteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen zette afgelopen
seizoen de schouders eronder om dit seizoen wél het kampioenschap binnen te slepen. En dat lukte op
zondag 26 maart in Berg en Terblijt, waar de dames wonnen met een overtuigende zege van 21-26.
“Na al die jaren hebben we het eindelijk voor elkaar”, aldus het dolblije team, dat promoveert naar de
hoofdklasse. (Foto: Math Geurts Fotografie)
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Glansrol voor keeper

Panningen wint van
RKMSV
Door: voetbalvereniging SV Panningen
De toeschouwers van de derby tussen de eerste herenelftallen van voetbalverenigingen SV Panningen en RKMSV
uit Meijel gingen er eens goed voor zitten. Het veld op sportpark Panningen-Noord leek op zondag 26 maart redelijk
bespeelbaar. Panningen zit nog in de strijd om een plaats in de nacompetetie voor promotie en RKMSV speelde
waarschijnlijk om degradatie te voorkomen.

Dank aan doelman

Targos Bevo Hc
verdient plek
in BENE-league
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo HC
In Emmen had een aanvallend falend Targos Bevo Hc zaterdag
25 maart meer moeite met Oosting E&O dan in de thuiswedstrijd.
Het eerste herenteam van de Panningse handbalclub had veel te danken
aan de uitblinkende doelman Markus Hammerschmidt en de veel
scorende Jeroen van den Beucken (tien doelpunten).
Verdedigend stond het wel goed
bij Targos Bevo Hc, maar aanvallend
presteerde de ploeg ondermaats.
De eenvoudigste kansen werden
gemist. De scherpte ontbrak.
Bij de rust stond het nog 9-7 voor
Panningen. Een bijna collectief
aanvallend falen had bijna fatale
gevolgen had, zeker nadat de
thuisclub in de slotfase met 16-15
een voorsprong nam. Dankzij het
scorend vermogen van Jeroen van
den Beucken, werd in de slotfase die
onnodige achterstand nog omgezet

Het eerste schot op doel was van
RKMSV-kant, in de tweede minuut.
Het ging ver naast. In de tiende en
elfde minuut wist Panningen toch
gevaar te creëren. Nick Wilmers’ schot
werd geblokt en een minuut later
moet RKMSV-doelman Bjorn Nienhuijs
redden op een tweede poging van de
Panningse youngster. Panningen had
overwicht en forceerde drie corners,
maar het leverde niets op. Tom Lalieu,
aanvaller in Meijelse dienst, moest
het veld even later geblesseerd
verlaten. Dat leidde tot verwarring
in de Meijelse gelederen en Nick
Wilmer profiteerde. Hij ontfutselde
een RKMSV-verdediger de bal en
scoorde 1-0.

Meteen na rust begon een sterke
fase van RKMSV. Bram Leenders werd
in het nauw gebracht en viel met
een arm op de bal. Penalty, besliste
de goed leidende scheidsrechter
Bloemen. Loek Beeren plaatste zich
achter de bal en schoot hard en zuiver.
Maar Panningen beschikt over een
doelman met kwaliteiten en Jordy
Nelissen ranselde de bal met een
schitterende safe uit de rechterhoek.
Ook in de 54e minuut onderscheidde
de Panningen-keeper zich met een
redding. Panningen nam daarna het
heft weer in handen. Patrick Joosten
raakte de paal na goed doorzetten
van Idris Pakasa. Idris is snel en
sterk, maar hij kon, vrij voor RKMSV-
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in een 23-21 zege. Een wedstrijd om
snel te vergeten. Door deze zege
heeft Targos Bevo Hc zich geplaatst
voor de BENE-League in het seizoen
2017/2018.

Alles nog in
eigen hand
De komende twee wedstrijden zal
uit een ander vaatje getapt moeten
worden, want anders gaat het seizoen
als een nachtkaars uit. Toch heeft de
ploeg nog alles in eigen hand.

doelman Van Nienhuijs, niet scoren.
Meijel forceerde nog twee hoekschoppen achter elkaar, maar rasvoetballer
Auke Houben besliste de wedstrijd
feitelijk met een 2-0 voor Panningen
in de 77e minuut.
Toen Youri van den Hurk bij een
onstuimige verdedigende actie de bal
tegen zijn arm kreeg en scheidsrechter
Bloemen weer voor strafschop floot,
kreeg de Panningen-doelman de kans
om uit groeien tot absolute held van
de wedstrijd. Die kans greep hij met
beide handen. Robin van Osch scoorde
daarna nog 3-0. In de allerlaatste
minuut scoorde RKMSV nog een
buitenspeldoelpunt; het werd terecht
afgekeurd. (Foto: Foto Knuurke)

Gat hekkensluiter vergroot

Peelpush viert feest
ondanks nederlaag
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Met 3-2 verliezen en toch een feestje vieren, de speelsters van het eerste damesteam van volleybalvereniging
Peelpush uit Meijel deden het zaterdag 25 maart in de Landstedehal in Zwolle. Het ene punt dat werd binnengehaald, was voldoende om het gat met hekkensluiter Taurus groot genoeg te maken.
Dankzij de puntenwinst in Zwolle
kan de Houtense ploeg Peelpush niet
meer inhalen. Daarmee is Taurus
gedegradeerd en blijft Peelpush met
de jonge ploeg waar dit seizoen mee
werd gespeeld weer een jaar in de
eredivisie.
Het duel in Zwolle was spannend.
Zwolle was al verzekerd van handhaving op het hoogste niveau, maar was
niet van plan cadeautjes weg te geven.
Het trad in de sterkst denkbare opstelling aan tegen de nog tegen degradatie knokkende Limburgsen. In de eerste
set stond eerst Zwolle voor, 11-7.
Peelpush kwam terug tot 16-16 en bij

18-20 pakte de Meijelse ploeg de voorsprong. Via 21-21 en 24-24, ging de set
met 26-24 toch naar Zwolle.
In de tweede set nam Zwolle
wederom de voorsprong, 13-8.
Bij 22-22 was alles nog mogelijk,
maar met drie punten op rij werd het
25-22 en stond Peelpush met een 2-0
achterstand op de rand van de afgrond.
Dit was het moment om de ruggen
nog een keer te rechten. In set 3 stond
Peelpush de hele tijd op voorsprong en
leken de dames eenvoudig op winst af
te stevenen. Tot de Zwolse Ana Rekar
met haar sterke service vijf punten
op rij maakte en het 20-21 werd.

De time-out die Peelpush-coach Peter
Verstappen nam, was voldoende om
de reeks van Rekar te breken, waarna
Jody Selten de 23-25 kon binnenslaan
en Peelpush weer uitzicht had op
een goede afloop. Die kwam in set 4.
Tot 11-11 bleef het gelijk. Daarna nam
Peelpush afstand en werd de set
met 20-25 overtuigend gewonnen,
2-2 en de zekerheid van lijfsbehoud.
Het feestje werd gevierd en de concentratie zakte weg. Dat Peelpush in
de vijfde set toch nog op elf punten
kwam, kwam vooral doordat ook bij
Zwolle na de zware strijd de focus
weg was.

ADVERTENTIE W E E K
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Springwedstrijd paarden

Lotte Hermans wint
in De Mortel
Door: ruitervereniging De Maasruiters Kessel
In equestrian centre De Peelbergen in Kronenberg werd van vrijdag
24 tot en met zondag 26 maart een springwedstrijd voor paarden
gehouden.
Tijdens deze wedstrijd behaalde
Anniek Vervoort met Histique van
ruitervereniging De Maasruiters uit
Kessel een vierde prijs in de klasse B.
Voor de pony’s werd zondag 26 maart

Grashoek wint ook vijfde
partij na winterstop
Door: voetbalvereniging SV Grashoek
Ook de vijfde wedstrijd na de winterstop heeft het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Grashoek
winnend afgesloten. Met 3-1 werd Lottum zondag 26 maart verslagen.

bij manege het Zwarte Water in
De Mortel een springwedstrijd
georganiseerd. Lotte Hermans behaalde
de overwinning in de klasse CL met
haar pony Brummerhoeve’s Pilgrim.

VC Kessel

Hemelvaartstoernooi
volleybal in Kessel
Volleybalvereniging VC Kessel uit Kessel houdt op Hemelvaartsdag,
donderdag 25 mei, het VC Kessel Hemelvaartsvolleybaltoernooi.
Het is de 36e editie van het
evenement. Volleyballen is mogelijk op
alle niveaus; van gevorderd 3x3 beach
op gras tot recreatief 6 tegen 6 of in de

kiëtenpoule. Aanmelden hiervoor kan
via www.vckessel.nl Wie zich vóór
zaterdag 1 april aanmeldt, krijgt een
extraatje van de club.

Wij en onze medewerkers wensen
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX

onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
en eenHQHHQ
fantastische
carnaval toe. Alaaf!
JH]RQG6
9RRULQOLFKWLQJHQDGYLHVHQRSGUDFKWHQPEWWRWDOXZ
DJUDULVFKHORRQZHUN]DDPKHGHQFXOWXXUWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQJURQGYHU]HW RRNYRRUSDUWLFXOLHUHQ
NXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSQHPHQ

Wij werken grenzeloos
groen en grondig
Tongerveldweg
17 -van
5993
Maasbree
Tel.zoek
(077)naar
465 21
92
Voor versterking
onsNHteam
zijn wij- op
een:

www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

Allround
Trekkerchauffeur

m/v

Ben jij diegene die we zoeken?
Wij bieden je een prettige werksfeer en prima
arbeidsvoorwaarden.
Voor inlichtingen kun je contact met ons opnemen.
Reacties graag richten aan:

Loonbedrijf Seelen BV
Tongerveldweg 17 - 5993 NH Maasbree - Tel. (077) 465 21 92
info@loonbedrijfseelen.nl www.loonbedrijfseelen.nl

Nadat Chris Hunnekens Grashoek
in de eerste helft op voorsprong had
gebracht, kwam Lottum direct na de
rust op gelijke hoogte. Grashoek bleef
rustig en schakelde op de juiste manier
een tandje bij. Scheidsrechter Van
Berlo moest zich in de rust wegens een
blessure laten vervangen door de heer
Vullings, de grensrechter van Lottum.
Beide heren floten een prima wedstrijd.
De eerste helft ging het spel in
hoog tempo op en neer. Beide ploegen
kregen goede kansen maar Grashoek
scoorde als eerste. In de achtste
minuut stuurde Erwin Pijnenburg met
een prima steekpass Chris Hunnekens
de diepte in, die daarna doelman

Egelmeers passeerde en vanuit een
moeilijke hoek de bal in de touwen
joeg. Lottum deed zeker niet onder
voor Grashoek. De gasten kregen net
zoveel kansen en raakten zelfs tweemaal de lat. Chris en Erwin kregen ook
weer goede kansen op een tweede
treffer. Na een oponthoud van tien
minuten kon de tweede helft met
de nieuwe scheids beginnen. Lottum
deed nu wat het in de eerste helft
verzuimde, scoren. Roy Horckx werd in
de 45e minuut op rechts aangespeeld
en kreeg net genoeg vrijheid om met
een geplaatste schuiver Koen Clephas
te verschalken. De Grashoekse ploeg
pakte zichzelf weer op. Met het winnen

van duels werd Lottum verder naar
achter gedrukt. In de 65e minuut kwam
Raoul Bennenbroek in het veld voor Luc
Maessen en vooral Raoul had succes.
Al na een minuut kon hij de bal ontfutselen van de Lottumse laatste man
en op doelman Egelmeers afstormen.
Raoul hield het overzicht en passte op
Bas Gloudemans die de bal voor het
intikken had. Het lukte Lottum niet
meer om de wedstrijd te kiepen. In de
90e minuut brachten de gasten weer
zichzelf in moeilijkheden. Raoul won
een kopduel van de keeper buiten het
zestienmetergebied en zorgde dat de
bal bij Chris kwam, die de 3-1 aantekende. (Foto: Jac Haenraets)

Jeugdkampioenen Bixie
uit Helden
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
De Limburgse kampioenschappen van de Bixie werden zondag 26 maart verreden. Daar deden ook leden van
PSV De Cavaliers uit Helden aan mee.

DE KAMPEERSPECIALIST

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl

Damae en Job, de kampioen en reservekampioen van de Bixie
Damae Hanssen behaalde de
kampioenstitel met haar pony Flor in
de A klasse. Job Steijvers werd met
Chico reservekampioen in de dressuur klasse A.

Melanie Stroink behaalde met
Charly Pepper in Venray een eerste
en tweede prijs in de B dressuur.
Tijdens de springwedstrijd in De
Mortel voor de pony’s was er voor

Jessica Maassen met Bockmann’s
Mantiamo een eerste prijs in het
D-Licht. Saskia Drissen behaalde in
Asten een vijfde prijs met Verona in
de klasse B springen.
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Judoclub Helden sleept
wisselbeker in de wacht
Door: Judoclub Helden
Judoka’s van Judoclub Helden namen zondag 26 maart deel aan een toernooi in Baexem. Nova Peeters heeft als
lichtste in de categorie vaak zwaardere tegenstanders. Dat was deze keer weer zo. Ondanks het gewichtsverschil
wist ze een knappe derde plaats te pakken.

Verdiende zege in Kronenberg

De Flatsers pakt
kampioenschap
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo pakt het
kampioenschap na een ruime en dik verdiende zege in Kronenberg op
zaterdag 25 maart.
Er werden geen rare dingen
gedaan voor de wedstrijd en dus
begon Piet Geurts zoals gewoonlijk.
Hij beugelde gewoon goed en het
eerste punt was binnen. Invaller
Henk Mertens speelde op twee
wederom een prima partij en gaf de
tegenstander het nakijken. De winst
van Henk was het laatste punt wat
nodig was voor het kampioenschap. Roy Geurts beugelde op drie
een wisselvallige wedstrijd die hij
toch nog naar zich toe kon trek-

ken en wist te winnen. In de partij
van Mark Driessen kon het ook alle
kanten op gaan. Gelukkig voor Mark
viel het bewuste kwartje dit keer zijn
kant op en won hij alsnog verdiend.
De druk was helemaal van de ketel
in de laatste partij die Ger van
Helden speelde en hij was blijkbaar
met de gedachten bij het feestje dat
er na nog werd gevierd samen met
de meegereisde supporters en de
mannen van het tweede team die
het team thuis opwachtten.

Lotto-Ereklasse

De Treffers verliest
van kampioen
Umberto Coopmans, links, in actie (Foto: Ruud Lucker)
Lucas Colbers ging vliegend
van start met drie opeenvolgende
winstpartijen. Uiteindelijk won hij
hiermee het brons. In dezelfde poule
werd Kevin Janssen na erg goed judo
kampioen. Luna Lucker keerde terug
na een blessure en wist direct weer
een goed toernooi te draaien. Haar
zusje Dali heeft de laatste tijd pech
met de poules. Dit keer was het haar
eindelijk gegund. Ook zij wist al haar

partijen knap te winnen. Eerste plaatsen waren er voor Sen Boonen, Toon
van Ravenstein, Noa Janssen, Dali
Lucker, Janine Janssen, Kevin Janssen,
Luna Lucker, Daisy van Osch, Marlouk
Colbers, Owen van Dijk, Joris Moors en
Umberto Coopmans. Tweede plaatsen
waren er voor Joris Franssen, Barbara
Koonings, Siem Lacroix, Joyce Peters,
Willem Zelen, Ryan Dielissen en
Rens Lequé. Het brons ging naar

Mika Tillemans, Eefje Moors, Daniël
Thijssen, Lucas Colbers, Nova Peeters,
Guus Timmermans, Rik Aendekerk
en Mike Peters. Thom Schmidt, Justin
Thijssen, Levi Lijssen, Suus Horvath,
Bram Timmermans, Milou Verlaek en
Ralf Relou behaalden geen podium.
Met deze grote hoeveelheid podiumplaatsen werd Judoclub Helden voor
de derde keer in vier jaar winnaar van
de wisselbeker.

Voorrondes NK Jazzdans

Door: beugelclub De Treffers
Het eerste team van beugelclub De Treffers uit Maasbree kon
het kampioenschap van Onder Ons 1 uit Neer niet uitstellen op vrijdag
24 maart.
Neer won met 3-2 van De Treffers.
Ondanks het terechte verlies, kijkt
De Treffers terug op een prima
wedstrijd. Jo Hendrix speelde tegen
Onno van Knippenberg en Jac Lintjens
tegen Erik Verstegen. Ze kwamen
tekort en verloren dan ook verdiend.
Frank Peters beugelde tegen
Rob Geelen eindelijk een goede
wedstrijd en bracht zijn tegenstander
aan het wankelen. Maar uiteindelijk

moest Frank toezien dat zijn tegenstander een bol perfect kon vastzetten
en er toch nog met de winst vandoor
ging. Hem Hendrix maakte er een
spannende pot van tegen Jochen op
’t Roodt en won uiteindelijk verdiend
met het kleinst mogelijk verschil.
Wim Grommen beugelde tegen Martin
op ’t Roodt wederom een bekeken
wedstrijd. Hij profiteerde voluit van de
fouten van zijn tegenstander.

Goede resultaten
jazzgroepen SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Dit jaar was gymnastiekvereniging SSS Helden de organiserende vereniging voor een van de voorrondes van het
NK Jazzdans. Vele verenigingen uit het land kwamen zaterdag 25 maart naar sporthallen Piushof in Panningen om
te strijden voor een plek in de finale die plaatsvindt in Ahoy Rotterdam.

Huis van Morgen
traplift demodag

1
0%
KOR
TING *

De hele dag hebben vele toeschouwers mooie dansen mogen aanschouwen. Van SSS Helden hebben zes groepen deelgenomen aan deze wedstrijd
en de allerkleinste danseresjes hebben
hun Maya de Bij-dans mogen laten
zien. Van de D-categorie 6-9 jaar onder
leiding van Petri en Loes behaalden de

danseressen de zesde plaats en onder
leiding van Petri werd de C-categorie
tot en met 13 jaar vijfde.
De danseressen in de C-categorie
tot en met 13 jaar onder leiding
van Michelle en Loes behaalden
de zesde plaats. De B-categorie tot
en met 13 jaar onder leiding van

Sharon en Romi werden tweede en
de B-categorie tot en met 16 jaar
onder leiding van Mandy werd
derde. Onder leiding van Vera werd
de B-categorie tot en met 19 jaar
tweede. De vier groepen van SSS in de
A-categorie dansen op 9 april op de
voorronde in Nieuwegein.

*Alleen geldig na bezoek demodag en uitsluitend bij aanschaf van een nieuwe Swing traplift. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

Bezoek op donderdag 6 april de traplift demodag bij het
Huis van Morgen, van 11.00 -16.00 uur. Bernhardstraat 4
te Panningen. Er zijn een beperkt aantal plaatsen dus bel
(gratis) 0800-5003 voor een afspraak en laat u adviseren.
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Kansen goed benut

Ondanks chaos

VC Kessel dames
winnen derby

MVC’19 wint sportieve
derby tegen Baarlo

Door: volleybalclub VC Kessel
De dames van volleybalclub Kessel speelden zaterdag 25 maart de
derby tegen Tupos D1 uit Baarlo. Een ploeg die op de ranglijst laatste
staat, maar dat was niet te zien aan het spel.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree benutte de kansen beter dan gastploeg
Baarlo in een boeiende derby op zondag 26 maart. Nadat de uitstekend leidende scheidsrechter Van de Rijt na
negentig minuten affloot, had MVC’19 met een 2-0 zege goede zaken gedaan in de 3e klasse C.

In de eerste set begon Kessel erg
zwak, wat resulteerde in een ferme
achterstand. De inhaalslag kwam
te laat en Kessel verloor de set met
23-25. De tweede set ging gelijk
op, maar deze keer trok Kessel aan
het langste eind (27-25). Echter kon
Kessel het goede spel niet vasthouden. Veel persoonlijke fouten en
chaos. Tupos speelde deze set ook

niet opperbest, waardoor de Kesselse
dames de set toch binnen sleepten
met 25-23.
Met goede invalbeurten van
dames 3-speelsters werd in de vierde
set een gigantische voorsprong
opgebouwd, waardoor Kessel de vier
punten in eigen huis hield (25-17).
De derde plaats hebben de dames
hierdoor weer veroverd.

Competitie tegen Panningen

Winst en verlies
voor SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
De turnsters van gymvereniging SSS Helden hadden op zondag
26 maart thuis een dubbele competitiewedstrijd tegen GV Concordia uit
Panningen. Het supplement F-team verloor, het D2-team kon de winst
wel binnenslepen.
Het team supplement F,
bestaande uit Selina van Berlo,
Lina Lahaije, Gwenn Bos, Ilse Meij,
Pleun van Ninhuijs en Yvette Gielen,
begon bij de brug. Er werden mooie
oefeningen geturnd, maar Pleun had
op de brug pech. Op de vloer gingen
de twee teams gelijk op. Met een
minimaal verschil was de winst
toch voor Concordia. Op de balk
en bij de sprong werd wat meer
verschil gemaakt door Concordia.
Concordia won hierdoor de wedstrijd met 186,45 tegen 181,05
punten. Persoonlijke plaatsen waren
een eerste en tweede plek voor
Tess Hendriks (van Hercules Reuver)

en Fay Peeters van GV Concordia.
De derde plek was voor Selina van
SSS Helden. Bij het andere team was
het de beurt aan D2, bestaande uit
Enya Thijssen, Julia Janssen, Anouk
Smet, Nienke Timmermans, Janne
Driessen, Lincy Smeets en Fleur
Hermans. Deze wedstrijd was erg
spannend.
Op sprong en balk was Concordia
net iets beter, maar bij brug en
vloer was SSS beter. SSS Helden
heeft deze wedstrijd gewonnen met
203,98 tegen 199.25 punten. Janne
werd persoonlijk eerste, Julia derde.
Emma Janssen van GV Concordia
werd derde.

MVC’19-speler Job Peeters (links) in duel met
Baarlonaar Dennis van de Vinne (rechts) (Foto: Math Geurts Fotografie)
In de eerste helft waren de beste
kansen voor MVC’19. Mike Spolders
haalde een bal van Rob Custers van
de lijn en Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg hield met mooie reddingen Ron van den Kerkhof van treffers
af. Toch kwam MVC’19 in de eerste
helft verdiend op voorsprong. Na een
mooie vrije trap van Marco Daniëls
kwam de bal in de Baarlose defensie
bij Joris Timmermans, die bij de tweede
paal de score opende. Vlak voor rust
leek Baarlo de gelijkmaker te scoren,
maar MVC’19 keeper Tim van Renselaar
redde fraai.

Na de rust kwam de geblesseerde
Rob Custers bij MVC’19 niet terug.
Trainer Rob Geenen had de aanvallende wissels Wouter Peeters en
Maikel van Erp ingebracht. Jeroen van
Wijlick en Stan Wijhers waren in de
kleedkamer achtergebleven. Dat kwam
het Baarlose spel ten goede.
Baarlo veroverde een veldoverwicht.
MVC’19 moest noodgedwongen een
stap achteruit doen en beperkte zich
tot spaarzame uitvallen. Baarlo joeg
met man en macht op de gelijkmaker.
Er deden zich vele hachelijke momenten voor in het Maasbreese strafschop-

gebied. MVC’19 hield stand, mede
dankzij een goed keepende Tim van
Renselaar. De Baarlonaren hadden hun
vizier niet goed afgesteld. Omdat de
Baarlose gelijkmaker uitbleef, bleef
MVC’19 op die ene doeltreffende uitval
loeren.
Ron van den Kerkhof werd in
de 90e minuut de diepte ingestuurd. De Maasbreese topscorer gaf
vervolgens Baarlo-keeper Jeffrey
Schouenberg geen schijn van kans.
Een moegestreden MVC’19 kan door
de 2-0 zege in de derby weer denken
aan een topmiddenmootpositie.

Clubkampioen
schappen tennis
in Beringe
Door: tennisvereniging TV Bevo
Bij tennisvereniging TV Bevo in Beringe zijn onlangs de clubkampioenschappen tennis gemengd dubbel gespeeld.
Iedereen kon meedoen en zich
individueel opgeven. De sportcommissie heeft zo goed mogelijk de koppels
samengesteld. Daarbij is gekeken dat
de koppels ongeveer gelijk waren wat
betreft speelsterkte. Het was gezellig
en het waren leuke, mooie en spannende wedstrijden. In de poulewedstrijden hebben bezoekers kunnen
genieten van bijna de helft driesetters en uitslagen die dicht bij elkaar
lagen. Ook in het verdere verloop van
de clubkampioenschap-wedstrijden
werden vier van de zes wedstrijden in drie sets gespeeld, waaruit
blijkt dat de koppels goed waren
samengesteld. Het weer was goed.
Er werd gespeeld voor de eerste tot

en met laatste plaats. Als eerste is het
duo Henry Bankers en Yvonne Bosch
geëindigd en kwamen Peter van
Dijck en Truus Broos op de tweede
plek na een stand van 6-1, 4-6 en
6-4. Op de derde en vierde plaats
eindigden Peter Broos met Jeanne
Zelen en John v.d. Pasch met Agnes
Janse. Zij speelden een wedstrijd
met uitslag van 6-4, 6-3. Op de vijfde
en zesde plaats eindigden de duo’s
Sjaak Joosten met Henny Bankers en
Leon Wijhers met Dorrie Bosch na een
uitslag van 6-7, 6-3, 7-5. Ten slotte
eindigden de duo’s Frans Bos met
Monique Janssen en Hans Zelen met
Ingrid Snel. Zij kwamen tot de uitslagen 7-6, 4-6, 6-3.

Cakehart van Lokaal Peel&Maas
voor het Gehandicaptenplatform
Het overheerlijke ‘cakehart’ van Lokaal Peel&Maas
werd vorige week door de raadsleden Rob Willems,
Edward Wezenberg, Jeanne Hesen en Saskia Vervoort
uitgereikt aan het Gehandicaptenplatform.
Het Gehandicaptenplatform zet zich in voor
inwoners met een beperking. Het platform
voert met allerlei zorg organisaties overleg
en probeert actief knelpunten op te lossen.
Lokaal Peel&Maas bedankt het Gehandi-

captenplatform voor al die inspanningen!
Het cakehart wordt driemaal per jaar uitgereikt aan een organisatie in Peel en Maas
die een bijzondere prestatie levert voor de
inwoners van de gemeente.
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Eerste Dan jiujitsu

Heldenaar en Maasbreenaar
halen zwarte band
Door: martial-arts school Ki Shin Tai
Ron Janssen uit Helden en Burney Aerts uit Maasbree hebben zondag 26 maart hun eerste Dan jiujitsu behaald.
Beide heren volgen lessen bij de martial-arts school Ki Shin Tai in Maasbree.

GOK grote winnaar

Minitoernooi zitvolleybal Panningen
Door: volleybalvereniging VC Olympia Paravolleybal
Volleybalvereniging VC Olympia Paravolleybal uit Panningen heeft
zaterdag 25 maart een geslaagd minitoernooi zitvolley gehouden.
De winnaar van het toernooi is GOK geworden, een combinatie van
Gesposs, Olympia Tiel en Koprol uit Nijmegen.

Onder het kritische oog van
professor Krishna Gopal (tiende Dan),
Shihan Theo de Jong (zesde Dan) en
hun Shihan Rik Pieterse (vijfde Dan)
lieten beide kandidaten een strak
en gestructureerd kata zien. Ook de
losse technieken en de randori,
ter afsluiting, werden zeer goed

Puntenverlies
dames Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De volleybalsters van het
eerste damesteam van volleybalvereniging VC Olympia uit
Panningen moesten in de
afgelopen weken alle zeilen
bijzetten. Tegen het laag geklasseerde The Athletes Foot/
Sittardia DS1 kon de motor
zaterdag 25 maart blijkbaar niet
opgeladen worden.
De wedstrijd ontspon al snel
in een 2-0 achterstand in sets.
De eerste set was een blamage.
Met 25-13 werd de koploper afgedroogd. Toen in de tweede set een
18-10 voorsprong op het scorebord
stond, dacht men alles gerepareerd
te hebben. Maar met het fanatieke
Sittardia had men fout gerekend.
Weer werd dit afgestraft en ging
Sittardia ook met deze set aan de
haal. De overige drie sets werden
daarna plichtmatig en met ruime
cijfers binnengehaald, maar het
spel was alles behalve goed en niet
goed genoeg om de komende vier
wedstrijden de eerste plaats vast te
houden. De concurrent is inmiddels
zeer dicht genaderd.

uitgevoerd. Dit zou niet verwonderlijk
zijn, ware het niet dat Burney blind
is. Toch heeft hij, door regelmatig en
hard te trainen en te oefenen met
Ron Janssen onder leiding van hun
Shihan, zich alle benodigde vaardigheden eigen gemaakt. De KJF (Ko Ryu
Jiujitsu Federation) heeft er door hun

succes twee jiujitsuka’s bij.
In de vaste dojo van Ki Shin
Tai bij sportcentrum Dynamic in
Maasbree hebben beide heren zich
de afgelopen jaren de technieken
eigen gemaakt en nu hun examen
afgelegd. Hun harde werken is nu
beloond met deze zwarte band.

Persoonlijk
contact.
Ook na het
afsluiten van
uw hypotheek.
Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Naast de deelname van GOK is
de deelname van zitvolleybalteam
uit Kruikenburg (België) bijzonder te
noemen. Het tweede team van Holyoke
heeft met een nieuwe speelster goed
gepresteerd. De ervaren krachten van
VC Olympia Paravolleybal kunnen wat
verjonging goed gebruiken maar doen
het nog steeds goed.

Kom
gerust
langs!

In totaal behaalde GOK acht
punten, gevolgd door het team van
VC Olympia dat zes punten behaalde.
BVC Holyoke behaalde drie punten en
Kruikenburg uit België sleepte één punt
mee naar huis.
Kijk voor meer berichten over het
paravolleybal van VC Olympia op hun
Facebookpagina.
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Verlies

Geen kansen voor
Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste team van voetbalvereniging VV Koningslust speelde zondag 26 maart een lastige uitwedstrijd tegen
Neerkandia uit Neerkant. Koningslust verloor met 2-1.
In de eerste minuut had Koningslust
al op voorsprong kunnen komen, maar
de inzet van Bram Rongen belandde
recht op de keeper. Na deze actie hield
Koningslust de druk en probeerde de
ploeg de aanval te zoeken. In de tiende
minuut liet Neerkandia van zich horen
met een schot vanaf de rand van het
zestienmetergebied. Even later schoof
Rik Wijnands goed door naar het middenveld. Daarna kreeg hij plots een
grote kans. De keeper redde echter
goed op het lastige schot. Nick Rongen
probeerde het met een solo, maar zijn
schot ging net naast.
In de 31e minuut kreeg Tim
Wijnands een gele kaart. Na wat
onenigheden met de scheidsrechter
zat Tim dicht tegen zijn tweede gele

kaart aan en werd gewisseld in de
33e minuut voor Roy Bos. Roy scoorde
in de 36e minuut de 0-1 voor
Koningslust, maar deze treffer werd
afgekeurd wegens buitenspel. In de
40e minuut verstoorde de razendsnelle Roel Ghielen de opbouw van
Neerkandia, waardoor Roy Bos een
schietkans kreeg die de keeper kon
vangen. Met een 0-0 stand gingen
beide teams rusten.
In de tweede helft kwam
Neerkandia scherper en feller uit de
kleedkamer. De nummer 10 speelde
drie verdedigers uit en schoot de bal
richting het doel. Roel Hunnekens kon
de bal niet tegenhouden, 1-0 voor
Neerkandia. In de 61e minuut kwam
Niels Jeuken in het veld voor de moe-

gestreden Nick Rongen. Ook Neerkandia
wisselde twee keer om de overwinning
veilig te stellen. Koningslust probeerde
de druk op te voeren, maar dit resulteerde niet in grote kansen. In de 80e
minuut mocht de 16-jarige B-speler
Ivo Schers zijn debuut maken in het eerste elftal. Zijn eerste actie langs de linkerkant zorgde direct voor gevaar, maar
het schot werd geblokt door de verdediging van Neerkandia. Koningslust
speelde achterin één op één en dat
resulteerde in een sneller counter
van Neerkandia in de 85e minuut,
die leidde tot de 2-0. Drie minuten later
kwam Koningslust terug in de wedstrijd,
toen Niels Jeuken een voorzet van Roel
Ghielen binnentikte. Uiteindelijk won
Neerkandia met 2-1.

Twee doelpunten in twee minuten

Nederlaag voor Egchel
Door: voetbalvereniging SV Egchel
Op de eerste zondag in de zomertijd, 26 maart, trad het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel op
sportpark Dijckerhof in Reuver aan tegen de nummer drie in de vijfde klasse E.
Onder lenteachtige omstandigheden floot de pas 20-jarige arbiter
Versteegh uit Helmond. Hij floot een
prima wedstrijd en kon de kaarten op
zak houden in deze sportieve match.
In vergelijking met de vorige week
kon Egchel weer een beroep doen
op vier basisspelers die toen afwezig waren. Nadat beide ploegen een
goede kans hadden gekregen op de
openingstreffer, kwam de thuisploeg
na een kwartier op voorsprong. Uit een
aanval over links zorgde Jorn Huijs
met een uithaal in de rechterhoek
voor de 1-0, keeper Bjorn Oomen
was geslagen. In de resterende dertig

minuten voor rust ging de partij prima
gelijk op met ook enkele mogelijkheden voor de vandaag in het zwart
gestoken bezoekers. Jorrit Kersten
met een kopbal, Frank Gielen met een
hard schot en Leon Teeuwen met zijn
linker hadden geen succes of vonden
doelman Roy Hendriks op hun weg.
Reuver zorgde met enkele schoten
voor gevaar. Vlak voor rust leed Egchel
balverlies op het middenveld, zodat
Bram Smeets namens Reuver met een
schot in de verre hoek voor de 2-0
ruststand zorgde.
De tweede helft kende een
beduidend mindere amusements-

waarde. Jorrit Kersten maakte na een
kwartier plaats voor Martijn Rambags.
Leon Teeuwen kreeg vervolgens de
kans op de aansluitingstreffer, maar
zijn inzet werd van de lijn gehaald.
Jeugdspeler Luuk Timmermans verving
Rick Crommentuijn en Egchel ging één
op één spelen. De wedstrijd leefde
echter niet meer op en leek op een
2-0 stand te eindigen. Echter in de
voorlaatste en laatste minuut kreeg
Egchel nog twee simpele treffers om
de oren door wederom Bram Smeets
en Gilles Puts, zodat het duel in een
ruime maar geflatteerde 4-0 zege voor
Reuver eindigde.

Zware kluif

VC Olympia-heren
verliezen van nummer 2
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen speelde zaterdag 25 maart tegen
VC Maasdal. Na drie goede wedstrijden, waarin elf punten werden gepakt, wachtte het team deze keer een zware
kluif tegen de nummer twee in de competitie.
De opdracht was dezelfde als de
afgelopen weken: minimaal één punt
pakken. Met dezelfde zes van de afgelopen weken werd er aangevangen.
Het ervaren Maasdal kon in het begin
geen afstand nemen. Het werd een
lange gelijk opgaande strijd tot 18-18.
Vervolgens schakelden de bezoekers
een tandje bij en dat resulteerde voor
hen in setwinst met 25-21.
Er waren dit keer kansen om zeker
een puntje te pakken in tegenstelling
tot de heenwedstrijd. Daarin verloor
VC Olympia overigens kansloos.
Dat liet het team in de tweede set

zien. De mannen namen in het begin
meteen drie punten voorsprong en
deze bleven gedurende de set onoverbrugbaar voor Maasdal, ondanks
hun gevarieerde aanvalsspel waarop
de heren nauwelijks grip kregen in
de verdediging. Overigens was het
aanvalsspel niet zo denderend, want
er stond een sterk groot blok tegenover, maar toch bleef de voorsprong
gehandhaafd. Vanaf 22-19 in het voordeel van Panningen was het gedaan
met de voorsprong, Maasdal kwam
op 23-23 langszij. Met op dat moment
twee knullige fouten kreeg Maasdal zo

de setwinst in de schoot geworpen.
De derde set werd een kopie van
de tweede. Een kleine voorsprong
bleef lang intact, maar tegen het
einde aan kwam Maasdal op ervaring weer langszij. Panningen moest
daardoor weer haar meerdere in
Maasdal erkennen. Eén puntje heeft
het team vandaag wel verdiend, maar
in de vierde set was het wéér net niet.
Ondanks het harde werk bleven de
mannen erin geloven, maar het werd
niet beloond. Dit resulteerde in 4-0
verlies, waarbij het iedere set steeds
net niet was.
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Tijdelijk gestaakt

Ongelukkig Helden
onderuit
tegen koploper
Door: voetbalvereniging VV Helden
Een puike eerste helft wist voor het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Helden geen goed vervolg te krijgen na de rust. Helden ging
met een verdiende 2-0 de rust in, maar Brevendia kwam na rust knap
terug tot 2-4.

LTC Tonido

Open dag tennisclub Baarlo
Tennisvereniging LTC Tonido in Baarlo opent haar deuren en banen voor nieuwe leden tijdens de
open dag op zondag 2 april. Door de trainers van LTC Tonido worden ‘s middags een tennisclinic en
behendigheidsspellen verzorgd waaraan volwassenen en jongeren mee kunnen doen. Op deze manier
wil de tennisclub iedereen kennis laten maken met het tennis en de vereniging. Vanaf 13.30 uur zijn er
verschillende activiteiten op de tennisbaan op Hoogenkamp in Baarlo, achter recreatiepark De Berckt.

BEVO toont ware gezicht
Door: voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe speelde op zondag 26 maart tegen
VV Maarheze. Na twee mindere wedstrijden, toonde BEVO weer eens haar ware gezicht tegen Maarheeze dat
tweede stond op één punt van koploper Brevendia.
In de beginfase waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd.
Beide ploegen kregen in het eerste
half uur eigenlijk geen echte goede
kansen, maar het was wel spannend.
Het spel golfde op en neer, waarbij de
verdedigingen het hoofd koel hielden.
In de dertigste minuut kwam de eerste
echte kans voor Luc Simons, na goed
voorbereidend werk van Rob Minten.
Luc haalde uit, maar zag de bal net
over de kruising gaan. In deze fase
werd ook nog een doelpunt afgekeurd
van Sam van Rijt, na vermeend duwwerk van Rob Minten bij de keeper.

In de veertigste minuut had misschien
voor een strafschop kunnen worden
gefloten, na een grove charge op Kevin
Vossen, maar deze bleef nog net op de
been. Hij kon niet doeltreffend meer
uithalen, doordat hij geheel uit balans
was. De rust ging dan ook in met een
dubbelblanke stand, waarbij BEVO
eigenlijk iets meer had verdiend.
Echter de eerste tien minuten na
rust speelde Maarheeze goed voetbal
en moest BEVO zich beperken tot
verdedigen. Na deze stormachtige
minuten kreeg BEVO weer grip op
de wedstrijd en kon de ploeg naar

hartenlust counteren. De voetballers deden dat dan ook met verve.
BEVO was de betere ploeg, maar kon
dit vooralsnog niet uitdrukken in een
doelpunt.
Tien minuten voor tijd werd
Demi Basten nog ingebracht voor
Luc Simons, die de angel in de
Maarheeze-ploeg goed in bedwang
had. De verse Demi nam zijn taak
keurig over. BEVO kreeg in de 85e
minuut eindelijk loon naar werken en
uit een perfecte hoekschop van Kevin
Vossen kopte spits Rob Minten de bal
tegen de touwen en werd het 1-0.

In de eerste helft kwam Helden
ietwat gelukkig op voorsprong toen
Joris Heuvelmans een schot van richting deed veranderen en daarmee zijn
eigen doelman passeerde. Vlak voor
de rust kwam Koen Maessen op links
door en schoot diagonaal het tweede
doelpunt van de dag binnen.

Schreeuwen om
strafschop
Na de rust ging het echter vrijwel
direct mis toen Sil Wolters profiteerde
van slap Heldens verdedigen waarmee de spanning direct terug in het
spel was. Vlak daarna schreeuwde
alles met een blauw-wit hart om een
strafschop toen Tim Pilon uit balans
werd gebracht. Aan de andere kant
ging de bal echter wel op de stip toen
Tim in den Kleef doorbrak. Sil Wolters
passeerde doelman Knippenbergh
vervolgens, waardoor de stand weer
gelijk was. Tot overmaat van ramp trof
Gilian de Bruijn met nog een twintigtal
minuten op de klok het eigen doel.

Een schot op de paal belandde tegen
de Heldense verdediger waardoor de
bal ongelukkig in eigen doel rolde.

Commentaar
Heldense supporters
Wegens aanhoudend commentaar
vanuit het fanatieke Heldense publiek
aan het adres van scheidsrechter
Clijsen besloot deze om de wedstrijd
tijdelijk te staken. Voor Helden was
deze korte onderbreking het moment
om aanvallend te gaan spelen. Bram
Kersten werd naar voren gehaald
en was nog dichtbij de gelijkmaker.
Zijn kopbal strandde echter in de handen van doelman Nouwen. Het ging
voor de Heldenaren helemaal mis
toen Guido Wolters met nog enkele
minuten op de klok de wedstrijd
definitief in het slot gooide door een
counter beheerst af te ronden.
Het seizoen lijkt hiermee klaar
voor de blauwhemden. Promotie noch
degradatie lijkt op dit moment ter
sprake te komen.

nu

10%
kort

uw gordijnen weer
schoon en fris

ing

Geef krimp
geen kans!

deze actie is geldig t/m 30 april

www.motio-sport.com

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

Dames 2 eerste kampioenen
VC Olympia
De eerste kampioenen van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen werden zaterdag
25 maart gefeliciteerd. Het tweede damesteam van de club behaalde de eerste plaats in de eerste
klasse, na een 3-1 overwinning op concurrent ADC dames 2 uit Stein. Volgend jaar mogen de dames
van VC Olympia uitkomen in de promotieklasse.

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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Den Soeten Inval

Concerten in De Keverberg
In Kasteel De Keverberg in Kessel vindt op zondag 2 april een editie
van Den Soeten Inval plaats. Tijdens deze editie vinden er twee optredens
plaats.
Het evenement wordt om
11.00 uur afgetrapt met een optreden van Jack Vinders. In 2007 werd
hij uitgeroepen tot beste Limburgse
zanger, gevolgd door beste vocalist in 2009, 2010, 2011, 2012 en
2014. Jack produceert vanaf 2009
zijn albums, schrijft alle teksten en
componeert. Hij is niet alleen zanger
en cabaretier, maar onder andere
ook acteur, regisseur en presentator.
Hij zing onder meer Franse chansons,
ballades en swingende songs.

Om 15.00 uur treedt het koor de
Kwirzengers op. Dit koor is opgericht
in 1989. De leden zijn veelal ook lid
van Mannenkoor Maas-en-Neergalm
uit Neer. De naam komt van een
kleine waterloop, de Kwir, die haar
water via de Neerbeek op de Maas
loost. Zij willen met hun zang hun
liefde voor de Limburgse taal uitdragen. Veel teksten van de liedjes
zijn afkomstig van Huub Brouns, met
muziek van de oud-muzikaal leider
Lou Paffen uit Kerkrade.

Cabaretshow

RUK! in DOK6 Panningen
De voorstelling RUK! toert door Nederland: het is een cabareteske
show, met heel veel humor en veel liedjes waarbij iedereen mag
meezingen. De voorstelling komt op donderdag 6 april naar het DOK6
Theater in Panningen.

Communicanten basisschool
Grashoek bij bakker
De communieklas van basisschool De Horizon uit Grashoek was woensdag 22 maart te gast bij
Bakkerij Jacobs in Panningen. De leerlingen van groep vier kregen eerst een rondleiding en uitleg over
de bakkerij. Daarna mochten ze zelf aan de slag om broodjes te maken én bakken. Na afloop werd het
lekkers mee naar huis genomen.

De Vastenactie

Wandelen voor San Salvador
De Vastenactie organiseert op zondag 2 april een wandeling ten bate van kinderen in San Salvador. De wandeling loopt tussen kerken in de gemeente Peel en Maas. De wandeling is niet bedoeld om geld op te halen, maar om
op een sportieve manier ‘Eilanden van Hoop in San Salvador’ onder de aandacht te brengen.
Het initiatief ‘Eilanden van
Hoop in San Salvador’ krijgt dit jaar
de opbrengst van de vastenactie.
San Slavador is de hoofdstad van
El Salvador. Vooral de wijken Apopa en
Mejicanos gaan gebukt onder extreem
geweld door criminele bendes, die het
leven in de wijken volledig beheersen.
Mensen worden bedreigd,

De voorstelling RUK! wordt
uitgevoerd door de heren van
Enge Buren. Het is het zesde
seizoen dat zij in de theaters te zien
zijn. In hun nieuwe muzikale
cabaretprogramma rocken de Buren.
Acts, sketches en muzikale stijlen
worden door elkaar verweven.
Enge Buren brengt muzikaal cabaret.
De drie heren hebben alle grappen
en grollen op een originele en
uiterst creatieve manier naar

muziek en liedjes vertaald.
Hun programma bestaat uit
komisch gearrangeerde covers,
persiflages van bekende pophits
en zelfgeschreven nummers.
Verschillende soorten muziekstijlen worden gebruikt en met
de drie zangstemmen maken ze
van elke voorstelling een uiterst
gevarieerde en vermakelijke show.
De voorstelling begint om 20.15 uur.
(Foto: Wim Lanser)

De krochten van het menselijk brein

Technocabaretduo
Matroesjka in DOK6
Technocabaretduo Matroesjka speelt op woensdag 5 april haar
voorstelling Brainwash bij DOK6 Theater in Panningen.
In ‘Brainwash’ duiken Lisa Loeb
en Janneke Rinzema in de diepste
krochten van het menselijk brein.
Op zoek naar de imperfecties én
de pareltjes, wagen ze zich aan
onderwerpen waar zelfs de meest
doorgewinterde cabaretier zijn
vingers niet aan durft te branden.
“Met rauwe humor, vlijmscherpe

sketches en knotsgekke personages,
belichten ze de actualiteit vanuit
onverwacht perspectief en weten
ze moeiteloos jouw hersenpan te
kraken. Brainwash is een voorstelling
vol spetterend samenspel, prachtige
liedjes en keiharde grappen”, aldus
DOK6. De voorstelling begint om
20.15 uur.

afgeperst en beroofd. Met de
opbrengst van de vastenactie 2017
wordt een aantal ‘Eilanden van hoop’
gesteund, waaronder het jeugdcentrum van de zusters Angel de la
Guarda in Apopa, een toekomstig
jeugdcentrum en het sociale werk van
de paters Passionisten in Mejicanos
en het vrijwilligerswerk van Centro

Bartholomé de las Casas op basisscholen. De wandeling op zondag
2 april start om 12.30 uur bij de kerk
van Panningen. Er zijn routes van 5,
10 en 15 kilometer langs tussenliggende kerken. Alle routes eindigen
bij De Houbereij in Panningen.
Kijk voor meer informatie op
www.vastenactie.nl

Op zoek naar de Sloddervos

Woezel en Pip komen naar
Panningen
De twee populaire kinderfiguren Woezel en Pip staan met hun vierde familievoorstelling in de theaters. Op
zaterdag 1 april zijn ze te gast bij DOK6 Theater in Panningen met de musical ‘Woezel en Pip op zoek naar de
Sloddervos’.
De voorstelling is een spin-off
van de gelijknamige bioscoopfilm.
Samen met al hun vriendjes gaan
Woezel en Pip op zoek naar de stelende
Sloddervos. Kinderen kunnen vooraf-

gaand aan de voorstelling een eigen
geknipte, geknutselde of getekende
versie van de Sloddervos inleveren.
Na afloop van de voorstelling kunnen
de kids ook nog eens knuffelen met de

levensgrote knuffels van Woezel en Pip
in de foyer van het theater.
De voorstellingen zijn voor kinderen
vanaf twee jaar en vinden plaats om
14.00 en 16.00 uur.

Bibliotheek

Schrijversbezoek Tosca Menten
in Panningen
De schrijfster Tosca Menten brengt op woensdagmiddag 5 april een bezoek aan de bibliotheek van Panningen,
gevestigd in het Huis van de Gemeente in Panningen.
Tosca Menten heeft de verhalen van Dummie de Mummie
geschreven, die ook verfilmd zijn.
De schrijfster gaat tijdens haar bezoek
aan de bieb meer vertellen over de

avonturen van Dummie, Goos en
meneer Krabbel, maar ook over haar
nieuwe boeken Gruwelijke Grappige
Griezelverhalen en de verhalen over
Siem Subliem. Kinderen mogen

verkleed komen als mummie.
Het schrijversbezoek in de Panningse
bibliotheek is bedoeld voor kinderen
vanaf groep 4 en duurt van 14.00 tot
15.00 uur.
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Twee stichtingen betalen ziekenpoli in Indonesië

Een ‘Maasbreese’ polikliniek in Kalibaru
Voor Herm Pennings (59) en zijn neefje Sander Janssen (38) is zaterdag 1 april een heuglijke datum. Dan kan
hun ziekenpoli namelijk officieel van start gaan. In de kliniek zit onder andere een laboratorium, tandarts en eerste
hulp-afdeling. Dat klinkt allemaal vrij normaal, maar dat is het in de Indonesische regio Kalibaru in Indonesië niet.
Dankzij de stichtingen Semangat en Sterke Stille Kracht van de geboren Maasbreenaren kunnen lokale bewoners
straks naar een echte polikliniek.

taire opleiding zijn als de middelbare
school”, aldus Herm. “Mevrouw Harnik
kiest de kandidaten uit en wij zorgen
ervoor dat ze gekoppeld worden aan
een sponsor uit Nederland.”

Overgenomen van
overleden echtpaar

Herm was afgelopen winter nog
drie maanden in Indonesië om alles
rond te krijgen voor de poli. Dat was
nog niet zo gemakkelijk. “Het hele
traject heeft nu in totaal vier jaar
geduurd”, vertelt Herm. “Je mag als
Nederlander geen grond, stichting
of gebouwen in bezit hebben in
Indonesië en om daar een juridisch
antwoord op te bedenken en uit te
voeren, is een tijdrovend proces.
Vanaf 1 april kunnen we vanuit onze
stichtingen Semangat en Stille Sterke
Kracht (SSK) eindelijk aan de slag.”
Om het verhaal helder te krijgen,
moeten we een heel stuk terug in de
tijd. Tijdens een reis door Indonesië

met zijn vrouw in 1994, kwam Herm
op een plantage van mevrouw Harnik.
De Indonesische met Nederlandse
roots runde naast de plantage ook
een weeshuis waar vaak toeristen
kwamen.

‘Begon bij
mevrouw Harnik’
“Mevrouw Harnik wilde toen een
kleuterschool beginnen en mijn vrouw
en ik hebben toen besloten daar geld
achter te laten.” Daarna volgde een
jarenlange pauze in het contact en
dat kwam pas weer op gang toen
het Maasbreese echtpaar nogmaals

besloot de school te ondersteunen.
Die tweede donatie bleek de
opening voor een hechte band met
de regio in Indonesië. “In 2004 heb
ik via een organisatie twee kinderen
financieel geadopteerd”, vertelt Herm.
Daar bleef het niet bij. Toen hij tijdens
een nieuwe reis door Azië de armoede
om zich heen zag, besloot Herm er zélf
iets aan te gaan doen. “Maar dan wel
in Kalibaru, omdat ik daar al contacten
had met mevrouw Harnik. Ik besloot
Stichting Semangat op te richten.”
De stichting ondersteunt kansarme
kinderen uit het weeshuis van
mevrouw Harnik door hun opleiding te
betalen. “Dat kan zowel een universi-

Semangat bestaat alweer negen
jaar en in die tijd kwam Herm een
ander project ter ore: Stichting Sterke
Stille Kracht. Een ouder echtpaar uit
Nederland was in dezelfde regio als
Herm bezig met het helpen van de
lokale bevolking. “Zij hadden met fondsen en subsidie een gebouw van 2.000
vierkante meter neergezet in Kalibaru”,
vertelt Herm. Daar zaten verschillende
zorgpraktijken in zoals een tandarts,
maar het hele project stopte toen het
echtpaar binnen een half jaar van
elkaar overleed. Samen met mevrouw
Harnik besloot Herm hun stichting over
te nemen.
Overnemen was makkelijker
gezegd dan gedaan. De kinderen
van het overleden echtpaar hadden de stichting geërfd, maar omdat
Nederlanders geen grond of gebouwen
mogen bezitten in Indonesië was dat
een lastig verhaal. “Bij de ambtenaren

in Indonesië gingen alle alarmbellen af
toen we het wilden overnemen en de
hoogste baas moest zich erover buigen.
We belandden onder op de stapel en
moesten lang wachten. Daarnaast
wilde één van de kinderen niet echt
meewerken, waardoor alles nóg meer
vertraging opliep. Alles bij elkaar hebben we vier jaar gewacht.”
Alles is nu echter in orde en
Herm wist ook zijn neefje Sander uit
Baarlo over te halen mee te doen.
Hij ontfermde zich over SSK. “Met die
stichting betalen we voor operaties
van kinderen tot 25 jaar aan kleine
gebreken zoals klompvoetjes, gezwellen of hazenlippen”, vertelt Sander.
“Samen met Semangat hebben we het
enorme gebouw in Kalibaru weer een
functie gegeven. Die van polikliniek.”
In het pand komen onder meer
een vroedvrouwpraktijk, ambulance,
eerste hulp, laboratorium, ziekenzaal,
apotheek en dokterspraktijk. “Veel van
die functies worden straks ingevuld
door mensen die dankzij stichting
Semangat een opleiding konden
volgen”, vertelt Herm. “Zo zorgen we
ervoor dat de toekomst ook gewaarborgd blijft.” Kijk voor meer informatie
over de stichting en donaties op
www.semangat.nl

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al ruim
25 jaar het transport voor paarden van en naar alle nationale,
internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar jongste bediende:

import/export
medewerker
m/v

Wij vragen:
• minimaal MBO niveau;
• kennis – en ervaring met paarden;
• goede communicatieve eigenschappen en klant
vriendelijke houding;
• beheersing van de Engelse en Duitse taal
(eventueel Spaans / Chinees);
• omgang software programma’s; Word, Excel etc;.
• vastberaden en doorzettings vermogen;
• ﬂexibel en zelfstandig;
• collegiaal en kunnen werken in teamverband.

Privéconcert van Kesselse
fanfare voor prins
De Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel gaf vrijdag 24 maart een privéconcert voor het prinselijk
trio, de raad van elf en het boerengezelschap van dit jaar. Ook de nieuwe buurtbewoners achter het
repetitielokaal werden uitgenodigd het bij te wonen. Op zondag 26 maart gaf de slagwerkgroep, met
gastorkesten percussiegroep Zinvol Geweld uit Neer en de percussiegroep van de Harmonie uit Budel,
nog een concert. De jeugdslagwerkgroep zorgde voor een spetterende opening, waarna de volwassenen het overnamen.

Wij bieden:
• fulltime functie voor 40 uur per week;
• veelzijdige werkzaamheden;
• opbouwen van nationale & Internationale netwerken;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband.
Ondanks dat de werkzaamheden voor het overgrote deel op
kantoor zullen plaatsvinden, zijn wij van mening dat kennis
van paarden een absolute pré is.
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Email jouw CV naar vacature@horseservice.nl of stuur een brief
naar Horse Service Int’l bv, Hazenkampweg 8a, 5964 PE METERIK
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com
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Agenda t/m 6 april 2017
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Paaseierenactie

za
01
04

Motortoertocht

Première Ome Sjaak is doëd…
en den is d’r koffie

Tijd: vanaf 16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Spektakel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

zo
02
04

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: motorclub GTM
Locatie: café De Pool Maasbree

Potgrondactie St. Hubertus

Ruilbeurs
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel- en Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Optreden Jack Vinders en de
Kwirzengers

Tijd: vanaf 10.30 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

ma
03
04

Kledinginzameling

di
04
04
wo
05
04

Lezing voeding en hormonen

Tijd: 13.15-15.15 uur en 18.00-19.00 uur
Organisatie: Missiecomité Beringe
Locatie: kerkplein Beringe

Tijd: 19.30 – 20.00 uur
Org: boekhandel Blz en Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente Panningen

Bezoek Tosca Menten
Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente Panningen

Opening vernieuwde gedeelte centrum

Fashion & Cars

Bijeenkomst Ietsje Anders

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: Centrum Management Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Centrum Management Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

Repair Café

Wandeling vastenactie

Cabaretvoorstelling Brainwash

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: Allerhande Panningen

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: kerken Peel en Maas
Locatie: kerk Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Jeugdviscursus

Open dag tennisclub

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: HSV De Ruisvoorn
Locatie: Breeërpeel Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: tennisclub LTC Tonido
Locatie: tennisbaan op Hoogekamp Baarlo

Optreden Towerband

Oorlogsstoet en herdenking

Presentatie Baolders Waordebook

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: ± 14.00-16.00 uur
Org: Vereniging van Historische Militaire Voertuigen
Locatie: straten Maasbree, Baarlo en Helden,
kerkhof Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: historische werkgroep De Borcht
Locatie: De Engelbewaarder Baarlo

Voorstelling Woezel en Pip

Voorstelling Ome Sjaak is doëd…
en den is d’r koffie

Voorstelling RUK!

Tijd: 14.00 en 16.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

do
06
04

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Spektakel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

PER DIRECT AANVAARDBAAR

Kienmiddag

ZOMER START BOUW•
• Informeer naar de voorwaarden

Stoet van
oorlogs
voertuigen
Tien tot twintig voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog rijden zondag
2 april vanuit Venlo naar het
Maasbreese kerkhof. De chauffeurs
brengen daar een eerbetoon aan de
gesneuvelde Engelse soldaten die
Maasbree in 1944 bevrijdden.

6 RUIME PATIOWONINGEN
Verkoopprijzen vanaf € 215.000,- v.o.n.

8 COMFORTABELE

EENGEZINSWONINGEN

Verkoopprijzen vanaf € 172.500,- v.o.n.

ZATERDAG 1 APRIL 2017 OPEN

HUIS

VAN 10.00 TOT 11.00 UUR IN DE INGERICHTE PATIOWONING AAN
DE MOLENSTRAAT IN HELDEN! U BENT VAN HARTE WELKOM!

WWW.PLANDORPERTORE.NL
t 077 306 71 00

t 077 308 22 32

t 077 355 93 33

Het initiatief voor de historische
tocht komt van de Vereniging van
Historische Militaire Voertuigen uit
Venlo. Vanuit Venlo rijdt de stoet met
militaire voertuigen, waaronder vrachtauto’s, richting het kerkhof bij Achter
de Hoven in Maasbree. Hier arriveren
ze rond 14.30 uur. Op het kerkhof
houden de chauffeurs en begeleiders
van de stoet een korte ceremonie.
Ook wordt een verhaal verteld over
de Engelse soldaten die er begraven
liggen en in november 1944 Maasbree
bevrijdden van de Duitse bezetters.
Na de bijeenkomst, rond 15.30 uur,
vertrekt de stoet via de Kerkstraat
en Wilhelminalaan richting Baarlo
en Helden. Via de Provincialeweg in
Helden en Kessel wordt de weg langs
de Maas weer vervolgd richting de
kazerne in Blerick.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Communieklassen Panningen
bij de bakker
De groepen vier van basisscholen Nieuweschool, De Wissel en De Groenling uit Panningen waren
donderdag 23 maart samen op bezoek bij Bakkerij Teun in Panningen. De Heilige Communie is sinds
dit schooljaar gezamenlijk geregeld vanuit een naschools-programma in samenwerking met de
parochie. Alle communicantjes van de drie scholen kregen samen met meester Wiet Hermans een
rondleiding door de bakkerij, waar koekjes en broodjes worden gebakken. Daarna gingen ze ook zelf
aan de slag. “Bakkerij Teun bedankt”, schreven de kinderen op een knutselwerk dat ze als bedankje
aan de bakker gaven.

ACTIES GELDIG: 10-04 T/M 15-04-2017. BESTELLEN BRUNCHPAKKET KAN T/M DO. 13-04

Paasvoordeel
Gezellig
brunchen
met Pasen

Bestel het
brunchpakket
en maak kans
op een

BARBECUECHEQUE t.w.v.

€50,00

per persoon;
2 soorten warm vlees
gekookte rijst
huzarensalade
rauwkostsalade
2 broodjes (wit of bruin)
Vleeswaren, 2 soorten & kaas
per persoon €9,50
kan besteld worden
per 4 personen

Bestel tijdig: bel,
mail of kom langs
in onze winkel!

Bij elke
€5,00 besteding

GRATIS
gekookt paasei

OP=OP

Heerlijk
biefstuk

Bij aankoop
4 biefstukken
GRATIS bakje saus
(± 200-250cc) keuze uit
champignon of
Stroganoff

Mooie kleurplaat
voor de kinderen,
bij inlevering hiervan
krijgen de kinderen enkele
chocolade paaseitjes
en maken ze kans op

één van de
grote chocolade
paashazen!
Inleveren kan t/m
zaterdag 8 april 2017

MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 april
H. Mis 9.30 – koor t.i.v. overl. ouders
Wiel Gielen en Jet Gielen-Rooijakkers;
Jana Leijten-Roijackers en Harry
Leijten (col); Sef Theelen en overl.
fam. (jaardienst);
3 April kledinginzameling Beringe
In verband met het vervallen van de
kledingcontainer achter de Wieksjlaag
kunt u voortaan de( dichtgebonden
zakken) met kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels, iedere
dag wanneer het u uitkomt, neerzetten bij de garagedeur achter de pastorie (aan de MEULE). De inzamelingen
op het kerkplein blijven gehandhaafd.
Op maandag 3 april a.s. is de volgende inzameling vanaf 13.15-15.15
uur en van 18.00-19.00 uur.
Geen vervoer: Bel 3076521 of
3072331 en alles wordt opgehaald.
Bij voorbaat dank!
Woensdag 5 april
H. Mis 09.uur sacristie.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81.
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jeu en Truus,
Thijs en Herman Heesen
Zondag 2 april
Doopviering 12.00 uur: Loek Pouwels
Zaterdag 8 april
H. Mis Palmzondag 17.30 uur t.i.v. Jos
Snijkers (bgv. verj/coll)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 2 april Geen H. Mis
Zondag 9 april
H. Mis Palmzondag 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 april
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Drika KeizersDrissen (verj) en de overl. familie
Keizers-Drissen.
Zondag 9 april
H.Mis 11.00 uur Palmzondag. t.i.v.
overl. fam. Spreeuwenberg-Ramakers.
Doopviering 12.00 uur: Thomas v. Soest

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Nol Jacobs en Nellie Jacobs-van Maris
(mnd); Felix Bruijnen en Catharina
Bruijnen-Driessen;
Vrijdag 7 april
De H. Communie wordt thuisgebracht:
09.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 30 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de zieken
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 2 april
H. Mis 11.00 uur – herenkoor
t.i.v. Toon Wijnen (jaardienst);
Henk Willems (coll); pastoor
Frits Rooijakkers; Chris Segers en
Drine Segers-Cuijpers (gest.jaard);
Mart Verstappen
Doopviering 14.30 uur – Ries van
Bree, Molenstraat 19; peter: Erik van
Bree (Meijel), meter: Jolanda Classens
(Castenray)
Maandag 3 april
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 4 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 6 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de zieken
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 1 april
H. Mis 14.30 – De Groenling
H. Mis 19.00 – gemengd koor t.i.v.
Jo Lenders (zeswekendienst) en Johan
Lenders; Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar; Sie
Janssen-Zeelen (coll) en Herm Janssen
Zondag 2 april
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Vrijdag 7 april
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht
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Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN HORST!
Onze nieuwe, moderne winkel opent 1 april op de Hoofdstraat 25
Op
eni
ng
1

apr
il

ALLE
S
L
E
K
N
WI
VIEREN
FEEST!

13 55
9 ’’
cm

Kom langs in een van onze winkels voor feestelijke acties!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

1595,-

599,-

2399,LED-TV / UE55KS8000

4K

ULTRA HD

445,-

WASMACHINE / FSCR80420

55 inch (139 cm) beeldformaat t Smart t 4K UHD resolutie t 2300 PQI (Picture Quality Index)
t Quantum Dot display t Optimaal contrast door HDR1000 t 3 USB- en 4 HDMI-ingangen

Energieklasse A+++ t Vulgewicht 1-8 KG t Snelheid 1400 t/pm t WaveMotion: voor een
gelijkmatige verdeling van wasgoedt 6th Sense: selecteert automatisch de optimale instellingen

t

t

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

!

d
Vernieuw

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

