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Fietsend door Kessel
Wielrenners uit de hele omgeving en ver daarbuiten kwamen op zaterdag 8 en zondag 9 april naar Kessel om hun rondjes te rijden. Het weer bleek de organisatie van de
Wielerronde Kessel goed gezind. Vooral op zondag konden de toeschouwers werken aan hun kleurtje. Met ruim 23 graden was het meteen de warmste dag van het jaar tot nu
toe. “Het waren zomerse omstandigheden”, zag ook de organisatie. “Heel Kessel stroomde vol met sportievelingen, ijsco-eters, genieters, supporters en dagjesmensen. De
horeca heeft goed gedraaid.” De wielerronde stond onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie (KNWU) en de organisatie lag in handen van Stichting Wielerpromotie Kessel. Op zaterdagavond kwamen de recreatieve wielrenners in actie, op zondagochtend was het de beurt aan de jeugd en zondagmiddag vertrokken de amateurs
mannen voor hun wedstrijd. Winnaar bij de amateurwedstrijd werd Lars Quadvlieg uit Maastricht.

Tweede keer in een maand

Inbraken in tuinhuisjes Beringe en Grashoek
Verschillende tuinhuisjes en schuren in Beringe en Grashoek zijn de afgelopen tijd het doelwit geweest van
inbrekers. De daders waren actief in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 april bij de Kanaalstraat en
de Eelserstraat in Beringe. In de nacht van zondag 9 op maandag 10 april waren tuinhuisjes aan de Helenaveenseweg en de Roomweg in Grashoek het doelwit.
Het is de tweede keer in een
maand tijd dat in Beringe ingebroken
wordt in tuinhuisjes en schuurtjes.
De politie kreeg drie aangiftes binnen van de meest recente inbraken
in Beringe, maar vermoedelijk is
op meerdere plekken ingebroken.
“Er werd gereedschap als boormachines weggehaald en ook kruiwagens

werden meegenomen”, laat de politie
weten. “Aan de Eelserstraat werd ook
nog een camper opengebroken en daar
werd van alles uit meegenomen.”
In Grashoek gebeurde vier dagen
later vrijwel hetzelfde. De politie
ontving geen aangiftes, maar buurtbewoners gaven aan dat verschillende
tuinhuisjes zijn bezocht. Zo werd er

bij één iemand elektrisch materiaal
uit de werkbus gestolen en werd uit
een schuur een trilplaat ontvreemd.

’Tuinhuisjes goed
op slot doen’
In de nacht van maandag 6 op
dinsdag 7 maart waren ongeveer

vijftien huizen verderop in Beringe
het doelwit. “We zien het de laatste
tijd wel vaker gebeuren dat inbrekers
schuurtjes en tuinhuisjes als doelwit
kiezen, niet alleen in Beringe”, aldus
de politie. “We adviseren de mensen
de schuurtjes en tuinhuisjes goed op
slot te doen en de politie meteen in te
schakelen zodra ze iets verdachts zien.
Ook de buurtpreventieapps zijn een
goede manier om verdachte informatie
te delen onder de buurtbewoners.
Verder kan een lamp met
bewegingssensor helpen en natuurlijk

is een waakhond ook vaak effecties.”
De daders hebben in zowel
Beringe als Grashoek plekken
uitgekozen die met de tuin tegen
een veld aan liggen. Bij de inbraken
in maart werd op het aanliggende
veld verschillende kruiwagens
gevonden die gebruikt waren
om spullen te vervoeren naar
de centrale locatie. Daar is de buit
naar alle waarschijnlijk verzameld
en vervolgens weggevoerd. Of het om
dezelfde daders gaat, kon de politie
niet zeggen.
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Boek over inwoners Kessel en Kessel-Eik

‘Er leven zo veel verhalen in het dorp’
Ans van der Linden (59) uit Kessel schreef de verhalen op van zestien
inwoners uit Kessel en Kessel-Eik en bundelde ze. Het boek ‘Verhalen uit
een klein dorp’ werd donderdag 6
april gepresenteerd in Kasteel
De Keverberg in Kessel.

Bijlagen

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Medipoint Panningen
gehele gemeente
Health & Sports fysiotherapie
Panningen
alleen in Beringe, Egchel,
Grashoek, Helden, Kessel, KesselEik, Koningslust en Panningen

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
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
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

Het boek is Ans’ debuut. De geïnterviewde dorpelingen vertellen
over hun leven en waarom het dorp
belangrijk voor ze is. Mannen, vrouwen,
jong en oud. “Er zit 35 jaar verschil
tussen de jongste en de oudste die ik
heb geïnterviewd”, aldus Ans. Ze had
naar eigen zeggen nog meer verhalen
kunnen maken, maar moest het aantal
interviewkandidaten beperken tot
zestien. “Er leven zo veel verhalen in
het dorp.”
“Een paar mensen sprongen
er meteen uit. Die moest ik echt
interviewen. Ik wilde een goede
dwarsdoorsnede van de gemeenschap
maken, een afspiegeling van het
dorp. Bekende gezichten, maar
ook mensen die niet meteen op de
voorgrond treden.” Daarbij kreeg Ans
hulp van haar omgeving. “Soms werd
mij gevraagd ‘heb je al aan die of
die gedacht?’, of ‘denk je eraan dat
je Kessel-Eik niet vergeet?’. Zo heb
ik een selectie kunnen maken en
zestien heel verschillende mensen in
het boek kunnen zetten. En ze zeiden
allemaal volmondig ja toen ik vroeg of
ze mee wilden werken.” Onder andere
ondernemer Hans Eilers, pastoor Louis
Verhaag, veerman Wim Staaks en
historicus Ton Hendricks staan met hun
persoonlijke verhaal in het boek.

‘Ans van de kapper’
In het dorp kent men Ans ook wel
als ‘Ans van de kapper’; haar vader had
vroeger een eigen kapsalon in Kessel.
Ze studeerde Nederlands en Duits

aan de lerarenopleiding in Nijmegen.
“Vanwege mijn studie heb ik in totaal
tien jaar ergens anders gewoond, maar
ik ben uiteindelijk terug naar Kessel
gegaan. In een stad als Nijmegen ben
je anoniem, terwijl iedereen elkaar
hier kent en je deel uitmaakt van een
gemeenschap. Dat maakt het wonen
in een dorp zo mooi.” Schrijven heeft
Ans altijd gedaan en ze publiceerde
onder andere in het damesblad Flair
en in NRC Handelsblad. “Ik was graag
naar de School voor de Journalistiek
in Utrecht gegaan”, vertelt Ans.
“Helaas was de inschrijftermijn al verstreken toen ik mij wilde aanmelden.
Dat is er uiteindelijk niet meer van
gekomen.”
Eigenlijk was het de bedoeling dat

alle verhalen van de inwoners op het
digitale buurtplein van Kessel zouden
worden gepubliceerd. “Samen met
een paar anderen vormden we
een kleine redactie. Mijn doel was
maandelijks een inwoner van Kessel
of Kessel-Eik interviewen”, vertelt
Ans. “Jammer genoeg kwam dat niet
helemaal van de grond, hoewel het
een leuk idee was. Daarop besloot ik
op eigen titel verder te gaan en de
interviews zelf voort te zetten.”

Momentopname van
deze tijd
Het was haar zus die met het
idee kwam de verhalen te bundelen.
“Ze woont al 45 jaar in Sevenum, maar

de navelstreng met Kessel is nooit
doorgeknipt”, aldus Ans. “Toen ze de
eerste interviews die ik had gedaan las,
zei ze meteen: ‘Deze verhalen moet je
bundelen. Het is een momentopname
van deze tijd en in boekvorm blijft
het bewaard.’ Daarop ben ik een uitgever gaan zoeken.” De heren achter
uitgeverij TIC uit Maastricht zagen het
idee van Ans helemaal zitten en gingen
met haar aan de slag om het boek te
maken. “Ergens is het altijd wel een
wens geweest, een eigen boek maken.
Een oud docent zei onlangs treffend
tegen mij ‘Oude dromen komen uit’.”
Het boek ‘Verhalen uit een klein
dorp’ is onder andere verkrijgbaar
bij VVV Kessel, de boekhandels in
Panningen en online bij uitgeverij TIC.

Cijfers van COELO

Belastingen Peel en Maas
gemiddeld in regio
De gemeentelijke belastingen in Peel en Maas liggen rond het gemiddelde van de buurgemeentes Venlo, Leudal en Horst aan de Maas. Alleen de
rioolheffing is in Peel en Maas hoger dan in de omliggende gemeentes. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
Lagere Overheden (COELO). De cijfers gelden voor 2017.
De rioolheffing voor zowel
eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens is in Peel en
Maas vastgesteld op 275 euro in 2017.
Dat is een stijging van twee procent

ten opzichte van een jaar eerder.
In Venlo (173 euro), Horst aan de Maas
(192 euro) en Leudal (270 euro) betalen de inwoners minder rioolheffing.
Op het gebied van kosten voor

Eerste inzet hoogwerker Venlo

Schoorsteenbrand
De brandweerpost Panningen is maandag 10 april uitgerukt wegens
een schoorsteenbrand aan de Koninginnelaan in Panningen. Daarbij werd
voor het eerst in Peel en Maas de nieuwe hoogwerker van de brandweer
Venlo ingezet.
Even na 18.00 uur werden
de brandweerlieden van de post
Panningen gealarmeerd wegens een
schoorsteenbrand. Daarbij had opgehoopt roet in de schoorsteen vlam
gevat, wat door de brandweerlieden

moest worden gedoofd. Om goed bij
de schoorsteen te kunnen komen,
werd voor het eerst in de gemeente
Peel en Maas de nieuwe hoogwerker
van de Brandweer Venlo ingezet, die
sinds begin maart in gebruik is.

burgerzaken, zoals rijbewijs en paspoort, verschillen de vier gemeentes
nauwelijks. De gemeentelijke woonlasten daarentegen laten wel wat
verschil zien. In Peel en Maas liggen de
lasten bij éénpersoonshuishoudens op
655 euro en die van meerpersoonshuishouden op 705 euro. In Leudal (617 en
694 euro) ligt het lager, in Venlo
(650 en 726 euro) één hoger en één
lager en in Horst aan de Maas (742 en
807 euro) allebei hoger.
De onroerendezaakbelasting is
in Peel en Maas voor woningen met
0,1045 procent en voor niet-woningen,
zoals kantoorpanden, met 0,3369 procent lager ten opzichte van de andere
bekeken gemeentes. Leudal hanteert
een lager tarief bij de niet-woningen
(0,2714 procent), maar bij de woningen ligt het hoger (0,1162 procent).
Venlo (woningen 0,2013 procent en
niet-woningen 0,5869 procent) is
een stuk duurder en ook in Horst aan

de Maas (0,1726 procent en 0,3438
procent) liggen de percentages hoger.
Ook bij de reinigingsheffing
Woningen, vooral voor de kosten van
het vuilnis ophalen, zit Peel en Maas
rond het gemiddelde van de vier vergeleken gemeentes. In Peel en Maas
betaal je bij een éénpersoonshuishouden 140 euro en bij een meerpersoonshuishouden 190 euro. In Leudal
is het goedkoper (99 en 176 euro),
in Horst aan de Maas duurder (144 en
209 euro) en in Venlo ligt de reinigingsheffing voor een éénpersoonshuishouden lager (114 euro), maar voor
de meerpersoonshuishoudens hoger
(191 euro).
Opmerkelijk is nog het verschil
in hondenbelasting. In Peel en Maas
en Horst aan de Maas hoeven honden
eigenaren geen belasting af te dragen,
terwijl in Leudal 48 euro per hond en
in Venlo zelfs 106,83 euro per hond
afgedragen moet worden.
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Locatie Beckers en naastgelegen boerderij

Meijels bouwproject
al jaren in impasse

Op zijn paasbest!

Het terrein van woningbouwproject Kapelkeshof in Meijel ziet er al twee jaar lang hetzelfde uit: een lap grond
met puin erop. Het puin is afkomstig van frikandellenfabriek Beckers, die in februari 2015 werd gesloopt. Projectontwikkelaar Focus uit Eindhoven zou 63 woningen neerzetten op het terrein, maar nog altijd is er niets gebeurd.

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

Héééél veel geluksmomentjes!

‘Motie sloeg plank
volledig mis’
Van den Berg betreurt de gang
van zaken. “Ik vind het spijtig dat het
op deze manier loopt en de overlast
voor de omgeving is heel erg jammer.
Wij hebben steeds in goed overleg
met de gemeente veel geïnvesteerd
en het doet ons ook pijn dat het zo
loopt. We zijn momenteel bezig met
het afronden van de stukken die we
hebben ingediend bij de gemeente.

We hopen dat de gemeente snel
antwoord geeft, want wij staan in de
startpositie om te beginnen. Mijn verwachting is dat we binnen nu en een
half jaar kunnen beginnen met de
bouw.”
De VVD bracht tijdens de laatste
raadsvergadering een motie in om
een einde te maken aan de impasse.
“Die motie sloeg nergens op”,
vindt Willems. “De VVD wilde met de
motie dat Focus ook op boerderijlocatie,
ook wel Meijel-Oost genoemd, huizen
mocht gaan bouwen, maar dat kan
wettelijk gezien nog niet. Dat weet de
VVD zelf ook, dus die motie sloeg de
plank volledig mis. Daarnaast stond er
in dat de gemeente druk moet zetten
op de projectontwikkelaar zodat deze
de puin opruimt. Natuurlijk moet de
ontwikkelaar dat en de gemeente
werkt daar al jaren hard aan.
Iets nieuws werd er niet bereikt met
deze motie.”
Hoe kan het dan wel opgelost
worden? Willems: “We moeten als
gemeenteraad eerst bepalen of en hoeveel nieuwe huizen er per kern nodig
zijn de komende jaren. Er zijn in Meijel
al verschillende plekken waar ze willen
gaan bouwen, dus misschien zijn die
37 woningen op de plek van de boerderij helemaal niet nodig. Op 18 april
hebben we werkbijeenkomst met de
gemeenteraad over de woonvisie.
Daarna weten we meer.”

Coniferenbrand in Baarlo
De blusgroep van de brandweer Baarlo werd zaterdag 8 april opgeroepen omdat een coniferenhaag aan de
Veldstraat in Baarlo in brand stond.
De brandweerlieden werden
om 06.10 uur gealarmeerd. Op
de Veldstraat woedde een flinke
en hoog uitslaande brand in een

coniferenhaag, die grotendeels in as
werd gelegd. Enkele meters van de
heg konden nog worden gered van
het vuur. Het duurde een uur voordat

de brandweerlieden het vuur geblust
hadden en weer terug konden keren
naar de kazerne. Hoe de brand is
ontstaan, is niet bekend.

Wij zijn beide Paasdagen van
9.30 tot 18.00 uur geopend!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Keup 9
5987 NB Egchel
Tel.: 077 - 465 24 53
E-mail: vanenckevort@live.nl

Wij zijn op zoek naar een

monteur
kunststof/aluminium
kozijnen en rolluiken
Functie-eisen:
• Jij bent gemotiveerd en
geen 8 tot 5 type;
• Zelfstandig;
• Ervaring is een pre.

Wij bieden:
• Een vast salaris;
• Veel zelfstandigheid;
• Veel afwisselend werk.

Heb je interesse in deze functie,
stuur of mail dan je sollicitatie naar Chris van Enckevort.
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locatie Zanderink ook te bebouwen.
Daarom blijft het Beckersterrein vol
puin liggen, waar de buurtbewoners
zich weer aan storen. Die willen dat
de gemeente iets doet en zo zet Focus
extra druk op de gemeente.”
De koeien weghalen en alvast
beginnen met de bouw op het
Beckersterrein, is volgens Focus geen
optie. “De overeenkomst met de
eigenaar van de boerderij zit zo in
elkaar dat wij de koopovereenkomst
pas kunnen afronden zodra er een
nieuwe bestemming op de boerderij
ligt”, vertelt Ad van den Berg,
partner bij Focus en verantwoordelijk
voor de afwikkeling van het project
Kapelkeshof. “De koeien zijn niet van
ons en dus blijft de stankcirkel bestaan,
totdat de gemeente beslist over een
herbestemming van de boerderij.
Daarna kunnen we beginnen.”
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Volgens Rob Willems, buurtbewoner en gemeenteraadslid namens
Lokaal Peel&Maas, is de oorzaak van
de vertraging duidelijk. “Focus wil
ook 37 huizen bouwen naast het
Beckersterrein op de plek van de
inmiddels leegstaande boerderij van
Zanderink. Die hebben ze al voor een
gedeelte aangekocht, maar ze willen
eerst een bouwvergunning van de
gemeente voor de extra huizen voordat
de boerderij volledig wordt gekocht.
Die ligt echter in het buitengebied en
daar kan de gemeente niet zomaar
een bouwvergunning voor geven.
Focus doet dus niks totdat de gemeente
iets doet en de gemeente kan niets
doen. Resultaat: een impasse die al
twee jaar duurt.”
Focus kan hierdoor ook nog niet
beginnen met de bouw op de locatie
Beckers. Dat wordt tegengehouden
omdat er nog koeien op de boerderij
van Zanderink staan, legt Willems uit.
Om boerderijen hanteert de overheid een zogenoemde stankcirkel,een
zone waarin geen huizen komen om
geuroverlast te voorkomen. “Focus is al
gedeeltelijk eigenaar van de boerderij,
maar de koeien zijn nog wel aanwezig.
Focus zegt tegen de gemeente dat ze
niets aan de stankcirkel kunnen doen,
aangezien ze niet volledig eigenaar zijn
van de boerderij. Focus wil pas volledig
eigenaar worden zodra ze vergunning krijgen om Meijel-Oost oftewel
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Lezing ruimtevaarder in DOK6

André Kuipers maakt kinderen enthousiast
voor techniek
Niemand minder dan astronaut André Kuipers kwam vrijdag 7 april de groepen 7 van elf basisscholen uit Peel
en Maas toespreken. De 58-jarige Amsterdammer was uitgenodigd door het Ontdeklab Peel en Maas om de
kinderen te vertellen over wetenschap en techniek. De rode draad in het verhaal waren zijn eigen ruimtereizen.
Meer dan driehonderd leerlingen luisterden anderhalf uur lang ademloos naar de ruimtevaarder in DOK6 in
Panningen.

zenuwachtig vooraf, maar dat bleek
totaal onnodig. “Een kwartier voordat
André Kuipers kwam, waren de kinderen in de zaal erg onrustig. Ik dacht
nog: hoe gaat dit ooit goed komen?
Maar toen hij eenmaal begonnen was
met zijn verhaal, hingen de leerlingen
aan zijn lippen. Ze zijn anderhalf uur
muisstil geweest. André Kuipers spreekt
tot de verbeelding.”
Kuipers gaat heel Nederland af
om kinderen te vertellen over zijn
ruimtereis. De achterliggende gedachte
is meer jongeren te interesseren voor
wetenschap en techniek. “Vanuit het
Techniekpact, een samenwerking
tussen het bedrijfsleven, overheid en
onderwijs, proberen we het tekort aan
technici aan te pakken”, vertelt Kuipers.
“Uit een studie is bewezen dat kinderen in groep 7 en 8 de juiste leeftijd
hebben om ze enthousiast te maken
voor techniek. Bedrijven smachten
naar technisch opgeleide werknemers.
Ik denk dat een technische opleiding
goed is voor de kinderen zelf en zeker
ook voor de maatschappij.”

Na afloop
zelf aan de slag
Ontdeklab Peel en Maas is een
samenwerking tussen gemeente Peel
en Maas, scholen en het bedrijfsleven
in de regio om kinderen vaker bezig te
laten zijn met wetenschap en techniek.
“Het is heel belangrijk en heeft als
doel jongeren enthousiast te maken
voor die richtingen”, vertelt Kuipers na

afloop. “Gelukkig waren de kinderen
heel enthousiast en stelden ze leuke
vragen.” De kinderen hadden van
tevoren allemaal een vraag bedacht
en een paar gelukkigen mochten
deze ook daadwerkelijk stellen aan
Kuipers. Vragen van ‘hoe is het
om gewichtsloos te zijn?’ tot ‘wat

is de oerknal?’ beantwoordde de
ruimtevaarder bedreven.

Kinderen anderhalf
uur muisstil
Tessa Timmermans, medeorganisator van de bijeenkomst, was nog wat

Tijdens de bijeenkomst kwamen
veel filmpjes voorbij van Kuipers
tijdens zijn laatste ruimtereis in 2011.
Ook wordt verteld hoe de mannen
en vrouwen in het internationaal
ruimtestation ISS zich kunnen wassen,
naar de wc gaan en slapen. De kinderen ervaren door wat oefeningen
op een simpele manier hoe gewichts-

loosheid voelt in het hoofd en hoe de
zwaartekracht op aarde werkt.
Na het verhaal van André Kuipers
haastten de leerlingen zich terug
naar hun eigen school om de rest van
de vrijdag zelf allerlei proefjes uit te
voeren. “De klassen die aanwezig
waren, deden daarna allemaal mee
aan de W&T-challenge”, vertelt
Nicole Schijven, organisator van
de bijeenkomst en de challenge.
“De kinderen kregen allemaal een doos
mee met daarin allerlei materialen.
Zo zaten er 56 techniekvragen en –
opdrachten, een elektrospel en een
kluisje waarvan ze de code moesten
kraken in. Eén van de opdrachten was
het bouwen van een toren op een
dopje van een waterflesje. Er stond
niet bij met welke materialen,
dus de kinderen moesten zelf iets
verzinnen. Van de uitwerking van de
opdrachten moesten ze filmpjes en
foto’s maken en naar ons sturen, zodat
wij uiteindelijk een winnaar kunnen
kiezen.”
Het is volgens Kuipers heel belangrijk dat de kinderen niet alleen moeten
luisteren naar informatie over techniek.
“Het moeten niet alleen formules
zijn, maar ook testjes en zelf dingen
ontdekken. De kinderen moeten op een
leuke manier in contact komen met
wetenschap. Daarom is een initiatief
als het Ontdeklab van enorme waarde
voor deze regio. Mensen beseffen soms
niet dat techniek vrijwel overal in zit.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat
er ook in de toekomst genoeg technici
zijn.” (Foto: Ger Peeters)

Plek voor één windmolenpark

Initiatiefnemers Wind
park Beringe uiten zorgen
De initiatiefnemers achter het windmolenproject Windpark Beringe hebben middels een brief aan de gemeenteraad hun zorgen uitgesproken over de gang van zaken rondom de twee plannen voor windmolenparken in Beringe/
Egchel. Ze vinden dat de gemeente erg onduidelijk is over door hen gestelde vragen en het ontstane conflict met
Windpark Egchelse Heide. “Vragen blijven onbeantwoord en er wordt geen regie genomen door de gemeente”,
zo staat in de brief.
Windpark Beringe en Windpark
Egchelse Heide hebben allebei een
plan voor een windmolenpark in het
buitengebied van Egchel en Beringe.
Egchelse Heide moest tijdens het proces
haar oorspronkelijke plan aanpassen
en daardoor komen de windmolens in
het plan nu te dicht op die van Beringe.
Daardoor kan maar één van de windparken daadwerkelijk gerealiseerd worden.
De gemeente besloot een onafhankelijke commissie te laten kijken naar de
plannen en advies te laten geven over
welk project als beste uit de bus is gekomen tijdens het overleg. Op donderdag
16 maart hebben beide initiatieven hun
plannen gepresenteerd aan de commissie.

Advies commissie niet
openbaar
Over het traject met de onafhankelijke deskundigen waren de personen

achter Windpark Beringe tevreden, maar
de afwerking zorgt wel voor vraag
tekens. “De onafhankelijke deskundigen
brengen medio april een advies uit aan
de gemeente. Dit advies blijft binnenskamers. Dat bevreemdt ons zeer.
Ook zijn de door ons ingediende aanvullende stukken, zoals een inrichtingsplan
en het profijt- en participatieplan, niet
doorgezet naar de deskundigen. Dit is
waarschijnlijk niet bewust nagelaten,
maar is wat ons betreft erg onzorgvuldig”, schrijven ze.
Nog voordat de gemeente een keuze
heeft gemaakt voor een windmolenpark,
willen de initiatiefnemers van Windpark
Beringe laten merken dat ze zich grote
zorgen maken. “Wij wachten onnodig
lang op een uitspraak over ons op 20
juli 2016 ingediende principeverzoek”,
geven ze aan. “Over de beantwoording hiervan en het ontstane conflict
met Windpark Egchelse Heide is de
gemeente erg onduidelijk. Vragen blijven

onbeantwoord en er wordt geen regie
genomen door de gemeente. Daarnaast
vermoeden wij dat het aanpassen van
de beleidsregels (in januari, red.) ons
initiatief niet ten goede komt.”
De initiatiefnemers eindigen de brief
met vragen aan de gemeenteraad over
de visie van de raad op windenergie
en op de veranderingen in het beleid
die tijdens het proces zijn doorgevoerd.
Daarnaast stellen ze ook vragen over de
rol van de gemeente. “Waarom heeft de
gemeente Windpark Beringe geen duidelijkheid verschaft over het ingediende
principeverzoek, de te volgen procedure
en het conflict met Windpark Egchelse
Heide?’, vragen ze zich onder andere af.
De gemeente tekende op maandag
10 april nog een samenwerkingsovereenkomst met de gemeentes Leudal,
Weert, Nederweert en de provincie
Limburg op het gebied van windenergie.
Het doel van de gemeentes is om in
2020 windmolens te hebben staan.
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Baarloseweg en Willem van Hornestraat

Geld van provincie voor
Heldense fietspaden
Provincie Limburg gaat de aanpassing van twee fietspaden in Helden gedeeltelijk financieren. Het gaat om de
fietspaden aan de Willem van Hornestraat en de Baarloseweg. De provincie stelt in totaal 410.000 euro beschikbaar
om de wegen fietsvriendelijker te maken.

Baarloseweg in Helden
De Willem van Hornestraat is het
laatste stuk weg tussen Panningen
en Helden dat nog opgeknapt moet
worden, laat de gemeente weten.
“We hebben veel klachten gehad
van fietsers dat daar vaak onveilige
situaties ontstaan en dus wordt nu
gekeken hoe daar iets aan gedaan kan
worden”, laat de gemeente weten. “We
hopen dat de renovatie in het najaar
aanbesteed kan worden. Dan wordt
duidelijk hoe het eruit komt te zien.”
Het project gaat volgens de gemeente
500.000 euro kosten waarvan 180.000
euro door de provincie gesubsidieerd

wordt.
Bij de Baarloseweg tussen Helden
en Baarlo ligt het probleem aan de
geringe breedte van de straat en
het feit dat de weg al behoorlijk oud
is. “De weg is technisch niet meer
van deze tijd”, aldus de gemeente.
“Hij wordt veel gebruikt door leerlingen
van middelbare school het Bouwens.
Omdat de weg smal is, moeten die
bijna midden op de weg fietsen en zijn
rode fietsstroken geen optie. Fietsen op
de grastegels die naast de weg liggen,
is niet echt een optie. Er wordt nu
gekeken hoe de weg verkeersveiliger

gemaakt kan worden. Daarbij komt
er dynamische verlichting die alleen
aanspringt zodra langzaam verkeer in
de buurt is. Alleen op de kruispunten
komt vaste verlichting die altijd aan
staat.”
De voorbereidingen voor de
aanpassingen aan de Baarloseweg
beginnen nog dit jaar, maar de
werkzaamheden starten pas op zijn
vroegst volgend jaar. De kosten van
de aanpassingen aan dit traject kosten
één miljoen euro, waarvan 230.000
euro als subsidie door de provincie
Limburg betaald wordt.

Gerooid bos in vlam

Bosbrand in Helden
De brandweer van Panningen werd maandag 10 april gealarmeerd vanwege een bosbrand aan de Neerseweg in
Helden. Daar was een stuk gerooid bos in brand gevlogen.
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Beheer De Koelen
Gemeente Peel en Maas is bezig met het beheer van watergebied
De Koelen in Baarlo over te dragen aan Waterschap Limburg. Eerder kwamen
er vragen vanuit de CDA en Lokaal Peel&Maas aan het College van B&W over
het uitbaggeren van het watergebied. In de beantwoording daarvan gaf het
college aan dat de overdracht momenteel wordt voorbereid.
De Koelen is een verbreding van
de Bosbeek in Baarlo. “Gemeente Peel
en Maas heeft het voornemen om het
beheer en onderhoud van dit zuidelijk
deel van de Bosbeek over te dragen
aan het Waterschap”, schrijft het college. “Hiermee zou het Waterschap
het juiste aanspreekpunt zijn om te
praten over behoud van natuurwaarden voor de toekomst.” Ten noorden
van de aanwezige voetgangersbrug in
de Bosbeek wordt het water gebruikt
om te vissen, ten zuiden van de brug

bevindt zich een groenstrook met een
voetpad dat volgens de bewoners een
natuurgebied is. Voor het noordelijk stuk werden eerder al door de
gemeente uitbaggerplannen gepresenteerd. CDA en Lokaal P&M vroegen
het college of het zuidelijk gedeelte
van De Koelen natuurwaarden bevat
die die het waard zijn te behouden.
“Mogelijk zijn er beperkte natuurwaarden, maar geen natuurwaarden die
actief ingrijpen ter behoud ervan nodig
maken”, antwoordde het college.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van
grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij
ons uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen
worden op de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze
bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu
en in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn,
zijn wij op zoek naar:

Vrachtwagen
chauffeurs
M/V

en

Weekend
vrachtwagen
chauffeurs
M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad
met vakbekwame medewerkers. Onze chauffeurs worden
dagelijks ingezet voor het transport van verse groenten naar
onze klanten, hoofdzakelijk binnen Nederland en België.
Wij vragen:
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• je bent in bezit van chauffeursdiploma + CE;
• je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld) goederentransport;
• je bent flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• je bezit goede communicatieve vaardigheden.

De brandweer kreeg de melding
iets na 15.30 uur binnen, waarop
de tankautospuit en een SIV werden
ingezet. Een SIV is een snel inzetbaar
voertuig met twee brandweerlieden die

het eerste ter plaatse zijn, de locatie
kunnen verkennen en eventueel al de
bestrijding van het incident kunnen
opstarten voordat de bluswagen arriveert. De waterwagen van de brand-

weerpost Venlo werd opgeroepen om
extra bluswater aan te kunnen voeren.
Het vuur dat in het stuk bos was
ontstaan, kon uiteindelijk worden
geblust. (Foto: Brandweer Panningen)

Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

06

familie

13
04

Dankbetuiging
Thei zien scheep is oetgevare

Thei Ottenheim

Ons “postduifje” Jente rende vele malen per dag
naar de brievenbus: “Oma, zoveel kaarten
heb ik nog nooit gezien...”
Lieve mensen, familie, vrienden, kennissen en dorpsgenoten,
heel veel dank voor jullie lieve en troostende woorden
na het overlijden van miene Jan, onze lieve pap en opa

Jan Boots

Leeve minse,
Fijn det geej d’r waas.
Met ‘n good geveul kieke weej truuk op ‘t aafscheid,
auk door óg aanwezigheid, steun en meilaeve.
Leeve Thei, pap, opa,
weej zulle altiéd met ein glimlach op ós gezich
aan dienen humor en neuchterheid dinke.
Ein speciaal woord van dank aan
dr. Stemkens, dr. Franssen, de Thuiszorg en
Uitvaartverzorging Lies Oosterveld veur alle gooje zörg.
Annie Ottenheim-Joosten
kinder en kleinkinder
Baolder, april 2017

Uit alles blijkt dat Jan voor veel mensen van betekenis was.
Dat doet ons goed en geeft ons kracht om verder te gaan.
Mia, kinderen en kleinkinderen
Maasbree, april 2017

Ze had hart voor de medemens
en wist wat ze wou
Het was een kei van een vrouw

Tineke Bode
* Oudewater, 17 december 1949

† Helden, 9 april 2017

echtgenote van

Bert van Klooster
† 9 januari 2017

Piet Leijsten
Uw aanwezigheid op de dag van de afscheidsdienst
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.

Lieve mama van en voor
Vincent en Nikki
Christiaan en Renée

Familie Leijsten
Grashoek, april 2017

Manon en John
Trotse oma van

Dankbetuiging

Thijs

Wij danken allen die met ons hebben meegeleefd bij het ziek zijn van

Loena, Arthur

Chris Kuypers

Nick, Stef

en die ons tot steun waren bij zijn afscheid.

Ondersestraat 1 - 5988 EA Helden

Mia Kuypers-Hammes
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, maart 2017

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 15 april om
12.00 uur in Evers Uitvaarthuis, Heythuyserweg 23, 6085 NH te Horn.
Vrijdag 14 april van 19.00 – 20.00 uur bent u in de gelegenheid om
persoonlijk afscheid te nemen van Tineke in het Uitvaarthuis.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken die met ons meeleefde, na het overlijden en bij de uitvaart van

Nel Hermans-Vorstermans

Het was hartverwarmend.
Dat doet goed.
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, april 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 22 april om 19.00 uur in de
kerk van Onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten te Panningen.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe adres
is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.

Liever geen bloemen. Een gift voor Humanitas stellen wij op prijs.
Dit was Tineke haar wens.
Collectebussen voor uw donatie staan bij de condoleance.

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.
OudMetalenActie VC Olympia.
Heeft u nog oud ijzer liggen, bel dan
077 472 28 50 en het wordt thuis
opgehaald op zaterdag 15 april door
VC Olympia.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.veld-tuinplanten.nl
Veel srt. hortensia o.a. Annabelle,
Pluim, Magical, Hebe, viburnum,
rhodo, e.a. heesters (op stam). Laurier,
taxus, bomen, bodembedekkers. Info:
06 40 32 71 08 open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg Maasbree.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen tel.
077 307 17 76.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Livingstore Panningen. Zin in het
voorjaar? Kom naar Livingstore voor
sfeervolle meubels, manden, tassen
en woonaccessoires, Schoolstraat 55,
Panningen.
OudMetalenActie VC Olympia
2 Vliegen in één klap! U bent van uw
oud ijzer af en steunt de jeugd van
VC Olympia. Bel 077 472 28 50 en wij
komen paaszaterdag 15 april al uw
oud ijzer ophalen.
Garageverkoop op 2de Paasdag bij
Mart & Mia Dielissen. Steenstraat 111,
5981 AD Panningen. Tijdstip van
10.00 tot 16.00 uur.
Te huur gevraagd.
Man 65 jaar zoekt in buitengebied
kleine woning of gedeelte van
boerderij, tuin, schuurtje 15-20 m².
Graag voor augustus, eerder mag ook.
Voor onbepaalde tijd. Huurprijs
€ 600.-/€ 650.- tel. 06 46 73 12 31.
Kleine bijbel gevonden op de
Wietelweg in Panningen. Af te halen
bij Hallo Peel en Maas, Raadhuisstraat
168 Panningen.
Massage
www.mayproosten.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen, belana, frieslanders,
bintje, asperges (koppen en stukken)
1kg euro 2.25, lollo bionda en rosso
samen 0.50, en vollegrond- en
kasgroenten. Brummans Vosberg16a
Panningen.
Gezocht zaterdag-/vakantiehulp.
Werk op een plantenkwekerij in
Panningen. Alle voorkomende
werkzaamheden in de kas. Lukassen
Plantgoed tel. 06 50 23 81 38 mail
aluka@hetnet.nl
Dagelijks verse eieren
uit de eierenautomaat, ook voor
aardappelen en gekleurde eieren.
Dagelijks open van 08.00 tot 20.00 uur.
Weijs Tongerveldweg 28 Maasbree.
Hulp bij buitenwerkzaamheden.
Bijbaan voor scholier of futter voor
buitenwerkzaamheden. Liefst met
groene vingers. O.a. grasmaaien,
moestuin bijhouden, schoffelen,
snoeien, aanleggen borders, etc.
Werktijden i.o. 06 14 27 04 56 Grashoek.

nu

10%
kort

uw gordijnen weer
schoon en fris

ing

Geef krimp
geen kans!

deze actie is geldig t/m 30 april

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

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

13
04

Michel Hendrix wint
Sporttrofee
De Kesselse springruiter Michel Hendrix heeft op vrijdag 7 april de gemeentelijke Sporttrofee gewonnen.
Hij won eerder op de avond al in de categorie sportman/vrouw van het jaar en kreeg uit handen van de bekende
springruiter Rob Ehrens ook de sporttrofee. Het jaarlijkse sportgala vond plaats in DOK6 Theater in Panningen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
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Pitbulls vallen man
aan in Helden
Twee pitbulls hebben op maandag 3 april een man en zijn hond
aangevallen bij de vijver aan de Neerseweg in Helden. Het slachtoffer zat
tijdens het uitlaten van zijn hond met zijn vrouw op een bankje toen de
pitbulls aan kwamen rennen en de man en de hond van het echtpaar
beten. Die moesten daarna voor observatie naar de huisarts en de
dierenarts.
“We zaten rustig op het bankje te
genieten van de zon toen de honden
uit het niks kwamen aanstormen en
meteen begonnen met bijten”, vertelt het slachtoffer. “Ik probeerde onze
hond nog te beschermen, maar dat
was tevergeefs. Ik wil de mensen die
daar wel eens komen waarschuwen
voor deze honden.” Hij deed aangifte

bij de politie. De eigenaar van de
pitbulls beloofde de beesten voortaan
aan de lijn te houden. De Heldenaar
zou graag zien dat alle honden verplicht aan de lijn moeten bij de vijver.
“Er spelen regelmatig kleine kinderen
bij deze vijver. Als de honden niet aan
de lijn zitten, ontstaan er een levensgevaarlijke situaties.”

Vragen PvdA/GroenLinks aan college

Bouw tijdelijke
woningen Maasbree
gestart
Het eerste damesteam van
handbalclub BSAC uit Maasbree
won in de categorie sportploeg van
het jaar. Bij de prijs voor het talent
van het jaar was het eveneens een

springruiter die met de trofee naar
huis ging. Lars Kersten uit Egchel werd
de winnaar.
De Iedereen Kan Sporten-award
(IKS) ging naar rolstoelhockeyer

Rodi Feller uit Reuver. De IKS wordt
ieder jaar uitgereikt aan een sporter
met een beperking afkomstig uit de
regio en dus niet per se uit Peel en
Maas. (Foto: Jordy Strijbos)

Sociale Raad trekt
39 inwoners

PvdA/GroenLinks-raadslid Fred Peeters heeft op dinsdag 11 april
vragen ingediend bij het College van B&W van Peel en Maas. Hij wil graag
weten of de benodigde vergunningen voor de bouw op het terrein van
Work and Stay in Maasbree zijn afgegeven, aangezien er momenteel al
tijdelijke woonunits gebouwd worden.
Het raadslid zag dinsdag 11 april
dat op het terrein van Work and Stay,
nabij Breebronne, in Maasbree was
gestart met de bouw van hoge units,
ook wel logiesbouw genoemd. Work
and Stay is verantwoordelijk voor de
huisvesting van arbeidsmigranten.
“Op het midden van het terrein zijn de
gebouwen al grotendeels geplaatst”,
schrijft Peeters. Hij vraagt het col-

lege of de benodigde vergunningen
hiervoor al zijn afgegeven. Als dit het
geval is, wil het raadslid deze graag
inzien. “Indien de benodigde vergunningen er niet zijn, verzoeken we het
College van B&W om tot handhaving
over te gaan en de bouw stil te leggen”, besluit het Pvda/GroenLinksraadslid zijn brief. Het College van
B&W neemt de vragen in behandeling.

In MFA ’t Hoës van Bree vond zaterdag 8 april de derde bijeenkomst van de Sociale Raad plaats. Er kwamen 39
ingelote burgers op de bijeenkomst af. De centrale vraag was ‘Hoe creëren we meer flexibiliteit in het woningaanbod van Peel en Maas?’.
Tijdens de bijeenkomst werd er
door de deelnemers gewerkt aan de
centrale vraag. “Deelnemers vatten de
resultaten samen in dertien voorstellen en mochten ieder twee stemmen
uitbrengen; één op het voor hen meest
belangrijke voorstel en één op het

voorstel waar zij daarnaast de meeste
waarde aan hechtten. De gemeenteraad
behandelt het oordeel van de Sociale
Raad op dinsdag 9 mei in een openbare
raadsvergadering. Na deze vergadering
volgt een openbare publicatie waarin
een compleet overzicht van deze

derde Sociale Raad te lezen is”, laat de
organisatie van de bijeenkomst weten.
De Sociale Raad is een permanente raad
die de gemeente adviseert. Voor iedere
bijeenkomst komen maximaal vijftig
nieuwe ingelote inwoners van Peel en
Maas in aanmerking voor deelname.

‘Mogelijk geen vergunning
voor MCC Meijel na 2018’
Bewoners van bungalowpark Stille Wille in Meijel hebben gemeente Peel en Maas verzocht na 2018 geen
vergunning meer te verlenen aan het motorcrossevenement MCC Meijel. Dat zegt VVD-raadslid Teun Heldens in een
brief aan het College van B&W.
Het raadslid hoorde van de voorzitter van MCC Meijel dat de vergunning in
de toekomst mogelijk ingetrokken zou
worden. “Ik heb bij de gemeente geverifieerd of dit klopt. Vervolgens heb
ik op dinsdag 11 april enkele vragen
ingediend, waarin ik nogmaals om een
formele bevestiging van het college
vraag”, aldus Heldens. Waarom de
bewoners het verzoek bij de gemeente
hebben ingediend, is niet bekend.
Door middel van een zogenoemd
handhavingsverzoek vragen de bewoners van Stille Wille de gemeente op
te treden tegen het motorcrossevenement, dat twee keer per jaar wordt

gehouden op circuit De Vossenberg
in Meijel. Dit jaar vindt het crossevenement op zondag 17 september en
zondag 29 oktober plaats. Er worden
1.600 tot 2.000 bezoekers verwacht.
“Al 40 jaar is dit een begrip in de
motorwereld en maar liefst 25 keer
zijn er al EK-wedstrijden in diverse
klassen gehouden op dit circuit.
Een EK-wedstrijd in Meijel mag daarmee inmiddels een klassieker genoemd
worden”, schrijft Heldens in zijn brief.
Hij wil van het college weten of zij
vindt dat evenementen als het EK Open
Klasse van belang zijn voor de leefbaarheid van Meijel, het toerisme in Peel en

Maas, de horeca-ondernemers en MCC
Meijel. “Is het juist dat de gemeente
de vergunning niet meer zal verlenen
na 2018?”, vraagt het raadslid zich af.
“Zo ja, op welke gronden is deze beslissing genomen en waarom handhaaft
de gemeente hier wel en niet op Stille
Wille zelf?” Ook wil de VVD’er graag
weten hoe die beslissing in verhouding
staat met de recente uitspraak van de
Raad van State. Het bestemmingsplan
van Stille Wille werd daardoor definitief
vastgesteld, en daarmee is permanente
bewoning op het bungalowpark illegaal
geworden. Het college neemt de vragen in behandeling.

Gebak is Feest!
Bakkersland Panningen & Sevenum heeft een
Passie voor gebak. Wij zoeken mensen die een bijdrage
willen leveren aan het uitvoeren van onze missie:
“Wij verzorgen jouw gebaksproducten elke dag weer”
Ben jij een flexibel, enthousiast en hardwerkend persoon die toe
is aan een nieuwe uitdaging? Heb jij ervaring en/of affiniteit met
Food (bij voorkeur in een bakkerij)? Dan komen we graag met jou
in contact. We zoeken gedreven mensen die willen helpen onze
ambities waar te maken.
Wij zoeken voor onze locaties Panningen & Sevenum o.a.:

•

Productiemedewerkers
(zowel fulltime als parttime mogelijkheden)

•

Operators voor de productie- en inpakafdeling

•

Weekendkrachten op de logistieke afdeling

•

Weekendkracht bij de Technische Dienst

Wil jij graag werken in een professionele organisatie, met een
informele en collegiale werksfeer, waarbij ontwikkeling van
medewerkers hoog op de agenda staat en waarbij we continue
blijven verbeteren? Solliciteer dan nu!
Reageren kan via de site: www.werkenbijbakkersland.com
of per mail: ipleunis@bakkersland.com
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Café Centraal Baarlo in nieuw jasje

‘Baarlo bruist weer’
Na zeven jaar nemen Ger (59) en Lenie (57) Martens afscheid als uitbaters van café Centraal in Baarlo. Op maandag 24 april krijgt de nieuwe eigenaar Jeroen Elderhorst (31) officieel de sleutel. “Het wordt een café met eetgedeelte in een 2.0-versie.”

Woongedeelte bij
café betrokken

Jeroen, Ger en Lenie bij café Centraal
Ze zitten al twintig jaar in de
horeca, maar Ger en Lenie maakten
nooit eerder mee dat iemand belde
met de mededeling ‘ik wil jullie zaak
kopen’. Jeroen had maanden getwijfeld, maar besloot anderhalf jaar
geleden toch de telefoon op te pakken.
“Ik heb er altijd van gedroomd een
eigen zaak te hebben. Café Centraal
ligt op de mooiste plek van het dorp.

verkopen. Al vinden we het natuurlijk
ook erg jammer. We hebben er
slapeloze nachten van gehad.” In
2010 namen Ger en Lenie de zaak
over van Baarlonaar Coen Ottenheijm.
“Net als nu het geval is, werd er veel
over gepraat in het dorp”, vertelt Ger.
“Niemand kende ons. Wij waren twee
onbekende Brabanders. Maar we
hebben wel een kans gekregen en een
geweldige tijd gehad. Iedereen moet
die kans krijgen, dus dat geldt ook
zeker voor Jeroen.”
Inmiddels woont de in Delft geboren Jeroen al dertien jaar in Limburg.
Daarvoor volgde hij de middelbare
hotelschool in Delft, gevolgd door
de hogere hotelschool in Maastricht.
Na zijn studie ging hij aan de slag als
bedrijfsleider in horecazaken. Vorig jaar
trouwde hij met de Baarlose Andrea
Görtz, waarmee hij in Sevenum samenwoont. “Zij heeft haar eigen vakantieverhuurbedrijf, dus ik ga het zelf
doen. Met mijn toekomstige personeel
natuurlijk.”

Daarom besloot ik er gewoon voor te
gaan en Ger te vragen of hij zijn zaak
zou willen verkopen.”

Slapeloze nachten
De uitbaters wilden het destijds
niet verkopen. Het geduld van Jeroen
werd tot begin dit jaar op de proef
gesteld. “Eigenlijk wilden we nog een
jaar of twee doorgaan”, aldus Ger,

die van oorsprong bouwvakker is maar
na een avond glazen spoelen op de
Brabantse kermis nooit meer achter
de bar is weggegaan. “We maken
ieder negentig uur in de week. We
worden ook een dag ouder en wisten
niet hoe lang we dit lichamelijk nog
vol zouden houden. De kogel was
daags na carnaval door de kerk: het
gevoel was goed en we zouden het

Het café gaat een paar weken dicht
voor de verbouwing. De activiteiten op
Koningsdag gaan echter wel gewoon
door en buiten wordt die dag een
bar geplaatst. “Binnen gaat er een
hoop veranderen, maar de naam
blijft. Centraal dekt de lading het
beste. Het wordt een 2.0-versie van
een bruin café.” Het café krijgt een
opknapbeurt, wordt gemoderniseerd

en het huidige woongedeelte wordt
erbij betrokken. Daarnaast is het
straks mogelijk in het café een hapje
te eten. “Het blijft dorps, gezellig en
huiselijk, maar ook de prijzen blijven
dorps”, aldus Jeroen. “De evenementen
blijven bestaan en alle verenigingen
blijven welkom. Centraal moet een
plek worden waar mensen uit het dorp
graag gaan komen, maar ook toeristen
zich thuis voelen.” In Baarlo zijn meer
ontwikkelingen gaande; ook andere
horecazaken worden opgeknapt of zijn
overgenomen. Jeroen: “Baarlo bruist
weer. En al die dingen kunnen elkaar
alleen maar versterken.”
Om het benodigde geld voor
de verbouwing bij elkaar te krijgen,
is Jeroen een crowdfundingsactie
gestart. “Ik hoop tussen de 45.000 en
60.000 euro bij elkaar te krijgen. De teller staat nu op 40.000 euro. Na drie jaar
krijgt iedereen het volledige bedrag
terug. Als rente ontvangen ze jaarlijks
een cadeaubon om iets te komen eten
of drinken.”
Voor Ger en Lenie is het allemaal
toch een beetje dubbel. “We hebben
het niet alleen, maar ook met al het
personeel gedaan. De bronzen tapknop
die we ontvingen afgelopen jaar, was
toch wel een kroon op ons werk.”
Opnieuw een café beginnen staat echter niet op de planning. “We gaan eerst
van onze kleinkinderen genieten en
daarna ons huis in Oploo opknappen.
Ik wil ook graag weer ergens aan het
werk. Baarlo zullen we niet helemaal
achter ons laten. We komen af en toe
nog terug.”

Aandacht voor werkende mantelzorgers

‘Werk en mantelzorg beter op elkaar
afstemmen’
Om werk en mantelzorg meer bespreekbaar te maken op de werkvloer, is de landelijke campagne Buzz on Tour
op touw gezet. Op woensdag 5 april vond de eerste editie in Limburg plaats bij Bakkerij Broekmans in Panningen.
Verschillende werkgevers en werknemers uit Peel en Maas kwamen bij elkaar om het gesprek aan te gaan rondom
werkende mantelzorgers.

Buiten stond een gele schoolbus
klaar om voorbijlopende mensen te
informeren over het combineren van

werk en mantelzorg. “Buzz on Tour is
bedacht in samenwerking met drie
ministers”, aldus Nicole Walma van

Werk&Mantelzorg. “Door een bewustwording te creëren bij werkgevers
hopen we dat er meer over het onder-

werp gepraat wordt binnen een organisatie. Door als werkgever het gesprek
aan te gaan met een werkende mantelzorger, wordt er als het goed is ook
meer begrip voor elkaar getoond en
kan het werk beter afgestemd worden
op het bijkomende takenpakket van
een mantelzorger.”
Voor de werkgevers en werknemers
die uitgenodigd waren, stonden er
verse broodjes klaar. “In totaal zijn er
zo’n 46 werkende mantelzorgers en
werkgevers aanwezig”, vertelt Piet
Selen, Steunpunt Mantelzorg Peel en
Maas bij Vorkmeer. “De werknemers
zijn allemaal mantelzorgers en de
werkgevers die aanwezig zijn hebben
een mantelzorgvriendelijk beleid of
zouden hier graag naartoe willen
werken. Tijdens het ontbijt laten we
praktijkvoorbeelden zien uit Peel en
Maas en willen we de werkgevers
die nog geen mantelzorgvriendelijk
beleid hanteren, inspireren. We hopen
dat de erkenning van bedrijf op
bedrijf doorgegeven gaat worden en
dat er een olievlekwerking ontstaat.
Als werkgevers elkaar inspireren en
uitdagen werkt dat veel beter dan
wanneer ik langskom om een verhaal
te houden.”
Eén van de aanwezige
werkgevers, die inmiddels erkend

is als mantelzorgvriendelijk bedrijf,
vertelt waarom hij het belangrijk
vindt om rekening te houden
met werkende mantelzorgers:
“Als mantelzorgvriendelijk bedrijf
creëer je toegewijde en tevreden
medewerkers. Om dit te kunnen
bereiken, is een collegiale werkvloer
van belang, waar onderwerpen als
mantelzorg bespreekbaar worden
gemaakt. Als er eenmaal over gepraat
kan worden, kunnen er ook passende
oplossingen gevonden worden.”
Verder kwam er ook een mantelzorger aan het woord die haar ervaringen
met de aanwezigen deelde. “Toen ik
eenmaal besefte dat ik mantelzorger
zou worden, krijg je ineens veel nieuwe
verantwoordelijkheden en taken erbij”,
vertelt ze. “Ik heb toen met mijn baas
afgesproken om een deel van mijn
werkzaamheden thuis uit te voeren.
Ik denk dat het als werkende mantelzorger goed is zelf te blijven nadenken over oplossingen en hier ook de
leiding in te nemen. Als je het gesprek
maar aangaat en samen een overeenstemming weet te bereiken.”
Kijk voor meer informatie op
www buzz-on-tour.nl of neem contact
op met Piet Selen van het Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas bij Vorkmeer
via p.selen@vorkmeer.nl
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GEPLUKT Freek Janssen

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.

theaterzaal. “Bij lokale en kleine
producties doe ik samen met collegatechnici alle techniek”, vertelt hij.
“Als er professionele artiesten komen,
assisteer ik de technici die meekomen
met de artiesten.”

Techniek regelen bij
The Gaz Station
Het werk bij het theater doet hij
alweer tien jaar. Daarvoor volgde hij
twee opleidingen die het niet helemaal
bleken te zijn en net toen Freek dacht
dat hij de ideale studie had gevonden,
liep het weer anders. “Ik had me
aangemeld voor het conservatorium
in Maastricht en die zeiden dat ik
nog zo’n twee tot drie maanden had
voordat ik mijn toelatingsexamen zou
doen. Niet snel na mijn aanmelding
werd ik ineens gebeld dat ik over een
week langs moest komen. Ik speelde in
een bandje en dat weekend moesten
we optreden in Zeeland volgens mij.
In het busje naar het optreden heb ik
de theorie geleerd.”

Trompetspeler bij
Sjloetingstied

Hij is de man achter de schermen bij DOK6 Theater in Panningen, maar toch heeft hij een bekend gezicht.
Freek Janssen (37, maar naar eigen zeggen 28) zag in ‘zijn’ zaal al veel artiesten voorbij komen en zelf stond hij
met allerlei bandjes op vele podia. Deze week wordt de Panningse technicus en muzikant geplukt.
Zo’n zestig á zeventig uur per week
loopt Freek rond bij DOK6 Theater. Hij is
verantwoordelijk voor de techniek bij

voorstellingen en hij neemt samen
met de gemeente het onderhoud van
het gebouw voor zijn rekening. “Als er

iets met de lift of het luchtsysteem
is, kan ik het meestal wel oplossen.”
Maar voornamelijk is hij bezig in de

PUZZEL
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Oplossing vorige week:

Met Mark van
Bommel op het veld
Freek is ook nog bezig met het
afronden van zijn studie People
Business Management in Sittard.
Freek: “Die hoop ik voor de zomer af te
ronden.” Naast de band, studeren en
werk is er voor sporten maar weinig
tijd. Vroeger was dat wel anders.
Freek kon een aardig potje voetballen.
“Ik heb nog in een Limburgs
selectieteam gezeten. Stond ik daar op
het veld met Mark van Bommel. Maar
vanaf het moment dat ik uitging, is het
fout gegaan met de voetbalcarrière.”
Maar wat vindt hij nu het leukste
aan zijn werk? “Ik kan me nog
een voorstelling van Sneeuwwitje
herinneren die echt geweldig was.
Samen met de drie technische jongens
die er vanuit de voorstelling bij waren,
heb ik me die dag kapot gelachen.”
Ook ‘eigen’ producties als Aquarius en
Me on Stage zijn speciaal voor Freek.
“Daar werk je echt naartoe. Je kent
de deelnemers en je ziet hoe ze hier
iedere week aan het oefenen zijn.
Dan is het altijd mooi om het resultaat
op de planken te zien. Daar kan ik
van genieten. Sowieso houd ik van
creativiteit en om te zien hoe mensen
dat omzetten in een voorstelling of iets
maken. Prachtig.”

zaterdag 15 april

A ANVANG 21.30 UUR

ENTREE GRATIS

Rock Coverband

Sudoku
6

Het lukte Freek niet om alle theorie
geleerd te krijgen. “Het muziekstuk dat
ik opvoerde, was wel goed genoeg,
dus ze zeiden tegen mij dat ik over
een halfjaar terug moest komen.
Dat is er nooit meer van gekomen.”
Kroegeigenaar Geert Peeters vroeg
hem in de tussentijd te komen werken
bij café The Gaz Station in Panningen.
“Ik regelde in die tijd de techniek voor
bandjes en optredens. Toen Geert me
vroeg hoofd techniek te worden bij
het nieuw te bouwen DOK6, heb ik
besloten dat te doen. Ik heb er nooit
spijt van gehad.”
Op zijn werk is hij dagelijks bezig
met muziek. Dat is voor Freek helemaal

niet erg, aangezien dat ook zijn
grootste hobby is. “Muziek maken vind
ik fantastisch. Op mijn achtste ben ik
bij de slagwerkgroep gegaan en vanaf
mijn veertiende heb ik altijd wel in
bandjes gespeeld. Dat begon met een
grindcore-bandje en uiteindelijk kwam
ik terecht bij Sjloetingstied. Daar speel
ik nu alweer dertien jaar trompet. Niet
mijn lievelingsinstrument, maar spelen
met die jongens is altijd leuk, ongeacht
welk instrument. Overigens ben ik
sinds kort wel weer de drummer.”

Gratis krant en bonusregeling
Prima bijverdienste
Vanaf 15 jaar maar ook geschikt
voor AOW-ers
Bezorging maandag t/m vrijdag
voor 07:00 en op zaterdag voor
07:30
Uurtje werk per dag
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Meld je aan op

Eerste paasdag

zondag 16 april

A ANVANG 21.30 UUR

ENTREE GRATIS

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
School
Woonplaats
Leeftijd

Nikki Bouten
Het Bouwens
Kessel
14 jaar

Wat is één van je favoriete quotes?
Waarom?
De quote ‘you’ll never know if you
don’t ever try again’ is een regel in
het liedje Hallelujah van Panic! at the
disco, dit is een van mijn favoriete
bands. De quote in het Nederlands is:
je zal het nooit weten als je het niet
opnieuw probeert. Ik vind dit een heel
erg mooie quote, omdat het eigenlijk
zegt dat je het maar opnieuw moet
proberen omdat het misschien ooit wel
zal lukken. Ik ben zelf ook echt een
doorzetter.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister vooral naar: Panic! at the
disco, the 1975, Troye Sivan, Dodie
Clark en Bruno Mars. Ik luister verschillende muzieksoorten, het ligt eraan in

wat voor stemming ik ben. Van covers
tot rock en rustige muziek.
Waar ben je het meest bang voor?
Ik ben heel erg bang voor spinnen.
Altijd als ik er eentje zie, ren ik meteen weg. Ook vind ik het eng om op
een podium te staan voor heel veel
mensen. Die angst heb ik toch een
beetje overwonnen, want ik heb dit
jaar meegedaan aan de revue van het
Bouwens. Uiteindelijk viel het reuze
mee om samen met iemand anders op
het podium in DOK6 te zingen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan mijn mobiel en
eten. Ik heb mijn mobiel bijna altijd bij
me en ik ben er altijd wel iets op aan
het doen zoals appen, op Instagram
kijken en soms zelfs boeken lezen.
Ik hou ook heel erg veel van eten
zoals snoep en chocola. Mijn vriendinnen zeggen altijd dat als we afspreken
om iets te gaan eten, ik er altijd bij
ben.

aan
Nikki Bouten

Introvert of extravert?
Ik denk dat ik introvert ben. Ik lig liever
op de bank thuis een serie te kijken
op Netflix dan uit te gaan naar een
discotheek zoals Apollo. Dat vind ik
natuurlijk ook leuk, net zoals afspreken
met mijn vriendinnen, maar soms is
het fijner om op mezelf te zijn.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik vind dat de leukste vakken op school
biologie en geschiedenis zijn. Ik vind
het menselijk lichaam heel erg interessant en belangrijke gebeurtenissen,
zoals de wereldoorlogen, interesseren
mij ook. Het stomste vak vind ik Duits.
De grammatica en woordjes die ik
moet leren, vind ik heel erg saai.
Wat is jouw droomberoep?
Ik wil na de middelbare school
geneeskunde gaan studeren. Ik wil
mensen helpen en leren over de mens.
Daarna wil ik me specialiseren tot
traumachirurg. Als traumachirurg is

VAKGARAGE
PEETEN BV

GEVRAAGD

Scholieren vanaf 14 jaar
voor in de kasaardbeienteelt,
voor de zaterdagen en schoolvakanties.
Voor verdere inlichtingen: Kessels Aardbeien B.V.

Steegstraat 29, 5768 AT Meijel
Tel. 077 - 466 14 15 (s.v.p. na 18.00 uur); b.g.g. 06 - 27 58 60 06

elke dag anders en kom je met heftige
situaties in aanraking. Dat zie ik als een
uitdaging.
Wat is je favoriete boek?
Ik hou heel erg veel van lezen.
Mijn favoriete boek is De Leerling van
Tess Gerritsen. Het is een misdaadboek
over een zoektocht naar de leerling
van een bekende seriemoordenaar.
Het meest en het liefst lees ik misdaadboeken, omdat ze heel erg spannend
zijn waardoor je steeds maar verder
wilt blijven lezen in het boek.
Optimist, pessimist, realist?
Ik ben een echte realist. Ik richt me
vooral op de werkelijkheid en ik zie
alle mogelijke uitkomsten en laat alles
gewoon op mij afkomen. Ik vind het
belangrijk om zowel de negatieve als
positieve realiteit in te zien.
Heb je ooit iets gebroken?
Toen ik 11 jaar was en ik een trucje
wilde doen op de trampoline, landde ik
verkeerd en brak ik mijn pols.
Is er iets waar je niet zo goed in
bent, maar wel graag zou willen
kunnen?
Ik stel opdrachten voor school altijd
veel te lang uit, waardoor ik alles op
het laatste moment nog moet doen.
Ik zou graag beter willen kunnen plannen en mijn planningen dan daadwerkelijk uitvoeren.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer naar Afrika of
Indonesië willen gaan. Het cultuur en
eten is daar heel erg anders dan in
Nederland. Het lijken me hele mooie
landen. Een wereldreis maken lijkt me
ook geweldig.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger verkleedde ik me in prinsessenjurken en deed ik hakkenschoenen
aan. Dan danste ik op K3-muziek en
zong keihard mee. Ik speelde ook vaak
toneelstukjes met vriendinnen over
prinsessen en gezinnetjes.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou mezelf op de basisschool het
advies meegeven dat ik gewoon mijn
eigen ding moet doen en me niet moet
laten beïnvloeden door anderen. Op de
basisschool was ik altijd erg verlegen
en durfde niet zo goed voor mezelf op
te komen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat ik met mijn
vrienden en vriendinnen veel kan
lachen. Ik houd van lachen en plezier
maken. Ik vind het ook belangrijk dat
je goed met je vrienden kunt praten en
jezelf niet anders hoeft voor te doen
dan wie je echt bent.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Streep door
tijdschrift?
Instagram, Facebook en
Twitter: dé apps om het leven
van je favoriete sterren te
kunnen volgen. Tijdschriften
lijken de laatste jaren totaal
overbodig te zijn geworden.
Neem Hitkrant. Na 40 jaar viel
het doek voor dit tijdschrift.
Hoe komen we nu aan de
posters van onze beroemd
heden?
Op menig tienerkamer
hangt er wel één: een poster
van zijn of haar favoriete
popster uit Hitkrant. Van Justin
Bieber tot One Direction.
Het bekende tijdschrift heeft
echter moeten stoppen met het
uitgeven van het papieren
magazine. Veertig jaar lang lag
er iedere twee weken een
nieuwe editie in de winkel,
maar papieren jongerentijdschriften zijn verleden tijd
geworden. Kinderen krijgen
tegenwoordig op jonge leeftijd
al een tablet of smartphone en
daar kunnen ze alle nieuwtjes
op vinden.
Zonde, want ook al ben ik
pas zestien jaar oud, Hitkrant is
wel een beetje jeugdsentiment.
Iedere keer las ik vol
enthousiasme de stukjes over
mijn favoriete artiesten. En ook
ik had posters op mijn kamer.
Hitkrant gaat zich focussen op
de internetsite. Zouden boeken
en tijdschriften dan helemaal
verdwijnen? Dat hoop ik toch
niet. Het is goed om eens een
boek in te duiken in plaats van
altijd naar een schermpje te
staren. Je weet nooit wat de tijd
ons gaat brengen. Misschien
worden we over twintig of
dertig jaar wel voorgelezen
door onze privérobot.
Janique
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Bespreking Poll week 13

Verenigingen moeten fuseren om de toekomst veilig te stellen
Veel clubs en verenigingen in Peel en Maas hebben het lastig. Door de vergrijzing zien zij het aantal jeugdleden afnemen, waardoor ze problemen krijgen
om de toekomst te waarborgen. Fuseren met andere verenigingen lijkt een
goede oplossing om bepaalde sporten en verenigingen te behouden voor de
gemeente. De meerderheid van de stemmers op de poll van week 13 was het
daarmee eens. 62 procent van de stemmers gaf aan dat sentiment overboord
gezet moet worden en dat er gefuseerd moet worden. Door een fusie wordt het

aantal leden per vereniging vergroot en wordt de druk op de vrijwilligers verkleind. Er zijn immers meer vrijwilligers beschikbaar. Ook de expertise van beide
verenigingen kan benut worden. De oudere leden zullen in het begin misschien
nog te veel last hebben van het sentiment, maar dat zal door de jaren heen
verminderen en de jongste leden weten straks niet anders meer. De liefde voor
de sport of hobby moet het winnen van de ’traditionele’ strijd tussen dorpen
om er zo voor te zorgen dat het niet verloren gaat.

De gemeente heeft de bouwproblemen in Meijel
aan zichzelf te danken
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Op de locatie waar twee jaar geleden de frikandellenfabriek van Beckers
gesloopt werd, is nog altijd niets gebeurd. Projectontwikkelaar Focus zou
er huizen neerzetten, maar kan niet beginnen omdat het gebied binnen de
stankcirkel ligt van een koeienbedrijf. De projectontwikkelaar neemt het
koeienbedrijf over zodra de gemeente een andere bestemming op het bedrijf
regelt. Focus wil daarna in totaal honderd huizen laten verrijzen op het terrein
van Beckers en het koeienbedrijf.
Focus had al lang kunnen beginnen met bouwen. Als ze het echt gewild
hadden, hadden ze de koeien allang weg kunnen halen en konden ze

beginnen met de bouw op het Beckersterrein. Ze laten de rotzooi liggen om zo
de buurt voor de kop te stoten. Op die manier zet Focus de gemeente onder
druk.
Van de andere kant is het zo dat de gemeente al veel eerder duidelijkheid
had kunnen verschaffen. Ze reageren veel te langzaam. Als de gemeente een
beslissing neemt over de bestemming van het koeienbedrijf, weet Focus ook
wat hen te wachten staat. Dan zou het in een stroomversnelling komen.
De gemeente heeft de bouwproblemen in Meijel aan zichzelf te danken.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > De WhatsApp-buurtgroepen zijn een groot succes > eens 46% oneens 54%

Ter versterking van ons team
vaste medewerkers
zijn wij per direct op zoek naar:

:

Allround timmerlieden
Maatvoerders/stellers
(eventueel koppel mag ook reageren)

Interesse? Zie www.janssenbo.nl - info@janssenbo.nl

FASHION DAYS
DONDERDAG 13, VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 APRIL

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op

GRATIS
kadocheque
twv

€ 20,00*

* bij aankoop van een paar schoenen
en te besteden op uw volgende aankoop

GRATIS

bubbels en bites

Liefhebben
We zijn de kinderen van één
van de meest progressieve
landen ter wereld. We zeggen te
proberen te leven naar de
normen en waarden van de
huidige eeuw. We verachten
zinloos geweld, terreurdaden,
antisemitisme, racisme,
dictatuur, pesterijen en haat.
En dat laten we met kleurrijke
profielfoto’s op Facebook en
twee minuutjes hand in
hand-wandelen trots zien.
U vatte dit sarcastisch op?
Mooi. Ik was ook sarcastisch.
In Arnhem werden twee mannen
mishandeld wegens hun geaardheid, waarna half Nederland
‘opstond tegen homohaat’.
Een prachtig gebaar, in principe.
Maar praatjes vullen geen gaatjes.
Een Instagram-post en een
filtertje over een foto maakt
iemand nog geen toleranter
persoon, al is het een begin.
In deze eeuw weten we dat er
verschillen zijn waar we mee
geboren worden, waarmee we
moeten leren leven. We weten
door hersenonderzoeker Dick
Swaab dat geaardheid en
genderidentiteit bepaald wordt in
de eerste twaalf weken van de
zwangerschap. Geaardheid is dus
geen keuze. We maken later,
als (bijna) volwassen mens, wel
een andere keuze met betrekking
tot geaardheid. Namelijk de keuze
om lief te hebben, of niet.
De keuze om te accepteren,
of niet. Die keuze maken we in
Arnhem, Den Haag, Rotterdam,
maar ook in Peel en Maas.
Homofobie is geen ‘ver van mijn
bed-show’, maar speelt zich
overal af. In families, op straat,
in de plaatselijke après-skihut,
in de Hema. Ik zou zo graag zien
dat mijn homoseksuele vrienden
zich eindelijk op hun gemak
voelen op deze plaatsen.
Zonder vreemde blikken of
stiekeme vingerwijzingen. Ook
zou ik graag zien dat anderen zich
op hun gemak voelen wanneer
een homostel hand in hand loopt,
zonder bekrompen gedachten.
Ik post geen instagramfoto en
mijn Facebookprofiel wordt niet
kleurrijker, maar ik maak de
keuze om de mens lief te hebben
en te accepteren. U ook?

gemeente

nieuws

week 15 / 13 april 2017 / Informatie van en over de gemeente

Bijeenkomst herinrichting
omgeving Huis van de
Gemeente
Een van de uitgangspunten in het centrumplan en bij de bouw van het Huis van de Gemeente
is de aansluiting met het winkelgebied aan de voorzijde en de inrichting van het park aan de achterzijde
van het Huis van de Gemeente (en alles wat er tussen in ligt). Wij gaan aan de slag met de planvorming
voor inrichting, dit doen we samen met de omgeving.
Start
Op maandag 24 april is de aftrap, met een avond voor iedereen die meer wil weten over de opgave en
het gebied. We gaan deze avond ook met zijn allen actief aan de slag. Wat leeft er? Welke ideeën zijn er?
Als je naar het dagelijks gebruik kijkt, waar loop je dan tegen aan, wat valt dan op en wat moeten we zeker
meenemen in de zoektocht naar de inrichting van dit gebied?
Wil je een bijdrage leveren aan de inrichting van het gebied rondom het Huis van de Gemeente?
Je bent van harte welkom op maandag 24 april om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente,
aanmelden kan via jo.timmermans@peelenmaas.nl

Wijziging dagen inzameling
afval i.v.m. Pasen
Tijdens de Pasen zamelen wij op maandag geen afval in. Uw inzameldag kan gewijzigd zijn.
Kijk op de (digitale) afvalkalender (www.peelenmaas.nl) voor de juiste inzameldag.

Kermis Helden 14 t/m 18 april 2017
Vrijdag 14 april

• 16.00 uur opening door wethouder Raf Janssen "penningen strooien"

Zaterdag 15 april

• zwieren en zwaaien op het kermisterrein

Zondag 16 april

• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
• 18.00 uur tot 20.00 uur clown Japie op het kermisterrein

Maandag 17 april

• verrassing op het kermisterrein

Dinsdag 18 april

• "EURO-uren" van 16.00 uur tot 19.00 uur. Raap je losse euro's bij elkaar
en kom naar de kermis, want vrijwel alle attracties voor slechts 1 Euro!

Veel plezier!

Sportgala 2016
Sportgala
2013
Gemeente Peel en Maas
Gemeente
Peel en
Maas
feliciteerd Michel
Hendrix
feliciteert
Jan Coopmans
met het behalen
van de
met
het
behalen
van de 2016
gemeentelijke sporttrofee

gemeentelijke sporttrofee 2013

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.

Openingstijden

Maandag:
i.v.m. pasen gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Foto: Jordy Strijbos

Ook felicitaties voor de overige
Foto: Ger Peeters
winnaars Sportgala 2016
Talent:felicitaties
Lars Kersten - Egchel
Ook
voor de overige
Sporter:
Michel
Hendrix
- Kessel2013
winnaars Sportgala

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor
Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 - 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Sportploeg: Dames 1 HV- BSAC - Maasbree

Talent:
Janssen - Henny
tafeltennis
BijzondereSharon
waarderingsprijs:
Driessen, Wim Rooijakkers en
Ans Naus - Meijel
Sporter:
Jorrit Hendrix - voetbal
Sportploeg:
A Peelpush
volleybal
en IKS-sportsterJongens
Noord-Limburg:
Rodi -Feller
- Reuver
Bijzondere waarderingsprijs: Jan Coopmans

Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

en IKS-sporter Noord-Limburg: Omar Dabaoui

Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Wat is cultuur?
Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek en toneel. Maar cultuur is ook literatuur, dans, fotografie,
architectuur en folklore en volkskunst. En laten we niet vergeten dat ook veel mensen zich inzetten voor
cultuureducatie en geschiedkunde. Zowel amateur- als beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor
de prijs.
Kandidaten moeten aan de volgende criteria voldoen:
• De kandidaat moet een bijzondere meerwaarde hebben voor de cultuur in onze gemeente;
• De kandidaat moet het belang van de gemeenschap dienen;
• Van de kandidaat moet een inspirerende werking uitgaan;
• Er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit;
• Anderen moeten de kandidaat voordragen; het is dus niet mogelijk om zichzelf of de eigen organisatie
voor te dragen.
U kent vast iemand in uw omgeving die aan bovenstaande criteria voldoet. De gemeente nodigt u daarom
uit om deze kandidaat voor te dragen voor de prijs, door een brief te sturen naar:
Gemeente Peel en Maas, t.a.v. Selectiecomité Cultuurprijs, Postbus 7088, 5980 AB Panningen.
Schrijft u op de envelop alstublieft ‘Vertrouwelijk’. U kunt ook een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl
Zet dan bij het onderwerp: ‘Vertrouwelijk, Cultuurprijs’.

Wie verdient de Cultuurprijs
2017?
Op vrijdag 24 november van dit jaar zal de gemeente Peel en Maas weer de Cultuurprijs uitreiken.
De Cultuurprijs is er voor personen, instellingen en initiatieven, die een belangrijke bijdrage leveren aan
het culturele leven van onze gemeente. En Peel en Maas barst van het culturele initiatief. Daar mogen
we behoorlijk trots op zijn en de Cultuurprijs Peel en Maas is dan ook een mooie erkenning hiervoor.

Uiterlijk zondag 14 mei 2017 moet uw inzending bij het Selectiecomité binnen zijn. Onderbouw
uw inzending alstublieft met heldere, overtuigende argumenten. Het Selectiecomité beoordeelt
vervolgens alle inzendingen en brengt een advies uit aan het College van burgemeester en wethouders.
Het College beslist uiteindelijk wie de prijs in ontvangst mag nemen.
De uitreiking van de Cultuurprijs 2017 vindt plaats in DOK6 Theater en hier kunt u bij zijn. Kaarten zijn
vanaf het najaar te koop. Voorafgaand aan deze feestelijke avond, kunt u zelf uw stem uitbrengen
op de Publieksprijs. Hierover leest u later meer, onder andere op onze Facebookpagina.

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.

Grensbewoners betalen de tol
Vrij reizen door Europa, de invoering van de euro en meer recentelijk:
de afschaffing van de extra telefoonkosten in het buitenland. Slechts een
kleine greep uit de vele maatregelen die we in Europa genomen hebben
om de grensoverschrijdende obstakels te verminderen of geheel weg te
halen.
Ook de Europese regerings‑
leiders zeggen dat ze voorstander
zijn van Europese samenwerking
en dat ze de barrières graag zien
verdwijnen, maar in de praktijk
blijkt daar maar bitter weinig van.
Een treffend voorbeeld hiervan is de
invoering van het Duitse tolsysteem.
Duitsland wil een tolheffing gaan
hanteren, waarbij de meeste kosten

voor rekening van de buitenlandse
automobilist komen. EU-landen mógen
weliswaar tol heffen, maar zonder
benadeling van buitenlanders. In het
Duitse voorstel profiteren echter alleen
eigenaren van in Duitsland ingeschreven zuinige auto’s van een verlaagde
jaarlijkse wegenbelasting. Het zijn
dus de buitenlandse weggebruikers
die het Duitse tolsysteem betaalbaar

en houdbaar moeten maken. In het
Europees Parlement hebben we met
een overweldigende meerderheid
fel bezwaar hiertegen aangetekend.
Het zijn eerst en vooral de bewoners
van grensregio’s, zoals de inwoners
van Peel en Maas, die de dupe worden
van een dergelijk tolsysteem. Juist in
deze regio’s gaan mensen veelvuldig
over de grenzen heen, om te werken,
te wonen, te winkelen of naar de
dokter te gaan. En uitgerekend deze
mensen worden verder ontmoedigd
om de grens over te steken, terwijl
grensregio’s juist het toonbeeld van
Europese samenwerking moeten zijn.

Ik heb de Europese Commissie dan ook
nadrukkelijk verzocht om zich te blijven
verzetten tegen dit slechte Duitse
plan en om Duitsland om het matje te
blijven roepen. Het is immers voorbehouden aan de Commissie om actie te
ondernemen. Iedere vorm van discriminatie zullen we echter samen moeten
bestrijden. Ook zullen we in gezamenlijkheid, als Europees Parlement,
Europese Commissie en nationale regeringen, ervoor moeten zorgen dat de
grenzen afgebroken worden en er géén
nieuwe grenzen opgeworpen worden.
Jeroen Lenaers,
Europarlementariër CDA

Dorpen en verenigingen en de kunst van zelfsturing
Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april werd uitgebreid stilgestaan bij
15 jaar zelfsturing in Peel en Maas. Bijna driehonderd mensen uit het hele
land hadden zich verzameld in ‘t Kerkeböske in Helden om te luisteren
naar professoren, politiek, maar nog belangrijker, naar de uitvoerders zelf.
In de meeste gevallen zijn dat de dorpsoverleggen.
Politiek die midden in de samenleving staat, die wethouders levert,
die politiek levert, die professionals
in haar midden heeft én die los durft

te laten zonder sturing ‘van bovenaf’.
Dit zijn dé voorwaarden voor ideale
zelfsturing volgens één van de professoren. Zaterdag werd nog eens benadrukt

hoe bevlogen veel inwoners van onze
gemeente bezig zijn met zelfsturing. Zelf
actief projecten oppakken en uitvoeren.
Dat gaat met wisselend succes en ja,
dat gaat ook ooit fout. Maar dat mag
en dat moet zelfs, niet voor niets hebben we in het coalitieakkoord op laten
nemen dat we fouten mogen maken om
daar van te leren. Trots werd zaterdag
melding gemaakt van gerealiseerde

dorpshuizen, sociale- en leefbaarheidsprojecten. En terecht.Zelfsturing is een
proces waar dorpen al decennialang
mee aan de slag zijn. De gemeente
Helden, en later geheel Peel en Maas, is
15 jaar geleden dit proces serieus gaan
faciliteren. Zelfsturing is eigenlijk een
natuurlijk voor de hand liggend proces,
dat ontstaat als burgers uit een kern
iets willen realiseren wat de gehele

gemeenschap ten goede komt.
Wij, Lokaal Peel&Maas, zijn trots op
onze burgers en hun actieve inzet
voor hun omgeving. Niet voor niets
roepen wij al vanaf onze oprichting:
Lokaal Peel&Maas is van én voor u!
En wat ons betreft is zelfsturing vooral
werkbaar en praktisch.
Rob Willems, fractievoorzitter
Lokaal Peel&Maas
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Peelpush 5.1 Kampioen
KBO-speld
voor Piet Relouw
Na twaalf jaar nam Piet Relouw onlangs afscheid als voorzitter
van KBO Kessel. Hij werd door de vereniging verrast met de zilveren
KBO-speld en een oorkonde als dank voor zijn verdiensten.
Voorzitter Jo van de Velden van de KBO regio Peel en Maas-Venlo
kreeg de eer de onderscheiding op te spelden. Piet was in zijn
jaren als voorzitter zeer betrokken bij KBO Kessel. Hij organiseerde
reizen, carnavalsactiviteiten, hield zich bezig met het werven van
nieuwe bestuursleden en leden. Ook schreef en vertelde hij graag
verhalen en gedichten in het Kessels dialect. Zijn echtgenote
Margriet, ook actief in de Kesselse gemeenschap, kreeg een bos
bloemen.

De meiden van Peelpush niveau 5.1 zijn op zondag 9 april na een spannende wedstrijd kampioen
geworden. In de laatste wedstrijd moest het team het opnemen tegen de meiden van Peelpush 5.2.
Allebei de ploegen konden nog kampioen worden, maar het was 5.1 met Floor, Sterre, Valerie, Inez en
Yente die de beste bleken.

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

Struinen bij St. Willibrordus
De Meijelse schutterij St. Willibrordus hield op zondag 9 april een kofferbakverkoop. De weergoden
waren de vereniging goed gezind en onder een stralend zonnetje konden de bezoekers langs de
verschillende kraampjes lopen. Blaaskapel Die Zwei Dörfer zorgde met hun muziek voor wat extra sfeer
bij de kofferbakverkoop.

Peelpush 4.5 kampioen
De meiden van niveau 4.5 van volleybalvereniging Peelpush uit
Meijel zijn zondag 9 april kampioen geworden. Nadat ze vorig half
jaar kampioen werden in niveau 3, mochten ze het in de tweede
helft van de competitie in een klasse hoger, niveau 4, gaan
proberen. Ook daarin bleken Maren, Gijsje, Nina en Jill en coach
Joost de sterksten van allemaal. In het laatste duel moesten drie
sets worden binnengehaald en dat werden er zelfs vier.

Acu-Balance Mark van Dijk Nederlands kampioen

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, (Voorjaars-) Moeheid
Klachten aan Arm-Nek-Schouder
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Judoclub Helden heeft zaterdag 8 april met zes judoka’s deelgenomen aan het Nederlands kampi
oenschap judo tot 18 jaar in het Groningse Leek. Voor het eerst in de geschiedenis van de judoclub
schreef een judoka de titel in de klasse tot 73 kilo op zijn naam én behaalde hij de zwarte band.
“Mark van Dijk judode formidabel”, aldus de club. “De focus en fitheid was ongekend. Hij wist vier van
zijn vijf partijen te beslissen met ippon (vol punt) en kreeg uiteindelijk geen enkel tegen- of strafpunt
op het gehele toernooi.” Judoka Umberto Coopmans wist daarnaast één partij in een zware poule te
winnen en Janine Janssen won als eerstejaars twee partijen. Cas Janssen, Joris Moors en Hannah
Konings sloten geen partij winnend af.
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Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Hobbyshop “Nellie Snellen bv” is een wereldwijd bekende leverancier van
Creatieve hobbymaterialen, met name voor het vervaardigen van wenskaarten en scrapbooken.
Naast de fysieke winkel in Sevenum heeft Nellie Snellen bv een van de grootste landelijke
internetshops van waaruit aan klanten binnen Europa maar ook daarbuiten wordt geleverd.
Nadruk ligt op leveringen binnen de Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Verzending van orders vindt plaats via pakketdienst of via de post.
In de winkel zijn momenteel 6 parttime medewerksters werkzaam.
Doordat Nellie en Ben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt willen zij zich
graag minder intensief bezighouden met de dagelijkse leiding. Hierdoor zijn zij op zoek naar een:

Fulltime

Wim Joosten erelid VC Olympia
Tijdens een extra ledenvergadering van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen is Wim
Joosten onlangs benoemd tot erelid van de club. De afgelopen dertig jaar heeft hij op verschillende
gebieden zijn bijdrage geleverd aan de volleybalvereniging. Hij was jarenlang spelend lid, heeft trai
ning gegeven aan jeugdteams, is coach geweest en hij zette zich jarenlang in voor de bedrijfsvolleybal
competitie. Ook streed hij na 2010 in voor behoud van de vereniging, toen de hoofdsponsor afscheid
nam. Wim is daarnaast één van de initiatiefnemers van het nieuwe plan Pius Park en was tot afgelopen
najaar voorzitter. Die functie werd door Bert Kusters overgenomen.

ZELFSTANDIGE LEID(ST)ER
Van deze functionaris wordt verwacht dat hij/zij de dagelijkse leiding aan zowel de fysieke
als de internetwinkel op zich neemt.
Verdere optimalisering van de logistieke en automatiseringsprocessen binnen het bedrijf alsook
promotie via multimedia kanalen vormt een tweede zwaartepunt in het werk.
Wij zoeken dan ook een persoon met een natuurlijk leidinggevend vermogen en een HBO/academisch werk- en denkniveau en een gedegen kennis van automatisering en logistieke processen.
Vanwege dagelijks contact met Franssprekende klanten is beheersing van de Franse taal,
naast Duits en Engels gewenst.
De internetwinkel is gebouwd in een Magento-omgeving.
Belangstellenden worden uitgenodigd om zich te melden via een gemotiveerde sollicitatiebrief
met cv via ben@nelliesnellen.nl of per post aan
Hobbyshop Nellie Snellen bv, Markt 23, 5975 AM Sevenum.
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Ben of Nellie Snellen, tel. 077 - 467 22 67.

N6.2 VC Olympia kampioen
Het jeugdteam N6.2 van de Panningse volleybalclub VC Olympia is op zondag 9 april kampioen
geworden in haar competitie. Het team won met 4-0 van zowel Peelpush uit Meijel als Brovoc uit
Broekhuizen en pakte zo het kampioenschap.

DVT 2 van VC Olympia kampioen
De dames van DVT 2 van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen zijn op woensdag 5 april
kampioen geworden. Het team won van nummer twee Touch’80 uit Boekend en is zodoende niet meer
in te halen voor de concurrentie.

ADVERTENTIE W E E K
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Baarlose voetballers delven
weer het onderspit
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo heeft het tij opnieuw niet weten te keren. Onder de rook van Roermond
gingen de roodzwarten op zondag 9 april ook bij middenmoter Sportclub Leeuwen onderuit. De Baarlonaren zijn nu
al vijf duels op rij zonder zege. Een zondagsschot besliste overigens het duel in het voordeel van de thuisclub.

Op een hobbelig hoofdveld in
Leeuwen was in de beginfase sprake
van weinig krachtsverschil en nauwelijks hoogtepunten. Pas halverwege de
eerste helft kwam de eerste opwinding
toen er een vrije doortocht was voor
een aanvaller van Sportclub Leeuwen.
Deze schoof de bal langs de uitkomende Jeffrey Schouenberg, maar ook
langs het doel. Een sein voor Baarlo om
het initiatief naar zich toe te trekken.
De defensie van Sportclub Leeuwen
werd meer en meer op de proef
gesteld. Het ontbrak daarbij aan een
goede voorzet of pass en schoten op
doel smoorden vaak in de drukte voor

het doel. De thuisclub bleef daardoor
vrij gemakkelijk op de been. Op slag
van rust kwam Wouter Peeters oogin-oog te staan met doelman Danny
de Winter van Sportclub Leeuwen.
Die pareerde de inzet van de Baarlose
spits, waardoor beide ploegen alsnog
met 0-0 de kleedkamers opzochten.
Ook in de tweede helft lag het initiatief
voornamelijk bij Baarlo. Maar het
gebrek aan vorm, scherpte en effectiviteit vierde weer hoogtij. Sportclub
Leeuwen gokte op een succesvolle
counter en had daarmee al vrij snel
na de rust succes. Over de linkerflank
werd Dennis Beurskens afgetroefd

door Jeffrey Sprenger, die vervolgens
met een fraai boogschot de verre hoek
vond, 1-0. In het verdere verloop van
het duel vond Baarlo geen antwoord
op deze mokerslag. De achterlijn werd
regelmatig gehaald door de Baarlose
aanvallers, maar weer werden verkeerde keuzes gemaakt in de voortzetting of het stokte in de afronding was.
Ook Sportclub Leeuwen kwam niet
meer aan scoren toe, maar sleepte wel
de nipte 1-0 voorsprong over de eindstreep. Door de slechte reeks raakt het
zicht op een ticket voor de nacompetitielangzaam maar zeker uit beeld voor
Baarlo. (Foto: Len Gielen)

Helden pakt zege
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden blijft in de race om de derde periodetitel in de vierde Klasse E. Door een
3-0 thuisoverwinning op Leveroy op zondag 9 april behouden de Heldenaren de kans om het seizoen alsnog van
een mooi randje te voorzien.
Meteen werd het publiek al duidelijk gemaakt dat Leveroy content zou
zijn met een punt. Tijdrekken werd verkozen boven voetballen. Daardoor kwamen de gasten nauwelijks over de
middenlijn en kreeg Helden voor rust
een aantal goede mogelijkheden om
de score te openen. Mike van Lier wist
voor een leeg doel een harde voorzet
niet binnen te tikken, Koen Maessen
miste oog-in-oog met doelman Van
Diepen en de lat bleek een sta-in-deweg voor Tom Peeters.

Na de rust ging Helden door met
het creëren, en missen, van kansen.
Leveroy bleef op eigen helft bezig met
het zoveel mogelijk sprokkelen van tijd
en kwam niet of nauwelijks over de
middenlijn. Desondanks wist Helden de
defensie na een uur spelen te slechten. Wel moest er daarvoor een klein
gelukje aan te pas komen.
Thijs Jenniskens beging volgens
de scheidsrechter een overtreding
binnen het eigen zestienmetergebied
en moest met zijn tweede gele kaart

inrukken. De penalty werd gemakkelijk
gegeven door scheidsrechter Van de
Moosdijk. Het leek er sterk op dat de
bal gespeeld werd. Desondanks schoot
Ton Peeters de pingel hard binnen
waardoor de druk van de ketel was en
Helden vervolgens kon uitlopen naar
een 3-0 eindstand.
Joep Lenders was vlak na de
openingstreffer het eindstation van
een vlotte combinatie en in de laatste
seconde van de wedstrijd verzilverde
Ton Peeters een vrije trap.

Kessel te sterk voor Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste team van SV Egchel heeft de derby in en tegen Kessel op zondag 9 april met 4-1 verloren. Op de
overwinning van de rood-zwarten viel niets af te dingen. De Egchelse ploeg van trainer Twan van de Mortel kwam er
niet aan te pas op sportpark de Rode Egge.
Egchel kreeg nauwelijks kansen om
aanspraak te maken op één of meer
punten. Van meet af aan moest Egchel
zich beperken tot verdedigen. Dit
ging goed tot de 24e minuut toen de
score werd geopend door de thuisclub.
Luuk van Dael tikte de bal over de
doellijn, 1-0. Kessel bleef daarna het
spelbeeld bepalen, Egchel kwam er
maar sporadisch uit via met name
Frank Gielen. De rust ging in met
een minimale voorsprong voor de
gastheren.

De tweede helft heerste eenzelfde
spelbeeld. Kessel was de meest
aanvallende ploeg en Egchel moest
vaak terug. Na een goede mogelijkheid
voor Egchel na een mooie aanval,
verdubbelde Kessel aan de overkant in
de 54e minuut de voorsprong toen Rick
Peeters uit de draai in de verre hoek
doel trof, 2-0. Na wat wissels aan beide
kanten en een mooie vrije trap van Luc
Crommentuijn namens Egchel op de
dwarsligger, zorgde Willem Kruijk in de
78e minuut voor de 3-0 met een schot

van afstand in de linkerbenedenhoek.
Even later werd Juul Stammen
vastgehouden in de 16 meter van
Kessel. Strafschop, zo besliste arbiter
Peymen. Juul zorgde zelf voor de
eretreffer, 3-1. Zeven minuten voor
tijd kwam Kessel nog op 4-1 toen de
Egchelse doelman een bal trachtte weg
te koppen. Dit mislukte zodat het voor
Willem Kruijk een koud kunstje was
om de eindstand op het scorebord te
zetten. Kessel won verdiend van een
matig Egchel.
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Derde plek ranglijst

VC Kessel Dames winnen laatste thuiswedstrijd
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde op zaterdag 8 april haar
laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De dames namen het op tegen
Vludoc dames 1, waar ze met overtuiging van wonnen met 3-1.
De uitploeg uit Geleen zat de afgelopen weken in een zeer goede flow
en had zelfs de nummer 2 HHC enkele
weken geleden met 3-1 verslagen.
De Kesselse dames waren dus gewaarschuwd. Beide teams gingen gretig van
start. Vanuit beide kanten werd er zeer
sterk geserveerd. Aan Kesselse kant
werd deze lastige service opgevangen
alsof het niets was. Alle passjes werden
uitstekend gebracht, waardoor de
aanvallers hun ding konden doen. Bij de
dames van Vludoc liep de pass minder
goed, waardoor er serverend een grote
voorsprong kon worden opgebouwd
door Kessel. Met 25-16 ging de eerste
set naar Kessel. Ook in de tweede set
werd het uitstekende spel voortgezet.
Met mooi spel werd deze set ook binnengesleept, 25-20. De derde set was
vrijwel een kopie van de eerste twee

Fraaie verdedigende actie van VC Kessel-spelverdeelster
Marloes Wolters tegen Vludoc ’98 (Foto: VC Kessel/Jaap van ’t Ooster)

en met een aantal mooie aanvallende
combinaties werd deze set wederom
gewonnen met 25-20. Het spel van
Kessel liep zo op rolletjes, er kon toch
niets meer mis gaan? Het welbekende
laatste-set-dipje kwam echter weer om
de hoek kijken. Net als vorige week
tegen Were-Di was het sterke spel uit
de eerste drie sets verdwenen en lieten
de Kesselse dames hun tegenstander
uitlopen. Verdedigend werden de dames
van Vludoc sterker, waardoor Kessel
steeds lastiger aan scoren toe kwam.
Hierdoor werd de laatste set afgegeven
met 25-18. Toch een mooie 3-1 overwinning voor Kessel. Met die vier punten
staat Kessel nog steeds op een derde
plaats, die ze over twee weken definitief
kunnen maken. Dan spelen de dames in
Maastricht tegen de nummer 4 van de
ranglijst: Jokers D1.

RKMSV boekt wederom z esklapper
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Een week na de denderende 6-1 overwinning op buurman BEVO slaagden de mannen van het eerste team van
RKMSV uit Meijel er op zondag 9 april weer in om er zes te maken. In Neer tegen RKSVN controleerde RKMSV de
wedstrijd en liepen de roodwitten uit naar 0-6.
De Meijelnaren maakten vanaf
het eerste fluitsignaal het spel en al
snel bleek dat lange ballen het enige
wapenfeit van RKSVN gingen worden.
RKMSV speelde geduldig, maar met
power op de juiste momenten.
De eerste kans was voor Jimmy

Flipsen, maar hij schoot met links over.
Even later was Hayke Snijders ook dicht
bij een doelpunt. De derde maal was
het wel raak. Ad Snijders zette met
een schaar zijn tegenstander te kijk en
gaf voor. Jimmy Flipsen gaf met zijn
achterhoofd het laatste zetje en zette

de uitploeg op voorsprong. RKMSV verzuimde om voor rust de voorsprong te
verdubbelen.
De tweede helft volgde hetzelfde
spelbeeld. RKMSV was de betere
ploeg, had de bal en zocht naar goals.
RKSVN leek de pijp leeg te hebben en

was de bal met name achterin liever
kwijt dan rijk. Daarop kon de ploeg
uit Meijel profiteren van de ruimte.
Doelman Bjorn van Nienhuijs mocht
bij de 2-0 de assist achter zijn naam
schrijven. Een verre uittrap zette Jimmy
vrij voor de doelman, die hij te slim af
was, 0-2. De ban was toen wel gebroken,
want kort daarna mocht Jimmy aanleggen voor zijn tweede hattrick op rij.
Na een vloeiende aanval prikte hij de 0-3
binnen. Daarna werd in een tijdsbestek

van tien minuten de score nog verdubbeld. Ramon Vossen stuurde zijn man
het bos in en schoot in de korte hoek
raak, 0-4. Het slotakkoord was voor de
gebroeders Nijssen. Sem en Don braken
samen uit en eerstgenoemde gaf goed
voor op zijn broer, 0-5. Don retourneerde die geste door even later een
assist op Sem te geven voor de 0-6.
RKMSV won zo voor de tweede
keer op rij en voert de druk op richting
de ploegen erboven.

RKMSV Under 15 Tournament
Passie, beleving en gezelligheid, dat zijn de ingrediënten voor de zesde editie van het RKMSV Under 15 Tournament. Voetbalclub RKMSV uit Meijel organiseert tijdens het weekend van 27 en 28 mei een internationaal voetbaltoernooi op sportpark De Starte.
Ook deze editie laten (inter)
nationale toptalenten toeschouwers
en andere geïnteresseerden zien wat
topvoetbal inhoudt. Naast een aantal
Nederlandse teams als FC Twente en
NEC, reizen weer diverse buitenlandse
teams af naar het Limburgse Peeldorp.

Zo hebben het Schotse Rangers FC, FC
Kopenhagen en Fulham FC hun deelname bevestigd. Zij gaan er alles aan
doen om het Ghanese Right To Dream
van hun derde opeenvolgende titel af
te houden. Het precieze deelnemersveld is te zien op www.RKMSV-U15.

nl De deelnemende teams worden
gehuisvest in hotels in de buurt of pendelen vanaf hun thuisbasis. Sommige
teams verblijven in een gastgezin.
Tijdens deze ervaring komen culturen
samen, waaruit integrale verbinding en
betrokkenheid ontstaan.

TE KOOP

Dagelijks
verse aardbeien
in de aardbeien-automaat.

Dagelijks geopend van 8.00-22.00 uur. Alleen muntgeld.

Kessels Aardbeien B.V. Steegstraat 29, 5768 AT Meijel

Olympia-heren degraderen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen verloor op zaterdag 8 april van VC Maasdal uit Wessem en
degradeert daardoor waarschijnlijk naar de tweede klasse. In de eigen Piushof waren de gasten met 3-1 te sterk
voor de Panningse ploeg.
In de laatste thuiswedstrijd van
het seizoen voor Olympia gaven beide
teams in de eerste set nauwelijks iets
toe. Een paar kleine schoonheidsfoutjes aan Panningse zijde in de
slotfase zorgden voor de setwinst van
de bezoekers (21-25). De tweede set
kende een soortgelijk scoreverloop.
De spanning in de wedstrijd was
merkbaar. Beide teams trokken alle
registers open om dat ene kleine gaatje
te slaan. Dit zorgde voor mooie rally’s
en een gevarieerd aanvalsspel, waarbij
de verdediging lastige ballen van de
grond haalde en vanuit ver achter het
veld nog de bal over het net speelde.
Het was Maasdal dat in het tweede

deel van de set even aanzette en het
verschil maakte.
Een vliegende start van Olympia
in de derde set bracht Maasdal aan
het wankelen. Serverend voerde de
Panningse ploeg de druk op, waardoor
Maasdal niet in het gewenste spel
kwamen. Na een time-out van
Maasdal, zakte Olympia vervolgens
iets terug en de tegenstander kon
profiteren. Na een time-out van
Panningse zijde (20-18) was het echter
gedaan met de opmars van Maasdal.
Met wat gerommel en frotballen werd
de eindsprint ingezet en hadden de
bezoekers het nakijken, 25-18. De
spanning was terug in de wedstrijd

en dat was te merken in de hal.
Een blessuregeval bij Maasdal en een
aantal discutabele beslissingen van
de scheidsrechter zorgden voor een
strijd op het scherpst van de snede.
Gesteund door het eigen, op sommige
momenten uitgelaten, publiek was het
toch de tegenstander die het best met
de spanning om kon gaan. Ondanks de
geleverde strijd bleef de verdiende
vijfsetter uit. Maasdal won met 3-1
waardoor de Panningse ploeg naar alle
waarschijnlijkheid degradeert naar de
tweede klasse. Er bestaat nog een kans
dat er play-offwedstrijden gespeeld
moeten worden, maar dat is nog niet
duidelijk.

Speeltoestellen Neerkant,
Schansweg 11, 5758 RG Neerkant

Tuinhout Neerkant zoekt ter versterking van het team een
medewerker voor

montagewerkzaamheden
Daarnaast zijn wij op zoek naar een jonge enthousiaste
medewerker voor de afdeling

verkoop/werkvoorbereiding
Wij vragen:
• Kennis van de Duitse taal;
• Ervaring MS Office;
• Affiniteit met houtbewerking.

Heb je interesse? Stuur je cv naar:
Helmie@tuinhoutneerkant.nl
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Supplement F naar finale

GV Concordia poulekampioen
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
Voor de turnsters van gymnastiekvereniging GV Concordia uit Panningen stonden in het weekend van zaterdag
8 en zondag 9 april de competitiewedstrijden op het programma. Daar werd de groep Supplement F poule
kampioen.
Op zaterdag 8 april was het de
beurt aan de onderbouwturnsters
van D1 en D2 tegen Castellum Kessel.
De D2-turnsters hebben laten zien wat
ze kunnen en op drie toestellen gewonnen. Uiteindelijk hebben de meiden
van Concordia Panningen gewonnen
met 201,225 punten tegen Castellum
met een score van 197,775 punten.
Daarbij werd Ise eerste, Guusje derde,
Tess vierde, Anna vijfde en eindigde
Eef op de zevende plek. De turnsters
van D1 mochten het eveneens afleggen tegen Kessel. Ook deze meiden
wisten drie toestellen ruim te winnen.

Uiteindelijk heeft Concordia Panningen
met meer dan tien punten verschil
gewonnen. De uiteindelijke uitslag: een
score van 207,2 punten voor Panningen
tegen 196,475 punten voor Kessel.
Joeske werd eerste, Maud tweede, Lara
derde, Roos eindigde als vijfde, Nienke
werd zesde, Mirre negende en Benthe
twaalfde. Op zondag 9 april mocht het
team D2 en Supplement F het opnemen
tegen SSS Helden. Er werd gestreden
om de eerste plek in de poule. De meiden van D2 moesten het zonder Mirthe
Ebisch vanwege een blessure. Ze hebben
jammer genoeg niet het puntje op de

i kunnen turnen. De overwinning ging
naar SSS met 204.525 punten punten
tegen 200.275 punten voor Concordia.
Pien werd tweede, Mirthe vijfde, Aafke
zesde, Daisy zevende en Fay elfde.
De meiden van Supplement F turnden een stabiele wedstrijd en wisten
op alle toestellen meer punten te behalen dan de tegenstanders. Ze wonnen
overtuigend met 180,400 punten voor
Concordia tegen 173,725 punten voor
SSS en mogen naar de finale. Fay werd
eerste, Eva volgde op de tweede plaats,
Tess werd derde, met Evi, Femke vijfde
en Tooske tiende.

Halve finale NK turnen
Hotraco Group is al ruim 40 jaar een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande
bedrijven die zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen. Hotraco Group is hoofdzakelijk actief in de agri-, industrie, en waterbehandelingsector
en richt zich op het creëren van een optimale leef-, werk-, bewaar- en groeiomgeving. Voor mens, dier en gewas.
Hierbij staat techniek ten dienste van het resultaat. Hotraco Group is een organisatie met 200 medewerkers.

Wil jij werken bij een groeiende organisatie waar collega’s
met elkaar gaan voor het beste resultaat?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Operator CNC gestuurde Machines

(m/v)

Als Operator van onze 2 CNC Machines (model Steinhauer Modcenter 163) bewerk je metalen panelen voor onze
schakelkasten (zowel groot als klein). Jij bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze machines en levert
kwalitatief goed werk af.
Taken:
• Het op de juiste en accurate manier instellen van
de machines t.b.v. bewerking van panelen en/of
bedieningskasten;
• het op de juiste en accurate wijze bewerken van de panelen
en/of bedienings-kasten m.b.v. de machines;
• indien nodig handmatig afwerken en reinigen van panelen
en/of bedienings-kasten;
• eventueel afmonteren van schakelkasten en montageplaten;
• zorg dragen voor de algehele orde en netheid op de
afdeling.

Profiel van de geschikte kandidaat:
• Je hebt minimaal een afgeronde VMBO-opleiding
richting metaalbewerking;
• je hebt bijvoorkeur al ervaring met metaalbewerking
en CNC machines;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• je kunt resultaatgericht werken;
• je kunt accuraat en nauwkeurig werken;
• je hebt een flexibele werkhouding;
• kennis van een CAD-tekenprogramma is een pre.

Elektromonteur Paneelbouw (m/v)
Als Elektromonteur Paneelbouw ben je werkzaam in een team van ongeveer 20 collega’s. Je werkt in een dynamische
omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd werk te doen voor een sterk innoverend en ontwikkelend
marktsegment en waarbij creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je bouwt panelen voor zowel de industrie
als de agrarische sector.
Taken en verantwoordelijkheden o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van schakelpanelen a.d.h.v. een
schema;
• het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. het paneel;
• het opzetten van panelen;
• componenten plaatsen en coderen;
• bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema;
• eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• paneel gereed melden aan de projectleider of Hoofd
Paneelbouw;
• extra gebruikte materialen doorgeven aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw.

Profiel van de geschikte kandidaat:
• MBO elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• enkele jaren werkervaring in een soortgelijke
functie;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• beheersing van de Engelse taal is een pre.

Wij bieden
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met motivatie mailen naar Hotraco Group BV,
t.a.v. Lian Achten (HR Manager) (hrm@hotraco.com). Meer informatie over Hotraco kunt u vinden
op www.hotraco.com

Door: turnvereniging SSS Helden
Verschillende turnsters van SSS Helden deden op zaterdag 8 en zondag 9
april mee aan de halve finales van het NK turnen in Winterswijk. Drie turnsters wisten zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen in
juni.
Fleur Coppers begon de wedstrijd
op sprong en rek. Beide onderdelen
gingen goed. Daarna kwam de balk
en die moest ze één keer verlaten.
Ze stond 22e toen ze naar het laatste
toestel ging: de vloer. Fleur verraste
vriend en vijand en scoorde een
13.867. Hierdoor kwam ze bij de totaaluitslag op de 15e plaats, waardoor ze
door is naar de finale van het NK.
Op zondagmorgen mocht Doortje
Deijkers haar wedstrijd turnen bij de
pupillen 1 N3. Doortje begon bij balk.
Ze turnde een hele mooie oefening en
werd daarmee derde. Hierdoor staat
ze reserve voor toestelfinale balk.
Ook de andere toestellen wist Doortje
erg goed te scoren. Het was zelfs nog
even spannend of ze ook het podium
zou halen. Dat was niet het geval, maar

ze eindigde op een mooie vijfde plek.
Ook zij mag door naar het NK.
In de wedstrijd erna waren de twee
jeugd divisie 3 turnsters aan de beurt.
Lieke Teeuwen en Niki Meerts mochten
beginnen bij balk. Bij Lieke ging het
mis bij haar pirouette, maar de rest was
superstrak. Niki moest de balk twee
keer voortijdig verlaten, maar verder was haar oefening ook netjes.
Lieke behaalde daarna de vierde plaats
op sprong, waardoor ze reserve staat
voor de toestelfinale. Bij de brug werd
Niki derde, of ze daarmee naar het NK
mag, is nog niet duidelijk.
Lieke Teeuwen werd achtste in de
einduitslag en mag daarmee door naar
het NK. Niki werd zestiende, waardoor zij uitgeschakeld is.

SV Panningen verliest
van FC Cranendonck
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen trad op zondag 9 april in Soerendonk aan tegen FC Cranendonck. Voor ongeveer vijftig toeschouwers ontspon
zich een draak van een wedstrijd, waarbij Panningen niet alleen de drie
punten, maar ook haar spelmaker Auke Houben met een rode kaart zou
verliezen. Uiteindelijk wonnen de Brabanders in de voorlaatste minuut met 1-0.
Cranendonck begon met meer
overtuiging dan Panningen en de
eerste kans was voor Sam Cummins.
Jordy Nelissen hield echter zijn doel
schoon. In de 4e minuut viel een
hoekschop van Cranendonck achter
de Panningen-doelman op de lat en
in de 12e minuut verkeek de goalie
zich op een hoge voorzet die de
lat raakte. In de 19e minuut kreeg
Panningen een dot van een kans, maar
de stift van Bram Leenders ging over.
Alhoewel Cranendonck een overwicht
had, kwamen er ook kansen voor
Panningen.
Auke Houben zette Ilias Amhaouch
vrij voor de Brabantse doelman, het
leverde niets op. Guus Teunissen schoot
namens FC Cranendonck nog voorlangs,

maar de rust werd bereikt met een 0-0
stand.
Na rust werd de strijd grimmiger.
Auke Houben kreeg in de 50e minuut
rood en Panningen moest verder met
tien man. Naarmate de wedstrijd
vorderde en nam het overwicht van de
Brabanders toe en Panningen-doelman
Jordy Nelissen moest diverse keren
reddend optreden. Tenslotte mocht FC
Cranendonck in de 89e minuut van de
wedstrijd een vrije trap nemen op 20
meter van het Panningse doel. Jordy
Nelissen kon in eerste instantie redden,
maar de lob van Wesley Damen in
tweede instantie was hem te machtig,
1-0. En zo bleven de punten in
Soerendonk en kon Panningen haar
wonden likken.
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Fysiek Haelen te sterk voor MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De wedstrijd tegen Haelen van het eerste herenteam van MVC’19 uit
Maasbree op zondag 9 april leek een kopie van de heenwedstrijd in Haelen.
In de eerste helft een beter MVC’19, dat verdiend op een 1-0 voorsprong
kwam en na rust een fysiek sterker Haelen, dat de wedstrijd dicteerde en
verdiend met 2-1 won.
Trainer Patrick Wolters van Haelen
had twee spelers min of meer opge
offerd om als waakhonden Marco
Daniëls en Ron van den Kerkhof aan
de ketting te leggen. In de eerste helft
lukte dat nog niet zo goed, want MVC’19
kreeg enkele goede kansen. Keeper Joey
Cuijpers wist twee zekere doelpunten te
voorkomen toen Joris Timmermans en
Ron van den Kerkhof voor hem opdoken.
In de 38e minuut was hij toch geslagen,
toen de Maasbreese middenvelder
Bart Crienen een mooie combinatie
afrondde. Aanvallend kon Haelen in
de eerste helft geen potten breken
omdat Siem van Dijck door MVC-er
Jop Peeters aan banden werd gelegd
en centrale spits Ruud Eijkenboom de
meeste pittige duels van de Maasbreese

centrumverdediger Paul van den Kerkhof
verloor. MVC’19 ging rusten met een
1-0 voorsprong, maar wist dat Haelen
fysiek meer inhoud had. Haelen joeg de
hele tweede helft op de gelijkmaker en
MVC’19 werd op eigen helft vastgezet.
Verscheidene Haelense spelers kregen
vleugels en was bij vlagen ongrijpbaar. De Maasbreese keeper Tim van
Renselaar moest overuren maken.
De Haelense gelijkmaker viel in de 66e
minuut, toen Siem van Dijck scoorde
na een solo. De fysieke kracht van
Haelen gaf daarna de doorslag. Steeds
meer duels werden gewonnen. In de
78e minuut mocht Ruud Eijkenboom
de bal in het net tikken voor de 2-1.
MVC’19 was gesloopt en op waarde
geklopt. (Foto: Math Geurts Fotografie)

BEVO herstelt zich tegen koploper
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging BEVO
Na de blamage in Meijel, moest het eerste herenteam van BEVO uit
Beringe zondag 9 april laten zien dat het wel degelijk kan voetballen. In de
laatste minuten werd het alsnog 1-1 tegen Brevendia uit Stramproy.
De verdedigingen van beide ploegen
hielden zonder al teveel problemen het
doel schoon. Brevendia was gevaarlijk
met een bal op de lat en BEVO-spits Sam
van Rijt schoot via een verdediger maar
net over. Voor rust was er dus weinig
spectaculairs te melden. De rust ging
dan ook in met een dubbelblanke stand.
In de 48e minuut na rust werd na een
goed opgezette aanval van Brevendia, de
weggewerkte bal door een Brevendia-aanvaller maar net over gelobd. Later
in de tweede helft nam BEVO het heft
wat meer in handen en creëerde het
team enkele kansjes. In de 65e minuut
kwam de bal vanaf de linkerflank bij
Sam van Rijt terecht op de rand van het
zestienmetergebied. Sam bedacht zich
geen moment en haalde hard uit, maar
helaas voor BEVO ging de bal een half
metertje langs de verkeerde kant van

Sam van Rijt slalomt door de defensie van Brevendia
en ziet zijn schot net voorlangs gaan (Foto: Peter van Berlo)

Eén set verwijderd van
kampioenschap
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een aantal weken met wisselend speelniveau, hadden de dames van VC Olympia op zaterdag 8 april de drive
weer te pakken. Nooit eerder zag de Panningse coach zijn meiden zo fel en gedreven uit de startblokken komen
tegen Ledub uit Budel. Het werd 3-1 waardoor de dames nog één set nodig hebben om het kampioenschap te vieren.
Al na zeven punten was aan
Budel-zijde te zien dat dit geweld hun
pet te boven ging. Eigenlijk kwam de
genadeklap al halverwege de eerste
set, toen Olympia een onmogelijke bal
uit het naastgelegen veld terughaalde
en die vervolgens door Budel in het net
werd gespeeld. Er werden in de eerste
set nog veel servicefouten gemaakt,
maar blokkerend werd dit ruim
gecompenseerd en de set werd dan ook
met 20-25 binnengehaald. De tweede
set verliep gelijkwaardig aan de eerste
set. Budel werd er moedeloos van,
kon de zwakke plekken aan Panningse

zijde niet vinden en kreeg zelf
regelmatig de bal op de voeten
geslagen. Na 22-25 in de tweede set
moesten in de derde set, bij een 15-11
voorsprong, nog even de neuzen in
dezelfde richting gezet worden. Het spel
werd slordig en in een mum van tijd
was een 15-3 voorsprong in rook
opgegaan. Toen Olympia na een
time-out terug het veld in ging, viel het
doek voor Ledub. Blokkerend konden zij
het aanvalsgeweld niet keren en een
16-25 setstand was het resultaat.
Waarop vooraf weinig mensen hadden
gerekend, stond te gebeuren. Als Olym-

pia ook de vierde set binnen zou halen,
was het tweede kampioenschap in drie
jaar een feit. Maar doordat de coach het
halve team had gewisseld, was er in de
eerste fase nogal wat onrust. Dat resulteerde in een 7-1 achterstand na enkele
minuten. Alhoewel dit gerepareerd
werd en men bij 18-16 bijna langszij
was, kon Budel de eer toch redden en
de set binnenhalen. Hierdoor kan
Olympia het kampioenschap in de
komende twee thuiswedstrijden halen,
mits het nog één set wint. Zaterdag 15
april is de eerste kans tegen de
nummer 3 uit Meijel.

de paal. Ook Maurice Kessels schoot de
bal jammer genoeg hoog over het doel.
Ook Brevendia kreeg in deze periode
nog een kans, waarbij de spits op de lat
kopte. BEVO werkte hard en kreeg uiteindelijk in de 75e minuut loon naar werken. Rob nam een lange bal van voorstopper Luuk van Rijt uitstekend aan in
de zestien. Hij speelde zich vrij en schoot
snoeihard binnen, 1-0. Brevendia gooide
de ballen voor de pot en hoopte zo het
vijandige doel te slechten. Alles wat
BEVO heette, hoopte dat men de drie
punten thuis kon houden. Echter ver in
blessuretijd in de 97e minuut kreeg de
Brevendia-spelverdeler het op de heupen en schoot met een wanhoopsschot
in de verre hoek de gelijkmaker binnen,
1-1. Zuur voor dit hardwerkend BEVO,
maar gaf vanmiddag eerlijkheidshalve
de krachtsverhoudingen juist weer.
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Punt voor Zvv Baarlo
Door: Jarno Hertsig, zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Het eerste team van Zvv Baarlo trad op maandag 10 april thuis aan tegen Gulpen. De wedstrijd om des keizers
baard eindigde in een 6-6 gelijkspel.
Baarlo begon sterk aan de
wedstrijd en het was Twan Hendricks
die met een individuele actie de 1-0
binnen wist te werken. De bezoekers
kwamen gelukkig langszij, nadat een
schot van richting werd veranderd door
Frank Peeters, 1-1. De volgende aanval
van de bezoekers was ook meteen raak
en zo had Baarlo het betere van het
spel, maar toch de achterstand, 1-2.
Via een mooi driehoekje wist
Baarlo toch weer op gelijke hoogte
te komen en was het wederom Twan

met een doelpunt, 2-2. Via Joël Gielen
kwam Baarlo op een 3-2 voorsprong,
nadat Jeroen van Wylick op karakteristieke wijze de bal veroverde. Via een
knap tegendraads schot kwamen de
bezoekers net voor rust toch op 3-3.
In de tweede helft werden de
bezoekers iets beter. Vrijwel meteen kwamen de bezoekers op 3-4,
nadat Joël Gielen een gele kaart had
gekregen. Toch kwam Baarlo weer op
4-4, nadat Frank Peeters een rebound
binnenschoot. Het bleef over en weer

gaan met de doelpunten, want Gulpen
kwam toch weer op 4-5. Hierna was
het Baarlo weer met twee doelpunten,
eerst Twan en vervolgens Stan Wijhers,
voor 6-5. Via een knap schot in de kruising kwam Gulpen toch weer langszij,
6-6. Dit leek niet de eindstand te worden, want Baarlo wist in de slotminuut
nog te scoren. Tot verbazing van zowel
de uit- en thuisploeg werd dit doelpunt
afgekeurd. Een zuur einde van de wedstrijd, maar wel een terecht resultaat
tegen een sterke tegenstander.

Handballers winnen o
 vertuigend
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
In de beste wedstrijd van dit teleurstellende seizoen heeft het eerste herenteam van Targos Bevo Hc uitgehaald
tegen JMS Hurry Up. In een matig gevulde sporthal De Heuf werd op zaterdag 8 april in een enerverende wedstrijd
met 32-25 van de Drentse ploeg van oud-Bevocoach Martin Vlijm gewonnen.
Targos Bevo HC – JMS Hurry Up
was een fascinerend duel dat op het
scherpst van de snede werd gespeeld
en waarbij Targos Bevo Hc vanaf de
eerste minuut de bovenliggende partij
was. Het was een wedstrijd met vele
tijdstraffen en strafworpen, excellente
keepersreddingen en mooie doelpunten. Targos Bevo Hc had de betere start
en kwam met 5-2 voor.
Door Ronald Suelman en Tommie

Falke kon JMS Hurry Up terugkomen
tot 8-8 en het werd zelfs 10-9 voor de
gasten. Bevo kwam echter sterk terug
en kon met een 15-12 voorsprong gaan
rusten. In de hectische slotfase voor
rust kreeg Bevo-speler Toon Leenders
een rode kaart. Na de pauze hield
Targos Bevo Hc een voorsprong van
drie doelpunten. Door een sterke fase
halverwege de tweede helft werd
de voorsprong uitgebreid tot 24-17.

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

Targos Bevo Hc bleef dominant in de
slotfase en won verdiend met 32-25.
Met deze zege kwam een einde
aan een regulier seizoen waarin de
Panningse ploeg te vaak in de slotfase
zekere overwinningen verspeelde door
collectief falen. De ploeg speelt dit seizoen niet mee om de prijzen. Er resten
slechts twee wedstrijden om de vijfde
plaats in de eindstand tegen Koorneef
Quintus.

Levy Berkers
clubkampioen Caprilli
Door: paardensportvereniging Caprilli
Levy Berkers is met de pony’s Puk S en Dreamer S op zondag
9 april clubkampioen geworden van PSV Caprilli uit Panningen.
De kampioenschappen vonden plaats bij hippisch centrum Caprilli
in Panningen. Op de tweede plek eindigde Tessa Laugs met Finesse
en derde werd Gaby Versleijen met Avantie S en Gitan S.

2E
PAASDAG
ALLE VESTIGINGEN
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR
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Zomerseizoen

Openingstoernooi
Breetanque
Door: jeu de boulesclub Breetanque Maasbree
Jeu de boulesclub Breetanque uit Maasbree opende zondag 9 april het
zomerseizoen jeu de boules met een openingstoernooi.
Er hadden zich 32 deelnemers
aangemeld. Na drie wedstrijden bleven
er vier spelers over met ieder drie
gewonnen wedstrijden.
Uiteindelijk werden de drie prijzen
verdeeld onder de winnaars. Jurgen

Liebscher eindigde als derde met drie
wedstrijden plus 24. Op de tweede
plek kwam Trudy Hegger met plus 27.
Dre Zeelen werd eerste met plus 28.
Zij ontvingen een paaspakket als prijs
voor hun prestatie.

Baarlonaren bij Rotterdamse marathon
Vijf Baarlonaren hebben op zondag 9 april meegedaan aan de marathon van Rotterdam. Het kostte
enkele maanden voorbereiding, maar alle vijf wisten ze de 42 kilometer en 195 meter volledig uit te
lopen. Na vier uur hardlopen, aangemoedigd door een half miljoen toeschouwers, kwamen Johan van
den Eertwegh, Dré Wijnhoven, Graat en Piet Kluthausen en Marcel van der Werf moe maar voldaan
binnen op de Coolsingel.

Koningslust bezorgt
Grashoek eerste nederlaag
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft SV Grashoek dankzij een 0-1 winst de eerste nederlaag van 2017
bezorgd. Grashoek had op zondag 9 april in eigen huis geen antwoord op de tomeloze werklust en inzet van de
bezoekers die ook nog eens door een mooie aanval de winnende treffer scoorden.

Clubkampioen
schappen Maasruiters
en Tommix
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
Op ruiterterrein De Koeberg in Baarlo werden op zondag 9 april de
clubkampioenschappen van De Maasruiters uit Kessel en rijvereniging
Tommix uit Baarlo verreden.
Marieke Vervoort was met
Tongerveld’s Chiko goed op dreef bij
de pony’s. Ze behaalde het kampioenschap springen en dressuur binnen
en werd zo clubkampioen. Lonneke
Verbruggen behaalde met Bell Boy een
tweede prijs op dressuur en springen. Nina Vercoulen met LvS Abbey
werd derde op beide onderdelen.
Ashley Korsten werd met Massage

De Koningslustse defensie had goed
haar huiswerk gedaan en was mede
gewaarschuwd door de 3-6 zeperd
van de heenronde. De Grashoekse
aanvallers werd vanaf de eerste minuut
het vuur na aan de schenen gelegd.
Toch voorkwam dit niet dat het in die
eerste minuten al bijna op achterstand
kwam. Chris Hunnekens mocht alleen
op doelman Roel Hunnekens af gaan,
maar werd te ver naar buiten gedrongen en schoot naast.
Aan de andere kant kwam het antwoord van Roy Bos die een voorzet net
naast de paal kopte. Hiermee waren de

kansen van de gasten op in de eerste
helft. Grashoek daarentegen kreeg nog
drie mogelijkheden. Twee keer was
Chris Hunnekens weer dicht bij een goal
en net voor de rust veranderde Erwin
Pijnenburg een schot van Leike Cuijpers
gevaarlijk van richting, maar de bal
zeilde tot opluchting van de bezoekers
net naast. Koningslust dicteerde de hele
tweede helft. Vooral op het middenveld
werd Grashoek aangepakt waardoor
de ploeg maar zelden gevaarlijk kon
worden. Het beslissende moment
van de wedstrijd werd ingeleid door
Tommy Janssen die veel vrijheid kreeg

op rechts en een loepzuivere voorzet
gaf op Nick Rongen. Die kopte de bal
onhoudbaar in. Grashoek had geen
antwoord op deze tegenslag.
Geholpen door tien minuten
blessuretijd kwam er op de valreep
toch een slotoffensief van Grashoek.
In de 97e minuut kroop Koninglust
door het oog van de naald toen Joeri
Rijs uit een corner op de paal kopte
en Erwin Pijnenburg de rebound van
de lijn gehaald zag worden. Het bleef
bij 0-1 en zo waren de drie punten voor de gasten uit Koningslust.
(Foto: Jac Haenraets)

Unique Sterre vierde bij het springen.
Danice Giesbertz met Vayda H werd
zesde bij het springen en vierde bij
dressuur. Emma Kessels met Zwavo’s
Coup de Couer behaalde een zevende
plek. Bij de paarden haalde Anniek
Vervoort met Histique het kampioenschap dressuur binnen. Bij het springen
werd ze derde. Noa Willemse werd
derde bij dressuur met Pilano.

VOORJAAR
PAASAANBIEDING

10% korting
op alle jassen

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Zwaar bezet toernooi

Zilver voor JC Helden in Lommel
Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Judoclub Helden nam zondag 9 april deel aan een zwaar bezet toernooi in het Belgische Lommel. Daar werd
onder andere een zilveren medaille behaald en lieten de judoka’s zich van hun beste kant zien.
Dali Lucker liet zien wederom in
topvorm te zijn. Ze won haar eerste
partij overtuigend, maar verloor daarna
van de uiteindelijke finalist en kreeg
daardoor een herkansing. In de strijd
om plek drie ging wederom goed van
start. Tot 20 seconden voor tijd leek
er geen vuiltje aan de lucht. Of het
de zenuwen waren of de vermoeidheid is niet duidelijk, maar Dali kwam

uiteindelijk toch nog in de houdgreep
en verloor in de allerlaatste seconde.
Rick Manders ging ook goed van start
met twee winstpartijen. Uiteindelijk
moest hij genoegen nemen met het zilver. Luna Lucker en Joyce Peters wisten
allebei in hun nieuwe klasse een partij
te winnen. De andere partij kwamen
ze nog wat kracht tekort. Naast Dali
had Artoer Makartjan ook zijn baaldag.

Hij ging fantastisch van start en scoorde
binnen twee minuten vijf keer een
punt. Daarna zag de scheids een verboden handeling, wat voor hem het einde
van het toernooi betekende. Jarno
Hoenson, Mike Peters, Kevin Janssen,
Janine Janssen, Aron Theunissen, Daan
Smits en Bram Titulaer wisten ondanks
goede inzet helaas geen partij naar zich
toe te trekken.

Jubileumtoernooi De Indianen
D2 SSS Helden
poulekampioen

Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Twintig handboogverenigingen namen het in de week van 10 april tegen elkaar op bij het jubileumtoernooi van
De Indianen uit Koningslust. Het toernooi was georganiseerd vanwege het 90-jarige jubileum van de vereniging.

Winst voor Schutroe
Er was een vereniging die haar
opgegeven punten tot op twee punten
wist te benaderen. Het was De Schutroe

uit Horst dat uiteindelijk won. Op zaterdag 8 en zondag 9 april namen enkele
schutters van De Indianen deel aan
de jaarlijkse fieldwedstrijd van Ons
Genoegen Ysselstein. Anne Lucassen
wist met een score van 542 punten de
eerste plaats te behalen in de klasse
Dames Freestyle. Ze wist op zowel de
zaterdag als op de zondag een persoonlijk record te schieten.

bij AutoArena
Vrijdag 14 april
8.00 - 18.00 uur

Zaterdag 15 april
9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
10.00 - 17.00 uur

Het D2-team van turnvereniging SSS Helden is op zondag 9 april
poulekampioen geworden. Het team was met 204,525 punten tegen
200,275 punten te sterk voor Concordia uit Panningen. Voor Janne
Driessen, Nienke Timmermans, Julia Janssen, Anouk Smets, Fleur
Hermans, Lincy Smeets en Enya Thijssen was het extra spannend.
Beide teams konden poulekampioen worden op deze dag, maar SSS
maakte vooral op de balk het verschil. Met de winst gaat het
Heldense team door naar de competitiefinale op zondag 2 juli.
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beetje te zuinig en schoten ver boven
het opgegeven aantal punten, maar de
meeste hadden van tevoren te veel
vertrouwen en gaven een te hoog aantal
punten op.
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Normaal gaat het bij handboogwedstrijden om het hoogst haalbare
teamresultaat. Bij dit toernooi echter
moesten de schutters na de vijf proefschoten aangeven hoeveel punten men
dacht te gaan schieten. De scores van
de schutters werden na afloop op een rij
gezet en het team dat het dichtste bij de
opgegeven score schoot, werd de winnaar. Sommige verenigingen waren een
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Max van den Burg bij DOK6
Acteur en cabaretier Max van den Burg staat zaterdag 15 april in het DOK6 Theater in Panningen met zijn nieuwe
voorstelling ‘Op een bedje van rucola’.
Met zijn show maakt Max korte
metten met het leven zoals het door
velen mooier wordt voorgedaan dan
het soms in werkelijkheid is. Een per-

fect afgetraind lichaam, gebleekte
tanden, zelfhulpboeken lezen, vluchtelingen helpen, biologisch eten en een
mooi huis kopen. ‘Als je alles zou doen

waar je gelukkig van zou moeten worden, word je dan ook echt gelukkig?’,
is de vraag die Max het publiek stelt.
De voorstelling begint om 20.15 uur.

Groep Laat Talent van KBO Panningen

Toneelvoorstelling KBO in Kessel
De KBO-verenigingen van Kessel en Panningen houden dinsdag 18 april samen een toneelmiddag. Deze vindt
plaats in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
De toneelgroep Laat Talent van
KBO Panningen voert die middag
twee komische stukken op. Het eerste
toneelstuk, ‘Verkierd begrepe!’,
duurt een half uur. Na een pauze

volgt de tweede en laatste opvoering.
Het stuk ‘Sjeloers’ duurt ongeveer 45
minuten.
Zowel leden van de bond als
niet-leden kunnen de toneelmiddag

bezoeken. Aan de bezoekers wordt
een bijdrage gevraagd, waar een kop
koffie of thee en een plak cake bij zijn
inbegrepen. De voorstelling van de
twee KBO’s begint om 13.30 uur.

Alzheimer Café Peel en Maas

Gastsprekers over
vasculaire dementie
Op dinsdag 18 april vindt bij gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel het
Alzheimer Café Peel en Maas plaats. Twee gastsprekers komen die avond
vertellen over vasculaire dementie.
Tijdens het Alzheimer Café wordt
vasculaire dementie besproken, één
van de meest voorkomende soorten
dementie. De ziekte wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Volgens
cijfers van Alzheimer Nederland heeft
ongeveer zestien procent van de

mensen met dementie stoornissen
in de hersendoorbloeding. De twee
gastsprekers zijn afkomstig uit Baarlo.
De echtgenote en dochter van een
dementiepatiënt komen vertellen
over hun ervaringen met de ziekte.
Het Alzheimer Café duurt van 19.30
tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Niels Geusebroek in Panningen
Solo-artiest Niels Geusebroek staat woensdag 19 april in het DOK6 Theater in Panningen. Daar treedt hij op met
zijn voorstelling Wildfire, naar het gelijknamige album.
Geusebroek treedt in de Neder
landse theaters op met een geheel
vernieuwde look en sound. Hij brengt

liedjes van zijn tweede album Wildfire,
waar ook de theatertour naar vernoemd
is, ten gehore in een verfrissende

uitvoering. Naar eigen zeggen vertelt
het album het levensverhaal van Niels.
Het optreden begint om 20.15 uur.

Project ‘Meer muziek in de klas’

www.haardstede.nl

Concert basisscholen in Helden
Leerlingen van de basisscholen De Liaan en De Pas uit Helden geven op woensdag 19 en donderdag 20 april een
concert in het kader van een muziekproject.
Basisschool De Pas werkte in het
kader van het muziekproject, ‘In de Pas
met fanfare muziek’ genoemd door de
school, samen met fanfare St. Cecilia
en Opmaat Muziekschool Helden.
Leerlingen van basisschool De Liaan

krijgen sinds 6 maart wekelijks muziekles. Samen met de andere school,
de fanfare en de muziekschool hebben
zij de handen ineen geslagen in het
project ‘Wij sluiten aan bij Muzikaliaan’.
Ter afsluiting van het project geven

alle leerlingen samen met de fanfare
een eindconcert. Deze vinden plaats op
woensdag 19 en donderdag 20 april
bij gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Beide dagen begint het concert
om 18.30 uur.

Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg

Vélo-tour langs Peellimieten
Wielerclub TWC de Vélo uit Meijel houdt op paasmaandag 17 april haar jaarlijkse Vélo-tour. Deze route gaat langs
de grenspalen tussen de peelgemeenten, ook wel Peellimieten genoemd, in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.
Al enkele jaren organiseert de wielerclub een toerfietstocht, bestaande
uit twee afstanden. Deze kenmerken
zich vooral omdat ze meestal langs
verkeersluwe wegen en over zo weinig
mogelijk fietspaden gaan.
Beide routes doen dit jaar het
Zuidoosten van Brabant en het Noorden
van Limburg aan. Daarbij fungeren de

Peellimieten, de grenspalen tussen
peelgemeenten, als bakens. De meest
noordelijke paal ligt bij Vredepeel,
de meest zuidelijke is de EijndePaal in
Helenaveen. De tour biedt een keuze
uit twee routes. Men kan kiezen voor
een route van 70 kilometer en een
van 120 kilometer. Zowel in de korte
als in de lange route is een pauze-

plaats opgenomen. Zowel leden van
de wielersportbond NTFU als deelnemers zonder lidmaatschap van een
wielerorganisatie kunnen aan de tocht
meedoen. Inschrijven voor de Vélo-tour
kan tussen 08.00 en 09.30 uur bij de
start- en finishplaats café-bar De Siem
in Meijel. Kijk voor meer informatie op
www.twcdevélo.nl

Bijenoase ingezaaid in Meijel
Om inwoners van de gemeente Peel en Maas bewust te maken van de bijenproblematiek, wordt donderdag
20 april een bijenoase ingezaaid in Meijel. Op de plek gaan straks diverse bloemen en kruiden groeien die het
bestaan van bijen ten goede komen.
perceel aan Berkenheg in Meijel en
zaad ter beschikking gesteld voor de
oase.
De kinderen van groep 5 en 6
van Den Doelhof helpen wethouder
Arno Janssen en gedeputeerde van
de provincie Hubert Mackus met het
inzaaien van de weide. Het zaadmengsel moet gaan zorgen voor een weide
waar diverse bloemen en kruiden gaan
groeien waar bijen dol op zijn.
De bijenoase is een initiatief van

OPEND
2E PAAS.0D0 A- 1G6.0G0 EUUR
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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

2e PAASDAG
OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

Project basisschoolkinderen

Het gaat niet goed met de bij en
andere bestuivers, aldus de initiatiefnemer van het project Provincie
Limburg. In Limburg stierf 25 procent
van de bijen in de winter; veruit het
hoogste sterftecijfer in Nederland.
Omdat het grootste gedeelte van de
planten afhankelijk is van bestuivingen
door bijen, is het volgens de betrokken
partijen van belang om een geschikte
omgeving te creëren voor bijen.
De gemeente Peel en Maas heeft een

TUINMEUBELEN

Provincie Limburg dat is uitgewerkt
door de Plattelandscoöperatie. De partijen Netwerk Natuur en Recreatie
Dorpsoverleg Meijel, IVN Meijel en
Chris Strijbos Bijenbestuiving hebben
het plan uitgevoerd. De leerlingen van
basisschool Den Doelhof uit Meijel hebben de bij als project behandeld in de
klas. Op donderdag 20 april wordt het
perceel, gelegen op de Berkenheg bij in
Meijel, ingezaaid. Het vindt plaats van
14.00 tot 15.00 uur.

Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils.
Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen.
Interieurvering, diverse stof- en Leersoorten.
Ruime keuze. Incl. garantie.
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl en vloerbedekking. Gordijnen en raamdeko.
Piet Mondriaanstraat 1
Deurne
0493 - 34 26 78
www.vanhoutenjanssen.nl
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Agenda t/m 20 april 2017
vr
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Kermis Helden (t/m dinsdag 18 april)

Verzamelaarsbeurs

Concert: Meer muziek in de klas

Tijd: hele dag diverse activiteiten
Locatie: Mariaplein Helden

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: rabozaal gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: basisscholen De Liaan en De Pas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Concours hippique (t/m zo 16 april)

Paascross

Optreden Niels Geusebroek

Tijd: 08.00-19.00 uur
Organisatie: RV en PC De Cowboys
Locatie: Breukerheideweg Maasbree

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Bloemenverkoopactie

Optreden Red Pepper Bull Whip

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Zonnebloem Grashoek
Locatie: huis-aan-huis Grashoek

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Oude Metalen Actie (OMA)
Tijd: hele dag
Organisatie: VC Olympia
Locatie: huis-aan-huis Helden, Panningen, Egchel

ma
17
04

Muziek onder de Toren: Fanfare
St. Jozef en Jeugdorkest Crescendo

Inzaaien bijenoase
Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: Provincie Limburg, Plattelandscoöperatie,
Dorpsoverleg Meijel, IVN Meijel en Chris Strijbos
Bijenbestuiving
Locatie: Berkenheg Meijel

Tijd: inschrijven tussen 08.00-09.30 uur
Organisatie: TWC de Vélo
Locatie: start en finish bij café-bar De Siem Meijel

Wandeling: Door ’t Lank van Bree

Concert: Meer muziek in de klas

Tijd: ontvangst vanaf 09.30 uur
Locatie: start bij restaurant Boszicht Maasbree

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: basisscholen De Liaan en De Pas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Toneelvoorstelling KBO

Voorlichtingsavond reuma: artrose

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel en KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Coverband: Gazoline

Alzheimer Café: vasculaire dementie

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Lezing over maakindustrie NoordLimburg

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Cabaretvoorstelling ‘Op een bedje
van rucola’
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

zo
16
04

Vélo-tour

do
20
04

Vogelmarkt
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

di
18
04

wo
19
04

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Kienen

Cabaretvoorstelling Kusje Erop!

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

ASUZ kampioenschap

Paascross in Kessel
Aan de Keizersbaan in Kessel vindt ook dit jaar weer de paascross plaats. Op zondag 16 april strijden diverse
deelnemers om het ASUZ-kampioenschap van 2017.

Door ‘t Lank van Bree

Wandeling door
Maasbrees landschap
De derde editie van het wandelevenement Door ‘t Lank van Bree
vindt op tweede paasdag, maandag 17 april, plaats. De route is zo’n
tien kilometer lang.
De Paascross wordt georganiseerd
door autocrossclub ACC The Blue Birds
uit Kessel en is georganiseerd volgens
het regelement van Auto Sport Unie
Zuid (ASUZ). Aan de start verschijnen
diverse favorieten van de club. Bij de
junioren en jeugd doen veel rijders uit
Baarlo en Kessel mee om de eerste
plek. Onder andere Nick Coenen bij de

junioren, maar ook beginnende rijders
als Tijn Croonenbroek, Pim Bruynen en
Wessel van Nisselroy maken kans op
een overwinning.
Bij de NK Jeugdklasse gooien Jord
Driessen, Luuk Crienen, Stan Coenen en
Ard van Heeswijk hoge ogen. Ricardo
Nabben en Sjoerd Colbers zijn in de
Jeugdspecial-klasse enorm aan elkaar

gewaagd. In de Keverklasse zal Roy
Peeters alle zeilen bij moeten zetten
en in de standaardklasse en bij de toerwagens doen ook clubfavorieten mee.
Daarnaast worden er veel gastrijders
verwacht.
De wedstrijden gaan vanaf
11.00 uur van start op het crossterrein
aan de Keizersbaan in Kessel.

De wandeling wordt georganiseerd
om deelnemers het buitengebied van
Maasbree te laten ontdekken en te
laten zien welke producten er in het
dorp worden geproduceerd en geteeld.
Het startpunt van de tocht is restaurant
Boszicht. Onder andere het landschap
van natuurparken ‘t Rooth en Dubbroek
staan op de route. De gids die de tocht

leidt, vertelt op sommige plekken over
het landschap of de natuur. De ontvangst is vanaf 09.30 uur. Wandelaars
mogen zelf bepalen of ze met of
zonder gids willen wandelen. De gidsen
vertrekken tussen 10.00 en 11.00 uur
in kleinere groepen. Na anderhalf uur
wandelen bereiken de deelnemers de
pauzeplaats bij Zorgboerderij Dubbroek.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 09.00 uur – koor t.i.v.
Catharina Engels, Simons Harrie
Engels; Dora Pollaert en Jan Fransman;
Wim en Wie Sijben en overl. fam.;
Frans Grommen (verj)
Woensdag 19 april
H. Mis 09.00 uur sacristie
Zondag 23 april
Geen H. Mis
Vastenactie 2017
Ook dit jaar kunt u als inwoner van
Beringe de landelijke Vastenactie steunen. Binnenkort wordt een folder met
een acceptgirokaart bezorgd, om het
doel van dit jaar te steunen: Eilanden
van Hoop in El Salvador willen kinderen en jongeren een ander perspectief
bieden en leren op een goede manier
een menswaardig bestaan op te
bouwen. Steun de Vastenactie: door
de envelop met girokaart of contanten
in te leveren in de collectebus achter
in de kerk, of door geld te storten op
rekening van de Vastenactie Dekenaat
Helden. Wij danken u voor uw bijdrage, uw steun en uw begrip. Comité
Vastenactie Beringe

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering 19.00 uur:

Cluster MKBE

voor het hele parochiecluster in kerk
Koningslust
Zaterdag 15 april
Paaswake voor het hele parochiecluster
in de kerk van Panningen 19.00 uur
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 11.00 uur m.m.v.
Muziekvereniging “Egchel” afd. fanfare

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
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering voor het
hele parochiecluster in de kerk van
Koningslust om 19.00 uur.
Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
18.00 uur Kruisverering
Zaterdag 15 april
Paaswake voor het hele parochiecluster
in de kerk van Panningen om 19.00 uur.
Er kan op paaszaterdag wijwater afgehaald worden buiten bij de sacristie.
Zondag 16 april
H. Mis Eerste Paasdag 10.00 uur. t.i.v.
Mie Willems-Kessels. (coll)
Maandag 17 april
Tweede Paasdag: Geen viering.
Zondag 23 april
1e H. Communie 10.30 uur t.i.v. Opa en
Oma Maessen van Noortje
Doopviering 15.00 uur: Milo Zegers

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Grubben van de Schoot / Cornelia
Blonk / Pastoor J.Vleeshouwers en
overleden familieleden / Hubertus
Gielen (jaardienst) echtgenote en
Parochie Maasbree
kinderen / Elisabeth Gielen-Minten en
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19 Handrie Gielen en zoon Jac /
Toon Hovens (zes wekendienst) /
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
Jan Boots (zes wekendienst) /
W www.parochiemaasbree.nl
Hay Engels (verjaardag) / Leen
Kerkdiensten
Donderdag 13 april: Witte donderdag Joppen-Deckers en Cor Joppen
(jaardienst)
Viering 18:00 uur. - Dameskoor.
Mededelingen:
Lectoren: Els Hanraets en Rikie Jans.
Kerkelijk huwelijk: 22 april 13:30 uur.
Vrijdag 14 april Goede vrijdag
Kim Peeters en Bram Kempen
Kruisweg 15:00 uur. - Dameskoor.
Overleden:
Lector: Maria Nabben.
Gerd Duijf-Wijnen (61 jaar)
Zaterdag 15 april:
Paaswake 21:00 uur. - Dameskoor.
Lectoren: Stien Bruijnen, Maria
Parochie Kessel
Nabben, Harrie Jans en Jacq Bouten.
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Zondag 16 april: Hoogfeest van
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
Pasen
E lajverhaag@parochiekessel.nl
H.Mis 11:00 uur. - Herenkoor.
Kerkdiensten
Lectoren: Marlies Steijvers en Marian
Donderdag 13 april. Witte Donderdag
Verhappen.
19.00 uur H.Mis met aanbidding.
Intenties:
Vrijdag 14 april. Goede vrijdag
Jan Grubben en Nelly Grubben15.00 uur Kruisweg in Kessel
Verheijen / Louisa en Anna Verheijen 19.00 uur Kruisweg in Kessel-Eik.
/ Anna Grubben, Gonda en Sjeng in ’t Zaterdag 15 april. Paaszaterdag
Zandt-Grubben en overleden ouders
19.15 uur Plechtigheden.

Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering voor het hele
parochiecluster in kerk Koningslust:
19.00 uur
Vrijdag 14 april
15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 15 april
De paascommunie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Paaswake in kerk Panningen voor het
hele parochiecluster: 19.00 uur
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 11.00 uur (!) – herenkoor en trombonisten-ensemble
t.i.v. Johanna Neessen; overl. oud.
Leonardus Rijs en Wilhelmina Peters
(jaardienst); overl. oud. Joep Omsels
en Annie Omsels-van Dooren en overl.
fam. (jaardienst); pastoor Sjaak Haver;
Paul Verhees; Mart Verhaegh en overl.
fam. Verhaegh-Jacobs (jaardienst); Cor
Kruijk (verj);
Maandag 17 april
H. Mis tweede paasdag 10.00 uur –
samenzang

Parochie Koningslust
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
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering 19.00 uur:
voor het hele parochiecluster in kerk
Koningslust
Zaterdag 15 april
Paaswake voor het parochiecluster in
de kerk van Panningen 19.00 uur

Leo Verhaegen en Julia VerhaegenSentjes vanwege de verjaardag.
Overledenen van de K.B.O. Jaardienst
voor Nelly Jacobs-Schatorië.
Zondag 16 april. Pasen
Geen Hoogmis in Kessel en wel in
Kessel-Eik.
Maandag 17 april
10.00 uur Hoogmis voor de parochie.
Mededelingen.
Onze oprechte deelneming aan de
Familie Severins - Geraets met het
overlijden van uw man, jullie Pap en
Opa.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 14 april
15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur Goede Vrijdagdienst.
Zang: Dameskoor.
Zaterdag 15 april
19.00 uur H. Mis. Paaswake.
Zang: Gemengd Koor.
Voor Frits, Wiel en An Peeters.

Zondag 16 april
H. Mis Pasen 09.30 uur t.i.v. Piet
Joosten (zeswekendienst); fam.
Janssen-Lormans (jaardienst); Piet
Keijsers en Lies Keijsers-Smolders; Piet
Keijsers en Lies Keijsers-Smolders
Zaterdag 22 april
Geen H. Mis

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 13 april
Geen viering in Meijel. Gezamenlijke
Witte Donderdagviering om 19.00 uur
in kerk Koningslust
Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
Kruisweg: 15.00 uur – volkszang
Kruisverering 19.00 uur – dameskoor
Zaterdag 15 april
Geen viering in Meijel. Gezamenlijke
Paaswake om 19.00 uur in kerk
Panningen
Zondag 16 april
H. Mis 1ste Paasdag 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Niek van Lier (jaardienst); Jan
van Mierlo (verj); Uit dankbaarheid, en
voor de overl. fam. van Kol-Scheenen;
Jan v.d. Heurik en overl. fam.
Maandag 17 april
H. Mis 2de Paasdag 10.00 uur – kinderkoor Mekiko, aansluitend paaseierenrapen op de Bongerd. t.i.v. Lia en Cas
Brummans; Jac. Peeten
Dinsdag 18 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken

Zondag 16 april
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest Pasen.
Zang: Herenkoor.
Albert Verhofstad.
Jaard. Gezusters Lamberdina, Regina en
Gertrudis van de Pasch.
Jaard. Herman van de Pasch en
Maria van de Pasch-Reynen.
Jaard. Nic Schreurs.
Mieke Joppen-Janssen.
Grada Meerts-Pouwels wegens verjaardag en voor Willem Meerts, zoon Harry
en Josephina Meerts.
Overleden ouders Jan en Lies StevensRutten en beide zonen John en Loek en
neef Luuk en wegens verjaardag Pap.
Maandag 17 april
9.30 uur H. Mis in kerkzaaltje.
Tweede Paasdag.
Overleden:
Greet Wijnhoven-Janssen,78 jaar,
Panningen en Jan van der Coelen,
86 jaar, Verzorgingshuis Ter Borcht.
Diensten Verzorgingshuis
“Ter Borcht”.
Vrijdag 14 april
10.30 uur Kruisverering.
Zaterdag 15 april
17.00 uur Paaswake.

Donderdag 20 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
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
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering voor het hele
parochiecluster in kerk Koningslust:
19.00 uur.
Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag – kruisweg: 16.00 uur in
de dagkapel
Zaterdag 15 april
De paascommunie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Paaswake voor parochiecluster St.
Vincentius 19.00 uur – gemengd (uitvaart)koor HEP t.i.v. Jeu Janssen en Mia
Janssen-Burhenne; Piet Bouten (verj.)
Zondag 16 april
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden: Hein Kessels, 86 jaar

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Vrijdag 14 april Goede vrijdag
19.00 uur Kruisweg
Zondag 16 april Hoogfeest Pasen
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst Piet Niessen
Zondag 23 april
9.30 uur H. Mis
Jac Geraets v.w. verjaardag

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5999,Lissabon alpin wit / Rodez beton wit
285 x 247 cm

compleet met koel/vriescombinatie, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

1e Paasdag OPEN
2e Paasdag OPEN

1e Paasdag GESLOTEN
2e Paasdag OPEN

1e Paasdag GESLOTEN
2e Paasdag OPEN
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