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Chocolade
van de paashaas
Zoals elk jaar organiseerden buurtverenigingen De Meulenberg en De Hoove uit Beringe een paaseierenzoektocht voor de kinderen uit de buurt. In een stuk bos bij Beringe
gingen zo’n 45 kinderen zaterdag 15 april met een tasje, mandje of bakje op zoek naar de lekkernijen die paashaas Lieke verstopt had. Met een beetje hulp van de paashaas,
papa en mama werd al het lekkers gevonden. Uiteindelijk gingen alle kinderen naar huis met de buit: een chocolade paashaas, twee chocolade eieren en twee gekookte
eieren.

Bewoner Stille Wille spreekt zich uit

‘Niet alle bewoners willen motorcross weg’
‘Bewoners bungalowpark Stille Wille in Meijel hebben gemeente Peel en Maas verzocht na 2018 geen
vergunning meer te verlenen aan het motorcrossevenement MCC Meijel’. Dat was vorige week te lezen in HALLO
Peel en Maas. Een vaste bewoonster van Stille Wille wil echter graag anoniem haar kant van het verhaal laten
horen. “Het is maar een kleine groep die steeds overal tegenaan schopt. Wij zijn het beu.”
Een groepje bewoners van het
bungalowpark verzocht gemeente
Peel en Maas om geen motorcrossevenementen meer te laten
plaatsvinden op circuit De Vossenberg
in Meijel. VVD-raadslid Teun Heldens
stelde daar vragen over aan het
College van B&W. Die heeft de vragen
in behandeling. Het motorcrossevenement vindt dit jaar plaats op zondag
17 september en zondag 29 oktober.

De vaste bewoonster, die niet
met haar naam in het blad wil, vertelt
dat maar een klein gedeelte van de
bewoners tegen het crossevenement
is. “Ik woon hier met mijn partner al
vele jaren met heel veel plezier en
wij hebben nog geen enkel moment
last of hinder ondervonden van het
motorcrossevenement. Voor die twee
keer per jaar waar veel mensen plezier
aan beleven, mag je een dergelijk eve-

nement niet laten stoppen. Het bestaat
volgens mij al veertig jaar, dus ze hebben geen recht van spreken. Dat is hetzelfde als naast een boer gaan wonen
en dan na drie weken gaan klagen dat
de varkens stinken. Dat weet je van
tevoren.”
Het zijn elke keer dezelfde mensen
die protesteren, zegt de vrouw. “Het is
een groep van ongeveer vijftig man,
aangestuurd door één vrouw, die overal

tegenaan schoppen. Eerst tegen het
beleid van Stille Wille, toen tegen
de gemeente en nu tegen het MCC.
Het gaat van kwaad tot erger. Er zitten zaken bij die inderdaad aangepakt
moeten worden, maar deze groep doet
dat op de foute manier. Ze lossen niks
op. Die groep wordt overigens wel
steeds kleiner. Ze zien zelf ook in dat
deze werkwijze niet loont.”

De protestgroep
lost niks op
De bewoonster vertelt dat haar
woongenot door het groepje weg

wordt genomen. “Hun acties zorgen
voor veel negativiteit rondom
Stille Wille. Ik word aangekeken
op de artikelen die in de media
verschijnen. Dan zeggen mensen
tegen mij: ‘Ik las dat jullie de
motorcross weg wilden hebben’,
terwijl dat niet het geval is.
Ik, en veel medebewoners, zijn het
beu dat het groepje ons steeds in
een negatief daglicht stelt. Ik ben
het zat om mezelf tegenover
anderen te verantwoorden dat ik op
het bungalowpark woon. De meeste
bewoners hebben helemaal geen
problemen met de motorcross.”
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Van 130.000 naar 138.000 euro

Weer hogere opbrengst Goede Doelen Week
De Goede Doelen Week, die plaatsvond van maandag 10 tot en met
vrijdag 14 april, heeft 138.000 euro opgebracht. Dat is achtduizend euro
meer dan vorig jaar en veertienduizend euro meer dan twee jaar geleden.
In acht van de tien dorpen werd meer geld opgehaald dan vorig jaar.
Alleen in Grashoek en Helden daalde de opbrengst licht.
Het meeste geld werd opgehaald
in Helden en Panningen (22.000
euro). Daarachter volgen Maasbree
(21.500 euro), Meijel (19.500 euro)
en Baarlo (6.500 euro). In Kessel en
Kessel-Eik werd 13.500 euro opgehaald,
in Beringe 8.200 euro, in Grashoek
5.700 euro, in Koningslust 4.400 euro
en in Egchel 4.340 euro. Koningslust en

www.hallopeelenmaas.nl

Maasbree waren met een toename van
tien procent ten opzichte van vorig jaar
de grootste stijgers.
Het was na vorig jaar de tweede
keer dat de Goede Doelen Week overal
in de gemeente in dezelfde week
plaatsvond. Doel van de Peel en Maasbrede aanpak is om door gezamenlijke
publiciteit een zo groot mogelijke
bekendheid te krijgen. De gezamenlijke
actie kwam in plaats van een groot aantal aparte collectes. “Het opgehaalde
geld is in de meeste dorpen inmiddels
al uitgesplitst over de goede doelen die
mensen hebben aangekruist op het formulier. Heeft iemand niets aangekruist,
dan wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle deelnemende fondsen”,
aldus de organisatie.
De mensen achter de Goede
Doelen Week zijn blij met de opbrengst.
“De organiserende dorpscomités zijn

Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl

Familiefietstocht langs agrarische bedrijven
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Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren

Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks, Henny Roosen en
Jac Willekens
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

Vrijwilligers tellen de opbrengst.
tevreden over het verloop van de actie.
Het aantal vrijwilligers is ook nog rede-

lijk op peil. Toch zouden we in diverse
dorpen met het oog op de toekomst

graag wat jonge aanwas hebben”, laat
de organisatie weten.

‘Loeren bij de Boeren’ in Peel en Maas
Loeren bij de Boeren wil de agrarische sector dichter bij de mensen brengen. Vanuit die visie openen acht agrarische ondernemers in Neer, Beringe,
Panningen en Grashoek op zondag 30 april hun poorten. Iedereen die een kijkje wil komen nemen bij de boer is welkom.
De fietstocht van 25 kilometer
brengt deelnemers bij melkveebedrijf
en doe-boerderij BoeBaDoe Farm
en van Riel Sierplantenkwekerij in
Beringe, Aardbei Culturen van de Werf,
Paprikakwekerij Teegrow en Wijn &
Golfdomein Kapèlkeshof in Grashoek,
Aspergeboerderij Sonnenschein en
zichtstal Op den Haegh in Panningen
en de windmolen van de Coöperatieve

vereniging Zuidenwind in Neer. De
boeren laten graag zien wat er allemaal op hun bedrijven gedaan wordt.
Bezoekers krijgen informatie van de
boeren en boerinnen over onder andere
moderne, duurzame landbouwtechnieken, gewasbeschermingsmiddelen,
dierenwelzijn en zorglandbouw. Voor
kinderen zijn er speciale doe-activiteiten.
De zevende editie van Loeren bij de

Boeren staat in het teken van verbreding
en innovatie voor een leefbaar agrarisch
platteland. Studies hebben voorspeld
dat de komende 20 jaar circa 70 procent
van de nu nog agrarische bedrijven zal
gaan stoppen. In Limburg betekent dit
dat er van de 1.500 bedrijven er 1.000
bedrijven zullen stoppen. Het beeld van
leegstaande stallen en gebouwen zal
grote gevolgen hebben voor de uitstral-

ing en leefbaarheid van het platteland
en indirect ook voor de dorpskernen.
Om het thema kracht bij te zetten,
werkt de organisatie samen met Liefde
voor Limburg, Vereniging Kleine Kernen
Limburg (VKKL) en ZijActief Limburg.
De organisatie is in handen van LLTB
afdeling De Winning Limburg.
Kijk voor meer informatie op
www.loerenbijdeboeren.com

Bouw gemeenschapshuis start voor bouwvak

Deelnemers lenen gemeenschapshuis
Panningen geld
De verenigingen die zich in het toekomstig gemeenschapshuis van Panningen willen gaan vestigen, kunnen niet wachten tot het zover is. Ze zijn zo
betrokken bij realisatie van het initiatief dat ze een gedeelte van de financiën op zich gaan nemen. Onder meer KBO Panningen en de dagvoorziening voor
ouderen willen er door middel van een lening voor zorgen dat de stichting achter het gemeenschapshuis sneller aan de slag kan met de verbouwing.
“Het feit dat ze bereid zijn hun
verenigingsgeld beschikbaar te stellen voor het gemeenschapshuis zegt
wel genoeg, denk ik”, vertelt Peter
Janssen, voorzitter van stichting
Gemeenschapshuis in Kepèl. “Ze zijn
zo betrokken dat ze er geld in willen
steken. Zonder hun bijdrage hadden we
ergens anders geld moeten zoeken of
niet alle wensen zo kunnen uitvoeren
als nu. Ze willen gewoon heel graag dat
het gemeenschapshuis klaar is.”
De financiën zijn mede dankzij de
bijdrages van de verenigingen op orde,
maar omdat de stichting alles goed wil
doen, duurt het iets langer dan gepland
voordat de verbouwing van start
gaat. “We willen van tevoren al alles
goed geregeld hebben”, vertelt Peter.
“Zo hebben we alle ruimten apart
bekeken en geprobeerd de plannen zo

goed mogelijk te laten aansluiten op
de verenigingen en andere (commerciële) huurders die er in komen te zitten.
De gebruikers hebben steeds inspraak
gehad en konden aangeven wat zij
graag wilden. Zo hebben we betrokkenheid gecreëerd.”
De architect had in de eerste plannen een invalidentoilet gepland aan
de voorzijde van het gebouw. Toen de
leden van de dagvoorziening dat
zagen, kwamen ze met een alternatief.
“Onze ruimte komt aan de achterzijde te
liggen en juist onze leden maken veel
gebruik van een invalidentoilet”, vertelt
Pim Janssen, voorzitter van de dagvoorziening. “Dat hebben we aangegeven
bij de architect en die heeft het toilet
verplaatst naar de achterzijde, waar onze
leden er veel gemakkelijker gebruik van
kunnen maken. Dat vinden onze leden

heel erg fijn.”
De betrokkenheid van gebruikers
bij het gebouw is ook nodig, vertelt Nel Peeters, secretaris van KBO
Panningen. “Wij als verenigingen
zijn straks verantwoordelijk voor het
gebouw. We kunnen niet alles bij het
stichtingsbestuur neerleggen en zullen zelf de zaken op moeten pakken.
Dat is even wennen voor de leden,
maar je ziet dat het nu goed opgepakt
wordt. Het begint te lopen nu het echt
tastbaar wordt. Het gemeenschapshuis
gaat echt gebeuren.”

Vrijwillige diensten
verlagen huur
In het gemeenschapshuis onderhouden de gebruikers straks zelf het
gebouw. Ze zijn ook zelf verantwoor-

delijk voor de vrijwillige diensten die
geleverd moeten worden. “Dat zijn niet
alleen bardiensten, maar bijvoorbeeld
ook de tuin doen en de computerclub
heeft bijvoorbeeld al aangegeven de
wifi te gaan regelen en alles rond ICT bij
te houden”, vertelt Peter. “De vrijwillige
diensten worden verrekend in de huur
die de verenigingen betalen. Zo kunnen
ze de huur laag houden.”
Peter hoopt dat vóór de bouwvak
begonnen kan worden met de verbouwing van het gebouw, dat voorheen
dienst deed als activiteitencentrum van
Vorkmeer en in een nog verder verleden
als huishoudschool. “Ik hoop dat eind
2017, begin 2018 alles klaar is en alle
verenigingen en andere gebruikers hun
intrek hebben genomen. De bouw wordt
overigens in twee fases uitgevoerd,
zodat het steeds in gebruik kan blijven.”
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Berings windparkinitiatief ontevreden over onderzoek commissie

‘Kritiek op gemeente niet terecht’
Gemeente Peel en Maas kan zich niet vinden in de kritiek die de initiatiefnemers van Windpark Beringe onlangs
uitten in een brief aan de gemeenteraad. De initiatiefnemers vonden onder meer dat de gemeente te lang deed
over een antwoord op hun principeverzoek en onduidelijk was over het conflict met Egchelse Heide. Die kritiek is
niet terecht, zo vindt het College van B&W.
Windpark Beringe is één van twee
windmoleninitiatieven die in het
buitengebied van Beringe en Egchel
windmolens wil neerzetten. De parken
van Beringe en Egchelse Heide zouden
volgens de plannen te dicht op elkaar
komen te staan, waardoor maar één
plan doorgang kan vinden. Beide initia
tieven presenteerden hun plannen
aan een onafhankelijke commissie die
een advies aan de gemeente geeft
over de kwaliteit van de initiatieven.

Dat advies zou geheim blijven, wat de
initiatiefnemers van Windpark Beringe
bevreemdde. De gemeente stelt nu
dat de provincie heeft aangegeven
dat de deskundige adviezen gedeeld
kunnen worden. Dit gebeurt zodra het
College van B&W een standpunt heeft
ingenomen over de initiatieven van
windpark Beringe en Egchel. Dit zal
naar verwachting in mei zijn.
Windpark Beringe diende vorig
jaar een principeverzoek in bij de

gemeente, maar hoorde daar niets
meer op. “Het ontwikkelen van kaders
voor grote, niet alledaagse projecten,
zoals windenergie, kost nu eenmaal
veel tijd, omdat er veel belangen
mee gemoeid zijn”, laat de gemeente
weten. ”In juli 2016 is dit ook
besproken met de initiatiefnemers.”
De kritiek dat de gemeente te veel tijd
nam over een antwoord, is volgens
haar dus niet terecht. Het komt nu op
een keuze neer, maar dat had niet de

voorkeur van de gemeente. “Het ideaal
was dat beide initiatieven zouden gaan
samenwerken”, laat een woordvoerder
van de gemeente weten.

‘Samenwerking leek
even kansrijk’
“Samenwerking moet echter
van twee kanten komen. Einde 2016
leek het even dat samenwerking
kansrijk was. Om die redenen heeft
de gemeente in samenwerking met
de provincie een stukje onafhankelijke
mediation gefaciliteerd. Gedurende de
mediation werd snel duidelijk dat beide
partijen weinig opening gaven.”

Samenwerking zat er dus niet in,
wat betekent dat de gemeente maar
één van de twee initiatieven een vergunning kan geven. Normaal gesproken
hanteert de gemeente hierbij het
principe ’wie het eerst komt, die het
eerst maalt.’ ”De beleidsregel is dat
de gemeente geen keuze maakt.
Voldoen ingediende initiatieven, dan kan
de vergunningsaanvraag worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Wordt ingestemd op de vergunningsaanvraag van een van de initiatieven,
valt het andere af.” In dit geval geldt
deze beleidsregel echter niet en beslist
het college op basis van het advies van
de onafhankelijke commissie.

Vragen CDA-raadslid Hermans aan college

‘Kosten zorgaanbieders lager,
vergoedingen
hoger’
De kosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor zorg
vrijwilligers moeten omlaag en de vergoeding voor zorgaanbieders bij het
verlenen van langdurige zorg (WLZ) moet hoger. Dat stelt CDA-raadslid Wim
Hermans in een brief aan het College van B&W van gemeente Peel en Maas.

Beringse kinderen winnen
W&T-challenge
De kinderen van basisschool Onder de Linden uit Beringe hebben de W&T-challenge (wetenschap en
technologie) van Ontdeklab Peel en Maas gewonnen. Verschillende scholen uit Peel en Maas brachten
op vrijdag 7 april een bezoek aan een college van ruimtevaarder André Kuipers in DOK6 Theater in
Panningen. Daarna gingen de kinderen terug naar hun school waar ze aan de slag gingen met
vijf opdrachten die Ontdeklab Peel en Maas opgegeven had. De leerlingen van Onder de Linden
slaagden daar volgens de jury het beste in en mochten de wisseltrofee in ontvangst nemen.

Vier generaties familie van Ninhuijs
Met de geboorte van baby Juul Mestrom van de kersverse mama Moniek van Ninhuijs uit het
Belgische Hamont-Achel, net over de grens bij Weert, zijn de vier generaties in de familie Van Ninhuijs
compleet. Overgrootoma Jet Suilen uit Panningen en oma An van Ninhuijs-Christiaens uit Maasbree zijn
maar wat trots.

Volgens Hermans is het demotiverend dat men kosten moet maken
voor het aanvragen van een VOG,
een≈Verklaring Omtrent het Gedrag, bij
de gemeente. Nu moet een vrijwilliger 41 euro betalen wanneer deze
bij bijvoorbeeld een zorgboerderij aan
de slag wil. Vaak neemt de zorgaanbieder de kosten voor zijn rekening,
om de vrijwilliger niet te ontmoedigen,
stelt het raadslid. En wanneer andere
werkzaamheden verricht worden bij
de zorgaanbieder, moet daar weer een
speciale VOG voor worden aangevraagd.
In januari riep CDA-Kamerlid Mona
Keijzer door middel van een motie de
regering op om actie te ondernemen.
De kosten voor het aanvragen van een
verklaring bij de gemeente zouden
geheel moeten komen te vervallen,
vindt Keijzer. Raadslid Hermans wil van
het College van B&W weten of zij op de
hoogte is van de procedure rondom een
VOG, wat zij hiervan vindt en wat de
stand van zaken is in Peel en Maas ten
opzichte van het plan van het Kamerlid.
Ook wil Hermans weten of het college
bereid is vrijwilligers en zorgaanbieders
te ontzorgen.

Zorgaanbieders worden volgens
het CDA ook geconfronteerd met de
gevolgen van lagere vergoedingen. De
cliëntbijdrage voor dagvoorzieningen
gaat omlaag wanneer de cliënt
intensievere zorg nodig heeft en
bijvoorbeeld naar een verpleeghuis
gaat. Op dat moment gaat de cliënt
van de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) naar de WLZ (Wet
Langdurige Zorg). “Als er echter nog
geen plaats beschikbaar is in de
verpleeghuiszorg kan de cliënt meestal
gelukkig wel nog ter overbrugging bij
de dagvoorziening of zorgboerderij
terecht”, schrijft Hermans in zijn brief
aan het college. De zorgboerderij krijgt
in die periode volgens Hermans echter
niet alleen een lagere bijdrage voor het
opvangen van WLZ-cliënten, maar ook
voor het vervoeren ervan. Het CDAraadslid wil van het college weten of
zij hiervan op de hoogte is en of zij het
eens is met het nadelige effect voor de
zorgaanbieders én de cliënt. Ook wil
Hermans weten welke actie het college
gaat ondernemen om te voorkomen
dat beide partijen worden benadeeld
op beide manieren. De gemeente heeft
de vragen in behandeling.

Aanlevertijden
Koningsdag
In verband met Koningsdag op donderdag 27 april verschijnt HALLO
Peel en Maas op woensdag 26 april. Dit heeft invloed op de aanlevertijden.
De deadline voor het aanleveren
van advertenties en familieberichten
is maandag 24 april 17.00 uur.

De deadline voor de redactie blijft
hetzelfde, maandag 24 april 17.00
uur.
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Dankbetuiging
Zonder mam, oma is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten,
bemoedigende woorden, belangstelling en meeleven te hebben
ontvangen na het onverwachte overlijden en bij de uitvaart van

Margriet Konings-Kranen
Dorine en Geert, Niels
Marion en Maikel
Kessel, april 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 29 april om
19.15 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Kessel.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

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

Te koop diverse perceeltjes
weiland en een bos perceel
in en nabij het centrum van KesselEik. Voor meer informatie kijk op:
www.heikevastgoed.nl of bel naar
06 55 12 69 96. Bvd.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Livingstore Panningen.
Voor manden, lampen, tassen en
unieke sfeerdecoraties, kom kijken
bij Livingstore, Schoolstraat 55,
Panningen.
Poetshulp voor 2 dagdelen per
week (in overleg) € 10,- per uur.
077 306 10 10 (na 18.00u bellen).
Gevraagd woningen: ‘t Heike
Vastgoed B.V. kan uw woning direct
aankopen. Doordat wij direct aankopen
is er voor u zekerheid. Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of kijk
op www.heikevastgoed.nl Bvd.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
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.
Per direct te huur: groot woonhuis
met opslagruimte, centraal gelegen.
Voor info: pxroermond@planet.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Overlast in winkelgebied

Politie pakt
Panningse
jongeren aan

Verloren 2 sleutels aan groen labeltje.
Tel. 077 307 17 63.
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.
Klerken Groenten & Fruit.
Elke dag verse asperges, ook geschild.
Klerken, Groenten, Fruit & Aardappelen
Venloseweg 41a, Maasbree.
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.
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.
Vermist/weggelopen zwarte poes
(naam Zwartje) met lange haren.
Zij woonde pas 4 weken op een nieuw
adres. Tel. 077 307 42 74 /
06 29 35 90 08.
Cursus hond. Hondenschool Horen,
zien en ruiken biedt cursussen aan
voor alle honden van alle leeftijden.
Info: www.horenzienenruiken.nl of
bel 06 51 99 03 63. Ook te volgen op
facebook.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Woning met aanleunwoning te koop
in Helden. Uitermate geschikt voor
mantelzorg of praktijk-/bedrijfsruimte.
Gebruiksoppervlak 345 m², totale
oppervlak 1209 m². Nader informatie
tel. 06 40 35 44 38.

Geboren

Lasse

16 april 2017
Zoon van
Johan Peters en
Leontien Verhaegh
Sterappel 59
5988 ES Helden

Het delen van onvoorwaardelijke
liefde, is een vermenigvuldiging
van ons geluk.

Dijn

Geboren 12 april 2017
Dochter & zusje van:
Django van den Beuken
& Kristel Sillekens
Saake & Foof
Patersstraat 20
5981 TS Panningen

Geboren

Mats

13 april 2017
Zoon en broertje van
Frank, Rianne en Juul
van Nienhuijs
Waalsestraat 8
5986 BL Beringe

Reanimatie en AED cursus. Volg een
cursus reanimeren en AED bedienen in
3 avonden. In Panningen op woensdag
10, 17 en 24 mei. Informatie via
secretarisheldenreanimeren@gmail.com.

Private Label Meubelatelier voor het
repareren en herstofferen van uw bank,
fauteuil, boot, caravan etc. Ook nieuwe
banken en relax fauteuils met sta-op
functie. Inbetweens, binnenzonwering,
overgordijnen, vloeren.

Wereld Tai Chi Dag 2017. Gratis Tai
Chi en Tao lessen op de Wereld Tai
Chi Dag Noord Limburg 29 april 2017.
www.toriitotao.nl

Portemonnee gevonden op de kermis
in Helden bij de rups. Bij vermelding
van inhoud kan men telefonisch contact
opnemen 077 307 65 96.

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

De politie Peel en Maas heeft vrijdag 14 april drie jongens bekeurd in
het winkelcentrum van Panningen, omdat ze overlast zouden hebben
veroorzaakt. Daarbij kregen de jongeren een gebiedsverbod.
Volgens de politie lopen er
in het centrum van Panningen
groepjes jongeren die vooral in het
winkelgebied overlast veroorzaken.

Roekeloos rijden met
scooter of fiets
“Vaak bestaat de overlast uit
roekeloos rijden met scooter of fiets
in het voetgangersgebied, voetballen
of geluidsoverlast. Ook weet men
kennelijk de prullenbakken niet te
vinden als men wat afval heeft,
maar wel om er brandjes in te
stichten”, schrijft de politie op haar
Facebookpagina. De drie jongeren
die vrijdag werden beboet, mogen
een bepaalde tijd het centrum van
Panningen niet in. Er zouden al diverse
mensen zijn geweest die jongeren

hadden aangesproken op hun gedrag,
maar daar een brutale reactie op
kregen. Om die reden besloot de
politie actie te ondernemen en
jongeren actief te beboeten indien
zij volgens de agenten overlast
veroorzaken. Ook mogen agenten een
gebiedsverbod uitschrijven namens de
burgemeester.

Met ouders van
jongeren in gesprek
Gemeente Peel en Maas
onderneemt ook actie. Zij wil met
de ouders van de betreffende
overlastgevende jongeren in gesprek
gaan en het jongerenwerk verder
oppakken. De komende tijd wil de
politie nog vaker onaangekondigde
acties organiseren.

Kermisseizoen weer geopend
Het kermisseizoen in Peel en Maas is op vrijdag 14 april van start gegaan in Helden. De bezoekers
van de eerste kermis van het jaar konden nog het best de winterjas aandoen, want het paasweekend
was met elf graden koud te noemen. Toch ontnam dat bij veel mensen niet de zin om een kijkje te
nemen bij de verschillende attracties en feesttenten die op het Mariaplein in Helden waren opgesteld.

20
04

nieuws 05

Over paters en nonnen
1

St. Joseph-gesticht Meijel

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of
hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en
ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek
in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in.
We beginnen de serie met een gesloopte variant: het St. Joseph-gesticht in Meijel.

het Alexanderplein in Meijel. In 1923
en 1928 werd de school uitgebreid en
in 1953 kwam er nog een verdieping
bovenop. Naast het schoolgedeelte
werden er vanaf de beginjaren ook
ouderen opgevangen in het klooster.
Herman Crompvoets was
dertig jaar lang voorzitter van de
heemkundevereniging in Meijel, maar
hij heeft nog een andere band met
het klooster, of ‘klòster’, zoals ze in
Meijel zeggen. “Ik ben een aantal jaar
misdienaar geweest in de kapel van
de nonnen”, vertelt hij.“Dat was in
de jaren ’48 tot en met ‘50.” Herman
mocht in die functie in het klooster
op plekken komen die voor andere
Meijelnaren niet toegankelijk waren.
“Het was namelijk een gesloten
kloosterorde”, legt hij uit.“Ze leefden
achter tralies en kwamen eigenlijk
nooit in het dorp.”

Vanaf 1897 meisjes
school in Meijel

In 2005 kwam een einde aan
de periode dat Meijel een klooster
kende. Het gebouw was over
bodig geworden na de bouw van
een nieuw gemeenschapshuis.
De functie van klooster was al sinds
1968 niet meer van toepassing op
het gebouw. Toen vertrokken de
zusters en ouderen naar het nieuwe
bejaardenhuis aan de Kapelkesweg.

De heemkundevereniging wilde dat
de voorgevel van het oude klooster
behouden bleef voor het dorp, maar
de gemeente besliste anders. Het hele
gebouw ging tegen de vlakte. “Van
de ene kant wel jammer, maar er was
in 1969 al een gedeelte gesloopt”,
vertelt de Meijelse historicus Herman
Crompvoets. “Het was dus al niet meer
compleet.”

Pastoor Peter Cleevers en burgemeester Jan Truijen zagen tegen het
einde van de 19e eeuw dat meisjes en
kleuters geen goed onderwijs kregen in
Meijel. Het lukte de pastoor om de zusters Franciscanessen uit Oirschot over te
halen naar het dorp te komen. In 1897
werd een aantal klaslokalen voor de
meisjesschool neergezet op de locatie
waar nu appartementen liggen aan

De nonnen waren niet zelf
voorzienend. In het halletje bij de
vooringang zat een draaikast waar
dorpsbewoners eten konden achter
laten. “De Meijelnaren ringelden aan
een belletje en dan kwam zuster
Belleke erheen. Ik weet niet meer hoe
ze echt heette, maar vanwege haar
functie werd ze Belleke genoemd.
De inwoners kwamen eten, de
zogenaamde ‘proef’, brengen,
aangezien de zusters zelf geen geld
hadden. Die hadden een gelofte van
armoede gedaan. In die tijd was het
normaal dat je dan eten ging brengen
naar ’t klòster.” Pas vanaf 1957 werd

het minder gesloten en werden de
tralies die overal zaten, weggehaald.

Alleenstaande en
vrijgezelle ouderen
Al vrijwel vanaf het begin was er
in het klooster plek voor bejaarden
die niet meer thuis konden wonen.
Het ging voornamelijk om alleenstaanden of vrijgezelle ouderen die
geen kinderen hadden. “Die werden
met de achternaam ook altijd Van
’t Klòster genoemd”, vertelt Herman.
“Vaak wisten de mensen de echte
achternaam niet eens meer na
een tijdje. Zo waren ‘Jantje van
’t Klòster’ en ‘Truus van ’t Klòster’
algemeen bekend in Meijel.”
De zusters vertrokken in 1968 naar
het nieuwgebouwde bejaardenhuis
St. Jozef totdat ze in 1973 definitief
vertrokken uit Meijel. Zuster Gratia
en Zuster Ancilla zijn overigens in
Meijel gebleven in een apart woonhuis als de laatsten van de Zusters
Franciscanessen uit Oirschot.
Herman denkt dat de komst van
de nonnen naar Meijel veel heeft
betekend voor het dorp. “Ze brachten onderwijs, bejaardenhulp en
kennismee naar Meijel”, vertelt hij.
“Er zaten nonnen bij die gestudeerd
hadden, dus die hadden wel iets
te vertellen. Ik durf wel te zeggen
dat de komst het dorp opgekrikt
heeft, zowel geestelijk als onderwijs
kundig.”
Bron: document Het klooster Sint Josephgesticht van heemkundevereniging Medelo
van Henk Willems

Wegen Mariaplein en Heldense Bossen prioriteit

Onderzoek toekomstbeeld Helden van start
Het onderzoek naar het toekomstbeeld van Helden is door gemeente Peel en Maas gegund aan bureau
LOSStadomland. Het Brabantse bedrijf gaat in samenwerking met het Dörper Overleg en de inwoners van Helden
kijken hoe het dorp zich in de toekomst beter kan profileren, voornamelijk op toerismegebied. “Vooral het
Mariaplein en de Heldense Bossen krijgen veel aandacht in het onderzoek”, vertelt Peter Kurvers, voorzitter van
het Dörper Overleg.
Het onderzoek kwam tot stand
nadat het Dörper Overleg in 2014
de dorpsontwikkelingsvisie Helden
presenteerde. Daarin werd gesproken
over het versterken van het centrum in
het dorp. De gemeente vond dat een
lovenswaardig initiatief, maar vond
dat verdieping van de ideefase nodig
was. Dat wordt nu gedaan in het
onderzoek. Het toekomstonderzoek
wordt gefinancierd door gemeente
Peel en Maas en kost in totaal
50.000 euro. Op basis van de
uitkomst van het onderzoek besluit
de gemeente vervolgens of zij de
projecten die hierin genoemd worden,
gaat realiseren.

Snelweg door
het dorp
“Het onderzoek is in goede
harmonie met de gemeente
opgezet”, vertelt Peter Kurvers van
het dorpsplatform. “Het dorpsoverleg

wordt gerespecteerd en de gemeente
luistert goed naar onze ideeën.”
Het bureau is vooral nodig om
de impact van bepaalde zaken
te onderzoeken. “Als wij met het
dorpsoverleg bijvoorbeeld vinden dat
een paar huizen ergens weg moet of
wij willen dat een straat verlegd wordt,
kan LOSStadomland onderzoeken wat
de impact daarvan is. Zo kunnen we
te weten komen of het een idee is
dat voor alle mensen in Helden goed
uitpakt.”
Het onderzoek naar de straten
rondom het Mariaplein, is volgens Peter
nodig omdat de weg die midden door
het centrum van Helden loopt, te breed
is. “Er wordt te hard gereden”, vertelt
hij. “Op die manier rijden toeristen over
de snelweg door ons dorp en zien ze
niet eens dat we hier bijvoorbeeld een
supermarkt hebben liggen.”
In het voorbij rijden aan Heldense
winkels en ondernemers schuilt
nog een probleem, aldus Peter.

“Winkelcentrum De Kaupman is niet
genoeg zichtbaar. Er is alleen maar een
kleine doorgang van het Mariaplein
naar het Kaupmanshof die vanaf de
weg vrijwel niet te zien is. De winkels
in De Kaupman zijn daardoor slecht
te vinden. Daar willen we iets aan
doen. We zijn ervan overtuigd dat
leefbaarheid in een dorp ontstaat als er
bedrijvigheid heerst. Dus dat is iets wat
we goed op orde moeten hebben.”

‘Helden poort naar
Heldense Bossen’
De weg van Helden naar de
Heldense Bossen heeft ook prioriteit
in het onderzoek. “Helden is de poort
naar de Heldense Bossen. De weg
Aan de Koeberg wordt door mensen
uit heel Peel en Maas gebruikt als
toegang tot het natuurschoon van de
bossen. Daar moet een duidelijkere
verbinding tussen het dorp en de
bossen komen. Nu is het een donkere

weg. De Heldense Bossen en Helden
zijn, zelfs in naam, onlosmakelijk met
elkaar verbonden.”
Het onderzoek naar het
toekomstbeeld is inmiddels in gang
gezet. “De komende weken voert het
bureau gesprekken met ondernemers
en bewoners. In mei hopen we met
de werkgroepen de tweede ronde in

te gaan en basisopties die naar voren
komen in het onderzoek te kunnen
presenteren aan bewoners. Het liefst
willen we nog vóór de zomer de eerste
uitkomsten laten zien, maar of dat lukt
moet de tijd uitwijzen.”
Daarna gaat de gemeente bekijken of
de ideeën uitvoerbaar zijn en of het
financieel haalbaar is .

225 planten

Hennepkwekerij
Kessel ontdekt
In een woning aan de Grevenbroekstraat in Kessel is dinsdag 18 april
een hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft een persoon aangehouden.
In het pand werden 225 planten
aangetroffen die ter plaatse ver
nietigd zijn. Volgens de politie werd er
stroom gestolen om de planten in de
woning te kunnen kweken. Een verdachte is aangehouden en door de
politie verhoord. Hij moet binnenkort
voor de rechter verschijnen.

De politie roept mensen op
de politie te bellen wanneer
het vermoeden bestaat dat een
buurtbewoner zich met verdachte
zaken bezighoudt. Melding maken
kan door te bellen naar 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Thym Peeters
14 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind kon ik mij uren vermaken
met LEGO. Ik vroeg altijd de nieuwste
pakketten wanneer ik jarig was of met
Sinterklaas. Die bouwde ik dan op en
uiteindelijk ontstond er een stad van
LEGO-blokjes. Er was zelfs een vliegveld, een brandweerkazerne en een
politiebureau.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik ben geen ochtendpersoon, dus
heb wel eens wat moeite met vroeg
opstaan. Vanmorgen dacht ik dus ook:
‘Moet ik nu alweer opstaan?’. Iedere
dag moet ik ’s morgens naar Panningen
fietsen om 07.30 uur, vrij vroeg dus.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te

hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik ongeveer 11 jaar willen zijn.
Op die leeftijd zit je nog op de basisschool en heb je geen huiswerk. Je kunt
dus iedere middag buiten voetballen
of met vrienden afspreken. Dat lijkt mij
leuk.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan graag in Spanje of Oostenrijk
zijn geboren. De afgelopen jaren ben ik
daar samen met mijn ouders en zus op
vakantie geweest. Ik houd van de zon
en de bergen die je daar ziet. Ik ben
een echte liefhebber van op vakantie
gaan en daarom zou ik er ook wel kunnen wonen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Laatst heb ik mijn profielkeuze moeten
maken op school. Ik zit nu in het derde
jaar van de havo, dus ik ga volgend jaar
naar de bovenbouw. Ik heb gekozen

weekendkracht

Wij zoeken een
om mee te helpen in het magazijn!

Wij zoeken iemand die…
• spontaan en enthousiast is
• 16 jaar of ouder is;
en het leuk vindt om in
• beschikbaar is in het weekend;
teamverband te werken;
• beschikt over een probleem• een doorzetter is;
oplossend vermogen;
• géén 9 tot 5 mentaliteit heeft!

Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar kay@riajoosten.nl

aan
Thym Peeters

voor een pakket vol bètavakken: scheikunde, natuurkunde enzovoort.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Op school vind ik Frans het minst leuke
vak. Ik ben niet zo geïnteresseerd in
het leren van talen. De bètavakken
gaan mij gelukkig een stuk beter af.
Wiskunde vind ik daarom ook het leukste vak op school.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Veel mensen zeggen dat ik sprekend
op mijn vader lijk. Vroeger zeiden ze
al tegen mijn ouders in de winkel: ‘Als
je hem ooit kwijtraakt, zal iedereen
weten waar ze hem thuis moeten
brengen’.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Dat ligt aan de situatie. Als ik iets leuks
ga doen, dan ben ik altijd te vroeg.
Als ik iets ga doen waar ik niet zo’n
zin in heb, dan wil ik nog wel eens

treuzelen. Door dat treuzelen kom ik
dan wat later.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is
vanaf 450 meter hoogte boven Venlo.
Ik zat toen in een zweefvliegtuig.
Samen met een vriend van mijn vader
mocht ik een vlucht maken. Dit was
een hele leuke ervaring.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetballen.
Dit doe ik bij MVC’19 in Maasbree.
Op dit moment speel ik in de C3.
Iedere maandagavond trainen we en
op zaterdag spelen we wedstrijden.
Ook game ik vaak, dus ben ik ook
regelmatig achter de computer of
PlayStation te vinden.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrije vrijdag- of zaterdagavond
vind ik het leuk om met vrienden af
te spreken. Dan gaan we vaak eerst
buiten voetballen en daarna gaan we
samen naar iemand toe. Hier gaan
we dan gamen op de PlayStation.
Meestal doen we dan een potje FIFA.
Wat is je favoriete sociale medium?
YouTube is mijn favoriete sociale
medium. Als ik mij verveel kijk ik vaak
filmpjes via mijn telefoon of mijn
laptop. Ik scrol dan vaak heel YouTube
af om de leukste en trending video’s
te vinden. Toen ik op mijn verjaardag
in Amersfoort was kwam ik Milan Knol,
een bekende YouTuber, tegen. Dit was
toen een leuke verrassing.
Wat is je favoriete game?
Een paar jaar geleden heb ik een
PlayStation gekregen. Deze gebruik
ik veel en het liefst speel ik dan FIFA.
Met FIFA kun je zowel alleen als met
je vrienden voetbalwedstrijden spelen.
Ook spellen als GTA vind ik erg leuk
om te doen.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben zowel een optimist als een
realist. Ik ben iemand die overal het
positieve van in probeert te zien. Ik kan
me echter ook realiseren dat sommige
dingen gewoon moeten gebeuren in
het leven. Daar heeft helaas niemand
iets aan te willen.
Welke smiley gebruik je het meest?
Deze vraag heb ik even opgezocht en ik
kwam tot de conclusie dat dit de smiley
is die huilt van het lachen. Ik gebruik
over het algemeen sowieso veel
smileys, maar deze gebruik ik net iets
meer dan andere. Als iemand iets grappigs stuurt, stuur ik deze smiley terug.

Geschiede
nis schrijven
Ik dacht altijd dat geschiedenis een nutteloos vak was.
Ik vind het interessant om de
verhalen te horen over de
wereldoorlogen of te lezen
over rituelen en gebruiken in
de Romeinse tijd. Toch zag ik
het als een vak ‘waar ik niet
zoveel mee kon’. Nu heb ik al
twee jaar geen geschiedenis
meer op school.
Laatst las ik een slogan die
mij anders liet kijken naar onze
geschiedenis. Deze slogan
vertelde dat wie het verleden
niet kent, geen greep zal krijgen
op de toekomst. De geschiedenis
is volgens dit gezegde wel
degelijk essentieel voor ons
dagelijks leven. Niet alleen de
gebeurtenissen die eeuwen
geleden op deze planeet
plaatsvonden kunnen ons iets
meegeven, maar ook het nabije
verleden kan iets zeggen over de
toekomst. Geschiedenis kan ons
iets leren over de gemaakte
fouten in het verleden. De
Schotse historicus Thomas Carlyle
zei zelfs dat het heden de
totaalsom is van de geschiedenis. Datgene wat in het verleden
is gebeurd, heeft ervoor gezorgd
dat het heden is zoals het op nu
is. Eén soort geschiedenis is dat
soort geschiedenis dat over de
hele wereld op scholen wordt
gelezen, geleerd en bestudeerd.
Dit is onze gezamenlijke geschiedenis, ook wel de geschiedenis
van de mensheid. Maar er
bestaat ook een ander soort
geschiedenis: de geschiedenis
van jezelf. Iedereen heeft zijn
eigen geschiedenis. Iedereen zal
dingen meemaken in zijn of haar
leven waar hij iets van zal leren.
Voor een mensenleven zal dus
wel degelijk de geschiedenis de
totaalsom zijn van het heden.
Onze geschiedenis heeft ons
gevormd tot wie we zijn.
Bewustzijn van het verband
tussen de geschiedenis, het
heden en de toekomst is
belangrijk. Ik realiseer me dit pas
sinds kort. Was u zich hiervan al
langer bewust of misschien pas
nu? Wat heeft u geleerd van uw
eigen geschiedenis?
Daphne
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Erespeld voor werkgroep Sportgala
Peel en Maas
Wethouder Roland van Kessel heeft voormalig voorzitter van het sportgala Peel en Maas Jan de Jong
en Jan van Brakel, lid van het organisatiecomité, in het zonnetje gezet voor hun inzet voor
het Sportgala. De heren kregen de erelidspeld uitgereikt voor hun verdiensten. Jan de Jong was maar
liefst 18 jaar voorzitter. Jan van Brakel is al twintig jaar lid van het comité. Beide heren willen zich de
komende jaren blijven inzetten voor het Sportgala.

Werkgroep Welzijn en Zorg

Themamiddag Valpreventie
in Helden
De werkgroep Welzijn en Zorg van het Dorper Overleg in Helden houdt een themamiddag op dinsdag 25 april.
De middag bespreekt het thema valpreventie. Vallen bij oudere mensen is een veelvoorkomend probleem, aldus de
organisatie.
Vallen kan nare gevolgen hebben.
Sommigen moeten na een val
opgenomen worden in het ziekenhuis.
Bij anderen ontstaat veel angst
om opnieuw te vallen. Dit leidt tot
onzekerheid bij gewone, dagelijkse
bezigheden. Sommige ouderen
gaan daarom minder het huis uit

en raken sociaal geïsoleerd, zo stelt
de organisatie van de valpreventieavond. Hoe eerder de gevaren
aangepakt kunnen worden, des te
sneller het risico op vallen afneemt.
Om die reden is het voorkomen
van een valpartij erg belangrijk. De
themamiddag wordt georganiseerd

in samenwerking met de Heldense
dorpsdagvoorziening De Koeberg, de
KBO en De Zonnebloem en is bedoeld
voor alle ouderen uit Helden.
De themamiddag vindt plaats
in gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden en duurt van 14.00 tot
15.30 uur.

Veertig jaar bij Judoclub Helden

Receptie judotrainer
Jan Coopmans
De Meijelse judotrainer Jan Coopmans is veertig jaar trainer bij Judoclub
Helden. Dat wil de vereniging zaterdag 22 april graag vieren met een
feestdag op het Thyascomplex in Panningen en een inloopreceptie.
Jan begon zijn judocarrière
als wedstrijdjudoka waarbij hij op
Nederlands niveau heeft gepresteerd.
In februari 1977 begon hij als trainer
bij Judoclub Helden, die toen drie jaar
bestond. “Mede door de bezielende
leiding van Jan is onze club uitgegroeid
tot een toonaangevende judoclub in
het zuiden van Nederland”, aldus de
vereniging.
Als hoofdtrainer is Jan samen met
zijn medetrainers en dojo-assistenten

verantwoordelijk voor de judolessen,
de opleidingen voor wedstrijden en
de trainingen voor een hogere band
examen. Daarnaast won Jan prijzen
op het Sportgala en kreeg hij een
Koninklijke onderscheiding.
Om het 40-jarige jublieum te
vieren, organiseert Judoclub Helden een
open inloopreceptie tijdens het feest op
het Thyasacomplex naast de judo-dojo.
Van 14.00 tot 16.30 uur kan men Jan en
zijn echtgenote Miet feliciteren.

ZONDAG OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Rick van
der Burgt (18). Rick is sinds een half jaar in dienst bij NLW en succesvol gedetacheerd bij 077machining in
Panningen. Dit nadat hij hier eerder al zijn stage, naar volle tevredenheid van Bedrijfsleider Hans Bruijnen,
heeft afgerond. Hans: ‘’Na de stageperiode wilde ik deze enthousiaste jongeman graag behouden binnen het
bedrijf. In samenwerking met de gemeente Peel en Maas, heeft NLW hem toen een contract aangeboden en is
hij gedetacheerd bij 077machining.’’ Rick is begonnen met de basis werkzaamheden binnen de metaalafdeling en is relatief snel doorgegroeid naar de CNC verspanende afdeling. Rick wordt nu intern opgeleid tot
volwaardig CNC verspaner, zowel frezen als draaien. Wij wensen hem veel succes en werkplezier! www.nlw.nl

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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Koningschieten in Kessel
Schutterij, fluit- en tamboerskorps St. Hubertus uit Kessel houdt zaterdag 29 april haar traditionele Koningschieten. Om 13.30 uur verzamelen de leden zich bij clublokaal De Boesjer, waarna de genodigden en huidige koning,
Albert van Emden, worden afgehaald.
Na aankomst op het schietterrein
De Witmaeker en de openingswoorden
en schoten barst rond 15.00 uur de
strijd onder de schietbomen los.

Het belooft net als vorig jaar een
spannende strijd te worden. Wie wordt
de nieuwe koning of verdedigt Albert
zijn titel? Hij zal geduchte tegenstand

ondervinden. Bij het korps verdedigt
Roy Derks zijn titel en bij de burgers Jos
Scheenen. Iedereen is om 15.00 uur
welkom.

Lezing John van Zweden in DOK6
Voetbaltycoon John van Zweden komt op dinsdag 25 april naar Panningen om een lezing te geven in DOK6.
De Hagenees is te gast als spreker bij de sponsoravond van het Jorrit Hendrix U11 Tournament.
John van Zweden redde tien jaar
geleden de Welshe voetbalclub
Swansea City van de ondergang.
De club groeide onder de leiding van
Van Zweden uit van de onderste

Drie jubilarissen bij
reddingsbrigade Helden
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Heldense
Reddingsbrigade op woensdag 12 april werd afscheid genomen
van bestuurslid Roeland Spiering en werden drie jubilarissen
gefeliciteerd. Tessie Vervuurt en Gerda Joosten zijn 12,5 jaar lid en
Willemien van den Heuvel is al 40 jaar lid van de vereniging.

plaats in de laagste betaaldvoetbaldivisie naar de Premier League.
Na de lezing vindt de loting van het
Jorrit Hendrix U11 toernooi plaats.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur,

de lezing begint om 20.15 uur.
Neem voor meer informatie over
kaartjes voor de lezing contact op
met The Read Shop Willekens in
Panningen.

Diabetescafé Panningen
Diabetesvereniging Nederland, werkgebied Venlo/Venray eo organiseert op vrijdag 21 april een diabetescafé:
een ontmoetingsplaats voor alle mensen die betrokken zijn bij diabetes. Het café vindt plaats in De Groenling,
de dagbestedingsruimte van zorginstelling Daelzicht in Panningen.
Het Diabetescafé is een
informatieve bijeenkomst voor
en door mensen die op een
bepaalde manier met diabetes te
maken hebben. Deelnemers aan

de middag kunnen hier ideeën,
informatie en ervaringen uitwisselen.
Er zijn ervaringsdeskundigen van
Diabetesvereniging Nederland.
Deze middag is zowel voor leden als

niet-leden te bezoeken.
Aanmelden kan bij Ans Driessen
via ansdriessen23@hotmail.com of
06 42 10 46 70. Het diabetescafé duurt
van 14.00 tot 16.30 uur.

OPEN HUIS
RAMEN DEUREN SERRES ZONWERING
VR 21 - ZA 22 APRIL
9.30-21 uur

9-17 uur

Voordelen showroom
• Bekijk en ervaar de producten
• Persoonlijke uitleg van een adviseur
• De koffie en thee staan voor u klaar

Alles onder - 1-dak!
• Advies, tekenwerk en bouwbegeleiding
• Eigen productie, montage en service

Compleet assortiment

goed bekeken ‘n klasse beter
Bohaco Meijel
Bosrand 7
(077) 396 11 22

Bohaco Weert
Roermondseweg 58
(0495) 54 22 55

Bohaco Geleen
Rijksweg Centrum 55a
(046) 475 74 99

• Ramen
• Deuren
• Serres

www.bohaco.nl

• Zonwering
• Garagedeuren
• Rolluiken

• Overkappingen
• Glazen schuifwanden
• Lichtstraten
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Opening seizoen bij mooi weer

Een halve eeuw zwemplezier in Kessel
Al vijftig jaar zoeken mensen uit Kessel en omgeving in de zomer verkoeling in het buitenzwembad in Kessel.
Voorzitter Luc Verkoelen (43) van Stichting Zwembad Kessel is trots dat het bad waar hij vroeger als kind kwam er
nog altijd ligt én helemaal bij de tijd is. Als het weer meewerkt, kan er zondag 30 april weer gezwommen worden.

moeten alle toestellen gekeurd, klusjes
gedaan en zaken gerepareerd worden.
Onder de vrijwilligers zijn metselaars,
timmermannen, loodgieters en gewoon
heel handige klussers. Anderen zetten
zich in om de tuin te onderhouden of

het gazon te maaien. Iedereen kan wel
iets. Al die vrijwilligers zijn echt goud
waard.”
Stichting Zwembad Kessel hoopt
zondag 30 april op goed weer, zodat er
die dag gezwommen kan worden.

Openingsschot door burgemeester

Koningsschieten
schutterij Maasbree
Voor de schutters van schutterij St. Martinus uit Maasbree staan
zondag 23 april de wedstrijden Koningsvogelschieten op het programma.
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo vuurt het openingsschot af.

Luc Verkoelen bij het zwembad, voordat het met water werd gevuld
Het openluchtzwembad van Kessel
werd in 1967 geopend. De aanleg
van het zwembad, inclusief riolering,
de bouw van kleedhokjes en toiletten,
kostte destijds 30.000 gulden. Maar na
jarenlange bezuinigingen eind jaren 80,
begin jaren 90 verkeerde het zwembad in slechte staat. In 1988 werden
gebreken nog gerepareerd, maar begin
1990 leek het erop dat het buitenbad
zou gaan verdwijnen. De benodigde
renovatie zou 225.000 gulden kosten.
De inwoners van Kessel demonstreerden voor behoud van het zwembad en
redden het van sluiting. Op 7 februari
1990 werd besloten het zwembad
alsnog te renoveren. Drie maanden
later was het gereed. Er werd een particuliere stichting opgericht en het bad
werd flink opgeknapt, zodat er weer
gezwommen kon worden.

Zwembad in 1990
gered van sluiting
Luc kan zich het zwembad nog
goed herinneren. “Als veertienjarige
ben ik vanuit Baarlo naar Kessel
verhuisd met mijn ouders”, vertelt hij.
“We namen toen meteen een abonne
ment om hier te kunnen zwemmen.
Ik heb zelf dus hele goede herinneringen aan het bad. Heel vroeger was er

nog geen kassa bij het zwembad waar
je iets lekkers kon kopen. Bij de familie
Bouten hier tegenover stond een vrieskist voor de deur waar wij dan een ijsje
konden kopen.”
Met de vele duurzaamheidsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, is het zwembad helemaal toekomstproof, aldus Luc. “De vaste lasten
van het bad waren erg hoog. In 2008
besloot de stichting dat er iets moest
gebeuren om die kosten te drukken en
het zwembad rendabel te maken én
houden.” Een jaar later werden zonnecollectoren geplaatst op het dak van de
naastgelegen sporthal, om het water te
verwarmen. Er werden zonnepanelen
geplaatst zodat de gasmeter in 2016
kon worden afgekoppeld en er werd
een waterput geslagen zodat er geen
duur leidingwater meer gebruikt hoeft
te worden voor het bad en de douches.
Ook de naastgelegen tennisclub maakt
gebruik van het water om de velden te
besproeien. Luc: “In 2020 hebben we
naar verwachting de investering terug,
maar nu al besparen we jaarlijks een
hoop geld.” Dankzij een donatie van
Rabobank Peel, Maas en Leudal kon
zaterdag 15 april ook nog een nieuw
speeltoestel worden geïnstalleerd.
Vorig jaar trad Luc aan als nieuwe
voorzitter van Stichting Zwembad

Kessel. Scheidend voorzitter Henk Vorst
wilde op termijn stoppen. Een ander
bestuurslid vroeg Luc of hij Henk op
wilde volgen. “Daarop heb ik eerst een
seizoen in het bestuur meegedraaid
voordat ik officieel voorzitter werd”,
aldus Luc. Als eigenaar van een bedrijf
in internetmarketing en –communicatie bleek Luc een aanwinst voor het
bad. “Qua communicatie werd er maar
weinig gedaan. Daarom hebben we al
snel een Facebookpagina opgezet en
een website gemaakt zodat we ook
écht zichtbaar zijn.” Inmiddels heeft de
stichting ook een nieuw logo en luidt
de naam Zwembad Kessel in plaats
van ’t Meulepaedje, zoals het officieel
heette. “Die naam werd eigenlijk al
een hele tijd niet meer gebruikt. In de
volksmond was het toch ‘het zwembad
in Kessel’.”

‘In 2020 duurzame
investeringen terug’
Momenteel wordt het zwembad
gerund door een groep van zo’n 20 à
25 vrijwilligers, inclusief het bestuur.
“Ze zetten zich het hele jaar door in
voor het bad. Rond eind september,
na het seizoen, wordt het bad winterklaar gemaakt en daar zijn we tot
december mee bezig. In het voorjaar

Onder de schietbomen wordt het
schieten na het gebed rond 14.30 uur
officieel geopend. De huidige koning,
Cor Platzbeecker, en onderkoning
Winand Grutters worden ontheven
uit hun functie. Door middel van een
openingsschot opent burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo uiteindelijk het Koningsvogelschieten. Zij wordt
gevolgd door schoten van beschermheer Gerard Rabelink, voorzitter Twan
Smets en commandant Jos Haenen.

Als de openingsschoten zijn afgevuurd,
gaan de wedstrijden van start voor de
titels onderkoning, jeugdkoning en
koning van St. Martinus. Rond 17.30
uur worden de nieuwe koningen
bekendgemaakt en geïnstalleerd door
wethouder Paul Sanders.
Wie graag wil weten hoe het
Koningsvogelschieten eraan toe gaat,
kan op het schuttersterrein aan de
Schorweg in Maasbree een kijkje
komen nemen.

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

ROMMELMARKT
CARBOOTSALE
Kessel 23 april
8.30 – 15.30 uur 90 stands
Rijksweg 30A, 5995 NW
A73 afrit 14

www.carbootsalehorst.nl

Wist u dat…

• Er een training start voor nieuwe coaches voor het maatschappelijk begeleiden van statushouders. De training wordt
georganiseerd op 11 mei, 18 mei en 1 juni van 19:00 - 22:00
uur. Heeft u interesse om vluchtelingen te begeleiden, neem
dan contact op met Danielle Selen. d.selen@vorkmeer.nl,
077 - 307 73 50.
• Er binnenkort weer fietslessen worden georganiseerd op de
maandagmiddag. Iedereen die wil leren fietsen kan zich
opgeven bij Vorkmeer, Tiny Valckx.
• Vorkmeer vrijwilligers inzet op het gebied van buurtbemiddeling. Deze vrijwilligers bemiddelen bij conflicten of spanningen tussen buren óf buurtgenoten, wanneer deze er zelf niet
meer uitkomen. Wilt u meer weten over buurtbemiddeling
neem dan contact op met Tiny Valckx.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

Het zwembad in de jaren 90

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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Bespreking Poll week 14

De WhatsApp-buurtgroepen zijn een groot succes
Het nieuws dat alle dorpen in Peel en Maas minimaal één
buurtpreventieapp hebben, werd onlangs naar buiten gebracht door de
gemeente. In de WhatsAppgroep kunnen mensen verdachte situaties melden
aan andere buurtbewoners, de politie en de gemeente. Maar werkt het ook?
Nee, zei een meerderheid van de stemmers op onze poll. Het was maar
een kleine meerderheid van 54 procent van de stemmen die vindt dat de
groepen niet werken, maar toch. Blijkbaar zien veel mensen het nut niet in
van de WhatsAppgroepen. Gezien de vele inbraken in tuinhuisjes en schuurtjes

de laatste tijd misschien wel een terechte conclusie. De gemeente en politie
konden zelf ook geen cijfers geven of het aantal inbraken gedaald is.
Maar het is natuurlijk heel lastig om te bewijzen dat iets niet heeft
plaatsgevonden dankzij de WhatsAppgroepen. Voor hetzelfde geld waren
er zonder de groepen drie keer zo veel inbraken geweest. Dat zullen
we nooit weten. Voor de gebruikers kan het ook goed werken voor de
gemoedstoestand. Zij voelen zich veiliger door de groepen en dat is ook wat
waard.

De gemeente moet de aanplakborden beter beheren
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Peel en Maas heeft sinds eind vorig jaar 35 plakborden staan door de hele
gemeente. Daar kunnen mensen hun posters op plakken om evenementen
aan te kondigen. De vrijwilligers van Kasteel De Keverberg ondervonden
onlangs echter dat hun posters allemaal na twee dagen vrijwel allemaal
verdwenen waren onder andere affiches van voornamelijk activiteiten buiten
Peel en Maas.
De gemeente zou een maximumgrootte voor de affiches moeten stellen
en er zou een maximum moeten komen voor het aantal posters dat op één
bord wordt geplakt. Zo worden de kleine evenementen niet ondergesneeuwd

door de grotere evenementen en heeft iedereen dezelfde kansen. Verder zou
het niet verkeerd zijn om alleen Peel en Maas-activiteiten toe te laten. Het zijn
immers borden die betaald zijn door de inwoners van Peel en Maas.
Van de andere kant is het zo dat iedereen het recht heeft om op de
borden te plakken. Sommige mensen zijn heel fanatiek en willen graag zo
veel mogelijk bezoekers. Waarom zou je hen benadelen? Wat nou als er een
klein evenement plaatsvindt in bijvoorbeeld Neerkant? Mogen zij dan hun
evenement niet aankondigen alleen omdat ze niet bij onze gemeente horen?
De gemeente moet de aanplakborden beter beheren. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) >
De gemeente heeft de bouwproblemen in Meijel aan zichzelf te danken > eens 61% oneens 39%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Plakborden in gemeente Peel en Maas zinvol?
Tot eind 2016 was het plakken van reclameboodschappen in onze
gemeente een complete chaos. Te pas en te onpas werden overal langs
onze wegen, op verkeersborden en rondom lantaarnpalen affiches en
reclameboodschappen geplakt en vaak daarna ook niet meer opgeruimd.
Om deze misstanden op te lossen zijn eind 2016 in totaal 35 plakborden
door onze gemeente geplaatst. Problemen opgelost zou je verwachten.
Nou nee dus!
De gemeente heeft kennelijk
over het gebruik van deze borden niet
goed gecommuniceerd. Een voorbeeld
uit de praktijk. Op 11 april hebben
vier vrijwilligers van Kasteel de
Keverberg uit Kessel op de 35
plakborden een affiche geplakt met
daarop een uitnodiging voor de
Schotse Dag bij Kasteel De Keverberg

op 25 mei. Dit ter huldiging van onze
Schotse bevrijders. Omdat nergens
een leeg plekje te vinden was op
de plakborden, is besloten ons
affiche te plakken over een buiten
dorpse activiteit, zo mogelijk met
een verstreken datum. Opvallend is
dat de borden volgeplakt zijn met
vooral buitendorpse activiteiten zoals

Kijkt u al een tijdje tegen uw tuin aan
en weet u niet waar u moet beginnen
met het realiseren van uw wensen?

Carbootsale Horst, Autocross Venray en
Rommelmarkt Reuver. Zij waren allen
zo vriendelijk onze affiches restloos
te verwijderen en/of onzichtbaar te
maken.
Bij onze controle twee dagen na
onze plakactie bleek op 31 van de
35 borden de affiche verdwenen,
overgeplakt, of gedeeltelijk onzichtbaar
gemaakt door onder andere de
rommelmarkt in Reuver, kermis
in Helden, Autocross in Venray en
Carbootsale in Horst plus diverse
andere activiteiten buiten Peel en
Maas. Dit kan toch niet de intentie van
deze borden zijn?
Welke les is geleerd? Het gebruik

van de plakborden moet geregeld
worden, maximeer het aantal
en de afmeting van de affiches,
maximeer een termijn voor plaatsing
(bijvoorbeeld 2 weken). Bepaal de
doelgroep: advertenties alleen voor
Peel en Maas-activiteiten.
Bij navraag blijken buur
gemeenten wel regels te stellen
voor plakkers. De gemeente Reuver
gaf duidelijk aan dat andere dorpen
niet welkom waren, waarvan akte.
Waarschijnlijk hebben ook andere
verenigingen last van deze plakacties
bij hun eigen activiteit.
De vrijwilligers van
Kasteel de Keverberg

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Panningen Tel. 077 - 720 19 95
info@vandurengroenservice.nl www.vandurengroenservice.nl

Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Winkelen
Online boodschappen doen
was laatst het onderwerp van
een gesprek bij ons op het
werk. Het ging erover dat het
steeds makkelijker en fijner is
om via internet je wekelijkse
benodigdheden te regelen.
Vanuit je luie stoel kun je
uitkiezen wat je wil en als je
wil, wordt het ook nog thuisbezorgd.
Nu ben ik wel iemand die
van technologie houdt en veel
met zijn telefoon bezig is. Ik ben
dag en nacht online en bestel
regelmatig spullen via internet.
Zou ik eigenlijk niet moeten
doen, want lokaal winkelen is
uiteraard veel beter. Soms is het
echter wel makkelijker of ze
hebben de juiste spullen niet
hier in de buurt. Toch heb ik nog
nooit boodschappen besteld via
internet. Daar trek ik blijkbaar
de grens. Kleren, sinterklaascadeaus en Star Wars-producten
koop ik online, boodschappen in
de winkel.
Ik vind het namelijk heerlijk
om door de winkel te lopen en
in alle trucjes en slimmigheden
te trappen die je in de winkel
tegenkomt. Je kunt vaak nog
een bakje koffie pakken en
rustig door de winkel slenteren.
Niet haasten, veel praatjes
maken met bekenden en
producten tegenkomen die je
nog nooit gekocht hebt. Dat gaat
via internet toch allemaal wat
lastiger of zelfs helemaal niet
(iemand tegenkomen in de
online winkel is namelijk nogal
lastig).
Het is altijd fijn om veel te
lang over de boodschappen te
doen. En vaak kom ik er dan
thuis ook nog achter dat ik juist
wat ik nodig heb, vergeten ben
mee te nemen. Maar dat maakt
niks, gewoon teruggaan en dan
begint alles opnieuw. Dat is toch
veel leuker dan met je unieke
code je bestellijstje aanpassen
en niet eens je deur uitgaan?
Rob

gemeente

nieuws

week 16 / 20 april 2017 / Informatie van en over de gemeente

Koningsdag gesloten

Wij zoeken getuigen!

In verband met Koningsdag is het Huis van de Gemeente 27 april de gehele dag gesloten.

Enkele weken geleden zijn aan de Rozenobel 25
in Beringe, op het industrieterrein,
4 bomen illegaal afgezaagd en vernield.

Fijne
Koningsdag!

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie
en hoopt snel te achterhalen wie hiervoor
verantwoordelijk is. Vervanging en het verwijderen
van de stronken kost de gemeenschap geld.
Opzettelijke vernielingen tolereren wij niet en
doen een dringende oproep aan mogelijke
getuigen.

Wijziging dagen inzameling afval
i.v.m. Koningsdag
Tijdens Koningsdag (27 april) zamelen wij geen afval in. Uw inzameldag kan gewijzigd zijn.
Kijk op de (digitale) afvalkalender (www.peelenmaas.nl) voor de juiste inzameldag.

Geen dienstverlening
Team WIJZ 11 mei 2017
Donderdag 11 mei is er in verband met ICT werkzaamheden geen enkele dienstverlening
mogelijk vanuit Team Werk en Inkomen, Jeugd en Zorg. De balies zijn gesloten en er kunnen
voor deze dag dan ook geen afspraken gemaakt worden.

Graag uw aandacht
voor PMD-inzameling!

Heeft u iets gezien of gehoord meld dit
dan zo snel mogelijk, uw melding wordt
vertrouwelijk behandeld. U kunt contact opnemen
met de politie of met Arno Linssen, team Openbare
Ruimte, via (077) 306 66 66.
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op
met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.

Bijeenkomst herinrichting
omgeving Huis van de Gemeente
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.
Opgave per email via jo.timmermans@peelenmaas.nl

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.

PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons)
los of in een doorzichtige plastic zak in de grijze container.
Het bedrijf dat PMD sorteert controleert steeds strenger.
Zij beschouwt ondoorzichtige zakken zoals zwarte of grijze
vuilniszakken, als restafval (ongeacht wat er inzit!). Het afval
in ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd en gaat naar de
verbrandingsoven. Dat is niet alleen jammer van het herbruikbare
materiaal, maar het leidt ook tot extra kosten. Om afkeur te
voorkomen is het noodzakelijk dat doorzichtige zakken worden
gebruikt. Doorzichtige (pedaalemmer)zakken vindt u in vele winkels
in allerlei formaten.
We gaan controleren op het gebruik van ondoorzichtige zakken.
De eerste weken delen we waarschuwingen uit. Gebruikt u een ondoorzichtige zak dan wordt
er een kaartje aan uw container gehangen om u eraan te herinneren de volgende keer een
doorzichtige zak te gebruiken. Ook in de brengvoorzieningen (Kessel, Kessel-Eik en Meijel) mag
u alleen nog maar doorzichtige zakken gebruiken.

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.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Onze ervaren specialisten helpen u graag

Onderhoud volgens fabrieksvoorschriften
Goedkoper dan de Merkdealer
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark
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GEPLUKT Frans Verdonschot

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.

te bedenken die voor iedereen
goed is.”
Zijn werk was één van de redenen
dat Frans in Limburg kwam wonen.
Hij werd geboren in Asten en woonde
daarna in Heusden. Hij werkte al bij
het Limburgse waterschap en tijdens
een rit terug was hij betrokken bij
een ongeluk. Daarna besloot hij in
Venray te gaan wonen waar ook het
waterschap gevestigd was. “Toen mijn
schoonouders besloten kleiner te gaan
wonen, ben ik samen met mijn vrouw
Sigrid en onze drie kinderen in hun
huis getrokken in Panningen. Dat was
in 2000.”
Niet lang nadat hij in Panningen
ging wonen, vroeg zijn buurvrouw of
hij misschien in het bestuur wilde van
turnclub GV Concordia. “Ze hadden
iemand nodig en ik dacht: dan help
ik ze wel een paar jaar uit de brand.”
Vanuit het bestuur rolde hij door naar
de functie van voorzitter, wat hij tot
op de dag van vandaag is. “Als de
fusie met SSS Helden rond is, stop ik
ermee. Dan heb ik het lang genoeg
gedaan.” Wat Frans vooral mooi vindt,
is dat vooral de leidsters bij de club de
vereniging dragen. “Zij organiseren de
activiteiten en zij zijn verantwoordelijk.
Als bestuur begeleiden we alleen het
proces. Vooral samenwerken is belangrijk. Daarom vind ik het idee van het
Pius Park waarin sportclubs samenwerken, heel mooi. Samen sta je sterker.
Je moet nieuwe dingen proberen om te
overleven.”

Hij werd eerst lid en rolde zo het bestuur in. Dat is de gang van zaken die vaak van toepassing is als Frans
Verdonschot (56) uit Panningen bij een vereniging komt. Of het nu de turnvereniging, het wijngilde of de Onderse
Schans is, Frans was op een bepaald ogenblik bestuurslid. Tijd om deze verenigingsman pur sang te plukken.
Het drukke verenigingsleven
begint Frans inmiddels wel een beetje
op te breken. Hij probeert het wat
te minderen. “Ik ontkom er niet aan

om aan timemanagement te gaan
doen, want het is wat veel allemaal”,
vertelt hij. Naast zijn vrijwilligersleven
is Frans werkzaam bij Waterschap

Limburg als procesbegeleider bij
projecten. “Bij bijvoorbeeld beekherstel
probeer ik met betrokken boeren
en natuurorganisaties een uitkomst

Voorzitter na vraag
van de buurvrouw
De filosofie van zelf initiatief
nemen en innovatief zijn gebruikt hij
bij al zijn bestuursfuncties. Ook bij het
Wijngilde Peel en Maas. Daar werd hij
lid van toen hij glühwein proefde op
de kerstmarkt in Panningen. Zoals wel

vaker rolde Frans uiteindelijk de rol van
voorzitter in. “We wilden iets bedenken
waardoor de vereniging meer zichtbaar
zou zijn. Ik wist dat er een stukje grond
vrij was op de Potdé in Panningen en
daar hebben we nu een wijngaardje
gerealiseerd. Dat is onze eyecatcher.
Iedereen ziet het liggen en ik hoor
dat veel mensen er stoppen om op
het bankje te gaan zitten. Daar is het
precies voor bedoeld.”

Vier ovens
thuis staan
Thuis heeft Frans ook stokken wijn
staan, zodat hij eigen wijn kan maken.
“Met het snoeien, schoffelen, persen,
vergisten en bottelen ben ik het hele
jaar bezig”, vertelt hij. Daarnaast heeft
hij nog een hobby aan huis. Frans:
“Samen met Sigrid doe ik al jaren aan
keramiek maken. Een paar jaar geleden
kregen we een unieke kans om een
gasoven te kopen. Wat doe je met
een unieke kans? Pakken natuurlijk.
Inmiddels hebben we nog een
elektrische, een raku en een houtoven
erbij. Mijn vrouw geeft ook cursussen
hier aan mensen om ze keramieken te
leren.”
Al veel van zijn bezigheden zijn
benoemd, maar Frans was of is ook
nog lid van onder meer IVN Helden,
het Groenplatform, het historisch
initiatief Onderse Schans en hij zit in
de gebruikersraad van het nieuwe
gemeenschapshuis in Panningen.
Bij veel verenigingen had hij weinig
verstand van de materie toen hij
er in kwam, maar op alle plekken
probeerde hij hetzelfde te bereiken.
“Samenwerken is de toekomst.
De verenigingen moeten zich niet
afschermen. Interactie is van groot
belang. Het is vaak wennen voor de
leden, maar gelukkig snappen steeds
meer partijen wat er nodig is.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HALLO in de Gazastrook
Bakker Thijs Broekmans uit Panningen was onlangs in de Gazastrook in het Midden-Oosten.
Hij was daar om op vrijwillige basis een bakker op hoger niveau te krijgen. Dit deed Thijs vanuit PUM,
een organisatie die lokale ondernemers uit Nederland koppelt aan ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Via kortdurende, herhalende bezoeken geven de Nederlandse experts
adviezen aan de ondernemers in de ontwikkelingsgebieden.
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Jungle Marathon van 270 kilometer

Hardlopen door de jungle voor goede doel
Roel Roubroeks (39) uit Koningslust en Damion Penningnieuwland (28) uit Helden trainen al maanden voor
de Jungle Marathon, een 270 kilometer lange hardloopmarathon die door de Braziliaanse Amazone gaat.
Daarmee halen ze geld op voor het goede doel.

serieuze zaak. “We worden elke vijftien
kilometer medisch gecheckt en per vijf
deelnemers is er één arts aanwezig.”

Anaconda’s en
alligators op de weg
Roel en Damion zijn allebei sportief
aangelegd, wat van pas komt bij de
marathon straks. Roel traint door hard
te lopen en te bootcampen bij en
met Damion, die personal trainer is
en een eigen bootcampschool bij de
Heldense Bossen heeft. “We raakten
vorig jaar augustus in gesprek bij het
bootcampen. Damion zei dat hij graag
een keer wilde meedoen aan de Jungle
Marathon. Hij zocht alleen nog een gek
die met hem mee wilde doen.”
Om zich goed voor te kunnen
bereiden, reist het duo anderhalve
week vóór de wedstrijd naar Brazilië af.
“Daar worden alle lopers met bootjes
naar de jungle gebracht”, vertelt Roel.
“We krijgen uitleg over de wedstrijd,
kunnen wennen aan de omgeving
en het weer en we leren hoe we
met wilde beesten om moeten gaan.
De kans is namelijk groot dat we anaconda’s en alligators tegen gaan komen
onderweg.”

Roel en Damion tijdens een training op het bootcampterrein
Dit jaar vindt van 5 tot en met
14 oktober de elfde editie plaats van
de ultra-marathon, zoals de Jungle
Marathon ook wel wordt genoemd.
Slechts tachtig mensen mogen elk jaar
meedoen. Deelnemers leggen in zes
etappes 270 kilometer af. De route gaat
door moerassen en rivieren, over sterke
beklimmingen en steile hellingen,

door dorpjes en rivierstranden en moet
gelopen worden in een hoge luchtvochtigheid en temperaturen van boven de
35 graden.
Voor een Europeaan is het moeilijk
om voor een marathon in de jungle
te trainen. Roel: “Het is daar veertig
graden met een luchtvochtigheid van
zo’n negentig procent. Daarop kun je

hier bijna niet trainen. Het enige wat
in de buurt komt, is een gasmasker
en meerdere lagen kleding dragen als
je gaat hardlopen.” Daarbij moeten
de deelnemers een rugzak dragen
met militaire voeding, minimaal drie
liter zuiver water, talkpoeder en een
hangmat om in te slapen. Ook de
gezondheid van de hardlopers is een

Dames Olympia kampioen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een tweede plaats vorig seizoen, sleepten de dames van VC Olympia uit Panningen alsnog het tweede
kampioenschap in drie jaar tijd binnen op zaterdag 15 april. Volgend jaar kan dit team haar succesvolle reeks
voortzetten in de landelijke tweede divisie.

Minder bekend
goed doel
De twee sportievelingen wilden
echter niet alleen deelnemen aan
de marathon, maar ook iets voor het
goede doel doen. Omdat er veel aandacht is voor bekende goede doelen
als KiKa en het KWF, wilden Roel en

Damion iets doen voor een goed doel
dat minder bekend is. “Zo zijn we bij
de Nina Foundation terechtgekomen”,
legt Roel uit. De organisatie zet zich
in voor kinderen met het Angelman
Syndroom, een aangeboren neurologische stoornis die motorische en verstandelijke beperkingen tot gevolg heeft.
Roel: “De zoon van mijn zwager heeft
dit syndroom, samen met een kleine
150 andere personen in Nederland.
Het is vrij onbekend, maar het is wel
belangrijk dat er geld komt om meer
onderzoek te kunnen doen. We willen
dan ook zo veel mogelijk geld bij elkaar
zien te krijgen.”
Hoewel ze niet kunnen wachten tot
oktober, is het nog maar de vraag of de
uitdaging echt doorgaat. Roel: “We hebben al veel hulp gehad. Notariskantoor
Mobers en Dings hielp met het opzetten van de stichting, atlete Jolanda
Verstraten is onze fysiotherapeute,
Salut Media hielp met het maken van
de site en Verstraten Sierteelt heeft ons
financieel gesponsord. Maar pas als we
10.000 euro of meer aan sponsorgeld
hebben binnengehaald, kunnen we echt
naar Brazilië afreizen.” De inschrijfgelden kosten een paar duizend euro,
exclusief de kosten van de tickets en
voorbereiding. “We willen de inschrijfkosten eruit halen. De rest van de
opbrengst gaat volledig naar de foundation.” Eind mei hopen de twee te weten
of de marathon voor hen doorgaat.
Op zondag 30 april vindt bij HealthCross
in Helden een sponsordag plaats. Kijk
voor meer informatie over de sponsordag en hoe je Roel en Damion kunt
steunen op www.junglemarathon.nl

Zware nederlaag

BEVO levert ondermaatse prestatie
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe speelde op zaterdag
15 april de inhaalwedstrijd tegen ONDO uit Heusden. De Beringse ploeg
ging met dikke cijfers ten onder, 2-6.

De wedstrijd, waar nog een setje
gehaald moest worden, verliep door
het kampioenschap voorspoedig.
Binnen een uur stond er al een 3-0
voorsprong op het bord tegen de
nummer drie, Peelpush uit Meijel.
Over het spel kan men tevreden zijn.

Goede servicedruk ontregelde het
aanvallend vermogen van de
tegenstander grotendeels.
De Panningse dames lieten zien dat
ze toe waren aan dit kampioenschap.
In alle drie sets werd gestaag een
voorsprong opgebouwd. Al kwam de

tegenstander soms nog wel terug,
maar in gevaar kwam de Panningse
ploeg nooit. Door concentratiegebrek
ging de laatste set verloren, maar de
feestvreugde en spontane felicitaties
van de vele supporters maakten dit
ruimschoots goed.

In Heusden had BEVO een ruime
4-0 voorsprong met rust, nu waren de
rollen omgedraaid. BEVO was de eerste helft weer onherkenbaar en legde
wederom te weinig drive en passie
in haar spel, wat er tegen Brevendia
wel was.
Al in de 4e minuut kwam BEVO
op achterstand, waarbij achtereenvolgens Maurice Kessels en Frank van
Berlo eenvoudig werden uitgespeeld
en de snelle rechterspits kon afronden, 0-1. In deze periode bakte BEVO
er weinig van en tien minuten later
lag nummer twee al in de touwen,
wederom na knullig balverlies. Keeper
Nick Steeghs ging ook niet geheel
vrijuit, 0-2.
BEVO kreeg hierna ook nog enkele
kansen om de aansluitingstreffer te
scoren. Guido Gielen gaf een lage
voorzet bij de eerste paal, waar Rob
Minten de bal niet voorbij de keeper
kreeg. In de 24e minuut kreeg BEVO
een vrije trap op ongeveer twintig
meter van het doel. Rob Minten

haalde uit en schoot snoeihard op de
vuisten van de keeper.
BEVO had in deze korte fase gelijk
moeten staan. Uit een tegenaanval
scoorde ONDO vervolgens de 0-3.
Nog voor rust werd het 0-4 door een
afstandsschot.
Na rust leek het alsof er meer
balans in het team was en dat
betaalde zich al in de 48e minuut uit.
Luc Simons bracht uit een scrimmage
de 1-4 op het scorebord. ONDO had
het antwoord direct klaar en scoorde
uit een prachtig genomen vrije trap in
de kruising de 1-5.
In de 55e minuut kreeg ook
BEVO een vrije trap te nemen op de
linkerflank. Eric Minten schoot de bal
bij de verre paal in de kruising, 2-5.
BEVO drong wel aan en was gelijkwaardig, maar het laatste doelpunt
viel toch weer aan de overzijde.
Na een overtreding belandde de bal
op de stip, 2-6.
Al met al wederom een teleurstellende wedstrijd van BEVO-zijde.
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Meiden SSS Helden
winnen van Sevenum

VC Grashoek houdt kans
open

Door: turnvereniging SSS Helden
De meiden van supplement F van SSS Helden hebben op zaterdag
15 april de laatste competitiewedstrijd van het seizoen geturnd. Uit bij
Sevenum bleken de Heldense meiden de sterkste.

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Voor de dames van het eerste volleybalteam van volleybalvereniging VC Grashoek stond zaterdag 15 april
opnieuw een wedstrijd tegen Broekhuizenvorst op het programma. Deze werd eerder afgebroken bij de vierde set
en een 3-0 voorsprong voor Grashoek.

De meiden Gwenn Bos, Lina
Lahaije, Pleun van Ninhuys, Ilse Meij,
Selina van Berlo en Yvette Gielen
hadden een week eerder al thuis
tegen dit team gewonnen, dus de
verwachting was dat dat nu ook zou
gebeuren . Na het tweede toestel was
het helemaal zeker, want Sevenum
had een uitvaller op brug waardoor er

maar door drie meiden een oefening
werd geturnd. Hierdoor werd er op
brug een verschil gemaakt die niet
meer te overbruggen was.
Bij de persoonlijke plaatsen
eindigde Lina op de eerste plek,
Yvette als tweede, Selina als derde,
Gwenn als vijfde, Pleun als zesde en
Ilse als achtste.

Eerherstel

Grote overwinning
voor SV Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Na het pijnlijke verlies van een week eerder in Kessel was het eerste
herenteam van Egchel op zaterdag 15 april gebrand op eerherstel. Dit
kwam er ook. Op sportpark De Wietel werd het andere oranje, SV Kronenberg, met maar liefst 5-0 geklopt.
Met een beetje meer geluk had
de score nog hoger kunnen uitvallen.
Door het missen van opgelegde kansen en goed keeperswerk van doelman Pierre van Lin van SV Kronenberg
bleef de schade voor de gasten
enigszins beperkt. Egchel mocht al
na 14 minuten voor de eerste keer
juichen. Juul Stammen bracht met een
steekpass Frank Gielen in stelling en
die zorgde voor de 1-0.
De thuisploeg kreeg de betere
mogelijkheden, maar moest ook
toezien dat aan de overkant een bal
eenmaal op de Egchelse lat belandde
buiten bereik van sluitpost Bjorn
Oomen. Frank Gielen kreeg na een
half uur wederom een dot van een
kans toen hij uit een voorzet van Juul
Stammen de bal voor het inschieten
had, maar dit te zacht deed zodat
keeper van Lin nog zijn hand achter
het leer kon krijgen.
Op slag van rust verdubbelde

Egchel de marge toen Frank Gielen
de bal tot bij Jorrit Kersten bracht.
Deze zette de keeper op het verkeerde been en had een leeg doel
voor zich, 2-0. Na de thee ging de
ploeg van trainer Twan van de Mortel
verder met aanvallen. Kansen kwamen er voor Juul Stammen tweemaal
en Frank Gielen met een lobje.
Halverwege de tweede helft
kwam de 3-0 op het scorebord.
Na een aanval over rechts bracht Juul
de bal voor en Lex Verstappen zorgde
voor het laatste tikje. De wedstrijd
was gespeeld.
De ingevallen Thijs Swinkels stond
mede aan de basis voor de vierde
Egchelse treffer in de 81e minuut.
Wederom Lex was bij de verre paal
attenter dan een verdediger, 4-0.
Het slotakkoord was voor Frank Gielen
die na een mooie aanval over diverse
schijven met zijn rechter voor de 5-0
eindstand zorgde.

Om de laatste wedstrijd van de
competitie beslissend te laten zijn
voor het kampioenschap, moest de
vierde set gewonnen worden door
Grashoek. Scherp beginnen en proberen weinig fouten te maken, was het
plan. Zoals elke week startte Grashoek,

ondanks een goede voorbereiding,
met een paar persoonlijke foutjes en
keken ze tegen een 13-11 achterstand
aan. Toen was het genoeg. Degelijk en
bijna foutloos speelden ze de set naar
winst, 18-25 en een 4-0 overwinning
waren een feit.

Grashoek staat op dit moment nog
vier punten achter op koploper Athos.
Een kleine kans dat er na volgende week
een koppositie in zit. Maar wat het ook
wordt, het team mag terugkijken op een
seizoen waarbij sowieso gespeeld gaat
worden voor promotie in mei.

Droevig paasweekend
voor SV Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Eén schamel puntje heeft het eerste elftal van SV Grashoek overgehouden aan de paaswedstrijden tegen RKDSO
uit Ospel op zaterdag 15 april en Neerkandia uit Neerkant op maandag 17 april. Vooral de 1-2 nederlaag tegen
medetitelkandidaat Neerkandia deed pijn, omdat Neerkandia pas in de 92e minuut de winnende goal scoorde.
Neerkant lijkt de belangrijkste titelkandidaat en Grashoek zal snel moeten
omschakelen om de periodetitel veilig
te stellen in de resterende vier duels.
Grashoek kende paaszaterdag al
een valse start, want in het uitduel
tegen RKSDO stond het na 45 minuten
met 2-0 achter. In de tweede helft
vochten de geelzwarten zich terug in
de wedstrijd. In de 52e minuut scoorde
Erwin Pijnenburg de aansluitingstreffer en Bas Gloudemans tekende in
de 62e minuut voor de gelijkmaker.
Hoe Grashoek het daarna ook probeerde, de winnende treffer kwam er
niet.
Neerkant (vrij op zaterdag) was de

grote favoriet in het topduel op paasmaandag tussen de twee koplopers.
Al na drie minuten nam scheidsrechter
Habraken een discutabele beslissing
door vanaf 15 meter te beoordelen dat
een inzet van Joep Lemmen over de
doellijn zou zijn geweest, 0-1. Grashoek
vocht zich echter prima terug in de
wedstrijd. Een eigen doelpunt van
Jannes van Horen zorgde in de extra tijd
van de eerste helft voor de 1-1.
Na de thee was er een duidelijke
overmacht van Neerkandia. Grashoek
liep op zijn tandvlees en kwam maar
zelden over de middenlijn. Met goed
keeperswerk voorkwam Koen Clephas
een tweede voorsprong voor Neerkant.

Grashoek loerde op dat ene kansje.
In de laatste tien minuten van de
reguliere speeltijd kreeg Grashoek
meer controle en leek de Neerkandiastorm te luwen. Dat ene kansje kwam
er en het werden er zelfs twee. De eerste was voor Raoul Bennebroek, die
zijn lob voor de doellijn weggehaald
zag worden. Een minuut later nam Bas
Gloudemans de bal ineens op de slof,
maar die schampte de paal.
Neerkandia-speler Gert Swinkels
werd de man of the match door de
complete Grashoek-defensie op het
verkeerde been te zetten met een
droge schuiver in de linkerhoek voor
de 1-2.

Helden en Neer
delen de punten
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste team van VV Helden is er zaterdag 15 april weer niet in
geslaagd om te winnen van RKSVN uit Neer. In eigen huis ging het eerder
al onverwacht onderuit en in Neer kwamen beide teams twee keer tot
scoren waardoor de punten gedeeld werden. Alle doelpunten vielen al
voor de rust.
Hubertus Dorssers wist de
thuisploeg tot tweemaal toe op
voorsprong te zetten. Helden kwam
beide keren echter snel terug op
gelijke hoogte via Tim Pilon en Freek
Kessels. Na de rust zakte het niveau
bij beide ploegen naar beneden
en leek de wedstrijd kleurloos te
eindigen.
Een kwartier voor het einde
bracht doelman Rick Knippenbergh
daar verandering in. Door slecht
uitverdedigen kon de Heldense keeper
niet anders dan aan de noodrem

trekken, waardoor hij met rood het
veld moest verlaten. Omdat trainer
Rob Jacobs op dat moment al drie
keer had gewisseld, kreeg verdediger
Guus Maessen de taak om het doel
verder schoon te houden. Dit lukte
hem zowaar en de Heldenaren leken
na de rode kaart zelfs met meer
energie te spelen dan de minuten
daarvoor. Het slotoffensief dat daaruit
voortkwam, bracht voor Helden niet
de winnende treffer waardoor ze in
Helden een kans lieten liggen op een
goede plek op de ranglijst.

Seniorenbiljartteam
KBO Panningen verovert titel
Door: KBO Panningen
Na een spannende competitie wist het eerste senioren-biljartteam van KBO Panningen voor het
tweede jaar op rij kampioen te worden in Poule A van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel. De laatste
wedstrijd werd op maandag 10 april gespeeld tegen BC Centraal 2 uit Baarlo. Hoewel er toen dik werd
verloren, konden Cor Loeffen, Henny Pijnenburg, Alwie Reijnen en Piet Peeters de titel op hun naam
schrijven. Om dit te vieren houdt het bestuur van KBO Panningen een receptie op vrijdag 5 mei vanaf
14.00 uur bij de Ringoven in Panningen. De vereniging is daarnaast nog op zoek naar nieuwe leden die in
de avonduren, op woensdagmiddag of zaterdag willen biljarten in Panningen en eventueel willen meedoen bij de Venlose biljartbond. Aanmelden kan bij Frans van der Velden via 077 307 45 56.
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Laatste wedstrijd

Geen winst voor
turnsters Concordia
Door: Mandy Briels, turnvereniging GV Concordia
Voor Concordia Panningen stond op zaterdag 15 april de laatste
competitiewedstrijd van dit seizoen op de planning. Zowel de meiden van
de D1 als de dames van supplement E wisten niet te winnen.
De meiden van D1 turnden
tegen Maasbracht en de dames van
combinatieteam supplement E tegen
Venlo. De meiden van D1 hebben op
sprong en brug weten te winnen,
maar lieten op balk wat puntjes

sport 15

Panningen verliest door
slecht begin
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De wedstrijd Panningen-Brevendia op zaterdag 15 april was van belang voor de eindstand in de tweede periode.
ONDO uit Heusden voerde het klassement aan, maar Brevendia kon bij een overwinning de tweede periode
binnenhalen. De Stramproyse ploeg ging met de punten naar huis, 2-3.

liggen. Uiteindelijk verloren ze met
204,55 tegen 209,55 punten. De
dames van supplement E kwamen
ook tekort, waardoor ze uiteindelijk
helaas met 167,5 tegen 176,4 punten
verloren hebben van Venlo.

Laatste kans

Koningslust wint
thuis van America
Door: Frank Berkers, voetbalvereniging VV Koningslust
Op zaterdag 15 april was het eerste team van VV Koningslust vastbesloten om drie punten te pakken. Het was namelijk de laatste kans voor
de club om nog iets uit het seizoen te halen. Een periodetitel leverde het
niet op, maar de club won overtuigend met 4-1.
Na ongeveer tien minuten spelen
kwam Koningslust in de wedstrijd en
liet het zien dat het zich niet zomaar
gewonnen geeft. In de 16e minuut
was er al een grote kans voor Tommy
Janssen. Kort daarna schoot Bram
Kessels de bal snoeihard richting
doel, maar deze bal werd gekeerd
door een speler van America. Na een
dieptepass wist Rik Bos de bal precies
op het hoofd van Peter Janssen te
leggen, die hem vervolgens degelijk
afwerkte, 1-0. Koningslust bleef veel
kansen creëren en in de 38e minuut
was het raak voor Jurjen Verbong, die
de bal goed in het net wist te schieten. Net voor de rust kreeg America
nog een grote kans, maar keeper Roel
Hunnekens wist zijn doel schoon te
houden.

In de tweede helft veranderde
er niet veel. Koningslust kreeg de
meeste kansen en America speelde
slordig. Dit leidde al snel tot een
kans voor Roy Bos, die de bal net
over kopte. America gaf zich nog niet
gewonnen en liet dit zien met een
afstandsschot in de 57e minuut, die in
het net van doelman Roel Hunnekens
eindigde, 2-1. Het was even rustig op
het veld totdat Nick Rongen zijn broer
voor het doel wist te zetten, maar
Bram Rongen wist deze kans niet
te benutten. Koningslust gaf steeds
meer druk waardoor ze ook steeds
meer kansen kregen. Jurjen Verbong
wist in de 85e minuut één van deze
kansen te benutten, 3-1. Wesley
Goeden bepaalde de eindstand in de
89e minuut met een kopbal op 4-1.

Na de zeperd vorige week in
Cranendonck moest trainer Roel
Schreurs noodgewongen enkele
wijzigingen in de basis doorvoeren.
Lars Mestrom en Nick Wilmer moesten
op het middenveld de lijnen uitzetten.
Bram Leenders werd voorstopper en
Jeroen Beeks verhuisde naar linksachter. Het zou aanvankelijk geen succes
worden, maar naarmate de wedstrijd
vorderde kregen de jongelingen toch
nog greep op de wedstrijd. Panningen
werd echter in het eerste half uur van
de wedstrijd compleet overlopen en
keek na dertig minuten tegen een 0-3
achterstand aan.
Panningen werd in de eerste helft

op alle fronten overklast en de mannen uit Stramproy scoorden liefst drie
doelpunten. In de 10e minuut kwam
Brevendia op een 0-1 voorsprong en
Tim Heijdeman kopte over Panningendoelman Jordy Nelissen de 0-2 binnen.
En al in de 25e minuut scoorde Tim
Roumen 0-3. Panningen keek tegen
een bijna onoverbrugbare achterstand
aan en had zelf in de eerste helft een
enkele kans gehad. Robin van Osch kon
voor Brevendia-keeper Paul Nouwen
niet scoren.
Brevendia was ook na rust de
bovenliggende ploeg. Maar het
Panningse middenveld won steeds
vaker een duel en in de 52e minuut

kon Paul Nouwen een inzet van Robin
van Osch alleen met de voet keren,
waarna Lars Mestrom de 1-3 kon
binnentikken.
Brevendia bleef gevaarlijk en
een vrije trap van Bjorn Dreesen
werd geblokt door de Panningese
verdediging. In de 75e minuut leverde
Nick Wilmer vanaf links de perfecte
voorzet af en Ilias Amhaouch kopte
steenhard de 2-3 binnen. Tom Wulms,
17 jaar, verving Bram Leenders en
het werd nog even billenknijpen voor
de Brevendianen, maar het lukte de
jonge Panningse ploeg niet meer om
een punt binnen te slepen.
(Foto: Gé Nelissen)

Vier categorieën

MTB Baarlo op landelijke jeugdwedstrijd
Landgraaf
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Vijf renners van mountainbikevereniging MTB Baarlo reden op zaterdag
15 april in Landgraaf een mountainbikewedstrijd in de landelijke jeugdcompetitie. De renners deden verdeeld over vier categorieën mee.
Als eerste was het de beurt aan
de jongste telg van de vereniging.
Zepp Aelen verscheen aan de start bij
de jeugd categorie 3. Hij had het best
zwaar op dit parcours met een aantal
venijnige klimmetjes. De motregen en
de koude wint hielpen ook niet echt.
Hij werd uiteindelijk 25e.
Na de middagpauze was het de
beurt aan de jeugd van categorie 5.
Gelukkig was het inmiddels droog
geworden. Finn Keunen, Guus Janssen
en Freek Bouten verschenen hier aan
de start. Freek kon na de start direct
naar een vijfde plaats rijden. Dit wist hij
ook vol te houden. Finn reed al vrij snel
rond een achtste plaats. Hij kwam ech-

ter tot twee keer toe ten val, waardoor
hij een paar plaatsen naar achteren
schoof. Guus had goede benen op deze
zaterdag, ondanks dat hij aangaf dat
het niet helemaal zijn soort parcours
was, wist hij toch verder naar voren te
finishen dan normaal. Freek eindigde
op een vijfde plaats, Finn werd elfde en
Guus reed naar een 31e plaats.

Laatste startrij
Bij de jeugd categorie 6 verscheen
Stijn Coenen aan de start. Hij moest
starten vanuit de laatste startrij. Hij wist
gedurende de wedstrijd nog een heel
aantal plaatsen naar voren te schuiven,
wat resulteerde in een 36e plaats.

In het laatste blok was het de beurt
aan Tim Janssen, die in categorie 7
startte. Hier vond direct na de start een
valpartij vlak voor hem plaats, waardoor
er een herstart plaatsvond. Na de

tweede start kon Tim niet lekker wegkomen, waardoor hij als laatste door
de eerste passage kwam. Gedurende
de wedstrijd werd hij geteisterd door
materiaalpech, een steeds maar weer

afvallende ketting. Gelukkig kon hij de
wedstrijd nog wel uitrijden. Een 24e
plaats voor hem. Het was weer een
mooie wedstrijddag, met ups en downs,
zowel in het parcours als bij de renners.

KIES UW TYPE ACCU!
natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

• Krachtige Yamaha middenmotor
• Eenvoudig te bedienen e-bike
• persoonlijke accukeuze tot 500WH

Jubileum
voordeel

400,korting
op de gehele
entour E+ serie

VAN € 2.399,-

€ 1.999

GIANT STORE VENLO
Venloseweg 104-106 - 5931 GV Tegelen-Venlo - 077 -- 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl
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Jeugdorkesten Peel en Maas

Muzikale wereldreis in
DOK6 Panningen

Koningsspelen bij hockeyclub
De Koningsspelen vinden op vrijdag 21 april voor de derde keer op rij plaats bij Hockeyclub Peel en Maas in
Panningen. Dit jaar komen de basisscholen Onder de Linden uit Beringe, De Springplank uit Koningslust en De
Horizon uit Grashoek sporten en bewegen op de hockeyclub.

Muzikanten van Jeugdorkesten Peel en Maas treden zondag 23 april
op in het DOK6 Theater in Panningen. Ze nemen de bezoekers mee op
muzikale wereldreis.
Met muziek en beeld wordt het
publiek op een wereldreis genomen
naar landen dichtbij, maar ook ver
weg. Onder leiding van dirigent
Maarten Rijs treden de kinderen op

met het concert ‘Kids Live Around
The World’. Ze worden bijgestaan door
een aantal gastmuzikanten, solisten
en blokfluiters. Het concert begint
zondag 23 april om 11.00 uur.

Reumatologe en –consulente over artrose

Voorlichtingsavond reuma
in Helden
De Reumavereniging Peel en Maas en omgeving houdt op donderdag
20 april wederom een voorlichtingsavond voor leden en niet-leden in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Een reumatologe en reuma
consulente zijn die avond aanwezig.
Dr. Comarniceanu is reumatologe
en wordt tijdens de voorlichtingsavond bijgestaan door reuma
consulente Daniëlle Poeth van het
Viecuri Medisch Centrum in Venlo.
Ze belichten artrose en bespreken

nieuwe diagnosehulpmiddelen die bij
Reumatoïde Artritis worden gebruikt.
De voorlichtingsavond begint om
19.30 uur in Kerkeböske in Helden.
Na de pauze is er gelegenheid om de
deskundigen vragen te stellen.

touwtrekken komen voorbij. Die worden
begeleid door leerkrachten, ouders en
vrijwilligers en trainers van de hockey-

club. Te gast bij de dag is Rodi Feller.
Deze 17-jarige elektronisch rolstoelhockeyer is Europees en wereldkampioen.

Vmbo, havo en vwo samen

Gezamenlijk gala het Bouwens

Cabaret over heldendom

Voorstelling ‘Kusje erop!’
bij DOK6
Cabaretiers Arend Edel en Maarten Hennis staan donderdag 20 april als
het duo ‘Niet schieten!’ op de planken van het DOK6 Theater in Panningen.
Al sinds april 2015 toert Niet
schieten! met haar show langs
de Nederlandse theaters. Arend
en Maarten gaan tijdens de show
de strijd aan met het groeiende
cynisme, de kusje-erop-mentaliteit
en vooral ook met elkaar. Want waar

Bij de spelen komen 370 kinderen
sporten als voetbal, trefbal, handbal en
hockey doen. Ook tik- en balspellen en

zijn de helden van vroeger gebleven, net nu daar zo’n behoefte
aan is? Het doel van het duo is dan
ook het ware heldendom hervinden. De voorstelling vindt plaats
in het DOK6 Theater en begint om
20.15 uur.

Prof. dr. Nic Douben in Helden

Lezing over
‘maakindustrie’

Het gala van de eindexamenleerlingen van het Bouwens vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 april in Panningen.
Voor het eerst wordt het gala georganiseerd voor de leerlingen van het vmbo, de havo en het vwo.
Vanaf dit jaar wordt het gala
jaarlijks voor alle niveaus tegelijker
tijd georganiseerd. De school nam
dit besluit omdat alle leerlingen in
één schoolgebouw aan de Minister
Calsstraat gevestigd zijn. In januari
werd de nieuwe unilocatie van de

middelbare school officieel geopend.

Rode loper
De auto’s trekken vanaf 19.00 uur
vanuit de parkeerplaats bij zwembad
De Waterlaot in Panningen. Van daaruit
vertrekt de stoet naar het centrum. Bij

Passage de Pit stappen de leerlingen
uit en gaan ze over de rode loper richting DOK6 Theater waar het galafeest
plaatsvindt met als thema ‘Under the
stars’. Voor de leerlingen staan optredens van Venny&Krulle, het Hitjeskanon
en Deepcrash gepland.

Jeugd en ervaren crossers

Konings Nachtcross Baarlo
Op het circuit Soeterbeek in Baarlo vindt zaterdag 22 en zondag 23 april weer het Konings Nachtcross plaats.
Het evenement wordt ook dit jaar georganiseerd door Stockcarteam Baarlo, Race Day-Friends Baarlo en BACO.
Tijdens de cross strijden diverse klassen, zowel voor de jeugd als ervaren crossers, om de prijzen.

Oud-Belfeldenaar professor doctor Nic Douben geeft donderdag
20 april een lezing in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Hij vertelt
over de maakindustrie in Noord-Limburg van 1950 tot nu.
De professor is betrokken
geweest bij het ontwikkelen van het
industrieel beleid in Noord-Limburg.
Ook heeft hij zich verdiept in het
verleden en de toekomst van het
geheel van bedrijven in de regio
en dit gebundeld in het rapport
Regiovisie Noord- en Midden-Limburg
2030. Daarnaast is het streekmuseum

’t Land van Peel en Maas bezig met
het voorbereiden van een tentoonstelling over de ontwikkeling van
de maakindustrie van 1900 tot nu.
Dit met als zwaartepunt: de aan
wijzing van de gemeente Helden tot
industriële kern in Noord-Limburg.
De lezing start om 20.00 uur in
Kerkeböske in Helden.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Op zaterdag 22 april start de
jeugd om 16.00 uur met racen.
Daarna zijn de oudere crossers aan de
beurt. De finale wordt rond 20.00 uur
verreden en duurt een uur. Aansluitend
worden in de tent de prijzen uitgereikt

en wordt het feest verder voortgezet
met een hapje en drankje en muziek
van dj Leon.
Op zondag 23 april vinden de Auto
Sport Unie Zuid (ASUZ)- wedstrijden
plaats, die starten rond 11.00 uur.

Beide crossdagen vinden plaats op het
crosscircuit aan Soeterbeek in Baarlo,
dat in de omgeving wordt aangeduid
met richtingsborden ‘Cross’.
Kijk voor meer informatie over de
cross op www.stockcarteambaarlo.com
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Oudste joekskapel Maasbree

Joekskapel De Eierjônge
veertig jaar
De oudste joekskapel uit Maasbree, De Eierjônge, gaat haar veertigjarig bestaan vieren. In het weekend van
zaterdag 22 en zondag 23 april hebben de leden een besloten feestje, dat zij op zondag om 13.00 uur afsluiten met
een openluchtconcert op het terras van café Niëns in Maasbree.
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Thomas a Kempis-avond
Lezing over Benedictus
van Nursia in Baarlo
In Baarlo wordt maandag 24 april een Thomas a Kempis-avond
georganiseerd. Het thema van de lezing is Benedictus van Nursia en zijn
regel. Pastoor Peter Pierik verzorgt de avond, die voor iedereen
te bezoeken is.
De heilige Benedictus (480-547),
wordt algemeen beschouwd als vader
van het huidige kloosterleven, geeft
de organisatie aan. “Hij schreef een
werk dat bekend werd onder de
naam Regel van Benedictus. Al bijna
1500 jaar is dit de basis van het
spirituele leven binnen een aantal
belangrijke kloosterordes. Behalve
mooie, praktische aanwijzingen voor
het leven in een klooster is een groot
deel van de inhoud van dit werk
ook zeer nuttig buiten het klooster.

Zowel voor het regelen van zaken
binnen een gezin alsook binnen een
bedrijf zijn er veel nuttige aanwijzingen te vinden. Juist passend binnen
onze huidige tijd.”
De Thomas a Kempis-groep in
Baarlo is een groepje vrienden dat
onder andere lezingen organiseert om
mensen weer kennis te laten maken
met Christelijk denken en leven.
De lezing vindt plaats op maandag
24 april om 20.00 uur in het kerkzaaltje aan de Markt in Baarlo.

TE KOOP

Dagelijks
verse aardbeien
De Eierjônge zijn opgericht
op 1 april 1977. De joekskapel
is ontstaan uit het Maasbreese
Mannenkoor, waar alle leden lid
van waren. De Eierjônge oefenen

iedere donderdag in het clublokaal
onder deskundige leiding. Jaarlijks
hoogtepunt is de muzikale
opluistering van het wijnfeest in het
Duitse dorp Oberwesel. De Eierjônge

treden nog regelmatig op in
Maasbree en omgeving.
Bij slecht weer wordt het
concert verplaatst naar de zaal.

in de aardbeien-automaat.

Dagelijks geopend van 8.00-22.00 uur. Alleen muntgeld.

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

(Foto: archief De Eierjônge)

Méél Voices

Jubileumconcert Meijels
Mannenkoor
Het Meijels Mannenkoor, met de nieuwe roepnaam Méél Voices, houdt zaterdag 22 april een groot korenconcert
in het kader van haar 40-jarig jubileum. De organisatie heeft een aantal grote koren vastgelegd, die elk op hun
terrein vernieuwend bezig zijn.

Naast werken uit musicals,
worden popsongs van onder andere
John Legend en Coldplay, folksongs,
Franse chansons en Nederlandstalige
liederen uitgevoerd. Naast het
Meijelse koor, onder leiding van
dirigent Sylvia Berghs, doen drie
andere koren mee.
Koninklijke Zangvereniging

Venlona uit Venlo brengt met negentig
actieve leden een veelzijdig repertoire
onder leiding van dirigent Wim
Schepers. Het Vocaal Ensemble Genti
uit Weert viert ook een jubileumjaar
en zingt met name hedendaagse
klassieke muziek met uitstapjes naar
het lichtere repertoire. Dit koor staat
onder leiding van Rita Scheffers.

Venray’s Mannenkoor is het grootste:
haar meer dan honderd actieve
leden staat onder leiding van dirigent
Anton Kropivšek.
Het concert vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel en begint om 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.meijelsmannenkoor.nl

ADVERTENTIE W E E K
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Agenda t/m 27 april 2017
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Koningsspelen

Openluchtconcert

Koningsdag Egchel

Tijd: 08.30-12.00 uur
Organisatie: HCPM, basisscholen Onder de Linden,
De Horizon en De Springplank
Locatie: hockeyvelden HCPM Panningen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: joekskapel De Eierjônge
Locatie: terras café Niëns Maasbree

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Egchel
Locatie: plein bij gemeenschapshuis ’t Erf Panningen

Gala Bouwens

Koningschieten Maasbree

Koningsdag Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: het Bouwens
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: schuttersterrein aan de Schorweg Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Gezamenlijke Buurten Helden Dorp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Receptie KBO Beringe 2

Koningsdag Grashoek

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: biljartvereniging KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Oranje Comité Grashoek
Locatie: dorps- en kerkplein Grashoek

Bloemenkraam

Lezing Benedictus van Nursia

Koningsdag Baarlo

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: Alexanderplein Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Thomas a Kempis-groep
Locatie: kerkzaaltje Markt Baarlo

Tijd: 10.15-16.00 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: Markt en Baron van Erplaan Baarlo

Optreden Ravenvenner Kapel

Kampioenswedstrijd Zvv Beringe

Koningsdag Maasbree

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

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Lezing John van Zweden

Koningsdag Panningen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Jorrit Hendrix U11 Tournament
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Oranjecomité Panningen
Locatie: Kepringelehof Panningen

Diabetescafé
Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: De Groenling Panningen
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Konings Nachtcross
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Stockcarteam Baarlo, Race Day-Friends
Baarlo en BACO
Locatie: crosscircuit aan de Soeterbeek Baarlo
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Koningsdag Koningslust

Jubileum korenconcert

Themamiddag valpreventie

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Méél Voices
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: werkgroep Welzijn en Zorg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Koningsdagcomité
Locatie: plein bij gemeenschapshuis De Sprunk
Koningslust

Open dag Radio Zend Amateurs

Koningsdag Kessel

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Radio Treffen Maasbree
Locatie: shack aan de Rozendaal Maasbree

Tijd: 13.30-16.30
Organisatie: Kindervakantiewerk Kessel
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg

Kids Live Around The World

Koningsdag Beringe

Koningsdag Meijel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Jeugdorkesten Peel en Maas
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jeugdwerk Beringe
Locatie: kerkplein Beringe

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Stichting Oranje Comité Meijel
Locatie: Alexanderplein Meijel

Konings Nachtcross
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Stockcarteam Baarlo, Race Day-Friends
Baarlo en BACO
Locatie: crosscircuit aan de Soeterbeek Baarlo
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Ad ve r to r ia l

Talenten uit Peel en Maas

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

The Show Must
Go On! Aquarius
Het aftellen is begonnen. Nog 6 weken en dan is de première van
Aquarius, de nieuwe musical uitgevoerd door allerlei talenten uit de
gemeente Peel en Maas.
Maar voordat we vooruitblikken,
gaan we eerst terug naar 2015.
Toen werd The Show Must Go On
op de planken gebracht in DOK6.
Het waren acht uitverkochte
voorstellingen waarin het publiek
zich liet meeslepen naar het
Parijs van de 19e eeuw. Meer dan
150 vrijwilligers zorgden voor
een ware beleving in het theater,
waarbij 65 acteurs, dansers en
muzikanten elke avond schitterden
op het podium. Dit grootschalige
gemeenschapsproject vroeg om een
vervolg. Dat staat nu bijna voor de
deur. We staan aan de vooravond
van de nieuwe uitvoering ‘The age
of Aquarius’.
Het verhaal en de setting
van Aquarius is heel anders dan
bij The Show Must Go On, maar

de basisingrediënten zijn gelijk.
Vele creatievelingen uit Peel en
Maas op het gebied van dans, zang,
muziek, decor, kleding en visagie
halen weer het beste uit zichzelf naar
boven. In deze muzikale vertelling
wordt de toeschouwer meegenomen
naar de sixties. De tijd van de hippieidealen, van flowerpower, vrije liefde
en vrede. Het is ook een roerige
tijd, waar het verwerven van eigen
vrijheden een belangrijke plaats
inneemt.
De musical is een lust voor oog
en oor. Met een kleurrijk decor en
een geweldige band die bekende
liedjes als ‘Aquarius’, ‘Hair’ en ‘Let
the sunshine in’ laat knallen op de
bühne. Laat u meeslepen in deze
wereld en bestel nu alvast uw
kaarten bij DOK6.

Paasmarkt Panningen
De markt in het centrum van Panningen op maandag 17 april, tweede paasdag, werd druk bezocht.
De dag na paaszondag is voor velen een vrije dag en daar maakten mensen gebruik van. In plaats van
in de file staan voor een Zweeds meubelwarenhuis, designer outlet of voetje voor voetje over de
meubelboulevard schuifelen, kozen veel mensen uit Peel en Maas en omgeving voor een bezoek aan
de Paasmarkt. Onder een voorzichtig stralend zonnetje prezen marktkooplui hun waren aan en kon er,
al was het met de jas aan, buiten genoten worden van een kopje koffie op het terras.
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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 23 april
Geen H. Mis vw
1ste communieviering elders!
Woensdag 26 april
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 april
H. Mis 11.00 uur
Zondag 30 april
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 april
Eerste H.Communie
H.Mis: 9:30 uur.
Lectoren: Maria Nabben / Marjan
Verhappen.
H.Mis: 11:00 uur.
Lectoren: Jacq Bouten /
Stien Bruijnen.
Intenties
Jaardienst Jeu Aben en
Lies Aben-van Gaal.
Harrie Gielen
Sjeng en Grada Driessen-Nijssen.

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 april
1e H. Communie 10.30 uur t.i.v.
Opa en Oma Maessen van Noortje
Doopviering 15.00 uur:
Milo Zegers
Overleden: Jac. Zegers, 89 jaar

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jacobus Manders, Johanna MandersMaessen en Sjaak Manders; overl.
ouders Jan Lemmen en Miet
Lemmen-de Haart, dochter Leny
Vaessen-Lemmen en zoon Hans
Lemmen; Ves Janssen (jaardienst);
Cor Kruijk (verj);

Mededelingen
Zondag 23 april zullen de kinderen
van groep 4 van basisschool De Violier
en De School de Eerste H. Communie
ontvangen. In het middenschip van de
kerk zijn plaatsen gereserveerd voor de
ouders en gezinsleden van de communicanten. Ná de viering van 9.30 uur
en vóór de viering van 11:00 uur zal
Fanfare Sint Aldegondis de communicanten muzikaal onthalen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 april
19.15 uur. Jaardienst voor Sjra
Houtappels en dochter Mia. Jaardienst
voor de overleden ouders PeetersVervoort. Jaardienst voor J.Slots-

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
Zaterdag 22 april
Geen H. Mis
Zaterdag 29 april
Geen H. Mis
Zaterdag 6 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Marie Joosten
(zeswekendienst);

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 20 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen

Willems. Jaardienst voor Nelke en
Piet van de Pas-Geloven en overleden
familie.
Woensdag, 26 april
9.00 uur voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 29 april
19.15 uur Zes wekendienst voor Mevr.
Mien Jacobs-Beurskens. Zes wekendienst voor Margriet Konings-Kranen.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Gezinsbijdrage NL03RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Pastorie bereikbaar op dinsdag en
donderdag van 9-12 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 22 april
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Piet
Kessels (gest.jaardienst); Lei Lemmen
en Marie Lemmen-Spee (gest.jaardienst); Jos en Nellie Peeters-Brummans
(jaardienst); -overl. fam. MeulendijksBasten; Frits en Mien Vestjens-Beijers,
Pieter Vestjens, schoonzus Hetty en
schoonbroer Bert; Miranda Berben-Jans
(jaardienst); uit dankbaarheid
Zondag 23 april
Doopviering 13.30 uur: Luuk Kuunders
Maandag 24 april
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 25 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 27 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 22 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Nel Hermans-Vorstermans (zeswekendienst); Jan van Deursen (verj./coll);
Joke Goes; Henricus Teeuwen en zoon
Karel; Pierre Vanmaris (verj) en overl.
fam. Vanmaris-Steeghs
Zondag 23 april
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Panningen

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

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88

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

Jaard. ouders Jacobs-Haenen
Til Jacobs v.w. verjaard.
Jan Peeters.
Donderdag 27 april
8.30 uur H. Mis.
Diensten Verzorgingshuis “ter Borcht”
Zaterdag 22 april
17.00 uur H. Mis
Zaterdag 29 april
17.00 uur Gebedsdienst
Mededelingen
Maand. 24-4 is er een Themabijeenkomst in het kerkzaaltje.
Aanvang 20.00 uur. Pastoor P. Pierik zal
ons iets vertellen over de Regel van
Benedictus van Nursia. U bent allen van
harte welkom.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
€ 25,00 NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78

Kerkdiensten
Zondag 23 april
9.30 uur H. Mis
Jac Geraets v.w. verjaardag.
Zondag 30 april 9.30 uur
Voor de parochie
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

TUINMEUBELEN
END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

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

Tummers

849,-

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

699,-

699,-

WARMTEPOMPDROGER / WT45W490

WASMACHINE / WAT28490

Energieklasse A++ t Vulgewicht 8 kg t Zelfreinigende condensor
t 40 minuten sneldroogprogramma t AutoDry voorkomt dat wasgoed krimpt

t

t

574,*

Energieklasse A+++ t Vulgewicht 8 kg t 1400 tpm t AquaStop waterbeveiliging
Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie via Bosch

81 32
cm’’

t

* Na 25,- refund via Bosch

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

Enthou sia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

599,-

GRATIS BEZORGD!

429,-

449,-

HORST

299,-

FULL HD TV / 32PFS5501

GRATIS INMETEN!
50,- VOORAF BEREKEND,
ACHTERAF VERREKEND

TEGELEN
PANNINGEN

INBOUW VAATWASSER / SN68M045

t

32 inch / 81 cm t Full HD t 50 Hz t DVB-C/S/S2/T/T2

t

Smart TV t Micro Dimming optimaliseert de contrasten

t Volledig geïntegreerd t Energieklasse A+ t 12 couverts t 46 dB
t Nismaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

HEYTHUYSEN

7 dagen per week geopend!

ECHT

Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Als u ons nodig heeft staan wij voor u klaar, zo goed
en zo snel mogelijk. Daarom zijn wij 7 dagen per week geopend. Bij ons kunt u elke dag van de week terecht
voor al uw aankopen, advies, vragen, of om gewoon even een kopje kofﬁe te komen drinken. Heeft u een
technisch probleem of een defect apparaat? Ook dan zijn we er voor u. Wij hebben een Service Center in de
winkels in Roermond, Panningen en Echt. Zij assisteren u aan de balie, online of via de telefoon, wat u het
liefste heeft. Zelfs op zondag!

Frank

GRATIS BEZORGING
& INSTALLATIE *

NIET GOED, GELD
TERUG GARANTIE

DESKUNDIG &
PERSOONLIJK ADVIES

ROERMOND

DE GRO
OT
ELEKTR STE
OVAKSPECIA
ALZ
VAN LIM AAK
BURG!

REPARATIEDIENST
& SERVICE MONTEURS

* Gratis installatie van vrijstaande producten boven de € 475,-. Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

