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Nog even los
voor de examens
In de laadbak van een vrachtwagen of stoere pick-up, in een brandweerwagen, achterop een brommer of in een huifkar met de hele vriendengroep. De eindexamen
leerlingen van de vmbo-, vwo- en havo-klassen van middelbare school het Bouwens trokken vrijdag 21 april weer alles uit de kast om in stijl te arriveren voor het jaarlijkse
galabal. De stoet vertrok vanaf de parkeerplaats van het zwembad in Panningen en ging langs het Huis van de Gemeente naar de ingang van passage De Pit op de Markt.
Daar stapten alle leerlingen uit om in hun meest chique outfit over de rode loper naar het DOK6 Theater te lopen, waar het galafeest tot in de kleine uurtjes verder ging.
Ze konden nog even los, voordat op 10 mei de eerste schriftelijke examens beginnen. (Foto: Jac Willekens/Fotoclub KiekZe)

Gemeenteraad keurde plan nieuwe stal af

Varkensboer naar Raad van State
Varkensboer John Verhoijsen stapt naar de Raad van State om te zorgen dat hij toch een nieuwe stal mag
bouwen bij zijn bedrijf aan de Peelweg in Meijel. De gemeenteraad van Peel en Maas besliste eind januari dat de
nieuwe stal te veel overlast zou veroorzaken bij de omliggende tuinders. Verhoijsen wil de Raad van State laten
toetsen of de gemeenteraad in dit geval is afgeweken van het eigen beleid.
Verhoijsen kreeg vorig jaar
toestemming van het College van
B&W van gemeente Peel en Maas
om de nieuwe stal voor drieduizend
varkens neer te zetten. Na commen
taar van omliggende tuinders, een
aardbeien- en een tomatenkweker,
paste Verhoijsen de plannen aan.
Volgens hem, en het college, voldoen
de plannen volledig aan de eisen die

door de gemeente gesteld worden.
Toch protesteerden de tuinders opnieuw.

’Beleid door raad
zelf gemaakt’
Zij waren bang dat de stank
en uitstoot van fijnstoffen stijgt
na de bouw van een nieuwe stal.
De gemeenteraad gaf hen gelijk en

stemde tegen de stal. Meteen na
de beslissing van de gemeenteraad
in januari, liet Verhoijsen al weten
dat hij het niet bij de uitspraak zou
laten. “Het beleid waaraan ons
voorstel getoetst is, is door de raad
zelf gemaakt. En toch besluiten ze
het niet te doen.” De varkensboer
uit Beringe is van mening dat zijn
plannen geen problemen veroorzaken

voor de nabijgelegen tuinbouwers.
“Ons voorstel zorgt er juist voor dat de
huidige situatie verbetert. We doen
zelfs meer dan wettelijk verplicht is”,
liet hij eerder al weten.

Wethouder al bedacht
op rechtszaak
“De nieuwe stal heeft de beste
luchtwasser en de oude stal wordt
aangepast. Het bedrijf voldoet op dit
moment al volledig aan het groenlabel
en het wordt alleen maar beter met de
aanpassingen.”

Wethouder Arno Janssen liet
voorafgaand aan de beslissing van
de gemeenteraad al weten dat het
lastig zou worden om de uitspraak
stand te laten houden voor een
rechter. “De plannen voldoen aan
de beleidsregels van de gemeente”,
liet hij toen weten. Na de beslissing
van de gemeenteraad gaf hij aan de
uitspraak te respecteren en namens
hen te spreken bij een, toen nog
eventuele, rechtszaak.
Wanneer de Raad van State
zich over de zaak buigt, is nog niet
bekend.
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Hulp van Meijelse basisschoolleerlingen

Meijelse bijenoase ingezaaid
Gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg kwam op donderdag 20 april naar Meijel om daar samen met wethouder Arno Janssen van
gemeente Peel en Maas en schoolkinderen de nieuwe bijenoase in te
zaaien. Na uitleg van Ger Hendriks van IVN Meijel werd het veld aan de
Berkenheg vol gestrooid met zaden voor bloemen en kruiden die goed zijn
voor bijen.
In Nederland sterven ieder jaar veel
bijen. Dat komt mede doordat er te
weinig bloemen en planten zijn waar
de beestjes hun eten vandaan halen.
Bijen zijn op hun beurt weer nodig,
stelt IVN, om te zorgen voor de bestui
ving van veel bloemen en planten.
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Naast de gedeputeerde en
wethouder Janssen hielpen kinderen
van groep 5 en 6 van de Meijelse
basisschool Den Doelhof met het
inzaaien. Nadat het veld genoeg
ingezaaid was, werd wethouder
Arno Janssen door gedeputeerde
Mackus benoemd tot bijenambassadeur
van Peel en Maas. Meijel is het
eerste dorp in Peel en Maas met een
bijenoase.

Bijenambassadeur
De bijenoase is een initiatief van
Provincie Limburg, dat is uitgewerkt
door de Plattelandscoöperatie. Netwerk
Natuur en Recreatie, Dorpsoverleg
Meijel, IVN Meijel, gemeente Peel en
Maas en Chris Strijbos Bijenbestuiving
hebben meegewerkt om het plan tot
uitvoer te brengen. (Foto: Ron Janssen,
Plattelandscoöperatie)

Ernstig ongeval Meijelseweg Beringe
Een fietser is woensdag 19 april gewond geraakt tijdens een ongeval
met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 13.50 uur op de Meijelseweg
in Beringe.

Er werd een traumahelikopter
opgeroepen. Het slachtoffer is uitein
delijk met onbekend letsel naar het

ziekenhuis overgebracht. De politie
onderzoekt hoe de fietser en de auto
met elkaar in botsing kwamen.

College van B&W wil proef met sluitingstijden horeca

‘Loslaten sluitingstijden
verandert weinig’
Het College van B&W van Peel en Maas wil de sluitingstijden van de horeca in de gemeente loslaten. Cafés en eetgelegenheden kunnen dan zo lang
openblijven als ze willen. Verschillende cafés in Peel en Maas laten weten dat dit niet voor grote veranderingen gaat zorgen. “Het is vooral bedoeld om
de mensen die nog aan de bar zitten niet naar huis te hoeven jagen”, vertelt Ronald van Tilborg, eigenaar van café De Vangrail in Meijel.
Het College van B&W wil de slui
tingstijden van de horeca loslaten.
Dat voorstel doet zij na een gesprek
met diverse horeca-uitbaters uit de
gemeente. In eerste instantie stelt zij
een proef voor die duurt van zater
dag 1 juli tot en met 30 juni volgend
jaar. Daarna volgt een eindevaluatie
waarna beslist wordt of het besluit
definitief wordt. De gemeenteraad
beslist in mei of de proef daadwer
kelijk wordt doorgezet. Nu geldt er
in het weekend een sluitingstijd van
02.00 uur voor de horeca in Peel en
Maas. Met een speciale vergunning
voor één dag in het weekend, kun
nen zaken tot 04.00 uur openblijven.
Het college wil de sluitingstijden
wegnemen om er zo voor te zorgen
dat vertrekkende bezoekers niet
tegelijk op straat komen en overlast
veroorzaken. Ook is in het besluit
te lezen dat het college merkt dat
het uitgaanspatroon in de loop der
tijd veranderd is. “Het is geleide
lijk verschoven naar de nachtelijke
uren. In de dagelijkse praktijk is er

daardoor op momenten behoefte,
bij zowel de ondernemer als de
bezoeker, om langer open te zijn”,
staat in het besluit.

Dartteam kan blijven
zitten
“Wij zijn er heel blij mee”, vertelt
Ronald van Tilborg van café De Vangrail
in Meijel. “Het komt wel eens voor dat
er om 02.00 uur nog mensen aan de
bar zitten: het dartteam dat net gewon
nen heeft of het biljartteam dat nog
lekker zit te kaarten of iets dergelijks.
Als die nog een halfuurtje willen blijven
zitten, kan dat straks gewoon. Ik zit
er ook niet op te wachten om iedere
nacht tot 05.00 uur in de kroeg te
gaan staan. Het is voor die sporadische
momenten dat je nog even iets langer
open wil blijven. Wij veranderen onze
vaste sluitingstijden niet.”
Waar Ronald van Tilborg het vooral
ziet als een klantvriendelijke oplossing,
hoeft de proef voor Martijn Horsten van
café Dotje in Panningen helemaal niet.

“We verleggen het probleem alleen op
deze manier. De jongeren komen dan
gewoon later binnen en hebben thuis
al ingedronken als we langer open
blijven. Tot 03.00 uur is lang genoeg.
De bezoekers hebben dan genoeg
gehad en het personeel heeft ook geen
zin om iedere week tot ’s ochtends
vroeg in de kroeg te staan.”
Horsten houdt de sluitingstijd op
zaterdag om 03.00 uur. Op vrijdag ver
zet hij de tijd van 02.00 naar 03.00 uur.
“02.00 uur was wat vroeg, maar later
dan 03.00 uur ga ik niet.” Horsten vindt
de proef tegenstrijdig. “Ik las laatst nog
dat er nergens zoveel gedronken wordt
door jongeren als in Peel en Maas en
dan komen ze met dit besluit. Jongeren
kunnen langer blijven hangen en meer
drinken. Het was innovatiever geweest
als ze de sluitingstijden vervroegd
hadden.”
Ook ’t Café en discotheek The
Apollo in Helden veranderen niet
van openingstijden, vertelt Stephan
Janssen, eigenaar van beide horeca
zaken. “Mocht het een keer druk zijn,

dan kunnen we de tent iets langer
openhouden. Maar dat is sporadisch.
Ook bij evenementen als carnaval
kan het wel eens fijn zijn open te
blijven als de kroeg vol staat.
Als je dan wat langer openblijft,
kan dat voor minder overlast zorgen.
Dan gaan de bezoekers geleidelijker
naar buiten.”

Geen politieagent
meer voor de deur
Geleidelijker het volk naar
buiten krijgen, is de intentie van de
gemeente volgens Janssen en niet
zuipen zonder eindtijd. “Het zijn
goede ondernemers in Peel en Maas
die weten waar ze mee bezig zijn”,
laat hij weten. “Ik verwacht niet
dat alle kroegen nu de deur tot
04.00 uur open gaan gooien.”
Volgens Janssen verandert er dan
ook weinig. “Het enige dat anders
is, is dat er nu om 02.00 uur geen
politieagent voor de deur staat om te
zeggen dat je moet sluiten.”

nieuws 03

26
04

Website met cultureel erfgoed gemeente

Ruim 20.000 euro per
jaar voor PeelenMaasNet

Aardbeienvlaai met echte
Hollandse aardbeien!

De website voor historisch erfgoed PeelenMaasNet krijgt tot en met 2020 jaarlijks 20.300 euro subsidie van
gemeente Peel en Maas. De website werd ruim een jaar geleden gelanceerd en is in het beheer van Stichting
PeelenMaasNet. Het totale subsidiebedrag komt neer op 81.200 euro in vier jaar tijd.
PeelenMaasNet is een website waar
veel historische documenten en foto’s
uit Peel en Maas terug te vinden zijn.
Naast de subsidie krijgt de stichting van
de gemeente ook apparatuur (scanner
en laptop) en programma’s (periodie
kenviewer en digitaliseringprogramma
Picturea) in beheer om het digitaliseren
van documenten en foto’s mogelijk te
maken. De stichting werkt samen met
onder meer de historische werkgroepen
in de verschillende dorpen om zo zoveel
mogelijk informatie op de website te
krijgen.

Het College van B&W, dat de subsi
die toekende, vindt het belangrijk dat
cultureel-historisch erfgoed van Peel en
Maas beschermd wordt door de web
site. “Het is van belang dat informatie
over cultureel erfgoed toegankelijk
wordt en blijft voor zoveel mogelijk
belangstellenden in het kader van
bewustwording en bescherming van dit
erfgoed”, schrijft het college in het sub
sidiebesluit. Volgens het document zijn
niet alleen ouderen enthousiast over de
website. “Een docent van middelbare
school het Bouwens is in overleg met

het bestuur van de stichting om de
meerwaarde van PeelenMaasNet voor
de leerlingen te onderzoeken.”
De gemeente betaalde de appara
tuur voor de stichting, die het inmiddels
in bruikleen heeft. “De stichting zal bij
behoefte aan nieuwe apparatuur zelf op
zoek moeten gaan naar verdere finan
ciële middelen”, zo staat er te lezen.
De vrijwilligers van PeelenMaasNet
zijn op het moment onder meer bezig
met het digitaliseren van de huis-aanhuisbladen die door de jaren heen in de
gemeente verspreid zijn.

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

Geen veranderingen

Pilot Hulp bij het
Huishouden voortgezet
De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan met het voortzetten van de pilot Hulp bij het huishouden. De proef
zou eigenlijk duren tot maandag 1 mei, maar door het besluit loopt de hulpverlening door tot het einde van het jaar.
Eigenlijk zouden de dorpen en
gemeente Peel en Maas na maandag
1 mei bespreken wat het vervolg
van de pilot zou kunnen zijn. Maar
omdat de betrokken dorpen, Kessel,
Kessel-Eik, Koningslust en Meijel,
hebben aangegeven dat de werkwijze
erg goed bevalt, is besloten door te
gaan. Door het akkoord van de raad
verandert er voor mensen die hulp
ontvangen of verlenen niets. De pilot
wordt op dezelfde manier voortgezet
tot 1 januari 2018.
De pilot is in het leven geroepen

met het doel een nieuwe werk
wijze te organiseren van hulp bij het
huishouden. In het verleden werden
hulpvragen altijd via de gemeente
behandeld, maar binnen de pilot
gebeurt dit via dorpsondersteuners.
Elk dorp heeft een eigen dorpson
dersteuner, waar hulpvragers terecht
kunnen. De ondersteuner bepaalt in
overleg met de hulpvrager of en hoe
veel uur per week hulp nodig is, met
een maximum van drie uur per week.
Andere dorpen in Peel en Maas
hebben bij de gemeente ook interesse

getoond in het project. Maar voordat
zij er ook mee aan de slag kun
nen, moet de pilot goed voorbe
reid worden, aldus de gemeente.
De komende maanden wordt dan ook
verder uitgezocht hoe de pilot elders
ook opgestart kan worden. in het
najaar maakt het College van B&W
een voorstel voor een nieuwe pilot
waar meer dorpen aan mee kunnen
doen. Die pilot zou dan drie jaar gaan
lopen. Vanaf 2021 kan er dan volgens
de gemeente een definitieve regeling
worden gemaakt.

DE MOOISTE GRASZODEN!

Wij zijn
geopend op
Koningsdag!
09.00 - 18.00 uur
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STRAELSEWEG 370 VENLO
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Tjeu van der Linden en Truus Kessels uit Panningen waren onlangs in Myanmar voor een 25-daagse
rondreis. Tijdens de vakantie ondernamen ze een tweedaagse tocht naar het bergdorp Pan Kam onder
begeleiding van lokale gids Omough. “We hebben de nacht doorgebracht bij hem en zijn gezin in Pan
Kam waar we heel gastvrij werden ontvangen”, vertellen de twee Panningnaren. “Het grootste
gedeelte van de opbrengst van zijn inkomsten werd door Omough gedoneerd en besteed aan de
kleding, voeding en scholing van de arme kinderen in het bergdorp. Een geweldig initiatief in een land
waar veel ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan en waar veel armoede heerst.”
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Over paters en nonnen
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St. Jozefklooster Maasbree

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.
Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

Het St. Jozefklooster in
Maasbree werd op 19 maart 1903
geopend. De zusters van de
congregatie van de Goddelijke
Voorzienigheid waren vanaf die dag
verantwoordelijk voor het klooster
en de meisjesschool die in het
gebouw gevestigd waren. De
zusters waren op verzoek van de
deken van Venlo naar Maasbree
gekomen, maar in het dorp zelf

waren de mensen niet onverdeeld
positief over de komst.
“Pastoor Smeyers, verschillende
parochianen en vooral het onderwij
zend personeel van de openbare lagere
school zagen de zusters niet graag
komen”, schrijft Louis Grubben in zijn
boek ’Kroniek van de religieuzen ver
bonden met Maasbree’. De gemeen
teraad moest er aan te pas komen
om de banen van de onderwijzers te

waarborgen toen de katholieke school
van de zusters opende. Voor de leraren
van die openbare school werd elders in
de gemeente werk gezocht.

Goede verstand
houding door
gewonde meester
Het kwam echter helemaal goed

tussen de twee scholen na een ongeluk
waarbij meester Beunen van de open
bare school gewond raakte toen hij van
de fiets viel. “De wond wilde aanvanke
lijk niet goed genezen. Meester Beunen
riep toen de hulp in van de zusters en
door hun kundige verpleging was de
wond vrij spoedig geheeld”, schrijft
Grubben. Daarna heerste er een goede
verstandhouding tussen de openbare
basisschool en de zusters van het kloos
ter die hun schoolgebouw verschillende
keren uitbreidden en nieuwe lokalen
toevoegden.
Naast het onderwijzen werd
vooral ziekenverpleging een groot
onderdeel van de werkzaamheden
van de zusters in Maasbree. Vooral in
de Tweede Wereldoorlog kwam dat
tot uiting. Toen de Duitsers op 10 mei
1940 Nederland binnenvielen, was het
niet meer mogelijk om regelmatig les
te geven in het gebouw. “Een tijd lang
verbleven er ook Duitse soldaten in het
klooster”, schrijft Grubben. “Op het dak
van het klooster wapperde de vlag van
het Rode Kruis. Al deze mensen bezorg
den de zusters natuurlijk veel werk.”
Net voor het einde van de oorlog in
Maasbree dienden het klooster en de
school als veldhospitaal voor gewonde
Duitse soldaten. “Ondanks de aan
wezigheid van de bezetters bleek het
klooster ook nog een goede schuilplaats
te zijn voor onderduikers. Vooral toen
de Duitse mensenjagers in oktober
en november 1944 razzia’s hielden in
Maasbree”, aldus Grubben. “Tijdens de
laatste weken van de oorlog en na de
bevrijding hebben de zusters ook nog
verschillende zieken en gewonden in
het klooster verpleegd.” Ook zaten er
na de bevrijding geallieerde militairen

in het gebouw. In mei 1945 werd het
geven van onderwijs hervat.

Na 85 jaar weg uit
Maasbree
Vanaf 1951 ging de school van
het klooster dienst doen als huis
houdschool, het Voortgezet Gewoon
Lager Onderwijs-onderwijs (VGLO).
Na de invoering van de nieuwe
leerplichtwetgeving in 1966, bleven
alleen de kleuter- en meisjesschool
onder leiding van de zusters. In 1970
werd de school een gemengde
school en werden ook jongens toege
laten. In 1978 werd de kloosterschool
afgebroken en een nieuw pand in
gebruik genomen dat vanaf 1985 De
Linden ging heten.
In 1988 volgde het definitieve
afscheid van de zusters uit Maasbree.
Het klooster werd verkocht en de
zusters gingen naar andere kloosters
in de regio. Grubben: “Bijna 85 jaar
zijn de zusters in Maasbree geweest
en zijn zij dienstbaar geweest voor
de medemens. Ze hebben een uiterst
belangrijke bijdrage geleverd aan
het onderwijs en daarnaast hebben
zij zich nog op veel andere terreinen
onderscheiden. Dit heeft de gemeen
schap van Maasbree vooral kunnen
ervaren in de oorlogsjaren, toen sol
daten, onderduikers, evacués, zieken
en gewonden in het klooster onder
dak vonden.” Het klooster, inmiddels
een woonhuis, is een rijksmonument.
Het aanzicht van het gebouw van
de zusters die zoveel voor het dorp
betekend hebben, blijft dus voor
altijd behouden voor Maasbree.
(Foto: PeelenMaasNet)

Reactie college op vragen PvdA/GroenLinks

Onderzoek naar mestfraude in Peel en Maas
Op twee locaties in Peel en Maas wordt momenteel onderzoek gedaan naar mogelijke mestfraude. Dat zegt het
College van B&W van Peel en Maas in een brief aan de politieke partij PvdA/GroenLinks. Die fractie stelde hier
onlangs vragen over aan het college.
Begin april vroeg PvdA/GroenLinks
schriftelijk aan het college of in de
gemeente Peel en Maas mest illegaal
wordt gedumpt en of er meer mest
op het land wordt uitgereden dan is
toegestaan. Het college liet weten
geen idee te hebben of er fraude
wordt gepleegd. “Op een tweetal
locaties binnen Peel en Maas is wel

een onderzoek lopende naar mogelijke
mestfraude”, schrijft het college.
Die onderzoeken worden uitgevoerd
door de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit (NVWA), eventueel
met hulp van de politie wanneer het
om strafbare feiten gaat. Omdat die
onderzoeken vertrouwelijk zijn, weet
het college niet bij welke bedrijven

deze plaatsvinden en hoe deze
verlopen.

Mestdumping of meer
uitrijden over land
In haar brief gaf PvdA/GroenLinks
ook aan te willen weten of er in Peel
en Maas meer fijnstof door veehoude

rijen wordt uitgestoten dan is toege
staan. Het college laat in haar reactie
weten dat dit de afgelopen jaren
het geval was. “Voor zover bekend
ging het in 2015 om twee locaties
en in 2016 om één locatie waar de
Europese normen voor de uitstoot
van fijnstof werden overschreden.”
Sinds 2010 worden bedrijven hier
van op de hoogte gebracht door het
Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) die de uitstoot
doet monitoren, aldus het college.

Wanneer een veehouderij met een te
hoge uitstoot nieuwe plannen heeft,
worden de mogelijkheden om de
uitstoot te verminderen onderzocht
en meteen door de gemeente in een
nieuwe vergunning opgenomen.
Ook laat het college weten dat zij
hoopt in juni een nieuwe werkbijeen
komst te kunnen organiseren tussen
het college en de gemeenteraad, om
een nieuw beleid op te zetten wat
betreft intensieve veehouderij en
landbouw.

Babs voor een dag

Getrouwd worden door bekende nu mogelijk
Het is voortaan mogelijk om door een vriend of bekende getrouwd te worden in Peel en Maas. Het College van
moest hebben met de huwelijksvol
B&W heeft het mogelijk gemaakt om een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag te
trekking voordat hij of zij gekwalifi
benoemen. Een babs hoeft dus niet meer beëdigd en benoemd te zijn voordat hij of zij een huwelijk kan voltrekken. ceerd was.
Het college koos voor de ver
ruiming van de regels rondom
huwelijken nadat ze een verzoek
ontvingen om het mogelijk te maken
een huwelijk te laten voltrekken door
bekenden.

“Om de dienstverlening te
verbeteren voor de aanstaande
bruidsparen, zoeken we naar
een verruiming van de huidige
mogelijkheden”, aldus het college.
“Met de wijziging verruimen we de

groep personen die benoemd kan
worden tot babs voor één dag.”
Bruidsparen hadden tot nu
toe nog te maken met de voor
waarde dat een babs al benoemd en
beëdigd moest zijn en ervaring

Vaste babs altijd
aanwezig
Het college past de beleidsregels
aan, waardoor het voortaan
mogelijk is om een babs voor

één dag te benoemen. “Hiermee
waarborgen we de kwaliteit
van de huwelijksvoltrekking en
geven we duidelijkheid over de
aanvraagprocedure.”
De gang van zaken wordt van
tevoren wel doorgesproken met het
betreffende koppel. Daarnaast blijft
altijd een vaste babs aanwezig, zo
laat de gemeente weten.

26
04

nieuws 05

Wat doet Peel en Maas oop

Koningsdag 2017
Baarlo

Beringe

Het programma van Koningsdag in Baarlo is in handen van Stichting Kinderfeesten
Baarlo. Vorig jaar al was de organisatie bezig met de feestdag nieuw leven in te blazen.
De meeste activiteiten vinden plaats rondom de Markt in het centrum.

Jeugdwerk Beringe (JWB) organiseert tijdens Koningsdag een optocht voor alle
basisschoolkinderen in Beringe. Op donderdag 27 april lopen, skelteren of fietsen de
kinderen versierd door het dorp.

Koningsdag wordt om 10.15 uur geopend op de Markt in Baarlo. Er is een kinderfi
etsjesoptocht, fanfare Eendracht zorgt voor de muziek en sluit de optocht mee af met een
fietsbellenconcert. Op en rond de Markt zijn diverse demonstraties en activiteiten.
Van 13.00 tot 16.00 uur is het middagprogramma op de Kasteelweide en Baron van Erplaan
met een kinderkleedjesmarkt en Oud Hollandse spelen.

De best verklede deelnemer aan de optocht wint een prijs. De kinderen verzamelen op
het schoolplein vanaf 09.45 uur en vanaf 10.00 uur trekt de optocht door Beringe die een
halfuur later ten einde komt op het kerkplein. Daar begint rond 11.00 uur vervolgens de
koningsdagactiviteit. Er wordt een Rundje Beringe gemaakt in bijzondere voertuigen en op
het kerkplein is een schminkhoekje aanwezig om van alle kinderen gevaarlijke leeuwen of
prachtige prinsesjes te maken.Kijk voor meer informatie op www.jwb-beringe.nl

Egchel

Meijel

In Egchel organiseert Kindervakantiewerk Egchel de activiteiten rondom Koningsdag.
Dit jaar nemen alle kinderen een versierde fiets, skelter, step of bolderkar mee, die
vervolgens beoordeeld wordt door een jury.

Het Alexanderplein in Meijel is op Koningsdag weer de plek voor koopjesjagers om
hun slag te slaan. Op donderdag 27 april vindt namelijk de Vrijmarkt plaats. Jong en oud
kan in het centrum spullen verkopen die hij of zij kwijt wil. Stichting Oranje Comité
Meijel organiseert het geheel.

Elke groep laat om de beurt hun fiets, step, skelter of bolderker zien aan de jury en die
kiest wie de mooiste creatie gemaakt heeft. De kinderen kunnen zich vanaf 09.45 uur opstel
len bij gemeenschapshuis ’t Erf. Daar vinden ook de spellen plaats, want naast het optochtspel
zijn er Oud-Hollandse spelen en de ochtend wordt afgesloten met een ballonnenwedstrijd.
Rond 12.00 uur laten de kinderen een oranje ballon op.

Tijdens de Vrijmarkt, die rond 15.00 uur begint, bruist het Meijelse centrum ook door
optredens van dans-, muziek-, en sportverenigingen uit het dorp. Kinderen kunnen geschminkt
worden of zich uitleven op het springkussen dat wordt klaargezet. Vanaf 18.00 uur is er livemuziek op het buitenterras van gemeenschapshuis D’n Binger.

Helden

Maasbree

Gemeenschapshuis Kerkeböske is de plek voor de jaarlijkse Vrijmarkt die in Helden
met Koningsdag op donderdag 27 april gehouden wordt. De organisatie ligt in handen
van Gezamenlijke Buurten Helden Dorp.

Het Kennedyplein is op donderdag 27 april het middelpunt van de Koningsdagactiviteiten in Maasbree. Stichting Kinderfeesten Maasbree heeft een optocht, cupcakewedstrijd en verschillende andere activiteiten voorbereid voor de kinderen van het dorp.

De deelnemers aan de markt kunnen vanaf 09.30 uur beginnen met opbouwen en
vanaf 10.00 uur is de Vrijmarkt geopend voor bezoekers. Aan de kinderen is uiteraard ook
gedacht. Er is een springkussen aanwezig, een knutseltafel staat klaar en de kinderen
kunnen geschminkt worden. Kijk voor meer informatie over Koningsdag in Helden op de
Facebookpagina van Gezamenlijke Buurten Helden Dorp. Aanmelden voor de Vrijmarkt kan
door een mail te sturen naar gbhd.helden@gmail.com

De fietstocht met de versierde creaties begint om 12.00 uur bij het Kennedyplein.
Op datzelfde plein is daarna de Koningsdans te dansen. Ook kunnen de kinderen spellen
spelen, paardrijden, dansen en zijn er een dierenknuffelhoek en springkussen aanwezig.
Daarnaast is er de kindermarkt waar spulletjes verkocht kunnen worden en een cupcake
wedstrijd. Om 16.00 uur zijn de activiteiten afgelopen. Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Kinderfeesten Maasbree. Aanmelden voor de cupcakewedstrijd of de
kindermarkt kan door te mailen naar stichtingkinderfeestenmaasbree@gmail.com

Panningen
Koningsdag in Panningen wordt gevierd op donderdag 27 april op het Kepringelehof.
Het Oranjecomité organiseert in samenwerking met Jong Nederland Panningen (JNP) op
het plein activiteiten voor de kinderen van de basisscholen.
De activiteiten duren van 12.00 tot 16.00 uur. De kinderen kunnen deelnemen aan spellen
van JNP, zelf pannenkoeken bakken, springen op springkussens of zich laten schminken.
Vanaf 14.00 uur komt Kidz-DJ hits draaien en houdt hij een muziekquiz om de kennis van de
kandidaten te testen. Verder is er nog de verkiezing voor de mooiste koningsdagoutfit, een
oranje-quiz en kunnen de kinderen zich een echte dj wanen tijdens de Scratch met Lex-scratch
wedstrijd. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Koningsdag Panningen.

Grashoek
Het dorps- en kerkplein in Grashoek kleurt op donderdag 27 april weer helemaal
oranje voor Koningsdag. Afgelopen jaar werd het feest nog afgelast vanwege het slechte
weer, maar deze editie staat er een spectaculaire tocht door het dorp op de planning.
Oranje Comité Grashoek tekent voor de organisatie.
De kinderen die zich op hebben gegeven, komen met hun versierde fietsen naar het plein.
De mooist versierde fiets wint een prijs. De organisatie vraagt de inwoners van Grashoek op
donderdag 27 april vanaf 08.30 uur geen auto’s of andere voertuigen op het plein en bij de
kerk te parkeren. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Oranje Comité Grashoek.

Koningslust

Kessel

In Koningslust wordt met Koningsdag al jaren een voetbaltoernooi gehouden. Ook bij
deze editie houdt het Koningsdagcomité in samenwerking met voetbalclub VV Koningslust
in het centrum van het dorp een toernooi voor de voetballiefhebbers.

De kinderen in Kessel kunnen met Koningsdag op donderdag 27 april deelnemen
aan een speurtocht en een rommelmarkt. De activiteiten worden georganiseerd door
Kindervakantiewerk Kessel.

Kinderen die niet van voetbal houden, kunnen Oud-Hollandse spellen spelen en er zijn springkussens aanwezig zodat de kinderen zich springend kunnen uitleven. De Koningsdag begint om
13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De locatie is het plein bij gemeenschapshuis De Sprunk
en bij slecht weer kan er naar de zalen van het gemeenschapshuis uitgeweken worden.

De speurtocht duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en is uitgezet rondom de kern van
Kessel. Het is een fototocht waarbij de kinderen door het centrum van het Maasdorp komen.
De tocht begint bij Kasteel De Keverberg. Op het grasveld bij het kasteel vindt ook een rom
melmarkt plaats die duurt van 13.30 tot 16.30 uur.
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Dag mooie vrouw, dag lieve moeder,
dag oma, nu moet je gaan.
Al het werken en alle zorgen,
het was goed, het is nu gedaan.

De dood is slechts het doven van de kaars,
omdat de ochtend is aangebroken....
Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Jan Maessen

Koos van Horen - Verlinden

Maasbree, * 7 mei 1933

echtgenote van

echtgenoot van

Panningen 17 april 2017

Moeder en oma van

Zijn leven is overgegaan in dierbare herinnering.
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.
Familie Maessen Geurtjens
Passage Kapel 20, 5981 WS Panningen

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.
Te koop Stella elektrische fiets
z.g.a.n. half jaar oud. Prijs n.o.t.k.
tel. 077 307 43 09.
Te koop diverse perceeltjes
weiland en een bos perceel
in en nabij het centrum van Kessel-Eik.
Voor meer informatie kijk op: www.
heikevastgoed.nl of bel naar
06 55 12 69 96. Bvd.
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.

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

Vloertegels. Te koop partij steenbok
vloertegels 40x40 cm, lichtgrijs.
Voor meer info: josenine@home.nl
Heeft u last van uw voeten, of wilt u
gewoon mooie verzorgde voeten met
evt. een (gel)lak? Ervaar dan eens wat
een pedicurebehandeling kan doen
voor u en uw voeten. Bel voor een
afspraak naar Salon BelleFleur
06 25 59 83 70/465 14 54.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Guus

18 april 2017
Zoon van
Luc Simons &
Sanne Teeuwen
Bèr Vullingsstraat 16
5986 AW Beringe

Sjraar van Horen

Johanna Geurtjens
Helenaveen 2 februari 1926 -

Meijel, † 23 april 2017

Geboren

Corr.adres:

Jack en Wendy
Tanya
Erik
Will en Wilbert
Peter

Familie van Horen
Eelserstraat 4
5986 AP Beringe

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 29 april om
10.30 uur in de Heilige Jozefkerk, gelegen aan de
Kanaalstraat te Beringe.
Aansluitend begeleiden we Koos samen naar crematorium
‘Venlo’, gelegen aan de Grote Blerickse Bergenweg te Venlo.
Wij zijn de medewerkers van St. Jozef Wonen en Zorg
bijzonder dankbaar voor hun liefdevolle zorg aan mijn
vrouw, onze moeder en oma.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.

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.

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

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Wie heeft per vergissing mijn blauwe
winterjas meegenomen bij Apollo
tijdens de kermis in Helden?
Tel. 077 466 39 20.
Computerproblemen? Ondersteuning
Vista en Windows Live Mail afgelopen!
Windows 10 Creators Udate beschikbaar! Trage of virale pc? Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15. Verdere info en
tips: www.karelheines.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

Geboren

Liza
16 april 2017
Dochter en zusje van
Karin & Gijs
Hoeben-Maessen
en Suze
Rembrandtstraat 26
5995 CP Kessel

Verloren zwarte etui met sleutels
op 14 april, tussen Tiendvrij en Heuvel
(groenteboer). Tel. 06 48 71 93 62.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Appartement te koop
in centrum van Maasbree.
Nadere informatie 06 22 97 37 89.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Laminaatvloer € 24,95 m2 incl. leggen
en folie. Bel 06 16 37 45 14.
Aanbieding laurier 80-100 cm,
normaal € 4,95 nu 10 voor € 35,00.
Info bel: 06 40 32 71 08.
Oppasmoeder voor maandag en
woensdag. Tel. 06 10 33 03 72.

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

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

BROCANTE
MARKT
30 april
van 11.00 - 17.00 uur
Flujasplein, Venlo (bij C&A)
Voor meer info ga naar:

https://thejostijdloos.ga/
brocantemarkt/

Koningsspelen bij HCPM
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april bij hockeyclub Peel en Maas konden de kinderen van drie basisscholen zich uitleven.
Kinderen van basisscholen Onder de Linden uit Beringe, De Springplank uit Koningslust en De Horizon uit Grashoek konden starten met
sporten nadat Powerchair hockeyinternational Rodi Feller de dag geopend had.
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GEPLUKT Carla Hermans

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.

trouwen op een unieke locatie, voor
een klein dorp als Maasbree best een
uitdaging. Er zijn een paar locaties die
we op het oog hebben, waaronder
kasteel Aldenghoor in Haelen.
Daar zouden we graag eens willen
kijken, maar ook een locatie dichter
bij huis is nog een optie.”

Trouwen
in een kasteel

Ze is in Haelen geboren en woont samen met verloofde Tim Stammen in een historisch pand in hartje Maasbree
dat ze samen opknappen. Ze heeft haar eigen tekst- en communicatiebureau, is instructrice van de Maasbreese
dansmarietjes en momenteel druk aan het klussen. Deze week wordt Carla Hermans (30) geplukt.
Op kerstavond afgelopen jaar stelde aangestoken. “Volgend jaar gaan we
trouwen”, vertelt Carla. Omdat één van
haar vriend Tim de grote vraag, omge
haar zussen deze zomer trouwt, beslo
ven door allerlei kaarsjes die hij had

ten Carla en Tim volgend jaar april in
het huwelijk te treden, wanneer ze vijf
jaar bij elkaar zijn. “We wilden graag

Carla werd geboren in het dorpje
Haelen. Ze is de jongste van drie kinde
ren. “Mam kwam uit Sint Odiliënberg,
pap was een Hout-Blerickenaar. Ik heb
twee oudere zussen: Petra van 31 jaar
en Anke van 34 jaar. Toen ik vier was,
zijn we naar Maasbree verhuisd, omdat
mijn vader daar bij een transportbe
drijf ging werken.” Na de middelbare
school ging Carla naar Amsterdam
om International Communication
Management (ICM) te studeren.
Daar bleef ze tot een paar jaar na haar
studie. “Ik had een goede baan in een
schoenenwinkel, maar verder was het
lang leve de lol. En ik deed geen werk
waar ik voor gestudeerd had. Ik had het
gevoel dat ik ergens anders met het
serieuze leven moest beginnen.”
In 2013 keerde Carla terug naar
Maasbree, waar ze weer bij haar
ouders introk. Er was niet veel werk
in die tijd, dus ze kwam in de bij
stand terecht. Door Natasja Vaasen
van het Mafcentrum, die vroeg of ze
wat tekstopdrachten voor haar wilde
doen, startte Carla in 2013 haar eigen
tekst- en communicatiebureau Brandy.
“Naar het drankje, de wijn, maar ook
omdat het Engelse woord ‘branding’
erin zit, ofwel promoten.”

Elf jaar bij
dansmarietjes
Naast haar werk is Carla actief als

vrijwilliger op de redactie van Omroep
P&M. Ook was ze tot voor kort lid van
de Ladies’ Circle Peel en Maas. “Ik geef
sinds kort les aan dansmarietjes van
carnavalsvereniging D’n Hab, waar ik
vroeger elf jaar bij heb gezeten. Bij de
Circle zitten en les geven, ging niet
meer samen. Ik wil me ergens graag
voor honderd procent in kunnen zet
ten, dus moest ik helaas een keuze
maken en ben ik met de Ladies’ Circle
gestopt.” De komende tijd wil Carla zich
voorbereiden op VenloStormt in juni.
“Samen met mijn zus en goede vriendin
Aukje heb ik me ingeschreven voor de
elf kilometer. Het trainen moet ik weer
even op gaan pakken, maar het wordt
zeker leuk. We gaan het gewoon doen.”

Droomhuis
Haar verloofde Tim kent Carla
eigenlijk al sinds de basisschool,
waar ze bij elkaar in de klas zaten.
Vier jaar geleden kregen ze een
relatie. “We hebben een tijdje
samengewoond in Venlo, totdat Tim in
2015 ons huidige huis in Maasbree
op het oog kreeg. Hoewel ik niet
meteen stond te trappelen om weer
in Maasbree te gaan wonen, bleek dit
echt ons droomhuis en hadden we het
geluk dat we het konden kopen.”
Het huis dateert van halverwege
de negentiende eeuw en heeft nog
veel authentieke elementen, zoals
de vloeren in de gang en keuken, het
glas-in-lood, de trap naar zolder en
de houten plafondbalken op zolder.
“We hadden het geluk dat de vorige
bewoners het huis altijd goed onder
houden hebben en we erin konden
wonen”, vertelt Carla. “We verbouwen
alles kamer voor kamer. De badkamer
hebben we vrijwel meteen opgeknapt,
die was van de jaren 80 en paste niet
bij het huis. Nu is de slaapkamer aan
de beurt. Ook de komende jaren heb
ben we dus nog genoeg te doen.”

vacature
PUZZEL

Sudoku

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

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.

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
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Voor versterking in onze CNC-afdeling zoeken wij iemand met:
• ervaring met het bedienen/instellen van CNC-draaimachines
• een oplossend en flexibel denkvermogen
• ervaring in het produceren van kwalitatief hoogwaardige produkten
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CNC-DRAAIER
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Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde man of vrouw, voor de onderstaande functie:

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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Radio-amateurs

Radio Treffen Maasbree opent
deuren
In het kader van de landelijke open dagen bij Radio Zend Amateurs stelt Radio Treffen Maasbree haar shack,
de ruimte vanwaar ze uitzenden, open. Op donderdag 27 april van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 29 april van
11.00 tot 16.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen.
Tijdens het evenement laten ervaren
radio-amateurs zien hoe verbindingen
gemaakt worden met andere radioama
teurs over de hele wereld. Dit wordt
vaak gedaan met spraak, maar kan ook

digitaal met behulp van speciale pro
gramma’s op de computer, via televisie
beelden, satellieten of zelfs met morse
code. Wie zelf eens wil ervaren hoe het
is om een radio verbinding te maken,

kan de microfoon of morsesleutel ter
hand nemen of plaatsnemen achter de
computer voor een digitale radiover
binding. Radio Treffen Maasbree is te
vinden op Rozendaal 1 in Maasbree.

Hulpverlening voor en door Maasbreenaren

Infoloket ViaVia Maasbree
opent deuren
voorbijrennen vanwege de drukte en
anderen vereenzamen.
Mensen met een vraag, een
probleem, een klusje dat gedaan moet
worden of mensen die behoefte heb
ben aan gezelschap of iemand die met
hen eropuit gaat, kunnen bij het loket
terecht. De vrijwilligers verbinden
indien nodig een hulpvrager met een
organisatie, particulier, een instelling

Middagbridge in
Maasbree
De Maasbreese bridgevereniging Brits Bridge houdt vanaf dinsdag
9 mei iedere week een bridgemiddag in MFA ’t Hoës van Bree. Ervaren en
minder ervaren bridgers zijn welkom bij de middagen bedoeld om het
kaartspel te spelen.
De bridgemiddag duurt van
13.30 tot 16.30 uur. Na afloop van
de middag wordt de eindstand van
de dag bekend gemaakt die ook op
de site van Brits Bridge te vinden

is. Telefonisch aanmelden kan
bij de secretaris van Brits Bridge,
Frank Jeene, op 06 22 04 87 39.
Aanmelden via de mail is ook moge
lijk via britsbridge@gmail.com

36e editie

Het nieuwe informatieloket ViaVia in Maasbree opent op donderdag 4 mei voor het eerst haar deuren.
Inwoners van Maasbree kunnen vanaf dan terecht bij het loket met diverse hulpvragen over zorg, klusjes of gezelschap.
De organisatie van ViaVia startte
een half jaar geleden met het opzet
ten van het infoloket. “Wij hebben
onszelf tot doel gesteld om een
voorziening te zijn voor, maar ook
door, alle inwoners van Maasbree”,
laat de organisatie weten. Naar eigen
zeggen willen de vrijwilligers van het
loket mensen weer bij elkaar brengen
in een tijd waarbij mensen elkaar

Hoës van Bree

of vereniging die kan helpen.“
We willen het verbindingsloket wor
den”, aldus ViaVia.
Vrijwilligers van het infoloket zijn
vanaf donderdag 4 mei elke don
derdag aanwezig in de Bibliotheek
Maasbree van 14.00 tot 16.00 uur.
Wie denkt als particulier iets te kunnen
betekenen voor het infoloket, kan zich
tijdens openingstijden ook melden.

Aanmelden VC Kessel
Hemelvaartstoernooi
De 36e editie van het VC Kessel Hemelvaartsvolleybaltoernooi wordt
gehouden op donderdag 25 mei.
Tijdens het toernooi kunnen vol
leyballers op alle niveaus meedoen.
Zowel het gevorderde volleybal, als
3x3, beachvolley, op gras en recreatief
worden op Hemelvaartsdag gespeeld.

Ook kunnen groepen meedoen met
het 6 tegen 6-spel of in de kiëten
poule.
Aanmelden is m
 ogelijk via
www.vckessel.nl

Samen is gezelliger!
Dagvoorziening ‘De Wieksjlaag’ in Beringe
Samen op een ontspannende manier uw dag doorbrengen
Dat is wat centraal staat bij de dagvoorziening in Beringe. Gewoon op uw eigen
manier en aangepast naar uw persoonlijke wensen. U kunt namelijk kiezen uit een
tal van activiteiten, die u samen of misschien wel alleen wilt doen.
Denk hierbij aan bewegingsactiviteiten, bloemschikken, darten, een kaartje leggen,
handwerken, klussen, koken, tuinwerkzaamheden, zingen en nog veel meer.
Kortom voor ieder wat wils en lekker op uw eigen gemak! Uiteraard bieden we
bij deze activiteiten professionele begeleiding en wordt u bijgestaan door tal van
vrijwilligers, die iedere week weer op geheel eigen wijze hun steentje bijdragen.
Is de dagvoorziening ook voor u?
Jazeker, de dagvoorziening is voor iedereen uit Beringe of voor diegene die binding
met Beringe heeft. We gaan daarom ook altijd in gesprek om te bekijken wat uw
persoonlijke interesses en mogelijkheden zijn, zodat we een passende invulling
kunnen geven aan uw dagbesteding.
Geniet van een heerlijke warme maaltijd
Het is goed toeven in Beringe bij de dagvoorziening. U kunt namelijk tussen de
middag lekker aanschuiven om te genieten van een heerlijke warme maaltijd!
Deze maaltijd wordt vers bereid door enkele vrijwilligers.
Bent u iets minder ter been?
Geen probleem! Tegen een geringe vergoeding is er vervoer van en naar de
dagvoorziening. Dit vervoer wordt verzorgd door Stichting Dorps dagvervoer
Grashoek, Beringe, Koningslust (G.B.K.).
Indien u hier gebruik van wilt maken, helpen onze vrijwilligers u graag.
Ook kunt u zelf contact opnemen met dhr. Grad Drissen via tel. (077) 307 21 04
of 06-41 52 68 86.

Gasten met passie bezig aan een opknapbeurt van meubels!

Kom gerust een keertje kennismaken
Uiteraard bent u altijd welkom om eerst een keertje te komen kijken. Gedachten
als wie zijn er allemaal of kan ik er wel mijn eigen ding doen, zijn heel normaal
en dit kunnen we u alleen maar zelf laten ervaren. Wilt u een keer op bezoek
komen, dan kunt u gewoon binnen lopen op dinsdag of donderdag.
Ook kunt u even telefonisch een afspraak maken met onze medewerkers via
tel. (077) 306 05 26. Zien we u snel?!
In andere dorpen van Peel en Maas zijn ook dagdorpsvoorzieningen.
Via www.peelenmaas.nl vindt u de contactgegevens.
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Een sprookje
in de buitenlucht

nu

10%
kort

uw gordijnen weer
schoon en fris

Toneelgroep COM uit Meijel viert haar 35-jarig bestaan met een speciale jubileumvoorstelling. Het sprookje ‘Lang
en gelukkig’ wordt begin juni opgevoerd in de Theatertuin van Oppe Koffie in Meijel. “We gaan echt uitpakken dit
jaar”, aldus voorzitter Erwin van den Beuken.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

ing

Geef krimp
geen kans!

deze actie is geldig t/m 30 april

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

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

www.haardstede.nl

“Naast mijn werk als regisseur heb ik
ook nog een baan in het onderwijs”,
aldus Lisette. “Maar mijn grootste pas
sie ligt toch wel bij het toneel. Ik vind
het geweldig om op deze manier
creatief bezig te zijn. Van niks dan een
script een hele voorstelling maken en
alles in beeld brengen.” De Meijelse
toneelgroep heeft 23 volwassen leden.
Die zorgen allemaal samen voor het
toneelspel, de grime, kleding, licht,
geluid en het decor. Erwin: “Daarnaast
hebben we ook nog een jeugdafdeling
van veertien kinderen tussen de negen
en veertien jaar, waarvan er soms weer
doorstromen naar de volwassenen.
We zijn een gezonde vereniging en daar
mogen we best ‘gröts’ op zijn.”
De voorstelling Lang en geluk
kig van de Meijelse toneelgroep volgt
het sprookje van Assepoester en
Roodkapje, maar dan in een ‘eigenwijze
bewerking’, zoals de toneelgroep het
zelf omschrijft: ‘We kennen de ver
halen allemaal. De prins trouwt met
Assepoester en de wolf krijgt een lading
stenen in zijn maag. Maar wat als het
nou eens anders gaat? Als de lijntjes net
iets anders worden uitgezet? Hoe gaat
het er dan uit zien? En hoe loopt het
af? In ieder geval met een happy end.
Want op ieder potje past een dekseltje.

Het spelen op een andere locatie
die ook nog buiten is, was volgens
secretaris en toneelspeler Johan van
Enckevort (55) die al 25 jaar bij de ver
eniging zit, wel een enorme uitdaging.
“We hebben nu heel goed gekeken naar
wat er op die locatie voorhanden is en
hoe we alles gaan gebruiken. Eigenlijk
moesten we dit keer andersom denken.
Normaal kleden we een podium in een
zaal aan, nu hebben we een aangeklede
omgeving en moeten we kijken hoe
we die omgeving in ons stuk kunnen
verwerken.” De voorstelling wordt
daardoor veel interactiever, aldus Johan.
“Overal is iets te zien en de voorstel
ling stopt niet. Wanneer op één plek de
scène is afgelopen, gebeurt er op een
andere plek iets waar je aandacht naar
getrokken wordt.” Daarbij wordt de
voorstelling ondersteund door dansers
van dansschool DéDé Dance uit Meijel
en wordt er live muziek gespeeld
door Gerard Rooijakkers uit Meijel.
Erwin: “De muziek en dans is echter ter
ondersteuning, het is geen musical wat
we opvoeren. Maar we pakken dit jaar
wel extra groot uit.”
Kijk voor meer informatie over de
speeldata en de kaartverkoop op
www.toneel-meijel.nl

‘Samen voor de Patrijs Peel en Maas’ is gekozen tot Groene Held in Limburg. Met de titel won de werkgroep ook
4.000 euro voor voortzetting van het project voor dit jaar. Voor 2018 staat het Groenplatform garant.
bewoners laten een lage begroeiing op
overhoekjes en randen staan, of zaaien
zelfs een speciaal granenmengsel in ten
bate van de patrijs. Het werkgebied ligt
rond de Groeze en Schorf in Beringe.
De prijs Groene Helden is een
initiatief van het instituut voor natuur
educatie en duurzaamheid (IVN).
Zij reikt de prijs uit in samenwerking
met onder andere provincie Limburg
en de KvK. D’r Moostuin uit Berg en
Terblijt won de Groene Helden Limburg
Stimuleringsprijs 2017 en ging er met

Wij zijn per direct op zoek naar een

ZELFSTANDIGE, ENERGIEKE

TRANSPORTPLANNER
(40 UUR/FULLTIME)

M/V

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
• Begeleiden transport van en naar UK;
• Het aansturen van ca. 35-50 chauffeurs;
• Contacten onderhouden met opdrachtgevers.
Wie zoeken wij?
• Je bent ondernemend;
• Je hebt affiniteit met transport;
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse
taal in woord en geschrift;
• Flexibele instelling;

• Goede topografische kennis,
met name van het United
Kingdom
en Duitsland;
• Ervaring is een pré.

Wat hebben wij te bieden?
• Werken in een klein team;
• Je krijgt prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 26 mei 2017 en
stuur je brief met cv naar pz@irf.eu . Wil je meer informatie over deze
functie, neem gerust contact op met Piet Visserman. Hij is bereikbaar
via tel.nr. 06-55 75 29 00.
I.R.F. Venlo B.V. Horsterweg 74, 5971 NG Grubbenvorst www.irf.eu

(Foto: Jac Willekens)

Samen voor de Patrijs
Peel en Maas wint prijs
Samen voor de Patrijs Peel en
Maas is een groep plattelandsbewoners
die zich inzet om het leefgebied van
de patrijs te verbeteren en daarmee
de patrijzenstand (en de algehele
biodiversiteit) op peil te houden.
Initiatiefnemers zijn WBE Helden, IVNafdeling Helden, Plattelandscoöperatie
Peel & Maas regio, en loonbedrijf Jan
Bos VOF. De werkgroep bestaat uit vijf
personen en er doen op dit moment
twaalf deelnemers mee. Verschillende
agrarische ondernemers en plattelands

I.R.F. Venlo B.V. (onderdeel van de I.R.F. Holding B.V.) is een dynamische,
logistieke dienstverlener gevestigd aan de Horsterweg 74 te Grubbenvorst.

15.000 euro vandoor. De nummers vier
tot en met tien kregen ieder 4.000
euro. De werkgroep gaat daarnaast
verder op zoek naar sponsoren en
deelnemers om het project om te
zetten, zodat structurele aanwezigheid
van biotopen de biodiversiteit kun
nen blijven verbeteren. De patrijs, een
akkervogel van het agrarisch landschap,
op een duurzame manier in stand
houden, betekent automatisch ook het
verbeteren van het biotoop van andere
diersoorten.

Spaanse Margriet

Osteospermum.
Diverse kleuren. Ø 10.5 cm.
5 stuks 9.95

5.5 VOOR

Koningsdag open van 10.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 17. GELDIG VAN 27-04 T/M 03-05. OP=OP

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Het is voor het eerst dat de toneel
vereniging Culturele Ontspanning Meijel
(COM) een voorstelling opvoert op een
buitenlocatie. “We willen bezoekers met
elk optreden verrassen. We zoeken als
groep altijd de uitdaging”, vertelt Erwin
(45), die voorzitter is en zelf ook toneel
speelt. “Omdat we dit jaar ook ons
35-jarig bestaan vieren, wilden we een
keer afwijken van onze vaste speello
catie bij gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel. Zo kwamen we uiteindelijk bij
de Theatertuin terecht.” De groep koos
er bewust voor de voorstelling daarom
begin juni te houden. “Het weer is dan
hopelijk beter”, aldus Erwin. “Maar voor
het geval dat het niet meezit, zorgen we
voor een passende oplossing.”
Op 3, 4, 5 (pinkstermaandag), 9 en
10 juni wordt de voorstelling op de
planken gebracht tijdens een avond
voorstelling. Op 11 juni vindt nog een
middagvoorstelling plaats. Het originele
script is van de Haarlemse toneelschrij
ver Don Duyns. “In overleg met hem
is het stuk door onze regisseur Lisette
Leenders bewerkt naar een eigen ver
sie”, aldus Erwin. De uit Asten-Heusden
afkomstige Lisette (49) regisseert voor
namelijk in Limburg. Zo regisseerde ze
onlangs de voorstelling van de Kesselse
toneelgroep Spektakel.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Op bezoek bij ‘t Plattelandshoés
Onze fractie en Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch hebben vrijdag
21 april een bezoek gebracht aan ’t Plattelandshoés in Panningen. Dit Plattelandshoés is gevestigd in de voormalige basisschool Panningen-Noord.
’t Plattelandshoés is een geweldig burgerinitiatief.
‘t Plattelandshoés biedt zowel
palliatieve, respijt- als overbruggings
zorg. Ook mensen met een lichtelijke
verstandelijke beperking en psychiatri
sche problematiek kunnen gebruikma
ken van de aangeboden zorgvormen.
Het hoés voorziet duidelijk in behoefte

gezien de volle bezetting tot nu toe en
heel veel positieve reacties van gasten
en families. Heel uniek is dat de mantel
zorger of familie dag en nacht bij de gast
in ‘t Plattelandshoés kan verblijven en zo
op eigen wijze aandacht en zorg kan ver
lenen. Hierdoor worden mantelzorgers

ontlast van hun zware taak en kunnen,
of mogen, zij het afscheidsproces volle
dig meemaken. Een niet te missen factor
binnen ’t Plattelandshoés zijn vrijwil
ligers. Deze vrijwilligers, op dit moment
140 personen, zetten zich kosteloos in
om dit initiatief draaiende te houden.
Uiteraard wordt in de zorgbehoefte
voorzien door professionele krachten.
Wij danken ‘t Plattelandshoés voor hun
tijd en de gastvrijheid. Bekijk foto’s van
dit bezoek op de Facebookpagina van

CDA Peel en Maas. Als gemeenteraads
fractie bezoeken wij al enkele jaren elke
maand één of twee bedrijven, organisa
ties of verenigingen. Dit is één van onze
instrumenten om op de hoogte te blijven
van wat er speelt in de samenleving.
Heeft u interesse uw bedrijf, vereniging
of organisatie aan ons te laten zien of
wilt u gewoon eens een praatje maken?
Laat het ons dan weten.
Roger Gielen,
gemeenteraadslid CDA Peel en Maas

Duurzaamheid is van ons allemaal
Grondstoffen zoals olie, steenkool en gas worden steeds duurder, omdat
ze schaarser worden, ook vanwege de enorme vraag vanuit economisch
snel ontwikkelende landen zoals China en India. Het wordt moeilijker om in
de vraag naar voedsel te voorzien voor de groeiende wereldbevolking.
Het klimaat verandert doordat de groei van de wereldbevolking het
natuurlijke broeikaseffect ingrijpend versterkt. Op alle niveaus is er
aandacht voor. In duurzaamheid zitten heel veel goede oplossingen.
Duurzaamheid is een veelzijdig
begrip waarmee we telkens worden
geconfronteerd: politiek, sociaal,
economisch of cultureel. De essentie
is dat duurzaamheid gericht is op het

doorgeven van onze planeet aan de vol
gende generaties. Duurzaamheid moet
daarom in ons denken en vanuit onszelf
een drijfveer worden. Duurzaamheid
is een fundamentele waarde zoals

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

solidariteit (met de medemens en de
toekomstige generaties), respect en
harmonie van mens tot mens en tot de
natuur. De vraag die voorligt aan onze
generatie is: ‘hoe zorgen we ervoor
dat duurzaamheid de drijfveer in ons
denken en ons handelen wordt, wat
is de kennis van nu om de overgang
te maken naar een meer duurzame
wereld’? Waar beginnen we en wat
kan ík als inwoner van Peel en Maas
doen? Het leuke van duurzaamheid is
dat het begint bij mij en jou als individu

en opvoeder. Duurzaamheid is bij onze
gemeente een duidelijke kernwaarde
en daarom moeten al onze inwoners
zeker meedoen. Met zijn allen het
goede voorbeeld geven met bijvoor
beeld het gescheiden ophalen van
afval, het stimuleren van windenergie
en het ‘revolverend’ fonds, dat is inge
steld om juist kleinschalige duurzaam
heidsprojecten te initiëren. En last but
not least: het stimuleren van de vele
innovaties van bedrijven op het gebied
van duurzaamheid in onze gemeente.

KONINGSDAG
ALLE VESTIGINGEN
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Wij als Lokaal Peel &Maas vinden
duurzaamheid immens belangrijk en
roepen u op in uw agenda te zetten:
10 oktober, de Landelijke Dag van de
Duurzaamheid. Op deze dag willen we
u zoveel mogelijk duurzame initiatie
ven in onze gemeente laten zien.
Hebt u al nagedacht over wat u
zelf op dit gebied nog kunt doen?
Duurzaamheid raakt ons ten slotte
allemaal.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas
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De gemeente heeft de bouwproblemen in Meijel aan zichzelf te danken
Projectontwikkelaar Focus wil niet verder gaan met de huizenbouw
op het terrein van de voormalige frikandellenfabriek in Meijel, voordat de
nabijgelegen boerderij waarvoor zij al een aanbetaling deden, een andere
bestemming krijgt van de gemeente. Pas als de papieren van het gehele
bouwterrein, inclusief de koeienboerderij, in orde zijn, wil Focus er verder.
De gemeente is hiermee bezig, maar het wijzigen van dit bestemmingsplan
kost tijd.
Maar liefst 61 procent van de stemmers vindt dat de gemeente de

problemen rondom de voormalige frikandellenfabriek van Beckers in Meijel
aan zichzelf te danken heeft. De gemeente Peel en Maas had volgens hen
al eerder duidelijkheid kunnen geven en sneller moeten reageren. Dan had
Focus al lang kunnen beginnen.
Toch vond ruim een derde van de stemmers, in totaal 39 procent, dat
Focus al lang had moeten beginnen met het bouwen van huizen op de plek
waar de fabriek ooit stond. Wachten op de gemeente werkt in dit geval niet
en zorgt alleen maar voor meer frustratie onder buurtbewoners.

Het loslaten van de sluitingstijden in de horeca is een
goed idee
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Als het aan het College van B&W van Peel en Maas ligt, mogen horecazaken
in Peel en Maas zelf besluiten hoe lang ze open blijven. Als de gemeenteraad
akkoord gaat, start er op zaterdag 1 juli een proef in van een jaar, die horeca
bazen de vrijheid geeft om zo lang open te blijven als ze willen. Nu moeten er
speciale vergunningen worden aangevraagd als een café één dag in het weekend
tot 04.00 uur open wil blijven, in plaats van het algemeen geldende 02.00 uur.
Uitgaan is lang niet meer hetzelfde als vroeger. In plaats van om 20.00 uur in
de kroeg en om middernacht weer thuis te zijn, gaan stappers tegenwoordig pas
rond middernacht uit, om pas weer in het holst van de nacht het bed in te krui
pen. Maar tot 02.00 uur open mogen blijven, is dan ook veel te kort en niet meer
van deze tijd. Soms is het feestje dan gewoon nog niet afgelopen. En als uitbater

wil je je klanten toch ook niet naar huis sturen?
Toch kun je het ook anders zien. De jeugd past het uitgaansgedrag aan de
openingstijden van een kroeg of discotheek aan. Blijven die langer open, dan
kun je verwachten dat men pas veel later op de avond binnenstapt. De vraag is
of je dat als uitbater én barpersoneel wil. Voor hen eindigt de stapavond vaak
pas als de laatste klant naar huis is en alles is opgeruimd. Dit zou betekenen
dat zij letterlijk tot in de vroege uurtjes door moeten werken. Daarbij drinken
jongeren in Peel en Maas volgens onderzoek van de GGD al zo veel. Stimuleer je
het drinken van meer alcohol niet door de kroegen langer geopend te houden?
Het loslaten van de sluitingstijden in de horeca is een goed idee.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > De gemeente moet aanplakborden beter beheren > eens 88% oneens 12%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Ze zijn er weer!

Zomerbloeiers, geraniums
en perkplanten vanaf € 1,00
Kwekerij van Ophoven
Bongardweide 18, Baarlo | Tel. 077 – 477 30 84

Tuin- en BBQ-dagen

bij GroenRijk

Met BBQ
demonstratie van
Slagerij Herford

20%
KORTING

ADVERTENTIE W E E K
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op alle tuinplanten en bomen
op zaterdag 29 en zondag 30 april!
Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Een onverwachte
lentedag
Eigenlijk zijn we al ontzettend verwend met een geweldige start van de lente van
2017. Niet zomaar een losse
mooie dag, maar meerdere
aangename dagen achter
elkaar. Het weekend voor Pasen
was de absolute uitschieter,
met een bijna zomers zonnetje
en maar liefst 23 graden.
Maar inmiddels zijn we weer
terug naar normaal en hebben
we ook al een aantal frisse
dagen gehad. En dan ben ik
bijna kinderlijk teleurgesteld.
Ik weet dat het zo hoort en dat
de Hollandse lentes nou eenmaal niet een continue temperatuur van 20 graden met zich
meebrengen. De temperaturen
waren niet dramatisch, maar de
koude wind verpestte het
behoorlijk. En zo stonden we als
voetbalouders woensdagavond
ook flink te blauwbekken langs
de lijn. Vol in de wind, met sjaal
en handschoenen als basisuitrusting. Kortom, de lente leek heel
ver weg. Des te groter was dan
ook de verrassing toen ik
donderdag buiten kwam.
De start van de dag was ijzig
koud, maar de zon liet zich volop
zien. Al snel warmde het op en
waar de landelijke weerberichten spraken van te lage temperaturen voor de tijd van het jaar,
werden wij verwend met een
heerlijke lentedag. De wind
besloot het een dagje rustiger
aan te doen en zo werd het dus
een dag om eigenlijk de boel de
boel te laten. Visioenen van een
terras, in de zon en uit de wind,
ik zag het helemaal voor me.
Soms is dat nóg lekkerder op een
doordeweekse dag. Maar helaas,
de dag was van vroeg tot laat
gevuld met klusjes. De pauzes
heb ik dan maar in de zon
gepakt. Heel even weer die
warmte voelen was al genoeg.
Mijn innerlijke zonnetje kan er
weer even tegen. Nu maar
hopen dat de weersvoorspellers
het nog een keer mis hebben
met hun voorspellingen voor
Koningsdag.

4 MEI DODENHERDENKING

Peel en Maas 2017

Baarlo

Kessel

Locatie: H. Petrus Kerk
Thema 2017: Geef vrijheid door

Locatie: Oorlogsmonument Donk
(aan de bevrijdingsweg)

Programma:
• 19.00 u. aanvang met muziek van Koperensemble
van Fanfare Eendracht Baarlo
• Openingswoord door mw. M. Vullings-Welles
• Toespraken door wethouder Raf Janssen, kapelaan
H. Te Boekhorst en dhr. C Bruijnen, Tussenzang
door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Officiële herdenking van de slachtoffers m.m.v.
kinderen uit Baarlo
• 19:45 u. Kranslegging bij monument
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• Last Post door mw. G. Nelissen-van Megen
• Wilhelmus, hijsen van de vlag en dankwoord door
M. Vullings-Welles.

Programma:
• 19.27 u. Luiden klok
• 19.30 u. Welkom, zangvereniging
Aodemnoët,
• Koperensemble Kon. fanfare Maasoever
• Woord pastoor Verhaag
• Gedicht, wapenbroeder, Koperensemble
Kon. fanfare Maasoever
• Gebed voor de vruchten der aarde,
zangvereniging Aodemnoët
• Toespraak wethouder van Kessel
• Taptoe
• 2 min. stilte, Wilhelmus, ‘Mien dörp’ volkslied
Kessel, kranslegging
• Slotwoord

Meijel

Maasbree

Locatie: Alexanderplein

Locatie: Kennedyplein

Programma:
• 19:45 u. Welkomswoord, gevolgd door muziek van
Harmonie Eendracht
• 19.47 u. Meijels Mannenkoor: Signore delle Cime
• 19.50 u. Bijdrage door kinderen van basisschool
den Doelhof
• 19.55 u. Femme Vocales: Cantilena
• 19.58 u. Taptoe
• 20:00 u. 2 minuten stilte, vervolgens Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak door Frits Berben
• Kranslegging, Janine Jegers leest uit dagboek van
haar opa als oud- Indië strijder.
• Meijels mannenkoor en Femme Vocales: Amazing
Grace
• Voordracht
• 20.25 u. Slot door Harmonie Eendracht

Programma:
• 19:43 u. Vertrek vanaf Kennedyplein
• 19.53 u. Woord van welkom en opening
• 19.55 u. Zang Maasbrees Mannenkoor Izje Chjeruvjimy
• 19.58 u. taptoe
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. Fanfare Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak wethouder Paul Sanders
• 20.10 u. Maasbrees Mannenkoor - Tjebe Pojem
• 20.15 u.Kinderen openbare basisschool
“De School”
• 20.20 u. Kranslegging
• 20.25 u. Afsluitend nr Fanfare
• 20.30 u. Dankwoord en afsluiting

Panningen

Locatie: Everloplein
Thema 2017: Geef vrijheid door
• Programma:
• 19.40 u. Samenkomst op het plein
• 19.48 u. Muziekvereniging Egchel
• 19.52 u. Welkom en opening door Henk Thiesen
• 19.54 u. Atletiekclub Helden brengt vredesvuur
• 19.58 u. Taptoe
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. vervolg programma, met o.a. toespraak
burgemeester Delissen- van Tongerlo,
oorlogsverhaal van dhr. Nijssen verteld door Joëlle
Geurts en Janique Peeters, muziek door
muziekvereniging Egchel.
• Kranslegging en Dodenappèl
• Pastoor van der Horst met gebed en Defilé langs
monument
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Aangepast dienstverlening
11 mei 2017

Bestrijding eikenprocessierups
van start

Donderdag 11 mei is er in verband met ICT werkzaamheden geen enkele dienstverlening
mogelijk vanuit Team Werk en Inkomen, Jeugd en Zorg.

Al enige jaren is de eikenprocessierups een veel voorkomende plaag in onze provincie en
aangrenzende gebieden in Brabant, Duitsland en België. In Peel en Maas wordt al enkele
jaren preventief bestreden.

De balies zijn gesloten en er kunnen voor deze dag dan ook geen afspraken gemaakt worden.
Het loket Burgerzaken is vanaf 13.00 uur gesloten.Het aanvragen van documenten, verklaringen
en uittreksels (Burgerzaken) is niet mogelijk.

Aangepaste openingstijden
19 en 20 mei 2017
In verband met ICT werkzaamheden is het Huis van de Gemeente op vrijdag 19 mei tot
13.00 uur geopend. De bibliotheek is geopend tot 17.00 uur. Op zaterdag 20 mei zijn we de
gehele dag gesloten. De bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur.

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

Omruilen oude
fietsknooppuntenkaart
Elk jaar brengt Routebureau Noord- en Midden-Limburg
een nieuwe fietsknooppuntenkaart uit.
Op deze kaart staan alle wijzigingen die in het jaar
daarvoor zijn doorgevoerd. Fietsers die
een oude kaart, uitgegeven door het Routebureau
(jaargang 2010-2016), hebben, kunnen deze kaart
omruilen voor een nieuwe fietskaart (2017) met € 1,95
korting. De nieuwe kaart kost dan slechts € 1.
Dit kan bij alle VVV-kantoren in de regio en de actie is
heel 2017 geldig.
Komt u tijdens uw fietstocht een probleem tegen?
Geef dit dan door via het meldpunt op
www.routebureaulimburg.nl.

De bestrijding start 1 mei 2017.
Op onze website staat een
kaart met alle plekken waar de
eikenprocessierups bestreden wordt
en een tijdsplanning. Het woord
planning geeft het al aan, de data
kunnen door omstandigheden
die wij niet kunnen beïnvloeden
veranderen.
Meer informatie kunt u vinden op
www.peelenmaas.nl > zoekwoord:
eikenprocessierups. Op de website
www.hermanvaessen.nl staat
ook steeds de meest actuele
informatie. In verband met de korte
bestrijdingsperiode in de meimaand
wordt er ook in de avonduren en
weekenden bestreden. De aannemer
probeert de overlast zoveel mogelijk
te beperken.
Wat is de processierups?
De eikenprocessierups is de larve
van een nachtvlinder, die haar eitjes
legt in de toppen van eikenbomen.
Daar overwinteren de eitjes en
eind april/begin mei komt de
rups te voorschijn. Na een aantal
vervellingstadia is de rups in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen.
Dit gebeurt tussen eind mei en eind juni. In juli/augustus verpopt de rups zich tot een vlinder,
waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier komen er het volgend
jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn.
De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast. De larve is in het stadium
van zijn larvebestaan bedekt met haren. Door contact kunnen er klachten ontstaan. Dit kan al
na enkele uren na het contact. De klachten zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen
of de luchtwegen.
Bestrijding
We bestrijden de rupsen op een milieuvriendelijke wijze met het biologisch middel XenTari.
Hiermee kunnen we een preventieve bestrijding uitvoeren waardoor de overlast voor de
bevolking grotendeels uit blijft. Omdat het middel biologisch is, zijn er geen lichamelijke
ongemakken voor de bewoners, de uitvoerenden en voor dieren. De inzet van het spuitkanon
kan wat geluidshinder veroorzaken. Om te voorkomen dat het middel tijdens het spuiten in
huis komt, verzoeken wij u ramen en deuren tijdens de bestrijding te sluiten.
Vermijd contact
Omdat er niet overal bestreden kan worden, is het mogelijk dat er op enkele bomen
rupsen en/of nesten voorkomen. Probeer direct contact met de rupsen en de nesten te
vermijden. Attendeer ook kinderen op het gevaar. Raadzaam is om uit de buurt te blijven
van eikenbomen met processierupsen en nesten. Als u toch in contact bent gekomen met de
rupsen en klachten krijgt, is het van belang te voorkomen dat de brandharen zich verder over
het lichaam verspreiden. Ga niet krabben of wrijven, maar spoel de huid of de ogen met veel
water. De jeuk kan bestreden worden met een anti-jeuk middel, bijvoorbeeld met mentholhoudend poeder. Bij ernstige klachten neem contact op met de huisarts. In de meeste
gevallen verdwijnen de verschijnselen echter vanzelf.
Nog vragen?
Wilt u meer weten over de (bestrijding van de) eikenprocessierups, kijk dan op:
www.hermanvaessen.nl/boom/processierups.
Heeft u nog vragen heeft over de bestrijding van de rupsen, neem dan contact op met Herman
Vaessen Tuin Boom Groen: processierups@hermanvaessen.nl, tel. 077 465 17 08 of met Arno
Linssen, gemeente Peel en Maas, arno.linssen@peelenmaas.nl tel. 077 306 66 66.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Concordia Panningen en
SSS Helden slaan handen ineen
Door: turnverenigingen Concordia Panningen en SSS Helden
Turnverenigingen Concordia Panningen en SSS Helden organiseerden op zondag 23 april voor het eerst samen
een Koppelwedstrijd. In de toekomst gaat een fusie tussen beide verenigingen plaatsvinden. Met deze wedstrijd
konden alle turnsters met elkaar kennismaken.

De opzet van de wedstrijd was
dat een turnster van SSS en één van
Concordia samen een koppel vorm
den en samen de wedstrijd turnden.
Punten werden bij elkaar opgeteld
en het koppel met de meeste punten
wint. De verenigingen hadden voor een

vierkante wedstrijdvloer gezorgd. Op
het einde van deze middag kregen alle
turnsters een diploma als herinnering.
Bij de verplichte oefenstof
werden Joeske van Lent en Nienke
Timmermans eerste. Lara Corbois en
Amy Teeuwen haalden de tweede

Is mondeling verkocht
ook écht verkocht?
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
Met volop beweging op de woningmarkt lopen we er zelf ook
regelmatig tegenaan: er zijn meerdere kandidaten voor één woning. Is
het verstandig om dan alvast een bod te doen, zonder dat je de woning
gezien hebt? En kan een bod worden aangenomen, terwijl het huis
mondeling al aan een ander is toegezegd?

Hoe werkt dit in de praktijk en
wat zegt het wetboek hierover?
In 2003 is in het burgerlijk wetboek
(artikel 7:2 lid 1) opgenomen dat
de koop van een woning door een
consument op papier moet worden
vastgelegd. Dit houdt in dat beide
partijen, zowel de verkoper als
de koper, een officiële koopovereenkomst moeten ondertekenen.
Een mondelinge toezegging of overeenkomst voldoet niet aan de wet.
Net zomin geldt een bevestiging
van de afspraken per e-mail of een
concept van de koopovereenkomst

Door: Lisanne de Wit, dansvereniging DSG Expression
Alle leden van DSG Expression, buiten de G-junioren, deden op zaterdag
23 april mee aan het voor hen laatste IDA-kwalificatietoernooi voor de
kampioenschappen. Het leverde goede resultaten op voor de dansers van
DSG. D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein organiseerde dit toernooi in
Landgraaf.

plek en brons was er voor Nienke
Steeghs en Bo Ottenheim. Bij de keuze
oefenstof werden Fay Peeters en Lieke
Teeuwen eerste. De tweede plek was
voor Chayenne Bos en Kyra Hendricks
en Mirthe Peeters en Yvette Gielen
werden derde.

Oh, zit dat zo!

per post. Een koopovereenkomst is er
namelijk niet.
Makelaars die aangesloten zijn
bij de Nederlandse Vereniging van
Makelaars en Taxateurs (NVM) hebben
hierover onderling een erecode met
elkaar afgesproken. Onderhandelen
met meerdere gegadigden tegelijkertijd is toegestaan, maar alleen als dat
aan alle betrokkenen kenbaar wordt
gemaakt. Met meerdere kandidaten
voor een woning loont het dus zeker
om een bod uit te brengen op het
huis, ook als er al een onderhandeling
loopt. Het is dan aan de verkoper om
te beslissen met wie hij verder wil
onderhandelen.
Een koper kan niet afdwingen dat
hij in onderhandeling is. Hij is namelijk
pas officieel in onderhandeling als de
verkoper met een tegenbod reageert
op het bod van de koper. Ook als u

Laatste IDAkwalificatietoernooi
DSG Expression

van de makelaar te horen krijgt dat
de bieding met de verkoper overlegd gaat worden, bent u als koper
nog niet in onderhandeling.
De eis om een schriftelijke
overeenkomst geldt niet wanneer
een koper of verkoper namens een
beroep (zoals een makelaar) of
bedrijf handelt. Het is een wet die
alleen opgaat voor consumenten op
de woningmarkt.
Voor ons als NVM-makelaar is
het de schone taak om de koop en
verkoop in goede banen te leiden
én natuurlijk de juiste voorlichting
te geven.

www.intermakelaars.com

De bambino-showgroep behaalde
de eerste plaats. In de B-klasse 8 t/m
11 jaar behaalde garde-solodanseres
Sjoukje Tiggelers de elfde plaats en
Danée Timmermans de 6e plaats.
De gardegroep behaalde een mooie
tweede plaats. De showgroep behaalde
een gedeelde eerste plaats. Na doortel
ling hadden ze echter één tiende punt
minder behaald dan de naaste concur
rentjes en ontvingen ze de beker voor
de tweede plaats.
In de A-klasse behaalden Maud
Timmermans en Robin Janssen met hun
showdans als paar een gedeelde eerste
plaats. Ook hier moest doortelling de
doorslag geven over wie uiteindelijk
de meeste punten behaald had. In dit
geval waren het Robin en Maud, zodat
die met de grootste beker naar huis
mochten. De showgroep behaalde in

deze klasse de tweede plaats.
Bij de 12 tot en met 15-jarigen
was de Duitse overmacht te groot
voor Elvera Verbeek. Ze danste goed,
maar behaalde met haar showdans
geen plaats in de top 10. Bij de senio
ren werd zowel door de gardegroep als
door de showgroep de tweede plaats
behaald.
Verder kregen de juniorendanse
ressen voor de groepsgardedans, de
A-klasse groepsshowdans, de paardans
en de soloshowdans de kwalificatie
kaart voor de Europese kampioenschap
pen. Ook de senioren ontvingen voor
hun garde- en showdans startbewijzen
voor de Europese kampioenschappen
op zaterdag 13 mei. Maar eerst wordt
er nog enkele weken hard getraind
voor de nationale kampioenschappen
die op zondag 7 mei gehouden worden.

Biljartteam Leanzo
Grashoek kampioen
Het vierde heren-biljartteam van café Leanzo in Grashoek is
kampioen geworden in de poule-C. De Senioren Biljart Bond
Maas en Peel heeft hen uitgeroepen tot de grote winnaars van
de competitie 2016/2017. Ter gelegenheid van het kampioenschap vindt op vrijdag 28 april een receptie plaats. van 14.00 tot
16.00 uur kunnen de heren van het kampioensteam worden
gefeliciteerd bij zaal Leanzo in Grashoek.
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Dames VC Olympia bekronen
kampioenschap met winst
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van het eerste team van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen speelden zaterdag 22 april de
laatste wedstrijd van het seizoen. Na het binnenhalen van het kampioenschap van vorige week, wilden de dames in
stijl afsluiten. Dat deden ze tegen VC Landgraaf, het team van de nieuwe trainer voor volgend seizoen, Kees Bosch.
De Panningse dames kenden een
aarzelend begin tegen het gerouti
neerde team uit Landgraaf. Dit had
ze in de vorige wedstrijd de das
omgedaan. Regelmatig werden ze
dan ook gewezen op de open ruimtes.
Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat de
eerste set werd verloren met 18-25.
De dames begonnen getergd aan
de tweede set. Met wat schuiven
in het achterveld werden toch wat
meer ballen van de grond gehaald en
ook aanvallend ging het beter lopen.
Die tweede set werd met ruim verschil,

25-14, gewonnen en daarmee werd de
stand gelijkgetrokken. De vraag was of
de dames dit vol konden houden.
Daar leek het in de derde set niet
op, want Landgraaf nam wederom een
voorsprong. Olympia kwam wel dichter
bij, maar liet de tegenstander ook weer
uitlopen. Twee sterke servicebeurten
van Maud Rutten bracht de ploeg terug
in de set, die dan ook winnend afgeslo
ten werd met 25-22.
In set vier was het wederom span
nend en de twee ploegen gingen de
hele set gelijk op. Uiteindelijk was het

toch weer de thuisploeg uit Panningen
die de set binnen wist te slepen met
25-22. Daarmee was de winst in de
laatste wedstrijd van het seizoen bin
nen en kunnen de dames zich voor
gaan bereiden op hun promotie naar
de tweede divisie.
Dat gaat dan gebeuren zonder
Bertri Franken, Lorraine Korsten en
Maud Rutten die een stapje terug doen.
Ook trainers Mat Goossens en Ron van
Tongerlo afscheid van de groep en de
opvolger stond dus klaar aan de andere
kant van het net.

Helden houdt nacompetitiedroom in leven
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden blijft kans houden op een plek in de begeerde nacompetitie. Het won
zondag 23 april verdiend op eigen veld van Maarheeze met 3-1. De gevierde man was Ton Peeters die met een
loepzuivere hattrick voor rust de wedstrijd al snel in het slot gooide.
Maarheeze zit de laatste weken
in de hoek waar de klappen vallen.
Dat was ook te merken op Sportpark
Kerkeböske. Helden was heer en
meester op eigen veld, met name in
de eerste helft, en Ton Peeters wist dit
overwicht tot drie maal toe kenbaar te
maken. Met een droge knal zette hij
Helden op voorsprong.
Vlak daarna tekende hij na een
knappe actie voor zijn tweede van
de middag. Zijn derde doelpunt
werd afgevlagd voor buitenspel,

maar hij nam daarna zelf sportieve
revanche door voor rust alsnog voor
zijn derde treffer van de middag te
zorgen.
Na de rust lieten beide elftallen
de teugels wat vieren. Koen Maessen
werd wel nog enkele keren in de
gelegenheid gesteld om de score
verder uit te breiden, maar bleek
ongelukkig in de afronding. Robin van
Vuurden scoorde in de blessuretijd wel
nog een eretreffer voor de gasten,
maar dit veranderde niets meer aan

de uitkomst van de wedstrijd.
Helden blijft daarmee bovenin
draaien in de derde periode.
ONDO, dat de ranglijst in deze peri
ode aanvoert, moet wel nog een
uitglijder maken wil Helden deze
periodetitel nog bemachtigen en de
blauwhemden zullen de goede lijn
door moeten trekken.
Dit kan volgende week, als het
op bezoek gaat bij buurdorp BEVO in
Beringe, dat in de competitie één punt
boven de Heldenaren staat.

Timo van Gaal wint bij OVU

Ponyconcours
in Kessel
Ponyclub De Maasruiters uit Kessel houdt op zondag 30 april het
jaarlijkse ponyconcours. Ruim tweehonderd combinatie strijden om de titel
tijdens en startbewijzen voor Jumping Peel en Maas die verloot worden
onder de prijswinnaars.
kinderen van 6 tot 13 jaar zijn op
zondag de Bixie Rubrieken, die
eveneens uit springen en dressuur
bestaan.

De wedstrijd is tevens een selectie
voor de Limburgse kampioenschappen
springen en dressuur die dit jaar in
Sevenum gehouden worden. Voor de

Trend Juwelier

Door: Handboogschutterij OVU Grashoek
De Theo van Mullekom-beker werd op dinsdag 18 april verschoten voor alle leden van handboogschutterij OVU
uit Grashoek. Zeven schutters verschenen aan de start.
Na 25 pijlen trok Jan van Mullekom
envelop 2. De prijs viel in groep 3.
Deze werd gewonnen door Timo van

Gaal met 121 punten. Albert van Nierop
werd tweede met 216 punten. De derde
plek was voor Tuut van de Beele met

181 punten. De hoogste schutter was Jan
van Mullekom met 226 punten. Kijk voor
meer info op www.ovu-grashoek.nl

BEVO sleept overwinning
uit het vuur
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Na de grote nederlaag van een week eerder, toog het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe met een flink
gewijzigd team richting Someren-Eind. SSE had de punten nog hard nodig en ook BEVO diende nog enkele punten bij
elkaar te sprokkelen om zeker te zijn van lijfsbehoud. De Beringnaren keerden met 1-0 overwinning terug uit
Brabant.
In de 10e minuut van de wedstrijd
kreeg SSE een goede kans na een actie
over rechts. De rechterspits legde goed
terug op de zestien, maar de bal werd
enkele meters over geschoten. Na een
kwartier had de BEVO-ploeg het juiste
stramien gevonden en ging het steeds
beter spelen.In de 23e minuut leverde
dat een uitstekende aanval op via
Roger Gielen. Die vond Eric Minten die
de bal vervolgens voorzette op broer
Rob. Zijn schot ging er echter niet in.
BEVO had vervolgens het beste van
het spel en aanval op aanval volgde
richting het SSE-doel.

In de 38e minuut zette Eric Minten een
aanval op en bediende hij wederom
zijn broer. Die tikte de bal door naar
links op Sjors van Horen, die met zijn
zwakke rechtervoet van een meter of
twintig hard en hoog in de verre hoek
raak schoot, 0-1.
SSE kreeg in de 41e minuut een uit
stekende gelegenheid om de gelijkma
ker binnen te schieten. Na een mislukte
charge van linkerverdediger Demi
Basten gaf de goed leidende scheids
rechter een penalty aan SSE.
De penalty werd op sublieme wijze
gepareerd door Nick Steeghs en BEVO

ging met een 0-1 voorsprong de rust in.
Na rust bleef BEVO vanuit een gesloten
verdediging spelen en het was SSE dat
het spel moest maken en daar had
de ploeg de nodige problemen mee.
BEVO had in de tweede helft enkele
keren het geluk aan haar zijde.
SSE had het vizier slecht afgesteld en
had het aan zichzelf te wijten dat het
niet langszij kwam.
In de 82e minuut had BEVO nog
kunnen uitlopen toen Rob Minten
alleen voor de keeper de bal niet doel
treffend kon afronden. De BEVO-ploeg
kon met de volle buit richting Beringe.

Sieraden

o.a.
Zinzi
Buddha To Buddha
Bronzallure

Horloges o.a
Seiko
Daniël Wellington
Hugo Boss

Goud en zilveren
sieraden en reparaties
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Raadhuisplein 10 (naast DOK6) 077 – 310 12 22
Sonja, Wim en Myrthe,
Gefeliciteerd en heel veel succes
toegewenst met de opening van

TREND JUWELIER
BEAU BELLE
Ook willen wij langs deze weg
onze klanten heel hartelijk bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen
de afgelopen 10 jaar.

Eugenie en Theo
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Heldenaren JO13-1 boeken
eerste overwinning
Het JO13-1-team van voetbalvereniging VV Helden speelt sinds dit seizoen op het één-na-hoogste
niveau van Nederland. De ploeg wist tot zaterdag 22 april vijf punten bij elkaar te voetballen door
middel van gelijke spelen. Tegen de nummer drie van de ranglijst, Blauw Geel ’38, werd de eerste
zege van het seizoen geboekt. Het werd 3-4 voor de gasten uit Helden. “Dit is het resultaat van een
jaar keihard knokken voor iedere meter op het veld, zowel tijdens de training als in de wedstrijd”,
laat VV Helden weten. “Een groot compliment voor de jongens die al 114 tegendoelpunten moesten
incasseren, maar steeds weer met de kop omhoog het veld verlieten.”

Vijver breeërpeel

Eerste hengelwedstrijd in Helden
Bij hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden start het hengelseizoen weer op zaterdag 29 april. Die dag
wordt ook de eerste wedstrijd gehouden.
Het wedstrijdseizoen voor de
wedstrijdvissers van De Ruisvoorn start
met de wedstrijd Hengelsport Fish

Inn Venlo. Bij visvijver Breeërpeel in
Helden start de wedstrijd om 14.00 uur.
Om 13.15 uur vindt het loten onder de

deelnemers plaats bij clublokaal
Aan de Sjuulstek bij de visvijver aan
de Oude Dijk.

Ruime overwinning
SV Panningen bij laagvlieger
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen heeft in de wedstrijd tegen VV GKC uit Grathem op zondag 23 april een
grote overwinning geboekt. De Panningnaren waren met 5-0 te sterk voor de gastheren en houden zo zicht op de
nacompetitie.
Voorafgaand aan het duel gingen
de gedachten terug naar de heenwed
strijd. Een oppermachtig Panningen
slaagde er toen maar niet in het doel
te vinden en GKC-keeper Dennis in
de Kleef had de dag van zijn leven.
Panningen kreeg toen ongeveer
23 doelpuntrijke kansen tegenover
drie voor GKC 3. Toch won de ploeg uit
Grathem met 0-1.
Vanaf het eerste fluitsignaal nam
Panningen het initiatief op het hob
belige en harde veld. GKC daarentegen
trachtte met inzet en fysieke kracht
het spel te ontregelen. Zo duurde het
tot de 17e minuut eer Panningen op
voorsprong kwam via Robin van Osch.

Op aangeven van Remco Litjens rondde
hij beheerst af in de rechter beneden
hoek.
Na 25 minuten kwam het eerste
gevaar van de gastheren en dat bleek,
op één of twee afstandsschoten na,
ook het enige gevaar gedurende het
hele duel. Dave van de Port zag zijn
inzet echter uitstekend gepareerd
worden door keeper Jordy Nelissen.
In minuut 39 verdubbelden de groen
witten de voorsprong. Een schot van
William Steeghs kon door de keeper
gepareerd worden, maar hij kansloos
bij de rebound van Ilias Amhaouch.
Vlak na rust werd Remco Litjens in
het zestienmetergebied strak aange

speeld en met een magistrale aanname
stond hij plots oog in oog met de doel
man die hij met een ouderwetse punter
verschalkte, 0-3. De wedstrijd kabbelde
daarna voort. Panningen probeerde en
GKC was onmachtig.
In de 78e minuut strandde een
vrije trap van William Steeghs in de
muur, maar de attente Ilias Amhaouch
had al in de smiezen dat de keeper te
ver voor zijn doel stond en rondde de
afvallende bal met een lob loepzuiver
af. Een minuut later was het wederom
Ilias die de eindstand op 0-5 bepaalde.
Ondanks de drie treffers van Ilias
Amhaouch kreeg hij de wedstrijdbal
niet mee naar huis.

Ruiters actief in Posterholt
Door: paardensportverenigingen PSV De Cavaliers en TomMix
Ruiters van PSV De Cavaliers uit Helden en TomMix uit Baarlo hebben in het weekend van zaterdag 22 en zondag
23 april deelgenomen aan een springwedstrijd in Posterholt.
Tessa Duijf van de De Cavaliers
heeft op zaterdag gesprongen in
Posterholt in de klasse B en behaalde
hier een derde prijs met Going on van

de Rikse. Van TomMix wist Christel
Custers met Harley van de Boshei een
derde plek te halen in de klasse M1
dressuur. De Cavaliers namen ook deel

aan een dressuurwedstrijd te Someren.
Anne Pouwels deed met Don Johnson
mee in de klasse Z2. Zij behaalde een
tweede prijs.
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Nieuwe trainer
dames Targos Bevo Hc

Clubkampioen
schappen SSS Helden

Door: Mat Nellen, handbalclub Targos Bevo Hc
Maurice Janssen (41) uit Stein is met ingang van het nieuwe handbalseizoen de nieuwe hoofdtrainer van Targos
Bevo Hc-dames uit Panningen. Hij volgt Osvaldo Gomes op als trainer. De Zuid-Limburger heeft voor twee seizoenen
getekend bij de Panningse ploeg.

Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
In de gymzaal van het gemeenschapshuis ’t Kerkeböske stonden op
zaterdag 22 april de jaarlijkse clubkampioenschappen van SSS Helden voor
de verplichte oefenstof op het programma.

Janssen heeft veel ervaring als
trainer bij Overpelt (dames), Sittardia
(mannen) en V&L (dames). Het afgelo
pen anderhalf jaar stond hij aan het roer
bij de V&L-dames, die in de eredivisie
uitkomen. “Ik wilde in eerste instantie
een sabbatical-jaar nemen, maar het
projectplan van Targos Bevo Hc sprak

me erg aan. Het aanbrengen van
structuur binnen de damesafdeling sprak
me aan: talenten beter maken en naar
een hoger niveau brengen, zodat Targos
Bevo Hc structureel met de damesteams
op het hoogste niveau kan spelen.
Er wacht mij een grote uitdaging, maar
samen kunnen we ver komen. De basis

is goed, als we talenten laten rijpen,
komen ook de resultaten. Ik verheug me
op een vruchtbare samenwerking.
Het handbal leeft in Panningen en
omgeving. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Opleiden en presteren
kunnen harmonieus hand in hand
gaan”, stelt de nieuwe handbaltrainer.

Rob Bakker wint eerste
viswedstrijd
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging De Noordervaart
De eerste wedstrijd van de zomercompetitie van hsv De Noordervaart op zondag 23 april is gewonnen door Rob
Bakker. De wedstrijd vond traditiegetrouw plaats op visvijver De Donk in Meijel. Er waren 25 vissers die meededen.
In de weken voorafgaand aan de
wedstrijd was er goed vis te vangen in
de vijver. Bij de wedstrijd was het echter
heel verschillend. Op sommige plaatsen
was het zeer goed en op andere plekken

juist ‘naatje pet’. Het was Rob Bakker
die de Rabobank wisseltrofee mee naar
huis mocht nemen met een vangst van
11,93 kilo. Jan Nijssen werd tweede met
9,85 kilo en Charlie van Rhee derde met

11,75 kilo. Omdat er in vakken werd
gevist in deze competitie kan het zo zijn
dat iemand meer gevangen heeft dan
een ander, maar toch lager in de uitslag
staat.

RKMSV ten onder in tweede helft

De ochtend begon met de aller
jongste meisjes, geboren in 2010,
2011 en 2012. Het groepje van meiden
geboren in 2009 turnde apart, omdat
zij volgend seizoen instappers worden.
Iedereen kon bij deze leeftijdscate
gorieën een medaille behalen aan de
hand van het aantal punten.

De pupillen 2 en jeugdturnsters
turnden daarna allemaal tegen elkaar.
Eerste werden Guusje Steeghs en Anne
Absil, tweede werd Bo Ottenheim en
derde werd Lieve Boots. Daarna volgde
nog de C-selectie. Op de eerste plek bij
deze groep eindigden Hala Fattahy en
Mees van Rens.

N- en D-turnsters
Bij de pré pré-instappers werden
Laura Coppers, Meike Koopmans en Evi
Delissen eerste. Bij de pré-instappers
werden Anouk Lemmen, Joni Hermans,
Lieke Ueberbach en Milou Deckers.
Na de pré-instappers was het de
beurt aan de instappers en pupillen 1.
De N- en D-turnsters lieten in aparte
groepen hun kunsten zien. Bij deze
groepen konden maar drie meiden
een medaille halen. Bij de D-turnsters
werd Janne Driessen eerste, Pien van
Ninhuys tweede en Lincy Smeets
derde. Bij de N-turnsters werd Doortje
Deijkers eerste, Fleur Coppers tweede
en Cielke Verkoeijen derde.

natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel heeft zondag 23 april duur puntverlies geleden. Uit bij Cranendonck
konden er goede zaken worden gedaan in de strijd om lijfsbehoud. Het liep echter anders. Na de wedstrijd lange
tijd onder controle te hebben, liet de Meijelse ploeg de voorsprong en daarna zelfs de punten uit de vingers
glippen. Het werd 3-1 voor thuisploeg.
De ploeg uit Meijel was de eerste
helft beter en het lukte Cranendonck
niet om bij het Meijelse doel in de
buurt te komen. RKMSV grossierde ook
niet in kansen, maar was wel vaker
dichterbij het vijandige doel te vinden.
De 0-1 was een doelpunt dat recht
deed aan het spelbeeld. Sjoerd Boots
prikte binnen nadat de keeper een
afstandsschot van Ramon Vossen niet
kon pakken. RKMSV controleerde en de
thuisploeg moest het ondergaan.
De tweede helft was het zaak de
controle te behouden en de voor

sprong uit te bouwen, maar ondanks
de grote kansen bleef het slechts 0-1.
Ad Snijders en Jimmy Flipsen kwamen
beiden een keer van links naar binnen,
maar kregen de bal vanuit kansrijke
positie niet tussen de palen. In de jacht
naar een doelpunt viel de controle uit
het eerste uur weg en Cranendonck
maakte dankbaar gebruik van de ont
stane ruimte.
Het veld werd groot en balverlies
duur. Toen RKMSV de bal verspeelde en
er zes man voor de bal stonden, brak
Cranendonck uit. De aanval werd nog

afgeremd, maar de voorzet kon toch
komen. Via de spits en een Meijels
been viel de bal achter Van Nienhuijs
in het doel, 1-1. Daarna ging het mis.
De rust was weg en Cranendonck
counterde naar 2-1. RKMSV ging éénop-één spelen en Jimmy kreeg daarop
een kans, maar zijn inzet werd over het
doel gewerkt. De Meijelnaren kregen
juist aan de andere kant het deksel op
de neus, toen ook de 3-1 uit een tegen
aanval viel. Het werd een verliespartij
die niet paste bij het spel en de resulta
ten van de laatste weken.

gezocht

Zaterdag- / Vakantiehulp

Helden JO9-3 kampioen
De jongens van JO9-3 van voetbalvereniging VV Helden zijn op zaterdag 22 april kampioen geworden. In navolging van VVV-Venlo dat zich de avond ervoor tot kampioen kroonde, was ook de Heldense
ploeg twee speelrondes voor het einde niet meer in te halen voor de concurrentie. Met 24 punten uit
acht wedstrijden werden Raf, Kjeld, Kris, Cas, Milan, Ries, Owen, Bing en Max ongeslagen kampioen.
Ook de leiders Guus, Pieter en Niels deelden in de feestvreugde.

Ben je op zoek naar een leuke afwisselende
baan op een plantenkwekerij in Meijel?
Neem dan contact op met:
Op het Veld potcultures
06 – 17 23 44 05

18

sport

26
04

Winnende treffer in laatste minuut

Egchel pakt zege in derby met Grashoek
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
De derby tussen de eerste herenteams van SV Egchel en SV Grashoek
op zondag 23 april eindigde in een 3-2 overwinning voor de thuisclub.
Daarmee was de uitslag tegenovergesteld aan de heenwedstrijd. Ditmaal
maakte Egchel in de laatste minuut de winnende treffer, in november van
vorig jaar was het Grashoek dat in de slotfase de zege naar zich toe trok.
Over de hele wedstrijd gezien, mag
de overwinning van de oranjehem
den als verdiend worden beschouwd.
De thuisclub kreeg de meeste en
beste kansen. Egchel had gedurende
de eerste helft een licht overwicht,
Grashoek stelde in deze fase enigszins
teleur. Nadat Bas Maessen namens de
gasten na een half uur uit een vrije
trap zijn kopbal achter zag gaan, kwam
Egchel in de 34e minuut op voorsprong.

Jorrit Kersten schoot na een aanval over
diverse schijven onberispelijk in de
verre hoek, keeper Koen Clephas had
het nakijken, 1-0.
Direct na de thee was de stand al
weer in evenwicht. Bas Maessen zag
zijn kopbal ditmaal wel in het doel
verdwijnen achter keeper Bjorn Oomen,
1-1. De wedstrijd ging vervolgens
gelijk op en de spanning werd verder
opgevoerd. De oranjehemden kregen

kansen via Juul Stammen, Frank Gielen
en Lex Verstappen, echter zonder suc
ces. Erwin Peijnenburg schoot aan de
overkant in kansrijke positie naast.
In de 71e minuut nam Egchel
weer een voorsprong. Na een Egchelse
aanval kwam de bal bij Leon Teeuwen
terecht. Die maakte geen fout, 2-1.
De gasten gaven zich niet zomaar

gewonnen en zeven minuten later
zorgde invaller Chris Hunnekens met
een mooi schot voor de 2-2. Een schot
van Raoul Brennenbroek ging vervol
gens over het Egchelse doel.
Zeven minuten voor tijd ging
Frank Gielen alleen door en de bal
verdween duidelijk over de doellijn,
echter de arbiter kende geen doelpunt

toe na raadpleging van de assistentscheidsrechter van Grashoek. Toch zou
er nog een winnaar uit deze derby
komen en wel in de laatste minuut.
Lex Verstappen schoot met zijn linker
de bal voorbij doelman Clephas, 3-2.
Einde wedstrijd. Grashoek verspeelde
door haar recente uitslagen wellicht het
kampioenschap.

HVT1 VC Olympia kampioen
Het HVT1 team van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen werd zondag 23 april kampioen.
Ze werden daarmee het zesde kampioensteam van het seizoen voor VC Olympia. Alle kampioenen
worden gehuldigd tijdens een receptie op vrijdag 19 mei bij Thoes in Panningen.

Wij werken voor jóu! Dames VC Kessel eindigen
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Assistent hovenier – Vac.nr. P015491

Je assisteert een ervaren hovenier bij aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in tuinen van particulieren en overheden. Je hebt affiniteit met
het hoveniersvak en bent gemotiveerd.

Teeltmedewerker snijbedrijf champignonkwekerij
Vac.nr. P015283

Je verricht alle voorkomende teeltwerkzaamheden en bedient machines.
Op termijn krijg je meer verantwoordelijkheden over snijden en kwaliteit. Een mbo-diploma en ervaring in de champignons zijn een must.

Parttime medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P015478

Voor 8 uur per week. Je gaat biggen behandelen, stallen schoonmaken
en zeugen verzetten. Ervaring is niet vereist, je bent vooral gemotiveerd
en weet van aanpakken.

Teeltmedewerker gewasverzorging – Vac.nr. P015322

Je scout het gewas op ziekten en plagen, zet biologische bestrijding uit
en met behulp van een spuitrobot voer je ook gewasbescherming uit. Je
hebt affiniteit met de glastuinbouw, een spuitlicentie is een pre.

Isolatiemedewerker – Vac.nr. P015055

Samen met collega’s isoleer je daken, wanden en vloeren op diverse
locaties in Nederland. Je hebt ervaring in de bouw, een rijbewijs BE en
een geldig VCA-certificaat.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

als vierde

Door: volleybalvereniging VC Kessel
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel stond zaterdag 22 april De Jokers op de planning.
Het bleek een spannende wedstrijd te worden, want het ging om de derde plek op de ranglijst. De wedstrijd werd
om 19.00 uur gespeeld in Maastricht.
De eerste set ging gelijk op. Er was
een wisselende sfeer. Telkens als De
Jokers het voortouw namen, kwam
er weer een switch en kwam Kessel
op voorsprong. Kessel moest nog flink
worden wakker geschud, want met
een paar netfouten, passfouten en per
soonlijke fouten verloren ze de eerste
set met 25-21. De tweede set verliep

ongeveer hetzelfde. Kessel kwam niet
echt ten aanval en scoorde daarom vrij
weinig. De set werd nipt verloren door
Kessel. Dit resulteerde in een setstand
van 25-23. De Kesselse dames moesten
er hard voor vechten om nog drie sets
te kunnen pakken.
De derde set verliep beter, aan
beide kanten. Het spel ging gelijk op,

maar deze keer mocht Kessel de set
mee naar huis nemen. Deze werd nipt
gewonnen met 25-27. Er was dus nog
een kans. Dit mocht helaas niet baten,
want VC Kessel verloor de vierde set
met 25-15. De laatste wedstrijd van het
seizoen resulteerde een einduitslag van
3-1 voor De Jokers en dus een vierde
plek op de ranglijst voor Kessel.

Heren VC Olympia lijden
kansloze nederlaag
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De heren van het eerste team van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen traden voor de laatste keer dit
seizoen aan in de eerste klasse. De uitwedstrijd tegen Accretos in Roggel op zaterdag 22 april zou voor een mooi
einde aan een roerig seizoen moeten zorgen, maar de wedstrijd liep uit op een deceptie.
Het herenteam uit Panningen was
geen schijn van het team van de laatste
wedstrijden. Op alle vlakken werden
ze door de Roggelse heren afgetroefd.
De passing was het grootste probleem
gedurende de wedstrijd. Mede hierdoor
was er weinig variatie in het aanvals
spel waardoor Accretos makkelijk

het spel van VC Olympia kon lezen.
Dat leidde steeds tot een tweemans
blok waar de Panningse heren niet
doorheen kwamen.
Door de slechte passing waren ze in
de eerste drie sets kansloos tegen het
goed spelende Roggel. In de vierde set
toonden ze nog even karakter door het

Accretos lastig te maken, maar ze kwa
men op het einde te kort. De kansloze
nederlaag was een goede afspiegeling
van het afgelopen seizoen dat vele
pieken en dalen kenden. De heren
hopen zich te kunnen herpakken en
rekenen op een beter seizoen in de
tweede klasse.
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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

Elke Dautzenberg
13 jaar
Helden
Het Bouwens

Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Zij zouden mij omschrijven als een
sportief, aardig en onhandig meisje.
Ik herken mij hierin wel, want ik zit op
dansen en turnen en laat weleens per
ongeluk dingen uit mijn handen vallen
of struikel vaker omdat ik dingen op de
grond over het hoofd zie.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Afgelopen jaar ben ik naar Indonesië

geweest. Nu ik al een keer naar Azië
ben geweest, wil ik graag nog een keer
een rondreis maken door Afrika met
mijn familie. Ik weet nog niet goed wat
ik dan moet verwachten, maar vind het
leuk om de andere cultuur en het land
schap in Afrika te zien.
Wat deed je als kind het liefst?
Omdat ik het enige meisje ben en een
oudere en jongere broer heb, speelde
ik vroeger vaak alleen een verhaal.
Dan was ik verkleed als een prinses of
als het Sinterklaas was als zwarte piet,
bijvoorbeeld.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?

jongeren 19

aan
Elke Dautzenberg

Ik ken beste veel vrienden en vriendin
nen die andere mensen leuk vinden.
Als ik een soort liefdeskracht zou heb
ben zou ik deze mensen heel makkelijk
kunnen koppelen zonder dat er al te
veel gedoe om is.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou ervoor kiezen om dan voor de
rest van mijn leven 23 jaar te blijven.
Als je 23 jaar oud bent dan ben je
ouder dan 18 jaar, maar ben je nog
steeds wel redelijk jong. Als 23-jarige
heb ik hopelijk een baan, misschien
wel een leuke vriend en woon ik in
mijn eigen huis.

Koningsspelen van De Groenling
Basisschool De Groenling uit Panningen had op vrijdag 21 april samen met de ouder-activiteitencommissie eigen Koningsspelen georganiseerd. Na een gezond en gezamenlijk ontbijt op school,
ging iedereen naar het Thyascomplex in Panningen. Daar begonnen de groepen 1 tot en met 4 aan
een atletiekspellencircuit. Groepen 5 tot en met 8 gingen aan de slag met een Military Bootcamp
onder leiding van Damion Penningnieuwland.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt mij leuk om een keer met mijn
vriendinnen op vakantie te gaan naar
een warm land zoals Turkije of Curaçao.
Dan gaan we voor de eerste keer met
zijn allen op stap zonder onze ouders.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn familie en vrienden betekenen
alles voor mij. Daarom zou ik foto’s
met deze dierbare mensen nooit weg
gooien. Later kun je deze foto’s altijd
nog een keertje terugkijken en zo
herinneringen van die tijd ophalen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
De film Romeo and Juliet op Netflix
is een van mijn favoriete films. Ik zou
in deze bestaande film willen spelen,
omdat ik het zo’n mooi liefdesverhaal
vind. Ik heb hem al tig keer bekeken,
maar het blijft een pakkend verhaal.
Ik zou Juliet wel willen spelen in deze
film.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik ben erg goed in sporten en vind
daarom gym het leukste vak op school.
Ik heb voor dit vak dan ook goede
punten. Het stomste vak vind ik natuur
kunde, omdat ik in dit vak helemaal
niet goed ben.
Heb je een bijnaam?
Mijn familie noemt mij altijd bij mijn
volledige naam, maar mijn vriendinnen
korten mijn naam af en noemen me El.
Sinds ongeveer een half jaar noemen
ze mij ook weleens Tikkie. Ik heb geen
idee waar deze bijnaam vandaan komt,
maar ik vind het wel grappig.
Wat is je beste eigenschap?
Ik kan goed met mensen omgaan en
kan mezelf goed inleven in andere
mensen. Ik probeer altijd aardig te
doen en heb graag mensen om mezelf
heen. Ik denk dat mijn beste eigen
schap is dat ik sociaal ben.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat ik alles
kan vertellen aan mijn vriendinnen.
Ook vind ik het belangrijk dat je op
iemand kunt rekenen en je weet dat
iemand altijd voor je klaar zal staan.
Ik kan alles bij mijn vriendinnen kwijt.
Wie kent jou het beste?
Mette, mijn beste vriendin, kent mij het
allerbeste. Wij zijn van kleins af aan al
beste vriendinnen en weten heel veel
van elkaar. Ze weet wat ik leuk vind en
wat ik niet leuk vind en staat altijd voor
mij klaar. Ik denk dat ik ook diegene
ben die haar het beste kent.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou mezelf twee adviezen meege
ven. Ten eerste zou ik zeggen dat ik
tegen sommige mensen beter geen
domme dingen kan zeggen, omdat dit
soms heel erg ongemakkelijk en niet
gepast is in de situatie. Verder heb ik
vaker meegemaakt dat ik op een leuk
moment opeens naar de wc moest.
Ik zou mezelf als advies geven dat ik
altijd eerst even naar de wc moet gaan.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Als ik een berichtje stuur, vind ik die er
vaak een beetje saai uitzien, dus stuur
ik achter mijn berichtje meestal nog
twee hartjes naar mijn vriendinnen.

Kermis
Een volksfeest waar
vrijwel het hele dorp op af
komt en dat al bijna duizend
jaar bestaat. Veel kinderen
kijken er ieder jaar weer naar
uit. De botsauto’s en de
carrousel kunnen er niet
ontbreken: De traditionele
kermis. In Peel en Maas is de
eerste kermis al geweest.
Maar is de kermis nog net zo
populair als vroeger?
De kermis in Helden is
alweer achter de rug en de
kermis van Maasbree nadert.
Een aantal jaar geleden was de
‘Breetse kermis’ voor mij hét
evenement van het jaar. De
kermis draait immers ieder jaar
vrijwel recht voor mijn huis.
Geen dag van de week ging
dus voorbij zonder een rondje.
Laatst las ik echter een artikel
dat de kermis helemaal niet
meer zo in trek is bij kinderen.
Velen gaan een dagje naar een
pretpark of mogen een knuffel
uitzoeken in de speelgoedwinkel. Een ritje op de carrousel of
touwtje trekken zijn er dus
vaak niet meer bij.
Ik zou het jammer vinden
als de kermis door de leegloop
van attracties zou verdwijnen.
Het is en blijft een feest
waarbij dorpsgenoten met
elkaar in contact komen.
Ze maken een praatje op het
kermisterrein of feesten
’s avonds gezamenlijk tijdens
het uitgaan. Jong of oud, het
maakt niet uit; het gehele
dorp bij elkaar. Laat de rups,
de octopus en de carrousel dus
nog maar heel wat rondjes
draaien. De kermis mag naar
mijn mening absoluut niet weg
uit de dorpen!
Janique
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Agenda t/m 4 mei 2017
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27
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Koningsdag Kessel

Koningsdag Beringe

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

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

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

vr
28
04
za
29
04

Cabaretvoorstelling Begijn Le Bleu
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

wo
03
05

Kindermiddag Romeinen en
Kelten

do
04
05

Kienmiddag

Tijd: 14.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Helden

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

Oud-ijzerinzameling

Opening infoloket ViaVia

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Koningsdag Maasbree

Gerbera-verkoop

Cursus Word voor beginners

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

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: schutterij St. Urbanus
Locatie: huis-aan-huis in Grashoek

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Koningsdag Panningen

Kapela Pohoda

Dodenherdenking Baarlo

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

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: kerk Baarlo

Koningsdag Koningslust

Koningschieten

Dodenherdenking Kessel

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

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: schietterrein De Witmaeker Kessel

Tijd: 19.30 uur
Locatie: oorlogsmonument Donk Kessel

Koningsdag Egchel

Eerste wedstrijd hengelsport
seizoen

Dodenherdenking Panningen

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

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

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

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: HSV De Ruisvoorn
Locatie: visvijver Breeërpeel Meijel

zo
30
04

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

Ponyconcours springen, dressuur
en bixie
Tijd: 09.00-19.00 uur
Organisatie: pc&rv De Maasruiters Kessel
Locatie: Keizersbaan Kessel

Oldtimertocht
Tijd: verzamelen vanaf 09.45 uur
Locatie: restaurant De Heere van Meijel

Tijd: 19.40 uur
Locatie: oorlogsmonument Everlo Panningen

Dodenherdenking Maasbree
Tijd: 19.43 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Dodenherdenking Meijel
Tijd: 19.45 uur
Locatie: Alexanderplein Meijel

Kapela Pohoda bij
Communicanten
Koningslust bij bakker Muziek onder de Toren
De communicantjes van basisschool De Springplank uit
Koningslust hebben onlangs een bezoekje gebracht aan Bakkerij
Teun in Panningen. Om zich voor te bereiden op de communie,
die in juni wordt gevierd, kregen de kinderen uitleg over hoe
brood, koek en vlaai worden gebakken. Nadat ze naar de uitleg
van de bakker hadden geluisterd, mochten de leerlingen ook zelf
nog aan de slag.

De blaaskapel Kapela Pohoda, bestaande uit leden uit Peel en Maas, is op zaterdag 29 april te gast
bij Muziek onder de Toren. Tussen 13.30 en 16.30 uur staat de kapel op het podium op het
Raadhuisplein in Panningen. Kapela Pohoda, wat tevredenheid betekent, werd in september 2015
opgericht om muzikanten met elkaar te laten musiceren. De kapel, bestaande uit voornamelijk
ouderen, repeteert iedere maandagmiddag in DOK6 in Panningen. “Deze vorm van vrijetijdsbesteding
voor de rijpere jeugd houdt geest en leden scherp, gezien men goed bij de les moet blijven en een
repetitie gepaard gaat met behoorlijke inspanning en discipline”, zo laat de kapel weten.
Het ensemble is nog op zoek naar een tenorhornnist en een zangeres.
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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 30 april
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. Jan
Teeuwen en Lies Teeuwen-Evers
Woensdag 3 mei
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 april
Geen H. Mis
Zondag 7 mei
Geen H. mis

Cluster MKBE

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Jeanne SteeghsLormans (jaardienst)

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 29 april
Geen H. Mis
Zaterdag 6 mei
H. Mis ‘Roepingenzondag’ 17.30 uur
t.i.v. Marie Janssen-Joosten
(zeswekendienst)

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 30 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
ouders Leonardus en Maria Absil-Sillen
en overleden kinderen
Extra collecte misboekjes
Overleden:
Thei Lemmen, 88 jaar

Jaardienst Sraar Engels en ouders
Linssen-van Deursen en kinderen.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 april:
H.Mis: 11:00 uur.
Lectoren: mevr. Elly Gooren /
mevr. Els Hanrats
Zang: Dameskoor.
Intenties:
Overleden ouders Jozef en Wilhelmina
Duijf-van der Schoot.
Graad Linssen (verjaardag) en
An Linssen-Peeters.
Jaardienst Nel Wijnen-Hendriks en
Sjeng Wijnen, kleinzoon Twan Wijnen
en schoonzoon Piet Peeters

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 29 april
19.15 uur Zes wekendienst voor
Mevr. Mien Jacobs-Beurskens.
Zes wekendienst voor Margriet
Konings-Kranen.
Maandag 1 mei
19.00 uur Rozenhoedje bij de kapel in
Kessel-Eik.
Woensdag 3 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 6 mei
19.15 uur. Overleden ouders
Sieben-Peeters en overleden familie.
Overleden ouders Nol Jacobs en

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

Mien Jacobs - Benders.
Mededeling;
De Eerste H.Communie van de kinderen
zal plaats hebben op donderdag
25 mei. De viering begint om 10.00 uur.

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 30 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Zeswekendienst Jan Peeters.
Jaard. Cor Houben en Drina HoubenRongen
Jaard. Mathilde Beurskens-Manders en
Gerardus Beurskens.

Kerkdiensten
Donderdag 27 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 30 april
H. Mis 10.00 uur Eerste H. Communie
kinderen groep 4 bs. Den Doelhof t.i.v.
alle gezinnen in Meijel
Maandag 1 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 2 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 4 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur

Jaard. Jacobus Gubbels en Bertha
Hendrikx.
Wiel Coonen.
Donderdag 4 mei
8.30 uur
H. Mis. 19.00 uur Dodenherdenking.
Vrijdag 5 mei
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
€ 25,00 NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 30 april
9.30 uur
Voor de parochie.
Zondag 7 mei
9.30 uur
Gertruda en Elizabeth
Timmermans – Joosten

Kerkdiensten
Zaterdag 29 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Fien Schmitz-Giesen (verj.); Cor van
den Beuken en Jac van den Beuken;
Raffaele Coppola (coll); Leo Nelissen
en To Nelissen-Lemmen; Harrie Kessels
(bgv. verj.); Herm Peeters, opa en oma
Peeters-van Lier
Extra collecte misboekjes

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

Sjra Timmermans
Leen Joosten.
Mededelingen:
Maandag 1 Mei om 19.00 uur
rozenkrans kapel Kessel-Eik bij slecht
weer in de Kerk.
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

Kindermiddag

‘Met mij gaat alles goed’

Romeinen en Kelten
in streekmuseum

Cabaretier Begijn Le Bleu
in DOK6 Theater

Vanwege de landelijke Week van de Romeinen vindt in streekmuseum
’t Land van Peel en Maas in Helden een kindermiddag plaats op woensdag
3 mei. Deze heeft het thema Romeinen en Kelten.

De Vlaamse cabaretier Begijn Le Bleu staat vrijdag 28 april op de planken in het DOK6 Theater in Panningen.
De artiest werd bekend bij het grote publiek door het televisieprogramma Foute Vrienden.

Tijdens de middag stappen
kinderen terug in de tijd van de
Kelten en Romeinen, zo’n 300 vóór
Christus tot ongeveer 500 na Christus.
Ze maken op een ludieke en speelse
manier kennis met de strijd die twee
figuren met elkaar voeren in het Rijk
van Peel en Maas: Kelt Bryan, een
lokale held, en de Romein Hilarius,
een rijke en goedlachse levensgenieter
uit Rome.
In spel- en theatervorm wordt
de macht van de Romeinse heersers
en de keuze van Kelt Bryan en zijn
lotgenoten uitgebeeld. Gaat Bryan
in gevecht, waardoor hij kans
loopt vermoord te worden, sluit hij

vriendschap met de Romeinen of
slaat hij op de vlucht naar Engeland?

Spel- en
theatervorm
De kindermiddag wordt
georganiseerd door WAU!-animatie,
stichting Cultuurpad, recreatiepark
De Heldense Bossen en het
streekmuseum in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. De activiteit
start woensdag 3 mei om 14.00 uur in
het museum in het gemeenschapshuis
aan Aan de Koeberg in Helden.
Aanmelden is niet nodig en ook
papa’s en mama’s zijn welkom.

Met zijn soloprogramma ‘Met mij
gaat alles goed’ laat Le Bleu het publiek
nadenken over de westerse maatschap
pij. Er zijn immers slechts drie woorden
die er toe doen in deze wereld, stelt
de cabaretier: pluk de dag, want al het
andere is bagage. Wat Begijn overkomt,

welke gevolgen dat heeft en hoe hij
er telkens in slaagt het leven moeilij
ker te maken dan het is, vertelt hij in
zijn nieuwe theatervoorstelling. ”Als u
op Facebook kijkt, dan lijkt het leven
één groot feest, iedereen is geluk
kig. Nooit post iemand eens een foto

waarop hij ligt te janken in bed. In mijn
show laat ik die keerzijde wel zien”,
aldus de Vlaming. Met zijn show laat
hij het publiek lachen om losers, maar
zorgt hij er ook voor dat de bezoekers
zich er stiekem in herkennen. De voor
stelling bij DOK6 begint om 20.15 uur.

Bromfietsen, motoren en auto’s

Oldtimertocht in Meijel
Oude bromfietsen, motoren en auto’s maken zondag 30 april een grote oldtimertoertocht door Meijel.
De oldtimers verzamelen zich vanaf
09.45 uur bij restaurant De Heere van
Meijel aan de Dorpsstraat in Meijel.

Liefhebbers van oude voertuigen zijn
dan van harte welkom om een kijkje te
komen nemen.

Om 10.30 uur vertrekken de brom
fietsen, gevolgd door de motoren om
10.45 uur en de auto’s om 11.00 uur.

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

€ 5999,Durante lak lavazwart
190 x 251 x 230 cm

compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HORST

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Koningsdag GEOPEND
van 10 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.
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