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Met u wil de raad in gesprek over

het loslaten van de sluitingstijden
voor de horeca
De raad nodigt u uit om over dit onderwerp in gesprek te gaan
met raadsleden in de Thematische Beeldvormende Vergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden op 30 mei 2017
om 19.30 uur, in gemeenschapshuis De Wiekslaag
Kanaalstraat 94, 5986 AH Beringe. Voor meer
achtergrondinformatie en stukken kijk op:
www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering >
datum 30 mei 2017
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Rennend
door het centrum
Het centrum van Panningen was op zaterdag 13 mei het toneel van de achtste Guus Wokke Opticienloop. Bijna driehonderd hardlopers renden onder prachtige omstandigheden rondjes over verschillende afstanden. De loop werd georganiseerd door Atletiek Helden. De 5 kilometer bij de vrouwen werd gewonnen door Laura Kok uit Helmond.
Bij de mannen zegevierde Victor den Haan uit Venlo. Op de dubbele afstand wisten Jop Teepen uit Neer bij de mannen en Marlies Wijdeven uit Horst bij de vrouwen de eerste
plek te veroveren. De loop in Panningen maakt onderdeel uit van het Cox en co Midden-Limburgs Avondloopcriterium waar nog drie wedstrijden van op het programma staan.
Naast de ‘volwassen’ afstanden van 5 en 10 kilometer, gingen ook veel kinderen de strijd aan op de 500 meter, 1 kilometer en de 2,5 kilometer. Zij hadden voorafgaand aan
de loop een hardloopclinic gehad tijdens de gymles op school. (Foto: Ellen Heuijerjans)

Strafonderbreking leidt tot vrijheid

Doodrijder Meijel op vrije voeten
De Poolse man die in 2013 een echtpaar en hun kleindochter doodreed in Meijel, is vervroegd vrij gekomen.
Hij moest van de rechter vijftien maanden de cel in. Omdat zijn vriendin zwanger was, mocht hij na bijna negen
maanden in de gevangenis naar Polen om bij haar te zijn. Maar de man is vanwege zijn veroordeling een
ongewenst persoon en mag zodoende niet meer terugkeren naar Nederland.
Op 12 mei 2013 vloog de man met
zijn auto uit de bocht op de Heldensedijk
richting Meijel. Hij kwam op het fietspad
terecht en reed daarbij een echtpaar aan
dat samen met hun 2-jarige kleindochter
aan het fietsen was. De drie overleden
aan hun verwondingen. De Poolse man
had niet gedronken, maar reed wel te
hard. De zaak kreeg extra aandacht toen
de vader van het overleden meisje een
stoel naar de rechter gooide in de rechtbank van Roermond toen die de Poolse
man een taakstraf oplegde. In hoger
beroep werd de Poolse man veroordeeld

tot vijftien maanden cel. De vader van
het meisje reageerde in diverse media
verbaasd op de vrijlating van de man.
De ouders, woonachtig in het Brabantse
Heesch, van het kindje kregen pas te
horen dat de man vrij was toen het al
gebeurd was. Verschillende politieke
partijen lieten al weten te willen kijken
naar de regeling die de vrijlating van de
man mogelijk maakte. Ze willen onderzoeken of aanpassen van de regeling
mogelijk is.
De Venlose politicus Geert Wilders
noemde het op Twitter ‘schandalig’ dat

de Poolse man weer op vrije voeten is. Klaas Dijkhoff, staatssecretaris
van justitie, heeft volgens de media
nog geprobeerd om de vrijlating
tegen te houden, maar dat lukte niet.
De beroepscommissie van de Raad voor
Strafrechtstoepassing dwong de staatssecretaris tot de vervroegde vrijlating
omdat het volgens de Nederlandse
wetgeving wel degelijk mogelijk is.
Iedereen in Nederland die een
bepaald gedeelte van zijn straf heeft
uitgezeten, komt in aanmerking voor
vervroegde vrijlating. De Poolse man

had al meer dan de helft van straf erop
zitten en kreeg toestemming om zijn
zwangere vriendin te bezoeken in Polen.
Omdat het gaat om een celstraf van drie
jaar of minder van een buitenlander,

hoeft de man de rest niet meer uit te
zitten op voorwaarde dat hij niet meer
naar Nederland komt. Mocht de man wel
terugkeren naar Nederland, dan moet hij
de resterende straf alsnog uitzitten.
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Gemeente presenteert plannen aan buurtbewoners

Keverbergplein: nieuw plan, dezelfde
commotie
De omwonenden van het Keverbergplein in Kessel konden op
donderdag 11 mei naar een bijeenkomst van gemeente Peel en Maas over
de plannen rond het verkeersplein in hun dorp. Het plan zorgde eerder al
voor de nodige commotie en tijdens de bijeenkomst bleek dat de
omwonenden nog altijd in twee kampen zijn verdeeld. De ene kant wil
aanpassen, de andere kant niet.
De gemeente wil het wegdeel
dat door het groene middengedeelte
van het Keverbergplein ligt, sluiten
voor auto’s en ook de straat bij de
kinderopvang wordt voor auto’s niet
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meer toegankelijk. De parkeerplaatsen
die verdwijnen bij de straat bij de
kinderopvang, worden naar het groene
gedeelte van het plein verplaatst.
Ook moet er een verkeersremmende
vluchtheuvel verrijzen om het
verkeer af te remmen dat vanaf de
Koninginnelaan of de Binnenweg
richting de Oeverbergstraat rijdt.

Plan goedgekeurd,
toch ingetrokken
“Een ramp”, noemt de ene
omwonende het, terwijl een andere
spreekt over “het maximale dat
verbeterd kon worden met deze
minimale inspanningen.” Het plan blijft
voor de nodige opschudding zorgen
binnen de gemeenschap die in de
buurt van het plein woont. Vorig jaar
werd het originele idee door het
College van B&W van Peel en Maas
goedgekeurd, maar na protesten en
een handtekeningenactie uit de buurt,
werd het toch weer ingetrokken.
Buurtbewoner Sjaak vindt dat
er helemaal geen plan nodig is.
“Het is prima zoals het nu is. Waarom
moet het aangepast worden? Ik kan
me geen ongeluk herinneren in de
laatste twintig jaar, dus onveilig is
het niet.” Sjaak was betrokken bij de
handtekeningenactie die in de buurt
werd opgezet. “De gemeente schrok
daarvan en trok het plan in. Daarna
zouden ze met ons overleggen, maar
dat is nooit gebeurd. De communicatie
is slecht gegaan.”
De drie initiatiefnemers van het
originele plan zijn het daar absoluut
niet mee eens. “Ik kan me niet

bedenken wat er nog meer had
kunnen gebeuren op het gebied
van communicatie”, vertelt Maurice.
“We zijn al zeven jaar bezig met
het plan en zijn met ons idee alle
deuren langs geweest om te vragen
wat de andere buurtbewoners ervan
vonden. Toen was iedereen positief.
Het is een beetje hetzelfde verhaal
als met Kasteel De Keverberg. Eerst
was iedereen tegen de renovatie en
nu het klaar is, vindt iedereen het
prachtig. Mensen willen vaak geen
verandering.”

Te smal voor
vrachtwagens
De initiatiefnemers kwamen
in samenwerking met onder meer
de verkeerspolitie tot het plan wat
er nu ligt. Ze beoogden vooral een

opknapbeurt van het plein en meer
veiligheid voor spelende kinderen.
“Dat er nooit ongelukken gebeuren, is
geen argument”, zegt initiatiefnemer
Niels. “Moeten er eerst doden vallen,
voordat je het aanpast? Je kunt het
beter voor zijn. Het plan is veiliger en
het plein ziet er straks beter uit.”
Een veelgehoorde opmerking
op de avond was dat het zuidelijke
gedeelte van de Keverbergstraat nu
al te smal is voor de vrachtwagens.
In het plan wordt daar niets aan
veranderd. “Ik houd nu al iedere keer
mijn hart vast als een vrachtwagen
langs mijn auto rijdt die naast de stoep
staat”, aldus een buurtbewoonster.
Het centrum wordt steeds drukker
en de Keverbergstraat is dan een
alternatieve route voor de Dorpstraat.
Het wordt dus steeds drukker met
auto’s én vrachtwagens. Daar is geen

rekening mee gehouden.” Ook gaven
verschillende buurtbewoners aan dat
ze graag een eenrichtingsstraat zouden
willen rondom het plein.
De plannen liggen zes weken ter
inzage bij de gemeente. In die tijd
kunnen bezwaren ingediend worden.
De gemeente neemt de opmerkingen
van de bewoners ook mee in de
definitieve plannen. “We wachten
natuurlijk nu eerst af wat er binnen
gaat komen en dan kunnen we
eventueel de plannen nog aanpassen”,
laat een woordvoerster weten. Daarna
gaat het plan door naar het college en
vervolgens beslist de gemeenteraad of
het plan doorgang vindt.
Omdat de discussie gevoelig ligt, wilden
de geïnterviewde personen niet met hun
achternaam in het nieuwsblad.
(Schets: Gemeente Peel en Maas)

Bijeenkomst aanpak Jan Truijenstraat en Kerkstraat

Dorpsoverleg Meijel wil veiligere
toegangswegen
Dorpsoverleg Meijel hield onlangs een bijeenkomst voor dorpsbewoners waarbij ze haar plannen voor de toegangswegen Kerkstraat en Jan Truijenweg
toelichtten. Het overleg wil graag een versmalling van de straten en vluchtheuvels toevoegen om de snelheid van auto’s die het dorp binnenrijden,
te verlagen.
De plannen die op maandag 8 mei
werden gepresenteerd, zijn afkomstig
van de werkgroep Infrastructuur,
voorzieningen en winkels van
Dorpsoverleg Meijel. “De aanleiding
was het publiceren door de gemeente
van het begrotingsbedrag voor het
aanpassen van de Kerkstraat”, vertelt
Jo Manders van het dorpsoverleg.
“Ook voor de Jan Truijenstraat is geld
beschikbaar. Daarom hebben wij
besloten voor beide straten een plan
te maken.” Voor de Jan Truijenstraat is
400.000 euro beschikbaar en voor de
Kerkstraat wil de gemeente 1,3 miljoen
euro uitgeven, aldus Jo.

Het belangrijkste voor de
werkgroep is dat auto’s die vanuit het
buitengebied Meijel in komen rijden,
hun snelheid moeten verlagen.

Verkeerssluizen en
wegen versmallen
“Nu gaat het van 80 kilometer per
uur naar 30 kilometer per uur. Dat is
een veel te groot verschil. Dat kan
bijna niet. Daarom willen we eerst een
verlaging naar 50 kilometer per uur
en daarna pas naar 30. Ook willen we
de weg versmallen. De enorm brede
Kerkstraat nodigt uit om de snelheid

niet te verlagen.” De werkgroep had
in de plannen staan dat op de Jan
Truijenstraat een verkeerssluis komt
bij de kruising tussen de weg en het
Haze-Pad en verhoogde plateaus
moeten komen en dat de fietspaden
vrij komen te liggen. Ook willen ze
bomen plaatsen in de straat. Op de
Kerkstraat moet een verkeerssluis
verrijzen bij basisschool Den Doelhof.
De werkgroep houdt daar nog een slag
om de arm, aangezien momenteel
onderzocht wordt of er een nieuwe
school moet komen of dat het huidige
gebouw wordt gerenoveerd. Verder
moet de straat smaller worden en wil

de werkgroep dat er parkeerplaatsen
aan de zijkant van de weg komen.

Aanpassingen in 2018
De werkgroep gaat de plannen
nu aanpassen naar aanleiding van
de opmerkingen die tijdens de
bijeenkomst gemaakt zijn. “Als dat
klaar is, presenteren we het nog een
keer aan het dorp”, vertelt Jo. “Daarna
maken we een definitief plan waar we
mee naar de gemeente stappen. Die
helpen ons overigens nu ook al door
advies te geven.” De ambitie van de
werkgroep is om in 2018 beide straten
aan te pakken.

nieuws 03

18
05

Horst aan de Maas nieuwe deelnemer

Partijen verder met Huis
van Morgen
De deelnemende partijen aan het Huis van Morgen in Panningen hebben op donderdag 11 mei een hand
tekening gezet onder een intentieverklaring om door te gaan met het project. Als nieuwe deelnemer komt gemeente Horst aan de Maas bij de organisaties die het huis financieel ondersteunen.

Aanlevertijden
Hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 25 mei verschijnt
HALLO Peel en Maas op woensdag 26 april. Dit heeft invloed op de
aanlevertijden van persberichten en advertenties.
Persberichten voor de redactie dienen vóór maandag 22 mei
12.00 uur binnen te zijn. Deze kunnen
worden verstuurd via redactie@
hallopeelenmaas.nl

Het aanleveren van advertenties
en familieberichten kan tot maandag
22 mei 17.00 uur.
Dit kan via advertentie@
hallopeelenmaas.nl

Weerman Thijs Zeelen

Wekelijks weer
bericht LLTB
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) lanceerde maandag
15 mei haar eerste weerbericht speciaal voor boeren en tuinders uit heel
Limburg. Het weerbericht wordt voorbereid en gepresenteerd door de
Kessel-Eikse weerman Thijs Zeelen van Meteo Limburg.

In het Huis van Morgen zijn
oplossingen te zien voor praktische
problemen die mensen tegenkomen als
ze bijvoorbeeld op leeftijd raken, maar
toch thuis blijven wonen. Zo is er een
traplift in het rijtjeshuis gemaakt, zijn
de deurdrempels weggehaald en zijn
deursloten boven de klink aangebracht.
Het huis is sinds de opening eind 2014
inmiddels door 1.640 mensen bezocht.
Met de ondertekening is de
financiële continuïteit voor zeker een
jaar gewaarborgd, laat Piet Selen,
vanuit Vorkmeer betrokken bij het Huis
van Morgen, weten. “We zijn heel bij
dat Horst aan de Maas ook meedoet.
Ook andere omliggende gemeentes
hebben al interesse getoond, dus
het gaat goed. Er hangen toch wel
wat kosten aan zo’n huis, dus het is
financieel niet haalbaar om in alle

gemeentes zoiets neer te zetten.
Daarom willen de gemeentes meedoen
aan het huis in Panningen. Het is
makkelijk bereikbaar en hier is het huis
al helemaal klaar.”

College Horst meteen
enthousiast
Deelnemende partijen zijn
gemeente Peel en Maas, De Zorggroep,
Proteion, Vorkmeer, Wonen Limburg,
Rabobank, Eizt en sinds kort gemeente
Horst aan de Maas. “Na een bezoek van
het College van B&W, waren zij meteen
enthousiast”, vertelt Ellis Spikmans,
beleidsadviseur bij gemeente Horst
aan de Maas. “De eerste reactie
was: ‘dat moeten we ook in Horst
hebben’. Maar dat is helemaal niet
nodig, zo bleek al snel. Panningen is

dichtbij, dus de inwoners van Horst
aan de Maas kunnen net zo goed
hiernaartoe komen. Toen is beslist dat
samenwerken met Peel en Maas veel
handiger is.”
Horst aan de Maas schreef al
verschillende verenigingen aan, zoals
de kbo’s en vrouwenverenigingen,
om een kijkje te gaan nemen in
het Huis. “We hebben in Horst
aan de Maas ongeveer dezelfde
doelstellingen als hier”, vertelt Ellis.
“Wij willen ook dat mensen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen en in
het Huis van Morgen kun je goed zien
hoe je met kleine dingetjes allerlei
problemen kunt oplossen. We hopen
dat veel mensen uit onze gemeente
langskomen hier. Het is immers maar
een grensje tussen Horst aan de Maas
en Peel en Maas.”

Het LLTB Weerbericht is een
proefproject. Over acht weken wordt
gekeken of het project door kan
blijven gaan. In het weerbericht
kijkt Thijs Zeelen één week vooruit
en geeft hij tips waar boeren en
tuinders wat betreft het weer
rekening mee moeten houden voor
hun land- en tuinbouwgewassen.
Elke maandagmiddag lanceert
de LLTB, belangenbehartiger voor

agrarisch Limburg, een nieuw
weerbericht. Daarbij wordt ook
een foto getoond waarin land- en
tuinbouwgewassen en het weer
centraal staan.
Elke maandag is het weerbericht
via de Facebookpagina van de LLTB en
het YouTubekanaal lltbTV te bekijken.
Boeren, tuinders en burgers kunnen
daarbij foto’s voor het weerbericht
insturen naar weerbericht@lltb.nl
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Eén school, twee locaties

Fusiescholen Baarlo
verder als De Diamant
De Baarlose basisscholen De Bolleberg en Panta Rhei gaan vanaf 1 augustus verder onder de naam
De Diamant. Op vrijdag 12 mei werd de naam van de fusieschool officieel bekendgemaakt.
Groep 3-leerling Milan Joosten
van Panta Rhei bedacht de naam
De Diamant. Hij won daarmee
twee entreekaartjes voor pretpark
Toverland in Sevenum, laat de school
weten. Over de gedachte achter de
naam zegt de school: “Een diamant is
uniek en door te slijpen en te schaven
zal deze helemaal tot zijn recht
komen en gaan schitteren en glanzen.
Zo ook onze leerlingen: iedereen
is uniek en schittert op zijn eigen
manier.” Het logo is vormgegeven

door marketingadviesbureau Bureau
Tint uit Beesel.
De fusie van de twee basisscholen
werd in februari al aangekondigd.
Vanaf het nieuwe schooljaar, dat op
1 augustus start, worden de leerlingen
van beide scholen verdeeld over
de twee gebouwen. “Eén school,
twee locaties”, laat Panta Rhei
weten. Alle onderbouwleerlingen,
de groepen één tot en met vijf,
worden ondergebracht in het gebouw
van Panta Rhei op de Hertog van

Gelrestraat. De bovenbouw, de
groepen zes tot en met acht, gaan
naar het gebouw van De Bolleberg op
de Sprunklaan in Baarlo.
Op de lange termijn wil onderwijskoepel Kerobei, waaronder straks
ook De Diamant valt, het gebouw van
De Bolleberg verlaten en alle leerlingen onderbrengen in één gebouw.
Voorzitter Hans Soentjens van Kerobei
liet eerder al weten dat dat nu nog
niet mogelijk is. “Het aantal leerlingen is daarvoor nog te hoog.”

Vlijtig Liesje
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Klooster Maasstraat Baarlo

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 deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het huidige
appartementencomplex Kloosterhof aan de Maasstraat in Baarlo werd ruim honderd jaar geleden bewoond door
Franse zusters.

De eerste steen van het
St. Jozefklooster werd gelegd
op 31 mei 1905. De zusters
Ursulinen uit het Franse Lamballe
in Bretagne kochten de grond aan
de Maasstraat vier jaar daarvoor
van de parochie in Baarlo om er
een klooster op te laten bouwen.
Ze waren weggejaagd door de
antiklerikale wetgeving van minis-

ter Combes in Frankrijk. Combes wilde
een strikte scheiding tussen kerk en
staat en keerde zich tegen de machtspositie van de kerk. Volgens Historische
Werkgroep De Borcht uit Baarlo was
de grond tussen de hoge kerkmuur
en de beek rond 1880 verdeeld in
kleine stukjes. Die werden gebruikt als
weiland voor de geiten of als groenten- en bloementuin. In 1905 werd het

St. Jozefklooster gebouwd, vernoemd
naar de heilige Sint Jozef die patroonheilige is van het huis en het gezin.

‘Het nieuwe klooster
drijft op bier’
“Tijdens de bouw van het
St. Jozefklooster werd, naar men zegt,
veel bier gedronken. Zoveel zelfs dat

in Baarlo het praatje de ronde deed:
het nieuwe klooster drijft op bier”,
schrijft de historische werkgroep in haar
boek ‘De oude dorpskern’. Het klooster werd sinds 1905 bewoond door
veertig zusters die het onderwijs en de
ziekenzorg op zich namen. Volgens de
werkgroep leefden ze daar onder zeer
armoedige omstandigheden. Ze hielden
vee, kweekten groenten en gaven
Franse les en handwerkles om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien.
“In 1906 kwam er werk voor hen in
het onderwijs en de ziekenzorg”, aldus
De Borcht.
De kloostergemeenschap startte
een bewaarschool, of kleuterschool.
De kleuters kregen les van mère (zuster) Saint Ive, mère Saint Ambroise en
mère Saint Agnès. “De kinderen noemden hen mère Sintief, mère Sintwas
en mère Stanjès”, aldus de werkgroep.
Vanaf 1909 kregen de meisjes onderwijs in de bijzondere meisjesschool
St. Odilia die ook in het klooster was
ondergebracht. Het eerste jaar zaten er
72 leerlingen op de school. Die werden
verdeeld over twee leslokalen met
ieder één leerkracht. In 1957 werd de
nieuwe kleuterschool Engelbewaarder
aan de overkant van de straat officieel
geopend en werd de school daar verder
voortgezet. Het gebouw staat er nog
steeds en doet nu dienst als gemeenschapshuis en bibliotheek.

Tachtig tot honderd
kleuters in een klas
De zusters Ursulinen keerden in
1936 weer terug naar hun moederland, toen Frankrijk de antiklerikale
wetten wijzigde. Het klooster aan de

Maasstraat werd toen verkocht aan
de zusters van Christus Verlosser.
Deze zusters zetten het werk in het
onderwijs en de ziekenzorg voort.
“Iedere Baarlonaar kreeg vroeg of
laat wel met de zusters te maken”,
schrijft De Borcht. Zuster M. Louise
was tot 1956 hoofd van de school
en werd daarna opgevolgd door
zuster Martha. “In de oorlogsjaren
en ook nog daarna stond zuster
M. Louise vaak alleen voor een groep
van tachtig tot honderd kleuters”,
aldus De Borcht in haar boek. Toen
op 1 januari 1956 de Wet op het
kleuteronderwijs tot stand kwam,
mochten de klassen niet groter zijn
dan veertig kleuters.

Voorgevel
bewaard gebleven
Het klooster werd in 1994
gesloten en grondig verbouwd tot
appartementencomplex. Het nieuwe
Kloosterhof, of ‘residentie St. Jozef’,
was in 1997 klaar. Sindsdien is
het appartementencomplex nog
altijd bewoond. Hoewel een groot
gedeelte van het voormalige klooster
werd gesloopt en er nieuwbouw
voor in de plaats kwam, is de
karakteristieke voorgevel bewaard
gebleven. De topgevels en het beeld
van de heilige St. Jozef met kind
prijken nog altijd aan de voorzijde
van Kloosterhof.
Bron: De oude dorpskern, dorpseigen 2
(Sprokkelingen 2, 1986) en 90 jaar kleuteronderwijs in Baarlo (Sprokkelingen 31, 1996)
van Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
(Foto: PeelenMaasnet)

Suggesties van Kesselnaren voor opknappen loswal

De toekomstige Maasboulevard van Kessel
De loswal aan de Maas in Kessel kan flink worden opgeknapt. Er is budget beschikbaar en het Dorpsoverleg
Kessel (DOK) wil graag aan de slag. Maar dan moeten inwoners van het Maasdorp wel met ideeën komen. “Een
kabelbaan naar Reuver, een eigen strand, winkels of waterrecreatie. Geen idee is te gek”, aldus het DOK.

Op de korte termijn wil het
dorpsoverleg een top vijf met ideeën
samenstellen. “We willen van de
Kesselnaren horen wat zij aan de
maasboulevard zouden willen zien”,
vertelt Gerald Driessen, voorzitter van
het DOK. Samen met projectleider van
het overleg Gabor Kovacs heeft Gerald
het ’loswalproject’ opgepakt. Er zijn
door illustrator Jos van den Munckhof
schetsen gemaakt van hoe het eruit
kan komen te zien.

Kabelbaan naar Reuver
“De mogelijkheden zijn onder
andere picknicktafels en zitbanken
plaatsen, een strand creëren, een
kabelbaan naar Reuver maken, grote
trappen realiseren om op te zitten,
een vishoek of winkels creëren, een
demontabele kiosk of hut bouwen
en misschien wel een zwemgedeelte
inrichten”, aldus Gabor. “Dit zijn echter
maar ideeën. Misschien hebben de
Kesselnaren wel veel leukere opties.
Niets is te gek. Aan alle inwoners
en ondernemers willen wij daarom
vragen: hoe moet de maasboulevard
eruit gaan zien?” Om de kade, ook
wel loswal genoemd, in Kessel op te

knappen, kan het Dorpsoverleg Kessel
aanspraak maken op drie potjes.
Vanuit de voormalige gemeente Kessel
heeft het dorp nog een geldbedrag
ter beschikking om de loswal op te
knappen. “Daarnaast kunnen we
misschien een beroep doen op het
actief waterrecreatiefonds van het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
(POL) van de Provincie Limburg. Ook is
gemeente Peel en Maas mogelijk
bereid nog een duit in het zakje te
doen, mits het goede plannen zijn en
draagkracht heeft. In totaal kan het om
een behoorlijk bedrag gaan, afhankelijk
van hoeveel de gemeente, bevolking
en ondernemers bij willen dragen en de
provincie ter beschikking heeft. “Maar
dan moeten we wel vaart maken”,
aldus Gerald. “We hebben geen twee
jaar de tijd om erover na te denken,
want dan is het potje van de provincie
misschien wel leeg.” Wie mee wil
denken over de maasboulevard of van
ideeën wil wisselen, kan tijdens Belaef
Kessel op zondag 21 mei bij DOK, Gerald
en Gabor, terecht. De heren staan dan
vanaf 11.00 uur met een stand in de
zusterkap van Kasteel De Keverberg.
(Illustratie: Jos van den Munckhof)
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Nog geen opvolger gevonden

Laatste kermis voor
Egchelse Thej en Nel
Voor Theo Gommans (65) en Nel Manders (60) worden vrijdag 19, zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 mei
speciale dagen. De eigenaren van café Manders organiseren dan voor de laatste keer de kermis in Egchel. Na dertig
jaar stoppen de twee volgend jaar met hun café, waardoor dit de laatste editie van de kermis wordt voor het
echtpaar.
Begin mei 2018 komt er definitief
een einde aan café Manders in Egchel.
Ten minste, als niemand de kroeg
overneemt. “Ik weet niet of we een
opvolger krijgen”, vertelt Theo, beter
bekend als Thej. “We hebben nog nooit
in deze situatie gezeten, dus het is niet
te voorspellen.” De twee stoppen met
de kroeg omdat Thej dan de AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt. Nel:
“Ik ga ervan uit dat iemand de kroeg
overneemt. Maar ja, dan verdwijnt de
naam Manders waarschijnlijk wel.”

‘Meer tijd voor privé’
Nel nam met Thej dertig jaar
geleden het café over. “Het wordt
de vijftigste kermis in Egchel. Mijn
vader en moeder die het café voor

ons hadden, zijn er mee begonnen.
Stoppen is absoluut jammer, maar
we willen ook eens langer dan tien
dagen op vakantie gaan en meer tijd
vrij maken voor de kleinkinderen. Als
we zeker wisten dat we honderd jaar
worden, waren we nog wel tien jaar
doorgegaan.”
Thej en Nel kozen voor begin mei,
aangezien de volgende kroegbaas dan
meteen kan profiteren van de kermis.
Mocht er geen opvolger komen, dan
geven ze de organisatie door aan
andere verenigingen. “Dan kan het
dorp zelf of een ondernemer de organisatie oppakken”, vertelt Nel. De kermis
gaat niet verloren. “Het is het hoogtepunt van het jaar voor veel dorpsbewoners. Mensen die wat minder in de

kroeg komen, spreken dan af met hun
vriendengroep. Het is dan ieder jaar
een soort reünie voor hen.”
Afscheid nemen van de kroeg gaat
het echtpaar niet doen. “Als er een
opvolger komt, zitten wij voortaan
gewoon aan de andere kant van de
bar”, zegt Nel. “Dat sowieso”, weet ook
Thej zeker.
Tijdens de kermis staat er een tent
die op zaterdag, zondag en maandag
geopend is. Op zaterdag komt de band
Hillstreet live een optreden geven in
de tent. Zondags draait dj Harold vanaf
15.00 uur en op maandag begint om
16.00 uur het matinee in het café.
Om 19.00 uur gaat de tent open
en komt de coverband Fever of Life
optreden.

Drugspand in Grashoek
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft een loods aan de Belgenhoek in Grashoek voor de komende drie maanden uitgeroepen tot verboden terrein. In de kelder van de loods was een hennepkwekerij ingericht.
De kwekerij met 338 hennepplanten werd al in januari ontdekt.
In februari werd in Koningslust
al een pand in het buitengebied

geslotenomdat er een hennep
kwekerij aanwezig was. In Kessel werd
in april een kwekerij gevonden, maar
dat pand werd niet gesloten door de

 urgemeester. De sluiting van de
b
loods in Grashoek was dus de tweede
van het jaar. Vorig jaar werden in
totaal zes drugspanden gesloten.

600 meter verderop

AED is verhuisd
naar basisschool Helden
De gemeentelijke Automatische Externe Defibrillator (AED) bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden is
woensdag 10 mei verplaatst. Vanaf nu hangt het apparaat zo’n 600 meter verderop bij basisschool De Liaan.

Niels haalt 800 euro
op voor haaien
Wereld Natuur Fonds (WNF)-ranger Niels van den Berg uit
Helden heeft met zijn actie voor Haai Alarm! in totaal 823 euro
opgehaald. Omdat de haai wordt bedreigd, startten de
WNF-Rangerclub en jongerenzender NPO Zapp een actie om geld op
te halen om de haai te redden. Op zondag 14 mei reisde hij af naar
Hilversum om het door hem opgehaalde geld te brengen.
Niels haalde het geld op door zelfgemaakte spullen te verkopen
in supermarkten, een flessenactie te organiseren op school en hij
vroeg supermarkten, familie, vrienden en bekenden of ze hem
wilden sponsoren. Daarnaast sprak hij met burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo over zijn actie en kwam hij op radio en
televisie. “Iedereen bedankt die mij geholpen en gesteund heeft”,
laat Niels weten. “Zonder die hulp zou ik nooit zoveel geld hebben
kunnen overhandigen aan het WNF.” Kinderen uit heel Nederland
haalden in totaal 621.780 euro op met de actie.

Zwemles. Haal je zwemdiploma´s
in de zomervakantie! Zwemdiploma A
in 4 weken, B in 1 week, C in 1 week
of B+C in 2 weken.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
Reanimatie- en AED-cursus.
Volg een cursus reanimeren en
AED bedienen in 3 avonden. In
Panningen op donderdag 1, 8 en
15 juni. Voor meer informatie:
secretarisheldenreanimeren@gmail.com
Ze zijn er weer, nieuwe lekkere
aardappelen, frieslanders, op is op.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.

De AED is verplaatst door stichting Hart voor Peel en Maas op
aanraden van adviseurs van burger
alarmeringssysteem HartslagNu.
Doordat er recent ook nog drie nieuwe
AED’s zijn geplaatst in het kerkdorp

bij camping Hanssenhof, de voetbalvereniging en bij basisschool De
Pas, was het verspreidingsgebied
te klein. Daarom is besloten de AED
bij Kerkeböske te verplaatsen. In
totaal zijn er zes AED’s in Helden die

zijn aangemeld bij het alarmeringssysteem voor burgerhulpverlening
HartslagNu. Vijf apparaten zijn particulier bezit; alleen de AED bij de basisschool is van de gemeente. (Foto: Linda
Verbong, Stichting Hart voor Peel en Maas)

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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ut is good zoë
Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van mijn vrouw,
“os mam”, schoonmoeder en oma

Kitty Backus-Vallen
echtgenote van

Hay Backus
in de leeftijd van 71 jaar.
Panningen: Hay
Helden: Anita en Johan
Davy en Lianne
Panningen: Ruud
Familie Vallen
Familie Backus
Panningen, 14 mei 2017, Zorgwoning Piushof 85/B1
Correspondentieadres: Hay Backus,
Raadhuisstraat 209, 5981 BE Panningen
We nemen afscheid van Kitty op zaterdag 20 mei om 12.30 uur in
het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Wij danken de medewerkers van zorgwoning Piushof 85/B1 voor
de goede verzorging en begeleiding.

Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling, kapstokken,
enz. Ook nieuwe bloem-potten.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.

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

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

Garageverkoop/kofferbakverkoop.
Zondag 11 juni houdt buurtver.
DeKronkel een garageverkoop/
kofferbakverkoop van 11.00-14.00u op
Burg. Cremershof/Burg. Janssenring in
Panningen. Aanmelding mogelijk via
info@buurtverenigingdekronkel.nl
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding gratis
meten en monteren. Laminaat, tapijt,
vinyl vloeren. Gratis offerte bij u thuis
bel: 06 16 37 45 14.
Valise Atelier & Natuur. Donderdag
25 mei van 11.00 tot 17.00 uur
is er een expositie in en rondom
het atelier. Alle cursisten van
schilderen, vegetatief vormgeven, het
breicollectief, kinderkunst exposeren!
www.valise.nl
Herbalife! Afslanken, sportvoeding,
huidverzorging, Onafhankelijk
Herbalife Member A.Vaasen
06 41 82 22 61.
Zwanger & Fit! De nieuwe cursus
start 29 mei! Info en aanmelden:
www.lekkerlaeve.nl
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.
Te huur paardenstal(len) wei. 1,5
hectare wei incl. verlichte rijbak 50x20.
In Meijel 06 21 67 61 74.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Gazonmaaihulp.
Zelf uw gazon maaien vermoeiend?
Laat mij u helpen tegen vergoeding
per uur voor bedrijf en particulier.
Bel vrijblijvend 06 10 66 89 38 of
mail hbgo@home.nl
Te koop vastkokende kruimige
aardappelen belana bintje.
Aanbieding 1 koolrabi 0.25,
1 kg asperges koppen/stukken 2.25,
lollo rosso en bionda 0.25,
vele soorten groenten. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Zoek je een goede
helderziende? Kijk dan eens op
www.betrouwbaarmedium.nl Voor al
je levensvragen, liefde, relatie, hsp,
autisme, werk, geld etc. Als enige
werken wij met een keurmerk!
7 dagen per week.
Cursus babymassage op 6, 13 en
20 juni bij Lekker Laeve! Info en
aanmelden: lekkerlaeve.nl

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

Daan
11 mei 2017
Zoon van
Tom Knaapen en
Ellen Peeters
Jacob van Marisring 96
5988 KG Helden

Geboren

Boas
9 mei 2017
Zoon van
Paul Baeten & Loes Haenraets
Broertje van Mila
Beekstraat 49
5981 NV Panningen

Geboren
4 mei 2017

Floris
Zoon van
Stefan en Claudia
Dorssers-Nouwen
Haagveld 1
5981 PK Panningen

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Geboren

tel. 077-3078642

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Panningen

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.janssenuitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Inwoners kunnen lid worden

Steingood Beringe
begint met
certificaten
Inwoners van Beringe kunnen sinds kort lid worden van Dorpscoöperatie Steingood Beringe. Als bewijs van het lidmaatschap krijgen de
inwoners een certificaat thuisbezorgd. Door lid te worden, krijgen ze een
stem in de ledenraadsvergadering en kunnen ze meebeslissen bij de
plannen die de coöperatie presenteert.
Dorpsoverleg Beringe is sinds
1 januari van dit jaar opgegaan in
Dorpscoöperatie Steingood. Omdat
het een coöperatie betreft, moet
die uit leden bestaan. “We hebben
een discussie gehad over of de
leden contributie moeten gaan
betalen, maar we hebben iets anders
bedacht”, vertelt Sjaan van Horen van
Steingood.

Nationale Molendag in Baarlo
De landelijke Molendag vond plaats op zaterdag 13 mei. Ook het gemaal in de Kwistbeek in Baarlo
gooide de deuren open voor belangstellenden. De originele molen werd door de baronnen van kasteel
d’Erp neergezet. Al in 1530 lag op de plek een molen. Inmiddels is de molen buiten bedrijf, maar er
kan nog wel af en toe gekeken worden hoe de molen in het verleden werkte. (Foto: Leo Kurvers)

Alternatief
voor contributie
“Voor twintig euro kunnen
dorpsbewoners een certificaat
kopen. Mochten ze ooit weggaan
bij de coöperatie, dan krijgen ze
het geld terug. Door een certificaat

uit te geven, creëren we wat
exclusiviteit.”
De leden krijgen nieuws
toegestuurd en stemrecht als er
beslissingen worden genomen.
“We hopen dat de leden ook hun
hobby’s en werk aan ons doorgeven.
Zo kunnen we gebruik maken van
hun expertise bij vraagstukken die
spelen. Hoe groter de groep leden,
des te meer draagvlak we kunnen
uitdragen naar de gemeente,
bedrijven of andere instanties.
Zo proberen we samen met de
inwoners dingen voor elkaar te
krijgen die goed zijn voor Beringe.”
De eerste certificaten zijn
verkocht, maar moeten nog
afgeleverd worden, aldus Sjaan.
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Open dag op de camping

Al 50 jaar kamperen bij De Simonshoek
in Meijel
Sinds 1967 kunnen liefhebbers van kamperen al hun hart ophalen bij Kampeerbos De Simonshoek in Meijel.
Omdat de camping dit jaar vijftig jaar bestaat, houden eigenaren Piet en Irma van Heugten op zondag 21 mei een
open dag.

plaats van de kwantiteit”, vertelt hij.
“We zijn niet meer bezig met het
uitbreiden van de camping, maar
meer met het bedenken van creatieve
ideeën die de camping uniek maken.
Zo hebben we enkele jaren geleden
de eerste boomkampeerton gebouwd.
Dit is eigenlijk een klein hutje in de
bomen, zoals een boomhut maar in
de vorm van een ton. We hebben
er ook een aantal op de grond.
De boomkampeertonnen hebben we
nog bij geen enkele andere camping
gezien, dus dit idee wordt nu uitgebreid
met een tweede boomkampeerton.
Verder bieden we binnenkort
bij onze zwemschool ook lessen
zeemeerminzwemmen aan. Ook dit
hebben we in onze omgeving nog niet
gezien. Zo blijven we steeds bezig met
nieuwe dingen.”

Lessen zeemeermin
zwemmen

De camping is in 1967 opgericht
door de ouders van Irma. “Zo’n dertig
jaar geleden heb ik het samen met
mijn man Piet overgenomen”, vertelt
ze. “Ik was van jongs af aan al vaak op
de camping te vinden, dus ik wist wel
een beetje wat er iedere dag moest
gebeuren. Piet zorgt onder meer voor

het onderhoud op de camping, voor
schoon zwemwater en de verschillende
bouwactiviteiten. Ik houd me meer
bezig met de ‘overview’ van de
camping, zoals administratieve taken
en gasten ontvangen. Ook geef ik les
in het zwembad. Doordat we allebei
onze eigen taken hebben, hebben we

op het eind van de dag altijd nog wel
wat te kletsen. Het is wel een vak dat
je allebei leuk moet vinden, anders red
je het niet.”
Met zo’n acht hectare grond is de
camping niet groot maar ook niet klein,
volgens Piet. “Tegenwoordig vinden
we de kwaliteit veel belangrijker, in

Volgens Irma is niet alleen het
uiterlijk van de camping zelf veranderd,
maar ook de sfeer. Irma: “Vroeger ging
altijd iedereen met elkaar wat op de
camping zelf doen. Tegenwoordig is
de sfeer wat individueler geworden
en willen mensen iets van de
omgeving zien. Hoewel we het
ergens wel jammer vinden, heeft dit
voor ons ook nieuwe mogelijkheden

geboden. Zo hebben we sinds vorig
jaar de Simons Peel Shuttle. Dit is
een toeristentreintje waar we gasten
mee op pad kunnen nemen. Hiervoor
werken we vaak samen met bedrijven
in de buurt, zodat we er een leuke trip
van kunnen maken.”

Dromen
waarmaken
Hoe de toekomst eruit ziet, is nog
een vraagteken voor Irma en Piet.
“We hebben familiair geen opvolgers”,
legt Irma uit. “Maar omdat het zo
onze passie is, willen we de camping
met een goed gevoel aan iemand
anders overdragen. We zijn ons al een
beetje aan het oriënteren op de markt,
maar het heeft geen haast. Als er
jonge mensen zijn die zich geroepen
voelen om aan het werk te gaan in de
toeristische sector, dan kunnen ze in de
toekomst wellicht bij ons terecht om
hun droom waar te maken.”
Om het jubileum te vieren,
organiseren Piet en Irma op zondag
21 mei een open dag. Naast livemuziek
wordt er ook een zeemeerminzwemlesdemonstratie gehouden en een
rondleiding over de camping. De open
dag begint om 11.00 uur en wordt
rond 17.00 uur afgesloten met een
barbecue. Kijk voor meer informatie op
www.simonshoek.nl

Slijtage knie of heup?
Informatiebijeenkomst: 28 juni

Heb jij of ken jij iemand die last heeft van artrose
(slijtage) klachten aan de knie en/of heup?

D’n Burgeméster Meijel
geopend
Gastrobar D’n Burgeméster in Meijel heeft op zaterdag 13 mei de opening voor het grote publiek
beleefd. Het gebouw dat tot 2010 dienst deed als gemeentehuis van Meijel bestaat uit een horeca
gedeelte, appartementen en een VR-entertainment-gedeelte. Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo knipte op zaterdag het lintje door. Een dag eerder vond voor genodigden al de opening plaats.
“Het was een zeer geslaagd openingsweekend”, laat eigenaar Joep van Schaijk weten. “We vinden het
fijn dat we zo hartelijk ontvangen zijn in Meijel.”

Op woensdagavond 28 juni organiseren wij in
samenwerking met orthopeed Dr. F. Rahusen (SJG
Weert) een informatiebijeenkomst in onze praktijk (19.00 21.00 uur). Tijdens de bijeenkomst bespreken we de
verschillende mogelijkheden die er zijn op het gebied van
orthopedie en fysiotherapie. Ook vertellen we je wat het
vervangen van een nieuwe knie of heup precies inhoudt.
Aanmelden kan via
info@fysiosportmeijel.nl of
via 085 487 59 10
(aanmelden is gratis |
vol = vol).
Dorpsstraat 56,
5768 CG Meijel
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Team uit Baarlo en Helden beklimt Alpe d’Huez

‘Kanker maakt je sterker of drijft je
gezin uiteen’
Ze maakten de ziekte kanker allemaal van dichtbij mee. Sommigen zelf, anderen bij een dierbare. De acht leden
van Alpe d’HuZes Team Willskracht, afkomstig uit Baarlo, Reuver en Helden, gaan donderdag 1 juni samen de Alpe
d’Huez beklimmen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

Andrea kreeg een vrij nieuwe
behandeling, die uiteindelijk effect had.
“Ik heb vijftien chemokuren gehad in
combinatie met een vorm van immunotherapie”, vertelt ze. “Immunotherapie
is een vrij nieuwe behandeling die je
eigen afweersysteem sterker maakt.
Daardoor doodt je eigen lichaam als het
ware de kankercellen. Ik ben nu hopelijk schoon, maar het blijft belangrijk
dat er geld wordt opgehaald. Daardoor
kunnen nieuwe behandelingen worden onderzocht en verbeterd en kan
de strijd tegen de ziekte doorgaan.
Vergeleken met tien jaar geleden,
zijn de overlevingskansen nu al vele
malen groter.”

bij het team aan. Ook zij maakten
de ziekte allemaal van dichtbij mee.
Samen hebben de teamleden inmiddels
ruim 12.000 euro opgehaald. Daar mag
echter nog wat bij; het uiteindelijke
doel is 20.000 euro.

Ketting van hoop en
liefde

Naast de vele inzamelacties,
 venementen en opbrengsten van de
e
verkoop van onder andere armbanden, is het team ook met een speciaal
kunstproject bezig. “We zijn een ketting
van hoop en liefde aan het maken”,
legt Andrea uit. “Iedere schakel maakt
de ketting sterker. Zo gaan we symbolisch samen de strijd tegen kanker
aan.” Via de website kunnen mensen
een hartje of sterretje maken met
daarop een foto van en tekstje over
In juni vorig jaar, toen Andrea aan
een dierbare die is overleden, bezig is
het einde van haar behandelperiode
met behandelingen of klaar is. De foto
zat, besloot het gezin samen mee te
en tekst worden door middel van een
gaan doen aan Alpe d’HuZes in 2017.
speciale qr-code ook op een kunststof
“Mijn goede vriendin Will Ottenheim
hartje of sterretje verwerkt. “De slinger
heeft enorm veel voor ons betekend
gaan we tijdens de Alpe d’HuZes-actie
in de ziekteperiode”, vertelt Andrea.
aan de berg hangen. Wie wil weten
“Zij was en is onze kracht, onze
wat de vormpjes betekenen, hoeft dan
mascotte en ze wilde graag mee de
alleen de code te scannen met de teleberg op. Vandaar dat we ons team
foon om het persoonlijke verhaal erachook Willskracht hebben genoemd.
ter te lezen op onze website.”Kijk voor
Daarna is het team eigenlijk steeds
uitgebreid.” In de periode daarna sloten meer informatie over het team, de
sponsoracties en de hoop-en-liefdeMaikels broer Roel uit Reuver, de uit
ketting op www.teamwillskracht.nl
Helden afkomstige Sjaak Titulaer en
(Foto: Johan Geujen Fotografie)
de Baarlose Chantal van Dijk-Bol zich

‘Je bent er nooit
helemaal vanaf’

De ziekte kanker speelde de
afgelopen tien jaar, op een naar eigen
zeggen ‘bizarre manier’, een grote rol
in het gezin van Andrea Verlaek (49)
uit Baarlo. Haar man Maikel verloor in
2004 zijn vader aan leukemie. In 2007
werd bij hun toen achtjarige dochter
Anne Non-Hodgkin ontdekt, een vorm
van lymfeklierkanker. “We gingen
meteen de hele medische molen in.
Na tien dagen behandelen was de
tumor weg, maar in totaal heeft ze
twee jaar lang chemotherapie moeten
ondergaan.” In 2009 kreeg Anne haar
laatste behandeling. Uiteindelijk werd

ze in 2012, vijf jaar na de eerste behandeling, genezen verklaard. “Dan leer
je het gewone leven weer kennen”,
vertelt Anne. “Je komt er echter nooit
meer helemaal vanaf en dat realiseren
veel mensen zich niet. Eén keer in
de vijf jaar moet ik op controle om er
achter te komen wat de chemo precies
heeft gedaan.”
In 2013 verloor Andrea een goede
vriendin aan de ziekte. Twee jaar later
werd bij Andrea borstkanker en bij haar
schoonmoeder darmkanker ontdekt.
“Je bent ineens niet alleen maar man
en vrouw of vader en moeder”, aldus

Andrea. “Als gezin word je enorm
afhankelijk van elkaar door alles wat er
om je heen gebeurt. Kanker maakt je
als gezin sterker of het drijft je uiteen.
Onze gezinsband werd gelukkig vele
malen sterker.”

Wij zoeken voor het plaatsen van hekwerk in Nederland,
Duitsland en België

Hekwerkmonteur
Voornaamste taken:
het plaatsen van hekwerken en fauna Rasters, montage van
schuif- en draaipoorten, storten van fundaties.
Wij plaatsen grotendeels machinaal door middel van
schrankladers en midikraan met hieraan gekoppeld
palendruksystemen.
Wij zoeken een gemotiveerde teamplayer met technisch
inzicht. Je gaat aan het werk met wisselende collega’s en
bent een liefhebber van buiten werken. De werkzaamheden
vinden afwisselend plaats in Duitsland en Nederland en af en toe
in België. Een beetje kennis van de Duitse taal is wenselijk.
Het liefst in het bezit van B+C+E rijbewijs.
Bij geschiktheid bieden wij een vast dienstverband aan.
We zien je sollicitatie graag tegemoet via mail
t.a.v. Arno Roeffen: arno@roscha.nl

Holstraat 23, 5963 AR Hegelsom

Vrijwilligers laten Kessel en
Kessel-Eik bloeien
Diverse vrijwilligers van Dorpsoverleg Kessel en Kessel-Eik hebben in het weekend van zaterdag
13 en zondag 14 mei in totaal 160 bloembakken geplaatst in Kessel en Kessel-Eik. Met hulp van een
twintigtal sponsoren, vrijwilligers van het dorpsoverleg van beide kernen en buurtverenigingen
De Oude Kern en ’t Veers zijn de bakken met bloemen aan lantaarnpalen gehangen bij de toegangs
wegen naar beide kernen. De actie werd vorig jaar ook al door het dorpsoverleg uitgevoerd; toen
werden honderd bloembakken opgehangen. “De reacties waren zo positief dat dit jaar het initiatief is
genomen om deze kleurrijke aankleding verder uit te bouwen”, aldus het overleg. Vijwilligers rijden
wekelijks met een aanhangwagen en 2.000 liter water door de straten om ervoor te zorgen dat de
bloemen er mooi bij blijven staan.
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Politiehonden in opleiding

Hondensportdemo
in Kessel
De Eiker Hondenclub uit Kessel en Kessel-Eik verzorgt zondag 21 mei drie
demonstraties met hun politiehonden in opleiding.

Eerste stap fusie gymverenigingen
Helden en Panningen gezet
De gymnastiekverenigingen SSS Helden en GV Concordia uit Panningen zijn dinsdag 9 mei officieel
hun samenwerking gestart. Met het ondertekenen van de intentieverklaring door beide besturen werd
de eerste stap gezet voor het samenvoegen van beide verenigingen. Het komende jaar gaan beide
clubs aan het werk, zodat aan de start van seizoen 2018-2019 de activiteiten als één vereniging onder
een nieuwe naam voortgezet worden. De bestuursleden van SSS Helden en GV Concordia vierden de
start van de samenwerking met een glaasje bubbels.

Samenwerking volleybalclub Tupos

Eén avond volleybaltoernooi
Volksfeesten Baarlo
Het volleybaltoernooi dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de Volksfeesten in Baarlo, wordt dit jaar op slechts één
avond gehouden. Op donderdag 15 juni kunnen diverse teams weer tegen elkaar strijden om de wisselbokaal.
In totaal kunnen er 32 teams
meedoen met het volleybaltoernooi,
dat georganiseerd wordt samen met
volleybalvereniging Tupos uit Baarlo.
Deelnemers moeten minimaal veertien
jaar oud zijn. Per team mogen er niet
meer dan vier actieve volleybalspelers
meedoen en mogen er van de vier
volleyballers maar twee in de seniorencompetitie zitten, ongeacht de leeftijd.
Elk team moet daarbij minimaal één

eigen scheidsrechter leveren. De
prijsuitreiking van het volleybaltoernooi
vindt direct na afloop plaats in de tent.
De poulewedstrijden beginnen donderdagavond om 18.30 uur. inschrijven
kan vanaf maandag 29 mei via het
inschrijfformulier dat te downloaden
is op www.volksfeestenbaarlo.nl De
formulieren kunnen ook handmatig
worden ingevuld en na 18.00 uur ingeleverd worden bij Norbert Janssen op

Obsenichtlaan 1 in Baarlo. Aanmelden
kan tot en met donderdag 1 juni.
De Volksfeesten in Baarlo vieren dit
jaar het veertigjarige jubileum. Dit jaar
vinden de feesten plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 juni op de
kasteelweide bij Kasteel D’Erp in Baarlo.
Kijk voor meer informatie over de
Volksfeesten en over het reglement van
het volleybaltoernooi op
www.volksfeestenbaarlo.nl

Handbaldagen Bevo Panningen
Bij topsportvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen worden van 21 tot en met 24 augustus voor de negende
keer de handbaldagen georganiseerd. Handballiefhebbers van 6 tot en met 15 jaar kunnen zich vier dagen echte
professionele handballers voelen.
Tijdens de handbaldagen geven
profspelers van Targos Bevo Hc
trainingen, wordt er een Champions
League-toernooi gespeeld en
staan nieuwe onderdelen op het
programma. Plezier en fair-play zijn
de belangrijkste aspecten tijdens deze
handbaldagen.

Elke deelnemer ontvangt een
eigen wedstrijdshirt en uiteraard
zijn er ook leuke prijzen te winnen.
De Targos Bevo Hc Handbaldagen
vinden plaats in de thuishaven
van de landskampioen van 2014,
topsportcentrum De Heuf in
Panningen. Het programma loopt

dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur.
Deelnemers die van veraf komen,
kunnen blijven overnachten.
De Targos Bevo Hc Handbaldagen
worden georganiseerd door
KERNgezond in samenwerking met
Targos Bevo Hc. Kijk voor meer infor
matie op www.wijzijnkerngezond.nl

Rommelmarkt Jong Nederland
Kessel-Eik
Jong Nederland Kessel-Eik organiseert op zondag 21 mei haar tweejaarlijkse rommelmarkt in en rondom de
blokhut op de Hei in Kessel-Eik. Met de opbrengst van de markt kan de organisatie de wekelijkse clubactiviteiten
voor de jeugd blijven aanbieden.
Om het aanbod op de markt
zo groot mogelijk te maken, halen
ze op zaterdag 20 mei spullen op,
huis aan huis in Kessel en KesselEik. Ze vragen daarom inwoners

vast te kijken welke spulletjes zij
beschikbaar willen en kunnen stellen
voor de markt. Vanaf ongeveer
09.30 uur zullen zij spullen komen
inzamelen. Zelf brengen kan op

vrijdag 19 mei tussen 18.00 en
21.00 uur
De rommelmarkt begint om
13.30 uur bij de blokhut van Jong
Nederland.

Naast hun aanvalsoefeningen
kunnen bezoekers ook genieten van
diverse appèloefeningen.
De honden van de Eiker
Hondenclub worden wereldwijd
verkocht en ingezet door lokale

politiekorpsen. Bezoekers kunnen om
13.30, 14.30 en 15.30 uur genieten
van aanvalsoefeningen op het grasveld
bij De Wit Gebit. De hondensport
demonstraties maken deel uit van het
evenement Belaef Kessel.

Voor ons BP tankstation aan de A67 ter hoogte van Velden
zijn wij op zoek naar enkele

enthousiaste scholieren/studentes
die op zondag én in de vakanties willen werken in onze
broodjescorner. De openingstijden van onze broodjescorner zijn van
08.00u – 18.00u.
Ben jij minstens 18 jaar oud en heb je zin in deze baan,
bel dan 077 - 472 31 10 of stuur een mail naar: info@thijsreijnenbv.nl

Wij zijn op zoek naar:

medewerksters
scholieren
voor in de bloemen en planten. Ca. 20-30 uur

voor zaterdag/vakanties

Ben je op zoek naar een leuke afwisselende baan?
Bel of mail naar:
Antoine Hoeijmakers
Aan de Steenoven 10, Maasbree Tel. 077 465 00 04
info@gloriousgloriosa.nl

www.gloriousgloriosa.nl
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Showgroep Baarlo

Europese titel voor DSG Expression
Door: dans- en showgroep DSG Expression
Het Europees Kampioenschap Garde- show- en balletdans van de International Dancesport Association vond op zaterdag 13 mei plaats in het Zuid-Limburgse Partij-Wittem. Het Baarlose DSG
Expression had zich met zeven dansen gekwalificeerd voor deze kampioenschappen. De showgroep 8 tot en met 11 jaar wist Europees kampioen te worden.
De groep die voor de Baarlose
vereniging als eerste het podium op
mocht, was de showgroep 8 tot en
met 11 jaar die uitkomt in de B-klasse.
Met hun brandweerdans behaalden
de danseressen de Europese titel. In
dezelfde klasse en leeftijdscategorie
werden de danseressen van de
gardegroep vice-kampioen.

Seizoen afgesloten
met frietjes eten
Hierna waren de dansen in de
A-klasse 8 tot en met 11 jaar aan de
beurt. Wegens ziekte konden Maud
Timmermans en Robin Janssen hun
showdans als paar niet dansen. Dit was
extra jammer, omdat dit het laatste
optreden van dit tweetal als duo zou
zijn geweest. De danseressen van de
showgroep werden vice-kampioen.
In de A-klasse solo showdans 12
tot en met 15 jaar bracht Nederlands
kampioene Elvera Verbeek haar show
vol overtuiging, maar dat was niet
voldoende voor een plek in de top
10. Bij de senioren werden zowel de

danseressen van de gardegroep als
die van de showgroep vice-Europees
Kampioen. Voor de gardegroep was
dit het laatste optreden, omdat ze het

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Een Administratiedoos:
alles overzichtelijk en geordend
Situatie (namen zijn ﬁctief): Karel is alleenstaand. Zijn vrouw Annie is
een aantal jaren geleden overleden. Hun kinderwens is helaas nooit in
vervulling gegaan. Annie regelde altijd alles van de administratie; Karel
hoefde zich daar nooit zorgen om te maken. Karel voelt zich alleen en ziet
de stapel met enveloppen en brieven met de dag groeien. Ook krijgt hij
allerlei aanmaningen, waarmee hij zich geen raad weet. De onrust bij Karel
neemt met de dag toe. Hoe krijg ik de administratie op orde?
Vraag: wat is een Administratiedoos?
De Administratiedoos is een handige bewaardoos voor de gehele
administratie. Er wordt een overzichtelijk geheel van uw administratie
gemaakt, waardoor alles geordend is en daardoor ook gemakkelijk vindbaar.
Voor Karel zou de Administratiedoos rust kunnen brengen. Er komt een
overzichtelijk geheel van bankafschriften, abonnementen, lidmaatschappen,
verzekeringen, belastingen enzovoorts. Op deze manier heeft Karel de
administratie keurig op orde en heeft hij een compleet overzicht van
inkomsten en uitgaven, maar ook van bezittingen en schulden. En daarmee
kan Karel erop vertrouwen dat hij de noodzakelijke papierwinkel op orde
heeft. Bovendien is het dan ook gemakkelijker voor hem om de administratie
bij te houden, of voor iemand anders om hem hierbij te helpen. Karel heeft
in een vorige column gelezen over de Consendoos. Hij denkt dat dit een
mooie aanvulling kan zijn op de Administratiedoos. En dat is zeker waar!
De Consendoos is een persoonlijke map, waarin het levenswerk wordt
bewaard; alle relevantie informatie omtrent de persoonlijke situatie is
verzameld c.q. in kaart gebracht. Naast allerlei zakelijke dingen worden
ook de persoonlijke wensen opgenomen in de Consendoos. Hiermee
is in één oogopslag de situatie inzichtelijk, voor uzelf maar ook voor de
nabestaanden.
Meer weten over de Administratiedoos of Consendoos of over de
dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op, maak gebruik
van onze “Kofﬁepraat” of bezoek ons in de Rabo Woonwinkel in de Pit in
Panningen.

dansen niet meer kunnen combineren
met hun werk of opleiding.
DSG Expression sluit het seizoen af
op vrijdag 19 mei met het traditionele

frietjes eten en de jaarvergadering.
Ook starten de trainingen voor
het nieuwe seizoen in de nieuwe
groeps- en/of leeftijdsindelingen.

Nieuwe leden kunnen dan instromen.
Neem voor meer informatie contact
op met het bestuur via expression@
baarlo.nl

Golfvereniging

Open golfdag bij Kapèlkeshof
Grashoek
Golfvereniging Kapèlkeshof in Grashoek houdt in samenwerking met golfdomein Kapèlkeshof een open
golfdag op donderdag 25 mei. Bezoekers kunnen geheel vrijblijvend kennismaken met de golfsport.
Het team van Kapèlkeshof en
de gelijknamige golfvereniging
leiden bezoekers rond over het
domein. Op vaste tijdstippen
verzorgen de golfprofessionals van

de golfschool, Sjef Beumers en Peader
Lawlor, demonstraties en leggen de
basisvaardigheden van het golfspel
uit. Ook kunnen bezoekers deelnemen
aan verschillende clinics. Op het

zonneterras en in het restaurant
is livemuziek te horen van Brigit
Geuijen.
De open golfdag duurt van 11.00
tot 17.00 uur.

In kader van wereld MS-dag

Voorjaarsmarkt in Kerkeböske
De afdeling Noord-Midden Limburg van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), organiseert op
zondag 21 mei een voorjaarsmarkt met nieuwe en gebruikte spullen. De patiëntenvereniging voor mensen met
MS organiseert de markt in het kader van wereld MS-dag.
Het thema dat dit jaar gekoppeld
is aan wereld MS-dag is ‘de grilligheid
van MS’. De doelstelling van de
vereniging is om MS zo veel mogelijk
onder de aandacht te brengen.
Met de markt hoopt zij inkomsten

te genereren om lotgenotencontact,
informatievoorziening en
belangenbehartiging te kunnen
blijven doen voor de leden van de
patiëntenvereniging. De voorjaarsmarkt
vindt plaats vanaf 10.00 uur bij

gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden.
Neem voor meer informatie
contact op met Tamara van Malsen
via msvnnoordmiddenlimburg@
gmail.com

Georganiseerd door Jong Nederland Maasbree

Valkenier bij roofvogelshow
Eén van de beste valkeniers uit Nederland komt op zondag 21 mei naar Maasbree. Dan vindt op het terrein
van de blokhut van Jong Nederland Maasbree een roofvogelshow plaats.
De valkenier neemt voor de
roofvogelshow zijn hybride valken,
gieren, uilen en de beroemde ‘bald
eagle’ Harly de Zeearend mee.

Deze zeearend is de mascotte van de
voetbalclub Go Ahead Eagles.
Aansluitend aan het programma
van het zomerweekend van Jong

Nederland Maasbree begint de
show. Dit is om 10.00 uur aan de
Breestraat 11 in Maasbree. De show
is vrij te bezoeken voor iedereen.
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Bespreking Poll week 18

Bevrijdingsdag moet een vaste vrije dag worden
De dag dat in Nederland officieel bevrijd werd van de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog wordt ieder jaar op 5 mei herdacht, een belangrijke dag voor
Nederland. Toch is het geen standaard vrije dag, maar slechts één keer in de
vijf jaar een vrije dag voor iedereen. Een meerderheid van de stemmers op
onze poll in week 18 vindt dat dat wel het geval zou moeten zijn. Maar liefst
71 procent liet weten vrij te willen op 5 mei.
John Huijs uit Panningen reageerde dat hij niet vindt dat er een religieuze

vrije dag voor ingeleverd moet worden, maar dat er gewoon een dag bij moet
komen. “Bevrijdingsdag is een nationale feestdag. Daarom moet er geen
kerkelijke dag, zoals tweede pinksterdag of een andere kerkelijke dag, voor
omgeruild worden”, liet hij weten. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzocht
wat de rest van Nederland vindt en zij kwamen tot de conclusie dat zeventig
procent van de Nederlanders 5 mei als vrije dag wil hebben. Dat komt dus vrij
goed overeen met de stemmers van onze poll.

Vervroegde vrijlating moet blijven
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De Poolse man die in 2013 een echtpaar en hun kleindochter doodreed
in Meijel heeft een gedeelte van zijn celstraf niet hoeven uitzitten. Hij vroeg
toestemming om naar zijn zwangere vriendin in Polen te gaan en kreeg dat.
In Nederland kan iedereen na een gedeelte van de celstraf uitgezeten te hebben,
de rest van de straf ontlopen. In het geval van de Poolse man is het zo dat hij niet
meer terug mag komen naar Nederland, anders moet hij de straf alsnog uitzitten.
Vervroegde vrijlating is terecht. Soms maken mensen één keer in hun
leven een fout. Als ze berouw hebben en dat laten zien, is het terecht dat ze

eerder vrij komen. Ze moeten niet oneindig gestraft worden voor één fout.
Draaideurcriminelen moeten wel de hele straf uitzitten. Zij hebben immers al
bewezen dat ze niets geleerd hebben van een celstraf.
Van de andere kant is het zo dat het de eigen fout is van criminelen. Waarom
zouden ze dan strafvermindering krijgen? Het is hun eigen fout en ze moeten dus
ook gewoon op de blaren zitten. Dan hadden ze van tevoren maar beter moeten
nadenkenk.
Vervroegde vrijlating moet blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Ik ga de raadsvergaderingen volgen via internet > eens 28% oneens 72%

Ze zijn er weer!

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

TOPKWALITEIT
MEUBELEN
Spectaculaire
Prijzen !!!
• met interieurvering • diverse
stoffen en leersoorten • ruime
keuze • incl. garantie +
gratis direct thuisbezorgd
• korting tot wel 50%

KOM SNEL LANGS VOOR HET
ENORME AANBOD - OP=OP -

WEGENS SUCCES VERLENGD:
DIVERSE POCKETVERING MATRASSEN
2 HALEN 1 BETALEN
PVC-vloeren, Tapijt & Vinyl
Gordijnen en Raamdekoratie

Opa
Mijn lieve opa is al 85 jaar,
maar in zijn hoofd loopt hij
achter in de tijd. Hoe ik heet is
hij vergeten, maar zijn gezicht
licht nog altijd op als hij mij of
de andere kleinkinderen ziet.
Zijn mond krult in een oprechte
glimlach. Hij pakt je hand,
geeft je een knuffel en weet
nog dat het beleefd is om drie
kussen te geven.
Keuzes maken kan hij niet
meer. Gelukkig weet iedereen
waar hij van houdt. Hij smult van
een stuk rijstevlaai met
slagroom en prikt daarna zonder
schaamte in het stukje taart van
zijn tafelgenoot. Hij lepelt
chocoladecake in zijn koffie alsof
het de gewoonste zaak van de
wereld is en stopt er met
hetzelfde gemak zes
suikerklontjes in. Hij stopt wel
vier keer achter elkaar zijn hemd
en blouse opnieuw in zijn broek
en stelt net zo vaak zijn riem
opnieuw af. Soms stelt hij een
aantal keer dezelfde vraag.
Soms geef ik elke keer een
ander antwoord en is hij toch
met elk antwoord tevreden.
Opa praat graag over
vroeger. Hij zingt met verve een
liedje van de Venlose Jocus,
terwijl buiten de mussen van het
dak vallen. Hij vertelt nog steeds
verliefd wanneer en hoe hij oma
ontmoette. Soms gaat hij zelfs
even terug naar vroeger.
Dan moet hij gaan werken bij
het spoor, of terug naar huis
terwijl hij dat al is. Tijdens een
dagje uit geniet hij van alles om
hem heen en is hij in een
opperbest humeur.
Als ik zie hoe gelukkig opa is
in zijn eigen Alzheimer-wereld,
tovert dat een enorme glimlach
op mijn gezicht. Ondanks alles
is en blijft hij de opa zoals ik
hem altijd al heb gekend.
Hij bewijst hoe eenvoudig geluk
kan zijn.
Kim

gemeente

nieuws

week 20 / 18 mei 2017 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
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.
Donderdag 25 mei zijn we in verband met Hemelvaartsdag de gehele dag gesloten.
Vrijdag 26 mei* en zaterdag 27 mei zijn we eveneens de gehele dag gesloten.
De Bibliotheek is op vrijdag 26 mei van 8.30 uur tot 17.00 uur geopend en op zaterdag van
8.30 uur tot 12.00 uur.
*Op vrijdag 26 mei kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur terecht voor het doen van geboorte- of overlijdensaangifte.

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

Bijeenkomst deelnemers Alpe
d’HuZes, Vierdaagse Nijmegen
of Heuvelland 4 daagse
Het gemeentebestuur nodigt iedereen, die afkomstig is uit de gemeente Peel en Maas,
en die dit jaar meedoet aan de Alpe d’HuZes, Vierdaagse Nijmegen of de Heuvelland
4 daagse, uit voor een bijeenkomst.
Wanneer: Woensdag 24 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar:
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 Panningen
Burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo en wethouder Roland van Kessel zullen
u verwelkomen. De gemeente stelt voor alle deelnemers aan de Alpe d’HuZes een paar
fietshandschoenen beschikbaar. De deelnemers aan de Vierdaagse Nijmegen en de Heuvelland
4 daagse ontvangen een shirt. (deze shirts zijn op een ander tijdstip ook nog te verkrijgen,
hierover zullen we u nog berichten).
Graag uiterlijk 19 mei aanmelden via monique.verspa@peelenmaas.nl
Vermeld bij de aanmelding uw maat zodat wij voor de handschoenen / shirts kunnen zorgen.
We hopen u op 24 mei te begroeten en kennis te maken!

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 23 mei 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC
Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 23 mei 2017.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Behandeling resultaten derde Sociale Raad (2017-032)
2. Kaderstelling sociaal domein en vitale gemeenschappen (2017-029)
3. Voorbereidingskrediet vmbo Piushof (2017-027)
4. Diverse zienswijzen verbonden partijen

Een Koninklijke Onderscheiding
aanvragen?
Wij helpen u er graag mee.
Het is prachtig om iemand op deze bijzondere wijze in
het zonnetje te zetten. In Peel en Maas zijn gelukkig veel
mensen die al een onderscheiding hebben maar ook heel
veel mensen die er een verdienen.
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een
inwoner van de gemeente Peel en Maas. De nadruk
ligt op de bijzondere verdiensten en prestaties
voor de gemeenschap van de persoon die voor een
onderscheiding wordt voorgesteld. Het is geen recht,
maar een blijk van erkenning vanuit de maatschappij.
Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
1. Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’; de dag voor Koningsdag;
2. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum
van een vereniging of instelling.
Indienen vóór 1 juli 2017
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw voorstel,
ook veel andere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u uw voorstel
op tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op donderdag 26 april 2018 moet
uw voorstel uiterlijk op vrijdag 30 juni 2017 bij de burgemeester worden ingediend.
Als u een Koninklijke Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is
het raadzaam uw voorstel minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij
de burgemeester in te dienen.
Contact
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met de adviseur
kabinet, Monique Verspa-Verheijen.

Kermis Egchel 19 t/m 22 mei
Vrijdag 19 mei

U kunt haar bereiken via mail: monique.verspa@peelenmaas.nl of telefoon: 077-306 66 66.
Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van dien aard zijn dat u een voorstel
in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

• 16.00 uur opening kermis Egchel door wethouder Raf Janssen

Zaterdag 20 mei

• Verrassing op kermisterrein

Zondag 21 mei

• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Maandag 22 mei

• Laatste kermisdag

Wij wensen u veel plezier!

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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Alsnog Beeldvormende vergadering over gevoelig onderwerp

Raad wil partijen horen over afschaffen
sluitingstijd horeca
Wat voor gevolgen kan vrijlaten van de horeca-sluitingstijden hebben voor ouders, politie, omwonenden van cafés en de jongeren zelf? En wat vinden die partijen er eigenlijk van?
Dat vroeg vrijwel de hele raad zich vorige week dinsdag af bij het collegevoorstel dat de horeca volledige vrijheid geeft om zo lang open te blijven als ze willen. De raad bepaalde daarom dat over
dit gevoelige onderwerp alsnog een Beeldvormende vergadering komt, met zoveel mogelijk betrokken partijen aan tafel. Pas daarná besluit de raad of de proef kan beginnen.
Het voorstel over de horeca-sluitingstijden maakte deel uit van de Opiniërende vergadering van
dinsdag 10 mei. In een Opiniërende Raadsvergadering bespreekt en bediscussieerd de raad
voorstellen van Burgemeester en Wethouders. Besluiten vallen meestal pas twee weken later,
in de Besluitvormende vergadering.
Eerste agendapunt was de aanbieding van het verslag en de resultaten van de derde Sociale Raad,
het experiment waarin gelote burgers hun oordeel geven over een onderwerp aan het
gemeentebestuur. De derde Sociale Raad (die plaatsvond op 8 april) had als vraag: hoe
creëren we meer flexibiliteit in het woningaanbod? Uit de bijeenkomst kwam een serie van
dertien aanbevelingen. De raad nodigt het college uit om de voorstellen mee te nemen in de
uitgangpuntennotitie wonen vóór de zomer, die in het najaar resulteert in de woonvisie.
Een van de meest gekozen aanbevelingen is, te weten: stimuleer betaalbare en duurzame
herbestemming van bestaande woningen ten behoeve van jongeren, bij voorbeeld door het splitsen
van boerderijen.
Projectleider Nicole Estejé gaf in een toelichting aan dat de organisatoren van de Sociale Raad veel
geleerd hebben van de eerste twee bijeenkomsten. Dat heeft onder meer geleid tot een aangepast
uitnodigingsbeleid en het inkorten van de bijeenkomst tot één dagdeel. Estéjé zei ook dat de
deelnemers vrijwel zonder uitzondering positief zijn over het experiment.
De raad vond het belangrijk om met elkaar over deze voorstellen in debat te gaan en besloot dit
debat over de uitkomsten uit te stellen tot de Besluitvormende vergadering van 23 mei. Dat geeft de
fracties meer tijd om het debat voor te bereiden.
Huisvesting arbeidsmigranten
In het gebruikelijke vragenhalfuurtje kwamen de fracties PvdA/GroenLinks en AndersNu met
vragen over de bouw van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten door Work and Stay, bij
camping BreeBronne in Maasbree. Beide fracties vroegen zich af of Work and Stay wel voldoet
aan de voorwaarde dat het tegelijkertijd ook zorgt voor uitbreiding van de zogeheten ‘midstay’voorzieningen’. Dat zijn woningen waar arbeidsmigranten (en andere urgent woningzoekenden) tot
maximaal twee jaar mogen wonen.
Wethouder Paul Sanders (VVD) zei dat Work and Stay wel degelijk zorgt voor midstay-voorzieningen
elders. De indieners van de vragen bleven evenwel sceptisch, bijvoorbeeld over de vraag of die
woningen wel nieuw zijn en niet al eerder bestonden. Sanders zei ook dat het steeds lastiger wordt
de woonbehoefte van arbeidsmigranten in te schatten. Willen ze wel naar een midstay-voorziening,
of kiezen ze liever voor een gewone woning met tuintje? Hij wil graag met alle partijen aan tafel om
meer duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke woonbehoefte van arbeidsmigranten.
Omdat Sanders’ antwoord de indieners van de vragen niet kon overtuigen, dienden zij samen
met eenmansfractie Ton Hanssen nog een motie in. Daarin werd het college opgeroepen de
bouwvergunning aan Work and Stay voor het logiesgebouw in te trekken, totdat de initiatiefnemer
daadwerkelijk nieuwe midstaywoningen heeft gerealiseerd. Die motie kreeg geen steun en werd dus
verworpen. CDA en VVD gingen mee met Sanders en vinden dat nu vooral flexibiliteit en creativiteit
belangrijk is bij het invullen van de woonbehoefte van arbeidsmigranten.
Motorcross Meijel
De VVD had in het vragenhalfuurtje kritische vragen over het voornemen van het college om na 2018
geen vergunning meer te geven voor een jaarlijks, internationaal motorcrossevenement op circuit
de Vossenberg in Meijel. Zonde, vindt de partij, want het gaat om een grote wedstrijd die niet alleen
belangrijk is voor motorcrossend Nederland, maar zeker ook voor de plaatselijke horeca en de
Meijelse bevolking.
Portefeuillehouder burgemeester Wilma Delissen zei echter geen keus te hebben: de wedstrijden
waren weliswaar al jaren gedoogd, maar al die tijd in strijd geweest met het bestemmingsplan.
Het betreffende gebied heeft de bestemmingsfunctie ‘natuur’, waardoor daar lawaai niet is
toegestaan. Als inwoners overlast ervaren en een beroep doen op dat bestemmingsplan, dan is zij
verplícht om handhavend op te treden, zei ze. Ze benadrukte nog dat elke burger het recht heeft
om een dergelijk bezwaar in te dienen. Delissen zei wel dat de gemeente nog in overleg gaat met de
Provincie om te zien of er toch nog iets mogelijk is.
Beleidskader ‘sociaal domein’ en ‘vitale gemeenschappen’
In 2014 is in het coalitieakkoord vastgelegd dat er (in het kader van het Nieuwe Besturen) een
dialoog wordt gevoerd met de samenleving over de gewenste koers van de gemeente Peel en Maas.
Dit alles aan de hand van de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing. De gesprekken
hebben geleid tot een ontwikkelplan. Er is toen afgesproken om na verloop van tijd opnieuw te
bezien of dat plan nog steeds actueel zijn. Dit proces is nu doorlopen en gebleken is dat de plannen

van destijds in grote lijnen door kunnen gaan. Met andere woorden: de gemeente kan een vaste
koers blijven hanteren.
Aan het nu voorliggende voorstel ligt een lijvig stuk ten grondslag, waarover de raad nog vragen
heeft. Bij de behandeling in de raad bleek dat diverse fracties daarom behoefte hadden aan
een bijpraatsessie, om de draagwijdte van het stuk beter in beeld te krijgen. Portefeuillehouder
Ronald van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zegde toe dat die er komt nog vóór de Besluitvormende
vergadering. Dan kan de raad in die vergadering vervolgens stemmen over het enigszins aangepaste
beleidskader.
Plannen Piushof en vmbo-college
In het gebied Piushof in Panningen zijn de bestaande 72 sociale huurwoningen aan vervanging toe.
Het woongebied is voor de helft in eigendom van Wonen Limburg en voor de helft bij de gemeente.
Het voormalige vmbo-college is verhuisd naar de centrale Bouwens-locatie. Het oude pand,
eigendom van de gemeente, wordt nu tijdelijk gebruikt. Herontwikkeling van deze locatie is gewenst.
Hoewel ruimtelijk niet samenhangend, zien de gemeente en Wonen Limburg wel samenhang tussen
beide locaties. Daarom willen ze een gecombineerde studie naar de mogelijkheden.
Voor het opstellen van deze visie is een voorbereidingskrediet van € 90.000 noodzakelijk.
Het CDA vond het een prima voorstel. De partij wilde wel weten of de ideeën en wensen die zijn
aangedragen tijdens een bijeenkomst over het vmbo-terrein, worden meegenomen.
Eenmansfractie Ton Hanssen had moeite met het voorstel. Hanssen vindt dat er te pas et te onpas
met voorbereidingskredieten wordt gestrooid. De VVD was zonder meer tégen het voorstel. De partij
vindt dat het ontwikkelen van dergelijke plannen aan marktpartijen is. PvdA/GroenLinks echter ziet
nadrukkelijk wél een rol voor de gemeente, bijvoorbeeld bij het stimuleren van sociale woningbouw.
Dat vond ook Lokaal Peel en Maas, dat ook wilde weten wanneer het plan klaar is.
Portefeuillehouder Arno Janssen kon in zijn antwoord melden dat het onderzoek over drie tot vier
maanden klaar zal zijn. Daarin worden ook de ideeën over de vmbo-locatie meegenomen.
Verder vond ook Janssen dat de gemeente wel degelijk een vinger in de pap moet houden in dit soort
ontwikkelingen. Huisvesting moet je niet uitsluitend aan de markt overlaten, zei hij. Het is ook méér
dan stenen stapelen: het gaat ook om leefbaarheid, mogelijkheden creëren voor starters en sociale
woningbouw. In de volgende – besluitvormende – vergadering hakt de raad de knoop door over het
voorbereidingskrediet.
Proef afschaffen sluitingstijden horeca
Jongeren gaan steeds meer uit tot diep in de nacht. De afdeling Peel en Maas van de Koninklijke
Horeca Nederland (waarbij het merendeel van de lokale horeca is aangesloten) heeft daarom
gevraagd om -in navolging van veel regiogemeenten- ook in Peel en Maas de sluitingstijden voor de
horeca te laten vervallen. Het college is voornemens daarmee akkoord te gaan en legt dat nu voor
aan de raad in de vorm van een éénjarige proef. Horecaondernemers die mee willen doen moeten
wel beschikken over een overlast-bestrijdingsplan.
Belangrijk pluspunt van loslaten van sluitingstijden is dat het uitgaanspubliek meer gespreid naar
huis gaat, in plaats van allemaal tegelijk op het moment van sluiting - met alle overlast van dien.
Portefeuillehouder Wilma Delissen plaatste het voornemen wel meteen in perspectief: in de praktijk
zal er wellicht niet zoveel veranderen. Een aantal ondernemers heeft nu al vergunning voor latere
sluitingstijden (4u i.p.v. 2u). Bovendien verwacht zij dat veel ondernemers toch blijven kiezen voor
een bepaalde sluitingstijd, al was het maar om zelf ook op tijd naar bed te kunnen.
Toch wil de raad de mogelijke gevolgen niet onderschatten. Diverse fracties vroegen zich af wat
betrokken partijen, zoals omwonenden en politie, van het voorstel vinden. Ze waren ook verbaasd
dat over dit onderwerp geen Beeldvormende vergadering was belegd, juist om deze partijen uit de
eerste hand te kunnen horen. Diverse partijen pleitten er ook voor om Jongerencentra Sjiwa en ’t Maf
mee te nemen in de proef. Andere para-commerciële horeca, zoals sportkantines, vallen niet onder
de proef.
De raad besloot uiteindelijk om alsnog een Beeldvormende vergadering hierover te beleggen.
Een besluit wordt dan pas genomen in de volgende raadcyclus. Streven is wel om, als de proef
doorgaat, nog vóór de zomer te starten. De thematische beeldvormende vergadering vindt op 30 mei
plaats in De Wiekslag in Beringe om 19.30 uur.

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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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.

Elastisch bestemmingsplan of slappe knieën?
In een vorige editie van HALLO Peel en Maas schreven wij over illegale
zaken in Peel en Maas. Zaken die vaak niet worden gehandhaafd, worden
gedoogd of aan het einde van het liedje gelegaliseerd. Het lijkt soms meer
op cliëntelisme. Wij juichen alle initiatieven van bedrijven en bewoners
toe, mits legaal en zoals wij met zijn allen hebben afgesproken.
Helaas blijft dit door etteren.
Voorbeeld: Work and Stay blijft op
Breebronne in Maasbree en bij
De Berckt in Baarlo illegaal honderden arbeidsmigranten huisvesten.
Om deze huisvesting in goede banen
te leiden heeft wethouder Janssen
de term midstay ‘uitgevonden’ met

daaraan gekoppeld een zogenoemde
‘woon-carrièreladder’. In het kort:
fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten met na verloop van tijd een
doorstroming naar betere woning voor
midstay.
Als tegenprestatie zou Breebronne,
dat 750 arbeidsmigranten mag huisves-

ten, zestig midstay-plaatsen realiseren
om aan de afspraken van de wooncarrièreladder te voldoen. Dat lukt tot
nu toe bijna niet. Dus gaat Breebronne
onder druk in omliggende gemeenten
plaatsen zoeken voor deze midstay.
Dit is anders dan hoe het ooit bedoeld
is door de gemeenteraad en het is niet
te controleren.
Omdat Breebronne niet voldeed aan de voorwaarden, mocht zij
nog niet het gehele plan uitvoeren.
Ze deed dit wel. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo legde de bouw

stil, wat enkele dagen later weer door
het college werd opgeheven, omdat
Breebronne er nu binnen een jaar,
na zoveel jaren, wel aan zal voldoen en
beterschap beloofde.
De raad is furieus. Hoewel, niet
meer in zijn geheel. Een motie om
de bouw alsnog tijdelijk te stoppen,
werd vreemd genoeg alleen door
Pvda/GroenLinks, eenmansfractie Ton
Hanssen en AndersNu ondertekend
terwijl bijna de gehele raad eerder
de afspraken wel ondersteunde.
Illegaliteit blijft dus lonen, ook in Peel

en Maas. Wethouder Sanders wil nu
een zoveelste evaluatie. Niet om
op te treden, maar om illegaliteit
tegemoet te komen of misschien wel
te faciliteren. De omgekeerde wereld.
Misschien dat er met een eerder
voorstel van AndersNu nu wel iets
wordt gedaan: dat door de partijen
geld in een fonds wordt gestopt,
zodat de gemeente en niet zij voor
woonruimte voor woonurgenten
kan zorgen. AndersNu houdt u op de
hoogte.
AndersNu

Lokaal Rondje 1 - Meijel
Zoals u weet is de fractie van Lokaal Peel&Maas graag onder de
mensen. Regelmatig bezoeken wij een instelling, bedrijf of vereniging om
informatie op te halen. Vanaf nu is hier een nieuw initiatief bijgekomen.
Eén keer per maand gaan wij er per fiets op uit om een lokaal rondje te
maken.
Afgelopen zaterdag fietsten wij
van Panningen naar Egchel, waar
wij met de initiatiefnemers voor het
windmolenpark een afspraak hadden.
We kregen de beoogde locaties voor
de molens te zien. Ten opzichte van

de oude plannen zijn deze nu een stuk
naar het westen gepland. Vervolgens
doorgetrapt naar Beringe waar we een
afspraak hadden met bezwaarmakers
tegen deze windmolens. Als raadslid
is het van belang dat je alle kanten

van het verhaal hoort voor een juiste
beeldvorming.
Via industrieterrein Beringe
vervolgden wij onze weg naar Meijel,
waar we eerst van een lunch hebben
genoten. Daarna kreeg de fractie een
rondleiding door het dorp. Rob Willems
en Piet Rooijakkers lieten de fractie
in Meijel diverse plekken zien, zoals
de Dorpsstraat, het gebied rond de
basisschool en de sporthal. Ook gingen
we langs uitbereidingsplan Startebos,

het sportpark en het zorgcentrum,
de inbreidingslocatie Beckers en het
mogelijke uitbreidingsgebied MeijelOost.
Al met al een interessante dag
waar wij weer burgers hebben kunnen
spreken. Wilt u uw verhaal kwijt of
heeft u een tip voor ons? Laat het
ons weten. Wij gaan nog veel rondjes
maken!
Piet Rooijakkers,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Nieuwe woningen Piushof en vmbo-gebouw
PvdA/GroenLinks is een warm voorstander van het instellen van een
onderzoek naar het bouwen van nieuwe woningen in de Piushof en het
herinvullen van het voormalige vmbo-gebouw te Panningen.
Het is de bedoeling dat er, in
samenspraak met Wonen Limburg,
wordt bekeken op welke wijze beide
locaties in samenhang met elkaar

kunnen worden ingevuld. Alhoewel
nog onderzocht wordt welk type
woningen en hoeveel woningen er
zullen worden gebouwd, heeft PvdA/

GroenLinks in de raadsvergadering
van dinsdag 9 mei reeds nadrukkelijk gepleit voor het bouwen van
woningen waaraan onze burgers in de
nabije toekomst de grootste behoefte
hebben. We denken hier met name
aan levensloopbestendige huurwoningen en zorgwoningen. Uit verkennend

Per direct zijn wij op zoek naar allround machinisten & chauffeurs
voor ons loon-, grondverzet-, transport- en recyclingbedrijf in Grubbenvorst.

Chauffeurs containerauto en/of kraanauto
Chauffeurs tractor
Machinisten kraan en/of laadschop
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Geïnteresseerd in één van deze vacatures?

In bezit van de benodigde rijbewijzen met code 95; Stuur dan z.s.m. jouw sollicitatiebrief met CV naar
Kurstjens Grubbenvorst, Horsterweg 66
Ervaring met machines;
5971 NG Grubbenvorst of mail naar info@kurstjensbv.nl
Zelfstandigheid;
Bij voorkeur in bezit van VCA;
Flexibele instelling;
Geen 8 tot 5 mentaliteit.

onderzoek is reeds gebleken dat hier
momenteel en in de toekomst grote
behoefte aan is.
PvdA/GroenLinks is blij dat de
gemeente Peel en Maas een actieve
rol neemt in dit project en intensief gaat samenwerken met Wonen
Limburg om er samen voor te zorgen

dat de inwoners van Panningen ook
in de toekomst in een woning wonen
die voldoet aan hun behoefte.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Fred Peeters,
fractie PvdA/GroenLinks

Wil jij werken op de mooiste locatie van Limburg?
Wij zijn per direct op zoek naar een gastgerichte

horeca professional
om ons horecateam te versterken!

Ben jij:
• Een teamplayer maar ook
iemand die zelfstandig kan
werken?
• Flexibel ingesteld en heb je
geen 9 tot 5 mentaliteit?
• Iemand die gastgerichtheid
en service als vanzelfsprekend
beschouwt?
• Fit genoeg om al onze trappen
te beklimmen?
• Stressbestendig?
Onze voorkeur ligt bij
volwassen vakmensen.

Wij bieden:
een afwisselende fulltime baan bij een
professioneel bedrijf met een bijpassend salaris en
arbeidsvoorwaarden conform cao LEO.

Horsterweg 66 Grubbenvorst telefoon 077 366 14 44 info@kurstjensbv.nl www.kurstjensbv.nl

www.kasteeldekeverberg.nl

Interesse?
Stuur dan je cv en brief naar
petra@kasteeldekeverberg.nl
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GEPLUKT Gerrie van Gemert

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.

op de operatiekamer en ik ging mee
met de ambulance. Ik denk nu nog wel
eens: hoe was het in godsnaam mogelijk dat dat mocht.” Vooral in de periode
dat haar drie dochters nog jong waren
en Gerrie niet werkte, tussen 1970 en
1986, was Gerrie bijna dagelijks weg
om cursussen te volgen en lessen te
geven.
Tegenwoordig geeft Gerrie nog
ehbo-cursussen, doet ze vrijwilligersmanagement en is ze vaak ehbo-er
bij evenementen van het Rode Kruis.
Ze vindt het nog steeds geweldig
werk om te doen. “Het mooiste is de
omgang met mensen. Ik krijg ook echt
energie van die lessen.” Het feit dat ze
kon reanimeren, redde het leven van
haar man Cor. Toen die een hartstilstand kreeg, was Gerrie gelukkig in de
buurt. “Dat heeft zijn leven gered en
daar ben ik nog iedere dag ontzettend
blij om.”

Luisteren naar
stervende mensen

Sinds kort is Gerrie van Gemert zeventig jaar oud. De Panningse is een schoolvoorbeeld van iemand die niet stil
kan zitten. Zo is ze voorzitter van Vrouwengilde Helden, actief bij de vrijwillige palliatieve terminale zorg VPTZ en
gaat ze twee keer in de week sporten. Maar de allergrootste passie van Gerrie is het Rode Kruis. Al vijftig jaar is ze
lid en geeft ze les in eerste hulp en reanimatie.
Op 20-jarige leeftijd volgde Gerrie
haar eerste cursus voor het Rode

Kruis. Vervolgens kwam de opleiding
tot docent Eerste Hulp erachteraan.

“Toen ging dat nog heel anders dan
tegenwoordig. Ik liep gewoon mee

Gerrie leert mensen om hun
gezondheid in orde te houden, maar
ze is ook al vaker getuige geweest
van het einde van een leven. Gerrie:
“Ik ben sinds 1998 lid van de vrijwillige palliatieve terminale zorg (VPTZ).
Als ik door de coördinator word
opgeroepen, ga ik naar stervenden
toe om bij hen te waken. Soms omdat
de familie aan het einde van haar
Latijn is of omdat zij bijvoorbeeld
samen gaan uiteten. Dat waken geeft
me heel veel rust. Je komt tot jezelf
als je met iemand praat die dicht bij
het einde is. Mensen die op sterven
liggen, willen ook graag vertellen.
Dat is het belangrijkste van het werk:
er zijn voor iemand. Zelfs mensen die
je voor het eerst ontmoet, willen hun
hele verhaal vertellen. Heel bijzonder
is dat.”

Wij zijn op zoek naar een:
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Wil jij onze biologische producten komen telen?
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
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Dat ze kan werken, blijkt wel uit
haar verdiensten voor de verenigingen
waar ze bij zit. Toen haar zus een
aantal jaar geleden zei dat ze meer
aan haar zelf moest denken en bij
het Vrouwengilde moest komen,
leek dat Gerrie wel een aardig
idee. “Lezingen bijwonen, gezellige
uitstapjes meemaken, dat soort
dingen.” Toen ze met pensioen ging,
werd ze echter voorzitter en ging er
toch meer tijd in zitten dan gepland.
“Ik kan ook niet thuis zitten de hele
dag”, vertelt ze. “Dan voel ik me zo
nutteloos. Ik ben het liefste gewoon
bezig.” Voor al haar verdiensten voor
de verschillende verenigingen kreeg
Gerrie in 1998 een koninklijk lintje.
Na de zeven kleinkinderen neemt
het Rode Kruis ook na vijftig jaar
nog de meeste tijd in beslag. Niet
omdat het moet, maar omdat ze
het zo leuk vindt. Gerrie: “Er is niks
mooier dan iemand te leren hoe hij
of zij zichzelf kan redden in moeilijke
omstandigheden. Zo kunnen we
ervoor zorgen dat iedereen elkaar kan
helpen.”

Kessel 21 mei

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?

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.

‘Het liefst
altijd bezig’

ROMMELMARKT
CARBOOTSALE

PUZZEL

Sudoku

Zelf werd ze tien jaar geleden
opgeschrikt met de mededeling dat
ze borstkanker had. “Ik hoor de dokter
nog zeggen dat ik geluk had dat ik
al zestig was”, vertelt ze. “Op die
leeftijd delen de cellen zich minder
snel en is de kans op genezing groter.”
Dat bleek. Ze liet zich niet uit het veld
slaan en genas. Ook tijdens de ziekte
bleef ze gewoon doorwerken bij haar
baan als leidinggevende logistiek bij
Center Parcs Het Meerdal in Horst.
“Het heeft me nooit tegengehouden.
Ik ben opgegroeid op een boerderij op
de Vosberg in Panningen, dus ik wist
wel wat hard werken was.”

Ervaren of starter: wij gaan samen met jou en
jouw capaciteiten en talenten aan de slag om er
een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
www.bioverbeek.nl/werkenbij

8.30 – 15.30 uur 90 stands
Rijksweg 30A, 5995 NW
A73 afrit 14

www.carbootsalehorst.nl
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Uitermate succesvol
weekend judoclub Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden nam op zaterdag 13 en zondag 14 mei deel aan het toernooi in Mierlo. Dit weekend verliep
dusdanig goed, dat eigenlijk iedereen dat podium heeft verdiend.

Finale Nederlands kampioenschap

Brons voor
Niki Meerts op brug
Door: SSS Helden
Atletiekvereniging SSS Helden heeft goed gescoord tijdens de finale van
het Nederlands kampioenschap op zaterdag 13 en zondag 14 mei in Almelo.
Niki Meerts haalde brons op de NK toestelfinale op de brug.
Doortje Deijkers en Lieke Teeuwen
mochten op zaterdag 13 mei deel
nemen aan de NK-finale in Almelo.
Bij alle niveaus kwamen tijdens de
NK-finale de beste 36 turnsters uit de
kwart- en halve finales bij elkaar.
Doortje Deijkers kwam uit bij de Pupil 1
N3. Zij mocht de dag beginnen bij de
balk. Deze oefening ging super, wat
haar 14.05 punten opleverde en het
tweede balkpunt van de wedstrijd.
Bij de rekstok was Doortje één
kurbet-zwaaitje vergeten wat haar
1.00 punt neutrale aftrek kostte.
Haar andere twee toestellen gingen
ook supergoed. Ze behaalde zo een
22e plaats. Daarna mocht Lieke

Teeuwen haar wedstrijd turnen bij de
jeugd derde divisie. Lieke mocht ook
starten bij de balk, waar ze ook een
mooi punt neerzette: 11.90 en ook voor
haar ook het tweede balkpunt van de
wedstrijd. Lieke zat lekker relaxed in de
wedstrijd en scoorde ook op de andere
drie toestellen erg goed. Ze behaalde
een tiende plaats.
Op zondag 14 mei waren de NK
toestelfinales. Daarvoor had Niki Meerts
zich geplaatst voor het toestel brug.
Ondanks een pas opgelopen liesblessure ging ze er toch vol voor. Dat resulteerde in een mooi resultaat van
11.70 punten. Hiermee mocht ze de
derde plaats op het podium betreden.

Twee toernooien

Goede week voor
Indianen
Door: handboogschutterij De Indianen
De handboogschutters van De Indianen uit Koningslust traden op
dinsdag 9 mei en zaterdag 13 mei aan voor twee toernooien. Op dinsdag
vond bij De Batavieren in Castenray het Batavierentoernooi plaats en op
zaterdag werden op verschillende locaties de rayon kampioenschappen
25m1P gehouden.
Voorafgaand aan het
Batavierentoernooi moesten de
teams doorgeven hoeveel punten
ze dachten te gaan schieten. De
Indianen gaven 1.431 punten op met
zeven schutters en schoten uiteindelijk 1.420 punten. Hoogste schutter
was Ron Smets met 215 punten.
Hoogste senior was Harrie van Horne
met 208 punten en hoogste compoundschutter werd Mat Steeghs met
226 punten.

Het eerste team van De Indianen
moest op zaterdag naar Beek voor
de rayon kampioenschappen in de
B-klasse. Met 2.066 punten werd
een vierde plaats behaald. Hoogste
schutters werden Jan Swinkels en
Harrie van Horne met 422 punten.
Het tweede team ging naar Sittard
voor de wedstrijden in de D-klasse.
Het team werd tweede met 1.888
punten. Hoogste schutter was
Jos Bots met 396 punten.

Rode band Guido Roumen gooit zijn tegenstander op de rug (Foto: Rob van Dijk)
Daisy van Os, Toon van Ravenstein,
Marlouk Colbers, Isis van Dril, Bart
Verstappen, Mark van Dijk, Noa Janssen
en Aron Theunissen waren erg sterk
en wisten al hun partijen te winnen en
werden knap eerste.
Luna Lucker en Umberto Coopmans
wisten allebei na hard werken de finale
te bereiken. Helaas ging deze voor

beide judoka’s verloren, maar desondanks hebben ze een mooie tweede
plaats veroverd.
Vian van Dril, Sara Teeuwen, Joris
Verstappen en Joris Fransen wonnen
een partij. Brent Schuijers, Jarno
Hoenson, Joris Moors, Guido Roumen
en Owen van Dijk wisten er twee te
winnen. Cas Janssen en Guus Manders

waren lekker op dreef met allebei
prachtige scores. Helaas wisten ze
uiteindelijk niet tot het podium door
te dringen. Minke Boonen won drie
partijen en verloor helaas voor brons
waardoor ze vierde werd. Kevin en
Janine Janssen wonnen twee partijen
en verloren allebei helaas ook voor
brons.

Enige seizoen

Jeugd MTB Baarlo rijdt
techniekparcours
Door: MTB Baarlo
Voor de jeugd van mountainbikevereniging MTB Baarlo stond zaterdag 13 mei de eerste en enige techniek
wedstrijd van dit seizoen op de agenda. Deze werd verreden in Oss. Naast het afleggen van een techniek parcours
met een zestal onderdelen werd een tijdrit gereden.
Voor MTB Baarlo verschenen vier
renners aan de start. Als eerste was het
de beurt aan de jeugd van categorie
5. Freek Bouten beet hier het spits af
voor de Baarlose vereniging. Hij kon op
het moeilijke techniekparcours aardig
uit de voeten met zijn fiets. Hij scoorde
op twee onderdelen foutloos, wat
betekende dat er 10 seconden in
mindering gebracht werd op zijn tijdrit.
Finn Keunen had wat meer moeite
met het parcours. Hij wist geen bonusseconden te scoren. Hetzelfde gold voor
Guus Janssen. Ook hij wist geen van
de techniekonderdelen tot een goed
einde te brengen. Na het afleggen van
het techniekparcours reden de jongens
en tijdrit. Dit ging de heren prima af.
In één ronde gaven ze alles wat ze in
hun mars hadden.
In de laatste categorie was het
Tim Janssen die in het zwart-oranje
verscheen. Goed geconcentreerd begon
ook hij aan het techniekparcours. Hij
wist twee onderdelen tot een goed
einde te brengen, dus ook voor hem
10 seconden winst op de tijdrit. En ook
hij wist deze tijdrit tot een goed einde
te brengen.
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Lege handen

Geen nacompetitie voor
Panningen
Door: SV Panningen
Het eerste herenelftal van voetbalvereniging SV Panningen stond zondag 14 mei voor de laatste reguliere
competitiewedstrijd van het seizoen tegen SSE uit Someren-Eind. Voor de plaatsing in de nacompetitie voor
promotie naar de derde klasse was Panningen afhankelijk van het resultaat van ONDO tegen het Ospelse RKSVO.

Viswedstrijd Deurneskanaal

Eerste plek voor
Danny Flipsen
Door: HSV De Noordervaart
De vissers van HSV De Noordervaart visten de eerste wedstrijd op het
Deurneskanaal in lange tijd op zondag 14 mei. De onderhoudsploeg had er
veel tijd en energie in gestoken om een prachtig en eerlijk parcours te
realiseren. De vangsten waren beter als verwacht.

Panningen startte zonder de
geschorste Youri van den Hurk en de
geblesseerde Bram Leenders. Veteraan
Ronald Leenders vulde de vrij
gekomen plek achterin op. Panningen
startte goed. In de tweede minuut
al probeerde Remco Litjens met een
geplaatst schot SSE-doelman Sil Joosten
te verschalken. De bal draaide naast.
In de negende minuut mocht Auke
Houben vanaf 20 meter een vrije trap
nemen. De bal stuitterde gevaarlijk op,
maar Sil Joosten was op zijn hoede.
In de veertiende minuut volgde de
beloning voor de sterke openingsfase:
Ronald Leenders, vrije verdediger van

dienst, onderschepte een Eindse aanval
en passte loepzuiver over veertig
meter naar Robin van Osch. Die vond
in het midden de vrijstaande Remco
Litjens. Litjens schoot feilloos binnen,
1-0. Panningen schepte in deze fase
nog een aantal kansen, maar tot
een grotere marge leidde het niet.
Integendeel, Erwin Altena scoorde in de
40e minuut de 1-1.
De tweede helft was nauwelijks
het aanzien waard. De tussenstanden
van RKSVO-ONDO en RKMSV-Helden
druppelden binnen op Sportpark
Panningen-Noord en het werkte
verlammend. Verder dan een hard en

laag schot van Remco Litjens in de
61e minuut en een kans alleen voor
de SSE-doelman van Ilias Amhaough
kwam Panningen niet. Daartegenover
moest Panningen-doelman Jordy
Nelissen enkele malen zijn ploeg voor
een a chterstand behoeden. De sterk
leidende scheidsrechter Vissers uit
Zeeland floot af met een 1-1 gelijke
stand. Na afloop bleek dat buur Helden
door de nederlaag van ONDO de
derde periodetitel heeft gepakt en dus
stond Panningen met lege handen:
ze zagen hiermee deelname aan de
nacompetitie aan haar neus voorbij
gaan. (Foto: Knuurke)

Punten gedeeld

Gelijkspel in afsluiting
competitie Egchel
Door: SV Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel heeft het competitieseizoen afgesloten met een
gelijkspel tegen VCH in Boekend. De punten werden tijdens de wedstrijd op zondag 14 mei gedeeld, 3-3.
Over de hele wedstrijd gezien een
terechte uitslag. Arbiter Kanning had
op sportpark Maassenhof in Boekend
een gemakkelijke middag. Hij kon zijn
gele en rode kaarten op zak houden
in een sportieve match. In de eerste
helft ging de partij redelijk gelijk op
met mogelijkheden voor beide teams.
De grootste kansen waren namens
VCH een schot op een leeg doel.
De bal ging wonder boven wonder
naast. Egchel zag aan de overkant
een bal van de lijn gehaald worden
en een schot van Frank Gielen sprong
via de onderkant van de lat weer het

veld in. De rust ging in met de bekende
brilstand.
Na de thee een dubbele wissel
aan Egchel zijde. De oranjehemden
namen in de 58e minuut een voorsprong. Uit een mooie aanval was het
Frank Gielen die de bal in de verre
hoek plaatste, 0-1. In een tijdsbestek
van vier minuten (tussen de 71e en
75e minuut) was de stand weer in
evenwicht. Onvoldoende opruimen in
de Egchelse defensie werd door Dennis
Basten afgestraft, 1-1. Een minuut
later zorgde Pablo Hofstra voor een
voorsprong voor de thuisclub, 2-1. Drie

minuten later zag Luc Crommentuijn
een vrije trap via de muur in doel
belanden, de keeper stond op het
verkeerde been, 2-2. Vlak voor tijd
dacht Egchel de drie punten mee
naar huist te kunnen nemen. Uit een
prima voorzet van Frank Gielen tikte
Jorrit Kersten de bal binnen, 2-3. VCH
gaf zich niet zomaar gewonnen en in
de laatste minuut zorgde Mehti Oruc
ervoor dat er toch een puntje in de
Boekend bleef, 3-3. Egchel eindigt
het seizoen 2016/2017 in de middenmoot op een achtste plaats met
36 punten uit 26 wedstrijden.

Danny Flipsen ging zondag met
de hoogste eer strijken. Hij werd met
3.290 gram (waaronder twee zeelten)
duidelijk eerste. De tweede plek was
voor Harrie Verberne met 1.020 gram.
Derde werd Erwin Kirkels, met ook een
zeeltje erbij, met 1.250 gram. De eerste
selectiewedstrijd voor de jeugd werd

zaterdag 13 mei gehoudenop visvijver
De Groene Bleek in Posterholt. Van HSV
De Noordervaart deden Danny Flipsen,
Siem en Raf Dorssers en Yoeri van
Lieshout mee. Danny werd laatste in
zijn vak, Raf werd een-na-laatste in zijn
vak, Joeri werd achtste en Siem derde
in zijn vak.

Winst voor Koningslust

Doelpuntenfestijn
op De Lust
Door: VV Koningslust
Het eerste elftal van VV Koningslust trad zondag 14 mei op sportpark
De Lust aan tegen het eerste team van SV Kronenberg. Voor beide partijen
stond er niets meer op het spel en de kans dat er zomeravondvoetbal
gespeeld zou gaan worden, was daarmee groot.
De spelers van beide partijen
gingen echter fanatiek van start.
Koningslust zette met Roel Ghielen
meteen de toon door een snelle
aanval over rechts, maar de keeper van
Kronenberg onderschepte de bal.
Nadat Kronenberg de bal weer
verloor, speelde Rik Wijnands een
goede bal op Tommy Jansen. Deze wist
een corner te forceren. Tommy nam
de hoekschop zelf en speelde de bal
strak in de voeten van de opkomende
Roel Ghielen. Die schoot de bal met
een strak schot achter de doelman van
Kronenberg, 1-0.
Bij een snelle overname door
Kronenberg over links werd de voorzet
direct geschoten in de korte hoek,
onhoudbaar voor Roel Hunnekens, 1-1.
Even later slalomde Rik Wijnands langs
een aantal Kronenberg-verdedigers
en haalde de trekker over, 2-1. Daarna
ging diezelfde Rik door het midden
en passte op Peter Janssen, die met
een mooie lob scoorde, 3-1. Toen
de Koningsluster verdediging een
steekje liet vallen, wist de aanvaller

van Kronenberg simpel binnen te
tikken, 3-2.
Een mooie actie van Bram Rongen
eindigde met een pass op Jurjen
Verbong, die onreglementair gestopt
werd: penalty. Bram Rongen nam de
bal echter net te zacht. Broer Nick viel
daarna aan over rechts. De voorzet
werd door de keeper tegen zijn verdediger aangebokst en belandde zo in
eigen doel, 4-2.
Na de rust scoorde Kronenberg bij
de eerste aanval met een strak schot
in de korte hoek, 4-3. Met een voorzet
van Jurjen Verbong op Nick Rongen
vergrootte Koningslust de marge, 5-3.
Even later scoorde Wouter Coolen 6-3.
Kronenberg gaf nog niet op en
scoorde uit een corner met een strak
schot 6-4. Er volgde een mooie actie
van Rick Bos, maar de Kronenbergverdediging nam de aanval over,
waaruit 6-5 werd gescoord. Rick Bos
wist toch nog zijn doelpunt mee te
pikken door op het juiste moment bij
de tweede paal op te duiken en de bal
uit een voorzet binnen te tikken, 7-5.
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Krappe overwinning

Baarlo sluit seizoen af
met zege
Door: Len Gielen, VV Baarlo
Met een krappe zege heeft het eerste elftal van voetbalvereniging VV Baarlo in het laatste duel van deze
competitie revanche genomen op Sparta ’18 voor de ongelukkige 2-3 nederlaag eerder dit seizoen in Sevenum.

Eerste beugelteam
Baarlo kampioen
Het eerste beugelteam van beugelvereniging De Flatsers uit
Baarlo is kampioen geworden in de tweede klasse van de
Nederlandse Beugelbond. Ter gelegenheid hiervan vindt op
zaterdag 20 mei een kampioensreceptie plaats in clublokaal
De Flatser aan Huissen in Baarlo. De receptie begint om 20.00 uur
en is om 21.00 uur afgelopen. Daarna kan er nog een drankje
worden gedronken.
Wouter Peeters (links) bij een van zijn laatste acties voor Baarlo (Foto: Len Gielen)
Baarlo had vooraf nog vooral
theoretische kansen op een ticket
voor de promotienacompetitie. De
wedstrijd stond voor Baarlo eigenlijk meer in het teken van sportief
afscheid nemen van Leon Peeters (die
naar een lager team gaat) en Wouter
Peeters (die vertrekt naar WV-HEDW
Amsterdam).
De echte kansen waren op één
hand te tellen. Het openingsdoelpunt
van Sparta’18 kwam na ruim een
half uur wedstrijd dan ook letterlijk
uit de lucht vallen. Hij moest komen
uit een strafschop die koeltjes benut
werd door Frank Wijnen, nadat arbiter
Vereijken wel erg gemakkelijk een
penalty gaf, nadat de bal ongelukkig

tegen de arm van centrumverdediger
Roel Bouten caramboleerde. De 0-1
werd ook de ruststand.
In de openingsfase van de tweede
helft had Sparta-aanvaller Bart
Schouten dé kans om die voorsprong
van zijn ploeg te verdubbelen. Oog in
oog met Jeffrey Schouenberg verloor
hij echter het duel met de Baarlose
sluitpost. Al enkele minuten later
kopte Roel Bouten uit een door Stan
Wijhers genomen vrije trap raak en
was de stand 1-1. Halverwege de
tweede helft waren er afscheidswissels voor Wouter Peeters en Leon
Peeters die beiden door Baarlovoorzitter Jules Dorssers nog van
enkele presentjes werden voorzien.

Baarlo kwam twintig minuten voor
tijd nog op voorsprong. Ze profiteerden van een ‘bedrijfsongevalletje’ van
Sparta’18-doelman Yannick Vullings die
bij het uitverdedigen ongelukkig over
de bal struikelde. Rik Schotman was er
als de kippen bij om dat incidentje af te
straffen, 2-1.
Baarlo sluit het seizoen tevreden
af op een verdienstelijke vijfde plek in
de 3e klasse C. Slechts een paar punten
meer had de ploeg met een vierde plek
een ticket voor de promotienacompetitie opgeleverd. Naast Leon Peeters
en Wouter Peeters nemen ook Frank
van Oijen (gaat terug naar Panningen)
en Rick Nelissen (die naar Heythuysen
verkast) afscheid.

JO13-1 Maasbree dubbel kampioen
ADVERTENTIE W E E K

20

Het eerste jeugd onder de 13 jaar-team (JO13-1) van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree heeft
een uniek jaar achter de rug. Afgelopen najaar werden ze kampioen in de eerste klasse. Nu zijn ze ook
kampioen in de voorjaarscompetitie, ook weer in de eerste klasse 301. Trainers Jaap Bruijnen, Wilfred
van Wijlick en Ian Boots (ontbreekt op foto), hoofdtrainer Bas Jans, leider Marco Delissen en het elftal
vierden daarom groot feest.
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Derde keer winst na strafschoppen

Zvv Beringe naar finale
nacompetitie
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste zaalvoetbalteam van Zvv Beringe heeft op maandag 15 mei de finale van de nacompetitie bereikt.
Voor de derde keer dit seizoen werd een wedstrijd na strafschoppen winnend afgesloten. Na een 4-4 gelijkspel in
eigen huis werd het 3-3 tegen Zvv Gulpen in Gulpen. De Beringnaren zegevierden na strafschoppen.
Gulpen besloot vroeg druk te
zetten op de verdediging, wat in het
begin tot enkele hachelijke situaties
leidde. Na een scherpe individuele
actie en strak schot lag de bal al snel
achter de keeper van Beringe. Even
later kon de thuisploeg weer juichen,
want een counter werd snoeihard
afgerond, 2-0.
Beringe liet zich niet uit het veld
slaan en sloeg direct weer terug.
Ron van den Kerkhof rondde prachtig
af in de bovenhoek, 1-2. Even later
viel Bjorn Korsten uit met een
liesblessure, einde wedstrijd. In het
restant van de eerste helft ging het
spel op en neer, maar er vielen geen

doelpunten meer.
Na rust schoot Beringe uit de
startblokken. Na twee minuten spelen
kon Sten Janssen in twee instanties
een loepzuivere assist van Ron van den
Kerkhof afronden, 2-2. Beringe besloot
gas terug te nemen, omdat Gulpen te
veel ruimte kreeg om te voetballen.
Echter was het wederom de thuisploeg
die op voorsprong kwam. Een schot in
de bovenhoek vanuit een lastige hoek
betekende de 3-2.
In de laatste minuten werd de
thuisploeg zenuwachtig en kwam
Beringe er steeds meer uit. John
Korsten besloot geen extra veldspeler
in het spel te brengen. Uiteindelijk

bleek dit de gouden niet-wissel, want
Beringe kwam twee minuten voor tijd
op gelijke hoogte. Een vrije trap van
Ron van den Kerkhof werd geblokt,
waarna Guus Maessen in de rebound
scoorde.
Na tweemaal een gelijke stand
volgden strafschoppen. De eerste
zes strafschoppen gingen allemaal in
het netje. De vierde strafschop van
Zvv Gulpen werd gepakt, waardoor
Ron van den Kerkhof de Beringse
ploeg naar een finaleplek kon
schieten. Zo geschiedde, dus speelt
Beringe op maandag 22 mei in een
rechtstreeks duel tegen Inter ’80 voor
een plek in de Topklasse.

In totaal 42 punten

BEVO sluit seizoen af met
vijfde plek
Door: VV Bevo
Onder een schamel zonnetje en een harde wind heeft het eerste elftal van voetbalvereniging VV BEVO uit
Beringe haar scheidend oefenmeester John Paulissen uit Kessel nog een verdiende overwinning bezorgd.

BEVO-spits Rob Minten krijgt de kans om te scoren, maar dit lukt niet (Foto: Peter van Berlo)
BEVO sluit zo het seizoen af met
een vijfde plek op de ranglijst. Ook leuk
om te weten is dat de ploeg in iedere
periode een gelijk aantal punten wist te
behalen, namelijk veertien. Dat leverde
dit seizoen een respectabel aantal van
42 punten op en zo toonde BEVO zich
onder leiding van trainer Paulissen een
constante subtopper.
Het gedegradeerde Neer geloofde
het wel en was ook niet bij machte
om het BEVO moeilijk te maken tijdens
de wedstrijd op zondag 14 mei. BEVO
creëerde enkele dotten van kansen,

maar wist voor rust het net niet te
vinden. Er waren goede mogelijkheden
voor Sam van Rijt en Maurice Kessels
en ook een kopbal van Luc Simons
had niet de juiste richting, waardoor
de teams de rust in gingen met een
dubbelblanke stand.
In de rust werden Luc Simons
en Stan Timmermans vervangen
door Frank van Berlo en Demi
Basten en ging BEVO wederom op
zoek naar de winst. Vooralsnog
kon men het net nog niet laten
bollen, na kansen voor Rob Minten

en Roger Gielen. Na een kwartier
spelen werd de geblesseerde Mik
van den Berg vervangen door
gouden wissel Roel Verhaegh.
Deze linkspoot zorgde voor meer
gevaar vanaf de linkerkant en het
was dan ook deze speler, die na
goed voorbereidend werk van Roger
Gielen, de bal snoeihard in de lange
hoek binnenschoot. Hiermee haalde
BEVO de meer dan verdiende winst
binnenhaalde en sloot het seizoen
waardig af met een vijfde plek op de
ranglijst.
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Unicum voor VV Baarlo

Schots damesteam op
trainingskamp
Het Schotse nationale vrouwenteam komt naar Baarlo voor een trainingskamp ter voorbereiding van het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal. Het bezoek is een unicum voor de voetbalvereniging VV Baarlo en
de gemeente Peel en Maas.

De Schotse voetbaldames zijn
van dinsdag 11 tot zaterdag 15 juli op
trainingskamp in Baarlo ter voorbereiding op het UEFA Women’s EURO 2017.
Ook de Oranje Leeuwinnen hebben
zich gekwalificeerd voor het EK, dat
van 16 juli tot en met 6 augustus
plaatsvindt in Nederland. De Schotse
ploeg overnacht in Château De Raay en
traint op de naastgelegen velden van
VV Baarlo. Na het verblijf in Limburg
speelt de club op 19 juli haar eerste
EK-wedstrijd tegen Engeland, in stadion
Nieuw Galgenwaard in Utrecht. De
overige tegenstanders voor Schotland
in poule C zijn Spanje en Portugal.
De afgelopen maanden werkten
Château De Raay en VV Baarlo nauw
samen om alle voorbereidingen te
treffen, vertelt Jules Dorssers, de
voorzitter van VV Baarlo. “Dat het zo

snel is gegaan hadden we eigenlijk
niet gedacht. Maar des te mooier is het
om in het jaar dat we 90 jaar bestaan
een eerste internationaal (professioneel) team op ons complex te mogen
verwelkomen. Dat we dit op korte
termijn hebben bereikt, is het resultaat
van hard werken. Wat zeker niet was
gelukt zonder de inzet van een aantal
vrijwilligers binnen onze vereniging.”
De twee organisaties willen de samenwerking de komende jaren versterken:
“Het doel is om de komende jaren
zowel in de zomer als in de winterperiode een aantal mooie (internationale)
teams naar Baarlo te halen”, aldus Tim
Gilissen, general manager van Sandton
Chateau de Raay.
Op dit moment krijgt het hoofdveld
van de voetbalvereniging een kwaliteitsinjectie.
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Knotsgekke slotfinale

MVC’19 onderuit bij
afscheid trainer
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree had graag met een overwinning afscheid genomen van haar
trainer Joe Wijnen. Na een knotsgekke slotfinale ging MVC’19 echter in Maasbree met 3-2 ten onder tegen Merefeldia, waardoor het van de vijfde naar de negende plaats afzakte in de 3e klasse C.

Guus Wokke opticien loop

Podium voor
Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Tijdens de achtste editie van de Guus Wokke opticien loop in
Panningen verschenen op zondag 14 mei ook renners van atletiek
vereniging Atletiek Helden aan start.
In totaal namen er 270 atleten
deel aan de wedstrijd, verdeeld over
de bambino’s (500 meter), jeugd
(1.000 en 2.500 meter), senioren
5.000 meter en senioren 10.000
meter. Bij de jeugd 1.000 meter pakte
Guus van Riel de eerste plaats in een
tijd van 3 minuut 29. Op de 5.000
meter V40 was het podium geheel
voor Atletiek Helden. Tanja Wanten
werd eerste, Judith de Bruin tweede
en Leonie Peeters derde. Rinie Ebisch
won de 5.000 meter V60 met een

straatlengte voorsprong.
Op de 10.000 meter pakte Ron
Koster de tweede plaats in een prima
tijd van 35 minuut 25. Datzelfde deed
ook Hans Peeters bij de M50 in 41
minuut 06 en ook Nico Verstraten
pakte een tweede plek bij de M60
in 42 minuut 18. Wiel van Lier werd
ten slotte derde bij de M60 in 43
minuut 24. Ook voor de deelnemers
van Running blind was het een mooie
ervaring om een wedstrijd te kunnen
meemaken.

Winst in Helden

RKSMV met hoofd al
bij nacompetitie
Keeper Tim van Renselaar kon een nederlaag tegen Merefeldia niet voorkomen (Foto: Math Geurts fotografie)
Beide trainers wilden het seizoen
met een zege afsluiten. MVC’19 kreeg
kansen, maar ging hier slordig mee om.
De Nederweertse gasten kozen ook
vol voor de aanval. In de 19e minuut
kregen de gasten na een correcte
sliding op de bal van Clim Moonen
ten onrechte een strafschop. De pas
17-jarige Bjorn Bastiaans versloeg
vanaf de elfmeterstip de weer uitstekend keepende Tim van Renselaar.
De Maasbreese ploeg kreeg ook
kansen, maar Bart Crienen, Clim
Moonen en Ron van den Kerkhof
ondervonden dat de ervaren Ruud
Wilms een betrouwbare sluitpost was.

Na de pauze ging MVC’19 op zoek naar
de gelijkmaker. In de 79e minuut leek
Merefeldia op 2-0 te komen, maar die
treffer werd op advies van de grensrechter afgekeurd. Merefeldia was even
van de leg. In de tegenaanval werd
Marco Daniëls binnen de beruchte
lijnen gevloerd. De toegekende penalty
werd verzilverd door Ron van den
Kerkhof, 1-1.
Die gelijkmaker leidde een
hectische fase in. In de 84e minuut
zette de ingevallen pinchhitter Willem
Holthuijsen Ron van den Kerkhof vrij
voor de keeper. Die omspeelde de keeper, maar slaagde er niet in de bal in

het doel te plaatsen. Nog geen minuut
later zette Bjorn Bastiaans Merefeldia
op een 2-1 voorsprong.
De wedstrijd leek beslist, maar
een handsbal in het Nederweertse
strafschopgebied leverde de tweede
Maasbreese penalty op. In de 88e
minuut bracht Ron van den Kerkhof de
partijen op gelijke hoogte. Alles van
de Maasbreese kant kon in de 90e
minuut door de grond zakken, toen
de 20-jarige Ken Gommers een reeks
Maasbreese fouten afstrafte en de gasten andermaal op voorsprong bracht. In
de blessuretijd kon MVC’19 niet voor de
derde maal gelijk komen.

Ondanks goede kansen

Grashoek verzuimt
zichzelf te belonen
Door: SV Grashoek
Het eerste herenvoetbalteam van voetbalvereniging SV Grashoek heeft de laatste wedstijd van het seizoen op
zondag 14 mei met 2-3 verloren van de nummer twee Reuver. Grashoek had meer verdiend, maar kreeg dit niet
omdat Reuver veel effectiever met de kansen omsprong.
De Grashoek supporters kregen
gelukkig nog eens het oude Grashoek
te zien. Ondanks de snelle tegengoal
in de zevende minuut van Jorn Huijs
herpakte Grashoek zich goed en werd
er weer eens vanouds aangevallen. In
de 15e minuut wees de goed leidende
scheidsrechter Bos uit Meerlo terecht
naar de stip na een handsbal van
een Reuver verdediger. Bas Maessen
klaarde dit klusje vakkundig. In het
volgende halve uur was Grashoek
heer en meester. Bas Maessen, Luuk
Maessen, Chris Hunnekens, Bas
Gloudemans en Erwin Pijnenburg

hadden allemaal de 2-1 op de voet,
maar geen van hen lukte het om
doelman Steeghs te passeren.
Ook na de thee kreeg Grashoek nog
twee goede kansen. Chris Hunnekens
kwam in een kansrijke schietpositie,
maar zijn schot was te zwak en Bas
Gloudemans kopte net langs de paal.
In de 63e minuut viel er dan toch
eindelijk een treffer. Maar wel aan de
verkeerde kant. Jorn Huijs scoorde zijn
tweede en zette daarmee de verhoudingen op de kop. Grashoek raakte
hierdoor duidelijk van de wijs want
acht minuten later scoorde Justin de

Jong zelfs 1-3. De paal en doelman
Koen Clephas voorkwamen daarna
verdere tegentreffers en extra zout in
de wonden bij Grashoek.
De stand werd uiteindelijk zelfs nog
iets rooskleuriger toen Puk van Oijen
na mooi voorbereidend werk van Erwin
Pijnenburg in de 88e minuut de 2-3
scoorde. Grashoek kreeg daarna nog
wat halve kansen maar het was te weinig voor de gelijkmaker. Een resultaat
had de ploeg zeker een extra oppepper gegeven maar ondanks dat was
het spelpeil toch weer hoopgevend.
Grashoek kan het dus toch nog.

Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Voor het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel zit de reguliere
competitie erop. Zondag 14 mei werd het laatste duel afgewerkt, waarin
Helden de tegenstander was. RKMSV trad aan in een formatie die op
nogal wat plekken gewijzigd was, met het oog op de komende playoffwedstrijden. Helden won de wedstrijd in Meijel met 1-4.
De eerste helft verliep zeer rustig.
Er waren weinig hoogtepunten te
noteren en het spel golfde wat op
en neer. Aan Meijelse zijde kreeg
de opgestoomde Sem Nijssen de
beste kans, maar zijn inzet werd tot
hoekschop verwerkt. Helden zorgde
daarop voor de openingstreffer,
door van dichtbij binnen te werken.
Dat werd ook direct de ruststand.
De uitploeg won wat meer tweede
ballen en was meer aanwezig op de
Meijelse helft dan andersom, maar dit
mondde niet uit in een overwicht in
doelpogingen.
Na de rust waren het de gasten
die de marge verdubbelden. Uit
een corner werd in duel met een
Meijelse verdediger en de doelman
raak gekopt. RKMSV moest daarop
op zoek naar de aansluitingstreffer,
waar ze juist op jacht waren om de
gelijkmaker op het bord te schieten.
Toon Basten zorgde, na goed werk

van Bram van Heugten en Thijs ten
Dam, met een koele afronding voor
die 1-2. Aan het eind van de tweede
helft was de koek toch wel op voor
RKMSV en kon Helden na die Meijelse
treffer nog uitlopen naar 1-3 en even
later zelfs 1-4.
Voor RKMSV staan nu twee
nacompetitiewedstrijden op het
programma. DEV Arcen is de nummer 12 in de vierde klasse F en de
laagst geklasseerde periodekampioen uit de vijfde klasse C is MBC’13.
RKMSV neemt het in een poule van
drie tegen deze twee teams op. De
nummers 1 en 2 uit de poule spelen
volgend jaar in de vierde klasse, de
nummer 3 in de vijfde klasse. De
eerste wedstrijd spelen MBC’13 en
DEV Arcen tegen elkaar, op 21 mei.
RKMSV neemt het de twee weekenden daarop in volgorde op tegen
de winnaar en de verliezer van deze
wedstrijd.

Zilver en brons

Podiumplekken
voor De Maasruiters
Door: rijvereniging De Maasruiters
Diverse ruiters van rijvereniging De Maasruiters uit Kessel reden in
het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 mei wedstrijden. Hun
deelname resulteerde in een aantal podiumplekken.
Emma Kessels behaalde tijdens
een wedstrijd bij manege Heyligers in
Asten met Zwavo’s Coup de Couer
in het springen klasse CB een mooie
tweede pijs. Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim behaalde
hier een tweede prijs in de klasse CL.

In Baarlo werd een dressuurwedstrijd verreden. Hier was de
derde prijs voor Anniek Vervoort met
Histique in de klasse B. Gerco Steeghs
behaalde bij een springwedstrijd in
De Mortel een twaalfde prijs in de
klasse M met Giana.
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Verlies door foute beslissing scheids

Judomeiden Meijel scoren zilver
Door: Judo vereniging Meijel
Voor de judoka’s van judovereniging Meijel stond zondag 14 mei de laatste en dus finaledag van de Jeugd Judo
Competitie Limburg (JJCL) op het programma. Ze vertrokken al vroeg naar Belfeld.

Tiende editie

Open tennistoernooi
BEVO
Tennisvereniging TV BEVO uit Beringe houdt van 24 juni tot en met
2 juli het jaarlijkse 17+ Open Tennistoernooi op het tennispark aan de
Pastoor Geurtsstraat in Beringe. Het is de tiende editie van het toernooi
waarbij alleen met dubbels gespeeld wordt.
Meedoen kan in de onderdelen
5 tot en met 8 voor dames, heren en
gemengd in zowel de 17+ als de 50+
categorie. Op vrijdag 30 juni is de

Het meidenteam van -12 jaar
maakte de verwachtingen waar.
Ondanks het feit dat ze met een
kandidaat minder waren vanwege
een blessure, wisten Vian van Dril,
Lieke Verstappen, Kimberly van den
Asdonk, Maud en Ouden en Thessa
Leijsten twee van de drie team
wedstrijden winnend af te sluiten.
Door een foute beslissing van de

scheidsrechter verloren ze nipt van
Heerlen. Maar toch eindigden ze op
een verdienstelijke tweede plaats.
De jongens -12 jaar, bestaande
uit Stef Donkers, Jerre Kessels, Jens
van de Ligt, Thom Bouten, Bart
Verstappen, Rik van Asten en Roy
Steeghs waren minder fortuinlijk.
In de eerste wedstrijd tegen Lottum
kwam alleen Bart tot scoren, dus

verloor het team deze royaal. De
volgende tegenstander Venlo had
zich afgemeld, waarna Helden de
tegenstander was. De eerste twee
judoka’s kwamen niet tot scoren,
maar het tij keerde en de volgende
drie partijen waren voor Meijel. De
laatste wedstrijd wist alleen Bart te
scoren. Uiteindelijk resulteerde dit in
een vierde plaats in poule 3.

Dressuurwedstrijd in Baarlo

Cavaliers Helden scoren op
dressuur en sprong
11
Door: PSV De Cavaliers Helden
0513 en zondag
Ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden reden in het weekend van zaterdag
14 mei een dressuurwedstrijd in Baarlo. Ook werd er dat weekend deelgenomen aan verschillende
springwedstrijden in de regio.
Op zaterdag behaalde Monique
Peeters in Baarlo een tweede prijs met
GoGo Borneo in de klasse Z1 en werd
Inge Maessen met Frodo zevende.
Op zondag behaalde Nikki Hanssen
een eerste prijs in de klasse C-B met
Millstreet’s Stuufke. Romee Neefs
werd ook eerste in de klasse C-L1 met
Demi-Beau. Zoey Bertrams behaalde
een tweede prijs in de klasse D-L2 met

La Traviata en Anouk Neefs werd ook
eerste in de klasse D-M2 met Champ
of Dance.
Myrthe Sonnemans behaalde
op zaterdag 13 mei in Asten een
vierde prijs in de klasse B met Fiefke.
In Leende behaalde Jessica Maassen
een eerste prijs in de klasse D-M met
Bockmann’s Punto en Janine Maassen
een eerste prijs in de klasse D-ZZ

met Bockmann’s Coco. In Eindhoven
behaalde Linda Peeters met Domino
een zesde prijs in het springen L en
op zondag een derde prijs in de Derby.
Op zondag werd er ook gesprongen
in De Mortel en hier behaalde Vivian
Vestjens in de klasse L een derde prijs
met Zipper en Myrthe Sonnemans
een veertiende prijs met Lewis van
Equinta.

Wedstrijd om vijfde plaats

Targos Bevo Hc boekt regel
matige zege
Door: Mat Nellen, Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen heeft de eerste wedstrijd om de
vijfde plaats in de eredivisie tegen KWS Quintus op zaterdag 13 mei in Kwintsheul met 29-27 gewonnen. Bij de rust
leidden de mannen van trainer Harold Nusser met 15-13.
Vanaf de eerste minuut
controleerde Targos Bevo Hc de
wedstrijd. Beide ploegen maakten er
een echte wedstrijd van. Twee maal
nam Targos Bevo Hc een voorsprong
van vijf doelpunten. De zege van

Targos Bevo Hc kwam geen moment
in gevaar. De geblesseerde Jeroen
van den Beucken kwam niet in actie.
Toch scoorde de Panningse ploeg vrij
gemakkelijk.
Op zaterdag 20 mei wil Targos Bevo

Hc het min om meer mislukte seizoen
in eigen huis met een overtuigende
zege afsluiten. Die dag zal ook in
het teken staan van het afscheid van
enkele vertrekkende spelers en trainer
Harold Nusser staan.

feestavond en op zondag 2 juli is de
tombola.
Inschrijven kan tot maandag
5 juni via www.toernooi.nl

BEVO JO9-1
Kampioen
Het eerste team met jeugd onder de 9 jaar (JO9-1) van voetbal
vereniging BEVO uit Beringe heeft zaterdag 13 mei het kampioen
schap behaald. De beslissende en spannende thuiswedstrijd tegen
Venlosche Boys wonnen de jongens uit Beringe met 1-0. Daarmee
mochten ze zich aan het einde van het seizoen de terechte winnaars
noemen.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Aquarius, de muziek
Door: Robert Janssen
Het is een open deur, maar het fundament van een musical is
natuurlijk de muziek. En dat zit zeker snor in deze voorstelling.
Liedjes
die in ons
collectieve
geheugen zijn
gegrift, worden
tijdens Aquarius
ten gehore gebracht. Natuurlijk
het titelnummer, maar ook andere
sixties-klassiekers zoals Hair, Let the
sunshine en Ain’t got no. Zo herbergt
de musical nog veel meer prachtige liedjes. Soms swingend, soms
rustig, maar altijd passend in het
verhaal. En dan ook nog eens live
gezongen, en begeleid door een
band met topmuzikanten uit onze
eigen gemeente. Een band die net
als bij The Show Must Go On onder
de bezielende leiding staat van Jack
Geerlings. Bekend trompettist bij
bijvoorbeeld Zjwartbroeëd, maar ook
als kundig dirigent. Hij zorgt dat de
band, solozangers, maar ook het koor

het beste uit
zichzelf halen,
zodat de liedjes
sprankelen in
de theaterzaal.
En met het
koor is een ander fundament van de
voorstelling genoemd. Een groep van
14 achtergrondzangers, en -zangeressen die de musical de juiste kleur
geven. Visueel - want alles is in jaren
60-stijl - maar ook qua klank. Ze versterken de solisten, de hele musical
door. Naast de muziek is dans een
belangrijk onderdeel van Aquarius.
Een grote groep danseressen van van tieners tot vijftigers - vult met
regelmaat de bühne. Net als band,
koor en cast, hebben ook zij het afgelopen jaar veel geoefend. Dit alles
om de musical tot een spektakel te
maken. Overtuig u zelf en kom kijken.
Kaarten via DOK6.eu
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15 VRAGEN

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

aan Britt
van Rijswijck

Duurzaamheid
Ik weet nog wel dat we een
tijd geleden op school te horen
kregen dat we aan een project
over duurzaamheid gingen
werken. Onder protest van
sommige leerlingen zouden we
de komende tijd een aantal
lessen besteden het zoveelste
project over duurzaamheid.
Maar goed ook, dacht ik
achteraf.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Britt van Rijswijck
14 jaar
Den Hulster
Beringe

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag samen met mijn vader
een reis van drie weken willen maken
door Canada, Amerika en Australië.
Ik woon mijn hele leven lang al op een
boerderij. In deze landen zou ik dan
graag samen met mijn vader allerlei
boerderijen willen bekijken.
Wat deed je als kind het liefst?
Voor mij geldt van kinds af aan al ‘een
dag niet gevoetbald, is een dag niet
geleefd’. Toen ik klein was, wist ik al
dat ik wilde voetballen, maar ik moest
eerst mijn zwemdiploma halen. Toen
ik zwemdiploma B had gehaald, stond
ik de volgende dag op het veld bij
voetbalclub VV BEVO in Beringe.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel willen vliegen. Daarmee kan
ik overal snel en gemakkelijk heen.
Ik zou geen superheld willen zijn,
maar zo’n kracht lijkt mij handig.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb een paar weken geleden mijn
eerste interland gevoetbald voor het

Nederlands elftal tegen Ierland. Bij die
wedstrijd kregen we een vaantje en
deze zal ik nooit weggooien. Het was
een geweldige ervaring. Ik heb er hard
voor gewerkt, op dit moment train ik
vijf keer in de week.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat heb ik vorig jaar gekregen van mijn
coach Jos Bolt bij Nationaal Onder 14:
‘opgeven is verliezen’. Het is een hele
korte zin, maar het heeft mij altijd
geholpen tijdens wedstrijden. Het geeft
mij extra energie om te winnen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Een paar weken geleden heb ik
de beslissing genomen om naar
een andere voetbalclub te gaan.
Ik heb nu twee leerzame seizoenen
gehad bij VV Helden, maar ga nu
de overstap maken naar Borussia
Mönchengladbach. Ik kan wel in
Beringe blijven wonen, want het is
gelukkig maar een half uur rijden.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is natuurlijk
voetbal. Het is een super leuke sport,
vooral omdat het een teamsport is.
Je teamgenoten steunen je en kunnen
je zelfs beter maken. Ik ben altijd bezig
met voetbal, of het nu met de bal zelf

is of om ergens rekening mee houden
om fit te blijven.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Vroeger luisterde ik samen met
mijn vriendinnen altijd naar Aliyah
met L.O.V.E. Hier dansten wij altijd
op en daar werden we altijd enorm
vrolijk van.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik spreek dan het liefst met mijn
vriendinnen af. Vanwege het voetbal zit
ik in Venlo op school en daardoor zie ik
mijn vriendinnen niet heel vaak. In het
weekend doe ik daarom graag leuke
dingen met hen, zoals lekker chillen,
naar de bios gaan of ergens wat eten.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Ik heb niet één specifiek emotioneel
moment. Als ik naar dierenfilms kijk,
dan word ik wel altijd emotioneel.
Ik vind het zielig als er dan iets aan de
hand is of dat ze dood gaan.
Wat is je favoriete sociale medium?
Dat is WhatsApp, want dat is een
gemakkelijke manier om in contact
te komen met vriendinnen. Vrijwel
iedereen heeft het en is dus via
WhatsApp bereikbaar. Ook heb je er
niet heel veel Wi-Fi voor nodig. Een
berichtje versturen is dus zo gedaan!

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind vertrouwen het belangrijkste
in een vriendschap. Je moet elkaar
alles kunnen zeggen, dus ook
geheimen. Ik vind het ook belangrijk
dat vriendinnen er begrip voor
hebben dat ik weinig tijd heb in
verband met voetbal en school.
Je moet bovendien samen kunnen
lachen en huilen.
Hond of kat?
Ik kan niet kiezen tussen deze twee.
Thuis hebben we zowel een hond
als een kat. De hond is wel speelser
dan de kat, maar van allebei houd ik
evenveel.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder, want zij gaat overal
mee naartoe. Ze brengt me naar
trainingen en wedstrijden. Ik ben dus
het meest met mijn moeder. In de
auto praten we over van alles en dat
is altijd super gezellig.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat is het programma
Victorious. Het is niet echt een
kinderprogramma, maar voor 10à 12-jarigen. Het gaat over het
middelbare schoolleven van mensen
van zestien jaar. Als ik het kijk, dan
vind ik het altijd wel amuserend.

We praatten over hoe de
wereld zou zijn als elektriciteit
gratis is, hoe de wereld eruit zou
zien als onze elektriciteitsvoorziening van duurzame bronnen
kwam en of het voor de school
mogelijk was zonnepanelen aan
te schaffen.
We leven nu in een wereld
waar milieuvervuiling en de
gevolgen daarvan steeds dichterbij komen. Denken aan wat er
op dit moment gaande is in onze
natuur en wat er later nog zal
komen, is bijna deprimerend.
Daarom denkt men liever niet te
veel over de regenwouden die
gekapt worden, de uitlaatgassen
die onze auto’s uitstoten en de
giftige stoffen die komen kijken
bij kernenergie.
Maar er zijn ook mensen die
‘goed’ bezig zijn. Ik bezocht
laatst met mijn moeder een
lezing over een aantal projecten
van designers die met dit
probleem bezig zijn. Zo vertelde
ontwerper Jugen van der Ploeg
over de Tiny TIM die hij met een
team ontwikkeld had. Dit is een
duurzaam zelfvoorzienend huisje
van hout. Dit huisje kan zelf
water zuiveren en zo drinkwater
produceren, maar kan ook zijn
eigen elektriciteit opwekken met
hulp van de zon. Verder vertelde
Nienke Hoogvliet van Seaweed
research over de mogelijkheden
die het overtollige zeewier kan
bieden. Zij was op zoek naar
duurzame materialen. Tijdens
deze zoektocht kwam zij
erachter dat zeewier gebruikt
kan worden voor het maken van
vloerkleden en dat het leer van
zalm een prachtig materiaal is.
Zo zie je maar dat leren over
duurzaamheid eigenlijk helemaal niet zo’n gek idee is.
Daphne
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Recreatieve diversiteit dorp

Eerste lustrum

Grashoek smaakt naar meer Smakelijk Wandel
Het dorpsevenement ‘Grashoek smaakt naar meer’ vindt plaats in het weekend van zaterdag 20 en zondag
21 mei. Tijdens ‘Grashoek smaakt naar meer’ mag iedereen komen ‘proeven’ van de diversiteit die Grashoek op
recreatief gebied te bieden heeft.
Dwars door de natuur en langs
verschillende bedrijven zijn fiets- en
wandelroutes uitgezet. Bezoekers
kunnen de natuur aan de rand van de
Peel ervaren, bijvoorbeeld op de fiets,
te voet of met een treintje of huifkar.
De routes voeren u onder andere langs
een boswachterij, wijngaarden, een
golfdomein, meerdere accommodaties
en Beringerzand. Wie iets meer wil

weten over bijen kan daar ook uitleg
van krijgen. Alle toeristische
accommodaties zetten daarnaast
tijdens het weekend hun deuren open
om er een kijkje te nemen.
Deelnemers kunnen daarnaast
proeven van lokale streekproducten,
zoals asperges, wijn, aardbeien en
vlees. Op het dorpsplein kunnen
kinderen onder andere eigen pizza’s

maken en bakken in de oven en er is
een springkussen. Op zaterdagavond is
er aansluitend een programma met de
Teddy Boys en dj Mathijs.
De wandel- en fietsroutes zijn
zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur
verkrijgbaar bij gemeenschapshuis
De Ankerplaats.
Kijk voor meer informatie op
www.grashoeksmaaktnaarmeer.nl

Rondje Baarlo

KnopenLopen Baarlo viert haar eerste lustrum: op zondag 21 mei wordt
voor de vijfde keer het Smakelijk WandelRondje Baarlo gehouden.
De wandeling begint en eindigt
bij multifunctioneel centrum
De Engelbewaarder. Tijdens het
evenement kunnen deelnemers
onderweg genieten van hapjes.
Na afloop krijgt men een traditioneel

stuk echte ‘Baolderse kook’ met koffie
of thee. De wandeling is ruim tien
kilometer en is rolstoeltoegankelijk.
De start is tussen 11.00 en
13.00 uur bij gemeenschapshuis
De Engelbewaarder.

10R-fest en Peel zonder Grenzen

Silent disco voor
Meijelse jeugd

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

De organisaties achter 10R-fest en Peel zonder Grenzen in Meijel
houden op zaterdag 20 mei samen een silent disco. Deze vindt plaats in
de tent op het terrein aan het Alexanderhof in Meijel.
Jongens en meiden uit de
 roepen 8 en tot en met vijftien jaar
g
oud kunnen in de tent komen swingen tijdens de ‘stille disco’. De dj in
de tent draait muziek, maar er staan
nergens speakers. In plaats daarvan
kunnen er draadloze hoofdtelefoons

worden gehuurd waardoor de muziek
beluisterd kan worden. De avond
wordt georganiseerd in samen
werking met Peel zonder Grenzen, het
dorpsspel dat ook op zaterdag 20 mei
plaatsvindt in Meijel. De silent disco
duurt van 19.30 tot 23.00 uur.

Maasbreese kermis
In het dorpshart van Maasbree vond van zaterdag 13 tot en met woensdag 17 mei de jaarlijkse
kermis plaats. Onder een stralend zonnetje genoot jong en oud van alles wat de kermis te bieden had
op het Kennedyplein en de Dorpstraat. Er stonden diverse attracties opgesteld, waaronder een draaimolen, trampolines, rups en botsauto’s. De wat oudere jeugd beproefde het geluk bij de schiettent,
grijpmachines of muntjesschuivers. Ook waren er genoeg kramen om de lekkere honger te stillen. In de
avonduren doken vele Maasbreenaren en mensen uit de buurdorpen de kroegen in om de dag af te
sluiten met een biertje en een dansje te wagen.

Helga & Marcello in Hoës van Bree
MFA ’t Hoës van Bree houdt op vrijdag 19 mei een inloopavond met het muzikale duo Helga en Marcello.
De avond en het concert worden georganiseerd door de vereniging Muziek-Jong-voor-Oud.
Het duo bestaat uit Rachel
Solomon, zang en accordeon, en
Mateusz Malcharek op de contrabas.
Tijdens hun reizen naar onder
andere Kroatië, Israël en Spanje
werden zij geïnspireerd door

Oosterse melodiëen en ritmes.
Rachel begon eerst met jazz-zang en
ontdekte daarna het geluid van de
gipsy-accordeon. Mateusz bespeelt
de contrabas en voegde zich bij
uiteenlopende muziekprojecten.

Samen brengen zij een mix van
jazz, rock, samba, folk en blues
ten gehore. Het concert begint om
20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur en is te bereiken via de
ingang van de dorpsdagvoorziening.

Bij Reinier Optiek zal op zaterdag

20, 27 mei en 3 juni 2017
‘n zonnebrillenmarkt
gehouden worden.

Tegen inlevering van een oude zonnebril krijgt u
25% korting op een nieuwe zonnebril uit het
gehele assortiment. Deze oude zonnebril zal gedoneerd
worden aan het goede doel ‘Shades of Love’!

Buurtschap ‘t Heeske

Herstelde hagelkruis Maasbree
officieel ingezegend
Hagelkruis ’t Heeske in de gelijknamige buurtschap in Maasbree, wordt zaterdag 20 mei officieel ingezegend.
Het kruis staat weer helemaal als nieuw op zijn oude plek, nadat het afgelopen herfst werd vernield.
De corpus christi (het lichaam van
Christus) van het hagelkruis aan de
Oude Heldenseweg in Maasbree bleek
in oktober 2016 verdwenen. Het hagelkruis was beschadigd. Een maand later
werd de corpus teruggevonden aan de
oever van de Everlosebeek, niet ver
van de plek waar het hagelkruis staat.

De armen van het beeld ontbraken
echter. Samen met de stichting Kruisen
en Kapellen Maasbree heeft buurt
vereniging ’t Heeske besloten het kruis
te herstellen. Beeldhouwer Wijnhoven
uit Meterik heeft het beeld weer armen
gegeven en ook het hagelkruis werd
opgeknapt. De Maasbreese beeld

houwer Jeu Hendriks ontwierp en
maakte een nieuw hagelkruis met de
corpus christi van eeuwenoud eikenhout van een boerderij uit de buurtschap. Kapelaan Hans te Boekhorst
van het parochiecluster MKBE voert
zaterdag 20 mei de inzegenings
handeling uit om 17.00 uur.

Wij zullen de bovengenoemde zaterdagen buiten een
Ibiza stand hebben met ons zonnebrillenassortiment.
Tevens serveren wij een klein mixdrankje en kunt u al
een beetje de zomer proeven.

Wij zien u graag op
onze Ibiza zonnebrillenmarkt!
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Agenda t/m 25 mei 2017
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Receptie VV Tupos

Silent disco

Open dag Simonshoek

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging VV Tupos
Locatie: C-ruimte sporthal De Kazing Baarlo

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: 10R-fest en Peel zonder Grenzen
Locatie: tent Alexanderplein Meijel

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: camping Simonshoek Meijel

Optreden Helga & Marcello

Receptie schutterstrio

Hondensport demonstratie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Jong voor Oud
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.00-20.45 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: café Niëns Maasbree

Tijd: 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Organisatie: Eiker hondenclub
Locatie: grasveld bij De Wit Gebit Kessel

Optreden PZG Playbackshow

Receptie De Flatsers

50-jarig kermisfeest

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Spel Peel zonder Grenzen
Locatie: Alexanderplein Meijel

Tijd: 20.00-21.00 uur
Organisatie: beugelclub De Flatsers
Locatie: clublokaal De Flatsers Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kermistent café Manders Egchel

Diverse activiteiten Grashoek
smaakt naar meer

Optreden Hillstreetlive

Tijd: vanaf 10.00 uur
Locatie: Dorpsplein en gemeenschapshuis
De Ankerplaats Grashoek

Repaircafé
Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Repaircafé Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

ma
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Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermistent café Manders Egchel

zo
21
05

Optreden Fever of Life

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Kessel-Eik
Locatie: Blokhut Jong Nederland Kessel-Eik

Tijd: 19.00 uur
Locatie: kermistent café Manders Egchel

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Spel zonder Grenzen
Locatie: Alexanderplein Meijel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: kermistent café Manders Egchel

Rommelmarkt

Laatste vogelmarkt van seizoen

Peel zonder Grenzen

Kermismatinee

do
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Wandeltocht Grand Tour de Bree
Tijd: vanaf 08.00 uur
Organisatie: stichting Herberg Papilio
Locatie: camping De Flierenhof Maasbree

Optreden Reulsberger Muzikanten

Diverse activiteiten Grashoek
smaakt naar meer

Schotse dag

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: vanaf 10.00 uur
Locatie: Dorpsplein en gemeenschapshuis
De Ankerplaats Grashoek

Optreden Die Rübensammler

Roofvogelshow

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Maasbree
Locatie: Blokhut Jong Nederland Maasbree

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Aspergegilde Peel en Maas en Centrum
Management Panningen
Locatie: centrum Panningen

Inzegenen hagelkruis ‘t Heeske

Voorjaarsmarkt

Open dag Kapèlkeshof

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: stichting Kruisen en Kapellen Maasbree
en buurtvereniging ‘t Heeske
Locatie: hagelkruis ’t Heeske Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: MSVN afdeling Noord-Midden Limburg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: golfclub Kapelkèshof
Locatie: golfdomein Kapelkèshof Grashoek

Ouderavond De Grote Sprong

Smakelijke WandelRondje

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: KnopenLopen
Locatie: gemeenschapshuis De Engelbewaarder
Baarlo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Kasteel De Keverberg
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg Kessel

Aspergeshopdag

Tweede editie

Dorpsspel Peel zonder Grenzen in Meijel
De tweede editie van Peel Zonder Grenzen in Meijel. staat gepland voor vrijdag 19 en zaterdag 20 mei. Tijdens
het tweedaagse dorpsspel strijden dertig teams van twaalf personen om de titel én trofee.
Het weekend wordt vrijdag
geopend met de PZG Playbackshow
op het programma. Het thema is
De Foute Avond. Zaterdag 20 mei

is het tijd voor het spel van Meijel.
Deelnemers moeten ongeveer
150 vragen en opdrachten oplossen
en uitvoeren, aan de hand van het

‘Peelboek’, dat als rode draad door de
dag loopt.
Het spel duurt van 11.00 tot 16.00
uur en vindt plaats op diverse locaties

in het dorp. Rond 16.30 uur begint
het gezamenlijke finalespel in de kern
van Meijel.
Deelnemers moeten diverse
storm- en hindernisbanen bedwingen,
die worden afgewisseld met listige
spellen waarbij de concentratie op

AIRCO DEFECT?
Wij repareren uw airco!
Onze ervaren specialisten helpen u graag

Laat uw airco systeem tijdig onderhouden
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

de proef wordt gesteld. Feestband
Proost! en dj Willie sluiten het geheel
af met een feestavond. Die vindt
plaats op het Alexanderhof-plein in
Meijel.
Kijk voor meer informatie op
www.peelzondergrenzen.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Werken met
mensen en auto’s
is mijn passie’
Danny
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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 21 mei
H. Mis 9.30 t.i.v. Ida Peeters-Geerarts
(verj) en Jan Peeters;
Doopsel: Niene Kersten
Woensdag 24 mei
H. Mis 9.00 uur sacristie
Kledinginzameling Beringe
In verband met het vervallen van de
kledingcontainer achter de Wieksjlaag
kunt u voortaan de dichtgebonden
zakken met kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels, iedere
dag wanneer het u uitkomt, neerzetten bij de garagedeur achter de
pastorie. (aan de Meule)
Donderdag 25 mei
H. Mis Hemelvaart 9.30 uur – koor
t.i.v. Johannes De Bruijn en Joanna
De Bruijn-Kessels.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 mei
11.00 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Lectoren: mevr. Els Hanrats /
mevr. Marlies Steijvers
Jaardienst Wim Smeets.
Daan Hermans en zoontje Harry.
Donderdag 25 mei
Hemelvaart. 11.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T

Kerkdiensten
Zondag 21 mei
Geen H. mis
Donderdag 25 mei
H. Mis Hemelvaart 10.30 uur – 1ste
Communieviering; t.i.v. Thei Vestjens en
Toos Vestjens-Berden

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Annie Sonnemansv.d. Ven (verj) en overl. fam. (coll)
In deze viering zal het nieuwe vaandel
van schutterij St. Urbanus ingezegend
worden
Woensdag 24 mei
H. Mis 19.00 uur vooravond Hemelvaart
t.i.v. Pastoor Albert Raijmaekers

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 mei
19.15 uur. Jaardienst voor
Hay Heldens, Nelly en Frans.
Agnes en Huub.
Zondag 21 mei
14.00 uur. Doop van Sauna Verlaak.
Keverberghof 22.
Maandag 22 mei
19.00 uur. Rozenhoedje in Ooyen.
Woensdag 24 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Donderdag 25 mei
Hemelvaart 10.00 uur Eerste H.
Communieviering.
Zaterdag 27 mei
19.15 uur H. Mis.
Zeswekendienst voor
Mevr. Jo Vallen-Laumen.

Kerkdiensten
Zondag 21 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste H.
Communieviering kinderen De Liaan
en De Pas m.m.v. ensemble fanfare
St. Cecilia.
Donderdag 25 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur (!) –
samenzang t.i.v. Gerrit van Nisselroij
(jaardienst)

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 20 mei
H. Mis 17.30 uur – Presentatiemis
1ste Communicanten 2017 t.i.v. Wies
Caelers-van Geleuken en overl. fam.
(zeswekendienst)
Zaterdag 27 mei
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Mededeling
Op 13 mei is het 100 jaar geleden dat
de H.Maagd Maria verschenen is aan de
drie kinderen in Fatima. Daarom staat
ons Fatima beeld in de bloemen en is
de kerk achter open..

Vrijdag 26 mei
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
:Overleden
Jet Mertens-Bongers, 90 jaar,
Veldstraat 47.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 mei
9.30 uur H. Mis. Eerste H.
Communieviering.
Woensdag 24 mei
8.00 uur H. Mis. Broederschap St.
Antonius en St. Urbanus.
Donderdag 25 mei
9.30 uur H. Mis. Hemelvaart.

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 21 Mei
9.30 uur H. Mis
Voor de Parochie.
Donderdag 25 mei
9.30 uur H. Mis. Hemelvaart
Alle overleden van de parochie.
Zondag 28 mei
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Martien Heymans en Helena
Heymans-Rutten.

Uw voeten in goede handen
natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 18 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 21 mei
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jacques Geraats en Nellie GeraatsCorsten (verj); Leo van der Elsen (coll);
Gertrudis v. Heugten en overl. fam.
(gest. jaardienst); overl. fam. v.d.
Manakker (gest. jaardienst); Annie v.d.
Elsen-v.d. Heurik (jaard); D. Reijven-v.
Geleuken (jaard.); uit dankbaarheid.
Maandag 22 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur – herenkoor

betrouwbaar

Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 20 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
To Janssen-van der Linden (jaardienst)
en Piet Janssen en zoon Sjraar; Jac
Kerkhof en Nelly Kerkhof-Hendriks; Nel
Hermans-Vorstermans (coll) en Wiel
Vorstermans
Zondag 21 mei
H. Mis kapel Missiehuis 11.00 uur!
Woensdag 24 mei
H. Mis 19.00 uur vooravond
Hemelvaart – Samenzang

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

Mededeling
Familie Stemkens sterkte met het
overlijden van jullie vader, schoonvader en opa.

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

service en kwaliteit

€0,- op de meter

Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

077 321 33 33
06 51 58 74 56
Ninnesweg 50, Panningen www.duurazon.nl info@duurazon.nl

Tummers

Enthousiast,
gastvrij & betrouwbaar!

TV-INRUILACTIE!
Altijd al een grotere tv, Ultra HD tv of Smart tv gewild? Dan is dit uw kans!

TV

Op alle tv’s van 46” en groter

GRANDIOZE INRUILKORTING
ING
T
R
O
K
INRUIL INIMAAL
VAN M TOT ???
300,-

13 55
9 ’’
cm

bij inruil van uw huidige tv

UHD TV / UE55KS8000
tJODI DN 
t,6)% -&%
t4NBSU
t12* 1JDUVSF2VBMJUZ*OEFY 
t2VBOUVN%PUEJTQMBZ
t)%3WPPSFFOPQUJNBBMDPOUSBTU

304,- INRUILKORTING!

1799,-

4K

ULTRA HD

1495,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

