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Grashoek
smaakte naar meer
Het dorpsevenement ‘Grashoek smaakt naar meer’ beleefde op zaterdag 20 en zondag 21 mei een succesvolle eerste editie. Mede dankzij het zomerse weer, vooral op
zondag, wisten vele bezoekers de weg naar het dorp te vinden. Er waren fiets- en wandelroutes uitgezet en verschillende lokale ondernemers gooiden hun deuren open.
Op de pleinen in het dorp waren marktkraampjes met onder meer lokale streekproducten en activiteiten als pizza’s bakken te vinden. “We zijn erg tevreden over hoe het
verlopen is”, laat Harold Stemkens van de organisatie weten. “Er waren veel mensen op de been. De bedrijven en horecazaken waren goed bezocht, de springkussens werden
goed gebruikt en ook de huifkarritjes door het dorp zaten vol. Het weer was, vooral op zondag, perfect.” Het evenement werd georganiseerd om iedereen te laten proeven van
de diversiteit die Grashoek te bieden heeft. (Foto: Henk Steeghs, fotoclub Kiek Ze)

Minder woninginbraken en vernielingen

Peel en Maas steeds veiliger
Peel en Maas is één van de veiligste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit cijfers die de krant Algemeen
Dagblad onlangs publiceerde. De jaarlijkse misdaadmeter werd op vrijdag 19 mei gepresenteerd en Peel en Maas
staat dit jaar op de 291e plaats. Vooral het aantal woninginbraken en meldingen van vernielingen in Peel en Maas
daalden vorig jaar sterk ten opzichte van 2015.
Waar in 2015 nog 162 woninginbraken werden gemeld in de
gemeente, is dat vorig jaar gedaald
tot 99, een daling van bijna veertig
procent. Het aantal inbraken in schuren
nam vorig jaar wél toe, van 69 tot 80.
Dit jaar zijn er uit meerdere kernen
al verschillende keren meldingen
gekomen dat er ingebroken was in de
schuur. “Het lijkt misschien in de cijfers
dat criminelen zich meer richten op
schuurtjes, maar iets zinnigs is daar

niet over te zeggen”, laat een woordvoerder van de politie weten.

‘Inbraaktrend
niet te zeggen’
“De cijfers verschillen per gemeente
en per jaar”, vervolgt de woordvoerder.
“Soms neemt het aantal meldingen van
van iets toe en soms weer af. Dat kan
met heel veel zaken te maken hebben.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bende

is doorgereisd of dat een inbreker is
opgepakt. Het kan ook zijn dat de politie zich op één onderdeel heeft gericht
en dat er daarom minder meldingen
van zijn. Op basis van cijfers wordt
immers gekeken waar de politie in een
gemeente of gebied zich moet richten.
Of het een provinciale of landelijke
trend betreft dat inbrekers zich meer
op schuurtjes zouden richten, kunnen
we dus niet zeggen.”
Lees verder op pagina 02
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Club Palladio in Helden gesloten

‘Instituut’ Kubke na 99 jaar failliet
Club Palladio in Helden zou volgend jaar vieren dat het horecapand al
100 jaar in handen van de familie Jacobs was. De discotheek, voorheen zaal
en café, werd echter op dinsdag 16 mei failliet verklaard door de rechtbank
in Roermond. Met het faillissement komt een einde aan een begrip in
Helden en omstreken.
De geschiedenis van ‘Kubke’,
zoals de discotheek nog altijd in de
volksmond wordt genoemd, begint
ergens rond 1900. “Wanneer het
precies gebouwd is, weet ik niet”,
vertelt Piet Gommans, historicus
bij Heemkundevereniging Helden.
“Wel heb ik gevonden dat het eerst
dienst heeft gedaan als schutterijzaal.
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Daar werden de vergaderingen en
dergelijke gehouden van schutterij St.
Lambertus. Jacobus Jacobs begon in
1911 met het pachten van het pand.
In 1918 werd hij eigenaar en werd het
zaal Jacobs.”
De zoon van Jacobus nam het
vervolgens over en daarna volgden Jac
en uiteindelijk Erwin, die als laatste
Jacobs samen met zijn vrouw Ans
Gommans eigenaar was van het pand.
De naam veranderde door de jaren
heen van zaal Jacobs in het begin tot
zaal Juliana, Kubke en uiteindelijk
Palladio. De naam Kubke is afgeleid
van de eerste Jacobs die het pand in
bezit had: Jacobus. Het pand deed in
de loop der jaren dienst als danszaal,
bruin café en discotheek.

Kubke begin vorige eeuw (Foto: PeelenMaasNet)

‘Verlies van een
publiekstrekker’
Kubke heeft dus een lange
geschiedenis in Helden. Niet alleen
voor het uitgaanspubliek betekende
de discotheek veel, ook verenigingen
en organisaties dragen Kubke een
warm hart toe. “Helden verliest een
publiekstrekker”, zegt Peter Kurvers,
voorzitter van het Dörper Overleg.
“Vele generaties in Peel en Maas zijn
op stap geweest in de kroeg en discotheek. Kubke is een instituut en zit
nog in het hart van veel mensen in de
gemeente en omstreken.”
Ook carnavalsvereniging De Dörper
Kuus heeft een speciale band met de
discotheek. “Het is heel erg jammer
dat ze failliet zijn, dat gun je niemand”,
aldus Eric Hanssen, voorzitter van de
carnavalsvereniging. “Wij hielden ieder
jaar de zittingen in Kubke. Het was een

Club Palladio zal haar eeuwfeest net niet halen
prachtige locatie die niemand anders
heeft. We zijn al een tijdje op zoek
naar een vervangende ruimte,
want Erwin had al eerder aangegeven dat hij de zaak wilde verkopen. Dat hebben ze dus heel netjes
geregeld en sowieso hebben Erwin en
Ans altijd veel voor ons betekend en
hun best gedaan voor de vereniging.

Daar zijn we ze heel erg dankbaar
voor.”

Te koop gestaan
voor 3,5 miljoen
Erwin en Ans zetten Palladio vorig
jaar nog te koop. Op een makelaarswebsite stond het pand afgelopen

oktober te koop voor 3,5 miljoen euro.
In de zomer daarvoor werd de discotheek nog volledig omgebouwd tot
luxueuze club met een speciale ingang
voor mensen die ouder zijn dan 27 jaar.
De curator is momenteel bezig met het
inventariseren en kon nog niet zeggen
wat er precies gaat gebeuren met
het pand.

Beeldvormende vergadering
gemeenteraad over horecatijden
Voor het eerst sinds oktober vorig jaar houdt de gemeente weer een
beeldvormende raadsvergadering. Op dinsdag 30 mei staat de vergadering
over een pilot om sluitingstijden in de horeca los te laten, gepland.
Iedereen is welkom om zijn of haar mening te geven over het onderwerp.
Het College van B&W van Peel en
Maas wilde de sluitingstijdenpilot
starten, maar na de nodige ophef
onder inwoners floot de gemeenteraad het college terug. Veel politieke
partijen gaven aan eerst nog andere
betrokken partijen, zoals de politie,

buurtbewoners en kroegeigenaren, te
willen spreken, voordat de proef begint.
Het idee van het college was om
een pilot van een jaar te beginnen
waarin horecazaken geen sluitingstijden
meer hebben. Ze mogen dus zelf beslissen tot hoe laat ze ’s nachts doorgaan.

Dat zou er vooral voor zorgen dat vertrekkende bezoekers niet allemaal tegelijk op straat belanden. Als de kroegen
langer open kunnen blijven, is er meer
spreiding, volgens het college.
“Het is vooral bedoeld voor die
paar momenten in het jaar dat er nog
een aantal mensen aan de bar zitten
en je voor hen nog iets langer open
wilt blijven”, liet Ronald van Tilborg,
kroegeigenaar van De Vangrail in Meijel
weten. De meeste kroegen veranderen

hun openingstijden niet, maar willen
de vrijheid hebben om iets langer
open te blijven op bepaalde momenten. De burgemeester gaf wel aan
dat ze graag zou zien dat de pilot al
voor de zomervakantie van start gaat,
aangezien dat een drukke periode is
voor de horeca.
De raadsvergadering op dinsdag 30 mei begint om 19.30 uur en
vindt plaats in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.

Vervolg voorpagina

Peel en Maas steeds veiliger
Vernielingen worden net als
woninginbraken zeldzamer in de
gemeente. Het aantal meldingen
daarover daalde van 198 in 2015 naar
116 in 2016, een afname van meer dan
veertig procent. Bij het aantal meldingen

over autokraken (van 65 naar 46) en
zakkenrollen (van 24 tot naar 19) zijn
ook positieve signalen zichtbaar in Peel
en Maas. Twintig keer kwam vorig jaar
een melding binnen dat er een auto
gestolen was in Peel en Maas. Een jaar

eerder waren dat er negentien. Dat bleef
dus nagenoeg gelijk. Bij bedreigingen
en mishandelingen was er wel een
toename zichtbaar. In 2015 werd 31 keer
een bedreiging gemeld, in 2016 liep dat
op naar 43. Bij mishandelingen steeg het

aantal licht, van 51 naar 54. Straatroven
werden er niet gemeld in Peel en Maas.
Het aantal overvallen steeg van nul naar
twee vorig jaar. De cijfers die het AD
gebruikt om de misdaadmeter te maken,
zijn afkomstig van de politie.
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Enorm actief bij Jong Nederland

Lintje voor Maasbreese John Grutters
John Grutters uit Maasbree heeft op zondag 21 mei uit handen van Wilma Delissen-van Tongerlo een koninklijke
onderscheiding ontvangen. De 52-jarige John werd vooral geëerd vanwege zijn jarenlange verdiensten bij het Rode
Kruis en Jong Nederland Maasbree.

Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers
van Jong Nederland. Ook is hij coördinator en organisator van vele provinciale activiteiten voor vrijwilligers
en jurylid bij provinciale toernooien.
John was ook nog voorzitter van het
district Grand District Du Nord.

Medeoprichter
Herberg Papilio
Sinds 1981 is John lid van het
Rode Kruis. Hij is EHBO-instructeur
en EHBO’er bij evenementen en hij
is actief voor zorghotel IJsselvliedt
in Wezep. Daar is hij gastheer en
organisator van activiteiten tijdens
de gezinsweken, waarvan hij aan

de basis stond. Ook was John nog
chauffeur voor het zorghotel. Ook bij
de oprichting van het Maasbreese
Stichting Herberg Papilio was John
betrokken. De stichting regelt vakanties voor gezinnen waarvan een
kind is overleden. John zet zich daar
voornamelijk in om de naamsbekendheid te vergroten, fondsen te werven
en hij is gastheer tijdens vakantieweken. Ook was hij betrokken bij diverse
werkgroepen.
Naast al die werkzaamheden
was John ook nog eens 4 jaar
lang bestuurslid van Dorpsoverleg
Maasbree waar hij secretariële werkzaamheden verrichtte. Ook was hij
betrokken bij diverse werkgroepen.

Nieuwe kapelaan
in Panningen
Piet Houben is benoemd tot nieuwe priester in het St. Vincentiuscluster. De presentatie van de kapelaan, nu nog werkzaam in Stein, Urmond
en Berg aan Maas, is op zaterdag 1 juli in de kerk in Panningen.
“Ik ben hier echt blij mee”, liet
John na het in ontvangst nemen weten.
“Ik neem in die blijdschap ook mijn
vrouw Margreth en mijn dochter Ilse
mee. Het klinkt cliché, maar heel veel
vrijwilligerswerk doen we samen.
Dat maakt het leuk en daardoor kun je
het ook langer volhouden.”
Al sinds 1982 is John betrokken bij
Jong Nederland. Hij was kampleider,
bestuurslid, voorzitter en adviseur
van het bestuur van de Maasbreese
afdeling. Voor het jaarlijkse zomerkamp stelt John het draaiboek samen,
maakt hij het calamiteitenplan, boekt
hij het kampterrein en regelt hij water
en stroom. Ook is hij verantwoordelijk
voor de financiën, de vergunningen en
vrijwilligers, verzorgt hij de kookmate-

rialen en onderhoudt de contacten met
de sponsoren. Hij wordt door anderen
ook wel omschreven als ‘kartrekker van
de zomerkampen’. Daarnaast stuurt
John de werkgroep Onderhoud van
de blokhut aan. Tijdens zijn voorzitterschap was hij kartrekker van onder
meer de organisatie van toernooien,
de potgrondactie, de totstandkoming
van de nieuwe blokhut en het huidige
sponsorbeleid.

Ook bij Limburgse
en landelijke tak
Ook de landelijke en Limburgse
vereniging Jong Nederland hebben
lang van de diensten van John gebruik
gemaakt. Van 1984 tot 1991 was John

vrijwilliger bij de landelijke tak. Hij was
lid van onder meer het Landelijk
Spelbegeleidingsteam Jong Nederland,
de Landelijke Spelraad Jong Nederland,
het Kernteam organisatie landelijke
kaderschouw Jong Nederland, organisator van landelijke ledenactiviteiten
voor leden en vrijwilligers, leider
van landelijke toernooien en lid van
de landelijke cursusstaf. Ook was hij
betrokken bij internationale activiteiten
van de FIMCAP.
Sinds 1994 kwam daar de taak als
bestuurslid van Jong Nederland Limburg
bij. John verzorgt de BHV-opleidingen
en ontwikkelde diverse protocollen
gericht op veiligheid in het jeugdwerk.
Hij is een voorvechter als het gaat
om het aanvragen van een Verklaring

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

Houben is benoemd door
bisschop Wiertz en wordt kapelaan
in de zeven parochies van het
St. Vincentiuscluster. Panningen,
Helden, Meijel, Beringe, Egchel,
Grashoek en Koningslust vallen onder
het cluster. Houben wordt het eerste
aanspreekpunt wat betreft liturgie en
pastoraal in Panningen. De benoeming gaat vanaf zaterdag 1 juli in.

Pastoor Peter van der Horst en
kapelaan Roger Maenen en de leden
van het kerkbestuur zijn erg blij met
deze benoeming. “Het versterkt en
vult ons priesterteam aan”, laten ze
weten. De presentatie van kapelaan Houben op 1 juli vindt plaats
tijdens de avondmis van 19.00 uur.
Daarna zal hij zich ook presenteren in
de andere kerken van het cluster.

Héééél veel geluks
momentjes!
25 t/m 28 mei

Wij zijn beide Pinksterdagen van
9.30 tot 18.00 uur geopend!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

De Egchelse kermis die vorig weekend plaatsvond, was voor kroegeigenaren Thej en Nel speciaal.
Het echtpaar stopt volgend jaar met de kroeg en organiseerde zodoende voor de laatste keer het
dorpsfeest. Omdat ze niets van de pret wilden missen, besloten Thej en Nel zelf ook een rondje te
maken op kermis.
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Campagne Waterveilig in Peel en Maas

Hopen op terugkeer schoolzwemmen
De campagne Waterveilig van de Heldense Reddingsbrigade en onderwijsstichting Prisma genoot de afgelopen
weken veel aandacht in de media. Alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de Prisma-basisscholen in Peel en
Maas krijgen een les over veiligheid in het water. Dat is broodnodig, vertellen initiatiefnemers Pieter Chatrou van
het leefstijlprogramma Lekker in je vel van Prisma, en Nico Bots van de Heldense Reddingsbrigade.

Bossen in Helden, Zwembad Kessel,
De Waterlaot in Panningen en
zwembad De Kinjerkriebel op camping
Beringerzand in Panningen stelden
hun zwembaden ter beschikking.
De Heldense Reddingsbrigade en
onderwijsstichting Prisma stonden aan
de basis.

Bijna negenhonderd
kinderen
“Het begon met een campagne
van de landelijke reddingsbrigade”,
vertelt Nico. “Het was echter alleen
theorie en wij wilden er meer
mee doen en het praktisch maken.
Gelukkig was Prisma meteen
enthousiast. Zo’n praktijkles blijft toch
altijd beter hangen dan wat theorie.”
Vorig jaar nog verdronk een
8-jarige jongen in een vijver in Meijel
nadat hij in het water terecht was
gekomen. “We beginnen de les met
de vraag wat de kinderen moeten
doen als ze een drenkeling zien”,
vertelt Pieter. “In het water springen,
antwoorden ze dan vaak. Dat is nu
juist wat ze niet moeten doen. Met de
les proberen we de kinderen te laten
ervaren hoe het is om een drenkeling
te zien of te zijn. We leren ze wat ze
wél moeten doen in zo’n situatie:
op de kant blijven staan en hulp
inschakelen.”

“Kinderen halen vaak nog wel hun
zwemdiploma, maar daarna doen ze
er niets meer mee”, vertelt Nico Bots.
“De kinderen die net hun diploma
hebben gehaald, kunnen beter
zwemmen dan de kinderen die al een

paar jaar geslaagd zijn. Het wordt niet
meer bijgehouden en ze laten het,
toepasselijk omschreven, verwateren.
Dat levert gevaarlijke situaties op als
ze in de zomer gaan zwemmen.”
Bij de campagne leren alle

Geïnteresseerden afgehaakt

Gans Niels
verhuist naar
Zuid-Limburg

De inmiddels beroemde gans bij de rotonde aan Provincialeweg N275 in
Maasbree gaat mogelijk al op korte termijn verhuizen. Provincie Limburg
heeft voor een natuurvijver in Zuid-Limburg gekozen als nieuwe woonplek
van Niels, zoals de gans is genoemd.
Een woordvoerder van de
provincie laat weten momenteel in
gesprek te zijn met iemand die de
gans op een diervriendelijke manier
kan vangen en vervoeren. “Als we
daarover overeenstemming hebben,
kan de gans wat ons betreft zo snel
mogelijk verhuizen.”

Beest werd
ware cultheld
Er zouden meer gegadigden zijn
geweest om de gans op te vangen,
zoals particulieren en kinderboerderijen, maar die haakten volgens de
woordvoerder af vanwege de ontstane commotie rondom het beestje.
Gans Niels houdt zich al enkele

maanden op rondom de rotonde in
Maasbree. Een aantal buurtbewoners
maakten van het beestje een ware
cultheld door hem een naam te geven
en Facebookpagina’s te starten over
de dagelijkse bezigheden van het dier.
Mensen maakten foto’s van en met
de gans en op sociale media konden
‘updates’ rondom de gans worden
gevolgd. Een tijdje geleden kreeg de
inmiddels beroemde gans van een
ondernemer een houten huisje.
Die is echter al verwijderd door de
provincie. Het is niet toegestaan om
zonder vergunning bouwwerkjes
op een openbare plek te plaatsen. Ook kon het volgens Provincie
Limburg een gevaar vormen voor de
verkeersveiligheid.

deelnemende kinderen, bijna
negenhonderd in totaal, tijdens een
eenmalige les wat ze moeten doen
als het misgaat. Ze krijgen les in één
van de deelnemende zwembaden
uit de gemeente. De Heldense

‘Zwemtechniek
is hard achteruit
gegaan’
Ook landelijk komt het volgens de
initiatiefnemers steeds vaker voor dat
kinderen verdrinken of gered moeten

worden uit het water. “Dat komt mede
doordat het schoolzwemmen in de
meeste gemeentes is afgeschaft”,
zegt Pieter. “Onze droom is dat het
schoolzwemmen weer terugkomt
en dat kinderen het zwemmen goed
bijhouden. Ik hoop dat de gemeente
dit oppikt en er serieus werk van
maakt.”
Nico is badmeester van beroep
en in de zomerperiode is hij ook
regelmatig strandwachter op
vrijwillige basis. Op plekken als de
Maasplassen in Roermond let hij
op de veiligheid. “Je ziet zeker de
laatste jaren dat de zwemtechniek
van kinderen enorm achteruit is
gegaan. Het zwemmen kost dan veel
kracht en dat zorgt ervoor dat ze het
moeilijk krijgen. Ook zie je steeds
vaker dat ouders op de telefoon aan
het kijken zijn. Dan letten ze minder
op hun kroost. Het is belangrijk dat
de kinderen dan zelf ook weten wat
ze moeten doen als er iets gebeurt.
Natuurlijk kunnen we niet in één
les de techniek van de kinderen
verbeteren, maar we kunnen wel
laten zien wat ze moeten doen in
bepaalde situaties.”

Zwemdiploma
De media-aandacht die de
campagne kreeg, is ook nog op
een andere manier handig, vertelt
Pieter. “Aan het project doen
alleen kinderen mee die al een
zwemdiploma hebben. Als de
ouders van de kinderen die geen
diploma hebben dat zien, gaan ze er
misschien over nadenken. Wij willen
niks anders dan dat kinderen gewoon
lekker en veilig plezier kunnen
maken in het water.”

Vragen CDA over dementie en zorg

‘Thuiswonende mensen
tussen wal en schip’
CDA Peel en Maas-raadsleden John Timmermans, Lon Caelers en Vivian Moonen hebben namens hun partij op
zondag 21 mei vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas. Deze vragen gaan over dementie, de
stapeling van zorgkosten, zorgplekken en een vermindering van de AOW.
De drie raadsleden laten aan het
College van B&W weten dat ze steeds
meer signalen ontvangen dat er
gevallen zijn van thuiswonende mensen die tussen wal en schip dreigen
te vallen. “Uit de praktijk hebben wij
signalen opgehaald waar zorgvragers,
hun mantelzorgers, zorgvrijwilligers of
professionals tegenaan lopen”, aldus
het CDA.
De partij wil onder meer weten
wat de gemeente eraan doet om
de belofte van ‘dementvriendelijke
gemeente’ waar te maken. Ook wordt
de vraag gesteld bij wie de verantwoordelijkheid ligt om ervoor te
zorgen dat mensen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen, waar
de signalen binnenkomen als dit niet
goed verloopt en welke acties er dan
worden ondernomen.

Volgens het CDA gebeurt het in
Peel en Maas nog regelmatig dat mensen zorg mijden omdat de zorgkosten
zich opstapelen of in betalingsproblemen komen. Van het college wil de
partij daarom weten of zij hiervan op
de hoogte is en wat er binnen Peel
en Maas mogelijk is om hierin bij te
sturen.

Zorgplek in nabije
omgeving
Het College van B&W wordt daarnaast gevraagd of er in de gemeente
genoeg opvangmogelijkheden zijn voor
overbruggingszorg wanneer iemand
die mantelzorg verleent wegvalt. Voor
degene die de zorg ontvangt, is het
meestal geen optie om naar huis te
komen of thuis te blijven. In dat geval

moet er in de nabije omgeving een
zorgplek worden gevonden, maar
dat is volgens het CDA juist vaak een
probleem. “Voelt de gemeente hierin
ook een verantwoordelijkheid en zo
ja, welke rol zou de gemeente hierin
kunnen vervullen?”, vragen de drie
raadsleden zich af.
Het vierde onderwerp waarover
de partij vragen heeft gesteld, gaat
over mogelijke aftrek van de AOW.
De raadsleden willen weten of het
klopt dat ouderen 335 euro minder
AOW ontvangen wanneer ze door hun
kinderen in huis worden genomen.
Als dit het geval is, wil het CDA weten
of er kansen zijn om hierin te helpen
en of het college bereid is die uit te
voeren. Het College van B&W van
Peel en Maas neemt de vragen in
behandeling.

nieuws 01
05
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Over paters en nonnen
6

Kerkeböske Helden

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. In Helden
verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

(het plein, red.)’, aldus Henk Thiesen.
In dat pand is tegenwoordig bed en
breakfast Poolzicht gevestigd. ‘Bijna
alle 110 meisjes die op dat moment
nog op de openbare school zaten,
gingen over naar de kloosterschool.’

Nieuw gebouw in
park notaris

Voor de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid begon
de Heldense periode in 1876.
Veel kloosterordes vestigden zich
in die tijd in Limburg nadat in
Duitsland een vijandig klimaat
ontstond tegenover religieuzen.
‘Op 20 november 1876 kwamen
de eerste zusters naar Helden om

met pastoor Jacobs te praten over de
mogelijkheid zich in ‘Dörp’ te vestigen’, schreef historicus Henk Thiesen
in het historisch blad De Moennik.
‘Op 12 december kregen ze al woonruimte aangeboden: een huurhuis van
kerkmeester Jenniskens.’ Dat pand lag
tussen de huidige discotheek Apollo
en het naastgelegen Enwe-pand en is

inmiddels afgebroken. Vanaf het begin
bleek echter dat het pand te klein was
voor de zusters. Ze begonnen in 1877
met een bewaarschool voor kinderen
tussen de 3 en 6 jaar en een naaischool. Een maand na de start werd het
huis van oud-burgemeester Jan Joseph
Verhaegh gekocht. ‘Een groot herenhuis
gelegen aan de overkant van de Pool

In de voormalige burgemeesterswoning bleven de zusters tot 1929.
Thiesen: ‘Rond 1920 kwamen de eerste
geluiden dat de schoollokalen niet
voldeden. Uiteindelijk werd de school
afgekeurd en moest er een nieuwe
komen.’ De locatie zorgde nog voor
wat ophef in Helden. Het Parochiaal
Armbestuur wilde de nieuwe school en
ook meteen een nieuw klooster achter
het park van notaris Haffmans bouwen,
op de plek waar nu de voetbalvelden
liggen. ‘De dorpsgemeenschap vond
dat maar niks: veel te ver uit het
centrum’, schrijft Thiesen. Er werd een
betere plek gevonden: ín het park van
de notaris. ‘De notaris was niet meteen
bereid een stuk van zijn park af te
staan. Toen de zusters dreigden het
dorp te verlaten, ging hij, schoorvoetend, overstag.’
De dochter van de notaris speelde
een bemiddelende rol in het hele proces en daarom besloten de zusters de
nieuwe school naar haar te vernoemen:
Odaschool. Het klooster kreeg de naam
Mariaklooster. In de volksmond werd
het echter Kerkeböske, naar een naam
die al honderden jaren aan het bos op
die plek werd gegeven. In 1951 werd

de school vergroot en kwam er een
speelplaats. De school bleek nog te
klein, waarna een aparte kleuterschool werd bij gebouwd in 1965.
Naast onderwijs hielden de
zusters zich ook bezig met zorgverlening. Ze verzorgden zieken
en ze namen de wijkzorg op zich.
Ook ontfermden ze zich over ‘hele
en halve’ weeskinderen, schrijft
Thiesen. ‘Het ging meestal over
kinderen uit ontregelde gezinnen.’
Daarnaast ontfermden de zusters
zich ook over oudere, verwaarloosde
vrouwen. In 1910 werd in Helden
een Groene Kruis-afdeling opgericht.
‘De zusters zouden de ziekenzorg
voor hun rekening blijven nemen,
zij het onder de vlag van het Groene
Kruis’, aldus Thiesen. Dat deden ze
tot hun vertrek uit Helden.

Heropend als
gemeenschapshuis
Dat was het geval in 1964.
De zusters droegen het onderwijs en
de zorgverlening over aan anderen.
Het Kerkeböske bleef overeind staan
en deed de jaren erna dienst als verzorgingstehuis. Na aanpassingen en
verbouwingen werd het klooster in
2008 heropend als gemeenschapshuis van Helden. Ook is streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
gevestigd in het pand.
Bron: De Dörper nonnen-triptiek in historisch
blad De Moennik geschreven door Henk
Thiesen. (Foto: PeelenMaasNet)

BROCANTE
MARKT
20%
dekbedden
28 mei
reinigen
van 11.00 - 17.00 uur
nu

korting

deze actie is geldig t/m 30 juni

Flujasplein, Venlo (bij C&A)
Voor meer info ga naar:

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Hemelvaartsdag
en zondag openr
van 12.00 tot 17.00 uu

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Toon van
Lipzig (foto links). In 2010 kwam Toon met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) in dienst bij
NLW. Hij ontwikkelde zich in de eerste jaren binnen onze eigen groenvoorziening, waarin hij uiteindelijk zijn
mbo-3 diploma behaalde. In de tussentijd werkte Toon op detacheringsbasis bij Jonkers hoveniers in Venlo.
Na een korte terugkeer bij NLW, informeerde Jonkers in 2015 naar de mogelijkheden om Toon zelf in dienst
te nemen. En nu, na 2 jaarcontracten, heeft Jonkers Toon een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.
Jos Jonkers (foto rechts): ‘’Het is prettig om met een vaste groep mensen te werken die aan een half woord
genoeg hebben en weten wat er moet gebeuren.’’ Toon, namens NLW van harte gefeliciteerd met je vaste
aanstelling, je hebt het verdiend! www.nlw.nl

https://thejostijdloos.ga/
brocantemarkt/

Aardbeienplant
in hangpot
Fragaria. Ø 21 cm.
Per stuk

5.

7.99

99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 21. GELDIG VAN 25-05 T/M 31-05. OP=OP
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Dankbetuiging

Dankbetuiging

Zonder Gerd, mam, oma is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bloemen, belangstelling
en medeleven te hebben ontvangen na het overlijden
en tijdens de uitvaart van

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle steun
en aanwezigheid tijdens de ziekte en bij het afscheid
van mijn man en onze pap

Gerd Duijf-Wijnen

Gerard Koopmans
Maasbree, mei 2017
Engelien
Luc, Lieke, Boy & Kim

Jac Duijf
Kinderen en kleinkinderen
Maasbree, mei 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 mei om
11.00 uur in de parochiekerk van Maasbree.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
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

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.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.
Herbalife! Afslanken, sportvoeding,
huidverzorging, Onafhankelijk
Herbalife Member A.Vaasen
06 41 82 22 61.
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
Appartement te huur in centrum
van Baarlo. Voor meer info mail naar:
appartementbaarlo@kpnmail.nl

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

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

3 proeflessen voor 25 euro!
Bijvoorbeeld: yoga-runninggroepstraining of Mama & Fit. Je bent
meer dan welkom bij Lekker Laeve!
Info en aanmelden: www.lekkerlaeve.nl
Perkplanten. De grootste keuze
aan klim-, hang- en kuipplanten.
180 soorten en elke week schitterende
acties. Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 06 54 30 69 64.
Open van 9.00 t/m 18.00 uur,
dinsdagochtend gesloten.

Zwanger & Fit! De nieuwe cursus
start 29 mei! Info en aanmelden:
www.lekkerlaeve.nl

Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl.
Trap bekleden vanaf €150,00 incl.
tapijt en leggen. Raambekleding gratis
meten en monteren. Laminaat, vinyl,
tapijt vloeren. Bel 06 16 37 45 14 voor
gratis offerte.

Te koop nieuwe aardappelen
frieslanders, ook oude oogst
vastkokende en kruimige aardappelen.
Aanbieding koolrabi lollo rosso bionda
knolvenkel 0.25 p.st. Hemelvaart dicht.
Kwekerij Brummans Vosberg16a
Panningen.

Gezocht vrijwilliger voor lichte
tuinwerkzaamheden. 1 of 2
dagdelen per week samen met een
tuinliefhebber op leeftijd werken aan
het onderhoud van een groente en
bloementuin in Maasbree. G. Peeters
(06 11 11 14 57)

Geboren

Reiner
16 mei 2017
Zoon van Klaas Visscher
en Rosan Cox
Broertje van Benjamin
en Jonathan
Tomakker 143, 5673 LD Nuenen

We feliciteren onze ouders

Toon & Mien
Mennen-van Bree
Woensdag 24 mei 2017
vieren zij hun
50-jarig huwelijksfeest!
Richard en Simone
Erwin en Bianca

Computerproblemen?
Do you WannaCry? No! Ik zorg voor
een veilige, virusvrije pc! Is ‘ie al traag,
viraal en/of ga je voor zekerheid? Bel
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Cursus babymassage op 6, 13 en
20 juni bij Lekker Laeve! Info en
aanmelden: lekkerlaeve.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Zorgzaam & betrokken

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

PvdA/GroenLinks tegen logiesgebouw bij BreeBronne

Work and Stay verbaasd over voorstel
PvdA/GroenLinks
Huisvester van arbeidsmigranten Work and Stay uit Maasbree bouwt momenteel een logiesgebouw op het
terrein nabij camping Breebronne in Maasbree. De partij PvdA/GroenLinks van Peel en Maas wilde dat de tijdelijke
vergunning die door de gemeente Peel en Maas daarvoor verleend is, alsnog wordt ingetrokken. Work and Stay is
verbaasd en zegt de vergunning volgens de regels te hebben gekregen.
Lottie van Gerven van Work and
Stay laat weten de wens van PvdA/
GroenLinks die tijdens de vorige
raadsvergadering uitgesproken werd,
verrassend te vinden. “We hebben
voldaan aan de eis; we hebben
een belang genomen in midstay en
dit is gecheckt door het ambtelijk
apparaat voordat de vergunning
verleend werd. Nu zegt PvdA/
GroenLinks dat wij onze afspraak
niet nakomen. Dat is echter niet het
geval.” De gemeente heeft volgens
Van Gerven zelf de beleidsregels op
deze manier vastgesteld. “Ik vind ook
dat een overheid rechtszekerheid
moet bieden. Het kan niet zo zijn
dat spelregels tijdens het spel steeds
worden aangepast. Wij hebben
zoals gezegd onze handtekening
gezet onder de afspraken behorend

bij ons bestemmingsplan en wij
hebben inmiddels voldaan aan deze
afspraken.”

Na zes maanden
weer weg
Op het terrein aan de Krayel in
Maasbree staan momenteel 124
chalets, waarvan er volgens het
college ruim honderd bewoond
worden door arbeidsmigranten.
Hoewel het terrein onderdeel uitmaakt
van camping Breebronne, is het
toegestaan er arbeidsmigranten te
huisvesten. De toeristen verblijven
op een ander deel van het terrein.
De arbeidsmigranten moeten na
zes maanden echter weer ergens
anders naartoe. Dit is het zogeheten
‘shortstay’.

Work and Stay is bezig met de
bouw van een logiesgebouw op het
midden van het terrein, waarin nog
eens tweehonderd personen kunnen
worden gehuisvest. De gemeente
verleende de vergunning hiervoor,
omdat de organisatie volgens het
College van B&W aantoonde voor
tien procent een belang te nemen
in midstaylocaties. Hiermee zouden
arbeidsmigranten, die langer dan zes
maanden in Nederland verblijven,
door kunnen stromen naar een
midstaylocatie waar ze tussen de
zes maanden en twee jaar kunnen
wonen. De huisvester is verplicht
voor minimaal zestig personen
een midstayhuisvesting te vinden.
Aan Heierhof in Baarlo zijn in 2016
enkele appartementen gerealiseerd
waar in totaal 22 personen terecht

kunnen. Voor de overige 38 personen
heeft de huisvester onlangs woningen
gevonden in onder andere Venlo,
Venray en Horst.

‘Niet wat gemeente
raad bedoelde’
PvdA/GroenLinks vindt dat
Work and Stay de arbeidsmigranten
door moet laten stromen naar een
huis binnen Peel en Maas en niet
buiten de gemeente. “Dit is namelijk
niet hoe de gemeenteraad het
bedoeld heeft toen ze in 2013 de
beleidsregels vaststelde”, aldus Fred
Peeters van de partij. “Bovendien is
het de bedoeling dat de (tijdelijke)
woningvoorraad toeneemt, waardoor
er meer woonruimte komt voor alle
woonurgenten in de gemeente Peel
en Maas. Ook is wethouder Paul
Sanders, die deze portefeuille heeft
overgenomen van wethouder Arno
Janssen, niet duidelijk over de vraag
of de woningen, waar Work and Stay

de arbeidsmigranten wil huisvesten,
aan alle eisen voldoen, waardoor
doorstroom naar midstaywoningen
in de praktijk ook daadwerkelijk
mogelijk is. We weten niet wat voor
woningen het zijn, waar ze precies
staan en of ze nu nog bewoond zijn.
Daar willen wij antwoord op van het
college.”
Om die reden vindt de partij dat
de vergunning voor het logiesgebouw
moest worden ingetrokken. Dat plan
werd tijdens de raadsvergadering op
dinsdag 9 mei echter niet door een
meerderheid ondersteund. Alleen de
partij AndersNu en eenmansfractie
Ton Hanssen lieten weten vóór te
zijn. Lokaal Peel&Maas was van
mening dat er wel opnieuw naar de
beleidsregels moet worden gekeken.
De vergunning blijft dus van
kracht, maar het College van B&W
gaat in de toekomst wel opnieuw
naar de beleidsregels kijken.
Op welke termijn is echter niet
bekend.
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VC Kessel

Hemelvaartsvolley
baltoernooi
Volleybalvereniging VC Kessel organiseert op donderdag 25 mei voor de
36e keer haar Hemelvaartsvolleybaltoernooi. Op de sportvelden De Roode
Egge van VV Kessel kan iedereen meedoen op alle denkbare niveaus.
Uiteenlopende teams hebben zich
dit jaar ook weer aangemeld, van
beach tot klassiek volleybal, in mixteams en op alle niveaus. Ook is er
een poule voor keten en vriendengroepen. Dankzij het enthousiasme
van de teams en van de vrijwilligers zijn de vorige edities telkens
een groot succes gebleken, stelt de

Bijtende politiehonden in Kessel
De Eiker Hondenclub liet op zondag 21 mei drie demonstraties zien van politiehonden in opleiding.
De honden renden, vlogen en beten erop los. De ‘slachtoffers’ zaten echter veilig in hun speciale
pakken, waardoor de beesten geen schade aanrichtten. De demonstraties maakten deel uit van het
evenement Belaef Kessel en vonden plaats op het grasveld bij De Wit Gebit in Kessel. Het geheel
noopte de fotograaf tot de uitspraak: ‘Another one bites the dust’. (Foto: Jac Willekens, Fotoclub Kiek Ze)

Kesselse scholieren
beleven topsport
Leerlingen van basisscholen De Merwijck uit Kessel en Dr. Poels uit Kessel-Eik nemen op dinsdag 30 mei in
Kessel deel aan een duathlon-triathlon. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 skeeleren, zwemmen en fietsen in
verschillende categorieën door het dorp.
De werkgroep Kesselse DuathlonTriathlon organiseert deze combiwedstrijd in het zwembad en de straten
van het Kesselse centrum voor 23e
keer. Een hele wijk wordt omgetoverd
tot wedstrijdcircuit; zonder verkeer,
met dranghekken, diverse juryleden
en ongeveer tachtig vrijwilligers, die in
taakgroepen opereren.
De leerlingen zwemmen, fietsen of
skeeleren en lopen in drie categorieën.

Bij de duathlon kiest de leerling uit een
A-B of C wedstrijd, waarbij C staat voor
de grootste omvang (2.250 meter).
De duathlonafstanden variëren van
100 tot 250 meter zwemmen en 1 tot
2 kilometer hardlopen. De triathlon
kent eenzelfde een categorie-indeling.
Hier zwemt een C ook tien baantjes,
maar hij fietst zes kilometer en loopt
aansluitend nog eens twee kilometer.
Het totaal is nu 8.250 meter.

Leerlingen die bedreven zijn op wieltjes, kiezen voor een triatlon met skeeleren in plaats van fietsen. De totaalafstand hier dan 4.150 meter.
De wedstrijden beginnen om
11.00 uur. Dan duikt de eerste groep
van in totaal 23 series het zwembad in en gaat de klok, net als bij de
ware triatleten, lopen. De organisatie
verwacht dat de laatste loper rond
14.00 uur zal finishen.

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

organisatie. Wie zich niet heeft aangemeld, kan komen aanmoedigen.
Het toernooi begint om 09.30 uur.
Naast velden heeft de organisatie ook
gezorgd voor een terras en feesttent.
Na het toernooi zorgt dj Walliezz voor
het Summer Beach Party toernooifeest. Neem voor meer informatie
contact op via toernooi17@vckessel.nl

Viscursus
voor de jeugd
Hengelsportvereniging HSV De Noordervaart uit Meijel start een
viscursus voor de jeugd. Op donderdagen 1, 8 en 15 juni worden er
cursussen gegeven in het clubgebouw van HSV De Noordervaart.
Tijdens de cursussen wordt
alles wat met vissen te maken
heeft, besproken. Denk daarbij aan
een tuigje maken, peilen, uitloden
en voer maken. Aansluitend vindt
er op zaterdagmorgen 17 juni om
09.00 uur een praktijkmorgen plaats
waar al het geleerde in de praktijk
gebracht kan worden. Wie hiervoor
slaagt, krijgt een visdiploma.
De cursus is gratis te volgen.

Bel voor meer informatie naar
06 50 87 62 48 of 077 466 28 52.
Wie hierna het visvirus te
pakken heeft, kan deelnemen
aan diverse jeugdwedstrijden
die hengelsportvereniging
HSV De Noordervaart organiseert.
Deze vinden plaats op visvijver
De Donk in Meijel.
Kijk voor meer informatie op
www.hsvdenoordervaart.nl

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

Uitgeroepen tot:

Valkenier te gast bij Jong Nederland
Eén van de beste valkeniers van Nederland kwam op zondag 21 mei naar Maasbree voor een
demonstratie bij Jong Nederland. Onder een stralend zonnetje waren veel bezoekers getuige van de
roofvogelshow. De ster van de ochtend was Harly de zeearend, die als mascotte ook regelmatig zijn
kunsten laat zien bij voetbalclub Go Ahaed Eagles. Bij de blokhut werd later nog een lintje uitgereikt
aan John Grutters. (Foto: Harry Engels, fotoclub Kiek Ze)

’t Leukste restaurant
van Peel en Maas
‘Leuk’ dat jullie op ons gestemd hebben
bedankt namens het hele team Op d’n Berg
T. 077 - 307 54 30 • info@restaurantopdenberg.nl

www.restaurantopdenberg.nl
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Vijfde editie en nieuwe faciliteiten

Speciaal jaar voor Dotje Toernooi
Het Dotje Toernooi in Panningen beleeft op donderdag 25 mei een speciale editie. Het is de vijfde keer na de
herstart van het minivoetbaltoernooi in 2013. De organisatie kan gebruikmaken van de verbouwde kantine en
kleedlokalen op sportpark Panningen-Noord.
Het is de vijfde editie nieuwe stijl
van het toernooi, dat haar eerste editie
in 1975 beleefde. “Tonnie van Dotje,
de vorige eigenaar van café Dotje,
begon in dat jaar met het toernooi”,
vertelt Lars van den Heuvel, voorzitter
van het nieuwe organisatiecomité.
“Het was een legendarisch toernooi
voor verschillende generaties. De
verhalen die de oudere generatie
nu nog vertelt, spreken wel tot de
verbeelding.”

Het toernooi moest door een
gebrek aan belangstelling de strijd in
2006 staken. Dat was eeuwig zonde,
zo vonden een paar leden van SV
Panningen. “Wij wilden het toernooi
nieuw leven in blazen, omdat het voor
zoveel mensen mooie herinneringen
heeft opgeleverd”, aldus Lars. Met
negen man namen ze de organisatie
op zich, al werd het toernooi in een
iets ander jasje gegoten. “Bij de oude
variant was het elf tegen elf, maar wij

hebben voor een minivoetbaltoernooi
gekozen.”

54 teams op de velden
De eerste twee edities waren voor
het vernieuwde Dotje Toernooi extra
speciaal. “Toen deed Tonnie nog zelf
de prijsuitreiking”, kan Lars zich nog
goed herinneren. “De hele tent stond
op de kop. Helaas overleed Tonnie in
december 2014. Hij staat nog altijd
op het scherm bij ons, want Tonnie is

de man die dit toernooi verzonnen en
legendarisch gemaakt heeft.”
Dit jaar heeft het toernooi 54 deelnemende teams, variërend van vrienden- en familieteams tot sportteams.
Dat is ook het absolute maximum, zegt
Lars. “Meer past hier gewoon niet qua
kleedlokalen en faciliteiten.” Vanaf
10.15 uur beginnen de wedstrijden en
de finale is rond 17.30 uur. “Daarna
kan er nog rustig teruggeblikt worden
op de voetballende prestaties in de

feesttent”, lacht Lars. “Die staat dit keer
achter de kantine, in plaats van ervoor.
Dat was nodig omdat hij niet onder de
overkapping past.”
Het lijkt er in ieder geval op dat
de organisatie het treft met het weer.
“Het ziet er naar uit dat het zonnig
wordt, dus dat is perfect”, vertelt Lars.
“Ik hoop dat het lekker druk wordt en
dat er ook veel toeschouwers naar het
sportpark komen. Wij hebben er veel
zin.”

Bijeenkomst centrumplan Helden
Het Dörper Overleg houdt op maandag 29 mei een dorpssessie over de toekomst van het centrum van
Helden. Onlangs werd al het nieuws bekendgemaakt dat er een onderzoek gestart is naar het toekomstbeeld
van het Heldense centrum. “Wat is ons toekomstbeeld van Helden, wat willen wij zijn en hoe komen wij er”,
zijn de hoofdvragen die gesteld worden door het overleg.
Met de bijeenkomst wil het
Dörper Overleg vooral te weten
komen wat er leeft onder de inwoners, verenigingen en ondernemers
in het dorp. “Tijdens de dorpssessie
gaan wij op een leuke manier met

de inwoners van ‘dörp’ in gesprek
over hoe het centrum van Helden in
de toekomst verder ontwikkeld kan
worden”, aldus de organiserende vereniging. “Iedereen kan meepraten over
de verschillende opties die wij door

bureau LOSstadomland hebben laten
uitwerken. De deelnemers b
 epalen
samen de toekomst.” De dorpssessie vindt plaats op maandag 29 mei
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden en begint om 19.30 uur.

Kookles van een
chefkok
11
05

De puppy’s van Jong Nederland Kessel-Eik kregen donderdag
18 mei kookles van chefkok Antoine Teeuwen van cateringbedrijf
Lemongrass uit Kessel. Naast dat er lekkere gerechten werden
gemaakt, zoals chips van verschillende soorten aardappelen en
gezonde smoothies, kregen de kinderen ook meer informatie over
eten en ingrediënten.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Aquarius, entourage
Door: Robert Janssen
Bij een boeiend verhaal zoals dit van Aquarius, hoort een mooie
aankleding. Iets passend bij de tijd waarin de musical speelt - de sixties en aansluitend bij het gevoel dat moet worden overgebracht.

Zorgeloos
op vakantie?

Ik doe met
je mee!

Resie Kempen deed mee met Tom Franken in Thailand
"'s Nachts ontving ik een Facebook Messenger bericht van dorpsgenoot Tom
Franken. Hij was voor zijn stage in Thailand en zijn credit card werkte niet meer.
Door onze Facebook 'vriendschap' heb ik hem snel kunnen helpen!"

Bekijk het reisverhaal van Tom: www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Links op de foto Tom Franken uit Egchel. Rechts Resie Kempen, Adviseur Particulieren bij Rabobank Peel, Maas en Leudal

Dat
betekende
de afgelopen
maanden dus
weer veel werk
voor de decorbouwers. Zij toverden bij The Show
Must Go een Par(ad)ijselijke en
romantische sfeer op de bühne en dit
keer creëeren ze een flowerpowerpodium. Maar het decor is niet het
enige dat in stijl wordt aangekleed.
Natuurlijk zien de spelers, zangers
en dansers eruit zoals dat in ons
collectieve geheugen is genesteld.
Dus hippe jurkjes, soulbroeken, bloemetjesblousejes, gebreide vestjes
en natuurlijk de haarbanden. Met al
dat lange haar was dat namelijk wel
handig. En net als de decorbouwers
hebben de dames van de kleding de
afgelopen tijd bergen werk verricht.

Shirtjes, jurken en
broeken gemaakt,
vestjes gebreid en
ook gezocht naar
ander geschikte
kleren. Met een
vrolijk en kleurrijk resultaat. Decor en
kleding zorgen er dus voor dat de zaal
de sfeer uitademt van de tijd van love
and peace. Verantwoordelijk voor het
spel is regisseur Ann Philipsen. Zij is
een ervaren theatermaakster en heeft
haar sporen verdiend bij verschillende
revues in onze gemeente. Ook deed
ze de regie bij The Show Must Go On.
Dit keer wordt ze bijgestaan door
Peter Engels, die met zijn ervaring
als schrijver en cabaretier een goede
rechterhand is. Over 2 weken is
het resultaat van al het harde werk
voor en achter de schermen te zien.
Kaarten via DOK.eu
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GEPLUKT Brenda van Rooij

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.

om mijn vaardigheden, zoals
wimperextensions zetten, nog beter
onder de knie te krijgen.”
Als ze straks eenmaal haar papiertje heeft, wil ze graag verder studeren.
“In september begin ik in Den Haag
aan de vierjarige opleiding tot huidtherapeut”, vertelt Brenda. “Ik wil me
graag specialiseren. Na die opleiding
kan en mag ik veel meer huidproblemen behandelen, zoals acne, brandwonden en littekens. Ook mensen
met oedeem, dus vochtophopingen,
en andere lymfeproblemen kunnen
dan bij mij terecht.” Eén grote wens
is uiteindelijk doorleren tot dermatoloog. “Daarvoor moet ik wel naar de
universiteit, dus we zullen zien of dat
ook echt gaat gebeuren.”

Op kamers in
Den Haag

Deze Meijelse mag pas twintig jaar oud zijn, ze timmert al aardig aan de weg. Ze is koningin van schutterij
Sint Nicolaas in Meijel, ze studeert bijna af als schoonheidsspecialiste en vindt ook nog tijd om feestjes te
organiseren voor tieners. Deze week wordt Brenda van Rooij geplukt.
Nog even en dan mag ze haar
diploma in ontvangst nemen. Brenda
zit in haar derde en laatste jaar van de

opleiding tot schoonheidsspecialiste
aan het Summa College in Eindhoven.
Om zich voor te bereiden op examens,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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heeft ze met haar ouders een kleine
praktijkruimte ingericht thuis. “In mijn
salon Yours kan ik klanten ontvangen

Het is best bijzonder dat Brenda
met de opleiding aan De Haagse
Hogeschool mag starten. Elk jaar
worden namelijk slechts 120 studenten
aangenomen. Voor de studie moet
Brenda wel het vertrouwde Meijel
achter zich laten. Dus ook haar vriendje
Jac, al gaat hij straks in Engeland
studeren. “Vanwege de grote afstand
tot thuis ga ik op kamers”, vertelt ze.
“Een kamer moet ik alleen nog vinden.
Hoe dichterbij het allemaal komt,
des te spannender het allemaal wordt.
Maar ik heb er veel zin in.” Als ze niet
aan het studeren is, werkt Brenda
bij camping Simonshoek in Meijel.
Daar zorgt ze voor de animatie, helpt
ze een handje mee bij het poetsen en
werkt ze in de horeca. Sinds een half
jaar maakt ze daarbij deel uit van de
organisatie achter 10R-Fest in Meijel.
“Eén keer in de maand organiseren wij
een feestje voor kinderen van groep
acht tot en met zestien jaar. Elke editie
proberen we een ander soort feestje

te organiseren waar ook iets te doen
is. Want een beetje hangen en staan
vinden ze niet zo veel aan.”

Huis al 100 jaar in
familie
Brenda is met haar twintig jaar
de oudste van het gezin van Rooij.
Ze heeft drie jongere broers: Chris (18),
Job (16) en Arjan (13). Haar vader komt
oorspronkelijk uit Asten, maar woont
al vrijwel zijn hele leven in Meijel.
Haar moeder werd geboren in het huis
waar het gezin nu woont in Meijel.
“Dit huis is al honderd jaar bewoond
door familie van mijn moeders kant”,
vertelt Brenda. “Eerst woonden opa en
oma hier, maar zij zijn inmiddels naar
een kleinere woning in het dorp verhuisd.” Het gezin heeft één gezamenlijke hobby: schutterij Sint Nicolaas in
Meijel. Brenda is al sinds haar zevende
lid en schiet in het tweede zestal van
de vereniging. Daarnaast mag ze zich
koningin noemen, naast haar vader die
onlangs koning werd. “Opa en oma zijn
keizer en keizerin, dus het is echt een
familiedingetje”, aldus Brenda.
Jarenlang zat Brenda bij majorette en dansvereniging MD Meijel.
“Samen met anderen heb ik een paar
keer op het Europees kampioenschap
gestaan. In 2012 zijn we zelfs Europees
kampioen geworden.” Nu geeft ze
les bij de Spettertjes op woensdag.
“Daarin zitten kinderen van drie en vier
jaar die leren bewegen op muziek, wat
enorm leuk is.” Ook geeft Brenda les in
Heusden aan negen meiden van dertien en veertien jaar. “Nu bereiden we
ons voor op een groot promsconcert dat
volgende maand plaatsvindt. We hebben een dansnummer voorbereid op
het nummer Raise your glass van Pink.
Het is een hele toffe act met verschillende dansstijlen die helemaal bij het
liedje passen.”

10
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Bespreking Poll week 19

Ik ga de raadsvergaderingen volgen via internet
De technische stap voorwaarts ten spijt, is het kunnen volgen van de
raadsvergaderingen via internet is volgens de stemmers van de poll in week
19 geen publiekstrekker. Een meerderheid van 72 procent gaf aan de raadsvergaderingen niet op internet te gaan volgen. Ze hoeven niet meer naar het
Huis van de Gemeente te komen, maar blijkbaar was dat helemaal niet het
probleem. Misschien is de interesse van de inwoners in de lokale politiek niet
groot genoeg om ze te verleiden tot het kijken van de vergadering.

De eerste live-raadsvergaderingen zitten er alweer op en de reacties die
de redactie van de HALLO ter ore kwamen, waren toch overwegend positief te
noemen. Dan gaat het echter over de technische kant. De inhoudelijke kant
verschilt uiteraard per vergadering. Misschien moeten de inwoners van Peel en
Maas nog wennen aan het idee en moet het nog op gang komen. Misschien is
het wachten op een onderwerp dat zoveel mensen aanspreekt dat ze de moeite
nemen om via internet alles te volgen.

Een doorstart van Palladio is mogelijk
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De discotheek Club Palladio in Helden is onlangs failliet verklaard.
Al bijna honderd jaar was de uitgaansgelegenheid een begrip in Helden.
Vrijwel iedereen uit de gemeente is er wel eens op stap gegaan of heeft er
verhalen over gehoord. De vraag is of de discotheek verkocht kan worden of
dat het gebouw gesloopt wordt.
Het maakt helemaal niet uit dat Palladio nu weg is. Het aantal bezoekers hield de laatste jaren al niet over, dus een doorstart is niet echt logisch.
Blijkbaar heeft de jeugd geen behoefte meer aan discotheken. Palladio had
daar zelf eerder op in moeten spelen. Daarnaast is de locatie aan de drukke

Molenstraat niet ideaal. Een sloop is de meest waarschijnlijke optie.
Van de andere kant is het zo dat Palladio staat voor nostalgie. Er
zijn veel relaties ontstaan en verhalen gemaakt. Helden heeft in een groot
deel van Nederland bekendheid vanwege Palladio. Veel bezoekers kwamen
speciaal naar het dorp voor de discotheek. Er moet een nieuwe uitbater
in komen die oude tijden kan doen herleven of die een café ervan maakt.
De discotheek heeft echt nog wel bestaansrecht, maar misschien wel in een
andere vorm.
Een doorstart van Palladio is mogelijk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Vervroegde vrijlating moet blijven > eens 21% oneens 79%

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

Ingezonden brief

Trieste aanblik: Dorpstraat Meijel
Als fervent wandelaar geniet ik nagenoeg elke dag van het vele moois
dat ons Peeldorp Meijel te bieden heeft. Na de opening van de vernieuwde
kern een jaar geleden ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. Nu de
plannen voor de toegangswegen Kerkstraat en Jan Truijenstraat nog
realiseren en alles komt goed.
Storend element en trieste
aanblik is toch wel de Dorpstraat.
Na de aanplant van berkenbomen en
speelveldjes moet ik helaas constateren dat deze er, op enkelen na, slecht
verzorgd uitzien. Bomen die op sterven
na dood zijn of de kop laten hangen
door gebrek aan water, veldjes die niet
of slecht onderhouden worden en paaltjes die vaak langs de bomen liggen of
zelfs helemaal verdwenen zijn.
Maar het meest stoor ik mij aan
het straatbeeld vanaf het terras van

het nieuwe Huis van de Gemeente.
Best aardig en sfeervol vond ik.
Laat de verantwoordelijken deze
reactie serieus ter hand nemen en er
niet teveel woorden aan vuil maken.

Het gezegde van kampioen Feijenoord
’Geen woorden maar daden’ kan hier
zeker van toepassing zijn.
Jo Basten,
Kennedylaan Meijel

het IJshofje. Daar waar woningbouw
gepland is, zien we alleen maar rommel en scheefgetrokken hekwerken
met hier en daar wat reclamebanners.
Dit moet toch echt anders
kunnen. Ik stel voor dat hier een
metershoge houten schutting
geplaatst wordt van pand 7a tot pand
13, waarop de Meijelse schooljeugd
haar teken- en schildertalenten kan
botvieren. Dit is ongeveer 30 meter.
Eerder zag ik dit in Panningen bij

Ingezonden brief

Keverbergplein Kessel
Wat is het doel? Verfraaiing van het Keverbergplein. Iemand op tegen?
Nee. Initiatiefgroep prima werk. Mooi voorbeeld van zelfsturing. Afsluiten
wegen? Doel? Meerwaarde? Niemand van de initiatiefgroep of gemeente
die daar een goed onderbouwd antwoord op kan geven.
De gemeente(-ambtenaar) geeft
aan dat de wegen wat hen betreft
ook open mogen blijven. Er is geen
directe noodzaak om ze te sluiten.
Het is een keuze van de bevolking van
Kessel. Dan denk je, prima. We gaan
om de tafel zitten en gaan voor een
compromis. Taak van het dorpsoverleg, zou je zeggen. Maar waar is

het dorpsoverleg in deze? Bij navraag
bij de gemeente wordt aangegeven
dat er kort overleg is geweest met
het dorpsoverleg, maar dat men het
dorpsoverleg uit de wind wil houden bij
deze gevoelige zaak. Het college kan
de klappen beter opvangen en heeft
daarom besloten om het Keverbergplein
met sluiting van wegen door te zetten.

Bij het horen van dit, vraag je je echt af,
waar gaat dit over? Gaat het wel ergens
over of is het een voorbeeld van wie
de sterkste is, legt de ander zijn wil op?
Zelfsturing? Mooi voorbeeld van topdown-beleid, lijkt mij. Zelfsturing wil
toch niet zeggen dat als enkele mensen
een idee hebben, dat te allen tijden
op voorhand moet worden uitgevoerd,
ook als dat ten koste gaat van een
grote groep andere mensen? Zelfsturing
is door samenwerking en gedragenheid komen tot een optimale haalbare
verbetering van de leefomgeving voor

de leefgemeenschap. Het dorpsoverleg dient hier een doorslaggevende
rol te spelen als neutrale intermediair
tussen de partijen. Het spreekwoord
is: “Waar een wil is, is een weg.”
Als de wil er is, is er altijd wel een
mogelijkheid om zijn doel te bereiken.
Zelfsturing is geen doel. Zelfsturing
is een middel. Wat was ook al
weer het doel? Verfraaiing van het
Keverbergplein. Aan wie mag ik het
woord geven?
Johan van Knippenberg,
Molenstraat, Kessel

Dikke tranen
Een blik waar de ondeugd
vanaf spat en een guitige
lach, dat is onze jongste.
Een tikkeltje onhandig of
misschien is dromerig een
beter woord. Verder ziet hij
overal een klimuitdaging in
en houd ik regelmatig mijn
hart vast terwijl papa
stiekem glimt van trots.
Zijn ‘piratenwenkbrauw’ liep
hij op toen hij een jaar oud
was en na de schrik grapten
we dat we waarschijnlijk wel
een strippenkaart aan konden
schaffen voor de HAP. Gelukkig
valt dat mee.
Maar nu ging het tijdens de
voetbaltraining mis. Een bal
tegen zijn duim, maar na een
paar tranen speelde hij gewoon
weer verder. Toch bleef hij
grijpen naar zijn hand. Toen ik
hem even bij me riep, kon hij z’n
tranen niet meer tegenhouden.
Mijn zus en ik keken elkaar
veelbetekenend aan, want als
Tijs huilt, dan is het serieus.
Eerst even de stand van de
duim controleren, want met
hypermobiliteit gaat het
gemakkelijk mis. Dat leek oké.
En dus besloten we, met de
training bijna op z’n einde,
dat het mooi was geweest.
Na een telefoontje met de HAP
besloten we dat het verstandig
was er in ieder geval even naar
te laten kijken, zodat we rustig
de nacht in konden. Zus Anouk
mocht gaan logeren, wat extra
leuk is zo midden in de week.
Bij de HAP waren we al snel
aan de beurt en bleek mijn
vermoeden juist. Het viel
allemaal wel mee, maar zijn
banden waren toch behoorlijk
opgerekt. Met paracetamol,
icepack en rust zou dit vanzelf
goed komen. Op weg naar huis,
zie ik een grote glimlach op z’n
snoet verschijnen. En als ik vraag
wat er is, antwoordt hij vol trots:
‘Mama, is het me tóch gelukt
om later naar bed te mogen.’
Wat een boef is het toch!
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Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
• 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.
*Op vrijdag 26 mei kunt u van 9.00 tot 10.00 uur terecht voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte.
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 maandag 5 juni (2e Pinksterdag) is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
• In verband met de jaarlijkse Personeelsdag is het Huis van de Gemeente op vrijdag 9 juni
gesloten. De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Gezond en veilig omgaan met grondwater

Weet u dit over grondwater?
Zware metalen en grondwater
Uit talloze bodemonderzoeken blijkt dat er in Midden- en Noord-Limburg verhoogde gehalten
aan zware metalen in het ondiepe grondwater (tot 15 meter diepte) voorkomen. Dit komt door de
verzuring van zandige gronden in deze regio. Metalen die van nature in de bodem zitten lossen
op en komen zo in het grondwater terecht. Het gaat om de metalen zink, cadmium, chroom,
arseen, lood, nikkel en koper. Al deze metalen komen in sterk variërende hoeveelheden voor en
worden willekeurig aangetroffen.
De aanwezigheid van verhoogde hoeveelheden zware metalen in het ondiepe grondwater
maakt het water minder geschikt om op te pompen en te gebruiken als drinkwater voor mens
en dier. Ook kunt u het grondwater beter niet gebruiken voor het besproeien van groente- en
fruitgewassen. Ons advies is dan ook om voor het besproeien grondwater uit diepere putten of
kraanwater te gebruiken.
Waterstofsulfide (H2S-gas)
Naast zware metalen kan ook waterstofsulfide, beter bekend als H2S-gas, van nature in
de bodem aanwezig zijn. Het kan ontstaan door de omzetting van organische stoffen die
zwavelhoudend zijn. H2S-gas is een gas dat ruikt naar rotte eieren en kan vrijkomen bij het
oppompen van grondwater. Het inademen van sterk verhoogde concentraties kan leiden tot
gezondheidsklachten. Bij het oppompen van grondwater in de open lucht komt dit normaal
gesproken niet voor.
Beregening en vullen van zwembaden
Het is niet aan te bevelen om H2S-rijk grondwater te gebruiken voor beregening en
tuinbesproeiing of voor het vullen van een zwembad. Zet de pomp daarom uit als het naar rotte
eieren ruikt. Een goed alternatief is het gebruiken van kraanwater.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Thematische Beeldvormende
Vergadering
De raad vindt het belangrijk om met u, als inwoners, in gesprek te gaan. Uw inbreng
nemen de raadsleden in overweging mee om te besluiten over het onderstaande
onderwerp.
Op dinsdag 30 mei 2017 vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om 19.30 uur in
gemeenschapshuis De Wiekslaag Kanaalstraat 94, 5986 AH Beringe.
Op de agenda staat het volgende onderwerp: Loslaten sluitingstijden horeca (2017-028)
Peel en Maas is een gemeente die wil aansluiten bij de bewegingen in de samenleving. Een
van die bewegingen is dat in de loop der tijd het uitgaanspatroon voor de lokale horeca meer
en meer is verschoven naar de nachtelijke uren. 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.
Meepraten en meeluisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden
is niet nodig. De raadsleden stellen het bijzonder op prijs, als u aanschuift aan één van de
tafels om mee te praten over de onderwerpen op het programma van deze avond.
Hebt u vragen over de Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact opnemen met het
griffieteam Math Steijvers (077) 32 79 512 of Twan Huyskens (077) 32 79 513.
Waar vindt u de vergaderstukken?
Voor meer achtergrondinformatie en stukken kijk op: www.peelenmaas.nl > bestuur en
organisatie > gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > datum 30 mei 2017

Voormalige bibliotheek
Panningen te koop
Sinds de verhuizing van de bibliotheek in oktober 2015 naar het nieuwe Huis van de
Gemeente staat de begane grond van de voormalige bibliotheek aan de Patersstraat te
Panningen leeg. Onder het pand bevindt zich een atoomkelder die verhuurd is aan Omroep
Peel en Maas die aldaar gevestigd is.
De gemeente Peel en Maas, die eigenaar is van het gebouw, wil het gebouw, inclusief de
verhuurde kelder, verkopen via een openbare inschrijving met een inschrijvingstermijn van circa
2 maanden. De inschrijftermijn start op 24 mei en duurt tot 24 juli 2017.
Een van de voorwaarden van de verkoop is dat Omroep Peel en Maas de komende jaren vanuit
hun studio onder de voormalige bibliotheek kan blijven uitzenden. Deze zekerheid wordt
geboden door het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente met een
looptijd van minimaal 10 jaar na beëindiging van het huidige contract. Deze huurovereenkomst
wordt mee overgedragen bij verkoop en maakt onderdeel uit van de verkoopcriteria. De overige
verkoopcriteria en de volledige omschrijving van het pand zijn terug te vinden in de kavelwinkel
via de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl en www.funda.nl

www.peelenmaas.nl

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

De zorg: signalen uit de samenleving
Als CDA-fractie leggen we regelmatig werkbezoeken af bij allerlei
organisaties, instellingen en bedrijven. Tijdens de werkbezoeken aan
zorg-gerelateerde organisaties bereiken ons steeds weer signalen over
zaken waar de zorgvragers, hun mantelzorgers, zorgvrijwilligers of
professionals tegenaan lopen.
Voor zowel mensen met dementie als voor hun omgeving is kennis
over dementie van groot belang.
Met kennis alleen kom je er echter
niet. Er zal ook acceptatie moeten
zijn. Dit laatste is met name voor de

omgeving een belangrijke factor voor
de zorg. Dementie beïnvloedt het hele
systeem en dit hele systeem zal meegenomen moeten worden in de zorg en
ondersteuning. Hoe lang iemand thuis
kan wonen, hangt niet alleen af van

de aard en de ernst van de dementie,
maar ook van de belastbaarheid van de
omgeving en mantelzorgers.
Uit de praktijk horen we nog steeds
dat stapeling van zorgkosten tot het
mijden van zorg leidt of dat mensen
hierdoor in betalingsproblemen geraken, als mijden van zorg geen optie
meer is. Bij acuut uitvallen van de partner of wegvallen of te zwaar belasten
van een mantelzorger, is thuiskomen
of thuis zijn vaak geen optie meer en

volgt er het probleem dat er niet direct
een zorgplek beschikbaar is in de nabije
omgeving. We horen ook dat wanneer
mensen de zorg voor hun ouders op
zich nemen, door ze in huis te nemen,
ze worden gekort op de AOW.
Naar aanleiding van deze signalen
hebben wij als CDA-fractie schriftelijke
vragen gesteld aan het College van
B&W.
John Timmermans,
raadslid CDA Peel en Maas

12

sport

24
05

Joris Wijnen clubkampioen
beugelclub De Treffers
Door: Beugelclub De Treffers
Joris Wijnen heeft zich onlangs tot clubkampioen van beugelclub De Treffers uit Maasbree gekroond. Het was
de eerste deelname voor hem aan de clubkampioenschappen en Joris wist daarin meteen de titel te grijpen.
Na een wekenlange strijd bleven
er uiteindelijk acht finalisten over.
Zij werden verdeeld over twee poules. Frank Peters won in poule 1 en

in poule 2 verraste Joris Wijnen al zijn
in de ereklasse spelende tegenstanders. Ook in de finalewedstrijd bleek
Joris niet te verslaan. Frank had zich

schijnbaar vergist in het bekeken
spel van Joris die met 30-20 het
clubkampioenschap naar zich toe
trok.

Sharon Janssen enige lokale deelneemster

Jeugdtop tafeltennis naar
Panningen
Sport- en evenementencentrum De Heuf in Panningen staat in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28
mei in het teken van het toptafeltennis. De beste jeugdtafeltennissers van Nederland komen twee dagen in actie
in de finales van de nationale jeugdmeerkampen.
De beste twaalf spelers spelen per
categorie om een zo hoog mogelijke
klassering. Volgens de organisatie
worden deze finales beschouwd als
het sterkste jeugdtoernooi binnen de
NTTB, omdat na een aantal ronden
de beste twaalf zijn overgebleven.
Zij moeten allemaal tegen elkaar
spelen, zodat loting geen voor- of
nadelige rol kan spelen. De wedstrijden beginnen op zaterdag om
11.00 uur en eindigen rond de klok
van 18.00 uur. Op zondag gaan de

Cielke Verkoeijen
scoort op NK finale
Door: gymvereniging SSS Helden
Cielke Verkoeijen van gymvereniging SSS Helden mocht op zaterdag
20 mei in de categorie pupil 1 N2 in Alphen aan den Rijn haar NK meerkampfinale turnen.
Cielke turnde een goede wedstrijd
en eindigde in een sterk deelnemersveld op een dertiende plaats.
Op zondag 21 mei mocht zij haar toestelfinale sprong doen. Daar behaalde
zij een zesde plaats. Cielke neemt na

deze wedstrijd afscheid bij SSS Helden.
Na een mooi seizoen stapt ze na de
finale van het Nederlands kampioenschap over naar de andere kant van de
Maas. Ze gaat de overstap maken naar
Hercules Reuver.

wedstrijden om 10.00 uur van start,
de laatste wedstrijden worden rond
16.30 uur beëindigd. De officiële prijsuitreiking vindt plaats door de wethouder
van sportzaken van de gemeente Peel
en Maas, Roland van Kessel, en een
Hoofdbestuurslid van de NTTB. Slechts
één deelnemer uit de gemeente Peel en
Maas heeft zich weten te plaatsen voor
dit evenement. Sharon Janssen is voor
de laatste keer te zien in de clubkleuren
van TTV Megacles uit Weert. Sharon gaat
komend seizoen verkassen naar SKF uit

Veenendaal. Daar gaat zij spelen in
het eerste damesteam dat uitkomt in
de eredivisie. Zij wordt teamgenote
van de uit Koningslust afkomstige
Carla Nouwen die tegenwoordig in
Lent woont. Bij SKF gaat Sharon ook
spelen in een herenteam dat uitkomt
in de derde divisie. Onlangs behaalde
Sharon een derde plaats tijdens
Nederlandse jeugdkampioenschappen
bij de junioren. Ook in het komend
weekend zal zij ongetwijfeld weer
voor een podiumplaats willen gaan.

Jorrit Hendrix U11 Tournament
in Panningen
Op de velden van voetbalvereniging SV Panningen vindt in het weekend van 27 en 28 mei de tweede editie
plaats van het Jorrit Hendrix U11 Tournament. Het internationale voetbaltoernooi voor spelers onder de elf jaar
kent ook dit jaar een sterk deelnemersveld.
Onder andere teams van Derby
County, FC Porto, NEC Nijmegen, Willem
II, Club Brugge, West Ham United,
VVV-Venlo, KAA Gent, Roda JC,
Waasland-Beveren en Sparta

WIE GEEFT U HET VERTROUWEN
ALS U HET ZELF NIET MEER KUNT?

Rotterdam nemen het tegen elkaar op.
Ook het Peel en Maas Regioteam is dit
jaar van de partij. Het toernooi start op
zaterdag 27 mei om 11.00 uur op de
velden van SV Panningen. Op zondag

worden de wedstrijden vanaf 10.30 uur
hervat. Om 15.30 uur wordt de finale
gespeeld, waarna de prijsuitreiking
plaatsvindt. Kijk voor meer informatie
op www.svpanningen.nl

Testamenten / Levenstestamenten
Informatieavonden in Grashoek en Koningslust
door notaris mr. Yvonne Willemse

Woensdag 7 juni 2017
om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Ankerplaats,
Pastoor Vullinghsstraat 3 te Grashoek

Donderdag 8 juni 2017
om 19.30 uur in dorpshuis De Sprunk,
Meester Caelersstraat 30 te Koningslust
Aanmelden

per mail via marielle.wilms@metisnotarissen.nl
of telefonisch via 077-3590970

Zes eerste plekken MD Meijel
Door: Engela Snijders, majorette- en dansvereniging MD Meijel
In Beek werd op zondag 21 mei een majorettewedstrijd en Next Generation Cup (NGC) gehouden.
Voor MD Meijel leverde dat zes eerste plekken op.
Leanne Brummans werd eerste bij
soliste Show Twirl NGC, terwijl Britt
Hoeijmakers bij Show Twirl Junior de
beste bleek. Joyce en Iris wonnen bij
duo Show Twirl NGC. Start It was de
beste bij team in Show NGC en het
Senior Team won bij team Artistiek
Programma senior basis. Ten slotte
wist Mara Op het Veld het goud te
pakken bij soliste Artistiek Programma
junior midden.

Toss-wedstrijd
Verder kreeg het A-team een
mooie beoordeling voor de show
in Show Twirl junior. Het A-team
deed mee buiten mededinging,
Willem van Hornestraat 61, 5988 AP Helden
in verband met een blessure van
www.metisnotarissen.nl 077 - 359 09 70
een teamlid. Verder werd ook nog de
toss-wedstrijd, het zolang mogelijk
Maastricht-Airport (Beek) – Gulpen –
niet laten vallen van de baton (stok),
Merkelbeek – Sittard – Valkenburg – Helden
in jeugd 2 gewonnen door Djem van
Susteren.
TELEFOON 088 - 3040304
WWW.METISNOTARISSEN.NL

Metis Notarissen Helden

Gulpen - Helden - Maastricht Airport - Merkelbeek - Sittard - Valkenburg

Duo Joyce & Iris
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Brons op NK voor Danielle
Lormans
Door: Annelies Lormans
Danielle Lormans uit Panningen mocht op zaterdag 20 mei bij de senioren tweede divisie meedoen aan
het NK turnen dames bij de meerkampfinales. Een dag later stonden twee toestelfinales op het programma.
Daar wist Danielle een bronzen medaille te pakken op balk.
Danielle startte zaterdag op
brug met een nieuwe oefening die
mis ging. Ze werd streng gestraft en
kreeg uiteindelijk maar een 4.300 in
plaats van een score rond de 10.000.
Hiermee waren alle kansen op een
hoge klassering vergooid. Maar de
wedstrijd ging door en Danielle
herpakte zich. Ze turnde een strakke

Joeske van Lent behaalt het zilver in haar categorie

GV Concordia scoort
zilver op districtfinale
Door: GV Concordia Panningen
Twee turnsters van GV Concordia uit Panningen deden op zondag 21 mei
mee aan de districtsfinale in Someren. Pien Sanders kwam uit in de
categorie pupil 2 D2. Joeske van Lent startte in jeugd 1 D1.
In wedstrijd 3 mocht Pien Sanders,
pupil 2 D2 starten. Achteraf vertelde
ze: “Ik moest beginnen op brug en
het ging best wel goed. Helaas had ik
wel een klein stopje. Gelukkig kreeg ik
toch nog een 13,250. Hierna was ik op
het toestel balk aan de beurt. Ik had
geen enkele wiebel en mijn punt was
12,733. Hierna was mijn toestel vloer
en het ging best wel goed. Mijn punt
was 13,533. Tot slot de sprong en
dat vond ik best wel spannend, maar
toch een goed resultaat, een 13,200.
Ik gokte dat ik veertiende werd, maar
uiteindelijk ben ik vijfde geworden.
Ik vond het een hele leuke wedstrijd.”
Tijdens de vierde wedstrijd was het
de beurt aan Joeske van Lent, jeugd

1 D1. In Joeske’s woorden: “Ik mocht
beginnen bij sprong. Het ging best
goed. Bij de eerste sprong had ik wel
een hupje, maar mijn punten waren
11,750 en 11,900 en ik had dus een
gemiddelde van 11,825. Als tweede
moest ik naar de brug, dat ging heel
goed. Ik had een 13,950. Ik had soms
kromme knieën, maar het was wel
een van mijn beste oefeningen van het
seizoen. Als derde ging ik naar balk.
Deze ging supergoed. De beste van
dit jaar, ik had een 13,050. Als laatste
moest ik naar vloer. Ik sprong voor het
eerst arabier dubbel flikflak. Dat ging
heel goed. Ik had een 14,100. Ik dacht
dat ik zesde zou worden, maar ik werd
zelfs tweede.”

balkoefening en hield een 11.400
over. Op vloer scoorde ze 12.250 en
op sprong haalde ze gemiddeld een
12.350. Met een puntentotaal van
40.300 werd ze 35e.
Op zondag mocht Danielle in
Alpen aan de Rijn meedoen aan twee
toestelfinales. Ze begon met de balk,
waar ze een mooie oefening neerzette.

Ze scoorde een 11.950. Dat was
0.100 te weinig voor het goud, maar
ze pakte daarmee wel brons. Als
laatste mocht ze haar vloeroefening
nogmaals laten zien aan de jury. Ze
maakte mooie series en hoge sprongen. De concurrentie was sterk en
met een 12.533 werd ze achtste van
Nederland op de vloer.

Jeroen van den Beucken
blijft bij Targos Bevo Hc
Door: Mat Nellen, Targos Bevo HC
Jeroen van den Beucken (24) blijft handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen ook komend seizoen
trouw. De productieve vleugelaanvaller uit Beringe, die afgelopen seizoen bij de topscoorders van de BENELeague behoorde, maakt al negen jaar deel uit van het eerste team van Targos Bevo Hc.
Van den Beucken: “Op zesjarige
leeftijd ben ik lid geworden van
de club. Ik heb vele hoogtepunten
bij het team meegemaakt, waaronder het landskampioenschap.
We moeten dit mindere seizoen
snel vergeten en ons focussen op
het nieuwe seizoen. Binnen Targos
Bevo Hc worden komend seizoen de

nodige vernieuwingen doorgevoerd
in het trainingsprogramma, wat voor
mij ook belangrijk is om me verder te
kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort het
optimaliseren van een topsportklimaat
binnen de club, door bijvoorbeeld meer
professionele begeleiding van spelers
op diverse gebieden. Daarnaast wordt
er achter de schermen hard gewerkt

om voor komend seizoen weer een
sterk en ambitieus team samen te
stellen wat mee kan doen in de top
van de BENE-League. Dit is voor mij
mede doorslaggevend om een jaar te
verlengen bij Targos Bevo Hc.”
Targos Bevo Hc zet de komende
weken de puntjes op de i met onder
meer een nieuwe hoofdtrainer.

Atleten Helden winnen Athletic
Champs-wedstrijd
Door: Atletiek Helden
Niet alleen in eigen huis weten de jeugdige atleten van atletiekvereniging Helden te winnen. Op zaterdag
13 mei werd tijdens de Guus Wokke Opticienloop in Panningen door eigen leden gewonnen bij zowel de jongens
(Guus van Riel) als meisjes (Robin Scheenen) op de kilometer. Zaterdag 20 mei bezocht de jongste jeugd haar
eerste baanwedstrijd.
De A-pupillen hebben samen met
hun teamgenootjes van AV Weert
meegedaan aan de Athletics Champs
wedstrijd in Roermond. Atleten Celine
Woltering, Nate Sillekens en Finn
Janssen behaalden daar de eerste

plaats in hun poule. Ook C-pupillen
Stan Willemsen, Lucas Ottemheim en
Mathijs Ottemheim hebben meegedaan aan deze wedstrijd, waarbij zeven
atletiekonderdelen werden beoefend in drie uur tijd. Dit resulteerde

in een vierde plaats in hun poule.
Allen behaalden meerdere persoonlijke records op deze wedstrijddag en
de toon voor de rest van het baanseizoen is dan ook gezet met een prima
start.

TUINMEUBELEN
VACATURES

Hans Vissers wint
Joy’s wedstrijd
Door: HSV De Noordervaart
Op visvijver De Donk in Meijel hield hengelsportvereniging De Noordervaart weer een wedstrijd. Op zondag 21 mei vielen de vangsten niet tegen.
Hans Vissers wist de wedstrijd te winnen met 12 kilo en 680 gram.
De tweede plek in de wedstrijd
van HSV De Noordervaart was voor
Harrie Verberne met 7.450 gram.
Derde werd Mat Pijnenburg met

8.800 gram. Voor komende week staat
het Deurneskanaal op het programma
in het kader van de Alterna wisseltroffee.

G GEOPEND
A
D
S
T
R
A
A
V
L
E
UR
HEM
12.00 - 16.00 U
VAN

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

Wij zoeken toppers die
graag hun handjes
laten wapperen in de
vakantie. Voel jij je
thuis in de horeca of
heb je echte groene
vingers? Reageer dan
snel!
 > 16 jaar
 veel afwisseling
 veel uren
info@breebronne.nl
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RKMSV Under 15 Tourna
ment verder als stichting
Het RKMSV Under 15 Tournament in Meijel staat zaterdag 27 mei en zondag 28 mei op het programma.
Deze editie gaat een bijzondere worden, stelt de organisatie, aangezien er topclubs uit verschillende landen de reis
naar Meijel gaan maken en deel gaan nemen aan dit evenement.
De organisatie van het toernooi
heeft dit jaar besloten om verder
te gaan als een stichting. Na vijf
eerdere toernooien ziet zij het bij
de zesde editie als een volgende
stap in de ontwikkeling van het
toernooi.
De publiekstrekkers van dit
jaar zijn onder andere Fulham FC,
FC Kopenhagen en regerend kampioen Right To Dream. Ook doen

dit jaar drie Belgische teams mee.
KV Mechelen en Royal Club Antwerp
keren terug en Rupel Boom FC debuteert op dit toernooi. Laatstgenoemde
werd gestrikt, mede doordat het
Griekse Panathinaikos om financiële
redenen niet in staat was de reis
naar Limburg te maken. Het deelnemersveld is verder aangevuld
met Nederlandse clubs als Sparta
Rotterdam, FC Twente, Willem II en

NEC. Daarnaast is het Schotse Rangers
FC een graag geziene gast. Om het
deelnemersveld compleet te maken,
is er een team gemaakt van regionale
talenten. Zij zullen gaan strijden onder
de naam Peel en Maas United.
Ook naast het veld worden dingen
georganiseerd, zoals een tombola
en optredens van dansgroepen.
Het toernooi vindt plaats op sportpark
De Starte in Meijel.

Bjorn Bongers clubkampioen OVU Kessel
De nieuwe clubkampioen van beugelvereniging OVU Kessel is Bjorn
Bongers geworden. Hij won vrijdag 19 mei in de finale van Frits Verkoelen.
Dat betekende het einde van het beugelseizoen voor de Kesselse v
 ereniging.
Het eerste team van OVU werd
zesde in de Lotte-Ereklasse. Bij de
lagere teams degradeerde het derde,
waardoor ze terechtkomen in de
derde klasse. Omdat er maar twee
teams van één club in een klasse
mogen uitkomen, degradeert het
vijfde van OVU naar de vierde klasse.
De rest van de teams eindigde in de

middenmoot in hun klassen. In de
beker ging het beter met de winst
voor het derde, vijfde en zevende
team. In de zomer neemt OVU deel
aan het verbroederingstoernooi dat
dit keer georganiseerd wordt door de
beugelvereniging in Meijel. Kijk op
www.ovukessel.nl voor meer informatie
over de vereniging.

Zuid-Nederlandse District finale

SSS Helden scoort
Door: gymvereniging SSS Helden
Een aantal turnsters van gymvereniging SSS Helden mocht op zondag
21 mei richting Someren om daar deel te namen aan de Zuid-Nederlandse
Districtfinale. Van elk district kwamen daar de beste 32 turnsters bij elkaar
om te strijden om een plek bij de beste drie van Nederland.
Bij de pupil 1 D1 mocht Sanne
Minten haar wedstrijd turnen.
Ondanks een flinke keelontsteking
van afgelopen week was ze goed in
vorm. Sanne behaalde een twintigste
plaats. Bij pupil 1 D2 mocht Janne
Driessen haar wedstrijd turnen en dat
nog wel op haar verjaardag. Janne had
er veel zin in en scoorde ook erg hoge
punten. Ze werd daarmee districtskampioen Zuid Nederland. In wedstrijd
twee mocht Anne Absil laten zien wat

ze kon. Ook Anne had een topdag.
Ze turnde erg goed en behaalde
een welverdiende vierde plaats.
Daarna door met de twee jeugdturnsters. Julia Janssen mocht bij de jeugd
1 D2 haar beste beentje voor zetten
en Bo Ottenheim bij de jeugd 1 D1.
Bi beide meiden ging het supergoed.
Bo scoorde zelfs een 14.35, het hoogste balkpunt van de wedstrijd. Julia
werd zevende en Bo mocht het podium
betreden voor een derde plaats.

Medaillewinnaars Bo Ottenheim en Janne Driessen
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Goud voor
Anne Pouwels
Door: PSV De Cavaliers Helden
De ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers in Helden deden
in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei weer mee aan diverse
wedstrijden. Er werden onder andere diverse reservekampioenschappen
en een kampioenschap binnengesleept.
Nikki Hansen deed op zaterdag 20 mei mee met een wedstrijd in Well. In het springen C-L
behaalde ze een derde prijs met
Millstreet’s Stuufke. Ook werd er
zaterdag gesprongen in equestrian
park De Peelbergen in Kronenberg.
Hier haalde Myrthe Sonnemans een
tiende prijs in het springen L met
Lewis van Equinta.
Bij manege Het Keelven in
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A-judoka’s van JV Alcides
Baarlo naar Griekenland
Judo Vereniging Alcides Baarlo heeft naast de reguliere judogroep, ook een A-judogroep voor mensen met een
beperking binnen haar gelederen. Deze groep telt nu 24 judoka’s. Van dinsdag 23 tot en met maandag 29 mei
nemen zeven van hen, met hulp van zes begeleiders van JV Alcides Baarlo, deel aan het Europees judotoernooi
Flower of Inclusion in Loutraki, Griekenland.

Someren werd een tweedaagse
dressuurwedstrijd gereden. Op zaterdag behaalde Monique Peeters een
tweede prijs in de klasse Z1 met
GoGo Borneo. Op zondag nam Anne
Pouwels de overwinning mee naar
huis in de klasse Z2 met Don Johnson.
Op zondag was er ook een dressuurwedstrijd in Boekend. Hier behaalde
Helma Cox een tweede prijs in de
klasse L1 met Emmerson.

Het team van JV Alcides Baarlo dat richting Griekenland gaat
De organisatie van dit evenement is in handen van de Greek
Judo Veterans Society en het in 2015
opgerichte International Special Needs
Judo-comité. De organisatie heeft een
programma opgezet voor de deelnemers, bestaande uit het verblijf op
Loutraki Sportcamp, vervoer, deelname aan de judoclinics voor judoka’s,
trainers, coaches en scheidsrechters,
enkele excursies en het toernooi op
zondag 28 mei.
Eloy Vanmaris en Paddy Pasmans
uit Tegelen, Lesley IJzerman uit

Peelpush 4.3
regiokampioen
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Met een tweede plaats in de competitie plaatste het 4.3 team van
volleybalvereniging Peelpush uit Meijel zich dit voorjaar voor de Regiokampioenschappen voor Zuid-Nederland. Deze vonden op 20 mei plaats in
Eindhoven.
De meiden wisten de vier poulewedstrijden overtuigend te winnen.
Er werd geen enkele set afgegeven.
Ook de tegenstander in de kwartfinale
werd zonder al te veel problemen
uitgeschakeld. Vervolgens volgden de
halve finales, waarin de meiden van
4.3 zich met net voldoende punten
wisten te plaatsen voor de finale.
In de finale moest een sterk
team van Nuvoc verslagen worden.
Ondanks het geweld waarmee Nuvoc
van start ging tijdens de finale, wisten
de meiden van 4.3 de rust te bewaren
en speelden zij een uiterst zorgvuldige
eerste set. Ze wonnen deze met 19-11.
Daarmee waren ze nog één set
verwijderd van het kampioenschap.
Vervolgens begonnen ze aan de
tweede set. Peelpush kwam al snel
op achterstand en Nuvoc kreeg steeds
meer grip op de wedstrijd.

Met een achterstand van 5 punten
en de tijd die begon te dringen,
leek de tweede set moeilijk haalbaar, maar er werd niet opgegeven.
Integendeel, Peelpush knokte zich punt
voor punt terug in de laatste minuten
van de wedstrijd. Het werd bloedstollend spannend en de meiden uit Meijel
kwamen op voorsprong, 14-13. Op dat
moment klonk het eindsignaal en kon
het kampioenschap gevierd worden.
Team 4.3 van Peelpush bestaat
uit Fariba Ebrahimi, Julie Pijpers,
Elke van Lieshout en Yannah Janssen.
In december 2016 werden deze
meiden kampioen in de categorie
CMV 4 regulier, in april 2017 werd de
competitie in niveau CMV 4 hoog met
een tweede plaats afgesloten en nu
als kroon op het seizoen mogen ze zich
Regiokampioen van Zuid Nederland
noemen.

Blerick, Jarno Vleeshouwers uit Helden
en Sanne Simons, Sacha Stroeken en
Dave Bleser uit Baarlo nemen deel
aan het toernooi namens de Baarlose
judoclub. De groep wordt begeleid
door stand-in judoka Zanthe Stroeken,
dojo-assistent Diana Stroeken,
Annemie Simons, Sally Vleeshouwers,
Ronald IJzerman en trainer en
coach Sjaak Simons. Om de kosten
voor deze trip te drukken heeft de
groep in de voorbije periode enkele
acties georganiseerd. Ook het Fonds
Gehandicaptensport en fair-share

partner Seacon Logistics ondersteunen
deze reis.
JV Alcides uit Baarlo biedt al een tijd
een judogroep voor mensen met een
beperking. De club voorziet hiermee
naar eigen zeggen in de behoefte aan
aangepast Judo in een groot deel van
Noord- en Midden-Limburg. Iedereen
die als gevolg van een verstandelijke of
lichamelijke beperking of een beperking
van emotionele aard niet aan reguliere
judowedstrijden en -trainingen kan
deelnemen, kan in Baarlo terecht voor
het beoefenen van de judosport.

Winst op Koornneef Quintus

Bevo eindigt op de vijfde plek
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc uit Panningen heeft de vijfde plek in de eredivisie bemachtigd.
Op zaterdag 20 mei was de Panningse ploeg te sterk voor Koornneef Quintus in het rechtstreekse duel om de
vijfde plek. Het werd 38-32 in sporthal De Heuf in Panningen.
Beide ploegen maakten er
een doelpuntrijke wedstrijd van.
Bevo domineerde en controleerde
de wedstrijd. Bij rust leidde het al
met 17-11. Er werd aan Panningse
zijde veel geïmproviseerd, waardoor
diverse spelers op andere posities
speelden. Opvallend was dat de
vertrekkende spelers Rik Elissen (topscorer met acht doelpunten), Nick de
Kuyper (zeven), Max de Lange en

Bram Knippenbergh (beiden drie maal)
van de 38 Panningse doelpunten er
21 voor hun rekening namen.
Alle spelers kregen speelminuten. De geblesseerde Jeroen van
den Beucken kwam niet in actie.
Een teleurstellend seizoen kwam met
deze wedstrijd ten einde. Aan de nog
te benoemen nieuwe hoofdtrainer ligt
de mooie taak te wachten om komend
seizoen Targos Bevo Hc weer mee te

laten doen in de competitie en de
beker.
Na afloop van de wedstrijd
werd nog afscheid genomen van
de vertrekkende spelers Nick de
Kuyper (naar Tongeren), Rik Elissen
(naar BFC), Max de Lange en Bram
Knippenbergh (beiden naar lager
team Bevo), keeperstrainer Erik
Vrijken (stopt) en hoofdtrainer Harold
Nusser (nog geen nieuwe club).

Goud voor Sandra Haenen
Door: rijvereniging De Cowboys
Diverse ruiters van rijvereniging De Cowboys uit Maasbree haalden afgelopen weekend hun paarden van stal
voor verschillende wedstrijden.
Sharon Lemmen behaalde
met Fay de Tamerville een vijfde
prijs in de klasse M tijdens een
springwedstrijd in Asten.

Nikki Hendriks kwam bij dezelfde
springwedstrijd uit en behaalde
in de klasse L een tiende prijs
met Charusa SZ. Sandra Haenen

nam met Whynomy deel aan de
dressuurwedstrijd in Boekend.
Hier wist zij, in de klasse M1,
er met de winst vandoor te gaan.
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Bekerwinst tegen tweedeklasser DAW

Unieke prestatie voor
Heldens damesteam
Het eerste damesteam van VV Helden heeft op zondag 21 mei de districtsbeker van de regio zuid gewonnen.
In de eindstrijd waren de dames te sterk voor DAW uit Schaijk dat in de tweede klasse, eentje hoger dan Helden,
uitkomt in de competitie. “De meiden hebben voor iedere centimeter gras geknokt en dat heeft zich uitbetaald”,
vertelt leider Lou Heijnen over de 2-1 zege.

Younique haalt goud
Door: majorettevereniging Younique Maasbree
In Beek vonden op zondag 21 mei majorettewedstrijden en de
Next Generation Cup plaats van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
(aangesloten bij de KNMO). Ook dames van majorettevereniging
Younique uit Maasbree namen deel.
De dames Jeugd van team
Younique Maasbree behaalden de
eerste plaats bij Jeugd 1-2 Show
Twirl. Daarnaast mochten ze de
Next Genaration Cup mee naar huis
nemen. Juulke van Roy werd tweede
en Debby Said eerste in de categorie
Solo Jeugd Show Twirl. Binnen de

Sterparade Jeugd 1 werd Elise Dekker
derde, Fenne van de Ven tweede
en Janske Wolters eerste. Bij de
Sterparade Jeugd 2 werd Lynn van de
Meene derde, Guusje Wolters tweede
en Saar Smolders eerste. Trainster
Suzanne ter Voert-Hebben kan op een
geslaagde dag terugkijken.

1-3 voor Olympia’18

Helden verliest eerste
nacompetitieduel
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 21 mei niet in
geslaagd een goed resultaat te behalen in het eerste deel van het
tweeluik tegen Olympia’18 uit Boxmeer. De gasten wonnen met 1-3,
een stand die bij de rust al was bereikt.

Een gemakkelijke wedstrijd was
het niet voor de Heldense dames,
vertelt Lou. “Voetballend was DAW
grote delen van de wedstrijd beter
dan wij, maar wij hebben van begin
tot eind gevochten. Het was ook wel
een onverwachte zege. Zij zijn immers
een klasse hoger op de zesde plek
geëindigd en hebben vorig jaar ook
in de finale van de beker gestaan.
In Schaijk stond al een feesttent klaar
om de overwinning te vieren, dus zij

dachten wel even te gaan winnen.
Een halfuur na de wedstrijd hadden
sommigen van hen nog de tranen in
de ogen.”
In het begin van het duel waren
de teams in evenwicht. Uit een corner
kwam Helden via Anke Maessen op
een 1-0 voorsprong. “Daarna hadden wij het tien minuten heel lastig,
maar gelukkig herpakten we ons.”
Toch kwam de ploeg uit Schaijk twintig
minuten voor tijd op gelijke hoogte.

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 26 mei
Zaterdag 27 mei
Zondag 28 mei

10 - 20
10 - 18
13 - 17

“Dat was een behoorlijke slag voor
ons, omdat je er toch steeds meer in
gaat geloven bij een voorsprong. De
meiden wisten zich echter geweldig op te richten. Vijf minuten later
stonden we na een uitbraak alweer
met 2-1 voor.” Dit keer was de zus van
Anke, Lieke Maessen, de afmaker.
Na de hernieuwde voorsprong was
het vooral wegwerken en verdedigen,
vertelt Lou. “Het was vrouwen en kinderen eerst op het einde. Voor iedere
centimeter werd gevochten. DAW
probeerde nog wel iets te forceren en
zette constant druk, maar steeds zat
er een voetje van ons tussen of werd
het schot nog net aangeraakt. Daarbij
keepte Joyce Bongers een fantastische
wedstrijd. Het geluk was aan onze
zijde, maar er is hard voor gevochten
door alle meiden.”

Cadeautje voor
vertrekkende trainer
Een unieke prestatie voor het
damesvoetbal in Peel en Maas noemt
Lou het. “Het is een stimulans voor
het meisjesvoetbal. Het laat ook zien
dat je met teamspirit en knokken
heel ver kunt komen. Ik kan me niet
herinneren dat, in ieder geval in de
recente geschiedenis, zoiets gepresteerd is door een damesteam in de
regio. We waren zelf wat beduusd na
het laatste fluitsignaal, maar we zijn
natuurlijk erg blij en de dames hebben
het nog goed gevierd, volgens mij.”
De bekerwinst kan ook gezien
worden als een cadeautje naar de
vertrekkende trainer Shurell Wilson.
Die stopt na vijf jaar bij de Heldense
dames. “Petje af voor wat hij voor
elkaar gekregen heeft hier”, zegt Lou.
“Het kampioenschap in de vierde
klasse en deze bekerwinst komen
op het conto van Shurell. Hij heeft er
een zeer goed voetballend team van
gemaakt dat voor elkaar door het vuur
gaat. Alle credits gaan naar hem.”

De gasten kwamen sterker uit
de startblokken dan de Heldenaren.
Dit resulteerde na een kwartier
spelen in de 0-1 op naam van
Bastiaan Görts die wist te profiteren
van een communicatiefout tussen de Heldense doelman en zijn
verdedigers. Na de 0-1 leek Helden
beter in de wedstrijd te komen,
maar kreeg het toch wederom een
tik te verwerken. Douwe Zwaan
toucheerde licht met het hoofd een
vrije trap die daardoor over doelman
Knippenbergh zeilde, 0-2.
Daarmee hielden de gasten
echter niet op. Stan Claassen wist op
volle snelheid links door te breken
en faalde niet toen hij alleen op het
doel af kon. Gilian de Bruijn deed

namens de Heldenaren vlak voor de
rust nog wat terug door een vrije
trap bij de tweede paal diagonaal
binnen te schieten. Daardoor kwam
de spanning weer wat terug.
Na de rust was Helden de bovenliggende partij. Het spel speelde
zich dan ook voornamelijk af op de
helft van Olympia’18. De kansen
die dit overwicht opleverde, werden
echter niet omgezet in doelpunten.
Daardoor bleef de 1-3 tussenstand de
gehele tweede helft op het scorebord staan.
De return is zondag 28 mei waar
de blauwhemden alles uit de kast
moeten halen om nog een kans te
maken op promotie naar de derde
klasse.

Tweehonderd deelnemers

MTB Baarlo
organisator
jeugdwedstrijd
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De landelijke jeugdwedstrijd georganiseerd door MTB Baarlo
stond zaterdag 20 mei op het programma. Ruim tweehonderd jeugdMTB’ers verschenen aan de start in de verschillende categorieën.
Het beloofde een stralende dag te worden met een parcours dat er
perfect bij lag.
In het ochtendprogramma verscheen Zepp Aelen voor de Baarlose
vereniging aan de start in categorie 3.
Hij reed een goede wedstrijd en eindigde als 28e. In het middagblok was
het eerste fluitsignaal voor categorie
5. Freek Bouten kwam als 12e door
de eerste bocht, kort daarop gevolgd
door Finn Keunen. Freek wist al snel
een heel aantal renners voor zich in te
halen en vocht zich in de eerste ronde
al naar een 6e plaats. Finn begaf zich
op dat moment op een 13e plaats.
Beiden wisten voor de finish nog een
plekje op te schuiven, waardoor Freek
als 5e over de finish kwam en Finn als
12e. Guus Janssen werd 33e.
In de laatste jeugdcategorie was

het de beurt aan Rik Peeters en Tim
Janssen. Rik had snel na de start de
pech dat zijn ketting eraf ging. Het gat
met de andere renners werd te groot,
dit wist hij ook niet meer dicht te rijden tijdens de wedstrijd. Tim wist dat
hij niet te hard moest gaan rijden aan
het begin van deze vijftig minuten
durende wedstrijd. Hij bouwde goed
op en eindigde als 26e.
De dag werd afgesloten met een
open klasse. Hier verschenen veel
renners van MTB Baarlo aan de start.
Het was Daan Bongers die de wedstrijd domineerde. Hij wist al snel na
de start een groot gat te slaan op zijn
achtervolgers, die de gehele wedstrijd
ook niet meer bij hem kwamen.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

jongeren 17

aan
Anne Moors

Coalitie
De verkiezingen zijn
ondertussen alweer twee
maanden geleden. Een nieuw
kabinet is er echter nog niet.
Toch is er iedere dag wel iets
op het nieuws over het vormen
van een nieuw kabinet.
Hoe lang gaat dit nog duren?
En, wat ik me vooral afvraag,
is de jeugd hier ook mee
bezig?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne Moors
16 jaar
Koningslust
Het Bouwens

Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je telefoon?
Met mijn vriendinnen heb ik een
afspeellijst gemaakt waarop allemaal
liedjes staan die we afspelen als we
met elkaar zijn op een feestje of die
ik luister als ik ervoor in de stemming ben. Er staan nummers op

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

natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

zoals Wannabe van Britney Spears en
September van Earth, Wind & Fire.
Typische meezingers dus.
Welk gerecht kun jij wel/niet zo
goed klaarmaken?
Ik ben niet zo’n ster in de keuken.
Het enige wat ik kan maken, is spaghetti of macaroni met tomatensaus. En
een eitje. Als ik over een aantal jaar op
kamers ga, is het misschien wel handig
om wat meer gerechten klaar te kunnen maken voor mezelf, maar nu is dat
nog niet nodig.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Twee jaar geleden ben ik met mijn
gezin naar het eiland Malta, onder
Italië geweest. Daar namen we een
boot naar een zogeheten blue lagoon.
Dat is een stukje helderblauwe zee in
de normale zee. Ik kan echt genieten
van een helderblauwe zee zoals deze.
Heb je ooit iets gebroken?
Ik ben erg onhandig en struikel wel
vaker over mijn eigen voeten of zet
een verkeerde stap op de trap. Met volleybal heb ik weleens iets gekneusd
of verzwikt, maar ik heb nog nooit iets
gebroken. Ik verbaas mij er altijd nog
over.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Ik zou nooit iets van koeienogen of
stierenballen willen eten. Dit lijkt mij
zo smerig. Alleen al het idee waar dit
eten vandaan komt, vind ik niet smakelijk. Een gefrituurde sprinkhaan zou
ik daarentegen wel een keertje willen
proberen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Als ik ooit de kans krijg een reis te
maken, wil ik gaan backpacken in
Indonesië of India. Ik heb een keer
een reisfilm gezien over deze landen

en sindsdien wil ik daar ooit nog een
reis maken. De landen hebben een
prachtige natuur en de cultuur lijkt mij
ook heel bijzonder. Het gaat er in deze
landen heel anders aan toe dan bij ons,
in Nederland
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik vind het leuk om nieuwe talen te
leren. Ik zou bijvoorbeeld Spaans of
Chinees willen leren.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger was ik een hele grote fan van
K3. Ik kon alle liedjes meezingen en
meedansen. Ik gaf altijd optredens voor
mijn familie. Ik ben zelfs een keertje
naar een concert van hen geweest.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik lig altijd het liefst zo lang mogelijk
in bed. Elke ochtend wens ik dat ik
langer in bed kon blijven liggen. Ik sta
’s ochtends niet graag op. Ik ben een
echt avondpersoon. Het liefst lig ik tot
11.00 uur in bed. Ik wil ook weer niet
overdreven lang in bed blijven liggen,
want dan kun je die dag bijna niets
meer doen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Vorig jaar in mei ben ik met mijn klas
vier dagen naar Londen geweest.
We sliepen bij een gastgezin en overdag struinden we door de straten van
Londen. Het waren zo’n leuke dagen
dat ik deze nog wel een keer zou willen
overdoen. Dan zou ik nog een keer alle
bezienswaardigheden bekijken en misschien ook nog wat meer onbekende
plekjes bezoeken.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Als ik naar school moet, ben ik meestal
net op tijd en soms net iets te laat.
Maar als ik zin heb om ergens heen te

gaan, zoals naar een feestje of naar
een vriendin, ben ik meestal veel te
vroeg. Het ligt er dus aan waar ik heen
moet of ik te laat of op tijd kom.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik gebruik veel sociale media.
Het medium Snapchat is mijn favoriet.
Het is een app waarbij je met elkaar
communiceert door foto’s te sturen.
Ik vind dit communiceren via foto’s
veel persoonlijker dan gewoon een
berichtje. Er komen altijd veel leuke en
grappige foto’s voorbij van mijn vriendinnen. Het medium Instagram vind ik
ook leuk. Ik kan uren scrollen door de
video’s en foto’s die mensen op hun
account hebben geplaatst.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je kunt lachen
met je vrienden en vriendinnen. Ik zeg
maar altijd: een dag niet gelachen,
is een dag niet geleefd. Ik vind het
ook belangrijk dat je op elkaar kunt
vertrouwen. Ik heb nu een hele leuke
vriendinnengroep van acht meiden.
We kunnen het heel erg goed met
elkaar vinden en delen dezelfde humor.
Hond of kat?
Thuis hebben wij twee honden,
een oudere en jongere Heidewachtel.
Honden hebben naar mijn mening een
hogere aaibaarheidsfactor dan katten.
Bovendien ben ik licht allergisch voor
katten.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
In groep 6 hadden we een spokentocht
die georganiseerd was door de Open
Jongeren Beweging in Koningslust.
Normaal ging ik niet mee met dat soort
tochten, maar toen besloot ik toch te
gaan. Bij de eerste plek was ik meteen
al heel erg geschrokken, waardoor ik
direct huilend terug ben gerend.

Toen mijn geschiedenislerares afgelopen dinsdag iets
vertelde over de vorming van de
coalitie, wist slechts een aantal
leerlingen waar het over ging.
Zonder dat een groot deel van
de Nederlandse jeugd er mee
bezig is, zitten ze in Den Haag te
onderhandelen. Te onderhandelen over een nieuwe regering
die het beleid in onze toekomst
mag gaan bepalen. Dat vormen
van zo’n regering, blijkt een
lastige klus te zijn.
De VVD, het CDA, D66 en
GroenLinks zijn aangeschoven bij
de onderhandelingen.
De tweede partij van Nederland,
de PVV, is uitgesloten. Er werd
naar buiten gebracht dat de
partijen vaak botsten met elkaar.
Niet gek bij een mengelmoes
van rechtse en linkse partijen.
In landen als de Verenigde
Staten gaat dit proces anders.
Tijdens de verkiezingen daar kan
er alleen gestemd worden op de
twee grootste partijen. De partij
die wint, komt aan de macht.
Is dat niets voor in Nederland?
Het zou ons deze kabinetsformatie in ieder geval besparen en
alles sneller laten verlopen.
Kleine partijen worden echter
uitgesloten.
Voor nu moeten we nog
maar even geduld hebben en
hopen dat de politieke leiders
tot een regeerakkoord komen.
Dan gaan we er van uit dat ze
weer vier jaar in de Tweede
Kamer volbrengen.
Janique
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Duizendste en laatste uitzending bij Omroep P&M

Geen onbekende gasten meer bij Lei
Na twintig jaar en duizend afleveringen komt er op vrijdag 26 mei een einde aan het radioprogramma
De Onbekende Gast van Leo Peters. Hij neemt nog niet volledig afscheid van radio maken bij Omroep P&M, maar
de leeftijd en gezondheid noopten ‘Lei’ tot zijn besluit. “Ik ga het een stuk rustiger krijgen nu”, vertelt de 76-jarige
Panningnaar.

Mede door die bezoeken, het
verzinnen van de cryptische omschrijving, het bijhouden van de website
en Facebook en het verzorgen van de
uitzending zelf, vergde het programma
behoorlijk wat van Lei. “Mensen hebben vaak geen idee hoeveel tijd er in
gaat zitten om alles voor te bereiden.
Gezien mijn leeftijd en mijn gezondheid
was het beter dat ik het rustiger aan ga
doen. Het was een beslissing waar ik
een jaar over gepiekerd heb en eentje
die ik met heel veel pijn in mijn hart
heb genomen. Maar het is wel de juiste
beslissing.”

‘Jaar gepiekerd
over stoppen’

Iedere vrijdagmiddag stipt om
17.00 uur is Omroep P&M voor veel

mensen vaste prik. Leo Peters interviewt dan een gast die voor iedereen,

LAATSTE WEEK
Pitloze witte of rode druiven

Optimel drink

Bak 500 gram

Alle soorten
2 pakken
à 1 liter

behalve Leo, nog geheim is. “Een week
eerder zet ik altijd een cryptische
omschrijving op de website en er
zijn fanatiekelingen die dan meteen
beginnen met raden. Vaak hebben
ze het nog goed ook.” Leo, Lei in de
volksmond, heeft dan al heel wat tijd
in de uitzending gestoken. “Ik ga bij
de onbekende gast langs om kennis te
maken en te praten. Dat duurt vaak een
uurtje, maar het is wel eens uitgelopen
tot een hele avond’, lacht hij.

De duizendste aflevering is voor
Lei het ideale moment om een eind te
breien aan het populaire programma.
Duizend personen kwamen langs om
te praten over hun leven en afkomst.
“Er is nooit iemand niet op komen
dagen. Ja, Bert van Leeuwen was
niet in de studio, maar daar zijn we
zelf langs geweest.” De presentator
van televisieprogramma’s als Het
Familiediner had geen tijd om naar
Panningen te komen, dus toog het
team van Lei naar Hilversum. “Daar kregen we een rondleiding en Bert gaf ons
een interview”, vertelt Lei. “Dat hebben
we opgenomen en op de computer
gezet. Het bestuur van de omroep
vroeg zich op de dag van de aflevering
steeds af waarom er nog geen gast was
gekomen. Ze waren stomverbaasd toen
ze Bert op de radio hoorden.”

‘Kritiek hoort er bij’
Dat was een leuke herinnering,
maar Lei heeft ook minder positieve

zaken meegemaakt. Zo was er de
uitzending met een ongeneeslijk zieke
man. “Ik heb hem gevraagd of hij
wel mee wilde doen en hij wilde dat
absoluut. Hij zei ook dat alles mocht
vragen over de ziekte. Dat was een
heftige uitzending. Een paar maanden
later overleed hij.” De aflevering kreeg
nog een staartje toen iemand opbelde
om te vragen waar Lei het lef vandaan
haalde om het woord kanker te gebruiken. “Ik vind dat die ziekte bij het leven
hoort, dus heb ik het gewoon gebruikt.
Als je radio maakt, kun je kritiek verwachten. Dat is niet erg, maar je moet
er wel tegen kunnen.”
Lei gaat De Onbekende Gast enorm
missen, maar blijft wel de programma’s
Servus en de Alpenexpress presenteren bij P&M. Lei: “Wat ik vooral ga
missen, is het ontmoeten van nieuwe
mensen en de verrassende gesprekken
die ik altijd had bij het programma.
Iedere uitzending was anders en
allemaal waren ze prachtig. Ook het
team ga ik missen, zonder hen was
het programma nooit zo goed gelukt.
Zij hebben net zo goed duizend keer
hun best gedaan. Ik hoef mijn technicus
maar aan te kijken en hij weet precies
wat er aan de hand is of wat er moet
gebeuren.”
Om De Onbekende Gast feestelijk
uit te zwaaien, wordt op vrijdag 26 mei
de deur van de studio opengezet vanaf
14.00 uur. “Iedereen is welkom om
langs te komen. De luisteraars hebben
zelf suggesties kunnen indienen wie
de duizendste gast wordt”, vertelt Lei.
“Ik ga niets verklappen, maar het wordt
een mooie laatste uitzending. En zoals
altijd weet ik hoe ik ga beginnen aan
het interview, maar heb ik geen idee
waar het eindigt.”

Parade met doedelzakmuziek

Schotse Dag in Kessel
Campina
kaas
Alle soorten
2 pakken à
175-600 gram

Kipﬁletblokjes
Nieuwe
standaard kip
schaal
600 gram

*2e halve prijs: 25% korting op
de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Lentewijnen wit
Diverse soorten
3 ﬂessen à 750 ml

Quaker cruesli, granola,
crunchy muesli of
havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à
350-500 gram

Kasteel De Keverberg in Kessel organiseert op donderdag 25 mei een Schotse dag met activiteiten en beleving
in Schotse sferen. ’s Ochtends loopt een korte parade door het dorp richting Kasteeltuin onder begeleiding van
doedelzakmuziek van de Pipersociety Anam Cara.
Het programma start om 11.00 uur
met highlandgames, roofvogelshows
en workshops schapen drijven. Ook zijn
er optredens van Irish Dance en Pipers.
Francien van Kessel: “Als kasteel willen
we graag een uniek evenement organiseren voor de regio, een Schotse dag
is voor velen nog onbekend en het past

natuurlijk perfect in het decor van ons
kasteel. We hebben de samenwerking
opgezocht met Pipersociety Anam Cara.
Het einde van de dag belooft spectaculair te worden met een echte massed
band.”
Op het Schots belevingsplein voor
de Neerhof kan men onder andere

whisky’s proeven en is er livecooking
met op de achtergrond Schotse muzikale klanken. En voor wie iets van de
sfeer mee naar huis wil nemen, zijn er
stands met onder andere Schotse
muziek, kleding en fudge. Ook kan men
een eigen bierglas laten etsen. Het
programma duurt tot 17.00 uur.

Hemelvaartsdag

Aspergeshopdag Panningen
De Aspergeshopdag wordt op donderdag 25 mei in het centrum van Panningen gehouden. De hoofdrol is zoals
altijd weggelegd voor de asperge. De dag is dan ook een initiatief van het Aspergegilde Peel en Maas en het
Centrum Management Panningen.

Openingstijden Hemelvaart (do 25 mei): 10.00-17.00
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

De asperge wordt in allerlei
vormen en smaken gepresenteerd.
Ook is er volop aandacht voor andere
streekproducten en gerechten. Een vast
onderdeel van deze dag zijn de
aspergeschilwedstrijden. Verder zijn er
hobbykoks die de gehele dag gerechtjes gaan bereiden waarbij de bezoekers mogen meekijken en uiteraard
kunnen proeven. Burgemeester Wilma

Delissen-van Tongerlo, zelf fervent hobbykok, is hierbij al jaren van de partij.
Er is ook kookplezier voor de kinderen:
zij gaan in een kookbattle kokkerellen.
Wat ook erg leuk is: er wordt ‘exotisch’ gekookt; Marokkaanse dames
gaan Marokkaanse gerechten bereiden met streekproducten. Tijdens de
Aspergeshopdag zijn de winkels in het
centrum ook vanaf 12.00 uur open.

Op het podium van DOK6 is livemuziek van FF Dimme en Collin Hoeve.
Verder zijn er kinderactiviteiten zoals
een maïsbak, biggetjes knuffelen,
een springkussen en ponyrijden.
Het Raadhuisplein vormt het decor
voor het bourgondisch evenement.
De achtste editie van de dag duurt van
11.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.aspergeshopdag.nl
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Peel zonder Grenzen

Peelpoezen winnen
dorpsspel Meijel
Diverse teams streden vrijdag 19 en zaterdag 20 mei in Meijel tegen elkaar in het dorpsspel Peel zonder
Grenzen. De deelnemers kregen ruim 150 lastige quizvragen en sportieve activiteiten voor hun kiezen in meerdere
categorieën.

Op vrijdag bewezen 22 teams
zich tijdens de Peel Zonder Grenzenplaybackshow. Enkele deelnemers
traden op als rappers Ronnie Flex en
Lil’ Kleine; ze hadden een parodie
gemaakt op het na twee minuten
afgebroken optreden in Meijel vorig
jaar. Dat filmpje werd ruim 14.000
keer bekeken op de website Dumpert.
Zo’n dertig teams startten op zaterdag met het grote spel. De vragen en
opdrachten in de Peelboeken moesten
binnen vijf uur worden beantwoord

en uitgevoerd. “Deelnemers moesten
bijvoorbeeld dagvlinders benoemen
die voorkomen in de Peel, het specialisme van de Meijelse profwielrenster
Sabrina Stultiens benoemen of een
parcours afleggen dat de brandweer
Meijel had opgezet”, laat Ivo Naus van
de organisatie weten.
De uitslag werd beslist met het
finalespel in de dorpskern, waarbij de
teams stormbanen moesten lopen,
spellen met waterballonnen deden en
moesten touwtrekken.

cultuur 19

Expositie Gijs van
Lanen in Kessel
In Kasteel De Keverberg vindt in het weekend van zaterdag 27 en
zondag 28 mei een nieuwe expositie plaats. Beeldende werken van
kunstenaar Gijs van Lanen uit Overloon worden getoond.
Gijs van Lanen (1950) uit Overloon
kwam een aantal jaren geleden
bij toeval in aanraking met kunst.
Als beeldend kunstenaar is Gijs
autodidact. Hij begon met beelden uit
gasbeton, maar werd gegrepen door
de vormen verborgen in ‘wortelhout’. Zijn werk is dan ook voornamelijk gebaseerd op dit soort hout, bijna
helemaal afkomstig uit de directe
omgeving van zijn woonplaats.
De verbondenheid met het
oermateriaal is erg belangrijk voor
Van Lanen. Het is zijn intentie om
de natuurlijke structuren van het

hout zoveel mogelijk te behouden.
Het werk wordt gecompleteerd met
metalen sokkels van kunstsmid Juul
Baltussen. Het weer opnieuw gebruiken van materiaal, waardoor grondstoffen niet verloren gaan en weer
een nieuw leven gaan leiden, is ook
weer de leidraad geworden voor zijn
zogenaamde meubelkunst, zijn meest
recente werk.
De expositie is te zien van 10.00
uur op zaterdag 27 mei tot 18.00
uur op zondag 28 mei en wordt
getoond in de Van Merwijckzaal en
de Van Keverbergzaal.

Uiteindelijk wist het team
Peelpoezen 1.190 punten te verdienen,
waarmee het de eerste prijs veroverde.
Het team Normaal is Anders eindigde
met 1.122 punten als tweede, gevolgd
door FC Oorlog in de Peel met 1.081
punten. Daarna werd de feestavond
afgesloten met een optreden van de
band PROOST! en muziek van dj Willie.
“We kijken terug op een succesvol
weekend met enthousiaste deelnemers
en veel bezoekers”, aldus Ivo Naus.
(Foto: Wim Verdonschot)

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

Theater van het
Sentiment
Het KRO-NRCV radioprogramma Theater van het Sentiment viert haar
20-jarig jubileum als avondvullend theaterprogramma. Op zondag 28 mei is
de voorstelling te zien in DOK6 Theater in Panningen.
Presentator Marc Stakenburg
neemt bezoekers mee terug in de tijd
met beeldfragmenten van grote en
kleine gebeurtenissen, mode, trends,
humor en televisie. De voorstelling
zit boordevol muziek en liedjes uit
de jaren 50 tot en met 70 en een
beetje tachtig. De muziek van toen
je zestien was, wordt vertolkt door
een liveband onder leiding van
Bob Schimscheimer. Leadvocaliste is
zangeres Camilla Alfieri, die onlangs

VAKGARAGE
PEETEN BV

Zonnige editie Belaef Kessel
Waar het vorig jaar nog met bakken uit de hemel kwam, had de organisatie van het dorpsevenement Belaef Kessel dit jaar meer geluk. De bezoekers aan het Maasdorp genoten op zondag 21 mei van
zonnestralen terwijl ze in het centrum naar activiteiten keken of er zelf aan deelnamen. Ondernemers,
verenigingen en culturele instellingen lieten zich zien in Kessel. Zo gaf de brandweer demonstraties en
waren alle winkels geopend. (Foto: Roel Boots)

afstudeerde aan het conservatorium
Utrecht. Leadvocalist is David Dam,
bekend van het RTL4 programma
The Voice of Holland, waar hij in de
top 5 eindigde. Tegenwoordig toert
hij met zijn eigen soulformatie in binnen- en buitenland.
Ook komen Stefan Stasse, Jeanne
Kooijmans en onverwachte gasten
op onregelmatige basis aanwaaien.
Zondag 28 mei is de voorstelling te
zien om 14.30 uur. (Foto: Sven Duijff)

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

20

cultuur

24
05

Agenda t/m 1 juni 2017
do
25
05

Wandeltocht Grand Tour de Bree

Expositie Gijs van Lanen

Tijd: vanaf 08.00 uur
Organisatie: stichting Herberg Papilio
Locatie: camping De Flierenhof Maasbree

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

36e Hemelvaartsvolleybaltoernooi

Oudijzerinzameling

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: golfdomein Kapelkèshof Grashoek

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

Dotje Toernooi

Tour de Fruit – een rondleiding
tussen de fruitbomen

Tijd: 10.15 uur
Organisatie: SV Panningen
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Tijd: 11.00 uur
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg Kessel

Nationale jeugdmeerkampfinales
tafeltennis
Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: Sport- en evenementencentrum De Heuf
Panningen

Jorrit Hendrix U11 Tournament
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: SV Panningen
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Nationale jeugdmeerkampfinales
tafeltennis

Theater van het sentiment met
Marc Stakenburg

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Sport- en evenementencentrum De Heuf
Panningen

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Dok 6 Theater Panningen

Aspergeshopdag

Jorrit Hendrix U11 Tournament

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

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SV Panningen
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Open dag Kapèlkeshof

Optreden Echtenraayer Muzikanten

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

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

Vrijdagochtendwandeling

Theatervoorstelling Ga-bie-jer van
Javier Guzman

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start KBO Activiteitencentrum Panningen

BAMM-ternooi
Tijd: 10.00-22.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging MVC 19, volleybalvereniging VC Asterix en handbalvereniging BSAC
Locatie: sportpark De 3-Sprong Maasbree

za
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Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: KSV Kessel
Locatie: sporthal Achter de Häöf Kessel

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: buitengebied Baarlo

Schotse dag

vr
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Demodag Kesselse Sport
Vereniging

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK 6 Theater Panningen

zo
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ma
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Bijeenkomst centrumplan Helden

di
30
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Duathlon-triathlon met basisschoolleerlingen

RKSMV Under 15 Tournament

Expositie Gijs van Lanen

Organisatie: voetbalvereniging RKMSV
Locatie: sportpark De Starte Meijel

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: zwembad en centrum Kessel

Openlucht heilige mis
Tijd: 19.00 uur
Locatie: kapel ’t Rooth Maasbree

In gesprek met derde generatie
jongeren van etnische afkomst

Organisatie: voetbalvereniging RKMSV
Locatie: sportpark De Starte Meijel

RKSMV Under 15 Tournament

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dörper Overleg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

do
01
06

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

Wij zoeken een
(24-36 uur)

DTP’er

www.kempencommunicatie.nl/vacature
werkt direct

24
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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
Donderdag 25 mei
H. Mis Hemelvaart 9.30 – koor t.i.v.
Johannes De Bruijn en Joanna De
Bruijn-Kessels.
Zondag 28 mei
H. Mis 10.00 uur Hoogmis b.g.v.
de Eerste Heilige Communie van
kinderen van groep 3 en 4.
Woensdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 25 mei
H. Mis Hemelvaart 10.30 uur – 1ste
Communieviering; t.i.v. Thei Vestjens
en Toos Vestjens-Berden
Zondag 28 mei
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Donderdag 25 mei Feest van
’s Heren Hemelvaart
H.Mis: 11:00 uur.
Lectoren: dhr. Harrie Jans mevr. Marianne Verhappen
Zang Herenkoor
Zondag 28 mei
H. Mis: 11.00 uur. Zang Dameskoor
Lectoren: mevr. Stien Bruijnen mevr. Elly Gooren
Intenties
Jan en Doky Peeters. Overl. ouders
Willems-Janssen en overl. familie
en jaardienst Wim Weijs,
Mia Weijs-Willems en overl. ouders
Weijs-Leyssen. Zeswekendienst
Gerd Duijf-Wijnen.

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
Zondag 28 mei
Geen H. Mis i.v.m. 1ste communieviering elders!
Zaterdag 3 juni
H.Mis 19.00 uur Pinksteren t.i.v. Giel
Peeters en Leny Peeters-Strijbos; Drika
Keizers-Drissen (jaardienst) en overl.
fam.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 25 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur (!) –
samenzang t.i.v. Gerrit van Nisselroij
(jaardienst);
Zondag 28 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Antoon Gerard Jozef van Dooren
(jaardienst); Johannes Janssen en Maria
Haenen; Toon Backus en Tiny Backus-

Woensdag 31 mei
19.00 uur Eucharistieviering bij
gelegenheid van de meimaand bij
Kapel ’t Rooth. Zang Dameskoor
Intenties
Overl. ouders Driessen-Daemen, Lei
en Lies, Mia en Jeu, schoonzoon Jan en
zoon Frans. Overl. ouders Wiel en Beth
van der Sterren-Wijnen en schoondochter Nel van der Sterren-Beckers
en kleinzoon Wiljo van der Sterren.
Marjo Braun. Overl. ouders Gerard
Smets en Dorothea Hanssen en overl.
kinderen. Louis Vrenken, An VrenkenWijnen, schoonzoon Jeu en Dick. Lei
Daemen (Venloseweg), verjaardag.
Overl. familie Hanrats. Jeu en Beth
Zeelen-Daemen, zoon Lei en dochter
Miep. Overledenen van buurt ’t Rooth.
Overleden leden van ”Buurtvereniging
Veldsehuus” , Wiljo van der Sterren.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

Lenders (jaardienst); Peter van Loon
(verj); Mia Rademakers-Gerris (verj);
Extra collecte vw de weekboekjes.
Donderdag 1 juni
H. Mis 14.00 uur uit dankbaarheid b.g.v.
50 jarig huw. Frits Rijs en Tiny Kessels
m.m.v. koper-ensemble

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 27 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 3 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. fam. JoostenWolters (gest. jaardienst); Anna
Catharina Bos-Daniëls en Cornelis
Jacobus Bos (gest. jaardienst); Jos
Snijkers (coll); Jo Berkers-de Laat
(gemengd zangkoor)

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

Kerkdiensten
Donderdag 25 mei Hemelvaart.
10 uur Plechtige viering van de Eerste
H. Communie.
Zaterdag 27 mei
19.15 uur. Zes weken dienst voor Mevr.
Jo Vallen-Laumen. Jaardienst voor
Naadje en Lies Konings.
Maandag 29 mei
Rozenhoedje onderste weg bij de
Dames Meerts.
Woensdag 31 mei
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 3 juni Pinksteren.
15.00 uur. Plechtige hoogmis bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van
het echtpaar Jac Verhaegen - Bouten.
19.15 uur. Jaardienst voor Mevr.
Nel Hillen-Puts.
Mededeling
Proficiat aan de familie Verlaak met de
doop van Sanna.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur –
herenkoor
Zaterdag 27 mei
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Mien van den Broek-Geelen (coll);
Wiel Simons (gest.jaard); An van der
Horst-Slaats (coll); uit dankbaarheid
Maandag 29 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 30 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 1 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

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

Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Donderdag 25 mei Hemelvaart.
9.30 uur H. Mis.
Zondag 28 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jrd. Jo Crienen en wegens verjaardag;
Ouders Metzelaars-Wetzels, Ouders
Peulen v. Tulden, Graatje MetzelaarsPeulen, Joep Metzelaars en Wim
Schoester; Jrd. Piet Mertens en tevens
voor Jan Mertens en overl. familieleden
Mertens-Tercken.
Donderdag 1 juni
8.30 uur H. Mis.
Overleden
Hilda Bouten, 59 jaar. Huissen 8.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Donderdag 25 mei Hemelvaart

Zaterdag 27 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Annie Steeghs-Winkelmolen
en overl. fam; Andreas Crommentuijn
en Gertrudis Crommentuijn-Kusters;
Johanna Kömhoff-Theeuwen en Wiel
Kömhoff en zoon Peter; Leo Steeghs
(Vosberg), Ans Steeghs-Stevens, overl.
oud. Verbugt-Gommans en overl. oud.
Steeghs-Rutten, Maria GommansSteeghs (jaardienst); Toon Janssen
en Mia Janssen-Beek, Hay Janssen en
Nel Janssen-Smets en dochter Silvia,
Mia Janssen-Jacobs, Bart Janssen, Lien
Vaessen, Ton Manders
Extra collecte misboekjes
Zondag 28 mei
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

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

9.30 uur H. Mis
Alle overledenen van de parochie.
Zondag 28 mei
9.30 uur: H. Mis
Jaardienst Martien Heymans en
Helena Heymans-Rutten.
Zondag 4 juni Pinksteren.
9.30 uur H. Mis.
Jacobus Jacobs.

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

Stichting Herberg Papilio

Wandeltocht Grand Tour de Bree
De dertiende editie van de wandeltocht Grand Tour de Bree (GTB) vindt plaats op Hemelvaartsdag 25 mei.
De tocht voor het goede doel wordt georganiseerd door stichting Herberg Papilio. Vorig jaar deden ruim
450 wandelaars mee aan de wandeltocht door de natuurrijke omgeving van Maasbree.
De GTB-organisatie heeft deze keer
gekozen voor vijf routes, die dit jaar
gebaseerd zijn op bekende knooppuntenroutes. Op verzoek is er ook
een wandelroute van zes kilometer

lang voor het hele gezin opgenomen.
Ook is er een route van 13 kilometer
toegevoegd. De andere routes hebben
een afstand van ongeveer 18, 24 en
37 kilometer. Getracht is weer een

aantal nieuwe paden in de routes op
te nemen, met een ruime variëteit aan
diverse landschappen. Er zijn pauzeplaatsen, maar de organisatie raadt
aan genoeg drinken mee te nemen.

Een lange broek en goede schoenen
worden aanbevolen, omdat de paden
slecht begaanbaar en nat kunnen zijn
en het gras op sommige plaatsen
erg hoog is. De organisatie is dit jaar
geheel in handen van stichting Herberg
Papilio. Deze stichting biedt vakanties
aan gezinnen waarvan een kind is
overleden. Tijdens deze vakanties staan

ontspannen en samen verwerken
centraal. De gehele opbrengst van deze
wandeltocht gaat naar de stichting.
Starten kan vanaf 08.00 tot
13.00 uur bij camping De Flierenhof in
Maasbree. Kijk voor meer informatie
op www.herbergpapilio.nl/
grand-tour-de-bree of stuur een e-mail
naar hvanmegen@kpnmail.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
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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

