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Einzelgängers Kessel-Eik

PvdAGroenLinks

SOCIAA

1. Annigje Promowees
2. Frits Berben
Geld op bij
3. Fred Peeters
kapellen4. Raf Janssen
stichting
5. Melad Kohistani
na reeds
6. Hans Wijers
van ver7. Quincy Wijnands
8. Imke Coenen
nielingen
9. Henk Verstappen
pagina 06
10. Luuk van Langen
11. Henk van Dijck
NLdoet op12. Tjeu Kessels
gepakt in
13. Mariet Janssen-Tijssen
Niet minder dan 111 einzelgängers liepen op zondag 11 maart door de straten van Kessel-Eik. De eenlingen trokken weer alles uit de kast om de eerste plaats te
Hölscher
heel Peel veroveren bij de optocht die georganiseerd werd14.doorBart
carnavalsvereniging De Eikkaters en provinciale omroep L1. Winnaar werd Frank Verhoeven uit het Gelderse Nijkerk.
15. hijAlex
Janssen
Hij had als act het ‘spetterend showkorps’ waarbij
kleren
van een showkorps aanhad en mensen nat spetterde. Ook qua publiek zat het wel goed in ‘Eik’. Voorzitter van
en Maas
de Eikkaters, John Gubbels, weet niet precies hoeveel
bezoekers
waren, maar hij vond het druk zat. “We hadden maar tien vaten bier over op het einde en de
16. Marie-José er
Kleinen-Heines
frietwagen moest eerder sluiten omdat alles op was. Dan weet je wel dat er genoeg mensen zijn blijven hangen”, aldus de voorzitter. “Het was allemaal supergeslaagd.
pagina 07
17. Jan van Heugten
Je kunt wel spreken van een tevreden organisatie.”
18. Toine van Helvoirt
19. Jacques Neessen
1. nummer
Annigje Promowees
20. Jan Op de Ven
21. Marcel Kleinen
2. Frits Berben
•
mijn
zorg
is
de
zorg
22. Jan Joosten
3. Fred Peeters
•
iedereen
doet
mee!
23. Mart Rooijakkers
4. Raf Janssen
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• voor een natuur in evenwicht
Melad Kohistani
• samen met u wonen, leven,
Hans Wijers
20 maart 2018
recreëren èn ondernemen
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Henk Verstappen
21 maart 2018
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Marina Kersten uit Helden

Nieuwe dorpsondersteuner in Meijel
De Heldense Marina Kersten (39) is aangesteld als nieuwe dorpsondersteuner in Meijel. In januari nam ze de taken over van Francis Gottmer.
Inwoners die hun eigen huis niet meer schoon kunnen houden, helpt
Marina door hulp in de huishouding voor hen te regelen.
De Heldense dorpsondersteuner
voor Meijel is getrouwd met Erwin

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Den Doelhof
Alleen in Meijel

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

en samen hebben ze drie kinderen.
Ze werkt op franchisebasis voor
zorginstelling Sint Jozef Wonen en Zorg
in Meijel, is vrijwilliger bij hospice
‘t Plattelandshoés in Panningen
en runt een massagepraktijk voor
ouderen en palliatieve mensen.
Een dorpsondersteuner brengt
inwoners, organisaties van vrijwilligers
en beroepsmensen in Meijel in contact
met elkaar. “De inwoners kunnen
met allerlei zorgvragen bij mij terecht
en ik verwijs ze door naar de juiste
organisaties of personen”, aldus Marina.
“Ik probeer mensen de weg te wijzen
en ik ga eventueel op onderzoek
om hen verder te helpen. Ik kan de
problemen niet oplossen, maar we
kunnen wel samen bekijken hoe de
draaglast verminderd kan worden.”
Marina werkt op maandag, dinsdag
en donderdag als dorpsondersteuner
en is te bereiken via 06 23 98 74 25
of via dorpsondersteunervanmeijel@
gmail.com

Waterschap Limburg en gemeente

Online meedenken over Kwistbeek
Het is sinds maandag 12 maart mogelijk om online mee te denken over de invulling van het gebied rondom de Kwistbeek. Waterschap Limburg
lanceerde in samenwerking met gemeente Peel en Maas een website waar inwoners en ondernemers hun ideeën kunnen achterlaten.
De Kwistbeek stroomt door het
beekdal tussen de Stogger in Helden
en de Maas in Baarlo. De beek
zorgde regelmatig voor wateroverlast en moet aangepast worden.
Op de nieuwe website is een kaart
van het gebied geplaatst, waarop
mensen zelf kunnen aangeven of ze
ergens een knelpunt ervaren of dat

ze juist ergens een kans zien of een
idee hebben.

Op website
suggesties lezen
“Alle punten die op de kaart
gezet zijn, onderzoeken wij verder op
haalbaarheid”, zegt Har Frenken, als

waterschapsbestuurder nauw betrokken bij dit project. “Want uiteraard is
niet ieder idee haalbaar qua financiën
of mogelijkheden ter plekke. Na de analyse kunnen mensen op de site teruglezen met welke suggesties we verder
aan de slag gaan, daar kunnen ze dan
weer over meedenken. We hopen dan
ook dat veel mensen hieraan gaan

meedoen, want wie kent het gebied
immers beter dan de mensen die er
zelf wonen of werken?”
De knelpunten en ideeën die naar
voren kwamen bij de bijeenkomst in
Baarlo op woensdag 28 februari zijn al
meegenomen op de website.
De kaart is te bekijken op
www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

Luchtwasser op oude stal

Raad stemt op voorwaarde in met
Meijelse varkensstal
De gemeenteraad heeft op dinsdag 13 maart besloten de nieuwe stal van varkenshouder John Verhoijsen in Meijel toe te staan, mits hij een
luchtwasser plaatst op de oude stal. Het plan van Verhoijsen om een nieuwe stal te bouwen op het Platveld in Meijel werd eerder afgewezen door
de raad, maar die beslissing werd vernietigd door de rechter.
Varkenshouder Verhoijsen
diende al in 2013 een plan in bij
de gemeente voor een nieuwe
varkensstal in het gebied Platveld
naast zijn twee stallen aan de
Peelweg.

Overlast voor
tuinbouwbedrijven
Het College van B&W stemde
in met het plan. De gemeenteraad
ging echter tegen het besluit
van het college in en wees de
plannen af vanwege de overlast
die een nieuwe varkensstal
zou geven aan de omliggende
glastuinbouwbedrijven. Verhoijsen

stapte naar de Raad van State en de
rechter gaf de varkenshouder gelijk:
de gemeenteraad moest opnieuw naar
het plan kijken.
Op 13 maart moest er opnieuw
een beslissing genomen worden, maar
in plaats van het plan wederom af
te schieten, kwamen de VVD, PvdA/
GroenLinks en Lokaal Peel&Maas met
een amendering. In het punt dat de
coalitie wilde toevoegen aan het
collegebesluit staat dat Verhoijsen
een vergunning krijgt als hij op de
oude stallen een moderne luchtwasser
plaatst. Met dat voorstel stemde
alle partijen, behalve het CDA, in.
Verhoijsen kan wederom naar de Raad
van State stappen als hij het niet eens

is met de beslissing van de raad.

‘Zien wel of het
standhoudt’
Het CDA vindt dat de gemeenteraad niet de regels kan veranderen
tijdens het spel. “Hoe sympathiek
deze stap ook is, ik vrees dat de
rechter er hetzelfde tegenaan kijkt
als ons mocht het weer een juridisch
verhaal worden.” Frits Berben van
PvdA/GroenLinks, één van de grootste tegenstanders van het plan, had
gehoopt dat Verhoijsen zelf met het
idee van de luchtwassers was gekomen. “Met dit amendement vullen
wij in wat wij verwacht hadden dat

uit het mediation-traject zou komen
dat vorig jaar heeft plaatsgevonden
tussen de varkensboer en de glastuinders.”
Wethouder Raf Janssen weet niet
of het geamendeerde besluit standhoudt bij de rechter. “Ik ben geen
jurist. Ik heb de suggestie eerder ook
meegegeven aan de varkenshouder,
maar daar heb ik toen geen duidelijk antwoord op gekregen.” Berben:
“We gaan de uitdaging oppakken
en we zien wel of het standhoudt.
Ik ben heel benieuwd hoe het nu
verder gaat.” Geert Segers van de
VVD gaf Verhoijsen nog een advies
mee: “Ik zou morgen beginnen met
de luchtwassers.”
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Insectenhotel
Kessel
geplaatst
Tijdens de Nationale Bijenwerkdag op
zaterdag 10 maart werd bij de molen in Kessel
een insectenhotel geplaatst door vrijwilligers
van Dorpsoverleg Kessel en de Plattelandscoöperatie. Ook werd een informatiebord
geplaatst en werden ideeën uitgewisseld over
het inzaaien van een bijenoase op die plek.
Een bijenoase is een plek waar verschillende
bloemen en kruiden groeien die aantrekkelijk
zijn voor bijen. Hiermee hoopt de
Plattelandscoöperatie bijensterfte in deze regio
tegen te gaan, omdat bijen belangrijk zijn voor
de bestuiving van andere bloemen en planten.
(Foto: Plattelandscoöperatie)

Tweede Wereldoorlog

Nieuw bevrijdings
monument
Maasbree
Bijna zeventig jaar na dato komt er een monument om de Engelse
bevrijders van Maasbree in de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat
laat Stichting Kunst en Cultuur Maasbree weten. Het monument komt te
staan op het pleintje aan de Baarlosestraat waar ook het Onderduikersmonument staat.
De bedoeling is dat het
herdenkingsmonument vóór zaterdag
5 mei, Bevrijdingsdag, klaar is.
Het monument wordt gemaakt door de
beeldhouwende frater Leo Disch van
het Benedictusklooster in Lemiers bij
Vaals.
Ton Boots van Stichting Kunst en
Cultuur Maasbree laat weten dat er
een behoorlijk traject vooraf is gegaan
aan het realiseren van het monument.
“We ontdekten dat Maasbree één van
de weinige plaatsen in Limburg is waar
geen bevrijdings- of herdenkingsplaats
is. Daarom vonden we het tijd worden
om nu eens door te duwen en het
monument te realiseren.” De stichting
stapte naar wethouder Paul Sanders.

“Die was gelijk enthousiast. Hij vond
het een sympathiek plan en beloofde
ons alle steun.”
Het plan kwam door de zegen
van de wethouder in een stroomversnelling. “Wethouder Sanders liet
ons weten dat gemeente Peel en
Maas voor de benodigde gelden zorg
zou dragen. Daarna hebben we het
geregeld met de maker frater Disch.”
Ton is blij als het monument staat.
“Dan kunnen we op één plek zowel
de onderduikers als onze bevrijders
herdenken in Maasbree. Onderduikers
waagden ook vaak hun leven om de
bevrijders van dienst te zijn. Vanaf mei
kunnen we die allemaal op een mooie
manier en op dezelfde plek herdenken.”

Ton Hanssen

Lars Hanssen

Onze speerpunten zijn:
• Creëren duurzame
samenleving
• Geen partijpolitiek, gewoon
naar de burgers luisteren
• Burgerpeilingen en
online referenda

Stem Blanco lijst 6

200.000 euro

Kerken krijgen
subsidie voor
verbouwingen
De kerken van Meijel, Panningen en Helden krijgen geld van de
gemeente voor de restauratie van de gebouwen. Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 13 maart. De gemeente stelt in totaal 200.000 euro ter
beschikking voor de restauratie. Andere partijen vullen dat bedrag aan tot
1,3 miljoen euro.
CDA, PvdA/GroenLinks, Lokaal
Peel&Maas en Ton Hanssen konden
allemaal instemmen met het plan voor
de subsidie. De VVD was verdeeld.
Jeanne Heesen stemde voor, terwijl de
rest van de fractie de subsidie niet zag
zitten. AndersNu was in haar geheel
tegen de bijdrage van de gemeente.

In totaal is er 1,3 miljoen euro
nodig voor de restauraties. Provincie
Limburg, bisdom Roermond en de
parochies zelf leggen de overige
1,1 miljoen euro in. Een voorwaarde
voor de subsidie is wel dat de kerken
medegebruik toestaan, zo liet wethouder Roland van Kessel weten.

Prinsen en Prinsessen avond
www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Vrijdag 16 maart

Kom jij ook
verkleed?

17-20 uur
Spellenkaarten zijn
voor maar €3,50 p.p.
verkrijgbaar bij
onze informatiebalie

elke
zondag
open

Meer info:
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO

Voor ouders en
begeleiders is
de toegang gratis
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Bijzondere bouwwerken

Obelisk Beringe

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming
gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken.
Deze week de Obelisk in Beringe, het voormalige opslagcomplex van de coöperatieve centrale vereniging
Landbouwbelang.

geworden. Dan waren schepen verder gevaren naar een grotere plaats.”
De Noordervaart was een snelle aansluiting op de grote nationale vaarwegen via de Zuid-Willemsvaart en het
kanaal Wessem-Nederweert. In de jaren
20 en 30 was Beringe al zo belangrijk
voor de handel, dat de tramlijn tussen
Nijmegen en Venlo zo werd aangelegd
dat deze door Beringe kwam.

Kraan verkocht als
oud ijzer

Het magazijn van Landbouwbelang aan de Noordervaart in de jaren 30/40
(Foto: uit het gedenkboek Vereeniging Landbouwbelang Roermond 1914-1939 via Heemkundevereniging Helden)

De historie van dit bijzondere
bouwwerk aan de Meijelseweg
gaat terug naar de jaren 30.
Toen bouwde de agrarische coöperatie Vereeniging Landbouwbelang
een magazijn aan het kanaal
Noordervaart in Beringe, waar
kunstmeststoffen werden opgeslagen. Ook werden er voorraden
graan en veevoer ondergebracht.
Het gebouw lag direct aan het
kanaal en had een mechanische
los- en laadkraan. Hierdoor konden grondstoffen eenvoudig aan
wal worden gebracht en producten op de boten worden geladen.
Het complex bestond uit een kunstmestloods waar destijds 5.500 ton
kon worden opgeslagen en een
graanpakhuis met een oppervlakte
van 600 vierkante meter.
Onder de volledige naam
Aan- en verkoopvereeniging van
den Limburgschen land- en tuinbouwbond werd de vereniging
Landbouwbelang op 1 oktober
1914 in Roermond opgericht.
Het doel was een centrale organisatie op te richten voor de hele

Ranonkel verkoop,
vanaf 23 maart: vrijdag: 13.00-17.00
en zaterdag:9.30-13.00. Veldsehuizen
6, Maasbree. Zie ook Facebook:
Ranonkels Maasbree.

Gordijnen
reinigen
10% korting
deze actie is
geldig t/m 31 maart

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

De hoge silo die nu ook wel
bekend staat onder de naam de
Obelisk, werd in 1962 gebouwd.
In het Dagblad voor Noord-Limburg
van woensdag 20 juni 1962 werd
gesproken over ‘De Zaan van Beringe’.
Sjraar: “Albert Heijn is ooit aan waterloop De Zaan begonnen en daar werd
Beringe destijds zelfs mee vergeleken.” De silotoren werd uiteindelijk
40 meter hoog en had een capaciteit van 6.600 ton. Ook werd er een
machinepark bij gebouwd. De totale
kosten kwamen volgens het dagblad
op ongeveer een miljoen gulden.
Jaren later, in 1985, werd de produc-

tie van vitamines en mineralen
voor diervoeders van Sevenum
naar Beringe verplaatst. Daarvoor
werd een compleet nieuwe fabriek
gebouwd aan de Meijelseweg.
Landbouwbelang verkocht het
hele complex uiteindelijk aan de
firma Boerkamp uit Meijel. De ijzeren kraan die decennialang dienst
had gedaan bij het laden en lossen van grondstoffen en producten werd verkocht als oud ijzer.
En na een jarenlange discussie over
het geopend houden of sluiten
van het kanaal, werd het kanaal
vorig jaar definitief afgesloten
voor de scheepvaart. Het gebouw,
bestaande uit twee silogebouwen en twee grote opslagloodsen,
werd in november verkocht aan
een agrarisch loonbedrijf.
Bronnen: ‘Gedenkboek bij het 25-jarig
bestaan der Vereeniging Landbouwbelang
Roermond 1914-1939’, bestuur
Landbouwbelang (28 september 1939);
‘Noordervaart: de ‘Zaan’ van Beringe’,
Dagblad voor Noord-Limburg (20 juni
1962) en met dank aan Sjraar van Horen
van Heemkundevereniging Helden.

provincie Limburg waar landbouwbenodigdheden konden worden ingekocht en verkocht. Landbouwbelang
wilde eerlijke handel in deze artikelen bevorderen. Het bedrijf viel onder
de in 1901 opgerichte Limburgse
Landbouwbond, dat later de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) werd
gedoopt, en de belangen behartigt
van boeren.

‘De Zaan
van Beringe’
Napoleon gaf in 1808 opdracht
voor het aanleggen van het Grand
Canal Du Nord, ofwel de Noordervaart,
maar onderbrak de werkzaamheden in
1810 toen Holland bij Frankrijk kwam
en de verbinding niet meer nodig was.
Dat het kanaal tot Beringe ging, heeft
het voor Landbouwbelang uiteindelijk tot een interessante plek gemaakt
om zich daar te vestigen, zegt historicus en lid van Heemkundevereniging
Helden Sjraar van Horen uit Beringe.
“Als de Noordervaart verder aan was
gelegd richting Venlo, was het misschien niet zo’n belangrijke plaats

Nieuw: Cassandra Creatief is verhuisd
naar Grubbenvorst. Geopend dinsdag
t/m zaterdag. Verkoop van stoffen,
tricots, naai- en quiltbenodigdheden.
Kloosterstr.64a tel. 077 400 81 96.

Woning (tijdelijk)
in Baarlo te huur.
Max. 4 pers.
www.heiderust.nl - 0774771570

De Obelisk in 2018

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Borduurservice voor originele
cadeautjes of emblemen ook voor op
kleding (broeken, jasjes).
Bel 077 307 43 78 of 06 29 46 98 71.

Zaterdaghulp.
Kaasboerderij Mertens in Kessel zoekt
een spontane en energieke winkel-/
productiehulp voor op zaterdag en
in vakanties. Leeftijd vanaf 16 jaar.
Interesse bel 077 477 34 08 of mail
info@kaasboerderijmertens.nl
Te koop rundvleespakketten van
30 kg voor 6 euro per kg. Zit alles
in bief, runderlappen, sucadelap,
soepvlees, gehakt. Bij Wennekers
Helden tel. 06 27 17 86 68
mail: wennekers_45@hetnet.nl
Mindfulness training Panningen.
Op zoek naar minder stress, meer rust
en anders omgaan met onaangename
situaties? Dinsdag 27 mrt. start ‘n
Mindfulness training tegenover
“Pantaleon”. Nog 2 plaatsen vrij.
www.sensus-pvs.nl of 06 13 74 75 29.
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Open brief
actiegroep aan
gemeenteraad
Actiegroep ‘Geen windmolens erbij in onze achtertuin’ heeft een open
brief gestuurd aan de gemeenteraad van Peel en Maas. Aanleiding voor de
brief was de beslissing van de Venlose gemeenteraad op maandag
12 maart om het plan voor een windmolenpark in die gemeente af te
schieten vanwege vermeende gezondheidsrisico’s voor omwonenden.
In de brief looft de actiegroep de
beslissing van de Venlose gemeenteraad. Volgens de actiegroep zijn er
recente wetenschappelijke onderzoeken die ondubbelzinnig aantonen dat
onder andere de infrasone geluiden
die windturbines veroorzaken, de
gezondheid van omwonenden binnen
een straal van 1,5 à 2 km schaden.
“De gemeenteraad van Venlo acht dit
gezondheidsbelang terecht groter dan
het algemeen belang”, aldus de actiegroep. Het College van B&W van Peel
en Maas wees onlangs alle binnengekomen bezwaren op de voorlopige
vergunning voor het windmolenpark
Egchelse Heide af en gaf een definitieve vergunning aan het windmolenpark. Volgens de gemeente werden
alle bezwaarmakers daarvan op de
hoogte gesteld. “We hebben dit besluit
uit de krant moeten vernemen en heb-

ben tot op heden niet de motivatie
van de afwijzing vernomen”, aldus de
actiegroep. “Gezien de afwijzing acht
het college kennelijk de gezondheid
van de omwonenden van ondergeschikt belang.”
De actiegroep vindt het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad de
beslissing over de windmolens heeft
gemandateerd aan het college.
“Daarmee hebben zij als volksvertegenwoordigers het belang van de
kiezers geschaad. Het zou de gemeenteraad sieren als zij nu een daad stelt
en te doen wat zij de kiezer belooft.
Daarmee zou het vertrouwen kunnen worden hersteld”, laat de actiegroep weten. “De actiegroep doet een
dringend beroep op de gemeenteraad
om het mandaat in te trekken en zorg
te dragen voor een juiste belangenafweging.”

350.000 euro

Maasboulevard krijgt
subsidie van gemeente
Dorpsoverleg Kessel (DOK) heeft de subsidie voor het plan van de Maasboulevard binnen. De gemeenteraad besliste op dinsdag 13 maart dat het overleg 350.000 euro krijgt. Dat ging echter niet zonder slag of
stoot en de gemeenteraad gaf aan dat de plannen goed gemonitord moeten worden om te zorgen dat er
genoeg draagvlak onder de Kesselse bevolking is en het plan binnen het budget blijft.
Alleen de partij AndersNu
stemde niet in met de bijdrage van
de gemeente aan de plannen van
het DOK. Die wil, naast het opknappen van de loswal, de Maaskant
in het dorp aanpakken en toeristisch interessanter maken. Daarvoor
is ruim een miljoen euro nodig.
De helft van dat geld was al toegezegd door de provincie, mits de
gemeente ook een half miljoen zou
inbrengen. Eerder was al 200.000
euro aan de kant gelegd voor het
opknappen van de loswal en met
de subsidie voor de Maasboulevard
komt de gemeentelijke bijdrage op
550.000 euro uit.

Overleg tussen DOK
en omwonenden
Bewoners van het Veersepad

in Kessel gaven bij de vorige
vergaderingen al aan dat ze zich
zorgen maken over de plannen.
Zij zien nu al parkeerproblemen en
willen niet dat Kessel een tweede
Arcen wordt met veel toerisme.
Ze vonden, net als veel politieke
partijen, de voorlopige plannen
die het DOK presenteerde te vaag.
Het DOK voerde na de vorige
raadsvergaderingen overleg met de
omwonenden en op 13 maart gaf
Peter-Paul Allard namens de bewoners
van het Veersepad aan ‘vertrouwen te
hebben in een goede oplossing’.
Voor Peter Craenmehr van
AndersNu was dat niet genoeg om
voor de subsidie te stemmen. “Er is
gigantisch veel onzeker over de plannen. We willen het college geen carte
blanche geven.” De partij diende een
amendement in waarin stond dat

de gemeenteraad nog zou kunnen
beslissen over de definitieve plannen. Het amendement werd niet
ondersteund door de andere partijen.

Gemeente bewaakt
het budget
Wethouder Paul Sanders gaf aan
dat de gemeente de uitvoerende
partij wordt van de werkzaamheden
en dat er goed gemonitord gaat
worden. “De gemeente bewaakt
het budget en ziet toe dat er
genoeg draagvlak onder de Kesselse
bevolking is voor de plannen. Het dorp
moet zelf in discussie gaan en zorgen
dat de plannen breed gedragen
worden.” Alleen AndersNu stemde
daarna tegen de subsidie. CDA, VVD,
Ton Hanssen, PvdA/GroenLinks en
Lokaal Peel&Maas stemden voor.

Stem op één van de 40 kandidaten van onze Elf Dorpenlijst
Maasbree
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Dorpsvisies zijn leidend
Meer ruimte op de woningmarkt
Verkeersonveilige situaties aanpakken
Blijvende aandacht voor de zorg voor elkaar

Samen voor elkaar!

Ondersteunen van verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers
Een stabiel gemeentebestuur
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Hoge kosten en gekorte subsidie

Geld op bij kapellenstichting na reeks
van vernielingen
Stichting Maasbreese wegkapellen zit met de handen in het haar. Na de zoveelste dure vernieling en diefstal
in een van de Baarlose kapellen, die eigendom zijn van de stichting, vreest penningmeester Ed Groenendaal
voor een financiële strop. “Er moet niets geks meer gebeuren, anders is ons geld op.”

Voorzitter Ed Groenendaal

Oh, zit dat zo!
Bepaal uw marketingbudget 2018
Door: Ed Nijssen, directeur
Omzetgroei komt niet vanzelf. Komt de handel binnen via mond-tot-mondreclame? Prima. Maar ook dan zult u
iets aan marketing moeten doen. Hoe bepaalt u nu uw marketingbudget voor dit jaar?
Marketing?
De term marketing komt van het
Engelse market (markt) en getting
(krijgen) en heeft betrekking op alle
activiteiten die een bedrijf uitvoert
om de verkoop van producten of
diensten te bevorderen.
Hoe bepaalt u het budget
voor 2018?
Een paar methodes die ook u kunt
toepassen, zijn de volgende:
• de omzetpercentagemethode;
• de sluitpostmethode;
• de concurrentiemethode;
• de taakstellende methode; en
• de 2017 plus-min methode.
De omzetpercentage methode
U neemt de omzet van vorig jaar
telt daarbij de geplande groei
van komend jaar bij op en neemt
een percentage van de omzet als
marketingbudget voor 2018
De sluitpostmethode
Neem de geplande omzet van
2018. Trek daarvan alle verwachte
kosten, eventuele reserveringen

en winst (of uw gewenst inkomen)
vanaf. Wat over blijft is uw
marketingbudget.
De taakstellende methode
Dit is eigenlijk de beste wijze om uw
marketingbudget voor dit jaar vast
te stellen. U bedenkt welke marketingactiviteiten u dit jaar wilt gaan
uitvoeren. U schat ook in wat deze op
gaan leveren én wat ze gaan kosten.
Elke maand of elk kwartaal evalueert
u deze activiteiten en stuurt u bij.
De 2017 plus-min methode
• Zet de marketinguitgaven van
2017 op een rijtje.
• Splits de uitgaven in vaste en
variabele kosten.
• Bepaal, eventueel samen met adviseurs, collega’s of medewerkers
wat de activiteiten hebben opgeleverd: goed-gemiddeld-slecht.
• Stop die activiteiten die vorig jaar
te weinig hebben opgebracht.
• Tel daar de activiteiten van dit jaar
bij op.
Meten is weten

Het zou ideaal zijn als u van elke
marketinginspanning meteen weet
wat het ook heeft opgeleverd.
Bij online marketing is dat vaak wel
mogelijk, maar voor de opbrengsten
van offline marketing te meten moet
u vaak duur marktonderzoek doen.

De reeks vernielingen en diefstallen begon in oktober, toen een
steen door de deur van de kapel
van de Heilige Familie aan de
Napoleonsbaan Zuid in Baarlo werd
gegooid. In november werd de plexiglazen kapeldeur weer vernield,
vermoedelijk door iemand met een
luchtgeweer. In februari, op carnavalszondag 11 februari, werden diverse
spullen uit dezelfde kapel gestolen.
Vijf dagen later was de Annakapel op
de Hoogstraat het doelwit en op zondag 25 februari troffen vrijwilligers het
beeld van het Heilig Hart kapot aan op
de stenen vloer van de kapel aan de
Napoleonsbaan Noord. Vermoedelijk
heeft iemand toen geprobeerd het
beeld te stelen. Diezelfde dag werden
de kaarsen uit de Annakapel weggehaald.
Penningmeester Ed Groenendaal
van Stichting Maasbreese wegkapellen, die de kapellen in Baarlo en
Maasbree beheert, weet niet wat hem
overkomt. “Een groep vrijwilligers
onderhoudt al jaren de kapelletjes.
Ze zorgen dat ze elke dag geopend
worden en er netjes uitzien voor
bezoekers. Enkele vrijwilligers hebben
al aangegeven dat ze sinds de vernielingen en diefstallen met een naar
gevoel naar de kapel gaan, omdat ze
niet weten wat ze er zullen aantreffen. Dit gaat ons echt aan het hart.”
De incidenten houden Groenendaal
zelf ook bezig. “De angst krijg je niet
uit je kop. Af en toe ga ik zelf even in
de kapelletjes checken of alles er nog
wel staat. De politie doet er alles aan
om deze zaak op te lossen. Wij wachten af en likken onze wonden. Maar de
kapellen sluiten? Dat heeft geen zin.
Daarbij moeten mensen gewoon met
hun poten van andermans spullen
afblijven.”
Stichting Maasbreese wegkapellen is eigenaar van de kapellen en
beheert ze met behulp van subsidie
van de gemeente. De afgelopen tien
jaar werd gewerkt aan het opknappen
van de gebedshuisjes aan de binnen-

Tip. Vraag nieuwe klanten eens
hoe ze u gevonden hebben en houd
dat een tijdje bij. Zo ontdekt u wel
enigszins welke activiteiten beter
scoren dan anderen.
Het beste bepaalt u uw marketingbudget door uw marketingactiviteiten in te plannen en in te schatten
wat kosten en gaan opleveren.
Een alternatief is om ca. 10% van de
omzet te nemen. Evalueer maandelijks of elke kwartaal de activiteiten
en stuur bij waar nodig.

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com

Beeld van het Heilig Hart

en buitenkant. Inmiddels zijn ze bijna
allemaal gerenoveerd en is enkel nog
jaarlijks onderhoud nodig. Vorig jaar
besloot gemeente Peel en Maas de
subsidie aan de stichting met 60 procent te verlagen, waardoor ze in plaats
van ruim 9.000 euro nog iets meer
dan 3.500 euro krijgt per jaar. Met alle
kosten van die diefstallen en vernielingen blijft daar maar weinig van over,
aldus de penningmeester. Het repareren van het Heilig Hartbeeld kost
waarschijnlijk een paar honderd euro.
“Met een beetje geluk houden we
nog wat over, maar dan moet er niets
geks meer gebeuren. Anders is ons
geld op en komen we tekort. Als dat
gebeurt, kunnen we als stichting niet
meer voortbestaan en moeten we het
beheer van de kapellen teruggeven
aan gemeente Peel en Maas.”

Veel steun,
weinig hulp
Groenendaal hoopt op steun vanuit het dorp zodat de stichting voort
kan blijven bestaan. “Met de giften en
het kaarsengeld kunnen we wel kleine
bedankjes kopen voor de vrijwilligers,
maar het is niet genoeg voor het jaarlijks onderhoud aan het verfwerk en
de meubels bijvoorbeeld. We krijgen
vanwege de vernielingen veel steun
vanuit het dorp, maar slechts enkelen
stoppen ons iets toe of steken de handen uit de mouwen om ons te helpen.
De kapellen horen er toch bij hier in
Limburg, het is een belangrijk stukje
van ons religieus erfgoed.”
Stichting Maasbreese wegkapellen is daarom op zoek naar mensen
die spullen hebben om de kapellen aan te kleden, zoals banken,
stoelen en kandelaars. Ook zoekt
de stichting vrijwilligers die willen helpen de kapellen aan de binnen- en buitenkant te onderhouden.
Belangstellenden kunnen zich melden
bij Ed Groenendaal via
mimpen01@xs4all.nl of door te bellen naar 077 382 69 21.
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Vrijwilligers aan de slag

NLdoet opgepakt in heel Peel en Maas
De landelijke vrijwilligersactie NLdoet op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart zorgde er in de
hele gemeente voor dat mensen samenkwamen om klusjes te doen en zaken aan te pakken.
Onder meer bij atelier Oet de Verf in Panningen, EGOpop in Egchel en jongerenvereniging
De Hobbits in Kessel werden vrijwilligers verwelkomd om te helpen.
NLdoet is het jaarlijks terugkerend landelijk evenement waarbij verenigingen en
organisaties klussen kunnen opgeven. Vrijwilligers kunnen zich daar op inschrijven en
meehelpen bij de verschillende zaken waar hulp voor gevraagd wordt, zoals bijvoorbeeld een
voorjaarsschoonmaak of onderhoud aan een clubgebouw. In Peel en Maas waren 57 klussen
waar vrijwilligers zich op konden inschrijven. In heel Nederland werd aan zo’n 10.000 klussen
gewerkt. NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Kijk op www.nldoet.nl voor alle
klussen uit Peel en Maas en de rest van het land.

Egchel
In Egchel werd NLdoet aangegrepen om aankleding voor festival EGOpop, dat plaatsvindt op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei, te maken. Dames van Ladies’ Circle Vici Maas & Peel en leden van politieke partij Lokaal Peel&Maas hielpen mee. “Er is flink met stof gewerkt en we hebben veel slingers
en versierde hoepels gemaakt”, aldus de organisatie. “Buiten zijn veel auto- en tractorbanden in de
EGOpop-kleuren roze en blauw geverfd. Deze komen in de kinderhoek van het festival, net als de
letters van hout die als krijtbord fungeren.”

Panningen
Bij atelier Oet de Verf in Panningen besloten ze de cliënten een leuke dag te bezorgen.
Entertainer Leipe Leo kwam naar De Groenling in Panningen om de cliënten van Oet de Verf
en dagcentrum Steenbakkerstraat en ouderen van De Groenling te vermaken met zijn act
als baas van een circus. “Bij NLdoet kun je zoiets aanvragen en dan geven zij een financiële
bijdrage”, vertelt Denny van Oet de Verf. “Zes meiden van Hogeschool De Kempel gaven zich
op om ons te helpen tijdens de ochtend. Heel erg fijn. De cliënten en ouderen hebben een
geweldige dag gehad.” Atelier Oet de Verf heeft een vaste plek in De Ringoven in Panningen
waar mensen met een beperking kunst maken, zoals schilderijen en keramiek. Die kunst
wordt in opdracht gemaakt of verkocht, waarmee weer nieuwe materialen ingekocht kunnen
worden.
Koningslust
In natuurpark Vlakbroek in Koningslust staat ieder jaar bij NLdoet het voorjaarsonderhoud van
het park op het programma. CDA-leden Wim Hermans en Lon Caelers kwamen langs om hun steentje bij te dragen op zaterdag 10 maart. De afscheiding van de wei moest gedeeltelijk vervangen
worden en de schuilgelegenheid in het park werd schoongemaakt. Stichting Natuurpark Vlakbroek
was zeer tevreden over het resultaat van de dag.

Kessel
In Baarlo werden bij zorgcentrum Ter Borcht de handen uit de mouwen gestoken. De tuin
werd flink aangepakt door de vrijwilligers. “Er werd luid meegezongen met de sfeervolle livemuziek en het rook heerlijk naar verse wafels”, laat het zorgcentrum weten. “Iedereen heeft
meegeholpen: vrijwilligers, bewoners, medewerkers en familie.” In Kessel werd bij het clubgebouw van De Hobbits flink geklust. Verschillende vrijwilligers gingen aan de slag om de barruimte op te knappen. Er werd onder meer geverfd, stopcontacten vervangen en een nieuwe
gordijnenrails opgehangen.

Panningen
Bij buurtvereniging De Kronkel in Panningen werd NLdoet aangegrepen om de jeu de
boules-baan te verbreden op ‘Oos veldje’. De buurtbewoners werden geholpen door enkele leden
van het CDA.
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‘n Weg gaat altijd ergens naar toe.

Piet Maessen

Helden, * 25 september 1929

Panningen, † 6 maart 2018

60 jaar in liefde verbonden met

Mien Maessen - Peeters
pap, opa en opa Wietel van
Trudy en Ruud
Ruud en Anneli
Jeroen
Kristy en Roy
Julian, Rosalie
Peter en Ria
Marsha en Quintin
Nadia

“Ich heb ein sjoeën laeve gehad
ich heb ein verrekes sjoeën laeve gehad”

Jeu Lemmen
echtgenoot van Nelly

Lemmen-Hendrix † 1974

Hij mocht 94 jaar worden en overleed in zijn eigen vertrouwde
omgeving.
Maasbree:
Kessel:
Roggel:
Panningen:
Horst:
Panningen:

An en Mart
Riet en Ton
Nelly en Pierre
Hay en Gerry
Gé en Rian
Loes en Leo
Opa’s kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Hans en Sonja

Panningen, 13 maart 2018
Loo 1B, 5981 NN Panningen

Sjan en Thomas
Lea
Simon

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 maart om
14.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
te Panningen. Hierna leggen we vader te ruste op het kerkhof aan
de Kerkstraat aldaar.

Op maandag 12 maart hebben
we afscheid genomen van Piet.

Nooit meer zul je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van je zorgende hand
nu ging de hemeltuin voor je open
Op 85-jarige leeftijd is rustig ingeslapen “ôs moe”, onze
schoonmoeder en oma

Toos Peeters-Berkers
echtgenote van

Dré Peeters †
Helden: Caroline en Marco
Wouter en Stephanie
Renske
Helden: Gard en Caroline
Remco
Roel
Helden: Heidi en Ron
Sanne en Mitch
Lotte
Familie Berkers
Familie Peeters
Panningen, 12 maart 2018
Correspondentieadres: Familie Hermans-Peeters,
Sterappel 3, 5988 ES Helden
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 maart
om 10.30 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.
Hierna leggen we “ôs moe” te ruste bij “ôzze va” op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het was de wens van “ôs moe” om in plaats van bloemen
een gift te mogen ontvangen voor de Nederlandse Hartstichting. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
Wij danken de medewerkers van de Groenling voor de
goede zorgen.

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.

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude en
andere stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle computer. Karel Heines
Baarlo. Verdere tips & info: karelheines.nl
06 50 96 29 15.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Met een leven van veel ups en downs
is rustig van ons heengegaan mijn man,
onze zoon, broer, zwager en oom

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Ivo Hermans
1976-2018
echtgenoot van

Manon Hermans-Kroek
Baerke

en Raquel

Baarlo: Jan en Miep Hermans-Engelen

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

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

Nieuwegein: Mendy en Max Zournas-Hermans
Dean, Kaylee
Zwolle: Rudy en Karin Kroek
Zwolle: Inge en Richard Pruis-Kroek
Owen, Collin
Familie van Ivo
Familie van Manon
Panningen, 11 maart 2018
Correspondentieadres: Dentjenshof 4, 5991 DJ Baarlo

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

De afscheidsceremonie zal plaatsvinden op
vrijdag 16 maart om 12.00 uur in de
H. Petrus en Pauluskerk aan de Markt te Baarlo.
Ivo zal door zijn naaste familie in besloten kring
worden begeleid naar het crematorium.
Uitvaartverzorging

Ivo zou een gift voor het Plattelandshoés in Panningen
erg fijn vinden. Hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan het Plattelandshoés
Panningen voor de liefdevolle verzorging van Ivo en
aan de medewerkers van afdeling Cardiologie van het
Radboud UMC in Nijmegen.

T.k. gevraagd landbouwmachine
ploegen/kopeg/spitmachine/
schudders/hark/maaier/kieper/
mesttank/weisleep/weibloter/tractor.
en vee/paardentrailers enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Na een leven van toewijding voor haar gezin
en allen die haar dierbaar waren,
is op 73-jarige leeftijd van ons heengegaan,
mijn vrouw, ôs mam en oma

familie 09

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

Kitty Bussemakers Bergsma
echtgenote van

Tom Bussemakers
Tom
Hans ✶
Lisette en Jo
Henrie
Jolanda
Ronald
En kleinkinderen
9 maart 2018
Slotvoogdstraat 13, 5991 BP Baarlo
Wij zijn voor de laatste keer samen met ôs mam
op zaterdag 17 maart om 14.00 uur
in Zaal Unitas, Wilhelminastraat 13 te Baarlo.
Ôs mam is thuis opgebaard, waar gelegenheid is
om persoonlijk afscheid van haar te nemen
op donderdag en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.

Geheel onverwacht hebben we afscheid
moeten nemen van ons lid

Tjeu Vestjens
Wij verliezen in hem een zéér gewaardeerd lid van onze
vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap heeft hij zich altijd
ingezet voor de schutterij. Onlangs is hij nog onderscheiden
met zijn 40-jarig lidmaatschap.
Wij wensen zijn familie
in deze tijd veel sterkte toe.

X-triathlon in Peel en Maas
Zeven sporters met een beperking trokken op woensdag 7 maart door Noord-Limburg. Dat deden
ze in het kader van de X-triathlon die komende zomer gehouden wordt in Venray. Rond 16.30 uur
kwamen de rennende, fietsende en zwemmende sporters aan bij het Huis van de Gemeente in
Panningen. Daar werden ze opgewacht door onder meer wethouder Roland van Kessel die een
convenant tekende waarmee gemeente Peel en Maas zich verbindt aan de X-triathlon.

Politie zoekt camerabeelden
van brandstichting
Politie Peel en Maas is op zoek naar camerabeelden van een brandstichting in Maasbree die plaatsvond in de
nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 maart. Op de Korenbloemstraat gingen een auto en carport in vlammen op.
De politie vermoedt dat de brand aangestoken is.
“Naar aanleiding van de
brandstichting zijn we dringend
op zoek naar beschikbare
camerabeelden van omliggende
buurtbewoners”, aldus de politie.

Mensen die in de omgeving van
de Korenbloemstraat wonen en in
het bezit zijn van camerabeelden
in de periode van vrijdag 9 maart
omstreeks 23.30 uur tot zaterdag

10 maart rond 00.30 uur worden
gevraagd contact op te nemen met
de politie. Dat kan via het algemene
telefoonnummer van de politie
0900 88 44.

Bestuur, leden en ereleden
schutterij St Nicolaas

Kôm laot ôs nao ‘t zuuje gaon
Wao vastelaovend is ônstaon
Heej bin ik gebaore
Gelökkig gewaore
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
oud-penningmeester en erelid van CV de Graasvraeters

Peter Rutten
Wij wensen Gertie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden
CV de Graasvraeters Graashook

Dankbetuiging

Bedankt voor alle blijken van medeleven en de donaties
voor de Nierstichting na het overlijden van mijn man

Frans Verrijt
Diny, kinderen en kleinkinderen

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergesplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Jagers ruimen op in Kessel
en Baarlo
Een groep van zo’n vijftig jagers van Wildbeheereenheid Graafschap Kessel en Baarlo ging zaterdag 10 maart de bossen in en de velden op om rommel op te ruimen. Dit vanwege de Landelijke
Opruimdag. In een halve dag tijd haalden ze een grote hoeveelheid afval op: autobanden, accu’s,
barbecues, plastic zakken, blikjes, flessen en schoenen. “Eigenlijk te veel om op te noemen. Het is
soms verbazingwekkend wat men allemaal vindt en hoe nonchalant deze en gene met onze natuur
omgaan”, aldus de jagers. (Foto: Jagersvereniging Baarlo)
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GEPLUKT Willie Vervoordeldonk
Asten en met hem ging ik regelmatig uit bij Apollo en Kubke in Helden
en bij De Treffer in Neerkant. Bij die
laatste heb ik Manuela leren kennen.”
Vorig jaar vierden Willie en Manuela
hun 25-jarig huwelijk samen met hun
dochters Kim en Ilona, hun 18-jarige
tweeling.

Niet terug
naar het hout

Willie werd geboren in Heusden, trouwde een Meijelse en verhuisde bijna twintig jaar geleden naar zijn huidige woonplaats Beringe. Hij werkt in
de metaalbranche, doet vrijwilligerswerk bij handbalclub Bevo Hc en carnavalsvereniging Beringse Kuus en zingt al jaren met veel passie bij mannenzanggroep Bon Apart. Deze week wordt Willie Vervoordeldonk (51) geplukt.
Samen met zijn vrouw Manuela
(46) verhuisde Willie, net voor de
eeuwwisseling, van Meijel naar
Beringe. “Op een dag in april lag er
een briefje in de brievenbus waarin
stond dat een groep mannen samen
een zanggroep op wilden richten”,
vertelt Willie. “Dat leek mij ook wel
wat, dus heb ik mijzelf ingeschreven.

Ik wilde als Brabander mensen leren
kennen en vond dit een leuke manier.
Ik ben bij het koor blijven plakken
en zing er nog steeds. Volgend jaar
bestaan we twintig jaar.” Het zingen
was Willie niet vreemd. Als jonge jongen zat hij al in het jongerenkoor van
zijn geboorteplaats Heusden en later
ook in dat van Meijel. “Ik hoorde het

Bosviool in
wandhanger
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koortje een keer zingen en wist toen
dat ik daar ook bij wilde horen.”

Pap was grootste fan
Eén keer in de week oefent Bon
Apart samen bij gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. “We zingen
liedjes in het Engels, Nederlands en
Duits. Zingen is echt ontspanning voor
mij. Je stem is je eigen instrument
en daar kun je mooie dingen mee
doen. Als een nummer mooi klinkt
na veel oefenen, is dat gewoon heel
gaaf.” Het koor verzorgt elk jaar de
carnavalsmis in Beringe en zingt bij
speciale gelegenheden. Op zondag
25 maart treden ze op tijdens
het jaarlijkse Lenteconcert in het
gemeenschapshuis.
Willies grootste fan was zijn vader
Jan. “Hij hield enorm van muziek en
vond het mooi dat ik zong”, aldus
Willie. “Pap was altijd heel trots als
we weer een optreden hadden gehad
en zei dat tegen iedereen.” Drie jaar
geleden overleed Jan. Als eerbetoon
besloot Willie het liedje The Rose van
Bette Midler te zingen in de kerk
tijdens de uitvaartdienst. Willie is de
op één na jongste van vijf kinderen.
De oudste broer wordt 55 en de jongste, zijn zusje, wordt 45. “Pap kwam
uit een boerengezin. Hij is altijd
heftruckchauffeur geweest bij de
Boerenbond en als jonge jongen laste
hij schepen.” Willie’s moeder, Greet,

overleed al toen Willie 9 jaar oud was.
Willie leerde zijn vrouw
Manuela kennen tijdens het uitgaan.
“Een kameraad van me kwam uit

Ook al is Willie van oorsprong timmerman, inmiddels werkt hij al een
aantal jaar in de metaalbranche en
is hij voornamelijk tussen het aluminium te vinden in Venlo. “We maken
staalbogen voor de medische industrie, zoals bij MRI-scanapparaten wordt
gebruikt. Die worden geleverd aan
Frankrijk, China en andere landen. Het
is erg leuk werk, er is genoeg te doen
en we hebben een leuk clubje collega’s. Ik heb deze kans gekregen nadat
ik een tijdje werkloos was en heb het
werk mij eigen gemaakt. Ik zou niet
meer terug willen naar het hout.”
Naast zijn werk en het zingen bij
Bon Apart heeft Willie ook nog tijd
voor vrijwilligerswerk. Sinds een aantal jaar maakt de geboren Brabander
deel uit van versiercommissies bij
carnavalsvereniging Beringse Kuus.
“Daar help ik met het inrichten en
aankleden van de zaal, het bouwen
van de prinsenwagen en het versieren bij het boerenbruidspaar. Ik ben
graag bezig en vind het belangrijk om
me voor anderen in te zetten.” Willie
is ook al jaren vrijwilliger bij handbalclub Herpertz Bevo Hc in Panningen.
“Daar poets ik de vloer, repareer ik
kapotte stoelen, ruim ik de rommel
op na een wedstrijd of sta ik achter de
bar. Waar hulp nodig is, help ik mee.
Vrijwilligers zijn heilig; de meeste verenigingen draaien erop. Ik hoop dan
ook dat ik dit nog jaren mag doen.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Coördinator bij de gemeente vertelt over proces

De achterkant van de gemeenteraads
verkiezingen in Peel en Maas
Ger Hermans (55) is al sinds jaar en dag coördinator vanuit de gemeente bij alle verkiezingen die
plaatsvinden in Peel en Maas. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart had Ger zijn
draaiboek klaarliggen en hij is al sinds oktober bezig met ervoor zorgen dat alle inwoners hun favoriete
kandidaatsraadslid kunnen aanvinken bij de verkiezingen. Hij vertelt over het proces.

die niet op internet zijn aangesloten.
“Na dat nieuws over de Russische hackers is dat verplicht. Internet is fraudegevoelig.”
Als er bij het invoeren van de
stemmen fouten naar boven komen,
moet het proces opnieuw gedaan
worden. “Grote fouten hebben we
nog nooit meegemaakt hier. Het gaat
soms om enkele afwijkingen. Dus dat
er in plaats van 200 stemmen, 199 zijn
ingevoerd. Dan gaan we uitzoeken
waar de fout zit. Omdat alles nog via
papieren stemmen gaat, kun je alles
nog een keer checken. Als dat digitaal
was geweest, zou dat niet kunnen.”
Ger zelf zit tijdens de stemdag in
het Huis van de Gemeente om vragen te beantwoorden van stembureauleden en te kijken of alles goed
verloopt. “Rond 23.15 uur verwacht ik

de eerste uitslagen binnen te krijgen
en rond 01.00 uur de laatste. Al bij de
eerste ronde uitslagen krijgen we een
vrij goede indicatie van wat de definitieve uitslag gaat zijn, maar het klopt
natuurlijk niet precies. Alle uitslagen
die we woensdagavond en –nacht binnenkrijgen zijn officieus. Pas op vrijdag
23 maart wordt het allemaal officieel.”
Als woensdagnacht voorbij is,
houdt het nog niet op met de werkzaamheden voor Ger. Op vrijdag komen
alle gekozen raadsleden naar Ger toe
om te zeggen of ze hun uitverkiezing
accepteren. “De nieuwe gemeenteraad
wordt daarna op donderdag 29 maart
geïnstalleerd. Dan zit het er echt allemaal op. Dan kunnen we ons vanaf
oktober weer gaan opmaken voor de
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van volgend jaar maart.”

Feiten en cijfers verkiezingen

Als er iemand verstand heeft van
de regels en formaliteiten omtrent de
verkiezingen, dan is het Ger Hermans
uit Helden wel. Hij is verkiezingscoördinator geweest bij de 23 keer dat
de mensen in Peel en Maas en de
voormalige gemeente Helden ergens
voor moesten stemmen. “Gemiddeld
is er één verkiezing per jaar. Dat kan
voor de Tweede Kamer zijn, maar ook
bijvoorbeeld Provinciale Staten, het
waterschap of zoals nu de gemeenteraad.” Die van de gemeenteraad is
altijd het meeste werk, vertelt Ger.
“Nu moesten we als gemeente ook
de kandidaatstelling regelen. Bij de
andere verkiezingen worden die aangeleverd. Dit jaar zit er ook nog het
referendum over de sleepwet bij.
Dat zorgt voor iets meer telwerk.”

Teams tellen de
stemmen
Omdat hij al zo ervaren is, weet
Ger precies wat moet gebeuren.
Toch heeft hij een draaiboek dat
hij iedere keer gebruikt. “De eerste
werkzaamheden beginnen in oktober. Dan stuur ik de beheerders van de
stemlokalen een mailtje om de locatie
te reserveren.” Daarna schakelt hij de

stembureauleden in. “We hebben een
lijst met 160 mensen die we kunnen
benaderen. Het zijn vooral ouderen die
daar interesse in hebben. Ze krijgen
ook allemaal een vergoeding, maar
moeten van tevoren wel altijd een
training volgen.”
Ger legt uit hoe het geregeld is
in de stemlokalen. “Per stemlokaal
hebben we twee teams. Eén team
zit er van 06.45 uur tot 14.00 uur en
de volgende ploeg is aanwezig van
14.00 tot 21.00 uur als de lokalen
sluiten. De teams bestaan altijd uit
drie personen. Na 21.00 uur tellen
de twee teams samen alle stemmen
die in dat lokaal binnen zijn gekomen. Vanwege het referendum zijn
er dit keer zes tellers per lokaal extra.
Het tellen is openbaar. Iedereen mag
daarbij aanwezig zijn. De voorzitter
van het stembureau moet dan ook de
uitslagen voorlezen als er publiek aanwezig is. Maar dat gebeurt eigenlijk
nooit, omdat er nooit mensen komen
kijken naar het tellen.”

de stemlokalen met de stemmen naar
het hoofdstembureau in het Huis van
de Gemeente. Daar worden ze door
twee mensen onafhankelijk van elkaar
gecheckt en ingevoerd op computers

Raadsleden
Partijen
Kiesgerechtigden gemeenteraad
Nieuwe kiezers
Stembureauleden
Tellers
Stemlokalen
Stemhokjes
Budget

27
6
35.289
547
126
252
21
65
88.000 euro

Geen internet op
de computer
Als de stemmen geteld zijn per
stemlokaal, gaan de voorzitters van

Stem laten horen

Jongerendebat in Helden
Twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart vindt bij café-restaurant De Zoes
in Helden een jongerendebat plaats. Het debat op maandag 19 maart begint om 19.00 uur.
“Wij, jongeren in de politiek
in Peel en Maas, willen nou eens
luid onze stem laten horen”,

zo schrijft de organisatie. “Vind jij
ook dat jongeren een stem moeten
hebben in de politiek? Kom dan

19 maart naar het grote pjo
slotdebat.” Pjo staat voor politieke
jongeren.

Bij het debat willen de jongeren
van de politieke partijen van Peel
en Maas laten zien wat de jeugd
van de gemeente bezighoudt en
wat de politiek actieve jongeren
van de verschillende onderwerpen

vinden. “Wil je je eigen vragen of
kwesties aankaarten? Dan is nu
de kans om je laten horen”, aldus
de organisatie, bestaande uit
Filipe Duijf van het CDA en Quincy
Wijnands van PvdA/GroenLinks.
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Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Referendum: Sleepnet of vangnet?
Inwoners van Peel en Maas stemmen op woensdag 21 maart niet alleen voor de nieuwe gemeenteraad,
maar mogen net als de rest van Nederland ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de
nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. Maar wat houdt die nieuwe
wet nu precies in? HALLO legt het uit.
De Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat over
het werk van Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten als
de AIVD (Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst) en MIVD (Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).
In de wet staat beschreven wat hun
taken zijn en welke middelen zij wel
en niet mogen inzetten. Hun opdracht?
De veiligheid in Nederland helpen
te beschermen door het verzamelen
en analyseren van allerlei gegevens.
Dan gaat het bijvoorbeeld over dreigingen en risico’s voor de samenleving
en terrorisme.

Oude wet (2002)
De nieuwe wet gaat de huidige
wet uit 2002 vervangen. Deze was
volgens de regering verouderd.
De manier van informatie uitwisselen is sinds die tijd enorm veranderd,
stelt deze. Waar vroeger alles nog via
de lucht, via de ether, verliep, communiceren we tegenwoordig grotendeels via internet. In plaats van via

de ether, loopt de meeste informatie
afkomstig van smartphones, laptops
en andere apparaten nu via glasvezel- of koperkabels.

Wat gaat er
veranderen?
Vanuit de wet uit 2002 mogen
de AIVD en MIVD deze kabelgebonden communicatie maar beperkt
onderscheppen. Dat mag nu namelijk
alleen nog maar ‘gericht’. De communicatie moet in dat geval gekoppeld
zijn aan een bepaalde persoon of
organisatie, zoals bij het aftappen van
telefoon- of emailverkeer van en naar
een nummer of IP-adres. Het gevolg
is dat het merendeel van de telecommunicatie buiten het zicht van de
diensten blijft, omdat soms gewoon
niet duidelijk is welke personen zij in
de gaten moeten houden of omdat
verdachte personen anoniem gebruikmaken van het internet via een wifinetwerk in een openbare ruimte.
De nieuwe wet wil, om de

veiligheid van de samenleving te
waarborgen, de mogelijkheden om
kabelgebonden communicatie af te
tappen uitbreiden. Zo kan de regering
beter cyberaanvallen tegengaan en
op gelijke voet samenwerken met
buitenlandse veiligheidsdiensten,
stelt zij. Die ruimere mogelijkheden
kunnen ertoe leiden dat bij de
diensten ook gegevens terecht komen
over personen die niet kwaadwillend
zijn. Zo mogen de diensten in de
toekomst bijvoorbeeld een brede
stroom van telecommunicatie tussen
een Syrische stad en Nederland
aftappen, als dit gericht is op een
specifiek doel. Niet-relevante
gegevens moeten zo snel mogelijk
worden vernietigd, staat in het
nieuwe voorstel. Om ervoor te zorgen
dat dit zorgvuldig gebeurt, wordt het
onafhankelijk toezicht op de twee
diensten uitgebreid.

Zorgen

Nederland beschermt, maken ook
veel mensen zich zorgen over de
gevolgen van de wet voor de privacy
van burgers. De maatregel kan
leiden tot zelfcensuur en beperkt de
vrijheid om afwijkende meningen
te delen, omdat alles wat je zegt
of deelt met anderen kan worden
afgetapt, stellen tegenstanders van
de wet. De initiatiefnemers van het
referendum maken zich vooral zorgen
om het zogenaamde ‘sleepnet’ dat
kan worden ingezet om informatie
te verzamelen. Zo mag een hele
wijk afgeluisterd worden wanneer
er een verdacht persoon in woont of
mag er een geheime DNA-databank
aangelegd worden waar iedereen in
terecht kan komen. Instanties als de
Raad van State, de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid,
de Nederlandse Vereniging van
Journalisten en verscheidene
wetenschappers hebben ook hun
zorgen geuit over deze wet.

burgers of organisaties worden
ingediend. Het referendum over de
Wiv of Sleepwet is een initiatief van
vijf Amsterdamse studenten die het
Sleepwet-burgerinitiatief startten.
Pas als meer dan 30 procent van
de bevolking gestemd heeft en de
meerderheid hiervan is tegen de
wet, kan de regering het parlement
voorstellen om de wet in te trekken.
Het gaat hier om een raadgevend
referendum. Dat wil zeggen dat de
regering en het parlement dus niet
verplicht zijn de uitslag te volgen.

Tweede referendum
in Nederland
Er werd één keer eerder een
raadgevend referendum gehouden
in Nederland. In april 2016 mocht
iedereen stemmen over de
Associatieovereenkomst tussen de
EU en Oekraïne. Inmiddels wil de
regering het raadgevend referendum
weer afschaffen. In 2018 stemmen
de Eerste en Tweede Kamer hierover,
maar omdat het besluit over het
referendum over de sleepwet al
eerder genomen is, kan deze nog
gewoon doorgaan.

Hoe werkt een
referendum?
Een referendum wordt niet
zomaar gehouden. Daarvoor moeten
tenminste 300.000 verzoeken van

Hoewel de regering stelt dat
de nieuwe wet de veiligheid in

Bron: www.referendum-commissie.nl
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Wat vinden de lijsttrekkers van de Sleepwet?
De Sleepwet komt niet voor in de programma’s van de politieke partijen in Peel en Maas vanwege het
landelijke karakter, maar op verzoek van de HALLO gaven de gemeentelijke lijsttrekkers toch hun standpunt
over het onderwerp. Die bleken nogal te verschillen.
Annigje Primowees, lijsttrekker
PvdA/GroenLinks is tegen de wet.
“We hebben het er in de fractie
nog niet over gehad. Ikzelf vind
dat er behoorlijke gevaren kleven
aan de Sleepwet. Het is linke soep
dat allerlei gegevens geraadpleegd
kunnen worden. Het wordt nu
doorgevoerd onder het mom van
terrorismebestrijding, maar het
gaat veel te ver. De overheid heeft
niets te zoeken in de slaapkamer of

op de salarisstrook van de mensen.”
Ton Hanssen, die samen met Lars
Hanssen met een blanco lijst meedoet
aan de verkiezingen, weet het nog niet
zo goed. “Ik ben er nog niet helemaal
uit. Ik neig naar een ‘voor’. Ik denk dat
het goed is als we wetgeving over de
privacy hebben. Anders worden we
overgeleverd aan wat de AIVD wil.
Lars is overigens tegen.”
Rob Willems, lijsttrekker van
Lokaal Peel&Maas, weet het nog

niet. “We hebben als partij geen
standpunt ingenomen. Het is iets
landelijks dat ons natuurlijk ook
treft, maar we laten alle leden
zelf een keuze maken. Ikzelf heb
geen uitgesproken mening en vind
het lastig hier een uitspraak over
te doen. Ik heb nog geen keuze
gemaakt.”
Lijsttrekker van AndersNu,
Peter Craenmehr, is wel zeker van
zijn keuze. “Binnen de partij is het

nog niet besproken, maar ik ben
voor. De laatste jaren zijn veel
aanvallen van hackers geweest en
de mensen die daar achter zitten,
zijn gewoon criminelen. We moeten
zo veel mogelijk proberen hen het
leven zuur te maken. Ik heb niks te
verbergen, dus van mij mogen ze
alles weten.”
Ook Paul Sanders van de VVD
kruist het vakje ‘voor’ aan bij het
referendum. “Als lokale partij hebben
wij er niks van te vinden, maar
persoonlijk ben ik vóór veiligheid en
dus voor de Sleepwet. De vorige wet
stamt uit 2002 en de digitale wereld

is sindsdien aardig veranderd.
We moeten de regering de
mogelijkheid geven om in te spelen
op die veranderingen.”
Het CDA is dezelfde mening
toegedaan als de VVD. “Ik vind dat
de overheid altijd moet proberen
om te voorkomen dat mensen onze
samenleving ondermijnen”, zegt
lijsttrekker Wim Hermans. “Zeker in
deze tijd is het belangrijk om de
wet door te voeren, als je ziet
welke mogelijkheden terroristen al
hebben. Ik snap dat mensen bang
zijn voor hun privacy, maar voor mij
staat de veiligheid daarboven.”

Jeugdigen op de kandidatenlijst

Jonge garde klaar voor de gemeenteraad
Ze zijn nog jong, maar dat betekent in hun ogen niet dat ze niets kunnen bijdragen aan de politiek in Peel en
Maas. Melad Kohistani (18), Sanne Hermkens (20), Ebie Peeters (17) en Teun Heldens (24) staan op de kieslijsten
van vier politieke partijen uit Peel en Maas. HALLO vroeg wat hen de politiek in dreef en hoe het is als jongere in
een ‘grotemensenwereld’.

Maar wat ik ook veel hoor, is dat
mensen geen nut zien in hun stem
uitbrengen, omdat ze te weinig
vertrouwen in de politiek hebben.
Daarom probeer ik die mensen te
bereiken met hulp van sociale media
en door persoonlijk met ze in gesprek
te gaan. Je moet het vertrouwen
geven dat er naar hen geluisterd
wordt.”

Autorijden,
drinken en stemmen
Ebie: “Veel jongeren kijken
uit naar hun 18e verjaardag,
want dan mogen ze autorijden en

legaal alcohol drinken. Maar dat
ze mogen stemmen vergeten ze
altijd te noemen. Aan de andere
kant merk ik dat het lastig is om
als 17-jarige een 70-jarige te
overtuigen. Ik ben een nieuw,
nog onbekend gezicht. Maar dat
betekent ook nieuwe en frisse
ideeën en een open dialoog.”
Teun: “Luisteren naar wat
anderen te zeggen hebben, is
erg belangrijk. Als jongere overal
tegenaan schoppen, werkt niet.
Die ‘ouderen’ heb je nodig, want
samen kom je uiteindelijk tot het
beste resultaat. Als jongere ben je
er immers voor iedereen.”

CDA-jongeren
steunen ‘kiëten’
in manifest
De jongeren van CDA Peel en Maas hebben aan de vooravond van de
gemeenteraadsverkiezingen een manifest over ‘kiëten’ in de
gemeente naar buiten gebracht. Volgens de zeven jongeren op de
CDA-kieslijst moeten ‘kiëten’ niet verboden worden, maar moet er wel
aandacht worden besteed aan de veiligheid.

Ebie, Teun, Melad en Sanne
“Al van kleins af aan heb ik gezegd
dat ik de jongste kandidaat wil zijn
die aan de verkiezingen meedoet”,
vertelt CDA-kandidaat Ebie Peeters
uit Maasbree. “Ik ben nog net te jong
om in de raad te zitten. Pas over
tien maanden, in januari, word ik
18 en mag het wel. Toch besloot
ik me nu al verkiesbaar te stellen.
Want vier jaar wachten en met de
volgende verkiezingen meedoen?
Mij niet gezien.” Dat geldt ook voor de
Meijelse Sanne Hermkens van Lokaal
Peel&Maas. “Ik wilde niet nog vier
jaar toekijken vanaf de zijlijn en niks
kunnen doen. Ik wil meedoen vanaf
het hoogste niveau. Jongeren zijn
ondervertegenwoordigd in de politiek
en dat moet anders, vind ik.”
De 24-jarige VVD’er Teun Heldens
uit Meijel heeft zijn eerste gemeenteraadsperiode er bijna op zitten.
Vier jaar geleden kreeg Teun een zetel
in de gemeenteraad. “Ik kijk met een
goed gevoel terug op de afgelopen
vier jaar”, vertelt hij. “Ik was 18 toen
ik bij de VVD kwam en werd daar har-

telijk ontvangen door partijleden die
vaak veel ouder zijn dan ik. Ik zei wat
ik vond en gaf mijn eigen mening.
Dat werd gewaardeerd.” Het leverde
Teun het respect op van zijn partijgenoten. “Ik kreeg fatsoenlijke portefeuilles toegewezen en werd naar
debatten op televisie gestuurd. Op die
manier heb ik het vertrouwen wel af
kunnen dwingen.”

Vertrouwen
afgedwongen
Voor Pvda/GroenLinks-kandidaat
Melad Kohistani uit Meijel was het
een logische stap om actief mee te
doen aan de lokale verkiezingen.
“Al sinds mijn 13e ben ik lid van
de Jonge Socialisten van de PvdA.
Ik vind de politiek heel leuk en wil op
lokaal niveau iets gaan betekenen.
Ik schrok ervan toen ik ontdekte hoe
weinig jongeren er politiek actief
zijn in deze gemeente. Toen ik vier
jaar geleden zag dat Teun het was
gelukt om op jonge leeftijd in de raad

te komen, wilde ik dat ook.” Melad
staat nu op een verkiesbare vijfde
plek van de kieslijst met 22 anderen.
Eigenlijk stond hij lager, zo vertelt hij.
“Tijdens een fractievergadering heb ik
mijn zegje mogen doen en mijn visie
mogen vertellen. Daardoor heb ik het
vertrouwen van de anderen gekregen
en ben ik hoger op de lijst gezet.”
De kandidaten merken echter
dat het soms lastig is om zowel
jongeren als ouderen warm te
laten lopen voor de verkiezingen.
Melad kreeg wisselende reacties over
zijn kandidaatschap: “Veel mensen
waren verbaasd en vroegen zich af
wat ik dan ging doen, of hadden er
geen vertrouwen in dat ik het tot de
gemeenteraad zou kunnen schoppen.
Dit conservatieve zuiden kan dus
wel wat vernieuwing gebruiken.”
Sanne moet haar vriendinnen
overtuigen hun stempas te gaan
gebruiken: “Het is een voorrecht
om te mogen kiezen en invloed uit
te kunnen oefenen op wat er in de
toekomst in onze gemeente gebeurt.

Een ‘kiët’ of keet is een plek
waar voornamelijk jongeren bij
elkaar komen om gezellig samen
te zijn. Het CDA noemt de keten
‘een verlengstuk van de huiskamer’.
“Het zijn kleinschalige locaties waar
jongeren elkaar op een gezellige
manier ontmoeten”, aldus de zeven
CDA-jongeren. “Deze sociale contacten leiden vaak tot vriendschappen
voor het leven. De ‘kiëten’ verdwijnen organisch als de jongeren wat
ouder worden, maar de sociale netwerken blijven bestaan.”
Het CDA geeft aan dat de keten
vaak ontstaan met toestemming
van de ouders van de leden. “Hier is
bemoeienis van de gemeente, bijvoorbeeld over de locatie, naar onze
mening niet op zijn plaats. We willen
dit echt in huiselijke kring houden,
zonder inmenging van de overheid.
Overleg is er tussen jongeren en
ouders en die laatsten blijven altijd
als verantwoordelijken aanwezig op

de achtergrond.” Dit betekent trouwens niet dat kiëten die voor overlast zorgen niet aangepakt kunnen
worden, zegt de partij.
De ‘kiëten’ vervullen volgens
het CDA een waardevolle sociale functie. Het uitbouwen van
een ‘kiët’ tot een café als concurrentie voor de horeca moet wel
voorkomen worden, zeggen de
CDA-jongeren. Maar de partij vraagt
vooral aandacht voor de veiligheid in de keten. In het actiepunt
dat de CDA-jongeren onder aan het
manifest hebben gezet, pleiten ze
voor gratis inspecties van de brandweer, waar een ‘kiët’ zich vrijwillig
voor kan aanmelden. Ook zou de
gemeente bijvoorbeeld een gratis
veiligheidspakket, zoals rookmelders, een blusdeken en brandblusser, kunnen verstrekken. “Keten zijn
een gegeven in Peel en Maas, laten
we er dan vooral voor zorgen dat ze
veilig zijn”, aldus de jongeren.
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aan
Janneke Dings

Motivatie
Er zijn veel dingen die ik
mezelf heb aan moeten leren.
Veel dingen waar ik hulp bij
heb gekregen. Vandaag ga ik
het hebben over de dingen
die ik mezelf heb aangeleerd.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Janneke Dings
12 jaar
Blariacumcollege
Baarlo

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer is mijn favoriete tijd van
het jaar. Het is dan lekker warm
en ik kan gezellig met vriendinnen
gaan zwemmen. Ook is het in de
zomer vaak echt weer om lekker te
barbecuen en dat vind ik heerlijk!
Om wie lach jij het meest?
Om mijn vriendinnen moet ik vaak
heel erg lachen. Als wij samen zijn,
liggen we altijd in een deuk. Ook
om mijn twee zusjes. We maken
vaak lachwekkende dingen mee en
hierover hebben we dan nog dagen
plezier.
Wat is je sport?
Dat is volleybal. Ik volleybal al vanaf
mijn zevende met mijn vriendinnen
bij volleybalvereniging VV Tupos
in mijn eigen dorp Baarlo. Op dit
moment speel ik in MC1 en we
hebben een erg leuk team, waarmee
we regelmatig afspreken ook buiten
de trainingen en wedstrijden om.
Wat is je lievelingseten?
De Italiaanse keuken vind ik heerlijk.

Daar maken ze echt de beste pizza’s.
Daarnaast vind ik nog heel veel
andere dingen lekker. Vooral vlees
eigenlijk, zoals spare-ribs, wienerschnitzel en hamburgers.
Heb je een bijbaantje?
Op dit moment heb ik nog geen
bijbaantje. Ik ben er wel naar op
zoek, dus als iemand iets weet, hoor
ik het graag.
Wat zou je graag nog willen
bereiken?
Ik zou graag een langdurige
wereldreis willen maken, waarin ik
onder andere Zuid-Afrika bezoek. Een
reis waarbij het Afrikaanse land wordt
aangedaan, staat op nummer 1 van
mijn bucketlist. Daarnaast hoop ik dat
ik nog lang, gelukkig en gezond zal
leven.
Waar maak jij meestal je huiswerk?
Meestal zit ik gewoon lekker thuis
beneden aan de keukentafel, lekker
warm bij de kachel. Als ik een vraag
heb, kunnen mijn ouders me dan fijn
helpen. Ik vind het fijn om tussen de
mensen te zijn, dus daarom ga ik in
de keuken zitten en niet alleen op
mijn eigen kamer.
Welke sociale media gebruik je het
meest?

Ik gebruik WhatsApp het meest.
Daarnaast gebruik ik ook nog
Instagram, Snapchat en YouTube.
Wat is de leukste film die je ooit
hebt gezien?
Ik heb niet echt een specifieke film
die ik de leukste ooit vind, maar ik
kijk graag naar films die spannend en
grappig zijn.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Waar ik later wil gaan wonen weet
ik nog niet precies, maar nu woon ik
in het buitengebied van Baarlo. Fijn
dicht bij mijn familie en vriendinnen
en dat vind ik eigenlijk wel heerlijk.
Wie is jouw idool?
Dat is iedereen van mijn grote lieve
familie. Ik leer heel veel dingen van
mijn familie en ik doe ook graag
dingen met ze, zoals lekker eten en
spelletjes spelen. Een echt pop-idool,
zoals een zanger of YouTube-ster heb
ik niet.
Wat doe jij het liefst op vrijdag- of
zaterdagavond?
Ik vind het leuk om in de
weekenden met vriendinnen af te
spreken. Meestal zijn dat gezellige
logeerpartijtjes bij iemand thuis met
korte nachten. Een film kijken met

ons gezin met lekkere hapjes op tafel
vind ik ook heerlijk op de vrijdag- of
zaterdagavond.
Wat is je favoriete vak op school?
Mijn favoriete schoolvak is gym.
Ik zit in de sportklas van het
Blariacumcollege in Blerick en
tijdens deze lessen doen we veel
verschillende soorten sport, wat ik
erg leuk vind. Bovendien is het ook
nog eens een hele gezellige groep
waar ik in zit en dat maakt het
allemaal nog leuker.
Wat voor soort muziek vind je leuk?
Ik vind veel soorten muziek leuk,
maar met name feestmuziek heeft
mijn voorkeur. Ook de top-40 luister
ik graag, daar staan de populairste
liedjes in van die maand.
Zou je liever in de toekomst
kunnen kijken of naar het verleden
kunnen gaan?
Ik zou graag in de toekomst kunnen
kijken. Dan zou ik kunnen zien
wat voor toetsen ik krijg en zou ik
allemaal goede punten halen op
school. Even terug gaan naar het
verleden zou ik ook wel leuk vinden.
Ik zou dan nog een keertje met mijn
overleden opa een ijsje willen gaan
eten.

Sociaal zijn is iets waar ik
lange tijd moeite mee heb
gehad, maar waar ik steeds
beter in word. Op de basisschool
was ik niet het populairste
meisje in de klas en schuilde ik
achter een drukke
persoonlijkheid. Toen ik naar de
middelbare school ging kwam
ik in een klas terecht waar ik
moeilijk vrienden maakte en
klasgenoten maar al te graag
rare namen voor me verzonnen.
Toen ik naar de tweede ging,
wou ik graag een nieuwe kans
om te laten zien wie ik echt
was. Ik kwam in een volledig
andere klas terecht en daar ben
ik nog altijd enorm blij mee.
Ik heb daar namelijk
vriendinnen gemaakt, waarmee
ik bijna drie jaar later nog
steeds vriendinnen ben. Het feit
dat ik vriendinnen maakte
waarbij ik mezelf kon zijn, was
iets nieuws voor mij. Daarnaast
was het ook een grote stap
richting de persoon die ik nu
ben. In mijn tweede en derde
jaar op de middelbareschool
heb ik enorm veel geleerd,
vooral op sociaal gebied.
Ik heb vorig jaar meegedaan
aan de revue. Op het podium
staan was iets waar ik voorheen
enorm bang voor was, maar wat
dus toch niet zo eng bleek te
zijn. Dit jaar had ik me
opgegeven voor de voorrondes
van het Model European
Parliament, iets waarvoor ik erg
zenuwachtig was. Die zenuwen
waren echter al snel weg, toen
ik een van de zes winnaars
bleek te zijn. Dit alles omdat ik
mezelf ertoe heb gezet om uit
mijn comfortzone te stappen en
mezelf te dwingen iets te doen,
ook al vind ik het moeilijk of
eng.
Renée
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 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

Gaan stemmen?
Moet u gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart? Jazeker, maar ben bewust dat de lijst met gebroken beloften
inmiddels langer is dan hier plek voor is.
Zo is er het raadsbesluit over het
park en parkeerplaatsen naast het
park in Panningen. Door de gemeente
werden betrokkenen uitgenodigd
om hun mening over een onderwerp
kenbaar te maken. Dit noemt men
zelfsturing. De betrokkenen hadden een unanieme mening over een

onderwerp: geen woning in het park.
Deze mening werd vervolgens door de
raad aan hun laars gelapt. In een raadsvergadering werd via het spreekrecht
hierop gewezen. Er werd ook nog een
andere oplossing aangegeven. De raad
negeerde dit alles volledig. Heet dit
nou zelfsturing en inspraak? De Raad

van State, het hoogste rechtscollege
als het gaat over beroepsprocedures,
verbood het bouwen van een woning
in het park toen het gemeentehuis
gebouwd werd. Wat nu? Wel, gewoon
later een nieuw raadsbesluit maken
met weer die bouwplaats in het park.
Dit raadsbesluit negeert dus de uitspraak van de Raad van State volledig. De raad interesseert het geen
fluit. Ze stemmen gewoon voor dat
nieuwe besluit. Ook landelijk zijn er

voorbeelden. In Den Haag zorgde Rutte
ervoor dat direct na de verkiezingen
de dividendbelasting werd afgeschaft.
Dit stond natuurlijk niet in het verkiezingsprogramma van de VVD. Per jaar
zijn er nu zo’n 1,5 miljard euro minder inkomsten voor de staat. Het CDA
heeft een aantal jaar geleden voor de
wet Hillen gezorgd. Mensen met weinig of geen hypotheekschuld hoefden niet meer aan de gemeente en
aan de staat belasting te betalen over

hun huis. Veel mensen losten, nadat
deze wet was aangenomen, extra af.
Afschaffen die wet, zegt het CDA nu
na de verkiezingen. Want dat brengt
geld op. Wat interesseert het ons wat
wij eerlijk vonden en eerder beloofd
hebben? Meer gebroken beloftes?
Heel veel, maar de lijst is te lang om
hier te vermelden. Gaan stemmen?
Ja, maar niet op CDA of VVD. Ze leren
te snel van Den Haag.
Schledorn, Panningen

Ingezonden brief

Kerkstraat en Jan Truijenstraat voorlopig nog niet veiliger
Netwerk infrastructuur voorzieningen en winkels (IVW) van
Dorpsoverleg Meijel startte in januari 2017 het project Kerkstraat en Jan
Truijenstraat. Deze start was gebaseerd op een publicatie van de
gemeente en mogelijk beschikbaar budget. De herinrichting Kerkstraat
staat al sinds 2012 in de planning en IVW vond dat er actie ondernomen
moest worden.
Sinds januari vorig jaar hebben
diversen overleggen plaatsgevonden
met wethouders en ambtenaren
van Peel en Maas. In mei werd
een conceptplan voorgelegd aan
aanwonenden en ondernemers van

beide straten. De inbreng van deze
avond en de schriftelijke reacties
werden verwerkt in het conceptplan.
Dit plan werd wederom besproken
met wethouders en ambtenaren en
voorgelegd aan de fracties van de

politieke partijen.
In de raadsvergadering van
14 november werd een motie van
PvdA/GroenLinks aangenomen waarin
het college werd opgeroepen de plannen in tweeën te splitsen. Het zal
duidelijk zijn dat deze motie de voortgang van het project vertraagt. Uit de
contacten met de gemeente blijkt
dat de vervolg-inventarisatie van de
veiligheid van 30-kilometerzones binnen onze gemeente nog steeds niet
is afgerond. En er tussen wethouders

onderling nog steeds geen overleg
heeft plaatsgevonden over hoe het
plan uitgevoerd moet worden. Met ons
heeft ook geen overleg plaatsgevonden over hoe de aansluiting van
de nieuwe school aan de Kerkstraat
vormgegeven zou kunnen worden.
Wij als IVW verwachten dat er voor
de verkiezingen geen besluitvorming
zal plaatsvinden en het wachten is op
hoe de nieuwe politieke coalitie met
dit plan om zal gaan. IVW kan op dit
moment geen stappen meer onder-

nemen en de netwerkleden excuseren zich dan ook dat aanwonenden
en ondernemers van de Kerkstraat
en Jan Truijenstraat niet eerder zijn
geïnformeerd.
Het vervolg is aan de politiek en
zodra alles duidelijk is, zal het netwerk IVW zich beraden of zij het plan
weer oppakken.

en op de gezellige terrasjes kunnen
vertoeven. Een echte win-winsituatie,
want naast de naamsbekendheid van
onze gemeente kunnen ook de plaatselijke ondernemers hun voordelen
hieruit halen. Dus Wilma Timmermans,
onze plannen om camperplaats ‘Onder
en Eindt’ te realiseren op een prach-

tige locatie aan de Baarloseweg in
Helden liggen er! Het begin is zelfs al
gemaakt, nu alleen de gemeente nog
overtuigen van het belang van een
camperplaats, zodat ons mooie Peel
en Maas bekendheid krijgt in heel
Nederland.
Johan Peeters, Helden

Jo Manders, namens netwerk
Infrastructuur, Voorzieningen en
Winkels Dorpsoverleg Meijel

Ingezonden brief

Thuis in Panningen III
Gemeente, ondernemers, burgers, iedereen is met het ‘Thuis in
Panningen’-gevoel bezig. Aansluitend op het ingezonden artikel van
Wilma Timmermans van vorige week, willen wij graag reageren.
In het artikel werd gevraagd
waarom in de gemeente Peel en
Maas geen echte camperplaats is.
Dat vragen wij ons ook al jaren af.

Maar sinds vorig jaar zijn we bezig om
onze plannen werkelijkheid te laten
worden. Wij vinden namelijk ook dat
mensen van buiten Peel en Maas de

kans moeten hebben om deze prachtige
gemeente te kunnen gaan verkennen.
We hebben niet voor niets prachtige wandel- en fietsroutes aangelegd
in de gemeente. En natuurlijk mogen
we het mooie centrum van Panningen
niet vergeten, waar de camperaars
menige uurtjes kunnen doorbrengen

www.ikzoekeencontainer.nl
Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

tel. (077) 320 97 00

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

15
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Kerkgebouw

Bespreking Poll week 09

Er moeten gemeentelijke ijsbanen komen
In Maasbree en Baarlo verrezen tijdens het koude weer ijsbanen.
Die waren volledig door vrijwilligers geïnitieerd en zouden niet zijn
verschenen als niemand dit uit zichzelf had opgepakt. Dat noopte de HALLO tot
de poll van week 9: Er moeten gezamenlijke ijsbanen komen. De gemeente
bleek nogal verdeeld over de poll. Een minieme meerderheid van 51 procent
van de stemmers ziet wel iets in het idee van gemeentelijke ijsbanen en
stemde voor. Zij vinden het waarschijnlijk belangrijk dat ook de jeugd nog
meekrijgt hoe het is om in de buitenlucht te schaatsen. De momenten worden

steeds schaarser en om alles weer op de vrijwilligers af te schuiven is wat
makkelijk. De gemeente mag hier gerust wat meer in betekenen.
Van de andere kant is het zo dat ondernemers ook het stokje kunnen
oppakken. Zij kunnen een kleine bijdrage vragen en er zo voor zorgen dat er
een ijsbaan verrijst op de momenten dat het mogelijk is qua temperatuur.
Er hoeft geen gemeenschapsgeld aan besteed te worden aan zoiets als
recreatief schaatsen. Dat kan beter naar bijvoorbeeld de zorg voor ouderen
gaan.

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties,
flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de kast
om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Peel en Maas op woensdag
21 maart op hen stemmen. Een stemwijzer die de stem makkelijker zou
kunnen maken, werd afgewezen. Wie het aandurft, worstelt zich door de
verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel voor zorgen dat
jouw stem naar de juiste partij gaat. Want, roept de politiek, jouw stem
telt. Er wordt geluisterd naar wat het volk wil en waar ze juist op tegen is.

Jouw mening wordt gewaardeerd en meegenomen in de plannen, beloven
de partijen.
Maar dat is toch allemaal verkiezingspraat? Loze beloften die, zodra
de coalitie is gevormd, alweer vergeten zijn. Nu kom je ze op elke
buurtvergadering tegen, maar na de verkiezingen verdwijnen de partijleden
weer langzaam naar de achtergrond. Dan kun je roepen wat je wilt, maar
wordt er toch niet geluisterd. Het is slechts verkiezingsretoriek.
Ik heb het gevoel dat mijn stem telt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Ik ben geïnteresseerd in de lokale politiek > eens 76% oneens 24%

GRATIS CURSUS
DEMENTIEVRIJWILLIGER
Dementievrijwilliger is heel dankbaar werk!
Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de
thuissituatie ingezet worden om vooral de mantelzorgers te ontlasten.
Mantelzorgers kunnen dan even genieten van een vrije middag of
avond. Hun dementerende partner of ouder is dan in goede handen.
Vrijwilligerszorg Peel en Maas start in april 2018 weer met het scholen
van dementievrijwilligers. Gezocht wordt naar mensen die sociaal
vaardig zijn, graag geschoold willen worden tot dementievrijwilliger
en zich willen inzetten bij mensen, die ondersteuning nodig hebben.
De dementievrijwilligers krijgen begeleiding van de trajectbegeleiders
Hulp Bij Dementie
De gratis cursus wordt verdeeld over 4 avonden
Bijeenkomst 1:

Het ziektebeeld Dementie

Bijeenkomst 2:

Communicatie met de dementerende

Bijeenkomst 3:

Benadering van de dementerende

Bijeenkomst 4:

Wat zien we in de praktijk?

Cursusdata
De cursus vindt plaats op dinsdag 17 en 24 april en 1 en 8 mei 2018
van 19.00 tot 21.00 uur bij Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden.
ADVERTENTIE W E E K 1 1

opinie 17

Aanmelden
Voor 3 april 2018 bij Pauline Jorissen,
coördinator Vrijwilligerszorg Peel en Maas, 06-15826686
of via paulinejorissen@proteion.nl

Wat doe je met een dorpskerk die dringend gerestaureerd
moet worden? Dat kost al snel
vele tonnen. En dan is de kleine
dorpsparochie natuurlijk overvraagd. Laten we die kerken
dan maar vervallen? Of sluiten?
Maar zou dat niet ontzettend
jammer zijn? Er is al zoveel
verdwenen! Het kerkgebouw is
toch ook algemeen cultuurbezit.
De kerk, vaak een monument,
is beeldbepalend in het dorp.
Meestal heeft ze een prachtige
akoestiek voor concerten en
vanuit de toren is er vaak een
indrukwekkend uitzicht.
De betekenis van die kerk reikt
dus verder dan de kerkelijke
vieringen. Niemand van de
parochie verwacht dat de overheid, vanuit belastinggeld,
meebetaalt aan het salaris van
de priesters, aan de verwarming, aan de kosten van kaarsen of hosties. Nee, maar als
het om een historisch beeldbepalend gebouw gaat, ligt het
toch anders. Draagt de overheid, namens ons allen, niet
ook verantwoordelijkheid voor
het in stand houden van bijzondere gebouwen? Geweldig dat,
waar mogelijk, de gemeente,
de provincie, de Rijksdienst voor
het Cultureel erfgoed en ook het
bisdom hun steentje via subsidies bijdragen. De parochie
moet zelf natuurlijk ook in actie
komen en dat gebeurt ook.
En zo’n actie verbindt!
Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die niets hebben met
dat kerkgebouw, of met cultuur
of met dat uitzicht, of met die
akoestiek. Maar zo zullen er ook
mensen zijn die niets hebben
met sport. Toch vinden we het
allemaal heel normaal
dat de overheid geld
beschikbaar stelt voor
een sporthal en een
zwembad. Ook zijn er
mensen die niet van
lezen houden, maar
allemaal vinden we toch
dat er een bibliotheek
moet zijn. Geweldig dat
zoveel mensen de
waarde van ons culturele erfgoed beseffen
en zich inzetten om het
goed te beheren, zodat
deze ook voor volgende
generaties beschikbaar
blijft.
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21 maart 2018

Verkiezingen en referendum
Op woensdag 21 maart 2018 vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.
Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
Inmiddels zijn alle stempassen bij de kiezers in onze gemeente bezorgd. Ook de kandidatenlijst
(één per huishouden) is de vorige week bezorgd.
Ontvang ik één of twee stempassen?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen naast burgers met de Nederlandse nationaliteit
ook burgers met een andere EU-nationaliteit stemmen. Hebt u een nationaliteit van buiten de
Europese Unie (EU), dan moet u vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn
van een geldige verblijfsvergunning. Voor het raadgevend referendum kunnen alleen burgers
met de Nederlandse nationaliteit stemmen.
Stempas niet ontvangen of kwijtgeraakt?
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de
stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018
een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan alleen persoonlijk bij de
medewerkers van het cluster Burgerzaken. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 20 maart
2017 12.00 uur. Let op: wij werken wel op afspraak!
Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen... dat kan
alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt
dat het identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal 5
jaar verlopen mag zijn.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen. Op de stempas
die u heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.
• Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet de ondertekening
niet! De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op
de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw
gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet
uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de
kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem
moet tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Uitslagen
De (voorlopige) uitslagen zullen we vanaf donderdag 22 maart publiceren op onze website
(www.peelenmaas.nl). De officiële uitslag wordt op 23 maart in een openbare zitting door het
centraal stembureau vastgesteld, zie hieronder.
Openbare zitting bekendmaking uitslag
Op vrijdag 23 maart 2018, wordt om 10.00 uur een openbare zitting gehouden van het centraal
stembureau. Daarin wordt de uitslag van de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. Alle belangstellenden zijn welkom. Van deze zitting
wordt een proces-verbaal opgemaakt (model P22-2). Dit proces-verbaal wordt dezelfde dag
gepubliceerd op onze website: www.peelenmaas.nl.
Ter inzage processen-verbaal verkiezing gemeenteraad en referendum
De processen-verbaal N10 -opgemaakt door de stembureaus- en het proces-verbaal N11
-vastgesteld door de burgemeester- kunt u inzien in het Huis van de gemeente tijdens de
openingsuren vanaf vrijdag 23 maart 12:00 uur tot dat over de toelating van de nieuwe
raadsleden is beslist. De ter inzagelegging geldt ook voor de processen-verbaal N-10 en N11,
die zijn opgemaakt voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv).
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen
met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl.

Beperkte dienstverlening

Donderdag 15 maart is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening: aanvragen en/
of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) en aanvragen van
vergunningen is niet mogelijk.
Voor de overige dienstverlening en de bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Educatie over Afval op
basisschool Den Doelhof
Sinds januari wordt er ook in Meijel afval op een andere manier opgehaald.
De Basisschool Den Doelhof is met het thema afval aan de slag gegaan.

Waar kunt u stemmen ?
Omdat u met een stempas overal binnen Peel en Maas kunt stemmen, vindt u hieronder en overzicht
van de adressen van de stemlokalen. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11*
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gemeentehuis (Panningen), Wilhelminaplein 1
De Houbereij (Panningen), Kerkstraat 68
Basisschool de Wissel (Panningen), Schoutenring 34
Feestzaal de Zoes (Helden), Molenstraat 7
Dorpscentrum Kerkeböske (Helden), Aan de Koeberg 3
De Wieksjlaag (Beringe), Kanaalstraat 94
De Ankerplaats (Grashoek), Past Vullinghsstraat 3
Gemeenschapshuis De Sprunk (Koningslust), Meester Caelersstraat 30
Gemeenschapshuis ’t Erf (Egchel), Kapelaan Nausstraat 5
Niëns Horeca (Maasbree), Baarlosestraat 4
Mafcentrum (Maasbree), Past Leursstraat 12
Hoës van Bree (Maasbree), Kennedyplein 5
Zorgcentrum Ter Borcht (Baarlo), Zuivelstraat 5
Basisschool De Diamant (Baarlo), Hertog van Gelrestraat 47
Sporthal ‘de Kazing’ (Baarlo), Huissen 3
Gemeenschapshuis de Paort (Kessel), Markt 2
Woonzorgcomplex Hof van Kessel (Kessel), Koninginnelaan 14
Gemeenschapshuis Kessel-Eik (Kessel-Eik), Lindelaan 4
Zorgcentrum Sint Jozef (Meijel), Kapelkesweg 1
Gemeenschapshuis d’n Binger (Meijel), Alexanderplein 2
Oranjehotel (Meijel), Raadhuisplein 11
* Stemlokaal 11 (Mafcentrum) is minder toegankelijk voor mindervaliden.

Kandidatenlijst in braille
In het stemlokaal, dat gevestigd is in het Huis van de Gemeente in Panningen is een kandidatenlijst
in braille aanwezig. Dat geldt ook voor de referendumvraag. Wilt u deze speciale kandidatenlijst of
vraag gebruiken als hulpmiddel, vraag het dan aan één van de stembureauleden.

Groep 5 heeft een uitleg gekregen over hoe, wat en waarom afvalscheiding belangrijk is.
De kinderen vonden dit erg leerzaam. Ze weten nu dat een chipszak bij het restafval moet en
niet bij het PMD omdat er een niet splitsbaar aluminium laagje in zit.
Ook heeft de vuilnisauto een bezoek gebracht aan de school, kinderen konden zelf een
container leeg maken. Daarbij hebben de kinderen hebben in de cabine ervaren wat een
chauffeur wel en niet ziet in de dode hoek.
In ons afval zitten belangrijke grondstoffen. Bewustwording kan niet vroeg genoeg beginnen!
Bekijk de foto’s op de facebookpagina van de gemeente Peel en Maas.
Dank aan de basisschool Den Doelhof voor de leerzame morgen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Gratis compost
Inwoners van de gemeente Peel en
Maas kunnen gratis een aanhangwagen
(maximaal 2m3) compost ophalen.
Compost is een natuurlijke
bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei
van gewassen op een milieuvriendelijke
manier, het reguleert de waterhuishouding
en zorgt voor een natuurlijke balans in
de bodem. Compost is, gemengd met
tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.
Zaterdag 17 maart 2018 van 8 tot 12 uur
Locatie: John F. Kennedylaan Panningen
Op het grasveld naast Kringloopwinkel
Allerhande, John F. Kennedylaan 211 in
Panningen.
Eénrichtingsroute
Het grasveld is alleen vanuit de afslag
bij de Gamma te bereiken, dit is een
eenrichtingsroute. Volg de borden
COMPOST. Ben er op tijd bij, want op = op

Omruilen oude
fietsknooppuntenkaart
Elk jaar brengt Routebureau Noord- en Midden-Limburg
een nieuwe fietsknooppuntenkaart uit. Op deze kaart
staan alle wijzigingen die in het jaar daarvoor zijn
doorgevoerd.
Fietsers die een oude kaart, uitgegeven door het
Routebureau (jaargang 2010-2017), hebben, kunnen deze
kaart omruilen voor een nieuwe fietskaart (2018) met € 1,95
korting. De nieuwe kaart kost dan slechts € 1. Dit kan bij alle
VVV-kantoren in de regio en de actie is heel 2018 geldig.

21 maart gemeenteraadsverkiezingen.

Stemmen?
Vergeet je stempas en ID-bewijs niet.
elkestemtelt.nl

Komt u tijdens uw fietstocht een probleem tegen?
Geef dit dan door via het meldpunt op
www.routebureaulimburg.nl.
300902026 WT A4 gemeenteraadsverkiezingen 2018.indd 1

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Sla dan een of meerdere weken de inzamelbeurt over.
Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

11-12-17 15:07

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

OPEN HUIS
DAGEN
GRATIS CADEAU

bij besteding vanaf 75 euro

KOOPZONDAG

18 en 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur

VOORJAARSHAPPENING
VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 MAART
IN SAMENWERKING MET
DEHCOS SKIN PROFESSIONALS

Kans op
Bear Design Shopper
en Zoso Tuniek

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Markt 15, 5991 AT Baarlo

Nieuwe looks voor
voorjaar 2018 op gebied
van Mode en Make-Up

20

gemeente

raadsverkiezingen

week 11 / 15 maart 2018 / Informatie van en over de gemeenteraadsverkiezingen

Aan alle kiezers van Peel en Maas
Volgende week woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is belangrijk dat u gaat stemmen. Graag helpen wij onze kiezers een goede afweging te maken door zoveel mogelijk
informatie aan te bieden over de partijen die meedoen. Veel informatie vindt u op de website van de gemeente, internet en de social media. Maar we zijn ons ervan bewust dat een
deel van de kiezers geen toegang heeft tot het internet. Daarom stellen wij deze dubbelpagina in Hallo beschikbaar aan de deelnemende partijen. Zij kunnen hier kort en bondig hun
boodschap aan u, kiezer, overbrengen. De partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun bijdrage.

AndersNu:
Burger verdient in
de Raad een waakhond!
Straks kun je natuurlijk gewoon weer gaan stemmen op de partij waarop je altijd stemt,
dat is je goed recht. Maar gemeenteraden hebben ook waakhonden, professionele
kuitenbijters nodig. Raadsleden die alleen maar een beetje meebesturen en bijsturen,
die achter het college aanrennen en soms een ideetje lanceren hebben we al genoeg.
AndersNu is een partij die het verschil wil maken, constructief, samenwerken daar
waar het kan, kritisch zijn waar het moet, maar altijd het belang van de burgers voorop.
Dus transparantie en eerlijkheid en niets achter gesloten deuren.
Enkele voorbeelden: dossier SIF, invulling park Panningen, Centrumplan Maasbree,
Sociale Raad. Het maakt de gemeenteraad misschien niet gezelliger, het leven van de
wethouder en college niet leuker, maar de lokale democratie wel beter. Maak je afweging!
AndersNu: Positief kritisch

CDA:
Samen voor elkaar!
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is de visie van CDA Peel en Maas.
Ook leefbaarheid maak je samen met inwoners. Eigen verantwoordelijkheid en
gelijkwaardigheid van alle elf de dorpen heeft de laatste acht jaar voorop gestaan.
Wij vinden dat dit ook zo moet blijven. Zelfsturing waar het kan. De dorpsvisies zijn
daarbij leidend voor het CDA. De gemeente moet daarin vooral faciliteren als het past
binnen afgesproken kaders en vervolgens afstand houden. Vrijwilligersorganisaties
moeten de ruimte krijgen om eigen initiatieven op te starten. Hierbij moeten zij kunnen
vertrouwen op de steun van de gemeente. Verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers
zijn het fundament van de leefbaarheid in onze dorpen. Daar zorgen sport en cultuur voor
extra binding en verbinding.
De starre houding van de gemeente bij woningbouwplannen moet veranderen. De voet
moet van de rem! Geen kramp vanwege het krimpspook! Gewoon de woningvraag van
nu een kans geven en oplossen. Het CDA pleit al jaren voor meer ruimte. We hielden een
woonenquête onder jongeren en de fractie organiseerde een woonavond om zelf de
woonvraag te onderzoeken. We kregen hier veel reacties van woonspecialisten en burgers
met praktische oplossingen. Die mogelijkheden voor betaalbare woningen willen wij snel
inzetten om onze jongeren hier te houden, om onze ouderen
die dat willen te laten doorstromen en om de vraag naar
middenhuur in te vullen.
We willen er samen met u voor zorgen dat iedereen mee kan
doen en een plek heeft in Peel en Maas.
Lees ons hele programma op www.cda.nl/peelenmaas.
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Lokaal Peel&Maas:
Puur Lokaal
Volgende week mag iedere inwoner van Peel en Maas weer gebruik maken van zijn
democratisch recht om te stemmen. Lokaal Peel&Maas roept u op om dat ook zeker te
doen. Koester dat recht!
We kunnen in deze column ingaan op onze speerpunten en onze standpunten uit ons
verkiezingsprogramma, maar dat heeft u via andere kanalen al ontvangen en kunnen
horen.
Waar het de volgende week echt om gaat is dat u een keuze heeft. Een keuze om te
stemmen op een partij die bij u past.
In Nederland zien we een trend dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen steeds meer
op lokale partijen wordt gestemd. Begrijpelijk, inwoners vinden het steeds belangrijker
wat er in hun naaste omgeving gebeurt. Lokaal Peel&Maas heeft de slogan ‘Puur Lokaal’.
Hiermee willen we benadrukken dat onze leden diverse politieke overtuigingen hebben
en niet gehinderd zijn door landelijke richtlijnen. Zij vormen samen een eenheid die zich
bezig houdt met wat in uw omgeving gebeurt. Gevoed door u, uit de kernen, met passie
en gevoel voor wat u belangrijk vindt!

Ton Hanssen:
Geen partij, dus weer
een blanco lijst
Afgelopen raadsperiode hebt u kunnen zien dat je als raadslid helemaal geen partij
nodig hebt. Met partijbelangen en machtsdenken bewijs je de burgers geen dienst,
het vertrouwen in de politiek wordt hierdoor ondermijnd.
Ook zijn er geen uitgebreide partijprogramma’s nodig.
Wij houden het bij de volgende drie speerpunten:
• Het creëren van een duurzame samenleving, geen partijpolitiek bedrijven
en gewoon naar de burgers luisteren. Online burgerpeilingen en referenda
zijn moderne manieren om de bevolking zo breed mogelijk bij de politiek en
besluitvorming te betrekken.
• De huidige coalitie heeft in de afgelopen periode veel te weinig gedaan op het
gebied van wonen en milieu. Voor één- en tweepersoonshuishoudens worden veel te
weinig betaalbare woningen gebouwd, zowel voor jongeren als voor ouderen.
• De intensieve landbouw en veeteelt eisen hun tol, met de biodiversiteit en
luchtkwaliteit in Peel en Maas is het slecht gesteld. De voor 2020 afgesproken
doelstellingen m.b.t. duurzaamheid en CO2 reductie halen we bij lange na niet,
waardoor er een grote claim gelegd wordt op de toekomst van onze kinderen.

Het woord SAMEN is voor ons de belangrijkste kernwaarde!
Samen met u, maar ook samenwerken
in de raad, college en met de ambtelijke
organisatie. Samen bereiken we meer en
samen moeten we werken aan het goede
leven en het prettig wonen, werken en
recreëren in ons mooie Peel en Maas.
Mocht u uw gemak kennis willen nemen
van onze standpunten, kijk dan voor ons
uitgebreide verkiezingsprogramma of onze
speerpunten op www.lokaalpeelenmaas.nl.

PvdA / GroenLinks
Geen beloften,
wél idealen
Ik hoor het u al denken: ‘De zoveelste partij die van alles belooft, maar niks doet.’
In dit stukje ga ik u dan ook niks concreets beloven. Iets belóven kan geen enkele partij;
we moeten immers met andere partijen samenwerken om iets voor elkaar te krijgen en
dan moet je ook samen tot een oplossing komen. Via debat en dialoog. Dát is de kracht
van onze democratie: samen overleggen; met burgers, politici en instanties komen we
tot oplossingen. Die zijn niet altijd precies zoals wij dat als PvdA/GroenLinks voor ogen
hadden, maar wel het hoogst haalbare in een samenleving waarin we ieders belang mee
willen nemen.
Zo hebben wij de afgelopen acht jaren ook in de coalitie geopereerd. Constructief,
vechtend voor onze idealen, gericht op samenwerken en: afspraak is afspraak.
U kent ons als de partij die opkomt voor mensen die het minder goed hebben, als
voorvechters van schone lucht, een buitengebied waarin de natuur sparen samengaat
met agrarische activiteit, waarin we wonen betaalbaar willen houden voor jong en oud
en waarin we de zorg van groot belang vinden. Dat weet u allemaal: dat hebben we
ook de afgelopen jaren gedaan. U kunt ons verkiezingsprogramma lezen, onze filmpjes
op Facebook bekijken en dan weet u welke idealen wij
voorstaan en welk beleid we zouden willen. Ik kan u niet
beloven dat wij dit allemaal waar kunnen maken. Wel kan ik
u beloven, dat wij daar ontzettend ons best voor gaan doen!
Annigje Primowees

De kiezersopkomst in Peel en Maas dreigt onder de
50% te zakken, waardoor de legitimiteit van de raad
wordt ondermijnd. Bij coalitievorming wordt ook
nog eens de oppositie, en dus een groot deel van de
kiezers, buitenspel gezet. Coalities zijn nergens voor
nodig en zijn in feite kartels, die in het bedrijfsleven
verboden zijn. Een gemeente is meer gebaat bij een
breed gedragen raadsakkoord waarbij alle fracties
wethouders aan kunnen gedragen.
Ton Hanssen

Ton Hanssen en .. Hanssen

VVD
De VVD is er voor jou!
De VVD heeft een positieve kijk op mens en samenleving.
We gaan ervan uit dat mensen de ambitie hebben zelf iets te willen maken
van hun leven, van betekenis willen zijn voor hun omgeving en een goede toekomst
wensen voor hun kinderen. De gemeente Peel en Maas is er in onze ogen voor om de
voorwaarden te scheppen die mensen stimuleren zelf te bouwen aan hun eigen toekomst.
De VVD staat voor een samenleving waarin de begrippen vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid verankerd zijn, zeker
ook lokaal. Onze liberale uitgangspunten, het algemeen belang van Peel & Maas en de
aanwezigheid van draagvlak zullen altijd onze leidraad zijn. Zo ook in ons Programma;
• De VVD is voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en
ondernemingen.
• De VVD wil dat er voldoende koop- en huurwoningen zijn voor starters en dat er kavels
beschikbaar zijn (ook in de eigen kern) om te kunnen bouwen. We willen groei van al
onze kernen realiseren door voldoende ruimte te bieden voor nieuwbouw.
• De VVD vindt dat plattelandswoningen gelegaliseerd moeten worden.
• De VVD vindt dat de gemeente verfrommeling van wijken tegen moet gaan.
Overlast aanpakken en vernielingen worden snel hersteld. Kosten verhalen op de
veroorzaker.
• De VVD wil dat de agrarische sector, op een verantwoorde wijze, kan blijven groeien en
niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten.
• De VVD vindt dat verkeersmaatregelen zodanig moeten worden aangelegd, dat ze geen
onnodige hinder veroorzaken voor ouderen en gehandicapten.
• De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de
gemeente mensen helpt om voorziening zoals het dorpshuis, de sporthallen, en de
bibliotheek op de been te houden.
• De VVD vindt dat de gemeente nieuw beleid moet ontwikkelen om het bedrijfsmatig
gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing te verruimen. Dit om verloedering van
het buitengebied tegen te gaan.
• De VVD vindt het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis
en cultuur van Peel en Maas kennen.

www.peelenmaas.nl
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Samen de regio versterken
Wij doen met je mee!

De Rabobank Clubkas Campagne
gaat van start!
INSCHRIJVEN
Van 14 maart tot en met 23 april 2018 kunnen de verenigingen
en stichtingen, die voldoen aan de voorwaarden, zich
inschrijven om mee te doen aan de Rabobank Clubkas
Campagne.
STEMMEN
Van 8 mei tot en met 23 mei 2018 mogen leden die vóór
1-1-2018 lid zijn geworden van de bank stemmen op hun
favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Hoe meer stemmen,
hoe hoger de bijdrage die de club ontvangt.
UITREIKEN CHEQUES
In juni maken we op feestelijke wijze de uitslag van de
Rabobank Clubkas Campagne bekend.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/pml
Growing a better world together
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Noodzakelijke restauratie van drie kerkgebouwen
Er doet zich een unieke gelegenheid voor om met provinciale subsidie, een bijdrage van het bisdom en de parochies drie kerkgebouwen die
onder het cultureel erfgoed vallen te restaureren. Het gaat hierbij om
het kerkgebouw in Meijel, waar een grondige renovatie aan het dak en
versteviging van de toren noodzakelijk is en de kerkgebouwen in
Panningen en Helden.
In de afgelopen twee jaar is er
door de gemeente intensief overleg
gevoerd met de provincie, het bisdom en het kerkcluster St. Vincentius
waar deze kerkgebouwen onder
vallen. Deze restauratie vergt een

totale investering van 1.334.000 euro.
Hiervan neemt de provincie 50 procent
voor haar rekening, het bisdom 20
procent, de parochies en de gemeente
ieder 15 procent. Voor de gemeente
komt dit neer op een bijdrage van

200.000 euro. Lokaal Peel&Maas
vindt dit een verantwoorde investering, omdat kerkgebouwen toch zeer
beeldbepalend zijn en kerken een
wezenlijke bijdrage leveren aan de
oorsprong en identiteit van de kernen.
Bij de toekenning van de subsidies
is afgesproken, dat deze kerkgebouwen meer moeten worden opengesteld voor culturele- en toeristische
doeleinden. Kerkgebouwen zijn in
het verleden vaak met veel toewijding en mankracht door de parochia-

nen zelf gesticht, vandaar dat Lokaal
Peel&Maas vindt dat deze investering
van 15 procent van de totale kosten
ook verantwoord is.
Omdat in de raadsvergadering
van 20 februari de meerderheid van
de gemeenteraad zich positief heeft
uitgesproken over het raadskrediet,
zal dit niet anders zijn bij de besluitvormende raadsvergadering van
13 maart.
Wie Naus,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Wonen voor jong en oud in Peel en Maas
In de afgelopen raadsvergadering is de woonvisie van de gemeente
Peel en Maas besproken. Hierin staat omschreven dat er de komende
jaren steeds meer ouderen gaan komen, dat er te weinig woningen voor
starters zijn en dat mensen die een inkomen hebben dat net boven de
inkomensgrens ligt voor een huurwoning, moeilijk aan een huis kunnen
komen. PvdA/GroenLinks heeft zich dan ook hard gemaakt voor de bouw
van meer (zorg)woningen voor deze mensen.
Hierdoor komt de doorstroming
op gang en komen er mede voldoende woningen vrij voor woonurgenten, zoals mensen met een laag
inkomen, toegelaten vluchtelingen

en arbeidsmigranten. Daarnaast heeft
PvdA/GroenLinks er ook sterk voor
gepleit om meer tijdelijke woningen te bouwen voor deze mensen.
Indien deze woningen in de toekomst

niet meer nodig zijn kunnen deze ook
weer gemakkelijk worden verwijderd.
Er zit voldoende ruimte in het
beleid om te voldoen aan de woonbehoeften van al onze inwoners. Door in
te zetten op het minder bouwen
van luxe koopwoningen (waar we er
anders teveel van krijgen) in nieuwe
uitbreidingsgebieden, wordt juist
voorkomen dat mensen een oudere
woning in de kernen nauwelijks meer
kunnen verkopen en wordt ervoor
gezorgd dat verpaupering van de

kernen wordt voorkomen.
Daarnaast juicht PvdA/GroenLinks
het toe dat er bij de bouw van
nieuwe woningen en aanpassing
van bestaande woningen sterk
wordt ingezet op het gasloos maken
van nieuwbouwwoningen en het
stimuleren van energieneutraal
maken van bestaande woningen.

Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

CDA: stabiel en midden in de samenleving
Nog even en dan mag u mede bepalen wie de komende vier jaar de
gemeenteraad mogen vormen. Graag wil het CDA ook nu weer de
stabiele factor zijn in steeds veranderende tijden.
De afgelopen vier jaar hebben we traditiegetrouw bewezen
dat we een stabiele koers kunnen
varen. We kwamen met oplossingen voor lastige kwesties, hielden
de vinger aan de pols en grepen in
als dat nodig was. Dat was meer
dan eens nodig: bijvoorbeeld bij
de containerwoningen in Kuukven
Baarlo, bij de voorgenomen verkoop
van De Heldense Bossen en bij het

dreigende slot op de woningbouw.
Telkens wezen we op het belang van
de dialoog en op een goede communicatie met betrokkenen. In onze ogen
moet een gemeente naast u staan
in plaats van tegenover u. Wij willen dorpskernen waar u samen met
andere inwoners zoveel mogelijk zelf
bepaalt wat voor uw kern belangrijk
is. Ook in de komende periode kunt u
op het CDA rekenen. We hebben een
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helder programma en de deskundigheid die nodig is om samen met u
Peel en Maas weer een stap verder te
brengen.
Er komen grote wetswijzigingen aan op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook de zorg blijft de
komende jaren aandacht vragen, net
als ruimte voor de invulling van de
woningbehoefte en de veiligheid van
onze buurten en wegen.
Daar hebben wij u bij nodig.
Mogen wij op u rekenen?
Raadsleden en kandidaten
CDA Peel en Maas

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Eucharistieviering kerk Maasbree

Herdenkings
bijeenkomst over
oud-Indiëgangers
Ter nagedachtenis aan de oud-Indiëgangers die na de Tweede
Wereldoorlog naar Nederlands-Indië vertrokken, wordt op zondag
18 maart een bijeenkomst georganiseerd in de kerk in Maasbree. Er is een
eucharistieviering waar liederen worden gezongen en de namen worden
voorgelezen van de mannen die naar Indië vertrokken.
Historische Werkgroep De Brede
uit Maasbree organiseert al jaren de
herdenkingsbijeenkomst samen met
de vier oud-Indiëgangers uit Maasbree
die nog in leven zijn: Jan van Diepe,
Jo Trepels, Ton Vaessen en Sraar
Walraven.

46 Maasbreenaars
naar Indië

Meijelse muzikanten bij Roda JC
De muzikanten van de Meijelse percussiegroep Prima Verde, onderdeel van schutterij
St. Willibrordus, waren te gast bij de eredivisiewedstrijd tussen Roda JC en Sparta in Kerkrade.
Voor aanvang van de wedstrijd maakten de muzikanten bij de ingang van het stadion muziek om zo
de vele supporters welkom te heten. Tijdens de wedstrijd en in de rust werd met tussenpozen vanaf
de tribune gespeeld. Dat Roda verloor was niet te wijten aan de wel goed spelende Meijelnaren.

“Talrijke jongemannen moesten in
de jaren 1946-1949 naar NederlandsIndië vertrekken om daar als
strijders voor een goede zaak, dat
dachten de mensen toen, mee te
doen aan de oorlogshandelingen”,
aldus de werkgroep. Uit Maasbree
hebben verschillende jongemannen
hun militaire plicht voor het

vaderland moeten vervullen.
Het waren er in totaal 46, waarvan
9 oorlogsvrijwilligers en 37
dienstplichtigen. In oktober 1946
zijn de eerste dienstplichtigen
vertrokken, in maart 1951 zijn de
laatste dienstplichtigen teruggekeerd.
De meesten zijn behouden in
Maasbree teruggekeerd, vier van hen
zijn naar een ander land vertrokken
en één van hen, Piet Peters, verloor
in Nederlands-Indië het leven.
De viering begint om 11.00 uur in
de Aldegundiskerk in Maasbree.
Het kerkkoor zingt Krontjongliederen, begeleid door Rita Voesten
op accordeon en Wiet Hermans op
gitaar. Om de oud-Indiëgangers
te herdenken, worden hun namen
voorgelezen.

Met dekenaat Horst-Helden
Advertorial

Definitief einde
Levensloopregeling
komt in zicht
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Wellicht heeft u er ooit van gehoord, maar waarschijnlijk bent u het allang weer vergeten.
De Levensloopregeling. Deze regeling werd ingevoerd in 2006, met de bedoeling werknemers de mogelijkheid
te geven fiscaal aantrekkelijk te sparen voor een langere verlofperiode. In de praktijk echter werd de regeling
met name gebruikt om eerder te kunnen stoppen met werken en dat was nu juist niet de opzet.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat
het eerstvolgende kabinet, de regeling al na
zes jaar, in 2012 dus, weer afschafte. Er waren
echter uiteraard nog legio levensloopspaarders
met een levenslooptegoed dat nog moest
worden opgenomen. Om hiervan af te komen
werden de mogelijkheden om het bedrag op de
Levenslooprekening op te nemen vergroot.
Onder meer werd het mogelijk om in 2015
ineens het tegoed op te nemen, waarbij er “maar”
80% van het Levenslooptegoed werd belast.
Een mogelijkheid om het Levenslooptegoed om te
zetten in een vorm van oudedagsvoorziening, zoals
bijvoorbeeld een lijfrente, werd uitdrukkelijk door
de regering afgewezen.
Veel Levensloopspaarders hebben hun
tegoed in 2015 afgekocht, maar een kleine
groep heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.
Dit spaartegoed staat er nog. Op 31 december
2021 loopt echter de overgangsregeling van de
Levensloop af. Dat betekent dat alle dan nog op
de Levenslooprekening staande tegoeden belast
vrijvallen. Dat is al over vier jaar.
Een eenmalige extra fiscale inkomensbron
kan tot nadelige belastinggevolgen leiden
(hogere belastingschijf) en dus zou het
aantrekkelijk kunnen zijn om de uitkering te
spreiden over meerdere jaren. Dat is echter wel een

beetje koffiedik kijken, want als de plannen van
het huidige kabinet doorgaan, zullen de tarieven
van de Inkomstenbelasting de komende jaren lager
worden en zou het juist aantrekkelijk kunnen zijn
om te wachten.
Daarbij speelt ook nog de hoogte van uw
inkomen en de verwachting voor de komende vier
jaren een rol. Verwacht u een inkomensstijging dan
lijkt het verstandig de uitkering van de Levensloop
naar voren te halen, verwacht u juist een daling
of dip in uw inkomen dan kunt u wellicht beter
daarop wachten voordat u tot uitkering over gaat.
Een algemene regel is niet te geven.
In elk geval kan het geen kwaad nog
eens in uw kast te kijken of u nog zo’n
Levensloopspaarrekening heeft. Als dat zo is laat u
dan goed adviseren wat in uw situatie het beste is.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel, T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Bijeenkomst over
armoede en milieu
Mia Janssen-Brouwer, vice-voorzitter van het dekenaat Horst-Helden,
houdt op maandag 19 maart een informatiebijeenkomst in de dagkapel
van de Meijelse kerk. Tijdens die bijeenkomst wordt stilgestaan bij de
thema’s armoede en milieu in het kader van de Vastentijd.
Volgens Paus Franciscus is een
ingrijpende ommekeer nodig, zo
zegt de parochie in Meijel. “De paus
is sterk begaan met het lot van de
armsten en maakt zich zorgen om
de vervuiling van ons milieu en de
klimaatcrisis. De kerk, politiek en
maatschappij moeten sterker gericht
zijn op het behoud van de schepping,
het tegengaan van milieuvervuiling
en meer aandacht besteden aan de
klimaatcrisis.” Daarnaast deelt de

parochie de mening van de paus
dat de leefomstandigheden van de
allerarmsten moeten verbeteren.

Juiste moment
Omdat de huidige Vastentijd
hier volgens de parochie het juiste
moment voor is om bij stil te staan,
komt mevrouw Janssen-Brouwer een
informatiebijeenkomst voorzitten.
Deze begint om 19.30 uur, maar
binnenlopen kan al vanaf 19.15 uur.

Arno Bouten vervangt Wil Nijssen

Nieuwe voorzitter
Cycling Team Limburg
Wil Nijssen heeft tijdens de jaarvergadering van Cycling Team Limburg,
voorheen MTB Baarlo, aangegeven te stoppen als voorzitter van de mountainbikeclub. Arno Bouten heeft het stokje overgenomen, zo maakte de
club dinsdag 13 maart bekend.
Wil zette zes jaar geleden de
vereniging, samen met Ton Nijssen
en Leon Daniels, op. Daarvoor was
hij al vier jaar nauw betrokken
bij het KTM-team en daarvanuit
werd de mountainbikevereniging
opgestart. De insteek was
een wedstrijd gerelateerde
mountainbikevereniging. “Hierin was
MTB Baarlo uniek, omdat zij zich sec

op het mountainbiken richtte”, aldus
de club.
Hoewel hij afstand neemt van
het voorzitterschap, blijft Wil binnen
de wedstrijdcommissie actief en
zet hij samen met zijn vrouw Anita
tenten op bij wedstrijden om de
renners te verzorgen en aan te
moedigen. Arno Bouten heeft het
voorzitterschap overgenomen.

15
03

Open Peel en Maas
Solistenconcours
in Helden

Ervaringen
Kees Bastianen

Lezing over
50 jaar
parkieten
houden
Parkieten Sociëteit Noord- en
Midden-Limburg houdt op
dinsdag 20 maart een lezing bij
partyrestaurant De Houbereij in
Panningen. Dan vertelt Kees
Bastianen hoe hij vijftig jaar
geleden begon met het houden
van parkieten en zijn ervaringen
tot aan nu.
Gedurende een halve eeuw
deed de gastspreker ervaring op
met diverse soorten parkieten
en mutaties van alexanders,
pruimkoppen, roodvleugels,
bergen, halsbanden, de diverse
amazones, kaketoes en ara’s.
Hij laat eigen beelden zien, vertelt
over het voer dat hij gedurende de
winter en zomer geeft en doet zijn
kweekervaring uit de doeken van
diverse soorten parkieten.
De avond begint om 19.45 uur
en vindt plaats bij partyrestaurant
De Houbereij in Panningen.

Vrijwilliger worden

Informatie
bijeen
komst over
burgerhulpverlening
Stichting Hart voor Peel en
Maas houdt op woensdag
21 maart een voorlichtingsavond
over burgerhulpverlening.
Deze vindt plaats in het Huis van
de Gemeente in Panningen.
Belangstellenden die naar de
avond komen, worden voorgelicht
over het project waarbij een
aantal verenigingen samen met de
Regionale Ambulance Voorziening
Limburg Noord (RAV LN) een
dekkend netwerk wil opzetten van
burgerhulpverleners. Wanneer een
vrijwilliger is opgenomen in dit
netwerk en iemand in de omgeving
een circulatiestilstand krijgt, wordt
de hulpverlener gealarmeerd door
middel van een smsje zodat hij of
zij hulp kan verlenen.

Uitleg
De organisatie geeft daarnaast
uitleg over wat het precies inhoudt
om burgerhulpverlener te zijn,
wanneer en hoe iemand vrijwilliger
kan worden en wat er van zo
iemand wordt verwacht.
De bijeenkomst begint om
19.30 uur in het gemeentehuis in
Panningen en is vrij toegankelijk.
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Voor het eerst wordt dit jaar het Open Peel en Maas Solistenconcours
gehouden. Bij zaal ‘t Centrum bij Apollo in Helden treden zondag 22 april
verschillende jonge muzikanten en ensembles op. Fanfare St. Cecilia uit
Helden organiseert het concours samen met het comité van het concours.

Peter Thiede, Jan Peeters, Marij Thiede,
Theo Beurskens en Marianne Bertrams

Jeu de boules Maasbree

Jan Peeters
winnaar Winterafsluittoernooi
Door: jeu-de-boulesvereniging Breetanque Maasbree
Jeu-de-boulesvereniging Breetanque uit Maasbree deed dinsdag
6 maart mee aan het Winter-afsluittoernooi in Boekend. In totaal namen
er 36 leden deel aan het toernooi, dat werd gespeeld in de mixvorm.
Alle deelnemers speelden in de
drie rondes met een andere partner.
Na drie rondes waren er zes spelers
met drie gewonnen wedstrijden.
Op de eerste plaats eindigde
Jan Peeters met 3w. +30, gevolgd
door Marij Thiede (3w. +22) op de
tweede plaats en Theo Beurskens
op plek drie met 3w. +22.
Als extraatje werden nog twee

door een tuinwinkel uit Maasbree
geschonken prijzen verloot.
De winnaars waren Marianne
Bertrams en Peter Thiede. “Het was
een zeer gezellige middag met in
de pauze koffie met een stukje vlaai
uit Maasbree. Een woord van dank
aan de organisatie, bestaande uit
Riet Vaessen, Herman Janssen en
Peter Thiede”, aldus de club.

Solist Pim Dautzenberg van fanfare St. Cecilia Helden
Een jury, bestaande uit diverse
deskundigen, beoordeelt de optredende solisten. Per divisie zijn er
prijzen te verdienen en ontvangen
winnaars een schriftelijk oordeel
van het juryteam. De Peel en Maas
Trofee gaat naar de muzikant of

muzikanten met het hoogste aantal
punten van het concours.
Kijk voor meer informatie op
www.fanfarehelden.nl onder de kop
Open Peel en Maas Solistenconcours.
Aanmelden kan tot dinsdag
19 maart.

csbttfsjf

Nieuwe menukaart

Brasserie Gooije Raod
vanaf dinsdag 13 maart 2018

Paasmenu 1 en 2 april

3 gangen € 28,50 | 4 gangen € 32,50
Vrije inloop tussen 12.00 - 20.00 uur

Meer informatie

www.raodhoesblerick.nl
reserveren via info@raodhoesblerick.nl

Hier waken wij
Stem:

www.anders-nu.nl

Lijst 5
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Vijf punten voor
volleybalsters Grashoek
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Pann Heuf
ingen

met
et én voor
bedrijven, onderwijs,
nderwijs,
burgers en overheid

vr 23 maart van 14.30 - 17.00 uur
za 24 maart van 10.00 - 16.00 uur

Deelnemers:
Accent Jobs

Multi-Service schoonmaak/bedrijfsdiensten

Adecco
Akatherm
Aquafun

NLW Groep Panningen
Novisem
Ontdeklab

Asbestsanering Het Zuiden

PanSign Communicatie

Bakkerij op de Beek
Bevo Hc
Bouwmensen Limburg

Polygarde
PSW & PSW Werk
Rabobank Peel, Maas en Leudal

Dakdekkersbedrijf Versteegen

Regio Service

DHL
ELBO Engineering
Engie Refrigeration
EnVeCo
G S Products
Gemeente Peel en Maas
Ghielen Touringcarbedrijf
Hanssen Group
Heldens Springkussenverhuur
Herman Vaessen Maasbree
Invite Jobs
Jumbo Van Beek Panningen
Janssen Bouwen | Ontwikkelen
Leenders & Gielen Adviseurs

Rena Castings
Rendiz Zorg
RevoCare
Ria Joosten Catering & Evenementen
Rimas
Schatorie Kessel Dakbedekkingen
Start Home Rentals
Stichting Cultuurpad
Tasty Bugs
The Helden Chronicles
Van Doren Engineers
Vorkmeer
Wicro Plastics
WP-Haton

Op zaterdag demonstraties

voetbalrobots
Tech United Eindhoven (TU/e)

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Het eerste damesteam van VC Grashoek moest op zaterdag 10 maart op bezoek bij de hekkensluiter.
Onderschatting en concentratieverlies op basis van de stand waren de grootste tegenstander. De dames van
Jokers uit Maastricht hadden er zin in, maar de Grashoekse dames waren te sterk voor de gastvrouwen, 0-4.
In de eerste set schoten de
Grashoekse dames goed uit de startblokken. Het fanatisme was te horen
en ze konden zich wat foutjes permitteren. Het was Grashoek dat de
leiding nam en de set binnensleepte
met 25-13. Over de volgende set was
een boek te schrijven. Met een opeenstapeling van persoonlijke fouten aan
Grashoekse zijde nam Jokers brutaal

de leiding. Via 6-3 bouwden zij een
voorsprong op van acht punten naar
een stand van 15-7. Jokers behield
de leiding en kwam op een 20-15
voorsprong. Toeval of niet, maar een
service-serie bracht VC Grashoek naar
20-19 en daarmee compleet terug in
deze set. Het foutenfestijn ging echter
door en op 24-23 was er het eerste
setpunt voor Jokers. Dit kregen ze

nog een keer op 26-25, maar het was
Grashoek dat uiteindelijk de set met
29-27 binnenhaalde.
Set 3 en 4 werden redelijk makkelijk gewonnen door Grashoek met
twee keer 25-16 en dus 4-0. Voor de
stand betekent dit dat VC Gsashoek
op plek 8 blijft staan op dit moment,
maar dat het gat naar plek 3 op dit
moment maar drie punten is.

Voetballers Helden in
tweede helft voorbij Ell
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Niemand leek het eerste herenteam van VV Helden bij de rust een goede kans toe te dichten op een
overwinning. Desalniettemin stapten de blauwhemden met een ruime 0-5 overwinning van het veld bij RKESV in Ell.
In het eerste bedrijf werd er door
geen van beide partijen goed voetbal
gespeeld. Desalniettemin kreeg RKESV
de grootste kansen op een voorsprong. Jelle Heber zag Nick Bouten
echter goed redding brengen op zijn
schoten op het Heldense doel, waardoor Helden ternauwernood met 0-0
de rust in mocht gaan.
Na de thee leken de Heldenaren
als herboren terug te keren.
Tom Peeters, in de rust ingevallen,
liet meteen zijn meerwaarde blijken

door vlak na de aftrap een voorzet
bij de tweede paal af te leveren bij
Mairen Zeevenhoven, die vervolgens
Ton Peeters een niet te missen kans
bood, 0-1. Maikel Evers kreeg meteen na de openingstreffer een goede
mogelijkheid om de stand gelijk te
trekken, maar ook hij vond doelman
Bouten op zijn pad. Tom Peeters wist
vlak daarna zijn invalbeurt nog meer
kracht bij te zetten door in de rebound
wel te scoren waardoor de marge verdubbelde, 0-2. De wedstrijd was hele-

maal gespeeld toen Quincy Beurskens
na ongeveer een uur spelen de bal
terugspeelde op zijn eigen doelman,
maar tot zijn eigen verbazing de bal
over de voet van doelman Beurskens
zag stuiteren en het doel in zag rollen. Met een 0-3 op het scorebord kon
het Heldense publiek met een gerust
gevoel de wedstrijd uitzitten en zag
het Freek Kessels met twee treffers
de score nog opschroeven naar de 0-5
eindstand. Door de overwinning blijft
het spannend bovenin.

Tennislessen en kidsdag

Tennisweek Maasbree
De week van maandag 19 tot en met zaterdag 24 maart staat in Maasbree in het teken van de sport tennis.
Zo is er scholentennis bij basisschool De Violier, kunnen kinderen uit Maasbree en Koningslust deelnemen aan
een gratis tennisles en is er een Tenniskids-dag bij tennisclub LTC Maasbree.

Aanvang 11.00 uur • 13.30 uur • 15.00 uur

handbalclinic
Bevo Hc
Aanvang 13.00 uur tot 16.00 uur
Organisatie is in handen van:

Leerlingen van de groepen 3 tot
en met 6 van basisschool De Violier
uit Maasbree krijgen op maandag
19 en dinsdag 20 maart tennisles op
school. Daarnaast kunnen kinderen uit
de dorpen Maasbree en Koningslust
meedoen aan een gratis tennisles op
dinsdag 20 of woensdag 21 maart.
Die les wordt gegeven op het tennis-

park van LTC Maasbree en begint om
16.00 uur. Rackets kunnen op het park
worden geleend.
Op zaterdag 24 maart vindt er
een Tenniskids-dag plaats van 13.30
tot 15.30 uur. Er wordt onder meer
een tennisclinic gehouden, er is een
bal- en slagvaardigheidscircuit en
een demonstratie-tenniswedstrijd die

gegeven wordt door oudere jeugdleden.
Neem voor meer informatie en
aanmelden over de proeflessen en
kidsdag contact op met de jeugdcommissie van de Maasbreese tennisclub
via jeugdcommissie.ltc@gmail.com
onder vermelding van ‘gratis proefles/
tenniskids-dag’ met naam en leeftijd.
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KV Mechelen, Odense BK en Chelsea FC

Deelnemende clubs MVC
Top O12-toernooi bekend
De Belgische club KV Mechelen en Odense BK uit Denemarken zijn twee nieuwe namen van voetbalclubs die
in augustus meedoen aan het MIRU&HJS MVC Top Onder 12 Toernooi in Maasbree. De elf deelnemende clubs,
waaronder oude bekenden als Feyenoord, Vitesse en Chelsea FC uit Londen, werden onlangs bekendgemaakt
door de organisatie.

Meijel 2 kampioen
in derde klasse
Door: beugelclub BC Meijel
Door een 4-1 overwinning op de reserves van het Belgische
Bree is het tweede beugelteam van BC Meijel niet meer in te
halen door de naaste belagers en kon zaterdag 10 maart het
kampioenschap gevierd worden. Een grote schare supporters was
naar de beugelbaan gekomen om de wedstrijd te aanschouwen.
Jan Bouten, Marij Scheres, Wiel Janssen, Roy Scheres en Frits
Snijders mochten na de wedstrijd de felicitaties in ontvangst
nemen.

Impressie van het toernooi in 2017 (Foto: Bart Bos Fotografie)
De dertiende editie van het internationale voetbaltoernooi voor jeugdige spelers (voorheen D-jeugd) vindt
dit jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26 augustus. Al jaren organiseert
voetbalclub MVC’19 uit Maasbree het
toernooi op de eigen voetbalvelden.
Nederlandse clubs die vertegenwoordigd zijn tijdens het toernooi

zijn AFC Ajax, Feyenoord Rotterdam,
AZ Alkmaar, Vitesse Arnhem en VVVVenlo. Belgische deelnemende clubs
zijn KRC Genk en KV Mechelen en uit
Duitsland doen Bayer’04 Leverkusen
en Aberdeen FC uit Schotland mee.
De Deense club Odense BK is een
nieuwkomer dit jaar. Daarnaast doet
de Londense J012-jeugd van Chelsea

FC mee. Naast de elf betaald-voetbalorganisaties doet ook dit jaar weer
een amateurteam mee met spelers uit
de regio Peel en Maas, Horst aan de
Maas en Venlo. Dit team staat dit jaar
onder leiding van Theo Tielen, Ron van
den Kerkhof en Marco Daniëls.
Kijk voor meer informatie over het
voetbaltoernooi op www.mvctopd.nl

Tegen degradatiekandidaat Swalmen

BEVO niet overtuigend
naar winst
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO trad zondag 11 maart aan tegen degradatiekandidaat Swalmen, dat dit
seizoen zijn draai ook nog niet echt kan vinden. Het spel hield niet over, maar de Beringse gastheren hielden de
punten in eigen huis, 4-2.
Zoals afgesproken begon BEVO
met veel druk op het vijandelijke doel
en wist zich ook enkele hele goede
mogelijkheden uit te spelen, met
name in het eerste half uur. BEVO
bleef aandringen en de Swalmenploeg was rijp voor de slachtbank,
maar door onnauwkeurig spel bleef
het bij de brilstand.
In de 25e minuut dan eindelijk een
keurige aanval via Sam van Rijt, die
Jeffrey Spee diep stuurde. Deze legde
precies op tijd het balletje breed,
waardoor de geheel vrijstaande Kris
Hermans de 1-0 kon binnenschieten.
BEVO miste daarna nog meer kansen.
In de laatste minuut voor rust kon

er vanuit de Swalmen-verdediging in
alle rust een lange bal worden gegeven op een van de spitsen. Die raakte
de bal geheel verkeerd, maar daardoor
viel de bal geheel onverwachts voor
BEVO-keeper Nick Steeghs bij de korte
paal in het net, 1-1.
BEVO was in de eerste fase na
rust onherkenbaar en speelde veel te
chaotisch en had heel veel balverlies,
terwijl Swalmen haar kansen rook.
In de 65e minuut kon een spits van
Swalmen op de rand van het zestienmetergebied geheel vrij uithalen, 1-2. De wedstrijd verharde na de
Swalmense voorsprong. De scheidsrechter zag zich genoodzaakt om in

een tijdsbestek van een halfuur zes
gele kaarten en twee keer rood uit te
delen.
De Swalmen-ploeg stond twintig
minuten voor tijd nog maar met negen
spelers op het veld. BEVO gooide alles
op de aanval. Na enkele minuten werd
het 2-2 na een voorzet van Eric Minten,
die door iedereen werd gemist. Aanval
op aanval golfde nu op het vijandelijke
doel af en tien minuten voor tijd nam
BEVO een verdiende voorsprong door
Sam van Rijt, 3-2.
Rob Minten scoorde nog uit een
strafschop, nadat hij zelf onderuit
getrokken werd door een Swalmenverdediger, 4-2.
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Klasseverschil te groot

Panningen heeft geen kind aan Bieslo
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op het programma op zondag 11 maart stond voor het eerste herenteam van SV Panningen de wedstrijd aan
de overkant van de Maas tegen Bieslo. Alhoewel, een echte wedstrijd werd het niet, daarvoor was het
klasseverschil tussen laagvlieger Bieslo en koploper Panningen, te groot. Het werd 4-0 voor de bezoekers.

De scheidsrechter was de jeugdige heer Claassen uit Deurne en
het veld was, hoe kan het anders,
in deplorabele staat. De eerste kansjes
waren voor het in het zwart spelende
Panningen: Remco Litjens schoot hoog
over. Bram Leenders opende in de 13e
minuut de score, na een schot van binnen het zestienmetergebied, die nog
door een Bieslo-verdediger van richting werd veranderd, 0-1.
In de 29e minuut vond het enige
echte wapenfeit van Bieslo plaats.
Siem Hillekens nam een voorzet van
net buiten het strafschopgebied in
één keer op zijn slof, maar zijn kiezelharde schot ging net over. Nog één
keer kon Bieslo dreigend worden:
in de 44e minuut ging een op het oog
gevaarlijke kopbal over het doel van

Jordy Nelissen.
In de tweede helft was Panningen
heer en meester en tilden achtereenvolgens Remco Litjens (0-2 in de 52e
minuut), Idris Pakasa (0-3 in de 71e
minuut) en Robin van Osch (0-4 in de
88e minuut) de stand naar een voor
Panningen draaglijk aanzien.
Het echte sprankelende voetbal
ontbrak echter, daarvoor was de
tegenstander te zwak en het veld
te slecht. Anders zal dat zondag
18 maart zijn op sportpark PanningenNoord, tegen de grote concurrent
voor Panningen en Helden, Horn.
Bij winst kan Panningen de tweede
periodetitel nauwelijks meer ontgaan
en zal de strijd om het kampioenschap
gaan tussen ‘Dörp’ en ‘Kepèl’.
(Foto: SC Knuurke)
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Mark van Dijk, tweede van rechts, werd derde

Mark van Dijk
derde op NK
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub Helden had op zaterdag 10 maart maar liefst negen
deelnemers op het NK tot 18 jaar in Tilburg. Het leverde geen Nederlands
kampioen op, maar Mark van Dijk wist de bronzen medaille mee naar huis
te nemen.
De dag begon met Luna Lucker en
Janine Janssen, die allebei erg goed
judoden en drie keer wisten te winnen. Beide dames werden met goed,
afwisselend judo negende in een
zware poule. Daarnaast wist Diego
Coopmans als eerstejaars in de klasse
tot 66 kilogram zevende te worden.
Dit door middel van twee goede
winstpartijen.
Jarno Hoenson en Joyce Peters
wisten geen partij te winnen. Ze judoden goed, maar het zat er net niet
in. Eefje Moors begon haar toernooi
goed met een winstpartij. Ze raakte
echter geblesseerd en koos ervoor,
op advies van de coaches, te stoppen.

Aron Theunissen judode wederom
geweldig. Hij wist knap de halve finale
te bereiken. Deze verloor hij van de
uiteindelijke kampioen. Voor de partij
om brons kwam hij op voorsprong met
een goede overname. Hij verloor alsnog en werd vijfde. Erg zuur, want er
had misschien wel meer ingezeten.
Mark van Dijk had veel pech
met de loting, maar knokte zich
desondanks met gemak naar de
halve finale. Ook deze wedstrijd ging
hij goed van start. Een klein foutje
werd echter direct afgestraft door de
uiteindelijk kampioen. Hierdoor miste
Mark de finale. De partij om brons
werd wel overtuigend gewonnen.
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Geen antwoord op tactisch spel

MVC’19 afgetroefd door
Ysselsteyn
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 11 maart kansloos verloren van een zakelijk,
maar efficiënt voetballend Ysselsteyn. MVC’19 had geen verweer tegen het tactische spel van de gasten. In de
lucht waren de MVC’ers kansloos en wat betreft duelkracht waren de Maasbreese voetballer ook onmachtig.
De 4-1 nederlaag was terecht.

OVU-beugelaars
te sterk voor Meijel
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Een keurig herstel voor de beugelaars van OVU uit Kessel op
zaterdag 10 maart na de nederlaag tegen Helden een week eerder.
Tegen hekkensluiter Meijel werden vier belangrijke punten in de strijd
om de zesde plaats binnengehaald.
Sjaak Ottenheim won in de eerste
partij gemakkelijk van Geer Daems,
0-1. Roy Dorssers kon het niveau van
eerder dit seizoen niet meer bereiken, maar ‘harkte’ tegen Dré van
Enckevort wel het tweede punt binnen, 0-2. Roel Ottenheim had in de
derde partij helemaal geen kind aan

Louis Maessen, 0-3. Bjorn Bongers
had het in de vierde partij wel lastig
tegen Meijel-kopman Harrie Hanssen,
maar zorgde toch voor de 4-0. In
de laatste partij liep Ralf Joosten,
na twee missers in het begin continu
achter de feiten aan en moest het
punt aan Eric Smits laten.

Wat pakken we
vandaag aan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we altijd vacatures waar je direct aan de slag kunt.
Kijk maar eens hieronder. Wat wordt jouw volgende baan?

Machine bediende kaasmakerij

Clim Moonen in duel (Foto: Math Geurts Fotografie)
Ysselsteyn kreeg na
miscommunicatie in de Maasbreese
defensie een vrije trap in de
8e minuut. De niet harde, maar wel
zuivere vrije trap verdween in de
benedenhoek, 1-0. Doelpuntenmaker
was Dennis Teunissen, die een ware
kwelgeest was voor de Maasbreese
defensie door zijn beweeglijkheid,
maar ook zijn duelkracht.
MVC’19 probeerde daarna
tegengas te geven, maar Ysselsteyn
gaf MVC’19 nauwelijks kans om via
de flanken aan te vallen. Zo werd de
toevoer naar Ron van den Kerkhof
afgesloten. MVC’19 kreeg slechts
sporadisch kansen, terwijl alle hoge

ballen in de Maasbreese defensie aan
de basis stonden van kansen van de
gasten.
Toch kwam MVC’19 in de
30e minuut tot de gelijkmaker.
Een fraaie voorzet van Clim Moonen
werd mooi ingekopt door Ron
van den Kerkhof. Nog geen twee
minuten later stond het alweer
1-2. Boy Geerets scoorde deze
goal. Wim Vaessen de Maasbreese
assistent-scheidsrechter had
voor buitenspel gevlagd, maar
scheidsrechter Kerkhof keurde het
doelpunt goed.
MVC’19 was aangeslagen. In de
44e minuut werd MVC’er Jaap Bruijnen

gevloerd door een Ysselsteyn-speler
op het middenveld, maar liet de
scheidsrechter doorspelen. Dat had
fatale gevolgen toen Ysselsteyn even
later een penalty kreeg die verzilverd
werd, 1-3.
Een aangeslagen MVC’19 zocht
het kleedlokaal op. Wie had gehoopt
dat MVC’19 wils- en veerkracht na
rust zou tonen, kwam bedrogen
uit. Het team wilde wel, maar kon
niet. Ysselsteyn kreeg zelfs de beste
kansen na rust. MVC’19 speelde een
van zijn mindere wedstrijden. In de
slotminuut werd het nog 1-4, toen
MVC-keeper Stan Caris een onnodige
penalty veroorzaakte.

Zevenklapper

Vac.nr. P023415
Je maakt en bewerkt kaas op ambachtelijke wijze. Je bedient de
machines en werkt in twee ploegen.

Hekwerkmonteur

Vac.nr. P023117
Samen met de voorman plaats en monteer je hekwerken en
poorten. Daarnaast voer je het onderhoud uit.

Grondwerker

Vac.nr. P019167
Je maakt bestratingen en voert graafwerkzaamheden en reparaties
uit. Als een echte vakman maak je nieuwe rioleringen. Je werkt
ongeveer 40% binnen en 60% buiten.

Onderhoudsmonteur verpakkingsmachine
glastuinbouw

Vac.nr. P023019
Jij zorgt voor periodiek onderhoud van de machines en elektrokarren. Daarnaast los je storingen snel en vakkundig op. Je bent
positief ingesteld en een echte aanpakker.

Egchel haalt op eigen
veld uit tegen RKSVV

Planner – Coördinator plantenkwekerij

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 11 maart flink uitgehaald tegen RKSVV uit het Weertse
kerkdorp Swartbroek, 7-1. Maar liefst drie treffers kwamen voort uit (terechte) strafschoppen. Ondanks een
voortijdige beslissing vlak na rust bleven de gasten strijden voor een beter resultaat. De thuisclub was echter
effectiever in het benutten van de kansen.

Oogstmedewerker tomaten

Al na vijf minuten kwam
Egchel op voorsprong toen Lex
Verstappen vrije doortocht kreeg
en keeper Koen Geven het nakijken
gaf, 1-0. Tien minuten later was
de stand alweer in evenwicht.
Na een mooie aanval over links
zorgde Daan Siero uit de voorzet
voor de 1-1. Na een halfuur sloop
Paul Ververgaert het vijandelijke
strafschopgebied binnen en werd
daar tegen het gras gewerkt,
strafschop. Luc Crommentuijn schoot
snoeihard binnen, 2-1. Nadat een

vrije trap en een schot van RKSVV
niets opgeleverd hadden, vergrootte
Egchel vlak voor rust de marge.
Keeper Geven maakte een slippertje
in zijn eigen zestienmetergebied en
Paul Ververgaert pakte het kadootje
graag uit, 3-1.
Na vijf minuten in de tweede
helft kwam de volgende penalty.
Colin Bruisten werd onderuit gehaald
en wederom Luc Crommentuijn
schoot vanaf 11 meter raak, 4-1.
Wedstrijd beslist. Swartbroek gaf zich
echter niet zomaar gewonnen en

kreeg een dot van een kans, maar
miste deze. Na een uur spelen zorgde
Luuk Timmermans uit een voorzet
van Lex Verstappen voor de 5-1.
Tien minuten voor tijd de
derde strafschop van deze middag.
Ryan werd licht onderuit gehaald,
Lex Verstappen tekende vanaf de
stip voor de 6-1. In blessuretijd
zorgde Lex voor diens derde en
Egchels’ zevende doelpunt van
vandaag. Uit een aanval over diverse
schijven zorgde hij voor het laatste
wapenfeit, 7-1.

Vac.nr. P022069
Jij bent de schakel tussen verkoop en productie. Een sociaal
en analytisch sterke coördinator, met inzicht in processen. Je
maakt de planning van de verschillende plantsoorten en
werkt met telers en verkopers.
Vac.nr. P013326
Naast allerlei werkzaamheden in de tomatenoogst werk
je buiten het teeltseizoen mee aan de voorbereidingen
voor de nieuwe teelt. Je werkt vanaf 6.00 uur ’s ochtends dus vroeg opstaan is voor jou geen probleem.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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Eerste wedstrijd na winterstop

Koningslust
wint doelpuntrijk duel
Door: Tom Hunnekens, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste team van VV Koningslust voetbalde op zondag 11 maart pas de eerste wedstrijd na de winterstop.
Tegenstander op sportpark De Lust was Altweerterheide. De gasten werden met een forse nederlaag naar huis
gestuurd, 6-3.

VC Kessel Dames
onderuit in derby
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel speelden op zaterdag 10 maart de derby
tegen VC Olympia DS2 uit Panningen. Eerder dit seizoen wonnen de
Kesselse dames met 3-2 in een erg spannende wedstrijd. Vol goede
moed begonnen de dames aan de wedstrijd, maar de gasten uit
Panningen wonnen met 3-2.
Kessel wist in de eerste set de
voorsprong niet te behouden en het
niet op tijd af te maken. Olympia
sleepte de set binnen met 23-25.
Het was zaak om dit nipte verlies
snel te vergeten en te concentreren
op de nieuwe set. De tweede set
verliep soepeler voor de Kesselse
dames. In deze set was Kessel duidelijk de sterkste en werden de ballen
hard bij de tegenstander op de grond
geknald. De set ging naar Kessel met
25-19.
In de derde set waren de rollen
omgedraaid. De dames van Kessel
keken gedurende de hele set tegen
een achterstand aan. Hoewel ze nog
aardig dichtbij wisten te komen, ging

de set toch naar Olympia met 20-25.
De vierde set ging weer gelijk op en
Kessel wist zelfs een kleine voorsprong op te bouwen. Toch bleven
de dames druk voelen en beetje bij
beetje kwam Olympia weer dichterbij. Hier hadden de dames van Kessel
geen grip op en Olympia wist op het
laatste moment Kessel weer voorbij
te gaan. De set ging met 24-26 naar
Olympia.
Een pijnlijk verlies voor de
Kesselse dames, zeker omdat er
goed spel is getoond. Op de beslissende momenten lukte dat echter
niet. VC Kessel is nog steeds koploper, maar de concurrentie komt erg
dichtbij.

HBC wint nipt van
De Treffers
In het begin van de wedstrijd
waren het de gasten die de beste
mogelijkheid kregen. Daarna nam
Koningslust het stokje over en scoorde
het in vijf minuten drie keer. Eerst was
het Jurjen die de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten kreeg
en de bal in de verre hoek schoot,
1-0. Daarna was het Roel Ghielen die
door Wesley diep werd gestuurd en
alleen op de keeper afging en de 2-0
binnenschoot. Dezelfde Roel maakte
één minuut later zijn tweede treffer
na misverstand achterin bij de gas-

ten. Hij kon alleen op de keeper af en
maakte de 3-0. De gasten drongen wat
meer aan met schoten van afstand
en wat corners die niets opleverden.
Uit een voorzet vanaf rechts scoorden
de gasten dan toch. De bal werd binnengekopt voor de 3-1. De volgende
kans, inmiddels in de tweede helft,
was wederom voor Altweerterheide.
Keeper Roel kon echter redding brengen op het schot van de spits.
Koningslust kreeg hierna ook
weer een kans. Het was Wesley die
een voorzet gaf op Nick en hij maakte

SOCIAAL EN

DUURZAAM
HET KAN
MET JOUW STEUN

er 4-1 van. Het was even later weer
raak voor Koningslust. Via een snelle
ingooi kon Roel een voorzet geven op
de vrijstaande Wesley en hij maakte
er dan ook 5-1 van. Een paar minuten later was het weer Wesley die er
6-1 van maakte. De gasten probeerden het nog wel en scoorden met
nog tien minuten te gaan zelf ook
nog twee keer. Eerst via een schot
van de spits en niet veel later via een
corner die voor de voeten van een
speler kwam, 6-3. Daar bleef het bij.
(Foto: Peter Janssen)

SOCIAAL EN
DUURZAAM.
HET KAN
MET JOUW
STEUN!

Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Een kleine 3-2 nederlaag was voor De Treffers uit Maasbree op
zaterdag 10 maart een goed resultaat tegen de toppers van HBC uit
Helden in de Lotto-Ereklasse. De thuisspelende Maasbreenaren vechten
tegen degradatie terwijl voor HBC door de nipte winst het kampioenschap uit het zicht is.
Jac Lintjens had tegen de
Nederlandse topspeler Johan Verest,
een speler die voor iedere situatie een oplossing heeft, geen kans,
20-30. Jos Janssen begon te gespannen aan zijn partij tegen Johan
Hoeimakers en raakte direct al ver
achter. Hij kwam daarna pas op
stoom, maar verloor toch met ruime
cijfers, 18-30. Jo Hendrix begon tegen
Frank Kusters met een misser en
stond meteen met twee punten achter. Hij kwam echter met zeer goed
spel langszij en ging er overheen.
Jos gaf Frank geen kans meer en won

met 30-22. Invaller Koos van Lier
speelde tegen Johan Peeters. Na het
opbeugelen was het nog 0-0, maar
daarna nam de ervaren en gedreven
Koos het initiatief. Hij kwam met 4 en
6 punten voor, gaf Johan geen kans
meer en won met 30-22 en 2-2. Wim
Grommen tegen Marc Korsten was de
laatste partij. Het ging gelijk op en
Wim kreeg best wel kansen op een
goed resultaat, maar na wat onzuiverheden van Wim stond er op het
einde een 30-26 uitslag op de borden.
Door dit resultaat nam De Treffers een
punt afstand van de laatste plaats.

NK cross Amsterdam
Door: Atletiek Helden
Als decor van de Nederlandse kampioenschappen cross op zondag
11 maart was gekozen voor het Amsterdamsebos in Amsterdam met
daarin de beruchte Ajax-heuvel om het extra zwaar te maken.
Daardoor behoort deze cross bij één van de zwaarste parcoursen van
Nederland, maar dat maakte het NK aantrekkelijk. Verschillende
atleten van Atletiek Helden deden mee.

STEM
PROGRESSIEF.
STEM PVDA/
GROENLINKS!
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Zowel de start als finish vonden
plaats in voetbalstadion De Arena.
Het parcours liep over paden, heuvels
en grasvelden. Door de regen die de
nacht van tevoren was gevallen, was
het parcours extra zwaar geworden.
Rik Heijnen stond met 82 andere
atleten aan de start van de mannen
senioren korte cross over 2.500 meter.
Hij werd daarin verdienstelijk elfde
in 9.10 minuten op 14 seconden van
de winnaar. Ron Koster moest aan
de bak op de 8.000 meter mannen
40. Hij wist een derde plaats in de

wacht te slepen met zijn tijd van
32.28 minuten op 17 seconden van
de winnaar. Hij mocht zijn bronzen
medaille in ontvangst nemen op het
podium. Er deden ook atleten van
Atletiek Helden mee aan de Nettetal
Winterlaufserie. Bij deze serie van
drie afstanden stond zaterdag
10 maart de laatste wedstrijd over
15 kilometer op het programma.
Roel Smets presteerde goed met een
tijd van 1.03.13 uur. Harald Gubbels
ging het iets moeilijker af met zijn
1.18.14 uur.
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Heren Tupos winnen bij hekkensluiter Polaris
Door: volleybalvereniging VV Tupos
De wedstrijd tegen laagvlieger Polaris uit Helmond stond voor het eerste herenteam van VV Tupos op
zaterdag 10 maart op het programma. Coach Nelis had slechts zes veldspelers en een libero meegenomen,
maar won toch met 4-0.
In de eerste twee sets was er geen
vuiltje aan de lucht voor Tupos getuige
de winst in deze sets met 25-15 en
25-16. In deze twee sets mocht Polaris
nog tot de 11-punten grens een beetje

meedoen. Daarna sloeg Tupos telkens
toe, zoals in de eerste set waar op service van Tom Claus maar liefst zeven
punten achter elkaar werden gepakt.
Onderschatting en gemakzucht kunnen

niet in de derde divisie, getuige de 8-1
voorsprong van Polaris in de derde set.
Coach Nelis vond het tijd om een timeout te nemen om de heren eens toe te
spreken. De inhaalrace werd ingezet

om weer bij 18-18 op gelijke hoogte
te komen. Met een gele kaart op zak
kon Polaris het niet meer bolwerken,
Tupos trok deze set met 25-22 naar zich
toe. Tijdens de vierde set ging het lang
gelijk op tot de 19-19, waarna de mannen uit Baarlo enkele puntjes voorsprong pakten. Polaris herpakte zich om
toch een punt thuis te houden en kwam
terug tot 23-23. Tom Claus vond dat ver-

volgens meer dan genoeg en serveerde
de wedstrijd fenomenaal uit, eindstand
25-23 voor Tupos. Met vijf punten in
de tas keerden de mannen huiswaarts.
Doordat de directe concurrenten in de
top punten lieten liggen, staat Tupos
stevig op de derde plek en maakt het
zelfs nog kans op de tweede plaats, die
recht geeft op promotiewedstrijden aan
het einde van het seizoen.

Kessel troeft
A-judoka’s Alcides op
Grashoek
toernooi in Assen
op alle fronten af
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek is er zondag 11 maart stevig
mee geconfronteerd dat de competitie nog lang niet beslist is. Met 0-3
verloren de geelzwarten kansloos van VV Kessel wat meteen de eerste
thuisnederlaag en het eerste duel zonder Grashoeks doelpunt betekende.
Kessel had Grashoek helemaal in de tang en nam de drie punten dik
verdiend mee naar huis.

Door: judovereniging JV Alcides
Zes A-judoka’s van JV Alcides Baarlo zijn op zaterdag 10 maart naar Assen afgereisd om deel te nemen aan
het Bartje A-judo Toernooi. Dit toernooi voor aangepast judo werd voor de derde keer georganiseerd door
budovereniging Asahi.

Zittend: Eloy Vanmaris, Lesley IJzerman en Sanne Simons.
Staand: Sjaak Simons, Bastiaan Jost, Annemie Simons, Laura Maas en Sacha Stroeken (Foto: Harrie Maas)
Nadat de eerste wedstrijden
gespeeld waren, bleek dat niet alle
judoka’s goed waren ingedeeld.
Voor Bastiaan Jost waren alle tegenstanders te zwaar en te sterk en voor Lesley
IJzerman waren de tegenstanders te
gemakkelijk. Voor beide judoka’s werd
echter op tijd een goede poule gevonden, waardoor ook zij enkele goede
wedstrijden hebben gejudood. Een com-

pliment voor de flexibele toernooiorganisatie is hier zeker op z’n plaats.
Sacha Stroeken, die voor het eerst bij
de senioren mee deed, behaalde in een
hele zware poule met vier jongens en
één meisje als tegenstander een vierde
plaats met één gewonnen wedstrijd.
Ook Sanne Simons en Eloy Vanmaris
wonnen één partij en werden derde.
Bastiaan won drie van de vier partijen

en werd heel knap tweede. Lesley verloor slechts één wedstrijd op beslissing
en werd eveneens tweede. Voor de
14-jarige Lesley was dit een hele goede
prestatie, omdat hij in een seniorenpoule was ingedeeld. Ook Laura Maas
verloor één wedstrijd, maar dat gold
ook voor twee andere meiden uit haar
poule. Door de betere score in de onderlinge duels werd Laura eerste.

Burak Oosterveen probeert een aanvaller
van Kessel de bal af te pakken (Foto: Jac Haenraets)
De eerste tegenslag liep Grashoek
al voor het duel op. Topscoorder
Raoul Bennenbroek kon vanwege
een enkelblessure niet spelen.
Vooraf dacht Grashoek genoeg
alternatieven voor handen te hebben
om Raoul te vervangen, maar dat
bleek niet zo te zijn. Direct vanaf de
aftrap liet Kessel zien dat het voor
iedere meter zou vechten en troefde
het Grashoek daarmee duidelijk af.
Na 16 minuten kreeg Kessel een
cadeautje van Grashoek. De bal werd
slecht uitverdedigd waardoor er een
overtalsituatie ontstond die door
Rick Peeters werd afgemaakt, 0-1.
Ook de tweede grote mogelijkheid
was voor Kessel. Wederom wisten
de Kessel spitsen Willem Kruijk en
Bert Lenders elkaar goed te vinden,
waarbij Bert de bal mocht inschieten.
Koen Clephas voorkwam echter
grotere ellende voor Grashoek.
Het was voor Grashoek van korte

duur, want in de blessuretijd van de
eerste helft kwam Kessel op 0-2 toen
Bert Lenders het snelste reageerde
bij een vrije trap van Kessel die Koen
Clephas nog kon stoppen, maar de
doelman was daarna kansloos op het
schot van Bert Lenders in de rebound.
Direct na de pauze zette Willem
Kruijk de wedstrijd helemaal op
slot door in de 50e minuut de
0-3 te scoren. Wederom duur
balverlies van Grashoek ging aan
dit doelpunt vooraf waarna Willem
alle Grashoekverdedigers aan de
kant zette. Willem Kruijk raakte
nog een keer de lat en behalve
wat wissels en gele kaarten viel
er niet veel meer te beleven op
de Peelrand. Kessel vond het wel
goed zo en Grashoek snakte naar
het eindsignaal. Het bleef dus bij
de 0-3 waarmee Kessel weer volop
meedoet in de strijd om de bovenste
plaatsen in de klasse 5D.

Apotheek De Groote Peel is per direct op zoek naar een

APOTHEEKMEDEWERKER/BEZORGER
Parttime, voor minimaal 16 uur per week
Apotheek De Groote Peel is onderdeel van
de Verenigde Apotheken Limburg. Voor ons
apotheekteam zoeken we per direct versterking met
een enthousiaste apotheekmedewerker/bezorger.
Een apotheekmedewerker/bezorger verricht
ondersteunende werkzaamheden in de apotheek,
zodanig dat de apothekersassistenten zich zoveel
mogelijk kunnen bezighouden met hun primaire
werkzaamheden. Hierbij moet je denken aan
ondersteuning bij logistieke activiteiten,
administratieve werkzaamheden, ondersteunen
bij de receptgang, bezorgen van medicijnen
en ondersteuning bij overige werkzaamheden
waar nodig.

Wij zoeken iemand die flexibel is, bij voorkeur in of
in de buurt van Meijel woont, een rijbewijs B heeft en
zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.
Het betreft een tijdelijk contract met uitzicht op een
vast contract bij goed functioneren.
Interesse?
Stuur je cv + motivatie naar j.peterse@eerstelijn.net
Voor vragen kun je bellen naar
dhr. J. Peterse, 06-51112041 of
mevr. A. van Melsen 06-47458753.
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Bree wint laatste wedstrijd van seizoen

HSV houdt Kogeltje van
kampioenschap af
Door: schietverenigingen HSV en Bree 4.5
De derby tussen HSV uit Panningen en ‘t Kogeltje uit Koningslust stond op zaterdag 10 maart op het
programma. In deze laatste wedstrijd van het seizoen stond er voor beide teams veel op het spel. Bij winst van
HSV werd de derde plek veiliggesteld. Voor het team uit Koningslust betekende winst een gedeelde koppositie,
waardoor zij nog een beslissingswedstrijd moesten schieten om het kampioenschap. HSV zegevierde met slechts
vijf ringen verschil.
Een extra lading dus bij dit
onderlinge treffen, waar HSV de rol
van underdog had. Dit heeft alles
te maken met de resultaten van dit
seizoen, waarin het Panningse team
niet goed presteerde en Koningslust
in hele goede doen was. HSV is de rol
van underdog niet gewend, waardoor
er misschien meer vrijuit geschoten
kon worden, ondanks alles wat met
de derby te maken had. HSV zette een

goede prestatie neer, die resulteerde
in een onverwachte, maar verdiende
overwinning, 836-831. Mark Beurskens
schoot 281 ringen, Ron Burhenne
280, Sjaak Gommans 275 en Patrick
Niessen 266.
De laatste wedstrijd van
het seizoen werd een klinkende
overwinning voor het vaandelteam
van Bree 4.5. De Rangers uit Swolgen
werden met maar liefst 90 ringen

verschil verslagen. 837 tegen
747 ringen. Dit betekende tevens
de hoogste score van het seizoen.
Marco Vissers schoot een heel goede
serie van 284 ringen. Thijs Philipsen
schoot 277 ringen en Drees Wijnen
276 ringen.
Door de uitslagen eindigt
‘t Kogeltje op de tweede plek, is HSV
derde geworden en volgt daarna Bree
4.5 op de vierde plek.

Leanne Brummans werd tweede op het NK Show Twirl

Slotdag Beneliga

Diploma’s en
EK-ticket voor
MD-ers
Door: Engela Snijders, majorette- en dansvereniging MD Meijel
Voor de majorettes-in-opleiding van MD Meijel vonden zaterdag
3 maart de examens plaats van de majorettecursus Fase I. Op zaterdag
10 maart waren daarnaast de Nederlandse kampioenschappen
Show Twirl plaats in Almere.
De majorettecursus werd georganiseerd door de majorettecommissie van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. Van MD Meijel
deden er drie meiden mee aan de
cursus. Bente, Djem en Joyce zijn alle
drie geslaagd. Daarnaast vonden op
zaterdag 10 maart de Nederlandse
kampioenschappen Show Twirl
plaats in Almere. Van MD deden Britt

Hoeijmakers en Leanne Brummans
mee Beide solisten staan onder
instructie van Mara op het Veld.
Britt behaalde een achtste plaats
en Leanne behaalde het podium.
Zij werd tweede. Daarmee heeft
Leanne ook een ticket bemachtigd
voor de Europese kampioenschappen
Show Twirl, die in oktober in Kroatië
zullen worden gehouden.
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Geen Final Four ondanks
grote zege Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Koploper Achilles Bocholt werd door het eerste team van Bevo uit Panningen met 40-27 verslagen op de
slotdag van de Beneliga op zaterdag 10 maart, maar de beloning bleef uit voor de ploeg van trainer Jo Smeets.
Geen Final Four-plek voor de Panningnaren, omdat Fiqas Aalsmeer op de slotdag won en Bevo door een slechter
doelsaldo op de vijfde plaats eindigde
In een bomvolle sporthal De Heuf
liet Bevo vanaf de eerste minuut
zien dat de zeer gemotiveerde ploeg
voor een stunt wilde zorgen. Het doel
was duidelijk zelf winnen en hopen
op een misstap van Fiqas Aalsmeer
of OCI Lions. Vanaf de eerste minuut
trok Bevo de wedstrijd naar zich
toe. De verdediging van Bevo stond
als een huis en doelman Markus
Hammerschmidt stak in uitstekende
vorm. Aanvallend benutte Bevo bijna
alle kansen.
Halverwege de eerste helft wist
Bevo vier doelpunten voorsprong te
pakken. Na een tussenstand van 16-12

wist Bevo in de slotfase van de eerste
helft uit te lopen. Direct na rust vergrootte Bevo de voorsprong tot 23-16.
De genadeklap kreeg Achilles Bocholt
toen de Panningse ploeg uitliep naar
29-20.

Handballes
De Belgische koploper kreeg handballes en Bevo won met liefst 40-27
van Achilles. De Panningse ploeg
speelde zijn beste wedstrijd van het
seizoen. De beloning bleef echter
uit: geen plek in de Final Four. De dit
seizoen goed spelende ploeg heeft
zichzelf niet beloond. De ploeg heeft

te veel punten verspeeld tegen de
mindere ploegen.
Wanneer dit hoge niveau kan
worden behouden, dan gaat de ploeg
zeker meedoen om de landstitel en
ook hoge ogen gooien in de NHVbeker. Een slag is verloren, maar
Bevo barst van het zelfvertrouwen.
Bevo tegen Achilles Bocholt was een
reclamespot voor tophandbal.
Doelpuntenmakers van Bevo
waren Robin Jansen en Dario Polman
(7), Pim Augustinus en Jeroen van den
Beucken (6), Niek Jordens (5), Niels
Poot (4), Quinten Colman en Wouter
Sas (2) en Markus Hammerschmidt (1).
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Nieuwe tenues voor heren BEVO
Het tweede herenteam van voetbalvereniging BEVO uit Beringe heeft onlangs gloednieuwe
tenues gekregen. De sportieve outfits werden beschikbaar gesteld door sponsor Crinno Marketing,
een marketingadviesbureau uit Panningen.
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Medailleregen SSS Helden bij
LK jazzdance
Door: Mandy Teeuwen, dansvereniging SSS Helden
De dansers en danseressen van SSS Helden vertrokken op zondag 11 maart in alle vroegte richting
Brunssum voor het LK jazzdance. Tien Heldense teams hebben hun beste gestrekte dansbeentjes voor gezet
en zijn de strijd aangegaan voor de felbegeerde titel van Limburgs kampioen.
De D-categorie tot en met 9 jaar
pakte brons. Team 2 in de C-categorie
tot en met 13 jaar wist tweede te
worden en team 1 werd vierde.
De B-categorie deed het heel goed
in Brunssum. Tot en met 13 jaar
werd Limburgs kampioen, tot en

met 16 jaar pakte zilver, tot en met
19 jaar wist ook kampioen te worden en
20 jaar en ouder wist tweede te worden. Bij het hoogste landelijke niveau,
de A-categorie, werd de tot en met
16 jaar Limburgs kampioen en ook de
tot en met 19 jaar en tot en met 20 jaar

wisten de eerste plek mee naar huis te
nemen. Op zaterdag 24 maart strijden
alle B-, C- en D-categorieën voor een
plek op het NK tijdens de voorronde in
Sittard. Op zondag 15 april reizen de
A-categorieën af naar Dordrecht voor
de voorronde van het NK.

Pippa Boots naar halve finale
NK turnen
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS/Concordia
Pippa Boots en Linda Verboeket van SSS/Concordia uit Helden en Panningen reisden zaterdag 10 maart af
naar Roden voor de kwartfinale NK turnen. Pippa mag door naar de halve finale, maar Linda haalde de top 10
net niet.

Anouk Neefs
pakt zilver op NK

Het niveau lag hoog en de
tegenstand was groot. Mede
dankzij een top 5-balkoefening en
mooie vloeroefening wist Pippa
zich knap naar een negende plaats
te turnen. Ruimschoots voldoende

voor plek in de halve finale van
het Nederlands kampioenschap
in april. Linda behaalde bij sprong
het hoogste punt van beide banen.
Helaas ging de balk wat minder.
Geen val, maar te veel ‘wiebels’.

Vloer en brug gingen ook goed.
Linda behaalde de elfde plaats.
Helaas mochten de eerste tien
deelnemers door naar de halve
finale en viel Linda net buiten
de boot.

Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en Maasruiters
De eerste helft van het NK dressuur werd in het weekend van zaterdag
10 en zondag 11 maart verreden in Ermelo en Anouk Neefs van
De Cavaliers uit Panningen wist hier een zilveren medaille binnen te
slepen met Guess in de klasse L1.
Ook werd er landelijk dressuur
gereden bij manege De Vosberg
tijdens een oefenwedstrijd van de
VTR en in Geldrop. In Helden haalde
Natasja Rongen de overwinning
binnen in de klasse L1 met Verano en
Julia Zelen behaalde in deze klasse
twee keer een tweede prijs met It’s
Florencio’s Joy. In Geldrop behaalde
Anne Pouwels een tweede prijs in de
klasse Z2 met Don Johnson.

In Velden werd een springwedstrijd voor pony’s georganiseerd.
Tess Gubbels van De Maasruiters uit
Kessel behaalde hier met Skippy van
de Veldenhoeve de overwinning in
de klasse CB. Bij manege Het Zwarte
Water in De Mortel werd een dressuurwedstrijd voor de pony’s verreden.
Lonneke Verbruggen met Coelenhages
Lorenzo haalde de overwinning binnen
in de klasse D-M1.

Flatsers
veel te sterk
voor Kessel
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Door de uitslag van vrijdag 9 maart is het kampioenschap binnen
handbereik voor het eerste beugelteam van De Flatsers uit Baarlo.
Tegen het tweede team van OVU uit Kessel Het werd 5-0 voor de
Baarlonaren. Op vrijdag 16 maart kan het team voor de derde keer op rij
kampioen worden.
Invaller Henk opende goed tegen
het Kesselse talent Bas. Beiden speelden een mooie partij die Henk in de
laatste beurt naar zich toetrok door
een bol alleen te slaan op 28-28.
Piet speelde in de tweede partij een
vlotte pot en werd in het zadel geholpen door een flats van zijn tegenstander die dit foutje niet meer kon
herstellen en zodoende achter de feiten aan liep.
Op drie beugelde Esther een
gelijkopgaande wedstrijd die zij won

door de aanval te kiezen en met goed
spel. Toen er ook nog een misser
kwam van haar tegenstander was de
winst voor het team binnen. Roy wilde
niet achter blijven en met goed doordacht spel beugelde hij zich vlotjes
naar de dertig punten. Zijn tegenstander had veel moeite met ballen vastleggen waar Roy dankbaar gebruik
van maakte. De slotwedstrijd was erg
spannend, maar Marc was goed op
zijn hoede en sleepte zodoende
verdiend het vijfde punt binnen.

Minister Calsstraat 10
Panningen

Kom jij volgend schooljaar
naar het Bouwens?
Wanneer? Maandag 19 maart en dinsdag 20 maart
Hoe laat? 17.00 - 19.30 uur
Voor wie? Nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers
Op 19 en 20 maart zijn onze aanmelddagen. Je bent van harte welkom om
je samen met je ouders/verzorgers in te komen schrijven! Hou je van sport?
Meld je dan direct aan voor onze speciale Sport+klas!
Wil je weten wat je allemaal mee moet nemen?
Kijk dan op onze website: www.hetbouwens.nl > groep 7/8 > aanmelden

www.hetbouwens.nl
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Nieuwste uitgave historisch tijdschrift

Historische bekerwedstrijd
Helden in De Moennik
In de eerste uitgave van 2018 van het verenigingstijdschrift De Moennik wordt aandacht besteed aan de
historische wedstrijd tussen Sittardse Boys en de Heldense voetbalclub ONZ’SSS in 1950. Daarnaast staan er
verhalen in over de klok van het oude raadhuis en de Panningse familie Dorssers. De nieuwe editie verschijnt op
vrijdag 16 maart.

Het voetbalteam ONZ’ SSS Helden
Het verhaal over de Heldense
voetbalclub gaat in de nieuwe uitgave van De Moennik verder waar het
in de vorige editie in november was
gebleven: in 1945. De bekerwedstrijd
tegen eersteklasser Sittardse Boys in
1950 op de voetbalvelden van Helden
trok 2.000 bezoekers. “Sittard kwam
met legendarische spelers als doelman Frans de Munck en de 18-jarige
Jan Notermans”, aldus de redactie van

De Moennik. Daarnaast is er in het
tijdschrift aandacht voor de Panningse
familie Dorssers van de Vosberg die
in de jaren 50 met dertien van de
vijftien kinderen in Canada terechtkwam. In 1956 trouwden twee zonen
en vier dochters tegelijkertijd. In het
tweede deel van de roerige raadsperiode 1970-1974 draait het allemaal om
de confrontatie tussen de gevestigde
politieke orde en de nieuwe politieke

orde, waarbij het raadsbesluit om een
sporthal te bouwen een splijtzwam is.
Ook komt de reis naar Bazilië van de
klok uit het oude raadhuis aan bod.
Het historische verenigingstijdschrift De Moennik verschijnt driemaal
per jaar en wordt gemaakt door leden
van Heemkundevereniging Helden.
Kijk voor meer informatie op
www.moennik.nl of neem contact op
met de redactie via admin@moennik.nl

Benefietconcert voor
Panningse kapel
Op dit moment vindt er een grote renovatie plaats van de kapel van de Paters Lazaristen aan de Kerkstraat in
Panningen. Om een klein steentje bij te dragen aan deze renovatie heeft close harmony-groep To Be Continued
uit Helden het idee opgevat om op woensdagavond 21 maart in de kapel het benefietconcert Tussen de steigers
uit te voeren.

Vanaf 20.00 uur kunnen de bezoekers genieten van de klanken die
To Be Continued onder leiding van
Mario Geurtjens ten gehore brengt.

De entree is gratis, maar het is mogelijk een donatie achter te laten die ten
goede komt aan de renovatie van de
kapel. Vanwege de bouwwerkzaam-

heden is er niet voor veel mensen
plaats. De organisatie vraagt mensen
die willen komen, zich te melden bij
Peter Klaasen via 077 307 73 97.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Maartje & Kine
in DOK6
De dames Maartje & Kine komen op donderdag 22 maart naar DOK6
Theater in Panningen om hun voorstelling Vibrato! te spelen. In het stuk
zetten de twee meiden hun gedachten om naar een muzikale komedie.
In Vibrato! willen Maartje & Kine
weten waarom de wereld zo heftig vibreert, hoe liefde zo snel kan
omslaan in haat en vertrouwen in
angst. Met één been in de actualiteit
en het andere in de klassieke muziek
bevragen Maartje & Kine de waan
van de dag: opmerkelijke gedachtes

en eigenzinnige observaties omgezet
naar muzikale komedie. “De muzikale
tsunami vliegt moeiteloos van accordeon naar viool, van piano naar banjo
en van zingende zaag naar basbalalaika”, aldus DOK6. Kijk voor meer
informatie over de show en kaarten op
www.dok6.eu (Foto: Corné van der Stelt)

Stampen in De Heuf
Liefhebbers van hardstylemuziek verzamelden zich zaterdag 10 maart bij evenementenhal
De Heuf in Panningen, waar het muziekevenement Vigorous Indoor plaatsvond. Deze editie stond
helemaal in het teken van het Vikingen-tijdperk. De dj’s B-Front, Warface, Sub Zero Project, Dj Thera,
Caine, Riot Shift, Delete MYST, Subraver en Emphasis streden om een plekje in het ‘Vigorous
walhalla’. De bezoekers konden de hele avond genieten van diverse soorten hardstylemuziek
waarop flink gestampt kon worden.

ACTIES GELDIG: 26-03 T/M 31-03-2018. BESTELLEN BRUNCHPAKKET KAN T/M VR. 30-03

Paasvoordeel
PAAS TIP

Brunch idee!
(inhoud is voor 5 personen)

1,5 kilo warm vlees
naar keuze
2 liter soep naar keuze
2 stokbroden
GRATIS kruidenboter
per persoon €6,00

(is €30,00 per pakket, kan alleen per
5 personen besteld worden)

De Aanbouw

Zusjes met cabaretshow in DOK6
Na een pauze van ruim acht jaar staan de ‘drielingzusjes’ Miriam en
Carla Wijnen weer in het theater. Ze treden vrijdag 16 maart op in het
DOK6 Theater in Panningen met hun cabaretshow De Aanbouw.
De aanleiding voor de dialogen,
grappen, typetjes en muziek die
tijdens de show voorbij komen,
is een aanbouw die beiden
nodig denken te hebben voor
hun kinderen. Online dating,
botoxmoeders, zorg, vrijwilligers,
oliebollen, care- en contactclowns:
alles komt langs in deze voorstelling
waarin de zussen zichzelf niet
sparen. Hun eigen leven is het

fundament van de voorstelling, aldus
Carla. De zusjes treden nu weer op
na een pauze te hebben gehad van
ruim acht jaar vanwege de zorg
voor het gehandicapte zoontje van
Miriam. Miriam en Carla zingen
samen, Carla speelt piano en Sjors
van der Mark begeleidt de dames op
de gitaar met klassieke nummers en
rock. Bas Groenenberg doet de regie.
De voorstelling begint om 20.15 uur.

Gekruide kipblokjes
500 gram nu slechts

€5,25

Heerlijk
biefstuk

Bij aankoop
4 biefstukken
GRATIS bakje saus

Bestel tijdig:
bel, mail of
kom langs in
onze winkel!

Bij elke
€5,00 besteding

(± 200-250cc) keuze uit
champignon of
Stroganoff

Mooie kleurplaat
voor de kinderen,
bij inlevering hiervan
krijgen de kinderen enkele
chocolade paaseitjes
en maken ze kans op

GRATIS

één van de
grote chocolade
paashazen!

OP=OP

Inleveren kan t/m
zaterdag 24 maart 2018

gekookt paasei

MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL
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Cabarettalent in
theater DOK6

NU BIJ AANKOOP VAN:

3 BRODEN
NAAR KEUZE
ALTIJD
VOOR

6.

00

Het cabaretduo Berit&Tim verzorgt zaterdag 17 maart een avond in het
DOK6 Theater in Panningen. De show waarmee zij optreden maakt deel uit
van de reeks voorstellingen onder de naam Rabobanks Vliegende Start.
Tim Hartog en Berit Companjen
vormen een nieuw cabaretduo.
De twee rijzende sterren nemen de
bezoekers mee in hun wereld van
verbazing en zelfspot met het verbale
vuurwerk van Berit en de scherpte
van Tim.
Het optreden van Berit&Tim is het
vierde optreden in een reeks die in

samenwerking met Rabobank Peel,
Maas en Leudal op is gezet. Na elk
optreden mogen de bezoekers de
talenten die die avond hebben opgetreden, beoordelen. Het best gewaardeerde cabarettalent mag dan volgend
seizoen een avondvullend programma
verzorgen in DOK6 Theater. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Derde aflevering
De Proos in Helden
De derde editie van talkshow De Proos vindt plaats op zondag 22 april.
De voorverkoop van kaartjes is op zaterdag 24 maart. Net als het
amusementsprogramma zelf, vindt de verkoop plaats bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De Proos is een amusementsprogramma op zondagmiddag waarin
vijf gasten geïnterviewd worden
door Robert Janssen met als side-kick
Marijke Gijsen. Bij binnenkomst en
na elke gast speelt ‘Kate Moon’ met
Sandra Korsten en een gastspeler
een muziekstuk. Zaterdag 24 maart

is bij Kerkeböske de voorverkoop van
10.00 tot 12.00 uur voor de derde
Proos van dit seizoen. De derde
editie vindt plaats op zondag 22 april
van 14.30 tot ongeveer 17.30 uur.
De organisatie kan maximaal
tweehonderd bezoekers toelaten in
het Heldense gemeenschapshuis.

MamaCafé Peel en Maas

5 BOLLEN
NAAR KEUZE
GRATIS

Workshop moderne
media en kinderen
In samenwerking met basisschool Nieuweschool in Panningen en
basisschool De Horizon in Grashoek organiseert het MamaCafé een workshop over moderne media. Deze vindt op woensdag 21 maart plaats bij
basschool Nieuweschool in Panningen. Lei Seuren, politieagent en zedenrechercheur, geeft die avond voorlichting.
Tijdens de workshop staat
bewustwording centraal. Want cyberpesten, cyberseks, groepsdruk,
beïnvloeding, fraude en oplichting,
sexting en grooming zijn de keerzijden van de mogelijkheden die het
internet biedt, aldus de organisatie
van de avond. Door middel van ervaringen, beelden en gegevens worden deelnemers aan deze avond aan
het denken gezet, bewust gemaakt
van de gevaren én komt de meerwaarde van moderne media aan bod.
Ook ieders eigen aandeel hierin staat
centraal.

Spreker Lei Seuren heeft bijna
40 jaar ervaring bij de politie, waarvan het grootste deel als zedenrechercheur. Met zijn adviesbureau
geeft hij al tien jaar voorlichting en
advies op allerlei gebieden, waaronder moderne media.
De workshop begint om 20.00 uur
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.mamacafepeelenmaas.
wordpress.com of mail naar
mamacafepeelenmaas@outlook.com
Aanmelden kan tot op de dag van
de workshop.

Animation Celebration
Deze actie is geldig van
12 t/m 24 maart 2018.
Deze actie is geldig bij:
Bakker Bart
Markt 30, 5981 AP Panningen
T. 077 374 76 05
WWW.BAKKERBART.NL
Facebook: Bakker Bart Panningen

Ode aan de tekenfilm
in muziekvoorstelling
Fanfare St. Cecilia uit Helden voert zondag 18 maart de muziekvoorstelling Animation Celebration op bij DOK6 in Panningen. Op groot scherm
worden bekende tekenfilms getoond, waarbij de fanfare live de bijpassende muziek speelt.
Met de voorstelling brengt de
fanfare “een ode aan de tekenfilm”.
Naast de livemuziek van de fanfare zingt het musicaltalent Aniek
Mommers samen met docent Bastiaan

Sparnaay. Films die worden getoond
zijn Frozen, The Lion King, de Kleine
Zeemeermin en Pocahontas.
De middag is geschikt voor jong en
oud en begint om 15.00 uur.
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Tweede snertrit in
Grashoek
In Grashoek vond op zondag 11 maart de tweede editie van de snertrit plaats. De tocht voor oude tractoren
ging van start in Grashoek en eindigde vier uur later in buurdorp Helenaveen.

cultuur 37

Turfsteken in Meijel

Museum Truijenhof
weer geopend
Het museum Truijenhof in Meijel is in maart weer iedere zondag
geopend voor het publiek. Heemkundevereniging Medelo is
verantwoordelijk voor de collectie in het Peel- en dorpsmuseum aan
het Tomveld.
In het museum worden onder
andere de rijke historie van het
turfsteken in Meijel en de Peel
getoond. Er zijn streekkaarten,
foto’s, turfgereedschappen,
archeologische vondsten en tastbare
herinneringen aan Jan Truijen te

vinden. Ook is er een groot gedeelte
van het museum gereserveerd
voor de collectie van spullen
en documenten uit de Tweede
Wereldoorlog.
Het museum is iedere zondag
van 14.00 tot 17.00 uur geopend.

Toneelvereniging COM

Voorstelling
Familietrekjes door
toneelclub Meijel
Toneelvereniging COM uit Meijel brengt vanaf zaterdag 17 maart de
voorstelling Familietrekjes op de planken van het Meijelse toneel bij
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De snertrit dankt zijn naam aan
het feit dat er onderweg erwtensoep
wordt gegeten. De tocht is bestemd
voor oldtimers, tractors van 1990 of
ouder. Organisator Kay Beumers is
tevreden over het verloop. “Het weer
was beter dan verwacht”, vertelt de
68-jarige Grashoeknaar. “Misschien
dat we in de zomer weer een tocht
organiseren en ook in de herfst komt
er waarschijnlijk weer een snertrit.”
De rit ging voornamelijk door
het Peelgebied en er werd gereden
op de Brabantse binnenwegen.

Onderweg werd er gestopt bij een
buffelboer in Zeilberg. Daar kregen
de deelnemers een rondleiding
en werd er erwtensoep gegeten.
De dag werd afgesloten met een
diner in Helenaveen. Om het de
tocht nog meer het snertrit-gevoel te
geven, kregen de deelnemers daar
boerenkool, braadworst en speklappen
te eten.
De editie van 11 maart telde
elf deelnemers. “Vier meer dan
vorig jaar”, vertelt Kay. “Bijna alle
deelnemers kwamen uit Grashoek.

Met het goede weer erbij, was het
een nog geslaagdere tocht dan de
vorige.” Eén van de deelnemers
was Mart Theeuwen. De 76-jarige
Grashoeknaar vond het een bijzondere
tocht. Hij deed de vorige editie mee
en zal ook de volgende keer weer
meedoen. “Met een oldtimer rijden
is al sinds de jaren 80 een hobby van
me”, vertelt Mart. “De snertrit was
erg gezellig. Zeker ook omdat ik de
meeste deelnemers ken. Veel lof aan
Kay, omdat hij dit allemaal geregeld
heeft”, zegt Mart tot slot.

Het verhaal draait om dokter
David Moerman, die op het punt
staat een toespraak te houden op
een conferentie voor neurologen
en daardoor een trede hoger gaat
komen. Terwijl hij bezig is het slot
van zijn speech te bedenken, arriveert een oude vlam die vertelt dat
hun verhouding jaren geleden resulteerde in de geboorte van een zoon.
En die staat beneden bij de receptie
te wachten om zijn vader te ontmoeten. David wil het nieuws verborgen
houden voor zijn vrouw en wordt

daardoor gedwongen meerdere
leugens te verzinnen, waardoor het
al maar gekker wordt. En dat twee
dagen voor Kerstmis.
De Meijelse toneelclub speelt
de voorstelling op zaterdag 17,
zondag 18, vrijdag 23 en zaterdag
24 maart om 20.00 uur. De voorstelling op zondag 25 maart begint om
16.00 uur. Alle voorstellingen vinden
plaats in D’n Binger in Meijel.
Kijk voor meer informatie
over de voorstelling op
www.toneel-meijel.nl

Vrienden van Dotje Live

Beppie Kraft en 2 Brothers on
the 4th Floor in Panningen
Beppie Kraft, Big Benny, Jannes, 2 Brothers on the 4th Floor, Marleen Rutten en Helemaal Hollands staan
zaterdag 17 maart op het podium van evenementenhal De Heuf in Panningen. Dan vindt het muziekevenement
Vrienden van Dotje Live plaats.
“Zie het als een piratenfeest,
een halfvastenbal of een ninetiesparty. Eén ding hebben alle artiesten gemeen. Overal waar ze komen
maken ze er een groot feest van”,
aldus café Dotje’s Skihut, die het

muziekfeest voor de tweede keer
organiseert. Dit jaar staan Jannes, Stef
Ekkel, Rene Schuurmans, 2 Brothers on
the 4th Floor, Beppie Kraft, Big Benny,
Helemaal Hollands, Marleen Rutten,
Lesley Williams (Dotje Zingt Hazes)

en Mike Kanders op het podium van
De Heuf.
De presentatie is in handen van de
flugel boys en de pauzemuziek wordt
verzorgd door dj Willie. De zaal gaat
om 20.00 uur open.

Begeleiding bij internetcursus
in Panningen
Voor begeleiding bij de internetcursus Klik & Tik kunnen mensen terecht bij bibliotheek Panningen terecht.
Iedere maandagochtend kunnen cursisten oefenen in de bieb tussen 10.00 en 11.30 uur.
Klik & Tik is de basiscursus internet
voor mensen die niet of nauwelijks
met een computer hebben gewerkt.
De cursus is vanuit huis te doen, maar
bibliotheek Panningen biedt begeleiding aan voor Klik & Tik. Internet
wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes,
informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bank-

zaken regelen, dat gaat bijna allemaal
online.
De cursus helpt mensen beter
gebruik te laten maken van de nieuwe
mogelijkheden van de computer.
Cursisten leren bijvoorbeeld websites
te bekijken, e-mails te schrijven en
bestanden downloaden. Klik & Tik is
een oefenprogramma dat thuis, achter
de eigen computer gevolgd kan wor-

den. “Via filmpjes bekijk je de eenvoudige uitleg en daarna ga je aan de
slag met praktische oefeningen”, aldus
de bibliotheek in Panningen. “Maar je
kunt de cursus ook met begeleiding
van bibliotheekmedewerkers in de
bibliotheek Panningen volgen.”
Meer informatie is te verkrijgen bij de infobalie van bibliotheek
Panningen.

Allround metselaar
Ben jij een allround metselaar en op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Dan is dit misschien iets voor jou!
Wat heb jij te bieden?
• Je bent een allround metselaar.
• Je bent fulltime/parttime inzetbaar.
• Je houdt van gevarieerd werk.
• Je houdt van werken in een team.
• Je bent flexibel en je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat hebben wij u te bieden?
• Een gezellig team.
• Een fulltime/parttime baan.
• Een goed salaris.
• Ervaring, kennis en veel afwisseling.
Geïnteresseerd?
Bel dan: 06 - 26 17 26 22 of
stuur een mail naar: info@flexibouwhelden.nl
t.n.v. Twan Leijten, Akkerveld 66, 5988 JE Helden.

www.flexibouwhelden.nl
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cultuur

15
03

Agenda t/m 22 maart 2018
do
15
03

Oogcafé ontmoetingsmiddag blinden
en slechtzienden

Tijd: 17.30 en 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
17
03

Lezing over 50 jaar parkieten
houden

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Hoëskamer Rooth, dorpsdagvoorziening
Maasbree

Cabaretvoorstelling
‘Ik ga op reis en ik neem mee’
van Abdelhadi Baaddi

vr
16
03

Optreden Onwijs! met Anbu Gang

zo
18
03

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Opening aspergeseizoen
met veiling eerste kistje asperges

Laatste lijsttrekkersdebat
met Frans Pollux

Organisatie: Aspergegilde Peel en Maas
Locatie: Beringe

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: DOK6 Panningen

wo
21
03

Spelcafé

Wandeling Door ‘t Lank van Bree

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: Door ‘t Lank van Bree
Locatie: Westeringlaan 56 Maasbree

Cabaretvoorstelling
‘Ik ga op reis en ik neem mee’
van Abdelhadi Baaddi

Optreden jubilerend Gemengd
Kerkkoor Baarlo
tijdens hoogmis – Messe Brève

Tijd: 17.30 en 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Gemengd Kerkkoor Baarlo
Locatie: kerk Baarlo

Optreden Metal Attack

Vogelmarkt

Kienen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden eo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Cabaretvoorstelling De Aanbouw

Ruilbeurs voor verzamelaars

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Gratis tennisles voor groepen 3 t/m
6 uit Maasbree en Koningslust

Optreden dj Willie

Herdenking oud-Indiëgangers

Paaseierenactie Helden

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Historische Werkgroep De Brede
Locatie: kerk Maasbree

Tijd: vanaf 17.30 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Helden
Locatie: huis-aan-huis Helden

Repaircafé Maasbree

Optreden School of Music

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

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Voorlichtingsavond
over burgerhulpverlening

Toneelvoorstelling Familietrekjes
(en 18, 23 en 24 maart)

Muziekvoorstelling met
Disneyfilms

Benefietconcert
Tussen de Steigers

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: close-harmonygroep To Be Continued
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

Vrienden van Dotje Live
met diverse artiesten

Optreden feestfolkband
Acting The Maggot Duo

Workshop over moderne media

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dotje’s Skihut
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Cabaretvoorstelling Berit&Tim
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Rabobanks Vliegende Start
Locatie: DOK6 Theater Panningen

ma
19
03

Stuuverkeskienen
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Gemeenteraadsverkiezingen
Tijd: 07.30-21.00 uur
Locatie: stemlokalen Peel en Maas

Crea-doecafé schilderen
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: LTC Maasbree
Locatie: tennispark LTC Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Stichting Hart voor Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

do
22
03

Optreden Eurasia Duo
Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: zorgcentrum Vincent Depaul Panningen

St. Patrick’s Day met optreden
Bagger United

Bijeenkomst over armoede
en milieu

Muzikale komedie
Vibrato! met Maartje&Kine

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: vanaf 19.15 uur
Organisatie: parochie Meijel, dekenaat Horst-Helden
Locatie: dagkapel kerk Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

St. Patrick’s Day met optreden
Crazy Chester Band
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Optreden The Sparks
met Goud van Oud
Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

di
20
03

Gratis tennisles voor groepen 3 t/m
6 uit Maasbree en Koningslust
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: LTC Maasbree
Locatie: tennispark LTC Maasbree

Paaseierenactie Helden
Tijd: vanaf 17.30 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Helden
Locatie: huis-aan-huis Helden

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Woensdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Zondag 18 maart
H. Mis 09.30 uur – koor
Woensdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 maart
Geen H. Mis
Zondag 25 maart
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Zondag 18 maart
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Harrie Jans – Mevr.
Marianne Verhappen
Zang: Herenkoor (Krontjong-liederen
met begeleiding van accordeon)
Intenties
Nel Vercoulen en overl. ouders
Hubertus Vercoulen en Wilhelmus
van Lier. Johannes Boots en
Elisabeth Boots-Wijnen en overl.
kinderen en familie. Jaardienst Riek
Peeters-Nijssen. Zeswekendienst
Koos Verbeek. Overleden Indiëgangers: Piet Peeters, Antoon
Brants, Toon Cox, Wiel Cox, Jac
Draeken, Piet Grubben, Ton Grubben,
Wiel Hendriks, Jac Hermans, Jac

Kerkdiensten
Zaterdag 17 maart
H.Mis 19.00 uur t.i.v. De zieken in onze
parochie

Kerkdiensten
Zaterdag 17 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Overl. ouders
Johannes Bos en Cornelia Verstappen

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 maart
H. Mis 5de zondag 40dagentijd 10.00
uur – herenkoor t.i.v. Cornelia Berghs
en overl. fam.; Ton Hillen en Martha
Hillen-Reijnders en fam.; overl.
echtg. Piet en Jacoba VerschaerenJanssen; Piet Engels en Lenie EngelsVan der Sterren (vw jaardienst en
trouwdag): Hand Kessels, Lies Kesselsvan Soest en zoon Theo
Overleden
Cor van de Wetering, 88 jaar

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zondag 18 maart
H. Mis 5de zondag 40dagentijd 11.00
uur – herenkoor t.i.v. Leo van der
Elsen (coll/jaardienst); Peter Johannes
Berghs en Gertruda Berghs-van
Heugten (jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 19 maart
10.30 uur St. Jozef – Patroonsdagviering in Zorgcentrum. Pastor Mouës
i.s.m. kapelaan Maenen en dameskoor
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans (Mariakapel kerk)
19.30 uur Lezing in dagkapel kerk over
brief Paus Franciscus “Laudato Si” –

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

Hermans (Schoorveld), Theo Janssen,
Wiel Jacobs, Frans Manders, Harrie
Martens, Jeu Peeters, Chris Smits, Lei
Tielen, Wiel Vaessen, Jo Wijnands,
Wiel Wijnen, Harrie van de Beuken,
Toon van Gaal, Wiet Vaessen, Handrie
Geurts, Pauw Vaessen, Huub Peeters,
Pierre Hermans (Sevenumsedijk),
Thei Leyssen, Sjeng Coopmans, Piet
Grubben (Tongerlo), Jan Peeters
(Lange Hei), Frits Kurvers, Jèr Nooijen,
Harrie Boots, Maan Hermans, Hans
Vaessen, Toon Jacobs, Jan Vaessen,
Jeu van Diepe, Frans Haenen, Herman
Nijssen, Eugène Hendriks.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 maart
- 5e zondag van de vasten.
19.15 uur Overleden familie Engelen –
Beeks. Jaardienst voor mevr. Margriet
Konings – Kranen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Woensdag 21 maart
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 24 maart
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Mededeling
17 maart is wederom de Stille Omgang
naar Amsterdam.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 maart
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 18 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
50 jaar Jubileum.
Jaard. Petrus Johannes Kempen en
Elisabeth Daemen; Jaard. Jan Caris en
Nelly Caris-Timmermans
Jaard. Lucie en Annie Heeskens,
Peter en Johannes, Wilhelmien

over gerechtigheid &vrede ikv.
de Vastentijd. Inleidster: mw. Mia
Janssen-Brouwer, vice-vz. dekenaat
Horst (inloop en koffie, vanaf 19.15 u)
Dinsdag 20 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Overleden
Claartje-Willems-Knelissen, 84 jaar
Mien Vaes-van Houts, 70 jaar
To Slaats-Verbugt, 92 jaar

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 16 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 17 maart
H. Mis 19.00 uur - Gemengd koor
t.i.v. Coen Luijten (verj./jaardienst)
en Wies Luijten-Hunnekens; Mathieu
Peeters (namens broer en zussen); Leo
Dorssers en Anna Dorssers-Janssen

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl

Berden-Lenders
Voor de levende en overleden leden
van het Gemengd koor b.g.v. 50 jaar
jubileum.
Donderdag 22 maart
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Zondag 18 maart wordt er door de
Nederlandse Vastenactie in onze
parochie aandacht gevraagd voor de
allerarmste gezinnen in Zambia. In de
kerk op de tafels bij de uitgangen
staan offerblokken en liggen
actiezakjes voor uw vastenoffer.
U kunt deze in de offerblokken, of
in de brievenbus van de pastorie
deponeren. Alvast hartelijk dank.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 18 maart
9.30 uur Lies Naus v.w. verjaardag.
Toon Berg en overleden fam Bergs
Stroux

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

TUINPLANKEN € 2,35
17 x 140 mm lengte 180 cm

Dinsdag 20 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 22 maaart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden
Tien Sillekens, 79 jaar

incl. btw p/st

Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 25 maart
- Palm zondag
9.30 uur Winandus Janssen
Tevens uitreiking palmtakjes.
Vrijdag 30 maart
- Goede vrijdag
19.00 uur Kruisweg

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

TOT WEL

€204,-

KORTING!

KG

7
T/PM

1400

SOFTCARE-TROMMEL

949,-

WASMACHINE
WDB030WPS

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

specialisten in ons Service

dan zijn we er voor u. Onze

apparaat dat defect is? Ook

technisch probleem of een

te komen drinken. Heeft u een

gewoon even een kopje kofﬁe

aankopen, advies, vragen, of om

van de week terecht voor al uw

geopend. Bij ons kunt u elke dag

Daarom zijn wij 7 dagen per week

wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk.

in het vaandel. Als u ons nodig heeft staan

Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog

7 dagen per
week geopend!

ne of droger!

ude wasmachi

WARMTEPOMPDROGER
TDB120WP

• Energieklasse A++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 66 dB
• PerfectDry: droogt alle textielsoorten
zeer nauwkeurig
• FragranceDos zorgt voor heerlijk
ruikend wasgoed

Center assisteren u aan

Gratis bezorging.

Niet goed, geld terug.

Frank

heeft. Zelfs op zondag!

telefoon, wat u het liefste

999,-

204,-

de balie, online of via de

-/-

INRUILKORTING

795,-

Deskundig advies.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

GRATIS
BEZORGD!

inruil van uw o

KG

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

PERFECTDRY

66
dB

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 1400 t/pm
• De SoftCare-trommel beschermt
uw wasgoed
• Zuinige, krachtige en onverslijtbare
ProﬁEco-motor

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

775,Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

7

ij
Hoge korting b

INRUILACTIE!

Tummers

174,-

INRUILKORTING

-/GRATIS
BEZORGD!

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

