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CDA winnaar
verkiezingen
CDA Peel en Maas is als grootste partij uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Volgens de voorlopige uitslag, de definitieve
volgt op vrijdag 23 maart, krijgt het CDA tien zetels in de nieuwe gemeenteraad. Dit is er één meer dan in 2014. De VVD groeit ten opzichte van vier jaar geleden van
drie naar vijf zetels. Lokaal Peel&Maas levert een zetel in en komt op acht uit. Die partij zat door het tussendoor overstappen van drie leden echter nog maar met zes man
in de raad. AndersNu had bij de verkiezingen in 2014 twee zetels, maar kreeg er afgelopen januari twee bij toen Peter Craenmehr en Edward Wezenberg overstapten van
Lokaal Peel&Maas. AndersNu verloor bij de verkiezingen echter flink en houdt nog maar één zetel over. PvdA/GroenLinks behoudt haar drie zetels. Eenmansfractie
Ton Hanssen verdwijnt uit de raad. Hij wist niet genoeg stemmen te vergaren voor een zetel.

Opkomst verkiezingen
iets hoger dan 2014
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart was een fractie hoger dan
vier jaar geleden. Bij de vorige verkiezingen werd een opkomst van 50,2 procent gehaald, dit jaar lag
het percentage stemmers 0,7 procent hoger met 50,9 procent.
Het percentage betekent dat
17.962 kiesgerechtigden in Peel
en Maas hun stem uitbrachten
voor de nieuwe gemeenteraad.
Bij de herindeling in 2010 werd
een opkomstpercentage van
50,1 procent gehaald. Iets minder
dan 2014. Vorig jaar, bij de Tweede
Kamerverkiezingen, werd een
opkomstcijfer van 80,1 procent
gehaald in Peel en Maas. Bij dat
aantal kwam de opkomst van de

gemeenteraadsverkiezing dus lang
niet in de buurt.

Gematigd tevreden
Burgemeester Wilma
Delissen was daarom gematigd
tevreden met de opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezingen. “Het kan
altijd beter natuurlijk. Er zit wel een
stijgende lijn in en dat is fijn, maar
ik had gehoopt dat meer mensen de
weg naar het stembureau hadden

gevonden. Het kan ook een teken
zijn dat veel mensen in Peel en Maas
tevreden zijn met hoe het nu gaat
en dat ze weinig te klagen hebben
en willen dat het zo doorgaat. Maar
toch blijf ik roepen, al is het wat
cliché, stemmen is een recht dat je
hebt en waar je gebruik van moet
maken.”
Het CDA werd de winnaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen met
34,4 procent van de stemmen.
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Veiling eerste kistje

Aspergeseizoen weer geopend
AspergeGilde Peel en Maas heeft op zondag 18 maart het aspergeseizoen feestelijk geopend bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Tijdens de bijeenkomst werd het traditionele eerste kistje asperges
geveild en werden de nieuwe ambassadeurs benoemd.
De veilig van het kistje asperges
leverde een recordbedrag op. Liefst
750 euro werd neergeteld voor de
eerste exemplaren van de groente.
Uiteindelijk mochten Geert Steeghs
van GS Products en teler Leon Steeghs,
samen met hun vriendengroep, de
eerste asperges in ontvangst nemen.
AspergeGilde Peel en Maas ver-

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.

hoogde het bedrag met 250 euro,
zodat Stichting Wensambulance verblijd kon worden met een cheque van
1.000 euro. Stichting Wensambulance
Limburg organiseert wensritten voor
mensen die ernstig ziek en bedlegerig zijn.
Tijdens het officiële programma
werden de genodigden op informele wijze meegenomen naar de
wereld van asperges in Peel en Maas.
Presentatrice Nancy Dielissen lichtte
toe dat door diverse samenwerkingen
de asperges helemaal geworteld zijn
in de gemeente Peel en Maas. Daarna
werden de nieuwe ambassadeurs uit
de regio bekendgemaakt. Ria Joosten,
Guul Smeets, Jolanda Verstraten en
Geert Teeuwen werden gepresenteerd
als ambassadeurs in 2018.
Kijk voor meer informatie op
www.aspergegildepeelenmaas.nl

Peel en Maas aangesloten
bij Cittaslow
Gemeente Peel en Maas is op vrijdag 16 maart toegetreden tot het
internationale netwerk van Cittaslow. Dat is een keurmerk voor gemeentes die een bepaald gedachtegoed met onder andere betrekking tot
cultuur en eigen identiteit verweven hebben in hun organisatie. Peel en
Maas is de tiende gemeente in Nederland die aangesloten is bij het netwerk.
“Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten met
minder dan 50.000 inwoners die op
het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid,
milieu, infrastructuur, cultuurhistorie
en behoud van identiteit tot de top
behoren”, omschrijft de gemeente het
keurmerk. “In een Cittaslow-gemeente
kunnen inwoners en bezoekers op
een plezierige, gastvrije manier en
op een menselijk tempo genieten.
Het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van de leefomgeving is het
allerbelangrijkste voor een Cittaslowgemeente. Met andere woorden:
Cittaslow biedt een kader voor de
toekomst met behoud van historie.”
Cittaslow is een netwerk van ruim

230 gemeenten verspreid over de hele
wereld. Burgemeester Wilma Delissen:
“We zijn heel blij en trots dat we als
tiende gemeente in Nederland kunnen
aansluiten bij dit netwerk. Het mooie
is dat onze kernkwaliteiten al overeenkomen met het gedachtegoed van
Cittaslow. Het is een netwerk waarin
we veel van elkaar kunnen leren”.
De gemeente gaat, samen met onder
andere inwoners, verenigingen en
ondernemers, verder aan de slag om
te bepalen welke accenten er gelegd
zullen worden en hoe het Cittaslowlidmaatschap verder vorm en inhoud
gegeven kan worden.
Kijk voor meer informatie op
www.cittaslow-nederland.nl of op
www.cittaslow.org
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Lokaal Peel&Maas verliest zetel

CDA en VVD grote winnaars,
Ton Hanssen vliegt eruit
acht zetels. Als Arno Janssen dit zou zien, was hij zeker trots
geweest.”
De grootste stijger werd de VVD met lijsttrekker Paul Sanders.
Volgens de voorlopige cijfers kreeg de partij 17,7 procent van de
stemmen, wat twee extra zetels oplevert. “Helemaal geweldig”,
aldus Sanders na de bekendmaking. “Men heeft niet alleen
meer vertrouwen in de VVD ten opzichte van vier jaar geleden,
maar ook in de raad. We hebben een prachtig team en willen
dat de komende vier jaar doorzetten. Vanavond hebben wij
in elk geval gewonnen.” De afgelopen vier jaar was Sanders
wethouder namens zijn partij en dit wil hij ook de komende
raadsperiode doen, zo liet hij weten. Over de formatie, die de
komende dagen plaats gaat vinden, liet de VVD’er echter niets
los. “Of we een uitnodiging van het CDA krijgen voor het vormen
van een coalitie, zullen we gaan zien. Verder wachten we af
wie er allemaal mag aansluiten.”
Ton Hanssen, Rob Willems (Lokaal Peel&Maas), Wim Hermans (CDA),
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks), Peter Craenmehr (AndersNu) en Paul Sanders (VVD)
De politieke partijen CDA en VVD zijn de grote winnaars
van de gemeenteraadsverkiezingen in Peel en Maas. De
christendemocraten kregen er ten opzichte van 2014 één
zetel bij, de liberalen twee. AndersNu leverde tot haar grote
verbazing een zetel in en lijst Ton Hanssen moest afscheid
nemen van zijn enige zetel.
Ton Hanssen reageerde laconiek op het feit dat hij niet
meer terugkeert in de gemeenteraad. “Ik ben toentertijd de
raad ingevlogen en nu vlieg ik er weer uit. Ik kan morgen
lekker uitslapen”, gaf hij aan vlak nadat de uitslag werd
bekendgemaakt. “Ik slaap er niet minder om. Ik had wel
verwacht dat Peel en Maas iets progressiever zou stemmen.
Maar goed, het zij zo.”

‘Wachten op uitnodiging CDA’

gedurende de raadsperiode en Lokaal-wethouder Arno Janssen
kwam te overlijden. Lijsttrekker Rob Willems was blij met de
uitslag. “Wij zijn de grote winnaar, want wij gaan van zes naar

Lijsttrekker Peter Craenmehr van AndersNu is teleurgesteld.
De partij waar hij eerder naar overstapte vanuit Lokaal
Peel&Maas levert een zetel in. Craenmehr: “Ik snap het zelf
eigenlijk niet.”

Verkiezingen 2018

Verkiezingen 2014

Uitslag 2014

Uitslag 2018

Opkomstpercentage: 50,2 procent

Opkomstpercentage: 50,9 procent

‘Wij gaan het voortouw nemen’
CDA-lijsttrekker Wim Hermans zei apetrots te zijn op de
uitkomst van de verkiezingen. “Bij de eerste ronde uitslagen
waren we nog heel blij, maar daarna kregen we toch een tik”,
liet hij weten. Bij de tweede tussenstand had Lokaal Peel&Maas
de meeste stemmen. “Dat zorgde voor een dipje”, aldus
Hermans. “Maar gelukkig zijn we alsnog de grootste geworden.
Ik ben met deze uitslag vooral trots op het hele team.” Hermans
gaf aan uit te kijken naar de komende tijd. “Wij gaan als grootste
partij het voortouw nemen en de coalitiebesprekingen starten.”

ZETELVERDELING

VOORLOPIGE
ZETELVERDELING

8

5

3

1

0

AndersNu

Ton Hanssen

AndersNu

10

PvdA
GroenLinks

PvdA
GroenLinks

1

VVD

2

Lokaal
Peel en Maas

3

CDA

3

Ton Hanssen

9

VVD

9
CDA

De enige partij waar niks veranderde werd PvdA/GroenLinks.
De linkse partij bleef op drie zetels staan. “We hadden
gehoopt op vier, maar we zijn heel tevreden met drie”, gaf
lijsttrekker Annigje Primowees aan. Lokaal Peel&Maas verloor
één zetel ten opzichte van 2014 en ging van negen naar acht.
Echter stapten drie raadsleden over naar andere partijen

Lokaal
Peel en Maas

Arno was trots geweest

Verder verloop verkiezingen
De stemhokjes zijn inmiddels weer gesloten, de stemmen geteld en de voorlopige uitslag is bekend.
Toch moet er nog een en ander gebeuren voordat de nieuwe gemeenteraad haar eerste vergadering kan
houden. Wat staat er allemaal nog op de planning?
Vrijdag 23 maart:
officiële verkiezingsuitslag
Het gemeentelijk centraal
stembureau stelt op vrijdag de
officiële uitslag van de stemming
vast. Per gemeente wordt het totaal
aantal uitgebrachte stemmen en de
aantallen stemmen per lijst en per
kandidaat vastgesteld. Ook wijst het
bureau de zetels en restzetels toe
aan de verschillende kandidaten,
rekening houdend met uitgebrachte
voorkeursstemmen. Daarna kunnen
de nieuwe raadsleden aangeven
of ze de verkiezing accepteren of
niet. Zo niet, schuift de volgende

kandidaat van de partij door.
Woensdag 28 maart:
geloofsbriefonderzoek en afscheid
van oude gemeenteraad
De gemeenteraad benoemt tijdens
een commissie van onderzoek.
Deze commissie onderzoekt de
geloofsbrieven van de nieuw
benoemde raadsleden en deelt haar
bevindingen. Als de geloofsbrieven
worden goedgekeurd, worden de
gekozen raadsleden toegelaten
tot de raad. Diezelfde vergadering
wordt afscheid genomen van de
oude gemeenteraad en afzwaaiende
raadsleden.

Donderdag 29 maart:
installatie nieuwe gemeenteraad
Tijdens een openbare vergadering
leggen alle nieuwe raadsleden van
Peel en Maas hun eed af, inclusief de
raadsleden die opnieuw zijn gekozen.
Dinsdag 3 april:
eerste raadsvergadering
De eerste ‘echte’ raadsvergadering
van de nieuwe gemeenteraad. Het
afgelopen jaar kwam het vaak voor
dat de beeldvormende vergadering
werd overgeslagen, dus het kan zijn
dat de eerste raadsvergadering op
dinsdag 10 april plaatsvindt.
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Dankbetuiging

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

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd
tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn vrouw, onze zus en schoonzus

Mia Jacobs - Sillekens
betuigen wij u onze oprechte dank.
Jac Jacobs
Familie Sillekens
Familie Jacobs
Panningen, maart 2018
De zeswekendienst vindt plaats op 24 maart om
19:00 uur in de parochiekerk van Panningen.

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van
onze schoonzus, tante, nicht

Bertha Janssen - Winkelmolen
Uw aanwezigheid op de dag van de crematie en alle andere blijken van
deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Panningen, maart 2018

Familie Winkelmolen
Familie Janssen

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken
van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van

Stien Schoren
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren
dat zij bij zo velen geliefd was.
Meijel, maart 2018
Fam. Schoren

Lijsttrekkersdebat zonder vuur
Voorafgaand aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op woensdag 21 maart,
werd de avond ervoor een lijsttrekkersdebat gehouden in DOK6 in Panningen. Omroep P&M was in
opdracht van gemeente Peel en Maas organisator van het treffen der partijen. Het debat zelf wilde
niet echt op gang komen en de lijsttrekkers waren het wederom voornamelijk met elkaar eens.
Debatleider Frans Pollux maakte er nog enigszins een vermakelijke avond van met grappige
opmerkingen en scherpe insteken.

Stichting Elfdorpenloop wordt
opgeheven
Na het ontstaan van de gemeente Peel en Maas in 2010 werd door een groot aantal vrijwilligers de
Elfdorpenloop georganiseerd. De tocht stopte echter twee jaar geleden en nu is ook de organiserende stichting
opgeheven. Het geld dat nog in de kas zat, wordt verdeeld onder verschillende verenigingen.
De hardloopestafette bracht de
deelnemers langs alle elf de dorpen van de toen nieuwe gemeente.
De Elfdorpenloop vond plaats met
Koninginnedag en later Koningsdag.
In januari 2016 werd bekendgemaakt
dat de tocht zou stoppen vanwege
een dalende belangstelling. De stichting werd toen nog in leven gehouden

voor mogelijke andere initiatieven.
Het overgebleven geld wordt echter
niet meer in initiatieven, maar aan
andere verenigingen geschonken.
“Het batig saldo wordt in de geest
van de statuten verdeeld over de elf
Oranjeverenigingen van Peel en Maas
en Atletiek Helden, die altijd geweldig geholpen hebben bij de organisa-

tie”, laat Lou Simons, secretaris van
de stichting, in een verklaring weten.
“Bovendien gaat er een bedrag naar
Baarlo Battert en mocht het van de
grond komen om een wielertocht
langs de elf kernen te organiseren,
dan wordt deze ook ondersteund.” Met
de donaties is de kas van de stichting
leeg en wordt die nu opgeheven.

Dankbetuiging

De belangstelling en de hartelijke blijken van medeleven
na het overlijden en de crematie van

Antoon Grubben
hebben ons erg goed gedaan.
Wij hebben het bijzonder gewaardeerd en willen u allen
daarvoor hartelijk danken.
Elly Grubben - van der Sterren
Geert †
Annet, Mart en Tim
Maasbree, maart 2018

Meijelse modeontwerpster
wint brons
De Meijelse mbo-student Noah Strijbosch (links op foto) heeft tijdens de finale van de vakwedstrijd
Skills Heroes brons gewonnen in de categorie modeontwerper. Van donderdag 15 tot en met zaterdag
17 maart lieten 650 mbo’ers uit heel Nederland hun beste vakwerk zien in de IJsselhallen in Zwolle en
op leslocaties in Overijssel. Noah Strijbosch studeert Fashion Design aan het Summa College in
Eindhoven. Vorig jaar won ze goud in deze wedstrijd. Met Skills Heroes wil de organisatie vaktalent
een podium geven en het beroepsonderwijs naar een hoger niveau tillen. (Foto: Skills Heroes)
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Plan nieuwe varkensstal Meijel

Voorstel coalitie over luchtwassers kwam
als verrassing
John Verhoijsen kreeg bij de vergadering van dinsdag 13 maart toestemming van de gemeenteraad van
Peel en Maas om een nieuwe varkensstal te bouwen in het kassengebied Platveld in Meijel. Dan moet hij echter
wel eerst een luchtwasser plaatsen op de bestaande twee stallen. Dat was het voorstel dat de coalitiepartijen
VVD, Lokaal Peel&Maas en PvdA/GroenLinks deden. Dat voorstel kwam voor de betrokkenen uit de lucht vallen.

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

Verhoijsen kreeg eerder al
toestemming voor de nieuwe stal
van het College van B&W, maar de
gemeenteraad stemde tegen vanwege
de overlast die het de nabij liggende
tuinderskassen zou opleveren. Na een
gang naar de Raad van State kreeg
Verhoijsen gelijk en het besluit werd
vernietigd. De gemeenteraad moest
op 13 maart opnieuw beslissen over
het plan. De coalitie kwam uit het
niets met een amendement om
Verhoijsen alsnog een vergunning te
verlenen, mits hij een luchtwasser
plaatst op de twee oude, bestaande
stallen.

‘Moeilijk nu al
te reageren’

Feest in De Heuf
Café Dotje’s Skihut ligt in het centrum van Panningen, maar ieder jaar wijkt de kroeg uit naar
sporthal De Heuf voor een iets uitgebreider feestje. Voor De Vrienden van Dotje Live op zaterdag
17 maart kwam een grote rits namen naar Panningen voor een optreden. Artiesten als 2 Brothers on
the 4th Floor, René Schuurmans, Beppie Kraft, Jannes en Marleen Rutten kwamen voorbij in de
uitverkochte Heuf. Het café sprak van een ‘geweldige avond’. “Volgend jaar weer een nieuwe
editie.”

Voor Verhoijsen kwam het
amendement van de coalitie uit het
niets. “Wij wisten nergens iets van”,
laat hij weten. “We zijn nog aan het
bestuderen of we wederom naar de
Raad van State stappen om het besluit
aan te vechten.” Een luchtwasser
plaatsen is volgens de varkenshouder
een dure aangelegenheid.
“De luchtwasser zelf kost al 150.000
euro en met de bouwkundige
aanpassingen die je moet doen aan
de stallen, moet je rekenen op een

kostenpost van 200.000 tot 250.000
euro.”
Peter van Bree, tomatenteler
en buurman van de varkensstal van
Verhoijsen, wist ook niets van de
plannen van de coalitie. “Tien minuten
voor de vergadering werd het me
ingefluisterd, dus ook voor ons kwam
het uit het niets”, vertelt de teler die
zich samen met een aantal andere
telers van het Platveld verzet tegen
de nieuwe stal. “We moeten ons nog
oriënteren over het besluit en kijken
hoe we erin staan. Het is moeilijk om
nu al te reageren.”

‘Alleen maar
winnaars’
Volgens Frits Berben van PvdA/
GroenLinks is het logisch dat niet
eerst overlegd is met de betrokkenen.
“Waarom wel? We moeten als
gemeenteraad zelfstandig een
beslissing nemen.” De Meijelnaar
is vanaf het begin tegen de nieuwe
stallen geweest. “Luchtwassers op de
oude stallen zetten, is volgens ons de
enige oplossing om de uitstoot van
geur en ammoniak te verminderen.
We vinden het dan ook een heel
redelijk voorstel van ons. Er zijn dan
alleen maar winnaars.”

Baarlose kapellen
In tegenstelling tot wat in het artikel ‘Geld op bij kapellenstichting
na vernielingen’ in de HALLO van donderdag 15 maart werd vermeld,
zijn niet alle kapellen in Baarlo eigendom van en in onderhoud bij
Stichting Maasbreese wegkapellen. De kapel van de Heilige Familie aan
de Napoleonsbaan is particulier bezit en krijgt geen subsidie via de
stichting. Alle kosten worden betaald uit het potje van het kaarsengeld
en de kapel wordt geheel onderhouden door de familie Mertens van de
Sprunklaan uit Baarlo.

LEREN
KapelkesHof
Kom naar de
GOLFEN?
GRATIS inloopdagen:
w i jn | g o l f | h or e ca

GOLFSCHOOL
KAPÈLKESHOF
KapelkesHof

zaterdag 24 maart
zaterdag 7 april

van 10.00 uur
tot 12.00 uur

HALLO in Leeuwarden
Leerlingen van basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik mochten in februari naar de Benelux-finale
van de First Lego League in Leeuwarden. Ze namen de HALLO mee om te lezen tijdens de lange reis
naar Friesland. Bij de First Lego League ontwerpen, programmeren en bouwen teams robots.
De Kessel-Eikse basisschool ontving bij de Benelux-finale een innovatieprijs en de kinderen horen
in april of ze naar de wereldfinale mogen in de Verenigde Staten.

KapelkesH

f

wijn | golf | horeca

Kapèlkeshof
wijn | golf | horeca

Roomweg 85
5985 NS
NS Grashoek
Grashoek
5985
T. 077 3082677

kapelkeshof.nl
kapelkeshof.nl
kapelkeshof.nl
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen wij denken, aan wat is geweest.

Leen Vissers - Mestrom
weduwe van

* Neerkant, 23 november 1934

† Meijel, 18 maart 2018

Meijel: Wies en Lei
Jan en Laure, Job, Nina
Moniek en Sjoerd, Quinty, Ian, Lyam
Ron en Jule
Heibloem: Liesbeth † en Jos, Riek
Rianne en Freek
Sandra en Ralf, Bram
Lieke en Maikel
Meijel: Jos en Marleen
Johan
Dennis en Imke
Rick
Roy
Familie Mestrom
Familie Vissers
Meijel, De Paast 1, 5768 BJ
Wij nemen afscheid van mam
op zaterdag 24 maart om 14.00 uur
in de aula van crematorium Midden- Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Mam, oma, omi is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op woensdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur.

‘‘Niks gênne poespas’’

Pietje Boems

Maasbree

† 19 maart 2018

Leen Vervoort - Boots

Maasbree:

Correspondentieadres:

Piet Adriaans
† Meijel, 19 maart 2018

Steijl Thijs en Thea
Mariska, Scott
Monique en Antwan, Mitchell, Lorenzo
Peter en Imke
Frankie en Jessica
Meijel Jan en Ellie
Pieter en Jorien, Bente, Finn
Marieke en Tim, Dean, Lois
Meijel Nellie en Leo
Rian en Marcel, Tim, Lieke
Linda en Sjoerd, Sam, Fleur
Grashoek Peter en Wilma
Lisa en Leike
Hegelsom Lowie en Marleen
Dirk en Elena
Anita en Frank
Mark
Grashoek Thea en Peter
Frans
Femke en Dave
Joyce en Bas
Freek
Landgraaf Ria en Michel
Ferdi
Erica en Richard, Liam
Correspondentieadres: Familie Adriaans, Peelweg 20, 5768 PR Meijel

Johan en Riny
Kelly en Railly
Gido
Thijs en Wilma
Conny en Ruud
Guus

Familie Vervoort
Broekstraat 65, B9
5993 BB Maasbree

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 24 maart
om 11:00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Liever geen bloemen maar een gift voor de Hartstichting stellen
we zeer op prijs, hiervoor staan bussen op de condoleancetafel.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van de Broekstraat voor hun liefdevolle zorg.

Deze sexy blondine
krijgt nu ook drie tienen!

Hoera, Lindy & Sanne
hebben een zusje!

Milou

19 maart 2018
Tom & Anke
Verheijden-Rooijakkers
Houwenberg 4
5985 PE Grashoek

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

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

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 24 maart om 10.30 uur
in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel, waarna we mam bij pap
te rusten leggen op het kerkhof aldaar.
Mam is weer thuis op de Peelweg 20 te Meijel. U bent van harte
welkom om persoonlijk afscheid van haar te komen nemen.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Overleden op 102-jarige leeftijd

Jacques Kuijpers
weduwnaar van Lies

60 jaar in liefde verbonden met

Maasbree:

weduwe van

Leven is het oneindige bewegen
van dag in nacht, van eeuw in eeuw
pijn is vreugde, zon is regen
appelbloesem…sneeuw

Piet Vervoort
* 27 februari 1931

Riek Adriaans-van de Vondervoort
* Asten – Heusden, 22 februari 1932

Sjeng Vissers

30
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt

Hermans

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Maasbree, 16 maart 2018
Correspondentieadres: Hay Kuijpers,
Van der Marckstraat 19, 5993 EB Maasbree
De avondwake is in de St. Aldegundiskerk te Maasbree op
donderdag 22 maart om 19.00 uur.
De afscheidsdienst is op vrijdag 23 maart om 10.30 uur in de
Fabriek, Venloseweg 25 in Maasbree. Later die dag zullen we
vader met het gezin begeleiden naar het crematorium.
Vader gaf om bloemen, maar zou een gift in de collectebussen voor activiteiten in de Fabriek en in de zorgwoningen
Broekstraat waarderen.

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

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

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

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.

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

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

Te koop landbouwgrond te Baarlo,
gelegen op den Kamp Sectie M 227,
groot 0.93.10 ha.
Inlichtingen 06 23 34 06 02.

www.janssenuitvaart.nl

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

Gemeente wil minder verkeer over
de Bong in Baarlo
Gemeente Peel en Maas gaat onderzoeken of het mogelijk is in Baarlo een veiligere fietsverbinding tussen
de Napoleonsbaan Zuid, de wijk Kuukven en de voetbalclub te realiseren. Dat besloot het College van B&W van
gemeente Peel en Maas onlangs. Het onderzoek maakt deel uit van de plannen om de wegen Bong en Heierhof
verkeersveiliger te maken en van verkeer te ontlasten.

de Napoleonsbaan links- of rechtsaf
kunnen slaan. Daarnaast wil de
gemeente er een tweedelige
oversteekplaats maken, waardoor
het voor voetgangers en fietsers
veiliger wordt om over te steken. Deze
oversteekplaats aanpakken gebeurt
in combinatie met de reconstructie
van de Napoleonsbaan waarmee

de provincie dit jaar nog hoopt te
beginnen.
De gemeente gaat nu
onderzoeken of een nieuw fietspad
mogelijk is en wat de voordelen en
eventuele risico’s hiervan zijn. Als er
een oplossing is gevonden, wordt dit
voorgelegd aan de gemeenteraad, zo
zegt het college.

Wederom brand
in de Peel
De brandweerkorpsen van Meijel en Panningen moesten op
dinsdag 20 maart uitrukken naar natuurpark De Groote Peel voor een
brand. Er woedde een grote brand. Naast de Panningse en Meijelse
brandweerlieden, kwamen ook korpsen uit Weert, Deurne en Neerkant
helpen bij het bestrijden van het vuur.

De oversteekplaats op de Napoleonsbaan
met de straat De Voort rechts en Heierhof links
De weg Bong, gelegen aan de
westzijde van Baarlo, is momenteel
een belangrijke doorgaansweg voor
mensen die naar verenigingen als
Jong Nederland en voetbalclub VV
Baarlo gaan. Ook Art Center De Raay
is enkel via de Bong en Heierhof te
bereiken. Daarbij is het de enige
mogelijkheid voor inwoners van de
wijk Kuukven om dorpen als Helden,
Panningen en Maasbree in het westen,
Venlo in het noorden en Roermond
in het zuiden direct te bereiken.
Om minder verkeer over de wegen
Bong en Heierhof te laten gaan, wil de

gemeente de wijk Kuukven beter aan
laten sluiten op de Napoleonsbaan.
Dit wil zij doen door een nieuwe of
verbeterde ontsluiting door het gebied
Heierhof-Kuukven te realiseren, een
veilige fietsverbinding richting voetbalclub en Jong Nederland te maken
en een rechtstreekse verbinding naar
Chateau De Raay te verwezenlijken.
Ook wil de gemeente de oversteekplaats bij het bedrijf PS Aero aanpassen. Het gehele plan moet 615.000
euro gaan kosten.
Veel fietsers die de voetbalclub
aan De Meeren willen bereiken, rijden

volgens de gemeente via de stoplichten ter hoogte van de Rabobank en de
Bong. Voor hen willen Dorpsoverleg
Baarlo, bewoners en de voetbalclub
een veiligere fietsverbinding die niet
over de Bong, maar bijvoorbeeld door
Heierhof en Kuukven gaat langs autosloperij Peter Nass.
Ook steken veel fietsers
de Napoleonsbaan over bij de
oversteekplaats bij het bedrijf PS Aero
en de autosloperij. De gemeente vindt
dit een onveilige oversteekplaats.
Het plan is om hier een wegstrook
te maken waar automobilisten op

Rond 22.00 uur werd het sein
brandmeester gegeven door de
brandweer. De brand in De Peel betrof
volgens Brandweer Brabant-Zuidoost
een relatief klein gebied. Het vuur
liet een gebied van ongeveer drie

voetbalvelden in vlammen opgaan.
Het ging voornamelijk om lage
begroeiing, aldus de brandweer.
Er werden in totaal vier spuitwagens
ingezet.
(Foto: Brandweer Meijel)

Maasbree en Meijel

Informatieavonden
over glasvezel
in buitengebied
Provincie Limburg en de gemeenten Peel en Maas, Weert,
Nederweert, Leudal en Maasgouw organiseren in april diverse
informatieavonden over de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Op dinsdag 10 april vindt een avond plaats in Maasbree, gevolgd door
Meijel op woensdag 11 april.

Binnenkijken bij de brandweer
Brandweer Panningen gooide op woensdag 14 maart de deuren open voor alle belangstellenden.
In de kazerne op de John F. Kennedylaan konden bezoekers kijken naar de verschillende
brandweerwagens en kregen ze uitleg over het brandweerman-zijn. De avond was bedoeld om meer
mensen enthousiast te krijgen voor een rol als vrijwilliger bij de brandweer. Kijk voor meer
informatie over vrijwilliger worden bij de brandweer op www.brandweer.nl/limburg-noord
(Foto: Johan Bloemers Fotografie)

De campagne Glasvezel buitenaf
ging vrijdag 16 maart van start in
het noordwesten van Limburg. Vanaf
die datum werd het voor bewoners van de buitengebieden in de
deelnemende gemeente mogelijk
zich aan te melden voor een glasvezelaansluiting en een abonnement af te sluiten. Alleen wanneer
vóór 11 juni minimaal 50 procent
van de inwoners zich hiervoor heeft
ingeschreven, wordt er daadwerkelijk glasvezel aangelegd. Tijdens
de informatieavonden wordt uitleg

gegeven over de aanleg, de kosten,
voorwaarden en planning rondom de
aanleg van glasvezel. Ook zijn dienstaanbieders aanwezig en kunnen
mensen vragen stellen. Op dinsdag
10 april is er een informatieavond in
MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree,
op woensdag 11 april vindt eenzelfde avond bij gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel plaats. Inloop
is beide avonden vanaf 19.30 uur,
waarna om 19.45 uur de avond
begint. Kijk voor meer informatie op
www.glasvezelbuitenaf.nl
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Leonne Schuijers
15 jaar
Helden
Het Bouwens

Hoe ziet een perfecte dag er voor
jou uit?
Een perfecte dag ziet er voor mij
als volgt uit: ‘s morgens lekker lang
uitslapen en daarna uitgebreid
ontbijten. Dan lekker shoppen met
mijn vriendinnen of iets anders
leuks gaan doen met mijn familie.
‘s Avonds zouden we dan gezellig
gaan uiteten en als afsluiting ergens
nog wat gaan drinken.
Wat waardeer je het meest in een
vriendschap?
Wat ik het meest waardeer in een
vriendschap is de gezelligheid.
Met mijn vriendinnen heb ik het altijd
erg gezellig en kan ik erg lachen.
Ook waardeer ik hun steun en vind
ik het fijn als ik een ander ook steun

kan geven. Dat vind ik zeker wel een
belangrijk punt in vriendschap.
Heb je een hobby waar maar weinig
mensen van afweten?
Voor mijn verjaardag heb ik ooit
zanglessen cadeau gekregen. In het
begin vond ik dat echt vreselijk en
dacht ik dat ik zeker niet zou durven
te zingen voor een onbekend persoon.
Toen ik er eenmaal aan begon, vond
ik het echt heel erg leuk en leerzaam
en nu wil ik er zeker nog niet mee
stoppen.
Wie is je grootste idool?
Ik heb eigenlijk geen idool.
Ik bewonder wel heel veel artiesten
en sporters. Ik vind Adele wel echt
de beste zangeres die ik ken en vind
eigenlijk al haar liedjes wel heel erg
mooi en leuk. Maar het is niet zo dat ik
heel erg fan van haar ben.
Wat zou je in de toekomst willen
doen?
Ik wil in de toekomst graag een reis

aan
Leonne Schuijers

maken naar Verenigde Staten omdat ik
Engels echt een hele mooie taal vind.
Ook ben ik heel benieuwd naar hoe de
samenleving daar is.
Wat is je favoriete soort film of
televisieprogramma?
Mijn favoriete film is Grease. Ik heb die
film een paar jaar geleden voor het
eerst gezien en vond het echt een hele
leuke film, omdat er veel in gezongen
en gedanst wordt. Sindsdien heb ik
de film al minimaal acht keer gezien
en vind hem keer op keer nog leuk.
Mijn favoriete televisieprogramma is
Temptation Island. Ik vind het grappig
om te zien dat mensen hier aan mee
doen om ‘hun relatie te testen’ en het
uiteindelijk toch altijd mis gaat.
Waar sta je om bekend bij je familie
en vrienden?
Ik heb het even aan mijn vriendinnen
gevraagd. Volgens hen zijn een
paar kenmerken die bij mij passen:
vrolijkheid en behulpzaamheid. Ik ben

zeker altijd bereid om iemand te
helpen met wat dan ook.
Als je nog maar één app op je
telefoon mocht gebruiken, welke
zou dat dan zijn?
Dat is niet zo moeilijk, WhatsApp
natuurlijk. Met deze app kan ik
iedereen bereiken die ik nodig heb en
je kunt er ook nog eens mee bellen.
Ben je religieus? Waarom wel
of niet?
Ik ben gedoopt en heb de communie
gedaan. Het vormsel heb ik niet
gedaan, omdat ik dat niet echt nodig
vond. Voor de rest ga ik eigenlijk
nooit naar de kerk, behalve met
een begrafenis, doopsel, bruiloft of
communie. Ik geloof op zich wel dat
er na het leven op aarde nog wat
anders is.
Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Afspreken met vriendinnen. Ik heb
heel veel andere dingen die ik graag
doe in mijn vrije tijd, maar met
vriendinnen afspreken vind ik toch wel
het leukst. Ik heb het altijd gezellig
met ze en ze vrolijken mij op als ik
even chagrijnig ben.
Met welke bekende zou je graag
een dag door willen brengen?
Ik zou graag een dag willen
doorbrengen met Chantal Janzen,
omdat ze mij een heel erg gezellig
en grappig persoon lijkt. Ik vind haar
manier van presenteren ook erg
leuk.
Welk jaargetijde is je favoriet?
De zomer. Ik hou heel erg van warm
weer. Dan heb je ook wat weekjes
vakantie en dan kun je lekker van
het weer genieten. Zwemmen of op
vakantie gaan, kan ook in de zomer.
Wat voor opleiding zou je graag
willen doen?
Ik ben er nog niet helemaal uit,
maar ik weet zeker dat ik iets met
kinderen wil gaan doen. Hierbij kan
ik de medische kant op, maar ook de
pedagogische kant.
Als je iets zou kunnen veranderen
aan de wereld waar we in leven,
wat zou dat dan zijn?
Ik zou willen dat er minder verschil
was tussen arm en rijk. Er zijn ook in
Nederland veel kinderen in gezinnen
die het niet zo breed hebben. Zo kan ik
er dan voor gaan zorgen dat zij ook de
mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld
een leuk sinterklaascadeautje te
krijgen of ook een keer een leuke
middag kunnen hebben met hun gezin
of vrienden.
Wie of wat kan je altijd
opfleuren?
Mijn moeder en vriendinnen. Als ik
ergens mee zit, kan ik altijd bij mijn
moeder terecht. Maar ook mijn
vriendinnen staan altijd voor me klaar,
met wat er dan ook aan de hand is.
Gelukkig kan ik ieder moment van de
dag bij ze terecht!

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar en lijkt het je leuk om de vijftien vragen te beantwoorden en op de foto te
gaan voor HALLO Peel en Maas? Geef jezelf of degene die je wilt tippen dan op. Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Verkiezingen
Ongetwijfeld heb je wel
gemerkt dat er weer
verkiezingen waren,
21 maart, om precies te zijn.
Dit jaar vonden de
gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Dit gold voor
335 gemeentes in heel
Nederland (via: Kiesraad).
Het verbaast mij hoeveel de
partijen zochten naar de
aandacht van mensen.
Misschien ben je er zelf niet
bewust mee bezig, maar toch
was het overal te zien dat je kon
gaan stemmen; borden naast de
weg, posters in etalages,
advertenties online, enzovoorts.
Waarschijnlijk heb je zelfs in dit
nieuwsblad iets ervan gezien.
Zelf vraag ik me altijd af hoe dit
proces nou precies verloopt,
omdat ik de politiek interessant,
maar ingewikkeld vind.
Op school krijg ik tijdens
Maatschappijleer vaak
hoofdstukken die over
verkiezingen gaan, maar toch
blijf ik het vaag vinden. Waar
staat elke partij nou precies
voor? Wat is de ideologie van
deze partij? Persoonlijk zou ik
niet weten op welke partij dat
ik zou gaan stemmen, omdat ik
me er nog niet echt in verdiept
heb. Bij elke partij zijn er
dingen waarover ik het eens
ben, maar ook oneens. Ik denk
dat veel Nederlanders dit
probleem hebben, waardoor er
zoveel zwevende kiezers zijn.
Tóch vind ik het wel belangrijk
om te stemmen en ben dit ook
van plan om te doen. Kritisch
denken is voor mij een
belangrijk punt, omdat men
door middel van bijvoorbeeld
media woorden kan verdraaien.
Zo vellen veel mensen een
oordeel over een partij door
alleen naar de lijsttrekker te
kijken, omdat je die natuurlijk
het meest ziet en die het meest
in beeld komt in de media.
Een partij kiezen om op te
stemmen lijkt mij dus
ingewikkeld, maar gelukkig heb
ik nog twee jaar om hier over te
denken, omdat ik pas 16 jaar
ben. Lique

en zo 09
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GEPLUKT Luc Heldens
zus Ilse woonde hij buitenaf op de
Schafelt in Baarlo. “Ik heb het altijd
goed met mijn twee zussen kunnen
vinden en nog steeds trouwens”,
aldus Luc. “Pap was tuinder en mam
werkte erbij in het bedrijf. Ik ben
letterlijk opgegroeid tussen de kassen.
We hadden augurken, komkommers
en buiten stond sla. Vooral de ruimte
en de vrijheid om ons heen was fijn.
We fietsten altijd met twintig man
naar basisschool ’t Kempke. En als we
weer thuiskwamen, werd er gefietst
en gecrost over de straat.”

Weer paddenstoelen
voor avondeten

Van maandag tot en met vrijdag houdt Luc Heldens (47) uit Baarlo zich bezig met voedingsbodems voor exotische paddenstoelen, maar in het
weekend staat hij op de tennisbaan. Slaat hij niet zelf een balletje, dan moedigt hij zijn twee zoons wel aan. Deze week wordt de sportieve Baarlonaar
geplukt.
wintersport”, vertelt Luc. “We vinden
het leuk om sportief bezig te zijn.
De jongste, Sam, wilde eigenlijk
al meedoen toen hij 2 jaar was.
We komen al jaren in hetzelfde kleine
plaatsje. Gek eigenlijk, want in de

Samen met zijn vrouw Miranda
en hun zoons Tijn (11) en Sam (8)
stond Luc met carnaval op de latten
in het Oostenrijkste Kirchberg in
Tirol. “Al sinds de kinderen een jaar
of drie zijn gaan ze elk jaar mee op

‘Letterlijk opgegroeid
tussen kassen’

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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zomervakantie gaan we nooit naar
een plek waar we al geweest zijn.
Het leuke is dat nu de jongens wat
ouder zijn, ze op skivakantie zelf de
weg kennen in het dorp en op de
piste.”

Naast het skiën is Luc ook graag op
het tennisveld te vinden. “Mijn ouders
waren ook altijd al fanatieke
sporters. Mam komt uit een echte
volleybalfamilie en ze heeft majorette
gedaan, pap heeft altijd gevoetbald
en is op zijn 40e begonnen met
tennis.” Als jongen van een jaar of 6
begon Luc bij de Baarlose voetbalclub.
Op zijn 10e kwam daar tennis bij. “Tot
mijn 18e heb ik op tennis gezeten.
Vanwege mijn studie en omdat de
meeste vrienden op voetbal zaten,
ben ik daarmee gestopt. Toen op
mijn 35e er ineens weer veel jeugd
bij het seniorenvoetbalteam kwam,
vond ik dat ik er niet meer tussen
paste. Toen ben ik geswitcht: ik
stopte met voetbal en ging weer
tennissen.” Nu moedigt Luc zijn
voetballende zoons aan, terwijl hij
zelf in de competitie speelt met het
herenteam van tennisvereniging
Tonido in Baarlo. Daarnaast maakt hij
sinds 2008 deel uit van de toernooien sponsorcommissie van de club.
“Een balsport is leuk. Het vergt
techniek en mentaliteit, want het is

een geestelijk spelletje. Maar het is
ook gezellig, zeker in teamverband.
En natuurlijk hoort er bij tennis ook
een derde helft waar we samen een
biertje drinken en napraten over de
wedstrijd.” Luc werd geboren in het
Tegelse ziekenhuis. Samen met zijn
ouders, oudere zus Marjon en jongere

Na de mavo en de havo koos Luc
voor de hogere technische school,
of hts. “Daar ben ik chemische technologie gaan studeren. Scheikunde
vond ik altijd een leuk vak en ik was
altijd nieuwsgierig en onderzoekend.
Ik wilde gaan uitvinden hoe spullen gemaakt worden en hoe processen verlopen.” Na zijn diensttijd ging
Luc aan de slag in de metaal- en
aluminiumindustrie en hield hij zich
vooral bezig met chemische processen. Nu werkt hij als bedrijfsleider
bij Fungo in Lottum, een bedrijf waar
biologische groeibodems (substraten) worden geproduceerd en verkocht. “Die gaan naar klanten in onder
andere Maleisië en zij kweken er
vervolgens paddenstoelen op, zoals
shiitake, eryngii en oesterzwammen.
We zijn een klein bedrijf dat net is
begonnen, maar dat maakt het leuk.
We krijgen alle vrijheid om er een succes van te maken. Pap kwam vroeger vaak met sla thuis, nu doe ik dat
met paddenstoelen. Het is lekker en
zit vol voedingsstoffen. Al zeggen de
kinderen soms: ‘Krijgen we nu alweer
paddenstoelen?’ Hoewel ik altijd tegen
mijn vader heb gezegd dat ik niet de
tuinbouw in wilde gaan, ben ik toch in
die richting terechtgekomen.”

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Proef het voorjaa

zondag 25 maart 13.00-17.00 uur

zondag 25 maar

r in M

t 13.00 - 17

Eindelijk, lente! Het perfecte moment om nieuwe voorjaarskleding te shoppen, een kopje koffie
te drinken op het terras en te genieten van het lenteweer. Proef het voorjaar in Meijel op zondag 25 maart
en geniet van een lekker dagje uit.
De Meijelse ondernemers
openen die dag van 13.00
tot 17.00 uur hun deuren. De
Dorpsstraat wordt helemaal
afgesloten, zodat u in alle rust langs
de winkels kunt lopen. Daarnaast
rijdt er een shuttletreintje rond die u
en uw winkeltassen gratis naar uw
favoriete winkels in en net buiten
het centrum brengt.
In het dorp is van alles te zien
en te doen. Er is livemuziek, er zijn

paashazen die lekkere paaseitjes
uitdelen en op het eerste deel
van de Dorpsstraat, tussen
Coolen Pluijm en Stoere Tantes,
begint om 11.00 uur een sjieke
autoshow. Daarnaast geeft
Brandweer Meijel een spectaculaire
brandweerdemonstratie op
het Alexanderplein die je niet
mag missen!
Benieuwd naar de nieuwste
collecties met voorjaarsmode?

Komt dat zien, komt dat zien...

Dorpsstraat 40, Meijel tel. 077 - 466 37 33

• Verkoop
• Reparatie
De vloerenspecialist!
• Leggen
• Renovatie
•
Onderhoud
PROEF
HET VOORJAAR ••BIJTrap-renovatie
LEMMEN PARKET
• Verkoop
Reparatie

•

Onderhoud

www.lemmenparket.nl

Groeten uit Meij

e

HEROPENINGSFEEST

De vloerenspecialist!

• Leggen
www.lemmenparket.nl

Neem dan een kijkje bij
de modeshow die tussen
De Heere van Meijel en
café de Vangrail plaatsvindt.
Ook aan iets lekkers is
gedacht. Op diverse plekken
in het dorp staan kraampjes
waar smakelijke gerechtjes
en drankjes verkrijgbaar
zijn.
Parkeren kan op
het Raadhuisplein,
het Tomveld en naast
groepsaccommodatie
Peel en Maas.
Het Alexanderplein is
zondag voor de helft
afgesloten in verband
met de brandweer
demonstratie.

• Tel.
Renovatie
06 2815 7286
• Trap-renovatie

Tel. 06 2815 7286

Van donderdag 22 t/m zondag 25 maart
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend
Heldensedijk 32 • 5768 RL Meijel • Tel. 077 466 17 17
www.meeuwis-meijel.nl • www.groteschoenmaten.nl

autoshow mod

eshows demon

FRITURE

BIJ JAN
IJS SNACKS SCHOTELS
Pater Willemsplantsoen 1b, Meijel

ZONDAG
STOPT
DE TREIN
BIJ ONS
VOOR DE
DEUR!
SCHOOLSTRAAT 26, MEIJEL | T 077 466 1704
WWW.WONINGINRICHTINGVERSTAPPEN.NL

10 jaar
Kalisstraat 2, 5768 CX Meijel 077 466 3301

stratie brandwe

er winkels geop

e

Damesmode maat 36 t/m 48
DeKleedkamer

GROTE
AUTOSHOW
VANAF 11.00 UUR
IN DE DORPSSTRAAT

en tot zondag 25 maart
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FashionStash van Sem Smolenaers

MeijeWinnende
l
winkel opent de deuren

7.00

el

Het duurde een paar maanden om alles klaar te maken, maar op woensdag 21 maart opende Sem
Smolenaers haar nieuwe winkel in het centrum van Panningen. Eind november won ze de wedstrijd ‘Win je
Winkel in Panningen’, waardoor ze met haar winkel FashionStash een eigen pand kon betrekken. Voorheen had
ze een shop-in-shop in de winkel Chic & Choc.

probeer ik toonaangevend te zijn in
de regio.”

Een doordacht en
uitgewerkt plan
Naast de winkel in Panningen
heeft Sem ook een online webshop.
Dat was één van de redenen om haar
tot winnaar uit roepen in november, zo liet juryvoorzitter Norbert
Panken destijds weten. “We hebben voor Sem gekozen omdat zij een
heel goed doordacht en uitgewerkt
plan had. Het is duidelijk een toegevoegde waarde voor het centrum.

Vooral de combinatie tussen online
en offline shoppen heeft ze heel
goed uitgewerkt. De bedoeling van
de wedstrijd was de A-locatie in het
centrum versterken en niet zomaar
volduwen met de eerste de beste.”
Smolenaers heeft er zin in en hoopt
dat veel mensen de weg naar haar
winkel gaan vinden. “Natuurlijk vind
ik het gezellig als klanten komen
shoppen in de winkel. En je weet
wat ze zeggen: ‘A woman can never
have too many handbags’”, lacht de
nieuwe winkeleigenaar. De winkel
van Smolenaers is te vinden op de
Markt in Panningen.

Meet2Match

Evenement
over bedrijfsleven
in Panningen
Industriële Kring Peel en Maas, ondernemersinitiatief WIJ maken
werk van werk, middelbare school het Bouwens, onderwijsstichting
Prisma, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc en gemeente Peel en
Maas houden op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart een bedrijfs
evenement. Meet2Match vindt plaats in De Heuf in Panningen.
Smolenaers streed in november
met vier overgebleven ideeën voor het
pand in het centrum van Panningen.
Haar winkel met handtassen, rugzakken en reisproducten werd als winnaar gekozen. Dankzij de actie hoeft
Smolenaers een halfjaar geen huur
te betalen voor het pand en krijgt ze
gratis advies op onder meer juridisch,

marketing- en financieel gebied. Ook
kreeg ze een cheque van gemeente
Peel en Maas.

Frisse wind door de
branche
“De wedstrijd heeft het voor
mij mogelijk gemaakt om als

beginnend onderneemster op
eigen benen te gaan staan”, laat
Smolenaers weten. “Ik vind dat er
wel een frisse wind mag waaien
door de branche waar ik in zit.”
De 27-jarige Panningse gaat zich
voornamelijk richten op handtassen
en lederwaren. “Met een trendy
interieur en uitgebreide collectie

end

Het evenement wordt georganiseerd met en voor bedrijven, het
onderwijs, leerlingen, burgers en
overheid met als doel bedrijven uit
de gemeente met elkaar in contact
te brengen. Ook hoopt de organisatie
zo werkzoekenden te koppelen aan
werkgevers en leerlingen geïnteresseerd te krijgen voor het bedrijfsleven in de gemeente. In totaal
presenteren 45 bedrijven uit de
gemeente Peel en Maas zich.

De beurs begint vrijdag
23 maart om 14.30 uur en duurt
tot 17.00 uur. Op zaterdag is de
beurs vanaf 10.00 uur geopend tot
16.00 uur. De Technische Universiteit
Eindhoven (TU/e) is aanwezig om
robot-demonstraties te geven om
11.00, 13.00 en 15.00 uur. Daarnaast
laat handbalvereniging Bevo
uit Panningen diverse sportieve
activiteiten zien. Beide dagen is het
evenement gratis te bezoeken.

OPEN DEUR DAGEN

24 EN 25 MAART

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Pakket-actie:

Meer banen door uitbreiding kas
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas en gedeputeerde van de provincie Limburg
Twan Beurskens openden maandag 19 maart de nieuwe kas van teler Nature’s Green Group in glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree. Die kas is gebouwd via een zogenoemde erfpachtconstructie.
De provincie kocht de grond waarop de kas is gebouwd en verpacht deze voor bepaalde tijd aan het
Maasbreese bedrijf. De 6,5 hectare aan komkommerkassen is daarmee uitgebreid met 4,6 hectare
nieuwe glastuinbouwkas en dit levert 25 nieuwe banen op. De Maasbreese onderneming kan de
grond ook weer van de provincie kopen. (Foto: Lé Giesen)

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
met motor én ral-kleur naar keuze.
Garagedeuren
Zonweringen

Kunststof kozijnen
Molenstraat 18, Meijel
www.mathpeeters.nl
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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

Kaalslag Neerseweg Helden
Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas.
Met grote ontsteltenis ondekte ik dat de gemeente kaalslag heeft laten
plegen bij het waterbassin aan de Neerseweg in Helden.
Het biotoop van de ijsvogel,
meerkoet, waterhoen, salamander
en andere vogels wordt gewoon
vernietigd. Net nu het broedseizoen
eraan staat te komen en de dieren
beschutting hard nodig hebben.

Schandalig dat de gemeente geen
fatsoenlijk natuurbeheer heeft.

Thei Schaareman,
Roggelseweg Helden

Ingezonden brief

Kledingcontainers in Kessel
Om de kledingcontainer bij supermarkt Phicoop in Kessel te ontlasten, doen wij namens gemeente Peel en Maas een oproep aan iedereen
die kleding en textiel naar deze container brengt.

tuin van kindcentrum Leef aan de
Merwijckstraat te brengen. Zet vooral
geen zakken met kleding naast de
containers, want dit is niet fijn voor de
omgeving.

Als iedereen meewerkt voorkomt
u niet alleen overlast, maar u steunt
ook nog de KBO en de school.
Jo Peeten, namens KBO Kessel

dhr. Peeters lijkt in eerste instantie
een minder aantrekkelijke optie, maar
eventueel in Baarlo is altijd nog beter
dan helemaal géén voorziening voor
deze niet te onderschatten groep
recreanten die hier ongetwijfeld
gebruik van zullen gaan maken.
Zoals gezegd was ik ook een
fervent motorrijder die, al dan niet
samen met collega-motorrijders of
echtgenote, jarenlang mooie tochten
maakte door Europa. Tijdens deze

tochten bezochten we uiteraard ook
heel veel steden, stadjes en dorpen.
En héél vaak werden we aangenaam
verrast met speciale parkeerplaatsen
voor motoren.
Heel simpel en met een minimale
investering zijn deze te realiseren nabij
het winkelcentrum. Op de hoek van de
Wilhelminastraat tegenover het Huis
van de Gemeente vier of vijf ringen,
al dan niet verzonken, in het trottoir
aanbrengen waar de motorrijder zijn

motor aan kan vastleggen en klaar
is Kees.
Motorrijdend Nederland zal
uw inspanning zeker weten te
waarderen en met plezier, maar
vooral met een gerust hart,
plaatsnemen op één van de
terrassen om te genieten van een
drankje of lunch.

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.

Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning
voor 4 pers. aan de Costa Blanca
Spanje, zee op 300 mtr afstand van
Guardamar del Segura 35 km zuidelijk
van vliegveld Alicante. Meer info frans.
huijs@home.nl

Te koop wegens sterfgeval
relaxfauteuil en hocker, rood, vele
standen. Blücher diepvrieskastje
tafelmodel, 4 lades, 2 jaar oud.
Rood tapijt l. 230 x br. 170 Panningen.
Tel. 077 307 11 90.

Mocht deze container vol zijn,
wat met enige regelmaat voorkomt,
dan willen wij iedereen vriendelijk verzoeken om de kleding naar
de bovengrondse container in de

Ingezonden brief

Thuis in Panningen IV

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

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

incl. btw p/st

Knutselarij Maasbree
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zijn twee creatieve dames die een club gaan oprichten
voor en met mensen zoals jij! Iedereen is bij ons van harte welkom!

Wat doen
Houthandel
& weTimmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Er kan geknutseld worden met o.a. hout, kleding, poppen, borduren,
schilderen, poppenhuizen of kijkdozen, kaarten, haken, naaien, puzzelen
etc. etc. Je kunt het zo gek niet bedenken en wij doen het!

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen,
bel geheel vrijblijvend voor meer informatie naar:

Bezoekadres Hagelkruisweg 4, 5993 SC MAASBREE

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Schoolverlaters gezocht.
Zoek jij vakantiewerk en vind je het
niet erg om buiten te werken?
Wij zoeken schoolverlaters voor onze
kwekerij. Neem contact met ons op
via koosvaesvof@kpnmail.nl of via
06 22 50 12 46.

Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Hortensia’s veel srt, Rhodo’s e.a.
heesters. Buxusvervangers, taxus,
laurier, bodembedekkers, enz. Open
za. 9.30-16.30 uur Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. 06 40 32 71 08
www.veld-tuinplanten.nl

Zwarte grond te koop. Voor meer info
bel naar 06 53 46 10 29.

Keyboard. Wie zou mijn autistische
zoon keyboard les kunnen geven.
Omgeving Panningen-Helden, tegen
vergoeding. Tel. 06 25 31 67 76.
Te koop elite fokmerrie
(Gribaldi x G. Ramiro Z) uit de Bryolietastam. Moeder Ciolita is o.a. de moeder
van de goedgekeurde hengst Trento B.
Stokmaat 1.73 m, 7-3-2003, Z1 met
winstpunten, lagere prijsklasse.
Voor meer info kijk op
www.sporthorses.nl en zoek op Wiolita.

De Hypotheekshop
Makelaardij

Goed verzekerd
Particulier
Bedrijf
Hypotheek
Altijd dicht bij huis

Taxaties
Verzekeringen

www.alterna.nl - (077) 466 90 50

ds 1979 •
S in
•
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NNINGEN
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x
e l a a r d i j • Ta
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Hopelijk tot gauw

maken we er met z’n allen een heel gezellige happening van!

Martin van de Berg,
Panningen

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

•

Agnes 06 12 21 81 47 Jeanine 06 40 78 30 03

Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg moeilijke hoofdstukken op
een begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46.

ies

evenals de in mijn optiek zéér aan
te bevelen door mevr. Timmermans
geopperde gedachte om enkele
camperplaatsen te realiseren nabij het
centrum van Panningen. De optie van

at

Als voormalig intensief
motorrijder en huidige camperkampeerder onderschrijf ik de
noodzaak van een openbare
toiletruimte van mevr. Steutel

•••

Leuk en goed om te zien dat er van meerdere kanten wordt gereageerd op Thuis in Panningen en met creatieve ideeën wordt meegedacht
over de verfraaiing van het centrum. Naar aanleiding van de reacties van
mevrouw Steutel, mevrouw W. Timmermans en de heer J. Peeters uit
Helden wil ook ik een pleidooi houden voor een gezellig en goed geoutilleerd centrum in onze gemeente.

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

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

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Bespreking Poll week 10

Ik ben geïnteresseerd in de lokale politiek
De uitslag van de poll van twee weken geleden laat zien dat de mensen
in Peel en Maas geïnteresseerd zijn in de politiek in de eigen gemeente. Een
grote meerderheid van de stemmers, 76 procent, op de website liet weten de
gemeenteraadsverkiezingen goed te volgen. Op Facebook lagen de meningen
iets dichter bij elkaar. Maar ook daar liet de meerderheid, 59 procent, weten
interesse te hebben in de lokale politiek. De eigen gemeente is dus boeiend
voor de stemmers.
Over het algemeen leken de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar meer

te leven onder de bevolking dan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.
Opmerkelijk, aangezien de politiek nergens zo dichtbij komt als bij de raad in
de eigen gemeente waar je woont. De opkomstpercentages zijn ook altijd een
stuk lager bij de gemeentelijke verkiezingen, 80 procent landelijk vorig jaar
tegen net iets meer dan 50 procent lokaal vier jaar geleden. Maar misschien
mogen we gezien de uitslagen op de poll ervan uitgaan dat er een grote
opkomst was bij de gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 21 maart
plaatsvonden.

Alleen de grootste partijen mogen
in de coalitie
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn
geteld. De volgende stap in het proces is het vormen van een nieuwe coalitie.
Dat wil echter niet zeggen dat de partijen met de meeste stemmen automatisch
in de coalitie komen. Vaak gaat de grootste partij in gesprek met alle partijen
om zo te kijken met welke ze een coalitieakkoord kan vormen. Dan kan het dus
voorkomen dat een partij, die minder stemmen heeft gekregen dan de nummer
twee of drie, toch in de coalitie komt. Is dat niet vreemd? Je zou denken dat de
winnaars van een plekje in het nieuwe bestuur verzekerd zijn. Ze krijgen toch

niet voor niets de meeste stemmen? Dat bekent toch dat het merendeel van de
stemmers ervan overtuigd is dat die partij zijn belangen het beste behartigt?
Het zou vreemd zijn wanneer die dan uitgesloten wordt om mee te regeren.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het verstandig is wanneer twee
partijen die fundamenteel van elkaar verschillen, toch samen een coalitie gaan
vormen. Je kunt er dan op wachten dat na half jaar de coalitie valt en er weer
opnieuw begonnen moet worden.
Alleen de grootste partijen mogen in de coalitie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > Ik heb het gevoel dat mijn stem telt > eens 55% oneens 45%

DE KAMPEERSPECIALIST

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

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

Ben jij 13 jaar of ouder?
En zoek je een zaterdag- of
vakantiebaan om leuk bij te verdienen?
Voor onze aardbeien groot zijn, moet er
veel gebeuren in ons bedrijf. Hiervoor zijn
wij op zoek naar aanpakkers.
Iets voor jou?
App je naam naar 06-40911862
dan nemen wij contact met je op.

ADVERTENTIE W E E K 1 2

Lemmen Aardbeien
W W W. L E M M E N A A R D B E I E N . N L

Voorspelling
Op het moment dat ik dit
stuk schrijf, moeten we nog
beginnen met stemmen.
Omdat ik bij nogal wat raadsvergaderingen én bij ontzettend veel burgers ben
geweest de afgelopen jaren,
denk ik in alle bescheidenheid een redelijk goede
inschatting te kunnen maken
van wat de uitkomst gaat zijn
van de verkiezingen.
Allereerst: dit is niet wat ik
hoop of wil dat er gaat gebeuren, maar een inschatting van
wat ik denk dat er uit de verkiezingen gaat komen. Dat gezegd
hebbende: ik denk dat het CDA
zich de winnaar mag gaan
noemen woensdagnacht. Het
laatste jaar werd al voorzichtig
toenadering gezocht tot vooral
de VVD. CDA: elf zetels. Daarmee
komen we bij de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie, de
VVD. Landelijk de grootste, dus
daar profiteert de lokale afdeling ook van. Ik gok op vier
zetels. Hetzelfde dus als nu.
Gezien de flirt van de laatste
maanden verwacht ik een
coalitie CDA en VVD, volgens
mijn voorspelling goed voor 15
van de 27 raadszetels. Lokaal
Peel&Maas wordt de grootste
verliezer. De interne strubbelingen deden de uitstraling niet
goed en het overlijden van
wethouder Arno Janssen kwam
hard aan. Van de negen zetels
na de vorige verkiezingen,
blijven er nu vijf over. Een rol in
de oppositie voor de lokale
partij. PvdA/GroenLinks houdt
zijn stabiele, linkse achterban
en kan daar altijd op terugvallen. ‘Steady’ naar drie zetels.
Ton Hanssen zette zijn neefje op
de lijst erbij, maar ik verwacht
dat het de komende vier jaar
toch van Ton zelf moet af
komen: één zetel. Dan blijft over
AndersNu. De aanvallende
tactiek van de laatste weken
betaalt zich uit. Bij de vorige
verkiezingen werden twee
zetels gehaald, nu krijgt de
partij er drie. Goed. We gaan het
zien. Of ja, we hebben het al
gezien inmiddels. Ik hoop in
ieder geval dat u gestemd heeft!
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De Cultuurprijs 2018

Beperkte dienstverlening

• Maandag 2 april (Tweede Paasdag) is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
• Vrijdag 20 april zijn wij geopend tot 13:00 uur. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT
systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening te kunnen garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of
worden we tijdelijk beperkt in onze dienstverlening.

Peel en Maas organiseert
symposium ondermijnende
criminaliteit
Op vrijdag 30 november van dit jaar reikt de gemeente Peel en Maas weer de Cultuurprijs
uit. De Cultuurprijs is er voor personen, instellingen en initiatieven, die een belangrijke
bijdrage leveren aan het culturele leven van onze gemeente.
In 2017 werd de prijs toegekend aan regisseuse en schrijfster Ann Philipsen. De Stimuleringsprijs
ging naar online platform Peel en Maas Net. De gemeente barst van de culturele initiatieven.
Daar mogen we best trots op zijn.
Wat is cultuur?
Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek en toneel. Maar cultuur is ook literatuur,
dans, fotografie, architectuur en folklore en volkskunst. En laten we niet vergeten dat ook
veel mensen zich inzetten voor cultuureducatie en geschiedkunde. Zowel amateur- als
beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor de prijs.
Een kandidaat moet aan de volgende criteria voldoen:
• de kandidaat moet een bijzondere meerwaarde hebben voor de cultuur in onze gemeente;
• de kandidaat moet het belang van de gemeenschap dienen;
• van de kandidaat moet een inspirerende werking uitgaan;
• er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit;
• anderen moeten de kandidaat voordragen; het is dus niet mogelijk om zichzelf of de eigen
organisatie voor te dragen.
Wilt u een persoon, vereniging of initiatief nomineren voor de Cultuurprijs Peel en Maas 2018?
Stuur dan een brief naar: Gemeente Peel en Maas, t.a.v. Selectiecomité Cultuurprijs, Postbus
7088, 5980 AB Panningen. U kunt ook een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl Zet dan bij
het onderwerp: ‘Nominatie Cultuurprijs’.
Uiterlijk zondag 13 mei 2018 moet uw inzending bij het Selectiecomité binnen zijn. Onderbouw
uw inzending alstublieft met heldere, overtuigende argumenten. Het Selectiecomité beoordeelt
vervolgens alle inzendingen en brengt een advies uit aan het College van burgemeester en
wethouders. Het College beslist uiteindelijk wie de prijs in ontvangst mag nemen.
De uitreiking van de Cultuurprijs 2018 vindt plaats in DOK6 Theater. Voorafgaand aan deze
feestelijke avond, kunt u uw stem uitbrengen op de Publieksprijs. Hierover informeren we u
later, onder andere op onze Facebookpagina.

Op donderdagavond 12 april organiseert de gemeente Peel en Maas in het Huis van de
Gemeente een symposium over ondermijnende criminaliteit. Het symposium is het
startschot voor een intensievere aanpak in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
Ondermijnende criminaliteit
Een greep uit de vele
verschijningsvormen van het
veelkoppige monster dat Ondermijning
heet: bedrijven zonder klanten…
maar met veel omzet, drugslabs of
wietplantages in een legaal gehuurde
schuur of pand, gulle sponsoring van
de voetbalclub met contant geld, een
ongevraagde ‘beveiliger’ in een café.
Het effect is dat onder- en bovenwereld
steeds meer met elkaar verweven raken
en dat de grenzen tussen legaal en
illegaal vervagen. We hebben niet de
illusie dat ondermijnende criminaliteit
alleen in de grote steden voorkomt.
Het komt ook voor in Peel en Maas,
vaker en wellicht dichterbij dan u denkt.
Voor de burgemeester is de aanpak van ondermijnende criminaliteit hét speerpunt van
2018. Het heeft impact op onze veiligheid en leefbaarheid, ondermijnt het vertrouwen in
het lokale gezag en levert schade op voor onder andere ondernemers en verenigingen.
Denk aan concurrentievervalsing, een verschraling van het winkelaanbod en leegstand en
het ongemerkt witwassen van crimineel geld via sponsoring. Daar staan we sámen voor aan
de lat in Peel en Maas.
Samen werken
Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit kunnen wij niet alleen. Daarom werken
wij intensief samen met politie, Openbaar Ministerie en andere partners. Door het
verzamelen en analyseren van informatie wordt duidelijk hoe wij deze vorm van criminaliteit
zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. Wij zijn daarbij afhankelijk van u, omdat u
mogelijk over waardevolle informatie beschikt die ons verder kan helpen in onze aanpak.
Bewustzijn, alertheid en melden dus. Maar waar op te letten?
Symposium
Om u duidelijk te maken wat ondermijning is, organiseren wij op do. 12 april vanaf
19.30 uur een bijeenkomst over ondermijnende criminaliteit. Wij willen u meenemen in de
wereld van ondermijning: wat is het, welke vormen zijn er en wat kunt u er tegen doen?
Gedurende de avond praat prof. dr. Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde en co-auteur
van het boek ‘De achterkant van Nederland’, u bij. Ook gaat een panel met elkaar in gesprek
over herkenbare dillema’s. Het symposium is de aftrap in onze gezamenlijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Daarna worden verdiepende bijeenkomsten georganiseerd.
Aanmelden
U kunt zich tot 7 april aanmelden op onze website, via www.peelenmaas.nl > Nieuws >
Symposium ondermijnende criminaliteit. Bent u verhinderd, maar heeft u wel interesse om
deel te nemen aan de verdiepende bijeenkomsten? Dat kan ook!
Kijk ook op www.peelenmaas.nl > Nieuws > Symposium ondermijnende criminaliteit voor
het programma en meer informatie. We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus meld u
snel aan... vol = vol!
Komt u luisteren naar wat wij te vertellen hebben en gaat u met ons in gesprek?
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Textielinzameling

Verkiezingen en referendum

De komende 2 weken wordt weer textiel huis-aan-huis ingezameld.
Textiel wordt ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere afval
komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender
• Donderdag 23 maart Koningslust
• Vrijdag 24 maart Grashoek
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om
7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl.
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd worden
weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Door oplettende burgers kan de politie de
illegale inzamelaars aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met
daarop het logo van de gemeente of de gemeentelijke huisvuilwagen.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Inzameling Klein
Chemisch Afval (KCA)
Tussen dinsdag 27 maart en woensdag 2 mei staat de Chemokar
tussen 17.00-19.00 uur weer op verschillende dagen in de kernen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Maasbree
Meijel
Panningen

29-03-2018
02-05-2018
27-03-2018
17-04-2018
10-04-2018
18-04-2018
19-04-2018
03-04-2018
05-04-2018
20-04-2018
09-04-2018

op de Markt bij de kerk
voor de kerk
bij gemeenschapshuis ’t Erf
voor de kerk
parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
markt
Mariaplein
plein voor de kerk
Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk
Raadhuisplein
op de parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

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.
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‘Go’ voor Maasboulevard en opknappen kerken, overeenstemming over uitbreiding varkenshouderij

Raad neemt belangrijke besluiten
met verkiezingen in het vizier

Een memorabele vergadering met cruciale besluiten én een duidelijke knipoog naar
de op stapel staande gemeenteraadsverkiezingen. Dat was de besluitvormende
vergadering van dinsdag 13 maart - de laatste vergadering van de raadsperiode 20142018! - in een notendop. De raad gaf groen licht voor het Maasboulevard-project in Kessel,
verstrekte subsidie voor het opknappen van een aantal kerkgebouwen, creëerde meer
ruimte voor woningbouw én bereikte overeenstemming over de slepende kwestie rondom
de uitbreiding van een varkenshouderij in Meijel.
De laatste vergadering van de zittende raad kende een volle agenda én een volle publieke
tribune. De avond werd afgetrapt met het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. De fractie AndersNu
benutte dit om vragen te stellen over de aanwending van de subsidie die de gemeente jaarlijks
verstrekt aan de Coöperatie GLOEI. Deze netwerkcoöperatie richt zich op het aanjagen,
begeleiden en ondersteunen van projecten en is mediator en verbinder van innovatieve
duurzaamheidsprojecten. “De gemeente verstrekt jaarlijks een substantieel bedrag aan GLOEI.
We vragen al twee jaar om een verantwoording van deze subsidiegelden - we willen weten hoe
deze gebruikt worden -, maar hebben deze nog steeds niet ontvangen. Hierdoor hebben we de
controlerende taak die we als raad hebben niet kunnen uitvoeren”, zo zei een woordvoerder
van AndersNu.
Volgens VVD-wethouder Paul Sanders moet de raad de ‘schuld’ deels bij zichzelf zoeken. “Er zijn
afgelopen jaar diverse data voorgesteld om de raadsleden bij te praten, maar die werden steeds
geannuleerd omdat de raad andere prioriteiten stelde.”
AndersNu benadrukte het desondanks een kwalijke zaak te vinden dat de raad geen enkele
informatie heeft ontvangen over de subsidiegelden. Wethouder Sander deed daarop de
toezegging de raadsleden de relevante stukken te doen toekomen.
Bereidheid tot overleg
Eén van de meest prangende en precaire onderwerpen van de avond was het voorstel
Waterrecreatie Kessel, ook wel bekend als het project Maasboulevard. Het plan, dat de
waterrecreatie en het toerisme in Kessel moet versterken, omvat de realisatie van een
zittribune vanaf Kasteel de Keverberg tot in de Maas. Daarnaast moet er daadwerkelijk een
Maasboulevard komen: een wandelverbinding met uitkijkpunt tussen de zittribune en de
loswal. Tenslotte maakt ook het renoveren en verfraaien van de loswal onderdeel uit van
het project. Aan dit alles hangt een kostenplaatje van 1,2 miljoen. De Provincie Limburg wil
500.000 euro inbrengen als de gemeente Peel en Maas minimaal eenzelfde bedrag inlegt.
Omdat vanuit de voormalige gemeente Kessel nog altijd 200.000 euro is gereserveerd voor het
opknappen van de loswal, moest de raad vorige week haar mening geven over het verstrekken
van een subsidie van 350.000 euro voor het project.
In eerdere vergaderingen kwam al duidelijk naar voren dat omwonenden - met name rondom
het Veersepad - hun bedenkingen hebben bij de plannen, die zijn uitgewerkt door het
Dorpsoverleg Kessel (DOK). Ook zeggen zij onvoldoende geïnformeerd te zijn. Tijdens de
raadsvergadering van vorige week bracht de heer Allard, die sprak namen de bewoners van
de Haagweg, deze zorgen nogmaals bij de raadsleden onder de aandacht. “Dit plan focust op
toerisme en recreatie; dagrecreatie, watertoerisme et cetera. En deze zaken zijn onlosmakelijk
verbonden met overlast. Daarnaast vrezen we onder andere voor grote verkeersdrukte en
onverantwoorde verkeerssituaties, zwerfvuil, baldadigheid en een slechte bereikbaarheid
door hulpdiensten. Wij zijn niet tegen de verfraaiing van de Maasboulevard, maar wel tegen de
uitbreiding van het toerisme als dit ten koste gaat van de belangen van de Kesselse inwoners.”
Allard zei tegelijkertijd dat het DOK heeft toegezegd in overleg te willen gaan met de

omwonenden, om samen verder invulling te geven aan het plan. “Hoewel het raadsvoorstel
anders doet vermoeden, staat er nog niets vast. Wij als omwonenden zijn blij met de toezegging
van het DOK en hebben vertrouwen dat we er samen uit zullen komen.”
Tweestrijd
In de navolgende discussie werd duidelijk dat de raad zich in een tweestrijd bevond: de
fracties waren weliswaar positief-kritisch over het voorliggende plan, maar achten draagvlak
in het dorp wel van cruciaal belang. Wat dit betreft willen zij de spreekwoordelijke vinger aan
de pols houden. De vraag was echter hoe dit kon worden gerealiseerd. AndersNu en de VVD
kwamen daarop met twee amendementen. AndersNu wilde graag dat het definitieve plan ter
besluitvorming zou worden voorgelegd aan de raad, die dan kon besluiten of de geoormerkte
350.000 euro in geheel of in fases zou worden uitgekeerd. “Wij staan niet onwelwillend
tegenover dit project, maar het huidige voorstel kent nog te veel onduidelijkheden en
onzekerheden. Vandaar dit amendement”, lichtte de fractie toe.
De VVD wilde met haar amendement bereiken dat de initiatiefnemers pas aan de slag gaan als
kan worden aangetoond dat er binnen de hele Kesselse gemeenschap draagvlak is voor de
plannen. Hierover moet de raad volgens de fractie een oordeel kunnen geven. Verantwoordelijk
wethouder Sanders gaf aan zich te kunnen vinden in het amendement van de VVD. Het AndersNuamendement ontraadde hij, aangezien haast volgens hem geboden is. “Om de provinciale
subsidie te verkrijgen, moet Peel en Maas deze 350.000 euro inleggen. En omdat alles volgend jaar
zomer klaar moet zijn, dienen we eigenlijk morgen al te beginnen met de benodigde onderzoeken.
Je kunt immers niet zomaar gaan graven bij de Maas. Daarom heb ik de vorige keer al gezegd:
laat ons beginnen met dit onderzoek. Met de daadwerkelijke uitvoering van de plannen starten
we pas als er voldoende draagvlak is binnen het dorp. Als college vinden we het belangrijk dat
het dorp zelf in discussie gaat over hoe de projectplannen eruit moeten zien. En wanneer deze
gereed zijn, kunt u als raad oordelen of er voldoende draagvlak is. Bijvoorbeeld door een nieuw
raadsvoorstel in te dienen, alhoewel dat het proces wel vertraagt. Maar je kunt bijvoorbeeld ook
bijpraatsessies organiseren; dat is aan u als raad.”
Met de toezeggingen van de wethouder op zak besloot de VVD haar amendement in te trekken.
AndersNu bracht haar amendement wel in stemming, maar geen enkele van de andere fracties
schaarde zich hierachter. Uiteindelijk gingen alle fracties behalve AndersNu akkoord met het
verstrekken van een krediet van 350.000 euro voor het Maasboulevard-project. “Maar we willen
wel een structurele terugkoppeling”, benadrukte het CDA.
Lokaal Peel en Maas zei er alle vertrouwen in te hebben dat ‘het dorp Kessel er samen uitkomt.’
Krimpkramp
Ook het thema wonen was een ‘hot item’ tijdens de raadsvergadering. De raad werd gevraagd om
de notitie ‘Vitaal wonen, uitwerking kaderstelling thema wonen’ vast te stellen. Een ingewikkelde
term, maar in feite is dit niets anders dan een document waarin de raad richting geeft aan de
uitwerking van de hoofdlijnen van het woonbeleid Peel en Maas. Regionale en provinciale
afspraken die al eerder zijn gemaakt, zijn hierin meegenomen. De notitie vormt onder meer de
basis voor het woningbouwprogramma dat de raad later zal vaststellen.
De VVD en het CDA gaven al meteen aan nog niet te willen besluiten over de uitwerking van de
kaderstelling. “Dit is de eerste keer dat dit document voorligt en het is gebruikelijk dat we eerst
opiniërend spreken over dergelijke zaken en pas later een besluit nemen. Wij zijn van mening
dat de nieuwe raad hier maar een knoop over door moet hakken. En daarbij: wij vinden dat het
document te zeer is ingegeven door ‘krimpkramp’, door de verwachte krimp van de bevolking”,
zo zei een woordvoerder van de VVD-fractie.
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Het CDA sloot zich aan bij deze woorden. “We moeten niet te lang stilstaan bij de
toekomstcijfers, maar vooral inspringen op waar nú behoefte aan is op het gebied van
woningen. Er is op dit moment sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod en daarom
vragen wij ons af, of de juiste gegevens aan de basis liggen van deze kaderstelling. We hebben
het idee dat de grondbeginselen niet kloppen. Om deze reden willen wij de besluitvorming
uitstellen.”
Wethouder Roland van Kessel probeerde beide fracties over te halen om toch een besluit te
nemen door aan te geven dat de notitie een richtinggevend document is. “In de tekst van het
staat letterlijk dat deze notitie een dynamisch karakter heeft en bedoeld is om een richting
aan te geven. Ook vormt het document de basis voor de nog te voeren gesprekken met de
gemeenschappen, marktpartijen en andere stakeholders. Op basis van de gespreksresultaten
wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.”
CDA en VVD bleven erbij geen besluit te willen nemen; een standpunt dat werd gehekeld
door Lokaal Peel en Maas. “Ik betreur het dat we niet in staat zijn om hierover een beslissing
te nemen. En dit is niet het enige dat we doorschuiven naar de volgende raad!”, zo zei een
woordvoerder van de lokalen.
Ruimte voor woningbouw
Desondanks werden er wel stappen gezet op het ‘woningvlak’: VVD, CDA en Lokaal Peel en
Maas kwamen namelijk met een motie om meer ruimte te bieden voor woningbouw. Dit omdat
volgens de indieners sprake is van een acuut tekort aan woningen, vooral voor ouderen en
starters, en er met name behoefte is aan koopwoningen en woningen in het middeldure
huursegment. Met de motie riepen de fracties het college op om - op basis van de concrete
woonvragen in de kernen - volop ruimte te geven aan de bouw van nieuwe woningen.
Daartoe moet het college zo snel mogelijk om tafel met woningcorporaties en commerciële
ontwikkelaars. Een belangrijk punt in de motie was ook om de nuloptie voor de kleine kernen wat inhoudt dat hier geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden - te schrappen, omdat dit
zou leiden tot vertrek van jongeren en daarmee tot een versnelde vergrijzing.
Alle raadsfracties stemden in met de motie, met uitzondering van de fractie PvdA/Groen
Links. “Wij zijn van mening dat onze woonvisie alle ruimte biedt voor het bouwen van de juiste
woningen”, zo zei Fred Peeters van PvdA/Groen Links in een stemverklaring.
Wethouder Roland van Kessel gaf aan de motie te omarmen. “Iedereen weet dat een transitie
op het gebied van woningbouw nodig is: het huidige woningbestand sluit immers niet aan bij
de behoefte van de toekomst. Deze motie geeft mij de kans om het geluid dat klinkt in de raad
van Peel en Maas uit te dragen en bijvoorbeeld in te brengen bij het overleg met de regionale
portefeuillehouders.”
Unieke kans
Minder discussie was er over het voorstel om 200.000 euro beschikbaar te stellen voor het
opknappen van de kerkgebouwen van Meijel, Panningen en Helden. Ook de Provincie Limburg,
het Bisdom van Roermond en de kerkbesturen doen een duit in het zakje om de benodigde
restauratiesom van 1,3 miljoen bij elkaar te krijgen. Dat er weinig discussie was, kwam vooral
doordat de meeste zaken al waren aangekaart tijdens de opiniërende vergadering. De VVDfractie gaf aan nog steeds verdeeld te zijn over de plannen, terwijl AndersNu faliekant tegen
bleef. “Er is een wanprestatie geleverd door de eigenaren van de gebouwen - het Bisdom
Roermond en de kerkbesturen - en die willen wij niet belonen”, zei een zegsman van AndersNu.
Voor andere fracties woog zwaar dat dat het gaat om cultuurhistorisch erfgoed en
beeldbepalende gebouwen voor Peel en Maas. “En doordat sprake is van cofinanciering hoeven
we als gemeente maar een beperkte bijdrage te leveren aan het totale restauratiebedrag. Dat is
een unieke kans”, zei Lokaal Peel en Maas.
Uiteindelijk werd het voorstel na hoofdelijke stemming aangenomen met 19 stemmen voor en
9 tegen.

Geen ‘boertje pesten’
Als een soort van ‘uitsmijter’ kwam aan het eind van de avond nog een lastig en veelbesproken
dossier ter tafel: de uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Peelweg in Meijel met
3000 dieren. De ondernemer diende in 2013 het plan in tot uitbreiding van de varkenshouderij.
Dit resulteerde uiteindelijk in een bestemmingsplan dat in de raad is behandeld in januari 2017.
De raad wilde hier echter niet aan meewerken; onder andere omdat de betreffende locatie
lag in een glastuinbouwconcentratiegebied (het Platveld) met het primaat glastuinbouw.
Daarbij vreesden enkele nabijgelegen glastuinders dat de uitbreiding negatieve gevolgen zou
hebben voor hun bedrijfsvoering. De varkenshouder stapte daarop naar de Raad van State,
die het weigeringsbesluit, genomen door de raad, vernietigde. Volgens het rechtsorgaan

zijn de plannen van de veeboer niet in strijd met het gemeentelijk beleid, waardoor het
weigeringsbesluit van de raad onjuist was. Overigens heeft de Raad van State in zijn uitspraak
geen opdracht gegeven aan de raad om over het plan een besluit te nemen.
De raad heeft zelf dit bestemmingsplan opnieuw op de agenda van de raad gezet om de
ontstane impasse te doorbreken. De raad kwam niet zomaar over de brug met een goedkeuring
op het bestemmingsplan. De coalitiepartijen VVD, Lokaal Peel en Maas en PvdA/Groen Links

kwamen met een amendement op het voorliggende voorstel. “Wij willen dat de varkenshouder
een luchtwasser plaatst op de al bestaande stal”, zo zei een VVD-woordvoerder, die de motie
toelichtte. “We kunnen namelijk niet uitsluiten dat de ammoniakuitstoot effecten heeft op de
gewassen van de tuinbouwbedrijven. Daarbij wordt de nieuwe stal weliswaar gebouwd volgens
de nieuwste technische inzichten, maar voldoet de oude stal hier niet aan. Om deze reden
willen we in de regels van het bestemmingsplan de voorwaardelijke verplichting opnemen
voor het plaatsen van een luchtwasser op de bestaande, oude stal. Op deze manier maken
we een beweging richting de aanvrager en willen we tegelijkertijd de bestaande bedrijven
beschermen.”
Het CDA kon zich niet vinden in dit amendement. “Hoe sympathiek de tegemoetkoming ook is,
we gaan niet midden in de wedstrijd de spelregels veranderen door ineens de Best Beschikbare
Technieken te eisen bij oude stallen. Ik vrees dat dit geen stand zal houden bij de rechter.
Daarbij riekt het naar willekeur: als je een betrouwbaar bestuur wilt zijn, moet je je eigen beleid
ook handhaven naar de buitenwereld toe. Daarom volgen wij het collegevoorstel.”
Ook de kosten van een dergelijke luchtwasser waren het CDA een doorn in het oog. “Je moet al
snel rekenen op een investering van 100.000 tot 150.000 euro.”
Diverse partijen, waaronder PvdA/GroenLinks, gaven aan dat de spelregels helemaal niet
worden aangepast. “Er wordt op deze manier een opening gecreëerd”, zo zei een woordvoerder
van PvdA/Groen Links. “ Met dit amendement vullen we eigenlijk datgene in wat we gehoopt
hadden dat uit het mediationtraject zou komen, dat de varkenshouder en de glastuinders
hebben doorlopen. En met dit amendement laten we zien dat we niet aan ‘boertje pesten’ doen,
zoals ons soms wordt verweten. Hiermee zijn er alleen maar winnaars.”
Wethouder Raf Janssen (PvdA/Groen Links) durfde niet te zeggen of het amendement juridisch
stand zal houden. “Daarom blijft het college voorstander van het oorspronkelijke voorstel,
dus zónder amendering.”
Uiteindelijk stemde alleen het CDA tegen het amendement en werd het geamendeerde voorstel
aangenomen met 18 stemmen voor en 9 tegen.
In de lucht
Het laatste punt waar de raad in deze samenstelling zich over boog, was een motie die werd
ingediend door PvdA/Groen Links. De fractie maakt zich zorgen over het feit dat het kabinet
20.000 mensen met een beperking aan de slag wil helpen door middel van werkarrangementen.
“De 500 miljoen euro die dit kost, moet echter worden opgebracht door de loonkostensubsidie
te vervangen door loondispensatie. Dit betekent dat deze mensen minder krijgen uitbetaald
dan hun gezonde collega’s en zelfs minder dan het wettelijk minimumloon kunnen ontvangen.
Deze maatregel staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat werken moet lonen.
Daarnaast worden gemeente en gemeenschap geconfronteerd met negatieve sociale,
economische en financiële neveneffecten”, zo zei de woordvoerder van PvdA/Groen Links.
De fractie riep het college daarom onder meer op om bij het kabinet aan te dringen op
heroverweging van de maatregel en de kwestie onder de aandacht te brengen bij andere
gemeenten en bij Tweede Kamerfracties. Volgens het CDA, dat de zorgen van PvdA/Groen Links
wel deelde, moet de loondispensatie echter nog worden ingevoerd. “De betreffende bepaling is
nog in de maak, dus het is te vroeg om hier al over te stemmen.”
Naast het CDA stemden ook de VVD en AndersNu tegen, waardoor de motie werd verworpen
met 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
Hiermee kwam er een einde aan een bijzondere vergadering. Niet alleen omdat de verkiezingen
‘in de lucht hingen’ en de fracties hier frequent op zinspeelden, maar ook omdat de het de
laatste keer was dat de raad in deze samenstelling bij elkaar was. Op naar de verkiezingen, op
naar een nieuwe gemeenteraad!

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
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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.

Democratie
Als u deze HALLO leest, zijn de verkiezingen van de gemeenteraad van Peel en Maas achter de rug. Wat dit
voor AndersNu heeft betekend is bij dit schrijven nog onbekend. Uiteraard hopen wij dat wij weer een periode
u van dienst mogen zijn. Peel en Maas kan niet zonder een positief-kritische partij! Dank aan eenieder die zijn
stem op een politieke partij heeft uitgebracht en in het bijzonder die op AndersNu.
Fractie AndersNu

VVD-kiezers bedankt
Dit dankwoord aan de VVD-kiezers hebben we geschreven toen we
nog volop in de onzekerheid verkeerden of de resultaten van de
verkiezingen aan onze verwachtingen zou gaan voldoen. Dat is het
democratisch proces waar wij achter staan.
We bedanken de VVD-kiezers,
want zij zijn onze motivatie om de
liberale politiek in Peel en Maas
gestalte te geven. Maar u bent

nog niet van ons, VVD-afdeling
Peel en Maas, af. Wij verwachten
dat u ons informeert over uw
beweegreden om deze keer voor

de VVD te stemmen. Waar dient de
VVD volgens u meer aandacht aan
te besteden of welke gemeentelijke
projecten dienen bij voorrang
uitgevoerd te worden? Wij stellen
uw mening en betrokkenheid
zeer op prijs. Ook al bent u geen
lid van de VVD, de VVD-kiezer is
ons uitgangspunt voor ons beleid.

We hebben een zeer goede en
betrokken ploeg mensen, u hebt
ze allemaal via onze publicaties
kunnen leren kennen. U kunt al
deze personen aanspreken en uw
verwachtingen doorgeven.
Maar nogmaals hartelijk dank
voor het vertrouwen dat u in ons
stelt. Zeer binnenkort zullen wij u

informeren op welke manier wij
uw stem in de gemeenteraad
zullen laten doorklinken. Met
dit laatste bericht van het VVDcampagneteam bedanken wij u
voor het vertrouwen!

VVD Peel en Maas

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag in
Someren geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
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Donatie voor
Meijelse tovertafel
Lions Club Peel en Maas heeft een bijdrage van 1.500 euro gegeven
aan zorginstelling Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel voor de aanschaf
van een Tovertafel. President Frank Mertens overhandigde de cheque.
Bij de overhandiging waren
bewoners van de zorginstelling en
Gerrie Gielen en Liesbeth Leenders
van St. Jozef Wonen en Zorg aanwezig. De Tovertafel Original is ontwikkeld voor mensen in de midden- tot
late fase van dementie. “De interactieve spellen doorbreken apathie

door zowel fysieke als cognitieve
activiteit te stimuleren en sociale
interactie uit te lokken”, aldus Lions
Club Peel en Maas. “Bovendien levert
de Tovertafel waardevolle momenten op met familieleden en verzorgers. Plezier en verwondering staan
bij de spellen voorop.”

Presentatie dorpsontwikkelingsplan

Bomen planten voor het IVN
IVN Helden bestaat 40 jaar en om dat te vieren werden op Boomfeestdag, woensdag 14 maart,
boompjes geplant op een bosperceel in de Heldense Bossen. IVN organiseerde het samen met
Vereniging Bosbeheer Peel en Maas en een flink aantal basisschoolkinderen. Het perceel tussen
Helden en Kessel in werd door de kinderen opgefraaid met heel wat dennen- en loofbomen. Bij een
aantal van de bomen konden de kinderen een boomschijf planten met hun naam erop.

Nieuwe vrijwilligers

Inloopmiddag bij Verkeerstuin
Maasbree
Bij praktijk-verkeerseducatieplein Verkeerstuin De Fabriek in Maasbree vindt maandag 26 maart een inloopmiddag plaats. De organisatie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en wil op deze manier mensen enthousiast
maken voor het initiatief.
Het initiatief is elf jaar geleden
gestart als praktijk-verkeerseducatieplein waar leerlingen van basisscholen uit Noord- en Midden-Limburg en
Oost-Brabant worden voorgelicht over
het verkeer. De kinderen leren er zelf
fietsen, een band plakken, de dode
hoek ervaren vanuit een vrachtwagen,
rijden in een scootmobiel en ervaren

hoe het is om jezelf op de kop uit een
auto te bevrijden.
Een aantal vrijwilligers helpen
bij het geven van de instructies. Ter
versterking van het team is de organisatie op zoek naar nieuwe mensen
die één keer in de twee weken een
middag willen meehelpen. Tijdens
de inloopmiddag kunnen ze het plein

zelf bekijken en informatie krijgen
over het werk. De middag begint om
14.00 uur en vindt plaats bij De Fabriek
in Maasbree.
Neem voor meer informatie
contact op met de Verkeerstuin
via info@deverkeerstuin.com
of bel coördinator Jos van Rens via
06 42 41 06 31.

Eerste bijeenkomst Meijel
Positief Gezond

Bijeenkomst
toekomst Baarlo
Dorpsoverleg Baarlo presenteert donderdag 22 maart haar dorpsontwikkelingsplan aan de inwoners van Baarlo. De thema’s uit het plan
komen aan bod en er wordt een film getoond. De bijeenkomst vindt
plaats bij zaal Unitas in Baarlo.
Het dorpsontwikkelingsplan
(DOP) werd eerder deze maand aangeboden aan wethouder Roland van
Kessel van gemeente Peel en Maas.
In dit plan heeft het dorpsoverleg
vastgelegd hoe zij denkt dat Baarlo
zich de komende jaren gaat ontwikkelen en wat zij denkt dat nodig is

om het een aantrekkelijk dorp te
laten blijven en beter te maken.
Ter ondersteuning van het plan is
een film gemaakt, die tijdens de
bijeenkomst wordt getoond aan de
aanwezigen. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en vindt plaats bij zaal
Unitas in Baarlo.

Padden overzetten
in Helden
IVN Helden zet sinds woensdag 21 maart iedere avond om 18.30 uur
padden, kikkers en salamanders over bij het waterbassin aan de
Neerseweg in Helden. De vereniging doet dat om te zorgen dat de
beesten niet doodgereden worden op straat.
De jaarlijkse paddentrek vindt
plaats van februari tot april. Het is
een jaarlijks terugkerend fenomeen
waarbij padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijven
naar het water trekken om zich
voort te planten. Tijdens milde,
natte p
 erioden kan het grootste deel
van de populatie in zeer korte tijd

naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om
duizenden dieren per nacht gaan.
Doordat wegen vaak de route van
de beestjes doorkruisen, vinden veel
dieren een vroege dood.
Het IVN nodigt iedereen uit een
handje mee te helpen bij het overzetten van de dieren.

Stichting Peelport en Dorpsoverleg Meijel houden op dinsdag 27 maart de eerste bijeenkomst van Meijel Positief
Gezond over de gezondheid van de Meijelse gemeenschap. De bijeenkomst vindt plaats in de kerk van Meijel.
Gelukkig zijn, genieten, vrolijk zijn,
erbij horen en zinvolle dingen doen.
Dit alles draagt bij aan een positieve
gezondheid, zo schrijft de organisatie van de bijeenkomst. “Het gaat dus
veel verder dan ‘ik heb geen pijn’.”
Onderzoek van de GGD toont

volgens de organisatie aan dat
Meijelnaren het meest tevreden
zijn met het leven in Peel en Maas.
“Tijdens de bijeenkomst gaan we
kijken hoe we elkaar kunnen helpen om nóg gelukkiger te worden”,
zo laat de organisatie weten.

Hartelijk
dank voor
uw stem !

Hartelijk
Hartelijk
dank
dankvoor
voor
uw
uwstem
stem!!

JOEP HERMANS
Helden

JOEP
JOEPHERMANS
HERMANS
Helden
Helden

De bijeenkomst op 27 maart duurt
van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats
in de kerk in Meijel. De inloop is vanaf
18.45 uur. Kijk voor meer informatie
op www.peelgeluk.nl
Aanmelden kan door een mailtje
te sturen naar info@peelgeluk.nl

Uitje+ met warme lunch

Seniorenuitje in Meijel

Het Seniorencentrum Peel en Maas organiseert binnenkort weer een Uitje+. Tijdens deze seniorenactiviteit,
die op woensdag 28 maart plaatsvindt bij Oppe Koffie in Meijel, worden enkele activiteiten georganiseerd voor
ouderen. Ook wordt er een warme lunch geserveerd.
De Meijelse seniorencoach
Dorrie Driessen startte met het
Seniorencentrum in samenwerking
met de KBO’s uit Peel en Maas. Tijdens
Uitje+ staat ontmoeting en aandacht
voor elkaar centraal. Daarnaast kun-

nen deelnemers aan deze activiteit
proefrijden op scootmobielen en kan
er gezamenlijk een muziekfilm worden
gekeken. Ook wordt er een warme
lunch geserveerd, bestaande uit soep
en een kroket. Uitje+ duurt van 10.30

tot 15.00 uur en is toegankelijk voor
alle inwoners van Peel en Maas vanaf
55 jaar. Neem voor meer informatie
en aanmelden contact op met Dorrie
via info@senioren-centrum.nlLIJST
of via
06 27 84 98 82.

LIJST
LIJST
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Dorpsoverleg Kessel

Bijeenkomst over vervolg Maasboulevard
Dorpsoverleg Kessel houdt woensdag 28 maart een bijeenkomst over het vervolg van de plannen voor het
opknappen van de loswal in Kessel. Wie mee wil praten en aan een commissie wil deelnemen, kan dan naar
gemeenschapshuis De Paort in Kessel komen.

De gemeenteraad van Peel en
Maas heeft onlangs 350.000 euro subsidie toegekend aan het project, waarbij de loswal in Kessel wordt opgeknapt
tot ‘Maasboulevard van Kessel’.

Plannen concreet
worden uitgewerkt
Dorpsoverleg Kessel (DOK) wil
belangstellenden tijdens de bijeenkomst tekst en uitleg geven over het
besluit van de gemeenteraad en de

vervolgstappen die genomen moeten
worden. De plannen moeten nu namelijk concreet worden uitgewerkt, aldus
Gabor Kovacs van het dorpsoverleg.
“Feitelijk lopen we twee maanden
achter op schema, dus we hopen dat
in het najaar de schop de grond in kan
om de einddatum te halen. Uiterlijk
eind 2019 moet dan de verfraaiing en
de toeristische beleving van Kessel
vanaf de maaszijde gereed zijn.”
De bijeenkomst in De Paort duurt
van 19.30 tot 21.00 uur.

Kennismaking met sport

Opening tennis
seizoen LTC Tonido
Tennisvereniging LTC Tonido opent dit jaar het nieuwe tennisseizoen
op zaterdag 31 maart. De open dag geeft mensen de mogelijkheid om
kennis te maken met de tennissport en de Baarlose vereniging.
Vanaf 13.30 uur starten de activiteiten van de open dag. De trainers
van LTC Tonido verzorgen een tennisclinic en behendigheidsspellen.
Ook is het op de dag mogelijk op te
geven voor een lidmaatschap. Bij de

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)

Gekruide kipblokjes
500 gram nu slechts

€5,25

Heerlijk
biefstuk

tennisvereniging kunnen mensen
van alle leeftijden terecht en het is
mogelijk het hele jaar door gebruik
te maken van de accommodatie. Ook
organiseert de vereniging toernooien
en activiteiten door het jaar heen.

Opruimactie Baarlo Schoon

Baarlo aan de
schoonmaak

Stichting Baarlo Leeft! wil Baarlo leefbaar en schoon houden en
doet daarom zaterdag 24 maart mee aan de landelijke opschoonactie.
Onder de noemer Baarlo Schoon wordt die dag zo veel mogelijk
zwerfafval opgeruimd, maar daar heeft de organisatie meer handen
voor nodig.

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

Mensen van alle leeftijden
mogen mee komen helpen om afval
op te ruimen en Baarlo weer een
stukje schoner te maken, zo laat
de stichting weten. “Vele handen
maken licht werk.”
De actie begint om 13.30 uur
en tot 17.00 uur wordt zo veel
mogelijk zwerfafval opgeruimd. Het
vertrekpunt is Ingweg 7 in Baarlo.

Voor handschoenen, afvalknijpers,
vuilniszakken en veiligheidshesjes
wordt gezorgd. Neem voor
meer informatieen om aan te
melden contact op met de stichting
via baarloleeft@baarlo.nl
of via 06 53 86 87 50. Wie na
de actie nog zwerfafval tegenkomt,
kan dit melden bij de gemeente
via buitendienst@peelenmaas.nl
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De Ruisvoorn

Jeugdviscursus in Helden
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden organiseert in het voorjaar weer een viscursus voor de jeugd.
De cursus vindt plaats bij de visvijver in Helden en wordt gehouden op de zaterdagmiddagen 31 maart, 7, 14 en
21 april van 13.30 tot 17.00 uur.

Fleur Coppers haalt
brons op NK
Turnster Fleur Coppers van RTC/SSS Helden turnde op 17 maart
haar tweede NK kwalificatiewedstrijd in Waddinxveen in de
categorie pupil1 N1. Het was een spannende wedstrijd. Fleur
begon op de brug waar ze een mooie oefening liet zien. Op balk
en vloer liet ze punten liggen, maar haar sprongserie was weer
uitstekend. Fleur werd beloond met een verdiende derde plek.

Bij de cursus worden de beginselen
van het vissen geleerd aan de jeugd.
Onder begeleiding van en groep ervaren vissers worden lijntjes geknoopt,

lokvoer gemaakt en geleerd hoe de
soorten vissen herkend kunnen worden. De viscursus is bedoeld voor
jeugd vanaf 8 jaar en wordt gehou-

den aan de visvijver en het clublokaal
van De Ruisvoorn aan de Oude Dijk in
Helden. Kijk voor meer informatie over
de viscursus op www.hsvderuisvoorn.nl

Word jij enthousiast van de financiële
administratie en wil jij werken in een
groeiende organisatie?
Heb je al enkele jaren werkervaring als
Financieel Administratief Medewerker?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 200 medewerkers.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Financieel Administratief Medewerker (24 uur)
Als financieel administratief medewerker maak je onderdeel uit van het Finance Team dat bestaat uit 5 collega’s.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor alle financieel administratieve werkzaamheden voor alle 7 bv’s
van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken van inkoopfacturen (kosten en goederen);
Voorbereiden betalingsopdrachten crediteuren;
Beheer crediteurenlijsten;
Controleren en verwerken van diverse betalingen;
Boeken bankafschriften;
Verwerken van verkoopfacturen;
Diverse controles.

• Bij voorkeur ervaring met Exact;
• Kennis van MS-office Word en Excel;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een gezellige collega;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling.

Wij bieden:

• Een parttime functie, werkdagen zijn bespreekbaar
maar de vrijdag behoort in ieder geval tot
jouw werkdagen;
• Uitdaging en samenwerking binnen het
Hotraco Group Netwerk;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Zilveren medaille
Romee Neefs

Wij vragen:

Door: Monique Peeters, paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Romee Neefs van De Cavaliers uit Panningen heeft op zaterdag
17 maart met Demi Beau de zilveren medaille gepakt op het NK
dressuur in Ermelo. Romee kwam bij het kampioenschap uit in de
klasse C-L2. Op een springwedstrijd in de Mortel behaalde Nikki
Hanssen een 5e prijs met Mutsaards Pascha in de klasse D-B.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tom Dentener (Coördinator Finance)
via: 077-3275000. De sollicitatiegesprekken voor deze functie vinden plaats vanaf week 16.

• Een afgeronde mbo-opleiding richting boekhouding
of vergelijkbaar;
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;
• Goede kennis van de Nederlandse, en weet
je te redden in de Engelse en Duitse taal;

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
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Beugelderby is prooi voor
De Treffers
Door: beugelclub BC Meijel
De derby tussen de eerste teams van beugelclubs BC Meijel en De Treffers uit Maasbree op zaterdag 17 maart
werd een prooi voor de gasten uit Maasbree. Die pakten een nipte 3-2 zege. Welkome punten voor De Treffers in
de strijd tegen degradatie. De Treffers staan één plek boven Meijel, die alleen Sevenum onder zich hebben staan.
Geer Daems van BC Meijel pakte
het eerste punt tegen Jos Janssen.
Het was geen hoogstaande, maar
wel een spannende partij, 30-26.
Dré van Enckevort speelde daarna
een goede partij tegen Hem Hendrix
tot hij met 28-24 voorstond. Toen
maakte hij een cruciale fout die hem

zes punten kostte. Uitslag 28-30. In
de derde partij van Harrie Hanssen
begon tegenstander Jo Hendrix met
twee flatsers en in de poging om het
tij te keren, ging alles mis, 30-14. Louis
Maessen kwam vervolgens al snel op
achterstand tegen Jac Litjens en kon
de opgelopen achterstand niet meer

goedmaken, 24-30 en 2-2. De hoop
op drie punten was gevestigd op
Eric Smits. Eric was de laatste weken
goed op dreef, maar tegenstander
Wim Grommen maakte een einde aan
de overwinningsreeks. Uitslag 20-30
en dus een 3-2 overwinning voor
De Treffers.

Elisa Vaessen van De Cowboys
in vorm in Drenthe
Door: paardensportvereniging PSV De Cowboys
Waar Elisa Vaessen van De Cowboys uit Maasbree een week eerder maar liefst twee keer een derde prijs
binnen wist te slepen, deed ze daar in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 maart nog een schepje
bovenop. Dit deed ze tijdens de finale van de Voermeesters Springcup in Balkbrug in Drenthe.
Elisa reed niet voor niks het
flinke stuk naar Balkburg. Na een
foutloze eerste ronde ontving Elisa
in de barrage een 9, 8 en nog een
9. Met een totaal van 85 stijlpunten
behaalde ze een tweede prijs

met Tolana Z. Ook Sharon Lemmen
was in vorm op zondag 18 maart.
Met Fay de Tamerville behaalde
ze een zesde prijs in de klasse M
springen in Asten. Vanaf zaterdag
24 maart gaan de ruiters van De

Cowboys zich voorbereiden op het
buitenseizoen. Op zondag 25 maart
vinden de clubkampioenschappen
plaats en op zaterdag 7 en zondag
8 april is het concours hippique
in Maasbree.
Lonneke Verbruggen met Coelenhages Lorenzo

Dressuur- en springwedstrijd
BreeBronne, gelegen tussen de dorpen Maasbree en Sevenum, is een 35 hectare groot
chaletpark met binnenbad en dagstrand. Op BreeBronne hebben zo’n 150 vaste gasten
een chalet in eigendom. Wij voeren diverse taken in eigen beheer uit, zoals groen- en
technisch onderhoud en verkoop en verhuur van chalets voor onze gasten.

MEDEWERKER
GROENVOORZIENING

Wij zijn op zoek naar een

Voor ons park zijn wij op zoek naar ervaren medewerkers in de groenvoorziening.
Als medewerker groenvoorziening ben je samen met het team verantwoordelijk voor het
verzorgen en onderhouden van de buitenruimte. Denk hierbij o.a. aan het verzorgen/
onderhouden van de bomen, groensingels, het strand en allerlei openbare ruimten alsook
het aan- en beplanten van groen.
Zie jij jezelf terug in onderstaand profiel,
dan komen wij graag met jou in contact:
• je hebt relevante werkervaring als
medewerker groenvoorziening;
• je bent bij voorkeur in bezit van relevante
certificaten of een groen gerelateerde
opleiding;
• je bent in het bezit van een rijbewijs B (BE is
een pre);
• je beschikt over een flinke portie
doorzettingsvermogen en flexibiliteit;
• je kunt zowel zelfstandig als in
teamverband goed functioneren.

Het nabijgelegen Work and Stay, waar
huisvesting aan buitenlandse werknemers
wordt geboden, valt onder dezelfde holding
als recreatiepark BreeBronne. Deze functie
treft het park van BreeBronne én Work and
Stay.
Wat hebben wij jou te bieden
Een afwisselende functie met veel
verantwoordelijkheid voor 38 uur per week.
Het eerste contract zal worden aangeboden
voor 9 maanden, mocht de functie wederzijds
bevallen dan is de intentie om een
contract van onbepaalde tijd aan te gaan.
Arbeidstijden worden in overleg vastgesteld.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
vergoeding conform de CAO Recreatie.

Interesse?
Graag ontvangen wij je motivatiebrief met CV
uiterlijk 28 maart 2018 op het e-mailadres
vera.schatorje@workandstay.nl ter attentie
van Vera Schatorje. Voor vragen over deze
functie kun je bellen op telefoonnummer
077 465 07 74.

Twee overwinningen
voor De Maasruiters
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging PSV De Maasruiters
Bij een dressuurwedstrijd in Lottum op zondag 19 maart kwam
Lonneke Verbruggen met Coelenhages Lorenzo van De Maasruiters uit
Kessel aan de start. In De Mortel won Lotte Hermans een
springwedstrijd.
In de klasse DM1 zette
Lonneke in Lottum een goede
proef neer. Dat leverde een
puntentotaal van 219 punten
op en daarmee behaalde ze de
overwinning in haar klasse. In De
Mortel in Noord-Brabant werd bij

manege Het Zwarte Water een
springwedstrijd georganiseerd voor
pony’s. Lotte Hermans wist met
Brummerhoeve’s Pilgrim namens
De Maasruiters uit Kessel een eerste
prijs te behalen. Dat deed ze in de
klasse CM springen.

Winnen van Helden

Flatsers bijna
kampioen na zege
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van De Flatsers uit Baarlo won op vrijdag 16 maart
de uitwedstrijd in en tegen Heythuysen. Door de 4-1 zege kan het
Baarlose team kampioen worden in de eerste klasse op vrijdag
23 maart door te winnen van het tweede team van HBC uit Helden.
In Heythuysen speelde Henk
weer voorop en hij deed dat prima.
Op de snelle baan pakte hij verdiend
het eerste punt voor De Flatsers.
Piet deed ook wat er van hem
werd verwacht en beugelde zich
rustig en kalm naar een ruime zege
en dat was een opsteker voor de
Baarlonaren. Esther speelde daarna
onder spanning, maar die kan zij
goed aan. Zij ging voor ‘de steek’
en benutte die feilloos.
Roy was vervolgens slordig in

zijn spel en dat werd overgenomen door zijn tegenstander. Roy
profiteerde hiervan en wist alsnog
gemakkelijk te winnen. Mark leverde
meer een gevecht met de ring dan
met zijn tegenstander en werd ook
nog eens tweemaal achter door
de ring en in de greppel geslagen.
Toch kwam hij nog sterk terug, maar
het was te laat.
Tegen HBC 2 zijn twee punten
nodig voor De Flatsers om het
kampioenschap te kunnen vieren.
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Ruime overwinning voor HBC
Door: beugelclub HBC
Het eerste team van HBC uit Helden boekte op zaterdag 17 maart een 4-1 overwinning op Sevenum. Ondanks
de ruime zege moet HBC het kampioenschap dit seizoen aan Neer laten. De Heldense ploeg is wel zeker van
de tweede plek in de competitie.
Voor de verandering stond Marc
tegen Sevenum als eerste op de baan.
Hij speelde tegen een zeer onervaren speler die niet onverdienstelijk
speelde, maar toch te kort kwam,
1-0. Johan Peeters speelde tegen Piet
Joppen. In het begin van de partij
kroop Johan goed kort, waardoor hij

twee punten voor kwam. In een open
wedstrijd beugelde Johan zijn voorsprong met gedegen spel naar de 30,
2-0. Een niet geheel op topniveau
spelende Johan Verest kon zijn partij
uiteindelijk toch met ruime cijfers winnend afsluiten tegen Wim Janssen.
Over de vierde partij hoeven wei-

nig woorden vuil gemaakt te woden.
Frank haalde zijn niveau niet en Thij
Verheijen strafte dit af, 3-1. Als laatste speelde Johan Hoeijmakers tegen
Timo Versteegen. In een wedstrijd
waar Johan de overhand had, hield hij
op het laatst zijn hoofd koel en zorgde
voor de 4-1 eindstand.

Olympia-dames pakken vier
punten
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen moest zich op zaterdag 17 maart herpakken na de 3-1
verliespartij een week eerder. De dames wisten wat hen te doen stond in eigen huis tegen Havoc uit Haps en het
lukte de Panningse dames revanche te pakken. Het werd 3-2 voor de gastvrouwen.
De eerste set kwam moeizaam
op gang, er was totaal geen drive en
beleving. Toch wisten de Panningse
dames na een forse achterstand van
15-20 de set binnen te slepen met
25-22. De tweede set leek nog meer
moeite te kosten dan de eerste. De
aanval werd niet afgemaakt en het
aantal netfouten was ondertussen ook
niet meer op één hand te tellen. De
dames van Havoc, die overigens ook
geen mooi volleybal speelden, wisten

de set te winnen met 21-25.
Over de derde set valt niet veel
positievers te vertellen. Vanaf een
9-11 achterstand leek het alsof de
dames de hoop al hadden opgegeven. Geen positiviteit, nog steeds geen
beleving en telkens een stapje te laat
voor een mooie afloop. Ook deze set
verloren de dames van VC Olympia
met een duidelijk verschil van 18-25.
In de vierde set lieten de dames van
VC Olympia nog steeds geen mooi vol-

leybal zien. Wel wisten ze dat ze wat
goed te maken hadden en absoluut
niet wilde verliezen. Met een winst
van 25-22 gingen de dames de vijfde
set in. De punten liepen gelijk op
en het was de vraag wie de meeste
fouten zou maken. Na een spannende vijfde set wisten de dames
van Olympia dan toch met 16-14 de
set binnen te slepen. Vier punten in
de pocket, ondanks een hele slechte
wedstrijd.

Vier belangrijke punten
voor heren Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een turbulente week en de zwakke vertoning in de Peel en Maas-kraker tegen Maasbree had VC Olympia
uit Panningen iets recht te zetten op zaterdag 17 maart. In een Limburgse derby tegen Civitas uit Venlo moesten
de heren van Olympia punten pakken om het team uit Venlo achter zich te houden in de rangschikking.
Dat lukte. Het werd 3-1 voor de gasten uit Panningen.
De thuisploeg oogde niet
scherp, maar kon dat nog een tijdje
verbloemen. Pas halverwege de set,
toen de servicedruk werd opgevoerd,
kwam Civitas niet meer in hun spel.
Het beslissende gat leek geslagen
(23-17), maar door het inbrengen
van twee nieuwe spelers herpakte
Civitas zich. Met 26-24 werd de set
binnengehaald door Olympia. De
servicedruk van Olympia zorgde
voor een 2-0 voorsprong in sets.
De thuisploeg kreeg de passing
niet onder controle, waardoor de

heren van Olympia het aanvallend
af konden maken. Ondanks de
concentratieverslapping op het eind
kwam de setwinst nooit in gevaar,
25-19. De derde set was een stuk
spannender. Beide teams haalden
veel ballen van de grond en scoorden
vaak via het blok. Het spel aan beide
kanten was niet altijd even mooi door
de onnodige fouten die beide teams
maakten, maar er werd geknokt
voor ieder punt. Voor Olympia waren
de druiven aan het eind het zuurst,
want door enkele onnodige fouten op

het beslissende moment, gaven de
Panningnaren de set onnodig weg.
Lang werd er niet getreurd, want in
het begin van de vierde set waren de
bezoekers weer bij de les. De druk op
de Venlonaren werd opgevoerd en ze
werden gedwongen tot het maken van
fouten. Aanvallend had Olympia de
overhand. Ondanks de matige passing
op sommige momenten bleven de
heren van Olympia aan de goede
kant van de score. Met 25-20 werd de
laatste set binnengehaald en daarmee
vier belangrijke punten.

Elf judoka’s door naar NK
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
Verschillende judoka’s van JC Helden deden op zondag 18 maart mee aan de Limburgse kampioenschappen
onder 15 jaar in Roermond. Elf judoka’s wisten zich dankzij een podiumplaats te kwalificeren voor de
Nederlandse kampioenschappen op zaterdag 7 april in Leek.
Bart Verstappen liet zien in topvorm te zijn door vier keer met ippon
te winnen en de titel bij de lichtgewichten te pakken. Zijn laatste ippon
met een voetveeg was de worp van
de dag. Ook Noa Janssen en Barbara
Konings pakten met mooie punten en
overtuigende partijen de Limburgse
titel. Voor Noa was dit al haar tiende
Limburgse titel (individueel en teams).
Joyce Peters, Isis van Dril, Lennart
van den Hoogen en Lenn Dirckx pak-

ten met mooi judo en overtuigende
partijen het zilver. Kevin Janssen pakte
in de zwaarste poule van de dag een
bronzen medaille met drie overwinningen. Vooral zijn ippon met een
schouderworp voor brons was prachtig. Eerder in het toernooi schakelde
hij zijn trainingsmaatje Brent Schuijers
uit. Brent, net in een nieuwe gewichtsklasse, judode goed, maar mede door
een pittige loting redde hij het net niet
tot het podium.

Net als voor Kevin was er ook
brons voor Viggo Wilms, Dali Lucker
en Eefje Moors. Vooral voor Viggo
als één van de jongsten was dit een
goede prestatie. Dali worstelde nog
een beetje met haar vorm, maar
knokte zich op wilskracht knap naar
het brons. Joris Verstappen, Sara
Theeuwen, Siem Lacroix en Rens
Legué knokten voor wat ze waard
waren, maar wisten het podium niet
te halen.

De Indianen regiokampioen
Door: handboogvereniging De Indianen
Tijdens de laatste competitiewedstrijd wist het eerste team van
De Indianen uit Koningslust het regiokampioenschap in de B-klasse te
behalen. In de laatste wedstrijd werd gewonnen van Willem Tell uit
Oirlo waarna de vlag uit kon.
De Indianen won de wedstrijd
van Willem Tell met 829 tegen 607
punten. Persoonlijk wist Frank
Verdonschot het kampioenschap te
behalen in de derde klasse.
Zaterdag 17 maart namen vier
schutters ook nog deel aan de
Veteranen Kampioenschappen regio
114 (regio Venlo-Venray) die werden
gehouden op de banen van

‘t Trefpunt Tienray. In de klasse 70-74
jaar behaalde Reinhold Louvet met
138 punten een vierde plaats.
In de klasse 75-79 jaar behaalde
Wim Nelissen met 179 punten een
derde plaats. In de compoundklasse
behaalde Ton Janssen met
226 punten een tweede plaats en
Mat Steeghs behaalde met
223 punten een vierde plaats.

Beugelaars OVU onderuit
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Wisselvalligheid ten top bij het eerste team van OVU uit Kessel.
Na de keurige 4-1 overwinning van een week eerder ging het op
zaterdag 17 maart uit tegen Hegelsom weer helemaal mis, een verlies
met 4-1.
Bjorn Bongers was in de eerste
partij kansloos tegen Hegelsomtopper Hay Hesen. Roel Ottenheim
liet zich daarna verrassen door
het Hegelsom-talent Lars Mooren
en Ralf Joosten was in de derde
partij kansloos tegen Jan Saris.

Toen Sjaak Ottenheim vervolgens
de volgende partij van Lei Hesen
verloor, stond het 4-0 en dreigde een
totale afgang. Roy Dorssers versloeg
in de laatste partij Erik Faassen met
30-28 en wist zo toch nog de eer te
redden.

Gratis toegang
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Meet2
Match

De
Pann Heuf
ingen

met én voor
bedrijven, onderwijs,
burgers en overheid

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

Op zaterdag demonstraties

voetbalrobots
Tech United Eindhoven (TU/e)
Aanvang 11.00 u • 13.30 u • 15.00 u

handbalclinic
Bevo Hc

Aanv: 13.00 u tot 16.00 u

Organisatie is in handen van:
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Kunst- en vliegwerk

Benauwde overwinning
voor heren Tupos
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Limac uit Linne was vol vertrouwen naar Baarlo gekomen op zaterdag 17 maart.
Met alleen overwinningen op zak in 2018 maakten ze het de mannen uit Baarlo erg lastig. Met kunst en vliegwerk werd er toch een 3-2 overwinning uit gesleept door de Baarlonaren.

Duel met nummer drie

Overtuigende zege
dames VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel moest op zaterdag 17 maart
naar Maastricht voor het duel met nummer drie van de ranglijst, De
Jokers. Na de nederlaag tegen Olympia een week eerder, waren de
kopjes weer opgefleurd. Dat resulteerde in een dikke 4-0 overwinning
voor de Kesselse ploeg.

In de eerste set pakte Tupos al
snel een voorsprong van vijf punten.
Limac kwam echter goed terug.
Met twee belangrijke smashes voor
24-23 leek de eerste setwinst in Baarlo
te blijven. Niets was minder waar.
Sjoerd Verkoeijen, die de pass goed
verzorgde, verkeek zich op een bal die
net inviel. Limac pakte zodoende de
eerste set met 28-26.
De tweede set ging in eerste
instantie gelijk op met een kleine
voorsprong voor Limac. Captain
Tom Heines gaf met een mooie prikbal
voor 9-8 in het voordeel van Tupos
aan dat het genoeg was geweest.
Daarna ging het lopen in deze set voor
Tupos. Een mooi blok zorgde voor een

23-13 voorsprong en vervolgens de
setwinst met 25-14.

Limac bleek
een taaie ploeg
Het begin van de derde set was
voor Sjors van de Beuken. Met blok en
aanval zorgde hij voor een 5-1 voorsprong. Limac bleek een taaie ploeg
te zijn en bij de elf punten trokken de
gasten de stand weer gelijk. Vanaf de
zeventien punten kon Tupos een kleine
voorspong pakken om die vast te houden tot 25-20 setwinst.
De vierde set begon goed voor
Tupos met een 5-0 voorspong. Bij 7-7
was het weer gelijk. Om en om werd

een kleine voorsprong gepakt. Met
meer spanning dan superspel was er
bij 25-25 nog geen winnaar. Limac
was vervolgens net als in de eerste
set iets koelbloediger en pakte de set
met 25-27.

Prikbal
De vijfde set moest de beslissing brengen. Onze mannen pakten
wederom snel een stevige voorspong
en wisselden bij een 8-4 voorspong
van kant. Limac richtte zich nog een
keer op en kwam terug tot op één
punt bij 12-11. Tom Claus maakte het
met een hele mooie prikbal af. 15-13
winst in de vijfde set en drie punten in
de pocket.

Kessel begon de eerste set sterk.
Er werd een ruime voorsprong genomen die werd behouden en alles
liep zoals gepland. Op het laatst nog
even wat slordigheidsfoutjes, maar
de set ging naar Kessel met 17-25.

Strijd om het
kampioenschap
De tweede set was een herhaling van de eerste set. De Jokers
hadden geen antwoord op het keurige spel van de Kesselnaren. De
set werd dik gewonnen door Kessel
met 11-25. De derde set ging iets
meer gelijk op. Na een aantal foutjes aan de Kesselse kant hielden De
Jokers Kessel bij. In het midden van

de derde set liep Kessel weer uit,
maar op het laatst werd het weer
wat spannender. Kessel maakte het
snel af met goede servicedruk en
pakte de set met 18-25. De laatste
set, de vierde, ging weer vloeiend.
Kessel liet goed spel zien en de ballen werden de grond in getimmerd.
De servicedruk bij Kessel was hoog
en ook aan het net liep het voorbeeldig. De vierde set werd ook binnen
gehaald door Kessel met een stand
van 13-25. Een dikke 0-4 winst voor
VC Kessel. Zaterdag 24 maart wordt
een spannende dag voor de dames
van VC Kessel. In de uitwedstrijd met
de nummer twee op de ranglijst, VC
Limac uit Linne, wordt gestreden om
het kampioenschap.

VACATURE
Ter versterking van ons team
zijn wij per augustus op zoek naar een

ERVAREN TIMMERMAN
(nieuwbouw en verbouw)

Werk je graag in een kleinschalig bedrijf waar kwaliteit en
vakmanschap voorop staat en vind je het fijn om vooral in de regio
te werken, met erg afwisselend werk?
Interesse of meer informatie?
Bel Twan Beijers 06-41243655
of 077-4662682 of mail
info@beijersbouw.nl

B O N A PA R T • J O VA N H O R E N • 0 6 - 4 3 4 9 0 3 8 8 • W W W. B O N A PA R T- B E R I N G E . N L

WWW.BEIJERSBOUW.NL
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Grashoeks
paasconcert met
thema Route 66
Het paasconcert van fanfare en drumband Semper Avanti uit
Grashoek heeft dit jaar als thema Route 66. Het optreden vindt plaats
op zaterdag 31 maart om 19.30 uur in gemeenschapshuis De
Ankerplaats in Grashoek.
Tijdens het concert nemen de
muzikanten de bezoekers mee op
een muzikale reis door de Verenigde
Staten van de legendarische autoweg
Route 66. De entree wordt versierd
door auto’s uit lang vervlogen tijden en ook de legendarisch Harley
Davidson-motoren zijn te zien en te

Statushouders bezoeken
Kesselse molen
De werkgroep Statushouders en Taalcafé Bibliotheek Kessel bracht onlangs samen met twintig
statushouders een bezoek aan de Sint Anthoniusmolen in Kessel. Bij het ruim 200 jaar oude
rijksmonument kregen de nieuwe Nederlanders uitleg van molengids Ger Bos en molenaar
Marc Crins over de geschiedenis van het gemaal. Ook werd stilgestaan bij de bijenoase die onlangs
bij de molen is geplaatst. De bijeenkomst van het Taalcafé zijn elke donderdag van 18.30 tot
20.00 uur in de bibliotheek in Kessel.

Stichting Semangat in Indonesië

Maasbrees goed doel bestaat
tien jaar
Herm Pennings uit Maasbree reisde in 1994 samen met zijn vrouw door Indonesië en zag daar veel armoede
en problemen. De twee besloten hier en daar wat initiatieven te steunen. Vrienden en familie raakten enthousiast door de verhalen van Herm en in 2008 resulteerde dat in de oprichting van Stichting Semangat om alle
projecten in onder te brengen.
Op 19 maart was het precies tien
jaar geleden dat Herm begon met
Stichting Semangat. “Bij onze eerste reis door Indonesië waren we al
gestart met het helpen van diverse
privé-initiatieven die we daar tegenkwamen”, vertelt Herm. Vooral
in de omgeving van Kalibaru op
Oost-Java trok de aandacht van de
Maasbreenaar. “We gaven onder meer
een bijdrage aan de bouw van een
schooltje, gaven enkele microkredieten en we staken geld in de financiële
adoptie van enkele kinderen en het
betalen van hun studiekosten.”
Mensen uit de omgeving
van Herm en zijn vrouw raakten
enthousiast door alle verhalen die
het echtpaar mee terugnam naar
Nederland. De vrienden, bekenden en

familieleden waren zo geïnteresseerd
dat Herm besloot een eigen stichting
op te zetten. “We hadden al een privéinitiatief, maar in 2008 hebben we het
omgezet naar een stichting en hebben
we alle projecten die we hadden
lopen, daar in onder gebracht”, vertelt
de liefhebber van de Indonesische
cultuur.

Kansarme kinderen
koppelen aan sponsor
De stichting betaalt de opleiding van de kansarme jeugd. “Dat
kan zowel een universitaire opleiding
zijn als de middelbare school”, aldus
Herm. “Mevrouw Harnik, onze contactpersoon ter plekke, kiest de kandidaten uit en wij zorgen ervoor dat

ze gekoppeld worden aan een sponsor uit Nederland.” Na tien jaar is de
stichtingnog hartstikke druk, vertelt
Herm. “In het begin lag de nadruk
vooral op studieprojecten voor de kinderen, ouderenzorg voor de mensen
in de regio en hulp waar dat ook maar
nodig was. Ouderenzorg doen we nog
steeds, onze studieprojecten zijn in de
loop van deze jaren gegroeid en sinds
2013 zijn we bezig met een kliniek die
een jaar geleden officieel van start
ging met een huisartsen- en een tandartspraktijk. Op dit moment zijn we
bezig met de realisatie van een eerste
hulp, apotheek, laboratorium, verloskundige praktijk en verpleegbedden
voor kort verblijf. We blijven bezig om
de mensen daar zo goed mogelijk te
helpen.”

Brunchconcert blaaskapel
Krajovjanka
Blaaskapel Krajovjanka met muzikanten uit de regio houdt op maandag 25 maart hun brunchconcert.
Het concert wordt in samenwerking met drie andere kapellen gehouden in gemeenschapshuis De Ankerplaats
in Grashoek.
Het concert wordt afgetrapt
vanaf 11.00 uur door Die Heidefelder
Musikanten. Rond 13.15 uur neemt
Krajovjanka het stokje over van Die

Heidefelder Musikanten. De middag
wordt afgesloten door die Alpen Jager.
De zaal van De Ankerplaats gaat
om 11.00 uur open voor het publiek.

Neem voor meer informatie, kaartjes
en het opgeven voor de brunch contact op met blaaskapel Krajovjanka via
een mailtje naar info@krajovjanka.nl

horen. Alles in de zaal zorgt ervoor
dat de bezoekers zich in de VS wanen.
De presentator vertelt over alles waar
Route 66 voor staat. Dansgroep Crazy
Motion verzorgt een optreden op
muziek uit de Rock and Roll-periode.
Kijk voor meer informatie en kaartje
op www.route66grashoek.nl

Gezocht

NT2 Docent
Docent Nederlands

Regio: Noord-Limburg en Noordoost-Brabant
Werkvloer-Inburgering biedt cursisten een veilige leeromgeving,
persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en
organisatorisch te werken, begeleiden we de cursisten naar hun
(verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 docent. Een medewerker met een proactieve
instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en de
Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de avond en
tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze functie iemand die
kan organiseren en coördineren, methodisch en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken
• Enthousiasmeren en motiveren van de cursisten
• Kennis hebben van de verschillende lesmethodes
• Afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen)
• Voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen
• Voortgang van de cursisten per groep bewaken
• Op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de overheid
oplegt aan examens en trajecten
• Rapporteren aan opdrachtgevers
• Contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers
Belangrijke competenties
• Enthousiast
• Optimistisch
• Creatief
• Zelfstandig
• Improviserend
• Flexibel
Functie-eisen
• In bezit van auto en rijbewijs B (Eis)
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor
het voortgezet onderwijs (Eis)
• In het bezit van een NT2-certificaat (Eis)
• Ervaring met de doelgroep is een pré (volwasseneducatie)
• Kennis van Word en Excel
Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u direct
solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22b 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com
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Kleuters op bezoek bij bakkerij
De kleuters van Integraal Kindcentrum (IKC) De Liaan uit Helden brachten onlangs een bezoek
aan bakkerij Op de Beek in Panningen. Dit vanwege het thema beroepen waarmee de kinderen op
school aan werkten. Omdat de kleuters van de groep Dolfijn zo enthousiast werden van het
bakkersvak, mochten ze een bezoekje brengen aan een bakkerij. Daar leerden ze hoe brood,
vlaaien, cake en hartige taarten worden gebakken, mochten ze de ovens en rijskasten bekijken
en bakten ze zelf koekjes die ze weer mee mochten nemen.

Optreden DOK6 Panningen

Twintig jaar Frans
Pollux in één avond
De uit Venlo afkomstige zanger en gitarist Frans Pollux staat zondag
25 maart in het DOK6 Theater in Panningen. Twintig jaar aan eigen liedjes
komen tijdens het muziekoptreden voorbij.
Pollux staat al twee decennia op
het podium met zijn gitaar. In die tijd
schreef hij ongeveer 250 liedjes, zoals
‘Hald mich ens vas’ en ‘Goojemorge
maedje’. Ook werkte hij mee aan 25
albums. Momenteel trekt de zanger
langs de theaters met de show ‘Diek
twintig jaor leedjes’ en pikt hij elke
avond andere liedjes uit die hij ten

Communicantjes Grashoek
bij de bakker
Kinderen uit Grashoek die binnenkort de communie doen, brachten afgelopen week geheel
volgens communie-traditie een bezoekje aan bakkerij Jacobs in Panningen. Samen met bakker
Raymond bakten ze broodjes in allerlei vormen, die ze daarna zelf op mochten smullen. “Het was
erg leuk en gezellig”, aldus Nicole, Pim, Niels, Stan, Saar, Dennis en Indy, die daarna nog met de
bakker op de foto gingen.

(Foto: Bjorn Frins)

Tragikomedie

’n Zomer Zonder
Vrouw… in Grou
Voor het eerst slaan acteur Bartho Braat en zanger Ernst Daniël Smid
de handen ineen in een komedie gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
De tragikomedie ’n Zomer Zonder Vrouw… in Grou is zaterdag 24 maart te
zien in DOK6 Theater.

Zin in een nieuwe uitdaging in groen,
logistiek of administratief werk?
Blok 5 of 19 april in je agenda!

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
GULIKSEBAAN 1 | 5912 PR VENLO | T 088 7700 700 | F 088 7700 701 | WWW.VERSADO.NL

gehore brengt. Daarnaast vertelt hij
eigen verhalen. Sommige nummers
klinken als vanouds, anderen giet hij
in een nieuwe vorm met hulp van
gitarist Bart-Jan Baartmans en toetsenist Rob Geboers.
Het optreden ‘Diek twintig jaor
leedjes’ begint om 20.15 uur.

077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

De voorstelling van de acteur en
zanger is het verhaal van twee echtparen die elk jaar samen op vakantie
naar Friesland gaan. Wanneer beide
echtgenotes komen te overlijden, één
door kanker en de ander wegens een
ongeval, besluiten de mannen de jaarlijkse vakantie toch doorgang te laten
vinden. Alhoewel beiden qua karak-

ter lijnrecht tegenover elkaar staan,
brengt deze vakantie ze dichter tot
elkaar en zetten ze met droge humor
en een groot relativeringsvermogen
de eerste stap om de dood van hun
geliefden een plek te geven.
Kijk voor meer informatie over
de voorstelling en kaarten op
www.dok6.eu
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Geertje Opstals begint Dinnerdate in Panningen

Een alternatief voor de datingapps
In plaats van mensen op uiterlijk beoordelen en meteen weer aan de kant schuiven zoals bij Tinder of speeddaten, is het in Panningen binnenkort mogelijk om een andere variant van daten te proberen. Bij Grand Café
Gallery ontmoeten op woensdag 28 maart volstrekt onbekenden elkaar tijdens de allereerste Dinnerdate,
een vorm van blind daten.

Het dinnerdaten is een idee van
Geertje Opstals (29) uit Panningen.
Ze werd onlangs vrijgezel en kreeg
inspiratie van het televisieprogramma
First Dates, waarbij mensen gevolgd
worden tijdens hun eerste date. “Toen
keek ik of hier in de buurt ook iets was
waar je op blind date kan gaan, maar
die optie was hier nergens. Daarom
heb ik zelf het idee opgezet en ben
ik aan de slag gegaan om de mensen
van Peel en Maas ook op blind date te
kunnen sturen.”

Nergens optie
voor blind date

‘Romantisch Kessel, hoe het was en is’

Expositie over Kessel in
Kasteel De Keverberg
De expositie ‘Romantisch Kessel, hoe het was en is’ is in het paasweekend van zaterdag 31 maart, zondag
1 en maandag 2 april te zien bij Kasteel De Keverberg in Kessel. Door middel van foto’s, beelden en schilderijen
is het dorp in vroegere sferen te zien.

Dat er behoefte is aan het
‘ouderwetse’ blind daten, blijkt
wel uit het feit dat Geertje vijftig
aanmeldingen kreeg voor de eerste
bijeenkomst op 28 maart. Meer dan
dat ze verwacht had. “Het enige wat
jammer is, is dat het voornamelijk
vrouwen zijn. Die staan daar meer
voor open, denk ik. Mannen vinden
het iets moeilijker om zo’n stap te
zetten. Het zou leuk zijn als wat meer
mannen zich melden, dan is het ook
makkelijker om ‘matches’ te maken.”
De matches waar Geertje het over
heeft, maakt ze zelf. De deelnemers
vullen op de website van Dinnerdate
zoveel mogelijk informatie over
henzelf in en sturen een foto mee.
Geertje leest de inzendingen en zoekt
een persoon die volgens haar precies
past bij de deelnemer. “Als deelnemer
weet je dus helemaal niets van je date
af, want ook de foto krijg ik alleen te
zien. Bij datingsites en –apps zoals
Tinder of Lexa zoek je zelf je match,
maar hier doe ik het. Je geeft de
controle volledig uit handen als het
ware. Tijdens de date kom je er achter
of je een klik hebt.”

Leeftijd
maakt niet uit
Het kan dus zijn dat je je
opgegeven hebt, maar niet op date
kunt gaan als er geen geschikte

match is. “Hopelijk melden zich dan
weer nieuwe mensen aan voor de
andere bijeenkomsten, zodat er
dan alsnog een goede date voorbij
komt”, vertelt Geertje. Het maakt
volgens haar helemaal niet uit hoe
oud de deelnemers zijn. “Iedereen
mag meedoen. Er is ook een man
van 62 jaar die zich opgegeven heeft,
kei stoer vind ik dat. Nu heb ik nog
voornamelijk mensen tussen de 20
en 30 jaar, maar het liefst heb ik alle
leeftijden zodat iedereen een match
kan krijgen.”

In andere steden
Dinnerdate opzetten
Geertje kreeg overigens niet
alleen uit Peel en Maas aanmeldingen.
Vanuit onder meer Horst, Venlo,
Roermond en zelfs Maastricht,
Eindhoven en Rotterdam stroomden
de geïnteresseerden binnen. “Ik ben
er over aan het denken om ook in
andere steden een Dinnerdate op te
zetten, zodat ze niet al te ver hoeven
te reizen. We zien wel of dat lukt.”

Intieme sfeer
met privacy
Bij de date-avonden is Geertje
zelf ook aanwezig. Ze ontvangt de
deelnemers en kijkt of de avond goed
verloopt. “Voor het geval dat het
gesprek doodvalt, liggen er kaartjes
op tafel waar leuke vragen op staan
die de dates aan elkaar kunnen
stellen.” Geertje koos bewust voor
Grand Café Gallery. “Daar heb je veel
plekken met een intieme sfeer waar
je wat privacy hebt. Het is ook niet fijn
om midden in een druk café te zitten
tijdens je eerste date. En als het echt
klikt, kun je in de pub nog fijn een
drankje doen.”
Naast woensdag 28 maart zijn
er ook op de woensdagen 25 april,
30 mei en 27 juni Dinnerdates bij
Grand Café Gallery. Opgeven kan door
het formulier in te vullen op
www.dinnerdatenederland.nl

GEDICHTEN
Huis van de Gemeente
De werkgroep die de expositie samenstelde
“Al sinds de opening van het herbouwde kasteel speelde de organisatie van de expositie met het idee om
een tentoonstelling te organiseren
over het Kessel van vroeger”, zo legt
mede-organisator en voorzitter van
Stichting Behoud Kasteel De Keverberg
Har Timmermans uit. “Het idee is
daarna opgepakt door een werkgroep
die bestaat uit Pierre Franssen, Hannie
Franssen, Henk Lenders, Will Janssen,
Anja Wilmsen en ikzelf.” De exposi-

tie laat de vijf rubrieken archeologie, beeld, boeken en landkaarten,
schilderijen en foto’s zien, die elk zijn
uitgewerkt door de leden van de werkgroep. Timmermans: “Op het vlak van
archeologie zijn er diverse vondsten
van Kesselse bodem en enkele oude
gebruiksvoorwerpen te zien. Daarnaast
is er oud beeldmateriaal, worden
twintig schilderijen getoond, zijn er
gefotografeerde landkaarten te zien,
liggen er boeken waarin Kessel een

prominente rol speelt en worden ruim
tweehonderd foto’s getoond, waaronder ongeveer vijftig persoons- en
familiefoto’s.” Vanaf het paasweekend
is daarnaast de cisterne te bewonderen, de ondergrondse waterput die
helemaal is opgeknapt. De expositie
is gratis te bezoeken en op paaszaterdag 31 maart van 13.00 tot 17.00 uur
geopend, op eerste paasdag van 10.00
tot 18.00 uur en tweede paasdag van
10.00 tot 17.00 uur.

Zomeroase van rust en kleur in vogelparadijs,
bevroren stilte in kristallen wintertijd.
Berk, moeras en ruimte nodigen je geest tot reis.
Je voelt je thuis, geen vreemde eend in de bijt.
Waar wolken, wind en witte zeilen stoeien om een kus,
waar schepen golven klieven met hun zware vracht,
schenkt de levensader, stromend naar zee en kust,
de schipper doortocht naar de haven die hem wacht.
In deze bedding van groen en water
elf kernen als schakelband in het land van Peel en Maas
verankerd in de tijd van nu en toen en later.
Centraal hierin het Huis van de Gemeente, gastvrij en open
waardoor in democratie naar universele wetten
mensen samen leven, werken, liefhebben en hopen.
Pierre Wilms, uit de bundel Vulcano Ratio
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Gerard van
Maasakkers in DOK6
Veertig jaar geleden schreef Gerard van Maasakkers zijn eerste liedje.
‘Hee gaode mee’ werd een groot succes en het was de start van een lange
carrière. Vrijdag 23 maart de Brabantse zanger te bewonderen in DOK6
Theater.

Baarlose communicantjes
bij bakkerij in Kessel
Groep 4 van basisschool De Diamant uit Baarlo en een aantal communicantjes uit groep 4 van
basisschool De Omnibus uit Baarlo brachten een bezoekje aan bakkerij Peeters in Kessel. Ter
voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie keken ze hoe de bakker het deeg maakte, om daarna
zelf aan de slag te gaan en broodjes en taartjes te maken. “Ze zijn allemaal geslaagd voor bakker”,
aldus de ouders.

Al snel ging zijn eerste plaat ‘Komt
er mer in’ 25.000 keer over de toonbank. Na Brabant volgde de rest van
het land en Van Maasakkers werd een
naam in de Nederlandse muziekwereld. Hij won prijzen als de Gouden
Harp (2007) en twee keer de Annie
MG Schmidtprijs (2011 en 2013). In de
voorstelling ‘40 jaar liedjes’ maakt

Gerard van Maasakkers een keuze
uit de dertien platen die hij opnam.
“Dat gaat een mooie, intieme avond
opleveren met veelkleurige liedjes en
anekdotes”, aldus DOK6. “Van ontroering naar uitbundigheid en weer terug.
Al 40 jaar lang.” Kijk voor meer informatie over de voorstelling en kaarten
op www.dok6.eu (Foto: Phile Deprez)

Lezing over straat
politiek in Panningen
Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks komt op dinsdag 27 maart
naar de bibliotheek in het Huis van de Gemeente in Panningen. Ze houdt
een lezing waarbij ze een introductie geeft over het fenomeen
straatpolitiek. De lezing begint om 19.30 uur.
“Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek”,
schrijft de Panningse bibliotheek.
“Daarom zoeken zij hun toevlucht tot
andere manieren om hun onvrede
te uiten en maatschappelijk onrecht
aan de kaak te stellen. Kaulingfreks
laat zien dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek geduid kunnen worden.” De nieuwe vormen van
maatschappelijk engagement ontstaan
volgens de bibliotheek veelal op straat
of op internet. “Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken en geradicaliseerde jonge
moslims, allemaal bedrijven zij een

vorm van ‘straatpolitiek’: door zich af
te zetten tegen de politieke orde eisen
zij een stem op in het maatschappelijk
debat. Straatpolitiek laat het politieke
engagement van jongeren zien, buiten
het stemhokje en de politieke partijen
om.
De filosofe richt zich in haar onderzoek vooral op jongeren van kleur of
met een migrantenachtergrond, omdat
zij zich niet herkennen in de tradi
tionele politiek. Kaulingfreks laat zien
dat hun controversiële en verstorende
praktijken, die in eerste instantie
apolitiek lijken, wel degelijk politiek
betekenisvol kunnen zijn.

Bakkersdiploma voor
Maasbreese communicanten
De kinderen van basisschool De Violier en De School uit Maasbree die dit jaar de communie doen,
gingen op bezoek bij bakkerij Broekmans in Panningen. Om zich voor te bereiden op de eerste
communie kregen de kinderen een filmpje te zien waarin werd uitgelegd welke ingrediënten er
gebruikt worden om brood en gebak te maken. Daarna werden ze rondgeleid door de bakkerij en
mochten ze zelf de handen uit de mouwen steken. Ter afsluiting konden ze hun baksels in de winkel
afhalen en kregen ze nog een bakkersdiploma mee naar huis.

Onze ervaren specialisten helpen u graag

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

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark
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Agenda t/m 29 maart 2018
do
22
03

Bridgecafé
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

za
24
03

Paaseierenactie Baarlo
(t/m 24 maart)

Toneelvoorstelling ‘Kapsalon Ut
Rechte Krulke’

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: huis-aan-huis en op Alexanderplein Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: aanmelden via 077 720 17 20
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Bedrijfsbeurs Meet2Match

Potgrondactie Baarlo
(t/m 29 maart)

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Tijd: avond
Organisatie: gymvereniging Alcides
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Crea-doecafé wenskaarten maken

Opruimactie Baarlo Schoon

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: Baarlo Leeft!
Locatie: start bij Ingweg 7 Baarlo

Optreden Eurasia Duo

Headbangers tributenight met
Bloody Sabbath en Geezer

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

Tijd: 17.30-21.00 uur
Organisatie: rijvereniging Tommix
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

wo
28
03

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

Optreden Fluguido Duo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: café Ramones Grashoek

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Optreden No Grip

Tulpenactie Beringe

Tijd: 19.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: vanaf 17.00 uur
Organisatie: vrouwenvereniging Eige Wiës
Locatie: huis-aan-huis Beringe

Voorstelling Maartje&Kine –
Vibrato!

Tragikomedie ‘n Zomer Zonder
Vrouw in Grou

Bijeenkomst over vervolg
Maasboulevard Kessel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Rolstoel-rollatorzitdansen

Optreden dj Deepcrash

Open kienavond Kessel-Eik

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Maasbuurt
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Lezing over Paastradities
met Annie Schreuders

Optreden Famke Louise

Revue het Bouwens

Tijd: vanaf 22.00 uur
Locatie: discotheek Apollo Helden

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: het Bouwens Panningen

Bijeenkomst Dorpsontwikkelings
plan Baarlo 2018-2021
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

vr
23
03

Paaseierenactie Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal Ringoven Panningen

Spelcafé
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

zo
25
03

Evenement Proef het voorjaar in
Meijel
Tijd: vanaf 13.00 uur
Locatie: centrum Meijel

do
29
03

Bridgecafé
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Bedrijfsbeurs Meet2Match

Toneelvoorstelling Familietrekjes

Middag met film en muziek

Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: toneelvereniging COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal Panningen

Inloopmiddag Verkeerstuin
De Fabriek

Oogcafé

Paaseierenactie Meijel
Tijd: vanaf 16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: huis-aan-huis of in schutterslokaal
Donkersveld Meijel

ma
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Optreden Gerard van Maasakkers
– 40 jaar liedjes

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Muziekavond Sweet&Sour met
R&B en Top40
Tijd: vanaf 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Stuuverkeskienen
Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Leidingopgave
Kindervakantiewerk

Tijd: vanaf 14.00 uur
Locatie: verkeerstuin De Fabriek Maasbree

di
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Inloopcafé - tablets en
smartphones
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal Ringoven Panningen

Tabletcafé
Tijd: 09.30-11.30 uur en 14.00-16.00 uur)
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

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
Zondag 25 maart
H. Mis 09.30 uur t.i.v. St. Joseph
Woensdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Zaterdag 31 maart
Paaswake in de parochiekerk in
Panningen voor het hele parochiecluster met Gelegenheidskoor HEP
om 19.00 uur
Zondag 1 april
H. Mis Pasen 09.30 uur
Maandag 2 april
Geen H. Mis

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 maart
H. Mis 11.00 uur
Donderdag 29 maart
H. Mis Witte Donderdag 19.00 uur.
Viering voor het hele parochiecluster
Zaterdag 31 maart
H. Mis Paaswake in de parochiekerk in Panningen voor het hele
parochiecluster om 19.00 uur –
Gelegenheidskoor HEP
Zondag 1 april
H. Mis 1e Paasdag 11.00 uur
Maandag 2 april
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 maart
H. Mis 11.00 uur Palmzondag.
T.i.v. Rien Hunnekens-Gielens (jaardienst); Drika Keizers-Drissen (verj) en
voor alle overledenen van de familie.
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag. 15.00 uur Kruisweg.
18.00 uur Kruisverering
Zaterdag 31 maart
Plechtige Paaswake voor het hele cluster in de parochiekerk van Panningen
om 19.00 uur
Zondag 1 april
H. Mis 10.00 uur 1e Paasdag t.i.v. pastoor Albert Raijmakers;
Maandag 2 april
2e Paasdag. Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 25 maart
H. Mis Palmzondag 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lucie en Drees HermkesKartner; Pierre Lijssen (jaardienst/
verj);
Extra collecte vw de weekboekjes.
Donderdag 29 maart
De Paascommunie wordt vanaf 09.00
uur thuisgebracht.
Witte Donderdagviering voor het
parochiecluster in de kerk van Egchel
19.00 uur
Vrijdag 30 maart
Kruisweg 15.00 uur
Goede Vrijdagviering – herenkoor
19.00 uur
Zaterdag 31 maart
Paaswake voor het parochiecluster
in de kerk van Panningen 19.00 uur
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– Gelegenheidskoor Helden Egchel
Panningen
Zondag 1 april
H. Mis Pasen 11.00 uur (!) – herenkoor
t.i.v. Johanna Neessen; Felix Bruijnen
en Catharina Bruijnen-Driessen;
Jeanne Janssen-van Rijt (jaardienst); Jo
Rietveld (coll)
Maandag 2 april
H. Mis 2de Paasdag 10.00 uur –
samenzang

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 24 maart
H. Mis Palmzondag 17.30 uur t.i.v.
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Zaterdag 31 maart
Paaswake voor het hele cluster in de
kerk van Panningen om 19.00 uur
Zondag 1 april
Zondag 1 april
H. Mis 09.30 uur 1e Paasdag
t.i.v. Wies Caelers -van Geleuken vanwege het kerkkoor en als jaardienst
voor Harrie Caelers en Peter.
Zondag 2 april
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Zaterdag 24 maart
H. Mis Palmzondag 19.00 uur –
dameskoor t.i.v. Philoména Veekensvan Ophoven (zeswekendienst);
Overleden Ouders Strijbos-Lommen en
overige familieleden; uit dankbaarheid
Zondag 25 maart Palmzondag
Doopvieringen:
14.30 uur – Lewis Schmeitz,
Kerkveldstraat 6.
15.15 uur – Tjeu Knoops, Den
Eckelcamp 1.
Maandag 26 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans (Mariakapel
kerk)
Dinsdag 27 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 29 maart Witte
Donderdag
Gezamenlijke H. Mis voor het parochiecluster 19.00 uur in Egchel
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg,
met Volkszang
19.00 uur Kruisverering, met Dameskoor
Zaterdag 31 maart
Gezamenlijke Paaswake voor het parochiecluster 19.00 uur in Panningen
Zondag 1 april Eerste Paasdag
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Ton Gielens (zeswekendienst); Stien
Schoren (zeswekendienst); Jan Derckx
(coll); Pastoor Frits Rooyakkers; Chris
Segers en Drine Segers-Cuijpers (gest.
jaardienst); Jan Gielen (coll); Toon
Wijnen (3de jaardienst); Jan v. Mierlo
(verjaardag); Uit dankbaarheid
Maandag 2 april Tweede Paasdag
H. Mis 10.00 uur met kinderkoor
Mekiko, aansluitend Paaseieren-rapen
op de Bongerd. T.i.v. de jonge gezinnen

Parochie Panningen
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

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

Donderdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 23 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 24 maart
H. Mis 19.00 uur Palmzondag –
Gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Mia
Jacobs-Sillekens (zeswekendienst);
Ouders Smeets-Engels en overl.
leden vd familie
Dinsdag 27 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag – Kruisweg 15.00 uur
Dagkapel
Zaterdag 31 maart
H. Mis 19.00 uur Paaswake
voor het hele parochiecluster – Gelegenheidskoor HEP t.i.v
Wilhelmina Hendrika Frencken (gest.
jaardienst) en overl. familie
Extra collecte misboekjes
Zondag 1 april
Geen H. Mis in de parochiekerk
Doopsel 14.00 uur: Jemilian Hendrix
Maandag 2 april
H. Mis 2e Paasdag 10.00 uur –
samenzang in de dagkapel
Overleden: Jeu Lemmen, 94 jaar

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
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

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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Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 25 maart
H. Mis: 11.00 uur - Viering van
Palmzondag. Tijdens de eucharistieviering worden de palmtakken gezegend en wordt een gedeelte van het
lijdensverhaal gelezen
Lectoren: Mevr. Riky Jans –
Dhr. Jacques Bouten
Zang: Dameskoor
Intenties
Jaardienst pastoor Frans Lenders,
Christien Lenders, overl. ouders
Lenders-Bartels en Harrie Lenders.
Tina Gielen (verjaardag), overl.
ouders, Narda en Sraar. Wiel Kempen
en overl. familie. Jaardienst Jo
Hermans. Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Diensten goede week
29 maart – 18.00 uur
Viering Witte donderdag

30 maart Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg
31 maart Paaszaterdag
21.00 uur: Paaswake
1 april Hoogfeest van Pasen:
11.00 uur: Hoogmis
2 april – 2e Paasdag – geen H. Mis
H. Communie b.g.v. Pasen
Donderdag 29 maart wordt vanaf
9.00 uur de H. Communie gebracht
bij degenen die een verzoek hebben
doorgegeven aan de pastorie – telefoon 077 4771275.
Goede Vrijdag – 30 maart – geldt als
vasten en onthoudingsdag.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 maart
- Palmzaterdag, gezinsviering
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Woendag 28 maart
9.00 uur H.Mis voor de zieken
van de parochie.
Donderdag 29 maart
- Witte donderdag
19.15 uur H.Mis en uitstelling
van het Allerheiligste.
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Vrijdag 30 maart
- Goede vrijdag
15 uur Kruisweg in de kerk.
Zaterdag 31 maart
- Paaszaterdag
19.15 uur Plechtigheden van Pasen.
Zes wekendienst voor Jac Wulms Leden
en overleden leden van de K.B.O.
Jaardienst voor de overleden ouders
Jac Slots en Nel Slots – Willems.
Jaardienst voor Mevr. Jo Vallen –
Laumen.
Zondag 1 april
Plechtige Hoogmis in Kessel-Eik om
9.30 uur.
Maandag 2 april
10.00 uur. H.Mis. in Kessel.
Mededeling
Mooie voorbereiding op Pasen.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 maart
17.00 uur H. Mis in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 25 maart
9.30 uur H. Mis. Palmzondag.
Zang: Herenkoor.

service 31

Jaardienst Harry Lormans en Johanna
Lormans-Zeetsen en kinderen Berry en
Wim.
Jaardienst Bertha Smits-v. Horen en
tevens voor Joep Smits
Jaardienst Christine Görtz-Stappers en
v.w.verj. voor Frans-Görtz en kinderen,
voor Jeanne Janssen-Görtz.
Marie-Madeleine Baronesse d’Erp.
Jaardienst Fam.v.Dijck-Gorissen en overleden fam.
Donderdag 29 maart
- Witte donderdag
19.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Vrijdag 30 maart
- Goede vrijdag
15.00 uur: Kruisweg.
19.00 Goede Vrijdagdienst.
Zang: Gemengd koor.
Zaterdag 31 maart
19.00 uur Paaswake.
Zang: Herenkoor.
Zondag 1 april
Pasen 9.30 uur H. Mis
Zang: Gemengd koor.
Maandag 2 april
Tweede Paasdag:
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
Mededeling
Donderdag 29 maart wordt de
Paascommunie gebracht bij de zieken
en ouderen thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 25 maart
- Palm zondag
9.30 uur Jaardienst, Haar Silvrants en
Fam. Silvrants- Sijben
Winandus Janssen
Tevens uitreiking palm takjes.
Vrijdag 30 maart
- Goede vrijdag
19.00 uur Kruisweg
Zondag 1 April
9.30 uur Hoogfeest van Pasen.

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
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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

