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Terwijl de mussen donderdag 19 april van het dak vielen door het zomerse weer, genoten bewoners van zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo van een speciaal voor hen
georganiseerde bruidsshow. “Kleinkinderen en medewerksters van het zorgcentrum stapten in het huwelijksbootje. Zo kwam de vraag van bewoners dat ze graag nog
eens wilden genieten van een bruiloft”, vertelt Petra Keijsers-Simons, procesbegeleider vrijwilligers bij De Zorggroep. Er werden ruim twintig jurken getoond van bewoners, medewerksters, vrijwilligers en familie. Van handgemaakte witte tot een kleurrijke Marokkaanse en traditionele, Limburgse boerenbruidskleding van José Duckers
uit Blerick. Het pronkstuk van de show was de trouwjurk uit 1956 van een bewoonster van het zorgcentrum. “We zijn zo blij dat we dit hebben mogen doen”, aldus
Keijsers. “Het is een feest vanuit waardigheid en trots om al die bewoners een leuke middag te kunnen gunnen.” Met het aansnijden van de bruidstaart met vier lagen
van bakkerij Broekmans was de bruiloft compleet.

Cijfers CBS over asperges

Peel en Maas grootste
aspergegemeente
Peel en Maas had afgelopen jaar veruit de meeste aspergegrond in Nederland. In totaal werd 753 hectare
grond in de gemeente gebruikt voor de teelt van asperges. Op de tweede plek stond gemeente Leudal met
395 hectare grond, bijna de helft van Peel en Maas. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) onlangs bekendmaakte.
Gemeente Peel en Maas
riep zichzelf vorig jaar al uit tot
Aspergegemeente en die titel klopt
volgens Mat Kersten, voorzitter van
Aspergegilde Peel en Maas. “Al jaren
zijn we hier voorloper op alle gebieden van de aspergeteelt. De bedrijven
hier zijn begonnen met de vervroeging van de teelt, veel aspergeplanten

worden hier gekweekt, verschillende
aspergemachines worden hier gemaakt
en er zitten zaadveredelingsbedrijven in
de regio. Met alle ontwikkelingen in de
aspergewereld loopt deze regio voorop.”
Naast het ‘witte goud’ zelf produceert de gemeente dus ook veel planten, zaden en machines die te maken
hebben met de aspergeteelt. Volgens

Mat Kersten worden bijvoorbeeld in
totaal zo’n 70 miljoen aspergeplanten
gekweekt in Nederland en daarvan is
een groot deel afkomstig uit de regio
Peel en Maas. “Ik schat dat zo’n 50 tot
60 procent hiervandaan komt”, vertelt
Mat. “Er zit gewoon heel veel kennis
over asperges hier in de buurt.”
Lees verder op pagina 03
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Vier wethouders

Akkoord tussen CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD
De drie grootste partijen CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD gaan de
nieuwe gemeenteraadscoalitie vormen van gemeente Peel en Maas, zo
werd donderdag 19 april bekendgemaakt. Wim Hermans en Rob Wanten
hebben zich kandidaat gesteld om namens het CDA zitting te nemen in het
college als wethouders.
Lijsttrekker en
wethouderkandidaat Wim Hermans
maakte tijdens de persconferentie
bekend dat de drie partijen het
vertrouwen in elkaar hadden
uitgesproken om een coalitie te gaan
vormen en een akkoord hebben
bereikt. Rob Willems van Lokaal

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Peel&Maas liet weten “vol goede
moed” de komende coalitieperiode
in te gaan. “In het coalitieakkoord,
dat we binnenkort presenteren,
hebben we elkaar ook de ruimte
gegeven”, voegde Geert Segers (VVD)
nog toe.

Portefeuilles niet
bekend
Huidig demissionair wethouders
Roland van Kessel (Lokaal Peel&Maas)

en Paul Sanders (VVD) zijn door hun
partijen voorgesteld als kandidaatwethouders voor de komende vier
jaar. Daarnaast maakte Wim Hermans
bekend dat hij, samen met partijgenoot Rob Wanten, namens het CDA
zitting wil nemen in het College van
B&W van Peel en Maas. De portefeuilles van de wethouders zijn bekend,
aldus Hermans. Wie welke portefeuilles op zich gaat nemen wilde hij echter nog niet bekendmaken.
Door de promotie van vier
raadsleden naar wethouder, worden
er vier nieuwe namen aan de
gemeenteraad toegevoegd. Dit zijn
Ellis Kempeners en Hans Vaessen
(CDA), Robert Hermans (Lokaal
Peel&Maas) en Karin Jacobs (VVD).

Wie Wim Hermans gaat opvolgen als
fractievoorzitter bij het CDA is nog niet
bekend.

Nieuwe raadsleden
erbij
De coalitie heeft straks 23 van
de 27 zetels in de gemeenteraad,
waardoor de oppositiepartijen PvdA/
GroenLinks en AndersNu met 4
zetels in de minderheid zijn. “Ook zij
krijgen de kans zich te profileren”,
liet Hermans weten. “We hebben het
vertrouwen dat we allemaal samen
het college controleren, wat de taak
is van de raad, en bieden de oppositie
ook zeker de ruimte een ander geluid
te laten horen.”

Annigje Primowees, lijsttrekker
namens PvdA/GroenLinks, verwachtte
al dat de partijen met zijn drieën
samen verder zouden gaan. “We
blijven onze visie uitdragen als
oppositiepartij en zullen ook zeker
aan de bel trekken als we dat
nodig vinden”, aldus Primowees.
“We hebben er heus vertrouwen in,
maar gaan het wel zien. Of dit het
beste is voor Peel en Maas zal immers
nog moeten blijken. We wachten eerst
het coalitieakkoord af.”
Het coalitieakkoord, waarin alle
afspraken en plannen zijn opgenomen,
wordt tijdens de raadsvergadering op
dinsdag 15 mei gepresenteerd. Ook
worden dan de nieuwe raadsleden en
wethouders geïnstalleerd.
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Bijenoase Grashoek geopend
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van basisschool De Horizon uit Grashoek hebben donderdag 19 april de bijenoase geopend aan de
Belgenhoek in Grashoek. Ook zaaiden ze de naastgelegen bloemenstrook in. Een bijenoase bestaat uit een stuk grond met een bloementuin, een bijenhotel en diverse borden waarmee aandacht wordt gevraagd voor een betere leefomgeving voor bijen, hommels en
vlinders. Gemeente Peel en Maas, de Plattelandscoöperatie, natuureducatieorganisatie IVN, het dorpsoverleg van Grashoek en de
eigenaren van pluktuin ‘In de 7e hemel’, waar de bijenoase is gecreëerd, werkten samen om deze bijenoase tot stand te brengen.
Ter afsluiting maakten de kinderen zelf nog een insectenhotel voor thuis.

Schriftelijke vragen aan B&W

CDA wil meer weten over
hoogspanningslijnen
CDA Peel en Maas heeft schriftelijk vragen gesteld aan het College van B&W over de uitkomsten van een onderzoek gedaan door de
Gezondheidsraad. Het onderzoek ging over hoogspanningslijnen die kanker kunnen veroorzaken bij kinderen. Roel Boots van het CDA wil nu weten
hoe het in Peel en Maas zit met de hoogspanningslijnen.
Volgens de Gezondheidsraad
zijn er aanwijzingen dat kinderen
die in de buurt van bovengrondse
elektriciteitslijnen wonen een
één tot tweemaal hogere kans
hebben om kanker te krijgen dan
andere kinderen vanwege de
magnetische velden. Het CDA wil
van het college weten wat hun
visie is op de onderzoeksresultaten
van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad is een
onafhankelijk wetenschappelijk
adviesorgaan voor de overheid.
“In 2013 nam het kabinet het
besluit enkele honderden gezinnen
die wonen onder hoogspaningskabels
uit te kopen”, schrijft Boots in de
vragen. “Wat is de stand van zaken in
gemeente Peel en Maas aangaande
het uitkopen van deze mensen?
Om hoeveel huizen gaat het in Peel

en Maas? Zijn er ook mensen die
weigeren uitgekocht te worden?
En wat is dan de procedure?”, vraagt
Boots zich af.
Ook vraagt Boots hoe het zit
met mensen die net naast een
hoogspanningskabel wonen.
“Vallen die mensen ook onder
de uitkoopregeling? Hoe kijkt het
college aan tegen dergelijke situaties
waar mensen zeer dicht naast die

kabels wonen?”, schrijft de CDA’er.
Verder vraagt het gemeenteraadslid
ook naar de stand van zaken
rondom transformatorhuisjes in
Peel en Maas. “Hoeveel staan
er in de gemeente en hoeveel
transformatiehuisjes bevinden zich in
de zeer dichte nabijheid van scholen
en huizen?”
Het college neemt de vragen in
behandeling.
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Bewaren persoonsgegevens

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

Vragen Lokaal
Peel&Maas over
Europese privacywet
Raadslid Sander Janssen heeft dinsdag 17 april schriftelijk vragen
gesteld aan het College van B&W van gemeente Peel en Maas over de
nieuwe Europese privacywet. Op 25 mei gaat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in, wat onder andere inhoudt dat persoonlijke gegevens niet meer zomaar bewaard mogen worden.

Stockcars terug in Baarlo
Na twintig jaar afwezigheid keerden de stockcars in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22
april terug naar Soeterbeek in Baarlo. In verschillende manches streden de deelnemers op zaterdag
in hun raceauto’s tegen elkaar in de formule 1- en 2-klasse en in de junioren formule 2-klasse. In de
formule 2 won Rick Lenssen de eerste prijs en de supercup bij de junioren ging naar Xander van
Wijlick. Daarnaast werd op zaterdag de Koningsnachtcross weer verreden. Yannick Smedts en Math
Coenen uit Baarlo gingen er daar met de grote prijzenbeker vandoor. (Foto: Shane Wilms en Bregje
Hermkens)

Vervolg voorpagina

Peel en Maas grootste aspergegemeente
“Mensen onderschatten wel eens
wat we hier presteren. Ik vind wel dat
we kunnen zeggen dat wij dé aspergegemeente van Nederland zijn”, vertelt
Mat Kersten.

Veel asperges
in Limburg
Noord-Limburg is één van de
belangrijkste aspergegebieden van

Nederland. Naast Peel en Maas
(753) hebben ook Horst aan de Maas
(221 hectare) en Venray (100 hectare)
grote gebieden voor de aspergeteelt.
Midden-Limburg heeft met Leudal
(395 hectare), Roerdalen (267 hectare), Echt-Susteren (206 hectare)
en Maasgouw (116 hectare) ook een
groot aandeel in de Nederlandse
aspergeteelt.
Europees gezien staat Nederland

slechts op een vijfde plek van landen met de grootste asperge-arealen,
zo laten de cijfers van het CBS zien.
Duitsland is koploper met 22.000 hectare, gevolgd door Spanje (12.000 hectare), Italië (6.000 hectare), Frankrijk
(4.000 hectare) en Nederland met net
geen 3.000 hectare. Ter vergelijking:
In Duitsland wordt ieder jaar 120.000
ton asperges geteeld tegenover 19.000
ton in Nederland in 2016.

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

De nieuwe AVG zorgt ervoor dat
in de hele Europese Unie dezelfde
privacywetgeving geldt. Nu regelen
alle lidstaten zelf nog de bescherming
van persoonsgegevens. In
Nederland komt bijvoorbeeld de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp)
door de nieuwe wet te vervallen.
De nieuwe privacywet regelt de
privacy in het sociaal domein (bij
gemeenten), hoe persoonsgegevens
mogen en moeten worden verwerkt,
welke rechten mensen hebben als het
gaat om persoonlijke informatie en
welke verplichtingen verenigingen,
overheden en dergelijke hebben.
Ook is in de nieuwe wet geregeld
wie toezicht houdt op het juist
uitvoeren van de wet en welke
sancties volgen als er niet goed met
persoonsgegevens wordt omgegaan.

Steun vanuit gemeente
Lokaal-raadslid Sander Janssen
wil weten hoe ver gemeente Peel
en Maas is met het verwerken van
de AVG en welke maatregelen er zijn
genomen om de privacy van inwoners

en ondernemers te beschermen.
Janssen vraagt het college op welke
manier de gemeente invulling geeft
aan ‘privacy by design’ en op welke
manier de inwoners van Peel en Maas
worden geïnformeerd over de rechten
die ze hebben als het gaat om hun
persoonlijke gegevens.
Volgens de nieuwe privacywet
heeft iedereen het recht om onder
andere zijn eigen gegevens in te zien.
In zijn brief geeft het raadslid ook
aan te willen weten op welke manier
gemeente Peel en Maas dit gaat doen
en welke vergoeding wordt gevraagd
als een dergelijk verzoek wordt
behandeld.
Naast overheden, moeten ook
verenigingen en clubs voldoen aan de
nieuwe regelgeving. Sander Janssen
vraagt het college of het klopt dat
dergelijke organisaties bij gemeente
Peel en Maas terechtkunnen voor
informatie of ondersteuning als het
gaat om het bewaren van gegevens
van leden.
Het college neemt de vragen in
behandeling.

Toch recordopbrengst
Goede Doelen Week
De Goede Doelen Week heeft meer nagekomen enveloppen binnen
gekregen dan verwacht. Door die enveloppen is de opbrengst 3.500 euro
meer dan de 136.500 euro die eerder werd gemeld in de HALLO. Door de
nagekomen giften komt het totaal op 140.000 euro uit, 2.000 euro meer
dan vorig jaar.
Onder meer in Kessel, Maasbree
en Baarlo blijkt nog veel geld te zijn
nabezorgd nadat de enveloppen
huis-aan-huis waren opgehaald in de
Goede Doelen Week. Daardoor kwa-

men daar de bedragen hoger uit.
De opbrengst in Grashoek was hoger
dan het gemelde resultaat in de HALLO
van 19 april. Niet 3.600 euro werd
daar opgehaald, maar 6.450 euro.

SUPERACTIES!
Deze acties zijn geldig
t/m 10 mei 2018

Hangpot Petunia
van €7,99

voor €4,99

Een echt feestje
in je tuin!
Confetti Garden 13 cm
€2,49 p.st.

Een kijkje bij de lazaristen
De Heren Lazaristen gooiden op zondag 22 april de deuren van hun kapel in het centrum van
Panningen wagenwijd open. Iedereen die interesse had, kon komen kijken naar de renovatie die
gaande is. Er waren specialisten aanwezig die vertelden over de verschillende werkzaamheden die
verricht worden in de kapel. Organisator De Kepèlse Initiatiefgroep was zeer tevreden met de
opkomst. “We denken dat er tussen de 150 en 200 mensen zijn geweest. Een prima aantal gezien het
warme weer.”

3 voor €5,99
elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL
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Geboren

Dankbetuiging
Lieve mensen, uw warm medeleven na het overlijden van
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Jacques Kuijpers
en de belangstelling bij de avondwake en bij het bijzonder
afscheid in De Fabriek maken het voor ons heel moeilijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom willen wij u graag op deze wijze bedanken voor alle
reacties. Het was een grote steun voor ons.

Sep
6 april 2018
Trotse ouders
Sylvia Vannisselroij
& Bas Niesen
Sterappel 55
5988 ES Helden

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Panningen, april 2018
Nel Tillemans - Gielen
Heidi en Marcel
Lotte en Hayke
Sem
Tim

Voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven
en belangstelling na het overlijden en bij de uitvaart
van mijn lieve man en onze trotse vader en opa

Peter Leenen
danken we u allen van harte.
Het heeft ons heel goed gedaan.

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

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.

Reizen met de bus is op maandag 30 april en dinsdag 1 mei niet
mogelijk. Alle regionale vervoerders staken die twee dagen voor een
vermindering van de werkdruk. Vervoerder Arriva doet ook mee,
waardoor er geen bussen rijden in Peel en Maas.

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van mijn lieve man, pap en onze opa

Het gemis is er, maar de vele kaarten,
de bemoedigende woorden, het bezoek aan huis
en de grote opkomst bij de afscheidsdienst
hebben ons goed gedaan.

T.k. vastkokende kruimige
aardappelen en nieuwe annabel
aardappelen. Tip 1kg heerlijke
aspergeskoppen stukken mix 2.50euro,
speciaal voor diepvries, soep enz. en
diverse groenten. Kwekerij Brummans
Panningen.

Arriva staakt twee
dagen

Maasbree, april 2018

Reen Tillemans

Bruikbaar kleingoed gevraagd.
Kleingoed gevraagd voor de
rommelmarkt van TTV Fortus 27 mei
a.s. Denk aan: kleding, elektra, servies,
speelgoed. Voor ophalen neem contact
op met: Kees 06 15 19 83 51, Harrie
06 45 90 58 59, Frans 06 47 46 16 93.

T.k. gevraagd landbouwmachines
wentelploegen, spitmachines, kiepers,
mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, tractor, veepaardentrailers enz. 06 19 07 69 59.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

“Leden van FNV die werken in
het streekvervoer willen keiharde
afspraken over het verminderen
van de werkdruk”, aldus vakbond
FNV. “Werkgevers weigeren dat. Ook
passagiers lijden dagelijks onder
de hoge werkdruk. Zij hebben te
maken met vertragingen door te
krappe rijtijden en missen daardoor
hun aansluiting.” De streekvervoerwerknemers willen concrete afspraken in hun cao over de werkdruk.

“We willen de reizigers niet treffen,
maar de nood in het streekvervoer
is letterlijk en figuurlijk heel hoog
en het wantrouwen zit diep”, aldus
Paula Verhoef, onderhandelaar FNV
Streekvervoer. “De verantwoordelijkheid voor de staking ligt helemaal
bij de werkgevers. Als zij bereid zijn
concrete afspraken te maken, gaan
de plannen zó van de busbaan.”
Ook de treinen van Arriva rijden
op de stakingsdagen niet.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Miet Leenen-Schmitz
kinderen en kleinkinderen

Zorgzaam & betrokken

Helden, april 2018

tel. 077-3078642
Schoonmaakster gevraagd
voor 1x per week 2-2,5 uur in
Maasbree. Dag en tijd in overleg.
Meer info: 06 33 09 87 72.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Computerproblemen? Uw pc veilig en
als nieuw: herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Uitvaartverzorging

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

regio Peel en Maas

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

info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

077-3874141

HAN-MARK
ARENDSE
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

U I T VA A R T Z O R G

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

Communicantjes Helden
bij de bakker
De kinderen van groep 4 van basisschool De Liaan uit Helden
brachten onlangs een bezoek aan bakkerij ‘t Bölke in Helden.
De kinderen bereiden zich daarmee voor op hun eerste Heilige
Communie. Voor de dertigste keer was de school bij de bakkerij
op bezoek. De communicantjes kregen uitleg hoe brood wordt
gemaakt en mochten zelf aan de slag. Hun zelfgemaakte broodjes mochten aan het einde van het bezoek mee naar huis en het
bakkersdiploma dat ze ontvingen, plakten ze in hun communieboek.
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GEPLUKT Ruud Lucker
geweest en daarna heb ik nog
diploma’s gehaald voor concert
slagwerk. Rond mijn 18e ging ik bij
het Ierse folkbandje Paddy’s Heavy
Circus. Daarmee heb ik op zowat alle
festivals gestaan, echt superleuk. Na
een jaar of 10 had ik alle festivals en
feesttenten wel gezien en was het
voor mij tijd voor iets nieuws.”

Met Rampetampers
in Paradiso

Bij de familie Lucker gaat het thuis in Egchel vaak over muziek en judo. Dat zijn de twee zaken die het gezin het meest bezighouden in de week.
De muziek zit er al vanaf jongs af aan in bij Ruud en het judo is dankzij zijn dochters sinds enkele jaren een grote hobby van de geboren Tegelnaar.
Deze week wordt hij geplukt.
Voor Ruud is Egchel alweer zo’n
tien jaar zijn thuis, maar hij werd
geboren in Tegelen en vanaf zijn
vierde woonde hij in Panningen.
Samen met vrouw Wendy en dochters Luna van 15 jaar en Dali van 14
jaar woont de familie Lucker in Egchel.
Judo is misschien wel het belangrijkste

onderwerp bij het gezin. Dankzij zijn
judoënde dochters besloot Ruud ook
de sport te gaan beoefenen. “Ik doe
het alweer een paar jaar. Inmiddels
heb ik de oranje band. Luna en Dali
zijn al veel verder. Die ga ik nooit
meer inhalen.” Wendy zit daarnaast
nog in het bestuur van JC Helden.

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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“Vrijwel iedere avond van de week
moet er wel iemand naar de judoclub en ook in de weekenden zijn we
vooral judo aan het kijken.”

Supportersvereniging
De Harde Bank
Naast dat Ruud bij vrijwel
alle wedstrijden van zijn dochters
is, is hij ook lid van de officieuze
supportersvereniging van JC Helden:
De Harde Bank. “Vernoemd naar die
harde banken waar je als toeschouwer
op moet zitten bij judowedstrijden”,
vertelt Ruud. “We hebben samen
een WhatsApp-groep waarin we
elkaar op de hoogte houden van de
prestaties van alle leden. Dat tekent
de sfeer binnen de club. Er is echt een
familiaire band, het teamgevoel is
groot.”
De avonden is Ruud dus veel met
judo bezig, maar overdag draait het
leven vooral om muziek. Hij heeft
als zzp’er verschillende projecten
waar hij mee bezig is. Soms is hij
bezig voor zanger Ton Engels, dan
weer met de techniek en belichting
van theaters, filmpjes monteren of
net wat gevraagd wordt. “Ik vind
eigenlijk alles leuk. Dat is misschien
wel mijn probleem. Ik geef ook nog
op projectbasis muziekles op scholen
aan kinderen, maar soms ook aan
leraren. Voor muziekles op scholen is
de laatste jaren veel aandacht. Dat is
fijn, maar het hoeft niet overdreven te
worden. Muziek maken is geweldig,
maar zaken als sporten en rekenen

zijn net zo belangrijk. Het moet wel
genuanceerd worden.”
Toch is Ruud zelf wel heel veel
bezig met muziek. Dat begon al toen
hij op zijn negende lid werd van
de slagwerkgroep van Koninklijke
Harmonie Concordia Panningen.
“Daar ben ik een paar jaar lid van

Na een opleiding detailhandel
studeerde Ruud vier jaar aan het
conservatorium in Maastricht. Daar
leerde hij ook gitaar spelen en zingen. Tussendoor stond Ruud ook aan
de basis van de Braziliaanse percussiegroep De Rampetampers (later
Ram) uit Panningen die zo’n twintig
jaar bestond. “Die groep ontstond uit
het jongerencentrum Metro waar ik
bestuurslid en voorzitter ben geweest.
Met De Rampetampers hebben we
nog in Paradiso gestaan. Het was
een of andere benefietavond waar
onder meer travestieten rondrenden.
Het was maar een paar minuten, maar
wel een hele ervaring”, lacht Ruud.
Hij speelt nu in de band
Zjwartbroeëd met muzikanten uit
Peel en Maas en Horst. “Daarmee
spelen we vooral Venlose en
Keulse vastelaovesmuziek. Rond de
carnavalstijd spelen we eigenlijk elk
weekend en met de ‘vastelaovend’
zelf iedere dag. De woensdag erna
gaan we met het gezin ook altijd een
paar dagen op vakantie. Even tijd
voor elkaar”, vertelt Ruud. “Lucratief
is Zjwartbroeëd misschien niet zo,
maar het is wel heel erg tof om met
deze club muziek te mogen maken.
Op carnavalsdinsdag in Panningen
zong Dali nog een liedje mee met ons.
Zo’n momenten zijn onbeschrijfelijk.
Dan is muziek maken heel erg mooi.”

Een ritje maken loont!

Mols Notariaat, nieuw in de gemeente Leudal, gevestigd in Neer.
Het kwartet van Mols Notariaat: passie, service, betaalbaarheid en
kwaliteit. Wij bieden snelle service en dienstbaarheid is ons motto.
Wij zijn toegankelijk, werken proactief en gaan voortvarend te werk.
Daar koppelen wij zeer aantrekkelijke tarieven aan. Zó aantrekkelijk
zelfs, dat het loont om ook van buiten de regio bij ons op gesprek
te komen. Of u advies wilt inwinnen over levenstestamenten of over
de oprichting van een besloten vennootschap; onze kennismaking
is altijd vrijblijvend, persoonlijk en vanzelfsprekend deskundig.
Mols Notariaat B.V. Engelmanstraat 56, 6086 BD Neer
T: 0475-227011 E: info@molsnotariaat.nl www.molsnotariaat.nl
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Melssen Mode Meijel
stopt na ruim 50 jaar
Kinderkledingzaak Melssen Mode in Meijel verdwijnt half juni na
meer dan 50 jaar uit het Meijelse straatbeeld. Eigenaar Lenie JoostenMelssen maakte de beslissing om te stoppen, omdar haar man Frits met
pensioen gaat en ze samen meer tijd willen doorbrengen.
Het was geen gemakkelijke
beslissing voor Lenie, zo vertelt ze.
“Mijn ouders zijn meer dan 50 jaar
gelden met de zaak begonnen. Ik
ben op jonge leeftijd mee in de zaak
gekomen. Meer dan 50 jaar was de
zaak bij ons in de familie.” Haar man
Frits is echter 66 jaar en gaat met
pensioen. Omdat Lenie en Frits meer
dingen samen willen gaan doen,
besloten ze stoppen met de kledingzaak. “We willen samen wat meer
vrije tijd hebben om leuke dingen te
doen. Misschien wat reizen en meer
tijd doorbrengen met de kleinkinderen bijvoorbeeld.”
Lenie plaatste een bericht op
Facebook waarin ze het afscheid
aankondigt en uit de reacties blijkt
dat de winkel geliefd is onder de
Meijelnaren. “Op mijn zevende
levensjaar deed ik mijn eerste heilige communie in een prachtig jurkje

van Melssen. Toen ik zelf moeder
werd van onze dochter droeg zij
haar eerste kleertjes van Melssen en
toen ik voor de tweede keer moeder
mocht worden van een zoon, waren
ook zijn kleertjes van Melssen. Het is
ons gegeven dat we in september
weer ouders mogen worden en ook
dit kindje mag een van jullie mooie
pakjes gaan dragen”, was te lezen in
één van de reacties.
‘Na ruim 50 jaar hebben wij, met
pijn in ons hart, besloten de deuren van Melssen Mode definitief te
gaan sluiten’, stond in het berichtje
op Facebook. “Ik weet ook zeker dat
ik het heel erg ga missen”, vertelt
Lenie. “Het is toch een groot deel
van mijn leven. We krijgen er heel
veel leuke dingen voor terug, maar
het plezier van de kinderen aankleden, moet ik wel gaan missen.
Dat wordt lastig.”

DE KAMPEERSPECIALIST

Kwaliteitscertificaat stomerij
Beringe
Stomerij- en wasserijbedrijf Van Hal uit Beringe heeft onlangs een CERCLEAN- kwaliteitscertificaat
ontvangen na afloop van een workshopdag bij de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers
(NETEX). De workshop richtte zich op het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem die zich
focust op textielreiniging en milieuwetgeving. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor bedrijven in
de textielreinigingsbranche.

Accordeonist Rowwen Hèze ‘special guest’

Woonlocatie Daelzicht
geopend
De nieuwe woonlocatie van zorgorganisatie Daelzicht aan de Broekstraat in Maasbree werd vrijdag 20 april
officieel geopend. Omdat de bewoners groot fan zijn van de dialectband Rowwen Hèze, hielp accordeonist Tren
van Enckevort van de band met de openingshandeling.
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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

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

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

VAKGARAGE
PEETEN BV

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

Houthandel & Timmerbedrijf
www.vakgaragepeetenbaarlo.nl tel. 077 477 15 90
Rene van Ophoven v.o.f.

Vijf maanden nadat de bewoners
er hun intrek hebben genomen, werd
onder toeziend oog van bewoners,
hun familie, begeleiders, aannemers,
de raad van bestuur en directie van
Daelzicht en de wethouders Roland
van Kessel en Paul Sanders van
gemeente Peel en Maas het gebouw
officieel in gebruik genomen.

Bij de decoratie van het gebouw
werd het lied ‘Auto, vliegtuug’ van de
Americaanse dialectband Rowwen
Hèze als inspiratie gebruikt voor onder
andere het fotobehang waarop een
auto, vliegtuig, trein en boot te zien
zijn. Dit omdat de bewoners van het
nieuwe gebouw groot fan van de band
zijn. Als special guest bij de opening

werd daarom accordeonist Tren van
Enckevort van de band gevraagd, die
het gebouw mee opende.
In het gebouw aan de Broekstraat
wonen twintig mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn twintig appartementen gerealiseerd en
gemeenschappelijke ruimten, zoals
woonkamers.
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Fleur Langendonck

MEPconferentie
Het Model European
Parliament is een stichting die
ervoor zorgt dat leerlingen uit
heel Europa op een geweldige
manier kunnen leren over hoe
het er binnen het Europese
parlement aan toe gaat.

Wat is je favoriete dag van de
week?
Mijn favoriete dag van de week is
zaterdag. Dan kan ik meestal lang
uitslapen, waarna ik vaak een hockey
wedstrijd heb die ik altijd erg leuk
Heb je een bijbaantje?
vind. ’s Avonds kijk ik dan thuis, gezelJa, ik heb een bijbaantje. Ik geef trailig samen met mijn vriendinnen naar
ning op de hockeyclub in Panningen
de televisie. Wie Is De Mol vinden we
aan de jongste jeugd. Ik vind het erg
allemaal erg leuk.
leuk en hoop het nog voor een tijdje
Wat doe je het liefst met je
te kunnen blijven doen.
vrienden/vriendinnen?
Als er een vak op school was dat je
niet meer zou hoeven volgen, welke We gaan graag samen het centrum
van Panningen in. Als we niet zo veel
zou dat dan zijn?
zin hebben om naar buiten te gaan
Dan zou ik voor wiskunde kiezen. Ik
of als het slecht weer is, gaan we ook
zit nu in de eerste klas en daarmee is
wiskunde een stuk lastiger geworden. vaker bij iemand thuis zitten. Daar praDaarbij komt ook nog dat ik het eigen- ten we dan of we kijken een film. We
vinden altijd wel iets om te doen.
lijk een heel saai vak vind en er veel
Als je de kans had om ervoor te
te veel huiswerk voor krijg.
kiezen nooit dood te gaan, zou je
Houd je van achtbanen?
die dan nemen?
Jazeker. Hoe hoger de achtbaan, hoe
Nee, ik denk niet dat ik graag voor
beter. Ik ben eens naar Disneyland
altijd zou willen blijven leven. Voor
geweest in Parijs. Daar was een achteven zou dat wel leuk zijn, maar daar
baan genaamd de Space Mountain en
zou ook een einde aan komen. Om
die vond ik echt superleuk.
elke keer nieuwe vrienden te moeWaarom zou je de wereld wel/niet
ten maken en die ook weer telkens te
rond willen reizen?
moeten verliezen, lijkt me echt niet
Zoals de meeste andere mensen zou
me dat super lijken. Dan wil ik zo veel leuk.
mogelijk mooie en bijzondere plekken Kun je makkelijk beslissingen
maken?
op de wereld bezoeken.
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fleur Langendonck
12 jaar
Helden
het Bouwens

Absoluut niet. De makkelijkste keuzes
zijn voor mij vaak al erg moeilijk. Zo
komt het bijvoorbeeld wel eens voor
dat ik in de supermarkt een broodje
ga halen en vervolgens een half uur
naar alle keuzes zit te staren, omdat ik
geen keuze kan maken.
Wie is/zijn je favoriete bekende(n)?
Shawn Mendes. Hij is een Canadese
zanger. Ik vind hem supergoed en ik
houd heel veel van al zijn liedjes. Ik
hoop dat ik hem ooit zal ontmoeten of
naar één van zijn concerten kan gaan.
Wat is je favoriete plek op de
wereld?
Toen ik op vakantie was in het noorden van Italië, in Lazise, was daar een
haventje waar ze de lekkerste ijsjes verkopen. Ik wil supergraag nog
een keertje terug, want daar krijg je
supergrote bollen ijs voor weinig geld.
Ook het weer is er natuurlijk super.
Heb je een ongewone angst voor
iets?
Geen die ik me zo kan bedenken. Ik
ben wel bang voor spinnen, maar als
ik de reactie van mijn vriendinnen zie
wanneer zij een spin spotten, weet ik
dat dat zeker geen ongewone angst is.
Als je voor een dag iemand anders
zou mogen zijn, wie zou je dan
willen zijn?

Ik zou dan graag een dagje met de
bekende hockeyster Lidewij Welten
willen wisselen op een dag dat
zij moet hockeyen in een WK- of
EK-wedstrijd. Het lijkt me supercool
en spannend om aan zo’n toernooi
mee te doen.
Heb je een hobby waarvan maar
weinig mensen afweten?
Iets dat maar weinig mensen van
mij weten, is dat ik graag bak en
kook.
Wat waardeer je het meest in een
vriendschap?
Ik vind het erg belangrijk dat je
elkaar kunt vertrouwen en dat je
daardoor dus eigenlijk ook amper
geheimen hebt voor elkaar. Mijn
beste vriendinnen weten zo’n beetje
alles over mij en ik hoop dat zij mij
ook genoeg vertrouwen dat ze mij
alles vertellen.
Hoe ziet een perfecte dag er voor
jou uit?
Mijn dag begin ik het liefst slapend.
Als ik dan heb uitgeslapen, lijkt het
me leuk om met vriendinnen te gaan
ontbijten en ook de rest van de dag
met hen door te brengen en leuke
dingen met ze te doen. Dan zou ik
de dag af willen sluiten door met z’n
allen bij iemand te blijven logeren.

Examenverhalen gezocht
De eerste examens voor vmbo’ers zijn al begonnen, maar over enkele weken zijn ook de andere leerlingen op de middelbare scholen aan de
beurt. HALLO Peel en Maas is op zoek naar leuke, bijzondere en mooie verhalen van eindexamenkandidaten uit de gemeente Peel en Maas.
Doe jij een aangepast examen?
Volg je een bijzonder extra vak of
doe je een vooropleiding? Zorg jij
tussen het leren door voor je opa

en oma? Ga je na het examen in het
buitenland wonen of studeren? Ben
jij druk met je eigen bedrijf? Of ken
je iemand die nog niet zo lang in

Nederland woont, maar wel eindexamen gaat doen? Dan zoekt HALLO jou!
Wil jij je verhaal vertellen of ken
je iemand die dat wil doen? Stuur dan

een mailtje naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
Vergeet daarbij niet je naam en contactgegevens te vermelden.

Van zondag 15 april tot
donderdag 19 april vond de
provinciale MEP-conferentie in
Maastricht plaats. En maar al te
graag vertel ik jullie hoe het
eraan toe ging en wat ik ervan
vond. Op zondag begonnen we
met teambuilding-activiteiten.
Dit was nodig, omdat je het
grootste deel van de week door
zou gaan brengen met je commissie. Die commissie bestaat
uit mensen die je niet kent.
Iets waar ik zelf tegenaan liep,
was het feit dat iedereen in mijn
commissie al snel vrienden had
gemaakt, maar ik daar wat
moeite mee had. Ik had namelijk wel al gepraat met iedereen,
maar het viel me op dat het
tussen anderen wat meer klikte.
Uiteindelijk is dat probleem
opgelost en heb ik het goed
kunnen vinden met Lea, één van
de deelnemers uit België. Verder
was de week super leerzaam en
ik denk ook dat ik er enorm van
ben gegroeid op veel gebieden.
Ik heb van alles geleerd over
hoe ik moet presenteren, bijvoorbeeld dat je een open
houding moet aannemen en je
beter de tijd kunt nemen om
iets te vertellen dan te snel
praten met het gevolg dat je
misschien niet verstaanbaar
bent. Ook heb ik geleerd wat
lobbyen is, hoe je een resolutie
op moet stellen, hoe het parlement werkt en nog vele andere
dingen. Voor de havo- of vwoleerlingen van het Bouwens die
nu in hun derde jaar zitten, raad
ik aan om volgend jaar mee te
doen aan de voorrondes.
Wie weet zit jij volgend jaar
rond deze tijd ook wel in
Maastricht je resolutie te verdedigen!
Renée
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Negentig schoten

Pierre Hebben koning
schutterij Kessel
Na ruim 50 jaar hebben wij besloten
de deuren van Melssen Mode Meijel
definitief te gaan sluiten.
Langs deze weg willen wij al onze
klanten van de afgelopen 50 jaar
bedanken.
Familie Joosten-Melssen

Pierre Hebben is zaterdag 21 april benoemd tot de nieuwe koning van schutterij St. Hubertus uit Kessel.
Net als in 2001 en 2009 wist hij tijdens het jaarlijkse koningschieten de vogel eruit te schieten.

Vanaf heden

25% korting
op de gehele
collectie

www.poetszorg.nl

www.ikzoektuingrind.nl

Tel. 06 14 82 72 00

tel. (077) 320 97 00

Er waren drie koningschappen te
verdelen. Bij de schutters werd door
zeven personen om de eer gestreden.
Bij het negentigste schot gaf de vogel
zich gewonnen. Pierre Hebben ging, net
als in 2001 en 2009, met de eer strijken
en mag zich in 2018 wederom tooien
met het koningszilver van St. Hubertus.
Bij het korps werd door vijftien
personen deelgenomen. Na 103
schoten viel de eer te beurt aan

Jeroen Houtappels. Dit jaar al voor
de tweede keer. In 2008 wist hij
het korpskoningschap ook al te
bemachtigen.
Bij de burgers werd door elf
deelnemers gestreden om de titel.
Het was een lange strijd voordat de
vogel naar beneden tuimelde. Bij het
113e schot ging de vogel ‘door de
knieën’, maar bleef hij nog hangen.
Vervolgens wist Margriet Scheenen,

een van de trouwste bezoeksters van
de club, met een welgemikt 114e
schot alle overigen naar de kroon te
steken. Zij ging met de eer strijken
van het burgerkoningschap. En dit niet
voor de eerste keer: als rasschutter
behaalde zij in 2001 en 2004 ook al de
titel van burgerkoning. Deze prestatie
werd bekroond met een jaar gratis
lidmaatschap van Hubertus. (Foto: Herm
Nijssen)

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
Voor onze werkplaats in in Panningen zoeken wij een energieke teamplayer met leiding gevende capaciteiten en technische vaardigheid, die
na een inwerktraject de leiding kan nemen in ons productieteam, de
kwaliteit van onze productie controleert en onze werkplaats beheert.

Meewerkend Voorman /
Werkplaats Coördinator m/v
Ervaring met productieprocessen en leiding geven in een productieomgeving zijn absolute vereisten! Aantoonbare ervaring of affiniteit met
fijne houtbewerking of kleurbehandelingssystemen (bijv. coating, roto-,
screenpress, etc.) een absolute pré.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar bastiaan@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Jubilarissen stichting OKE
Helden gehuldigd
Tijdens de jaarlijkse feestavond van stichting OKE uit Helden, dat de Parkfeesten Helden organiseert, werden op zaterdag 21 april vijf jubilarissen gehuldigd. Voorzitter Peter Hermans gaf penning
meester Mat Gommans en secretaris Kai Verhaegh een onderscheiding vanwege hun 15- en
12,5-jarig lidmaatschap. Ook de heren Frits Schouren, Sil van Ninhuijs en Jeroen Tijink werden in het
zonnetje gezet om dat ze 10 jaar betrokken zijn. Sinds de eerste Parkfeesten Helden in 2013, zijn ook
Britt Gommans, Dennis Vredeveldt en Stan Philipsen betrokken bij de organisatie. Ook zij werden
bedankt voor hun inzet door de voorzitter.
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Koningsspelen bij
Hockeyclub Peel en Maas
Door: Hockeyclub Peel en Maas
Hockeyclub Peel en Maas (HCPM) organiseerde op vrijdag 20 april de vijfde editie van de Koningsspelen.
Er waren ruim 300 sportende kinderen op af gekomen van de basisscholen Kindcentrum LEEF uit Kessel en basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik.

Kampioensreceptie

Biljartteam KBO
Panningen 1
Door: Cor Loeffen, KBO-biljartteam Panningen 1
Een geweldig biljartseizoen van Senioren Biljartbond Maas en Peel
(SBB) is weer ten einde. Voor het derde jaar op rij heeft het eerste biljartteam van KBO Panningen dat met een kampioenschap mogen bezegelen.
Promotie naar een hogere klasse lijkt logisch, maar zit er niet in omdat ze
al in de Eredivisie speelt.
Een aantal kinderen openden de
dag door de koningsdans voor de
rest van de leerlingen uit te voeren.
De overige kinderen deden vervolgens
mee, waardoor iedereen zijn spieren

goed los had gemaakt en de dag kon
beginnen. De hele dag zijn ze blijven
sporten met tikspellen, handbal,
trefbal, voetbal, veel hockey en andere
kleine balspellen. Aan het einde

van de dag had de hockeyclub nog
een verkoelende verrassing voor de
kinderen. Brandweerpost Panningen
zorgde met de brandweerslang voor
een waar waterballet.

Fancy fair in Meijel
voor ontwikkelingsprojecten
Ontwikkelingswerk Meijel houdt op zondag 6 mei haar jaarlijkse fancy fair. Bij gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel vindt de 71e editie plaats van het evenement, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan projecten in Niger, Nicaragua en Peru. De 71e fancy fair in Meijel begint om 13.30 uur.
Tijdens de fancy fair worden artikelen aangeboden die zijn gemaakt in
het Afrikaanse land Niger, Nicaragua
(Midden-Amerika) of Peru (ZuidAmerika). Er is een nummertent waar
men het geluk kan beproeven, er zijn
oud-Hollandse spellen zoals touwtje trekken, vissen en ballen gooien.
Ook is er een loterij met het ‘Rad van
Avontuur’ en er kunnen bloemstukjes
gemaakt worden. Dansers van Dé-Dé
Danceballet en MD Meijel verzorgen
diverse optredens en dj John Wijnen
zorgt voor de muziek.

Loterij en optredens
Ontwikkelingswerk Meijel steunt
diverse projecten in Niger, Nicaragua
en Peru. Zo ontvingen scholen in

Nicaragua vorig jaar voetbaluniformen
van voetbalvereniging RKMSV uit
Meijel, werden knutselmaterialen
voor handvaardigheid- en tekenlessen
uitgedeeld, werden donaties gedaan
voor het aanschaffen van een beamer
en geluidsinstallatie en kregen
kinderen les zodat ze hun leesniveau
konden verbeteren.
In Niger startte de organisatie
afgelopen jaar met de bouw van
een huis voor een viertal jongeren
die er gaan wonen en gaan werken
in de groentetuin. Op deze manier
geeft Ontwikkelingswerk Meijel hen
een mogelijkheid om verse groenten
zelf te gebruiken en de verkopen op
de markt om zo geld te verdienen.
Daarnaast worden de zusters van

weeshuizen financieel geholpen voor
eten, zorg, schoolartikelen en het
onderhoud van de gebouwen.
Met de donaties uit Meijel
zijn in Peru vorig jaar het dak van
een kleuterschool gerepareerd en
is er een computer aangeschaft.
Voor een school voor kinderen
met een beperking zijn materialen
aangeschaft voor het nieuwe
schooljaar en is de oven gerepareerd
waar de kinderen mee werken in het
bakkerij-project. Daarnaast is het geld
gebruikt voor de tandartscampagne
in Sasicancha, waar ruim honderd
kinderen en ouders zijn behandeld
aan hun tanden. Daarnaast kregen ze
allemaal een tandenborstel en tube
tandpasta mee.

Nieuwe dorpsquiz in Helden
In Helden wordt aan het einde van het jaar een nieuwe dorpsquiz gehouden. Blauw Blood, waarin alle
Heldense verenigingen en organisaties vertegenwoordigd zijn, organiseert de quiz. Op vrijdag 13 april, tijdens
de Heldense kermis, werd het logo en de datum onthuld.
De quiz bestaat uit vragen en
opdrachten die met name over
Helden gaan, variërend van vroeger
tot heden. De antwoorden moeten
in één avond gegeven worden.
De teamcaptain moet uit Helden
komen. Een team moet uit minimaal

zes personen bestaan. “Tien tot
vijftien personen is ideaal, twintig
is te veel”, aldus de organisatie.
Op zondagmiddag 16 december wordt
in gemeenschapshuis Kerkeböske
de uitslag bekendgemaakt. Dat valt
samen met 10-jarig bestaan van

Kerkeböske.
Opgeven kan door een mail te
sturen naar info@dorpkwist.nl met
de vermelding van de teamcaptain,
het aantal personen en een
contactadres. Meer informatie volgt
dan via de mail.

Al in de allereerste partij deed
het eerste KBO-team goede zaken
door een van de aartsrivalen, namelijk Panningen 2, een gevoelige
nederlaag toe te brengen. Ze won
deze met 8 tegen 1. Maar niets bleek
minder waar, want tot op het laatst
bleef Panningen 2 op de voet volgen.
Zelfs toen het eerste team het tweede
team in de tweede wedstrijd met 9
tegen 0 van de groene tafel veegde,
bleef ze zich handhaven in de top drie.
Tot grootste uitblinker binnen het
eerste team moet Henny Pijnenburg
genoemd worden. Hij wist tot de winterstop al zijn wedstrijden naar zich
toe te trekken en veroverde de titel
‘Persoonlijk kampioen van Senioren
Biljart Bond Maas en Peel’.
In de spannende laatste wedstrijd moest kopman Cor Loeffen
nog een pijnlijke nederlaag incasseren van Peter Rutten, toen deze
in de 18e beurt de wedstrijd beëin-

digde met een slotserie van 51. Henny
Pijnenburg was zichtbaar getergd en
strafte zijn tegenstander Jac Habets af
in 19 beurten met een moyenne van
3,68. Nog was het kampioenschap niet
binnen, want ze moest minimaal vier
punten halen om een feestje te kunnen bouwen.
Als laatste geheime wapen werd
Piet Peeters in de strijd geworpen.
Met de van hem bekende koelbloedigheid liet hij geen spaan heel van
zijn opponent Rein Fleuren. Zo kon
het team na 28 beurten naar huis om
de vrouwen het heuglijke bericht te
kunnen brengen dat ze zich voor de
derde keer in successie kampioen van
Seniorenbiljartbond Maas en Peel konden noemen.
De kampioensreceptie wordt donderdag 3 mei gehouden in het clublokaal van KBO Panningen in De Ringoven
in Panningen. Deze begint om
13.30 uur.
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Peel en Maas 2018

Baarlo

Locatie: H. Petrus Kerk
Programma:
• 19.00 u. Muziek van Saxofoonensemble van
Fanfare Eendracht Baarlo
• Openingswoord door mw. M. Vullings-Welles
• Tussenzang door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Toespraken door bestuurder
• Tussenzang door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Toespraak door kapelaan H. Te Broekhorst
• Officiële herdenking van de slachtoffers m.m.v.
kinderen uit Baarlo. Overweging door dhr. Chr.
Bruijnen
• Intermezzo saxofoonensemble van Fanfare
Eendracht Baarlo
• 19:50 u. Kranslegging bij monument
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• Last Post door mw. G. Nelissen-van Megen
• Wilhelmus, hijsen van de vlag, dankwoord door
M. Vullings-Welles en Limburgs Volkslied met
beeldprojecties van Edgar van Megen

Meijel

Locatie: Alexanderplein
Programma:
• 19:45 u. Welkomswoord, gevolgd door muziek
van Harmonie Eendracht, Lascia ch’io pianga
• 19.48 u. Femmes Vocales tezamen met het
Meijels Mannenkoor met Song of Peaces
• 19.53 u. Bijdrage door kinderen van basisschool
den Doelhof
• 19.58 u. Taptoe
• 20:00 u. 2 minuten stilte, vervolgens Wilhelmus
onder begeleiding van de Harmonie
• 20.05 u. Toespraak door bestuurder
• Kranslegging en het leggen van bloemen
• Femme Vocales: Amazing Grace
• Janine Jegers leest uit dagboek van haar opa als
oud-Indië strijder.
• 20.15 u. Meijels mannenkoor: Signore delle cime
• 20.25 u. Froukje Simons met In The Arms Of
The Angel van Sarah Mc Lachlan

Panningen

Locatie: Everloplein
• Programma:
• 19.30 u. Samenkomst op het plein
• 19.45 u. Welkom en opening door Henk Thiesen
• Fanfare Semper Avantie Grashoek speelt
St. Florian Choral en Blijf mij nabij
• 19.53 u. Woord door Henk Thiesen
• 19.56 u. Vredesvuur door de atletiekclub Helden
• 19.58 u. Taptoe door Dhr. Theo Bartels van
Fanfare Semper Avanti
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. vervolg programma, met o.a.
Wilhelmus door Fanfare, toespraak
burgemeester Delissen- van Tongerlo, oorlogs
verhaal voorgelezen door Lucas Colbers,
Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden
zwaait het vaandel
• Dodenappèl voorgelezen door: Janique Peeters
en Joelle Geurts en kranslegging
• Pastoor van der Horst met gebed en Defilé langs
monument

Kessel

Locatie: Oorlogsmonument Donk
Programma:
• 19.27 Luiden klok
• 19.30 Woord van welkom
• Zang dialektgroep “Angers”
• Kopersensemble Kon. Fanfare Maasoever
• Woord pastoor Schoenmaekers
• Gedicht, Wapenbroeder
• Koperensemble Kon. Fanfare Maasoever
• Pastoor Schoenmakers gaat voor in gebed
• Zang dialektgroep “Angers”
• Toespraak bestuuder
Taptoe
2 min. stilte, Wilhelmus
“Mien dörp” Volkslied Kessel
Kranslegging gemeente en kinderen
Zang dialektgroep “Angers”
Koperensemble Kon. Fanfare Maasoever

Maasbree

Locatie: Monument van de Onderduikers
(Baarlosestraat / Op de Kemp)
Programma:
• 19:43 u. Vertrek vanaf Kennedyplein (lage gedeelte)
• 19.53 u. Woord van welkom en opening
• 19.55 u. Zang Maasbrees Mannenkoor
• 19.58 u. taptoe
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. Fanfare Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak bestuurder
• 20.10 u. Zang Maasbrees Mannenkoor
• 20.20 u. Kinderen basisschool “De Violier”
• 20.20 u. Kranslegging
- 1 door vertegenwoordiger gemeente
- 1 door vertegenwoordiger oud-Indiëstrijders
• 20.25 u. Afsluitend nr Fanfare
• 20.30 u. Dankwoord en afsluiting en koffie in
hoës van Bree
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Bespreking poll week 15

Arbeidsmigranten worden goed opgevangen in Peel en Maas
Gedeputeerde Daan Prevoo repte onlangs in de media over arbeids
migranten in Limburg. Hij sprak over derderangsburgers en de slechte huisvesting van de migranten. Uit de poll van de HALLO van twee weken geleden
blijkt echter dat de mensen in Peel en Maas niet vinden dat arbeidsmigranten
slecht worden opgevangen.
Op de website vond 67 procent van de stemmers dat de arbeidsmigranten
goed worden gehuisvest in Peel en Maas. Op Facebook was de uitslag nog iets
duidelijker. Een grote meerderheid van 78 procent van de stemmers liet daar

weten het niet eens te zijn met de uitspraken van de gedeputeerde.
Misschien ligt de duidelijke uitkomst van de poll aan het feit dat het de
laatste jaren rustig is op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten.
Er zijn weinig problemen en het lijkt allemaal goed op orde te zijn op de plekken waar de migranten wonen in onze gemeente. Natuurlijk kan het wel zo
zijn dat de ergste gevallen niet makkelijk te vinden zijn en onder radar blijven.
Dat kan een vertekend beeld geven. Maar tot op heden lijkt het allemaal goed
te gaan met de arbeidsmigranten in Peel en Maas.

Rookruimtes moeten verboden worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het rookverbod in de horeca wordt steeds beter nageleefd. Dat blijkt
uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ruim 90 procent van de
onderzochte cafés en discotheken blijkt echt rookvrij. Roken in de horeca is
verboden omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije
omgeving.
Een aantal uitgaansgelegenheden hanteert echter nog een zogenaamde
rookruimte: een ruimte waar bezoekers wel mogen roken en die afgesloten is
van de rest van de gelegenheid. Vaak komt hier ook geen bediening, omdat
personeel recht heeft op een rookvrije werkplek. Er is nu echter een roep om
deze rookruimtes ook te verbieden. Ze moedigen de laatste rokers alleen maar

aan om hun gedrag voort te zetten en creëren een soort ‘solidariteit’ onder
rokers die samen in de ruimte zitten. Stoppen wordt daardoor ontmoedigd.
Daarnaast moet zo’n ruimte ook schoongemaakt worden, en dat is natuurlijk
nooit een ‘rookvrije’ werkplek.
Daarentegen zou het afschaffen van rookruimtes wel heel ver gaan
en is het een ultiem bewijs van de betutteling van onze regering: mensen hebben nog altijd de vrijheid om zelf te kiezen of ze gaan roken of niet.
Horecagelegenheden zouden ook zelf de keuze moeten hebben of ze een
rookruimte aanbieden of niet. Rokers nog verder in het gedrang brengen werkt
alleen maar averechts, daar gaan echt niet meer mensen van stoppen.
Ook rookruimtes moeten verboden worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Een driepartijen-coalitie snoert de oppositie de mond > eens 57% oneens 43%
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.

Raadslid Angela van Roij
Een nieuw gezicht in de gemeenteraad van Peel en Maas. Echter geen
nieuw gezicht in Panningen. Ik ben geboren in Beringe, werkzaam in
Panningen en woonachtig in Helden.
Het is voor mij een enorme uitdaging. De politiek gaat iedereen
aan, maar deel uitmaken van een
dergelijk besturend orgaan brengt
grote verantwoordingen met zich
mee. Het is erg interessant om meer
diepgang te geven aan de belangen
van inwoners en andere betrokken
organisaties van onze gemeente.
Hierbij denk ik aan de toekomst van
de inwoners en dus ook aan die van
mijn vier kinderen.

Doordat ik jarenlang als zelfstandig ondernemer in het centrum van
Panningen werkzaam ben, heb ik veel
persoonlijke contacten. Ook heb ik een
brede interesse in het reilen en zeilen
van het centrum van Peel en Maas.
Ik zit in het bestuur van het centrummanagement en in het bestuur van de
winkeliersvereniging. Verder zet ik me
samen met een team ondernemers in
voor actief ondernemen en het verbeteren van de consumentbeleving in

Panningen. Als raadslid gaat mijn aandacht natuurlijk uit naar ondernemers
en winkeliers in alle elf kernen.
CDA Peel en Maas is een partij
die het welzijn van de inwoners en
de welvaart van heel Peel en Maas in
evenwicht houdt. Ook de veiligheid
van alle inwoners en het toekomstperspectief vind ik heel belangrijk. Het is
een hele verantwoording om hier een
bijdrage aan te kunnen leveren en een
eer om hiervoor gekozen te zijn.
U kunt mij volgen op mijn persoonlijke Facebook-pagina.
Angela van Roij,
raadslid CDA Peel en Maas

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?
Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:
• Signaleren van kansen om het
logistieke proces te verbeteren

• Teamplayer
• Begrijpen (lezen en verstaan) van

• Enthousiast en gemotiveerd

• de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

Wij zoeken
magazijnmedewerkers
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

Klere(n)weer
Met zulk mooi weer als
afgelopen week binnen moeten zitten, is voor iedereen die
op kantoor werkt al erg
genoeg. Wat misschien nog
veel erger is, is het uitzoeken
van zomerse kleding die
‘kantoorproof’ is. Want als het
kwik stijgt en het écht warm
wordt, raakt iedereen een
beetje van slag bij de aanblik
van de kledingkast. Wat trek
je aan?
Niet te bloot, want we liggen
immers niet op het strand.
Open schoenen alleen als de
voeten daar klaar voor zijn
(zonder eelt en met een lakje).
Is die wintervacht op de benen
weg? Anders is alle kleding die
hoger komt dan de enkels geen
optie. Een jurk kan, maar is niet
altijd even praktisch. Daarbij heb
ik de meeste jurken aangeschaft
om te flaneren op de Spaanse
boulevards, niet om te dragen
tijdens het uitwerken van een
gemeenteraadsverslag op
woensdagochtend. Een mouwloze top dan maar? Nee, dan zijn
de oksels te veel in het zicht.
Iets doorschijnends heeft een te
weinig ‘ik-voel-me-hier-prettigin’-gehalte en ook grijs met
mouwen is gevaarlijk, zeker als
het zweterig weer is.
Teenslippers zijn té zomers en
levensgevaarlijk als je auto moet
rijden. Sandaaltjes hetzelfde
verhaal. Daarbij doet de airco op
kantoor dusdanig goed zijn
werk, dat je het beste dikke
sokken aan kunt doen. Kunnen
witte broeken tegenwoordig
nog? Dan maar die spijkerbroek
weer aan, broekspijpen oprollen
(dat mag tegenwoordig blijkbaar) zodat de enkels in elk
geval wat zonlicht zien, een
katoenen shirt om het luchtig te
houden, vestje of spijkerjasje
mee ‘voor het geval dat’ en
witte sneakers aan. Een slimme
meid is immers ook op elk weer
voorbereid. Terwijl ik mijn
mantra ‘witte melkflessen als
benen kunnen best’ blijf herhalen, loop ik de bloedhitte in.
Eindelijk zomer. Wat een klere(n)
weer.
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week 17 / 26 april 2018 / Informatie van en over de gemeente

Deel uw oordeel over het
fietsroutenetwerk!
Routebureau Noord- en Midden-Limburg beheert en onderhoudt sinds 2010 het 1500 kilometer
tellende fietsknooppuntensysteem in de gemeenten Gennep, Bergen, Venray, Horst aan
de Maas, Peel en Maas, Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal, Weert en
Nederweert. Dit doen wij in opdracht van deze gemeenten.

Beperkte dienstverlening

Vrijdag 27 april is het Huis van de Gemeente gesloten in verband met Koningsdag

Cliëntenervaringsonderzoeken
Dit voorjaar worden er weer cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van de
gemeente. Het onderzoek loopt tot en met 1 juni 2018. Met de informatie die we ophalen
vanuit het onderzoek kunnen we de zorg en ondersteuning verbeteren.
Vragenlijst Participatiewet en schuldhulpverlening
Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de Participatiewet en/of schuldhulpverlening? Dan kan
het zijn dat u in de week van 25 april 2018 een brief met daarbij een vragenlijst ontvangt.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst invult. Het invullen kunt u zelf doen,
of met behulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is
geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u ontvangt.
Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek wordt, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door het onafhankelijke
onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt
vertrouwelijk worden behandeld. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de
antwoorden en weet niet welke antwoorden u hebt gegeven.
Vragen of afmelden?
Heeft u vragen over het onderzoek, of wilt u zich afmelden? Dan kunt u contact opnemen
met de Helpdesk van ZorgfocuZ: (050) 205 30 14 of helpdesk@zorgfocuz.nl.

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van de
bewegwijzering, de route tracés en de digitalisering van dit routenetwerk. Van mei tot en met
juli 2018 willen wij de ondergrond van de fietspaden onder de loep nemen en daar kunnen wij
hulp bij gebruiken van ervaren recreatieve fietsers, die niet alleen volgens knooppunten in
Nederland hebben gefietst, maar ook in België en eventueel Duitsland.
Onder begeleiding van onderzoeksbureau Sweco stelt het Routebureau een beoordelingscatalogus op waarmee fietsers op pad kunnen en hun bevindingen aan kunnen geven.
Lijkt u het leuk om een aantal trajecten van het fietsnetwerk grondig te bestuderen en te
beoordelen en uw oordeel met het Routebureau te delen? Laat ons dit dan weten. Stuur vóór
1 mei een mail aan info@routebureaulimburg.nl met als onderwerp: Aanmelden onderzoek
ondergrond fietsnetwerk, dan nemen wij in de eerste week van mei contact met u op en krijgt u
de details te horen. Wij geven hiervoor een vergoeding van € 0,50 per gecontroleerde kilometer.

Ervaringen delen over Jeugdhulp en Wmo
Voor Jeugdhulp en Wmo ontwikkelt de gemeente Peel en Maas een nieuwe aanpak van
het ervaringen delen. Dit doet de gemeente in samenspraak met burgers en hun naasten
en beroepskrachten en belangenorganisaties, zoals het gehandicaptenplatform Peel en
Maas. Er worden dus geen vragenlijsten gestuurd naar burgers die in 2017 gebruik hebben
gemaakt van de Jeugdhulp of Wmo. Mocht u daarover vragen hebben dan kunt u die per
mail stellen via Ron Genders, ron.genders@peelenmaas.nl.

Vacature Adviesraad Sociaal
Domein Peel en Maas
De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een enthousiaste en maatschappelijk bewogen
collega. Kijk voor meer informatie op www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl

Drukte op het Milieupark
Peel en Maas

Geen afvalinzameling
op Koningsdag

De afgelopen weken is het op zaterdag erg druk op het milieupark waardoor er soms
wachttijden zijn, wij vragen uw begrip hiervoor.

Op vrijdag 27 april wordt er geen afval opgehaald, de inzameldag wordt verschoven naar de
zaterdag. Ook het milieupark is gesloten op Koningsdag.

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00 uur, zaterdag 8.00 - 16.00 uur.
Het gescheiden aanleveren van de meeste afvalstromen is gratis. Er hoeft alleen betaald te
worden voor: grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, autobanden met velg.
De tarieven:
Tot 0,5 m3
Tot 1 m3
Tot 1,5 m3
Tot 2 m3

€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00

De spelregels zijn:
• Toegangscontrole, het milieupark is alléén voor inwoners van Peel en Maas
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
• Speciale regels voor asbest (www.peelenmaas.nl)
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Bermbeheer Peel en Maas
In Peel en Maas is sinds juni 2017 een nieuw bermbeheer geïntroduceerd. Na een ruim
halfjaar van uitproberen en testen en evalueren kan in 2018 het nieuwe beheer helemaal
gestalte gaan krijgen.
Doel van het nieuwe beheer is natuurlijk veiligheid maar zeker ook diversiteit in de bermen.
Bermen zijn stukjes natuur langs de weg die als zodanig in stand gehouden moeten
worden. Klein wild kan zich in het kruidenrijk gras verschuilen en op rustige plekken
nestelen ze zich zelfs. Ook vormen de bermen verbindingen tussen leef gebieden voor de
diverse fauna.
Door op diverse plaatsen niet of weinig te maaien proberen wij meer diversiteit in de
begroeiing te stimuleren. Dit komt ten goede aan de vlinders, bijen en ander insecten.
Op diverse plekken in Peel en maas zijn bermen en overhoeken ingezaaid met een
bloemrijk mengsel. Ook dit in het kader van de biodiversiteit.
Gazonbeheer past daar niet bij. Steeds vaker zien wij dat mensen de bermen zelf maaien en
dit zo doen dat er een kaalgeschoren grasmat ligt die voor de flora en fauna niets te bieden
heeft. Bovendien ontslaat er vaak maaischade aan bomen en ander obstakels die in de
berm staan met alle gevolgen en kosten van dien.
Wij vragen u, de burgers, om uw medewerking door NIETS te doen. Laat de berm de berm
zijn en maak er geen gazon van!
Lentedroom bermen
Ik loop met mijn peuter in de prille voorjaarszon en samen plukken we bloempjes in de
bermen. Ik realiseer me dat de kleurrijke bermbloempjes zich al voorzichtig tonen.

Hoe kunnen we dat bereiken?
Door bermen niet te maaien komt er leven in de bermen. We denken wel als we de bermen
maaien, dat dat mooi en goed is, maar niets is minder waar. Door het maaien is het leven
weg: de bloemen, het voedsel, de beschutting maar ook de insecten. Bermen die met rust
worden gelaten worden bloemrijk, bevatten veel voedsel voor insecten, en kleine dieren en
zorgen voor beschutting.
Wist u dat?
• Door dit samen op te pakken versterk je elkaar en stimuleert om je eigen tuin ook
natuurvriendelijk te houden/maken.
• Zorg dat het voedsel wat je buiten strooit voor jouw huisdieren (kippen, volièrevogels et
cetera) binnen een half uur is opgegeten, dat voorkomt ongedierte.
• Bloemen onder loofbomen bloeien vroeg in het voorjaar omdat ze nog van de zon kunnen
profiteren... zolang er nog geen bladeren zijn: bosanemoon, maartsviooltje, sleutelbloem.
Tuintips
• Begin niet te vroeg met de tuin op te ruimen, is niet goed voor de zaden, beschutting,
nestmateriaal en kwetsbare voorjaarsplantjes.
• Zaai in een hoekje van de tuin een bloemenmengsel. Hier komen veel vlinders en andere
insecten op af.

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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Heibloem te gast

Eenvoudige overwinning
VV Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft op zondag 22 april een eenvoudige zege geboekt op SVVH uit
Heibloem. De gastheren wisten vier keer het net te vinden, waardoor het duel eindigde in een 4-0 zege voor
Koningslust.

Tennissers
Tonido winnen
van Panningen
Door: tennisclub TC Tonido
Het eerste herenteam van LTC Tonido uit Baarlo heeft vrijdag 20 april
een belangrijke overwinning behaald op TV Grootveld uit Panningen. In de
derby waren de Baarlonaren met een 4-0 eindstand duidelijk te sterk.
Hierdoor heeft Tonido weer kunnen aansluiten bij de top 3. Ook de jeugd
kwam in actie.
Het herenteam, bestaande uit Paul
Janssen, Bas Joosten, Luc Heldens,
Roel Pouls en Peter Amendt, won zijn
partijen allemaal in twee sets.
Op zondag 22 april speelde tennisteam Groen 2, bestaande uit
Ralf Horward, Joris Rijpkema, Jesper
Wouters, Joris Hermans, Joris Staaks
en Leco Peters, thuis in Baarlo tegen
Boshoven 1 uit Weert. Ondanks de
warmte hadden de jonge tennissers
en tennissters er veel zin in. Het waren
spannende wedstrijden waar het

gelijkop ging en zelfs tiebreaks
gespeeld moesten worden. Tonido
verloor uiteindelijk met 1-5, maar het
was gezellig en ze hebben een fijn
potje tennis gespeeld.
Tijs, Wout, Jaap en Jauri vormen
dit jaar met nieuwkomer Lars de jongens tot en met 14 jaar. De voorjaarscompetitie zijn ze weer goed gestart
in het zonnetje met een gelijkspel.
Het waren weer spannende wedstrijden, maar een overwinning zat er dit
keer net niet in.
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Al drie minuten na het beginsignaal wisten de mannen uit Koninglust
te scoren. Bram Rongen kreeg de bal
ingespeeld en draaide goed weg bij
zijn verdediger. Zijn schot ging over de
keeper heen en belandde in het doel
voor de 1-0 voorsprong.
SVVH werd hierdoor meteen wakker geschud en besloot het achterin
dicht te gooien om verdere tegendoelpunten te voorkomen. Koningslust
bleef de aanval zoeken, maar had
moeite om de voorsprong te vergroten. Een kwartier voor rust was het
uiteindelijk toch raak. Na een vrije
trap van Jurjen Verbong die over alles

en iedereen heen achter leek te gaan,
wist Nick Rongen de bal toch nog binnen te houden. Hij legde de bal netjes
terug op zijn broer Bram Rongen die
weer trefzeker was, waardoor de mannen uit Koningslust met een 2-0 voorsprong gingen rusten.

Voorsprong vergroten
In de tweede helft veranderde
er niet veel aan het spelbeeld. SVVH
liet zich nog verder terugzakken en
Koningslust bleef de aanval zoeken om de voorsprong te vergroten.
Halverwege de tweede helft wist
Bram Rongen zijn derde doelpunt van

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

de wedstrijd te maken. Nadat een
overtreding werd begaan op Jurjen
Verbong in het zestienmetergebied,
kon de scheidsrechter niets anders
doen dan een strafschop geven.
Bram Rongen besloot die te nemen en
schoot genadeloos binnen.
Tien minuten later was het weer
raak. Ditmaal vanuit een hoekschop
genomen door Joey Strijbos. Zijn bal
belandde op het hoofd van Peter
Janssen die de bal hard en onhoudbaar
binnenkopte. Koningslust kreeg hierna
nog veel kansen, maar faalde in de
afwerking. Daardoor bleef de eindstand op 4-0. (Foto: Peter Janssen)

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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Nuttige zege Baarlo op
concurrent
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo heeft op zondag 22 april door een 3-0 zege goede zaken gedaan in de
subtopper tegen Oranje Zwart. In de gelijkopgaande eerste helft nam Baarlo met de 1-0 openingstreffer alvast
een voorschot op de overwinning. In de tweede helft, waarin de gasten uit Helmond alle (intimidatie)registers
opentrokken om het tij alsnog te keren, hield Baarlo het hoofd koel en werd het karwei knap afgemaakt.

In de openingsfase was er optisch
meer balbezit voor de gasten uit
Helmond, maar waren de beste
mogelijkheden voor Baarlo. Matthijs
Hanssen wist tot twee keer toe net
niet te scoren.
Bij de derde kans voor Baarlo,
halverwege de eerste helft, was het
wel raak. Een goed opgezette counter
over de rechtervleugel vanwaar Tayo
Janssen de bal goed aflegde op Sander
Gulev. De kleine middenvelder wist de
bal naar de benedenhoek van het doel
te dirigeren, 1-0. Het spel van Oranje
Zwart was af en toe wel dreigend,
maar de Baarlose defensie gaf nauwelijks kansen weg. Wat meer opviel bij

de Brabantse gasten, was het voortdurende gemekker, vooral richting de
arbiter.
Dat zette zich in de tweede helft
voort en naarmate de wedstrijd
vorderde, werden ook andere
intimiderende middelen ingezet.
Gelukkig lieten de Baarlose spelers
zich hierdoor niet van de wijs
brengen en beslisten ze het duel
halverwege de tweede helft. In
de 59e minuut penetreerde Rik
Schotman de Oranje Zwart-defensie
en werd binnen de lijnen in de
mangel genomen. Onder zware
protesten van de gasten ging de
bal op de stip en benutte Matthijs

Hanssen koeltjes de pingel, 2-0.
Ruim vijf minuten later omspeelde
Dennis van de Vinne een
tegenstander en schoof vrij voor doel
de bal beheerst binnen, 3-0.
In de slotfase was alleen nog
een rode kaart te noteren voor de
bijna 50-jarige invaller-doelman
Mario Podda, die een vierde Baarlose
treffer voorkwam door hands te
maken buiten zijn strafschopgebied.
Baarlo kreeg daarna nog kansen, maar
het bleef bij 3-0.
Dankzij de zege handhaaft Baarlo
zich in de subtop en behoudt daarmee ook nog steeds de kans op een
nacompetitietoetje. (Foto: Len Gielen)

Degelijke zege Grashoekse
volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Voor het eerste damesteam van VC Grashoek stond op zaterdag 21 april de laatste wedstrijd van het
seizoen tegen het laaggeklasseerde Voerendaal op het programma in eigen huis. Voerendaal had de volle
winst nodig om de degradatiewedstrijden te ontlopen. Dat liet Grashoek echter niet gebeuren en het won
met 3-1.
Na de overwinning van een
week eerder op Tupos was het
lastig starten in de eerste set. Het
enthousiasme van Voerendaal en het
ontslag van hun coach leek effect te
hebben. Grashoek kreeg geen grip
op de service van Voerendaal. Met
vlagen konden ze aanpikken, maar
het was Voerendaal wat brutaal
een voorsprong nam in een goed
gevulde Ankerplaats en met 25-20
de setwinst pakte. Je zag het geloof
toenemen aan Voerendaal-zijde
en zo pakte ze in de tweede set
een voorsprong van 2-5. Vanaf dat
moment ging het roer om aan

Grashoekse zijde. Via 11-8 en 12-10 liep
Grashoek uit naar 19-11. De weerstand
was gebroken en plots kon Grashoek
weer laten zien dat ze konden
volleyballen. Met 25-14 setwinst
was de wedstrijd weer in evenwicht.
De derde set was het Grashoek dat
bepaalde. De teleurstelling had effect
op Voerendaal. Grashoek voerde de
druk op en de spelverdeelster moest
meer en meer meters maken om de
ballen bij de aanvallers te krijgen.
Een verdienste van genoeg druk
vanuit Grashoek-zijde. De set werd
door Grashoek gewonnen met 25-11.
Grashoek liet er in de vierde set geen

twijfel over bestaan en nam een 9-5
voorsprong. Deze werd uitgebouwd
naar 15-7 en 19-10. De setwinst ging
na een publiekswissel voor Sem met
25-19 naar Grashoek. Een verdiende
en degelijke zege, met een mooie
gedeelde vijfde plaats als resultaat
in de eindstand. Een plek die meer
bewondering oproept als je ziet
welke tegenslagen het team dit jaar
gehad heeft en daarbij meenemend
dat deze poule bereikt werd door een
opvulplek. Het geloof dat het team
kan volleyballen groeide met de
week en nieuwe belangrijke spelers
kwamen bovendrijven.
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Eerste zege kampioensgroep

Stunt Bevo in
Volendam
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Een mentaal ijzersterk eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit
Panningen heeft de eerste zege binnen in de kampioensgroep.
In Volendam wisten de mannen van trainer Jo Smeets een 18-24
achterstand in de slotfase om te buigen naar een 31-30 zege.
Het was een spannende, gelijk
opgaande wedstrijd. In de eerste
helft boog Herpertz Bevo Hc een
6-8 achterstand om in een 11-9
voorsprong. Uiteindelijk ging Kras
Volendam rusten met een 16-15
voorsprong. Een geconcentreerd spelend Herpertz Bevo Hc maakte mentaal en fysiek een ijzersterke indruk.
Zelfs een ruime achterstand van
25-20 en 28-24 bracht Bevo Hc niet
van haar stuk.
Door ook in de slotfase
geconcentreerd te handballen,
werkte Herpertz Bevo Hc de
achterstand weg. Vier minuten voor
tijd begon Herpertz Bevo Hc met het
wegwerken van de vier doelpunten
achterstand. Aanvallend werden de
kansen benut en verdedigend stond
de ploeg weinig doelpunten toe.
Bij 29-29 pakte Bevo voor het eerst
een voorsprong in de tweede helft
(30-29). Kras Volendam kwam nog
terug tot 30-30, maar op zeventien
seconden scoorde Herpertz Bevo
Hc de winnende treffer 31-30.

Een verdiende zege voor de mannen
van trainer Jo Smeets die gedreven
speelden.
Met deze verdiende zege op Kras
Volendam mag Herpertz Bevo Hc
nog hopen op de landstitel. Met nog
twee thuiswedstrijden tegen Fiqas
Alsmeer en Oci Lions voor de boeg
heeft Herpertz Bevo Hc nog kans om
zich te plaatsen voor de tweestrijd
tegen Oci Lions om de landstitel.
Dan moet de ploeg weliswaar beide
thuiswedstrijden winnen. Dat zou
een mooie bekroning zijn van een
fantastisch seizoen. Het bereiken
van de bekerfinale is al een mijlpaal,
maar de finale om de landstitel
zal de ultieme beloning worden.
Zaterdag 28 april speelt Bevo in
De Heuf de kraker tegen Fiqas
Aalsmeer.
Doelpuntenmakers Herpertz
Bevo Hc: Robin Jansen (8), Jeroen
van den Beucken (6), Niek Jordens
(5), Dario Polman (4), Niels Poot
en Quinten Colman ieder (3) en
Pim Augustinus (2).

Grashoek wint
van laagvlieger
en blijft koploper

Fortuna op bezoek bij VV Helden
De jongens en het meisje van voetbalteam JO15-1G van voetbalvereniging Helden kregen dinsdag
17 april bezoek van leeftijdsgenoten van de club Fortuna Sittard. Op sportpark Kerkeböske vond een
krachtmeting plaats tussen beide teams. Na een gelijk opgaande strijd in de eerste helft, wisten de
jongens van Sittard in de tweede helft toch het verschil te maken. Dit deden ze met verzorgd en
effectief voetbal en ze scoorden vier keer. Voor Helden bleef de nul op het bord staan. “Voor beide
teams een leerzame avond. En ook de jongens en meid van Helden zijn weer een voetbalervaring
rijker”, aldus VV Helden en Fortuna.

Door naar bondswedstrijden

De Indianen Koningslust
rayonkampioen
Door: handboogschutterij De Indianen
Het eerste zestal van handboogschietvereniging De Indianen uit Koningslust nam zaterdag 21 april deel aan
de rayonkampioenschappen in de B-klasse. Deze werden georganiseerd bij Willem Tell in het Beekse Geverik.
De Indianen ging er met de titel vandoor.
Nadat men het kampioenschap
in de regiocompetitie had behaald,
ging men met volle moed naar ZuidLimburg. Na de eerste serie stond
Koningslust op een tweede plaats. Het
team bezette na de tweede serie de

eerste plaats, om die gedurende de
hele wedstrijd niet mee af te staan.
Met een voorsprong van maar liefst
31 punten op de nummer twee wist
men met 2.097 punten het kampioenschap binnen te halen. Hoogste schut-

ters waren Wilbert Theeuwen en Frank
Verdonschot met beide 437 punten.
Het team heeft zich hiermee
geplaatst voor de bondskampioenschappen die gehouden worden op
zaterdag 2 juni.

Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
In het rustieke Tungelroy was het eerste herenteam van SV Grashoek
op zondag 22 april met 8-1 te sterk voor Crescentia. Hierdoor blijven de
geelzwarten, met een flinterdunne marge van één punt, nummer één
van de ranglijst.
De wedstrijd tegen Cresentia
kende een curieus begin. In de
3e minuut moest doelman René
Marechal met een knappe reactie de bal over de lat werken na
een loeihard schot van Jordi, die
goed was aangespeeld door Raoul
Bennenbroek. Het nemen van de
corner moest liefst zes minuten worden uitgesteld. Er moest eerst een
flink gat aan de rand van het zestienmetergebied worden gedicht.
Nadat de wedstrijd in de 5e
minuut was hervat, ging Raoul aan
de linkerkant achter een diepe bal
aan en speelde op het juiste moment
de mee opgelopen Bas Gloudemans
aan die met een hard schot de 0-1
markeerde. Hierna kreeg Grashoek in
de eerste twintig minuten een aantal
riante kansen om de partij vroegtijdig op slot te gooien. Dat gebeurde
echter niet. Cresentia zette enkele
goed aanvallen op. In de 28e minuut
lanceerde Marco van Mierlo vanaf
de rechterzijde een gave voorzet
die door Rob Geelen binnen werd

geschoten. Grashoek moest weer op
jacht naar een nieuwe voorsprong.
Die kwam er nog voor de rust in
minuut 38. Vanuit een bijna onmogelijke hoek schoot Erwin Pijnenburg
knap raak, 1-2.
Na de pauze was het snel
gedaan met de thuisclub. Binnen
een tijdsbestek van tien minuten
scoorde Raoul Bennenbroek een
puntgave hattrick, in minuut 48, 53
en 58. De eerste twee op aangeven
van Jordi Luijten en nummer drie
na een pas van Marco Sijben, 1-5.
Vervolgens maakte Jordi Luijten in
minuut 65 met een mooi afstandsschot het halve dozijn vol, 1-6. In de
85e minuut maakte Erwin Pijnenburg
de zevende treffer, 1-7. Raoul
Bennenbroek zorgde voor het slotakkoord en scoorde zijn vierde goal
in deze partij, 1-8. Altweerterheide
bleef in het spoor van koploper
Grashoek door een 5-4 zege op
vv VOS. Grashoek en Altweerterheide
spelen nog twee keer tegen elkaar in
het restant van de competitie.

Handbaldames BSAC Maasbree
kampioen
Twee jaar na het debuut op landelijk niveau hebben de handbalsters van BSAC uit Maasbree
opnieuw een stap omhoog gezet. Beide damesteams van de handbalvereniging wisten dit seizoen
de titel te veroveren. Voor de hoofdmacht leek het kampioenschap aanvankelijk geen haalbare
kaart door blessurepech, werk en stages in het buitenland. Toch schreef zij opnieuw clubhistorie
door twee jaar na het debuut op landelijk niveau, opnieuw een stap hogerop te zetten. Het tweede
team verloor geen enkel punt dit seizoen en mag door naar de tweede divisie. Op zaterdag 21 april
kregen beide teams een receptie aangeboden. (Foto: Broni Cervat)
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Opgelegde kansen gemist

MVC’19 doet goede zaken
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenvoetbalteam van MVC’19 uit Maasbree heeft goede zaken gedaan in de derde periode door
concurrent Mulo uit Helmond met 2-1 te verslaan. In een gelijk opgaande wedstrijd tussen twee voetballende
ploegen trok MVC’19 zondag 22 april aan het langste eind. Er hadden meer doelpunten kunnen vallen, maar
beide ploegen misten opgelegde kansen.
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Uit bij Leveroy

Overtuigende
overwinning voor
SV Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 22 april het
fraaie sportpark van Leveroy met 1-5 gewonnen van het plaatselijke
standaardteam. Op de zege van de gasten viel niets af te dingen.

Bart Crienen scoorde de winnende treffer (Foto: Math Geurts)
MVC’19 schoot uit de startblokken. Mulo werd onder druk gezet. Na 5
minuten was het raak. Daan Peters
nam een vrije trap perfect in het veld
en Ron van den Kerkhof rondde als
vanouds af. Mulo was even aangeslagen en had geluk dat 2 minuten later
MVC in scorende positie miste. Mulo
kon haar veldoverwicht niet in doelpunten omzetten. Maasbree was zelfs
dicht bij een tweede doelpunt. MVC’19
ging met een 1-0 voorsprong rusten.
In de tweede helft werd het een
slijtageslag onder zomerse omstandigheden. Op een gegeven moment
bracht Mulo drie verse krachten,
terwijl MVC’19 de uitblinkende Clim
Moonen, de hardwerkende verdediger

Erik Schoof en gevaarlijke aanvaller
Joris Timmermans moest vervangen
door Jaap Bruijnen, Wouter Holthuysen
en Mike Peeters.
Het spelbeeld veranderde niet
veel. Mulo bleef jagen op de gelijkmaker en MVC’19 kon snel omschakelen van compact verdedigen naar
gedoseerd aanvallen. De Maasbreese
speldenprikken hadden resultaat.
In de 70e minuut wist Maasbree
de voorsprong te verdubbelen. Een
aanval over meerdere schijven werd
door Joris Timmermans doorgeleid
naar de opkomende middenvelder
Bart Crienen, die keeper Jaap Janssen
kansloos liet, 2-0. MVC’19 leek op
rozen te zitten, maar Mulo scoorde

in de 73e minuut de 2-1. Roel Merkx
wist MVC’19 doelman Stan Caris te
verrassen.
In de slotfase ging zelfs keeper Jaap Janssen van Mulo mee naar
voren. Dat leverde zelf een kans voor
hem op, maar Maasbree hield stand.
Invaller Mike Peeters had nog kans op
de 3-1, maar zijn kopbal ging naast het
doel. Een zwaarbevochten overwinning van MVC’19. De absolute uitblinker was scheidsrechter Lange, die in
de geest van de wedstrijd floot en die
beide assistent-scheidsrechters complimenteerde. MVC’19 kan zich nu gaan
opmaken voor het duel in Budel tegen
de nummer 2 uit de derde klasse C.
Zet MVC’19 haar zegereeks voort?

Tweede keer in twee weken

Voetballers BEVO te sterk
voor Bieslo
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Voor de tweede keer in twee weken tijd speelde het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe tegen Bieslo
en ook ditmaal was het krachtsverschil groot tussen beide ploegen. Ditmaal werd het 5-1 voor de thuisspelende
Beringnaren.
Na gemiste kansen van Rob
Minten en Kris Hermans was het in de
30e minuut wel raak voor BEVO. Kevin
Vossen nam op rechts een strakke
hoekschop en deze werd door Ivo
Martens snoeihard binnengekopt, 1-0.
Vlak voor rust viel de bevrijdende 2-0.
Kevin Vossen legde breed op de inkomende Ivo Martens en deze werkte
zo zijn tweede treffer van de middag
achter de verbouwereerde Bieslokeeper.
De rust ging in met een geruststellende voorsprong voor de BEVO-ploeg.
De ploeg begon energiek en met volle
overtuiging aan een belegering van
het Bieslo-doel. Dit resulteerde al in

de eerste minuut na rust in een goede
kans voor Rob Minten, die in kansrijke
positie over schoot.
Een oude voetbalwet luidt: als je
zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dit wel. De nummer 6 van
Bieslo kon vanaf een meter of 20 uithalen voor een schot. BEVO-keeper
Nick Steeghs was hierop kansloos,
omdat Eric Minten de bal nog met het
hoofd probeerde af te weren en van
richting veranderde, 2-1.
BEVO toonde veerkracht en één
minuut later was het alweer 3-1 na
een goed schot van Kevin Vossen dat
nog werd gered. In de rebound was
het Jeffrey Spee die de bal binnen

kon knikken. De ban was gebroken en
Bieslo bakte er niet veel meer van.
BEVO kon naar hartenlust aanvallen en
kwam in de 61e minuut op 4-1. Kevin
gaf een uitstekende lage voorzet af
op Rob Minten, die beheerst binnenschoot.
De BEVO-ploeg bleef jagen op
doelpunten en slaagde daarin in de
74e minuut, toen het een penalty
kreeg die Rob Minten beheerst binnenschoot. In de stand kwam geen
verandering meer en BEVO stijgt door
de overwinning naar de vierde plek op
de ranglijst. Dat kan op het einde van
de competitie misschien nog goed zijn
voor deelname aan de nacompetitie.

Egchel trad aan met doelman
Kars Titulaer in plaats van de geblesseerde Bjorn Oomen. Kars zou een
puike wedstrijd spelen. In het eerste
deel van het duel belandde de bal
maar liefst drie keer tegen paal en
lat, Eén keer namens de thuisclub,
twee keer namens de gasten.
Na ruim 25 minuten raakte
Leveroy-keeper Jack van Diepen
geblesseerd en verliet het veld. Zijn
vervanger, Bram Rutten, stond nog
‘koud’ in het veld of hij moest de
bal al uit het net halen: een schot
van Mark Thiesen belandde via de
lat in doel, 0-1. Tien minuten later
een merkwaardige tweede treffer voor Egchel. Paul Ververgaert
speelde de bal terug, een Leveroyspeler liet de bal van zijn voet vallen,
niemand reageerde en de attente
Paul lobde de bal in het lege doel.
Verontwaardiging alom, echter de
leidsman vond het een geldig doelpunt, 0-2.

Vlak voor de rust kwam de
thuisploeg terug tot 1-2 toen Joep
Peeters drie Egchelse spelers het
nakijken gaf en de bal in de lange
hoek schoot. Keeper Kars was
kansloos. Tien minuten na de thee
vergrootte Egchel de marge weer
tot twee. Colin Bruisten bracht
de bal voor het doel, Paul kreeg
een kans, maar Luuk Timmermans
zorgde voor het beslissende tikje,
1-3.

Verdiende zege
Een kwartier voor tijd schoot
Mark Thiesen na een mooie aanval over diverse schijven de bal in
de uiterste hoek, 1-4. Het laatste
wapenfeit was de 1-5 voor Egchel
door Devi Bos die met een puntertje
doel trof. Een verdiende zege voor
de mannen van trainer Twan van de
Mortel. Zondag 29 april speelt Egchel
wederom uit, in Nederweert-Eind is
Eindse Boys de gastheer.

Gymvereniging

Eerste eigen toestelfinales fusieclub
SSS/Concordia
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS/Concordia
Turnvereniging SSS/Concordia organiseerde op zaterdag 21 april
voor het eerst haar eigen toestelfinales turnen. Op zondag 22 april
vond daarnaast de koppelwedstrijd plaats. De turnsters lieten mooi
dingen zien.
De verplichte oefenstofturnsters
trapten de toestelfinales af. Alle turnsters van hetzelfde niveau turnden
tegen elkaar, wat inhoudt dat alle
leeftijden door elkaar speelden. Bij
verplicht D2 werd Pien Sanders eerste op sprong en op brug werd Nikki
Hendrix eerste. Guusje Ghielen werd
eerste op balk en Lisa van Ninhuys
werd eerste op vloer.
In de categorie verplicht D1
werd Lara Courbois eerste op sprong,
gevolgd door Janne Driessen op twee
en Eef Horsten op drie. Eef Horsten
werd eerste op brug samen met
Janne Driessen. Lara Courbois werd
eerste op balk en Eef Horsten werd
eerste op vloer. Bij verplicht N werd
Pippa Boots eerste op sprong en
vloer, Tessie Peeters werd eerste op
brug en balk.

Eerste op drie
onderdelen
Ook de Keuze-turnsters streden
tegen elkaar. Bij Suppl F en G werden Joeske van Lent en Evi Nooijen
eerste, op brug werd Guusje Steeghs

eerste, op balk werd Laury Theelen
eerste en op vloer werd Julia Janssen
eerste. Bij Suppl E werd Lieve Boots
eerste op sprong en brug, terwijl
Selina van Berlo de titel behaalde
bij balk en vloer. Linda Verboeket
van Suppl B-C-D werd eerste op
sprong, balk en vloer. Chayenne Bos
behaalde de eerste plaats op brug.

Beste koppel
SSS‑Concordia
Bij de koppelwedstrijd op zondag werd gestreden om de eer
van de titel ‘beste koppel van SSSConcordia’, voor de laatste keer
onder deze naam. Door middel
van trekking werden de koppels
gemaakt. Bij verplicht kregen Tessa
Deckers en Mirthe Thomassen de
eretitel. Pippa Boots en Iza Kooiman
werden tweede en Tessie Peeters
en Meike Thijssen werden derde.
Bij oefenstof werden Mirthe Peeters
en Laury Theelen tot winnaars verkozen, gevolgd door Julia Janssen en
Joeske van Lent op twee en Linda
Verboeket en Mirre Vissers op drie.
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Laatste wedstrijd

Heren Olympia
strijdend ten onder
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De laatste competitiewedstrijd van VC Olympia uit Panningen stond
zaterdag 21 april op het programma. Tegen VC Unitas uit Boekel werd
de competitie geopend en ook weer afgesloten. Voor beide ploegen
stond er niets meer op het spel. De heren van Olympia hadden zich al
gehandhaafd in de 1e klasse en VC Unitas had zich al verzekerd van de
tweede plek. De gasten wonnen met 4-0 in Panningen.
Twee aan elkaar gewaagde
teams begonnen gespannen aan
de wedstrijd. De bezoekers wisten
de schroom als eerste van zich af
te gooien en sloegen een gaatje.
Zij werden wakker geschud en
dichtten al snel het geslagen gat.
De wedstrijd brandde hierdoor los.
De Panningenaren knokten zich twee
keer bijna terug, maar het was net
niet voldoende om de set binnen te
halen, 23-25. De heren van Olympia
leken aangeslagen en kwamen er
in de tweede set nauwelijks aan
te pas. De overtuiging en werklust
ontbraken. Veel persoonlijke en
communicatieve fouten leidden tot
enkele frustraties. Deze braken het
jeugdige team op en Unitas kreeg de
setwinst in de schoot geworpen.
Tot halverwege de derde
set was het een gelijkopgaande
strijd. Olympia voerde toen de
druk op tot frustratie van de
tegenstander. Een≈14-12 achterstand
werd omgebogen in een 20-16

Dames VC Kessel
kampioen
Door: volleybalclub VC Kessel
Na een bloedstollend slot van de competitie is het de dames van VC Kessel op zaterdag 21 april gelukt om het
kampioenschap in de promotieklasse te grijpen. In de allerlaatste wedstrijd van de competitie werd met 4-0
gewonnen, waardoor het team van coach Nico Maessen niet meer te achterhalen is en daarmee het kampioenschap voor zich opeiste.

voorsprong. Nu barstte de strijd
tussen beide teams pas echt los. In
een zinderend slot werkten de heren
van Olympia drie setpoints weg,
kreeg het zelf drie setpoints, maar
was het Unitas dat wederom aan het
langste eind trok, 30-28.

Zevende plek
De laatste set van het seizoen
van Olympia leek in mineur te eindigen. De bezoekers overrompelden
de Panningse verdediging met veel
service- en aanvalsdruk. Zij sloegen
een gat van tien punten. Door een
opleving aan Olympia-zijde naderde
de thuisploeg Unitas echter tot op
één punt. Dit moesten de heren
van Olympia uiteindelijk bekopen,
want deze inspanning was iets te
veel gevraagd. Unitas pakte de set
en daarmee was het seizoen van
Olympia ten einde. Met een keurige
zevende plek verzekerden de heren
van Olympia zich al eerder van een
langer verblijf in de 1e klasse.

Paardensport

Podiumplaatsen
bij concoursen
Baarlo en Asten

Vanaf het begin van het seizoen
stond het Kesselse team aan de leiding, maar de concurrentie bleef dichtbij en had zelf minder verliespunten.
In een rechtstreeks gevecht in Linne
wist VC Kessel met 1-3 te winnen,
waardoor het zelf het heft in handen
kreeg. Dit werd in de eigen Kesselse
sportzaal voor volle tribunes op
gepaste wijze afgemaakt. Hiermee kan
trainer/coach Nico Maessen een volgend hoogtepunt toevoegen aan de lijst
van successen die hij met de Kesselse

dames behaalde. Het team, bestaande
uit veel eigen Kesselse talenten, werd
onder zijn leiding in zes seizoenen maar
liefst drie keer kampioen en klom zo
vanuit de tweede klasse naar waar het
nu staat. Ook werd nog tweemaal de
regiobeker gewonnen. In het seizoen
2018/2019 zullen de dames na deze
promotie uitkomen in de 3e divisie, de hoogste regionale klasse. Een
mijlpaal in de geschiedenis van VC
Kessel. De Kesselse heren acteerden
hier enige tijd; nu is het de beurt aan

de dames om op dit niveau te debuteren. Zoals eerder bekendgemaakt zal
in het nieuwe seizoen Nico Maessen
voor het zevende seizoen het talentrijke en Kesselse damesteam onder
zijn hoede hebben. Iedereen kan het
succesvolle team komen feliciteren
met het behaalde kampioenschap en
daaraan gerelateerde promotie op 18
mei vanaf 20.00 uur in de VC Kesselkantine gelegen bij sportzaal Achter
De Häöf in Kessel.
(Foto: VC Kessel - Jaap van ‘t Ooster)

Door: paardensportverenigingen Caprilli en De Cavaliers
Paarden- en ponyruiters van PSV Caprilli en De Cavaliers uit
Panningen namen in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 april
deel aan het dressuurconcours van rijvereniging Tommix in Baarlo en
aan een springwedstrijd in Asten. Daar werden door beide verenigingen diverse podiumplaatsen behaald.
Van PSV Caprilli deden
ponyclubleden mee aan de
dressuurwedstrijd voor pony’s.
In de klasse DE B behaalde Levy
Berkers met Versace S een tweede
prijs met 198 punten. Chelsey
Vestjens werd met J’Adore S
vijfde (196 punten). In de tweede
proef behaalde Chelsey Vestjens
met J’Adore S een tweede prijs
met 213,5 punten en Lynn Kok
met Espoir S een vijfde prijs met
210 punten. In de klasse AB B
behaalde Amber Huskens met
Just For Fun een eerste prijs in de
tweede proef. En in de klasse C B
was het Naomi Vestjens die met
Puk S in de eerste proef met de
tweede prijs naar huis ging. Naomi
Vestjens werd met Puk S de eerste
in de tweede proef.
In Baarlo behaalde Inge
Maassen van De Cavaliers een derde
prijs in de klasse Z1 met Frodo.
Anouk Neefs wist in de klasse L2 2x

de eerste prijs te behalen met Guess
en in de klasse CD-Z1 een eerste
prijs met Champ of Dance. Ilse
Steijvers werd eerste in de klasse
DE-L2 met Laguna’s Serenade,
Hanna Neefs werd tweede met
Don Diamond in de klasse DE-L1 en
Romee Neefs behaalde een derde
prijs in de klasse CD-M1 met DemiBeau.

Uitslagen PSV Caprilli
in Baarlo
Van PSV Caprilli werd Ivo
Steeghs met Iranta V: Namelus
R derde met 81 stijlpunten in de
klasse B tijdens de springwedstrijd
in Asten. Met Hanja BLH v: Vittorio
werd hij zesde in het M, met twee
keer foutloze manches. Dionne
Dorssers en Chicaro van De Cavaliers
werd in Asten vierde in de klasse L.
Janine Maassen werd in diezelfde
klasse achtste met Hymette.

Dames Bevo HC D2 overtuigend
kampioen
Door: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Met een ruime overwinning van 29 tegen 8 hebben de handbaldames van Bevo Hc D2 in
Posterholt onder leiding van coach Mariëlle van den Schoor en coach-trainer Jolanda Kuijpers het
kampioenschap binnengesleept. “Het hele seizoen al spelen de meiden als een echt team dat voor
elkaar door het vuur gaat”, laat de handbalvereniging weten. “Snel aanvallend handbal en een
evenzo snelle omschakeling naar het verdedigen resulteert in dit verdiende kampioenschap.”
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Panningen haakt af in
strijd om de titel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Zelfs een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Dat was op zondag 22 april het credo voor het
eerste herenteam van SV Panningen dat tien dagen eerder al verloor van dezelfde tegenstander: Roggel.
Het duel verliep echter vrijwel hetzelfde als tien dagen eerder en Panningen verloor met 0-1. Daardoor haakt het
team af in de strijd om de titel.

Emma Kessels met Zwavo’s Coupe de Couer

Dressuur- en springsport

Ponyconcours bij
De Maasruiters
De eerste memorabele actie was
van Ilias Amhaouch, maar zijn linkerbeen is van chocola en zijn rollertje
was dan ook geen probleem voor de
Roggel-doelman. Bram Leenders kopte
in de 12e minuut een voorzet van Idris
Pakasa in, maar zocht de verre hoek in
plaats van een tegendraadse poging.
Matijs Heesen schoot in de 18e minuut
op de binnenkant van de paal, maar
de bal wilde er gewoonweg niet in.
En als je zelf niet scoort, doet de
tegenstander het wel. Koen Vossen
schoot Roggel in de 21e minuut op
voorsprong, 0-1. Panningen drong
wel aan, maar Remco Litjens schoot

naast vanaf links. Memorabel was
de schitterende bal-aanname van
de Panningse goaltjesdief in de
32e minuut op een pass van Patrick
Joosten. In de 33e minuut ontstond
zowaar nog een kans voor Roggel,
maar Lars Kierkels kon de voorsprong
niet uitbreiden.
En dan de tweede helft. Buiten
het feit dat de winnende lotnummers in de traditionele Knuurke-loterij
03409 en 03549 waren, valt er eigenlijk alleen te melden dat Tom Wilmer,
ingevallen voor Youri van den Hurk,
een fantastische steekpass gaf op
Remco Litjens in de 50e minuut. Het

schot van Remco ging centimeters
over. Lars Mestrom schoot in de 90e
minuut nog op de paal en daarmee
was de tweede helft van de wedstrijd
beschreven.
Panningen gaat zijn wonden likken
en aan trainer Roel Schreurs de taak
om de zaak weer op de rails te krijgen
voor zondag 29 april. Bij winst tegen
Swalmen pakt Panningen de tweede
periode en heeft daarmee recht op
deelname aan de nacompetitie voor
promotie naar de 3e klasse. De strijd
om het kampioenschap in 4D gaat verder tussen Helden en Horn.
(Foto: SC Knuurke)

Dertien duels ongeslagen

Helden in tweede helft
voorbij Asenray
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden heeft op zondag 22 april haar reeks van twaalf ongeslagen duels uitgebreid naar dertien. De Heldenaren wonnen, zij het met enige moeite, met 0-3 in Asenray van R.K.A.V.C.
Helden probeerde de hele wedstrijd het spel al voetballend te
maken. Voor rust bleek Helden echter
te slordig om het de gastheren daarmee moeilijk te maken. Aan de andere
kant loerde R.K.A.V.C. op de counter en
was Ritchie Everts met een kopbal nog
dicht bij de openingstreffer. Het aluminium stond een doelpunt in de weg.
Na de rust was het voor de
Heldenaren wel meteen raak. Mairen
Zeevenhoven ontving de bal in het
strafschopgebied, wist weg te draaien
van zijn directe tegenstander en de
bal binnen te werken. R.K.A.V.C. protesteerde tegen deze openingstreffer, omdat Zeevenhoven hands zou
hebben gemaakt. De leidsman, die

een pittige middag kende, had hier
echter niets van waargenomen waardoor de 0-1 op het scorebord bleef.
De openingstreffer had Helden goed
gedaan. De ploeg kwam steeds beter
aan voetballen toe en zag Ton Peeters
halverwege de tweede helft op links
richting het strafschopgebied sprinten. Hij passeerde de doelman subtiel
met buitenkant links en had geluk dat
zijn kompaan Tom Peeters mee was
gelopen om de bal het definitieve
zetje over de doellijn te geven voordat
de meegereisde verdedigers daar iets
anders mee konden doen.
Na de 0-2 werd het spel van
de thuisploeg een stuk grimmiger.
Dit resulteerde in een flink aantal gele

kaarten, waarvan het gros voor commentaar op scheidsrechter Philipsen.
Jean-Paul van de Burgt mocht als
eerste na twee gele kaarten de douche opzoeken waar hij niet veel later
gezelschap kreeg van Ralf Denissen
die na een harde tackle van achteren
op Freek Kessels direct rood kreeg.
Vlak voor het einde was het Tom
Peeters die nog een keer zijn voeten
deed spreken om een vrije trap door
de muur te krullen en de definitieve
0-3 eindstand bepaalde.
Volgende week zal Helden haar
goede reeks proberen uit te breiden
in een thuisduel tegen Roggel dat
opnieuw Panningen van zich af wist te
houden.

Ponyclub De Maasruiters uit Kessel organiseert dit jaar een pony
concours op haar terrein aan de Heikampweg in Kessel. Ongeveer tweehonderd combinaties strijden op zondag 29 april voor de ereprijzen in
diverse rubrieken van de dressuur- en springsport.
Het ponyconcours begint om 09.00
uur, waarna de pony’s en hun ruiters
tegen elkaar gaan strijden. Ook kunnen beginnende ponyberijders een
bixieproef rijden tijdens het concours.

Gordijnen
reinigen
10% korting

Daarbij kunnen ze op instapniveau
vertrouwd raken met de wedstrijdsport. Wie graag een kijkje wil komen
nemen tijdens het concours, kan gratis
naar binnen.

SERVICE EN
ONDERHOUD

deze actie is
verlengd t/m 30 april

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Kalisstraat 30, 5768 CX Meijel
T 077 466 1449 | meijel@joostenauto.nl
www.joostenauto.nl

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
Koningsdag geopend
van 9.00-17.00 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Eerste klas Openbare Lagere School
Hoeveel kilo wil jij er nog af voor de zomer?
9 mei 20.00 Helden

Reünie Baarlose schooljongens
Precies 25 jaar na de eerste reünie in 1993, kwamen 20 Baarlose schooljongens op dinsdag 17 april weer bij
elkaar voor de 5e hereniging. De heren zaten in het jaar 1949-1950 in de eerste klas van de Openbare Lagere
School in Baarlo, die toen aan de Markt gelegen was.

17 mei 19.00 Meijel
18 mei 9.15 Heusden

www.fitenslank.nl/yvonne-verhoeven
Bel voor meer info 06-24420470
Mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Bij de allereerste reünie in 1993
zagen alle 36 klasgenoten Abraham.
Sinds die tijd zijn negen klasgenoten
overleden. Van de 27 schooljongens
die nog in leven zijn, kwamen er 20
naar de reünie vorige week.
Tijdens de reünie werd koffie en

vlaai geserveerd en de inmiddels
92-jarige juf Heines kwam met haar
auto vanuit Budel naar de bijeenkomst
toe. Het gezelschap bracht nog een
bezoek aan een Baarlose plantenkwekerij, waarna de middag werd voortgezet op het terras aan de Markt in

Baarlo met een drankje en een etentje. “Met uiteraard ‘sterke verhalen’
van vroeger en nu. Ieder op zijn eigen
onveranderde manier, zoals men
elkaar al zo lang kent en respecteert.
Op naar de volgende reünie”, aldus
Piet Cootjans.

Romeinen en Kelten in museum
In het kader van de landelijke week van de Romeinen is er in streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas op
zondagmiddag 29 april extra aandacht voor de Romeinen en Kelten in de gemeente. Van 13.00 tot 17.00 uur
vinden er rondleidingen plaats door Ton Leenders en Dré Hanssen met als thema Romeinen en Kelten in het Land
van Peel en Maas.
Bij de rondleidingen wordt aandacht besteed aan de lopende expositie ‘Peel en Maas in oude kaarten’
met De Peutinger Kaart en Romeinse
wegen. Ook is tijdens de rond-

leiding speciale attentie voor de
Romeinenkamer met de replica’s
van de gouden Peelhelm, de zilveren sierschijf en de uitrusting van een
Romeinse officier en daarnaast de

Keltische put.
Het Streekmuseum is gevestigd
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

Rondleiding langs historische
vliegmachines in Baarlo
Toeristisch bureau VVV Baarlo organiseert ook dit jaar weer rondleidingen bij PS Aero. De eerste vindt plaats
op woensdag 2 mei. Deelnemers aan de bezichtiging zien dan 35 historische en militaire vliegmachines, die
eigenaar Piet Smedts uit Baarlo verzameld heeft.
De rondleiding begint om 10.00
uur met een film over PS Aero, inclusief een drankje en een plak cake.
Daarna worden de bezoekers rondgeleid langs de verschillende vliegtuigen
en helikopters met een historische

of militaire achtergrond. Ook is het
mogelijk in sommige vliegtuigen en
cockpits een kijkje te nemen. PS Aero
is gelegen aan Napoleonsbaan Zuid in
Baarlo.
Aanmelden is verplicht en kan bij

VVV Baarlo, die de groepen vervolgens samenstelt. Deelname kan enkel
op vertoon van het betaalbewijs.
Neem voor meer informatie contact
op met het kantoor van het toeristisch
bureau via 077 477 36 66.

Toertocht voor oldtimers
Eigenaren van oldtimerbromfietsen, -auto’s en -motoren kunnen zondag 29 april deelnemen aan een
nieuwe, grote oldtimertoertocht. Deze start in Meijel.
ADVERTENTIE W E E K 1 7

De deelnemers aan de toertocht
voor oldtimers beginnen, afhankelijk
van met welk voertuig ze meedoen,
vanaf 10.30 uur. Eerst de bromfietsen,

daarna om 10.45 uur de motoren en ten
slotte om 11.00 uur de auto’s.
Vanaf 09.45 uur kunnen alle deelnemers zich verzamelen bij De Heere van

Meijel in Meijel. Wie een glimp op wil
vangen van de oude voertuigen, kan tot
de start om 10.30 uur naar de bromfietsen, auto’s en motoren komen kijken.
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Camping De Heldense Bossen zoekt een

Toezichthouder voor het zwembad
Voor dit kampeerseizoen zijn wij nog op zoek naar een toezichthouder.
Ben jij die sportieve, sociale medewerker waar wij naar op zoek zijn,
dan horen wij dat graag.
De werkdagen en werktijden zijn in overleg en meer informatie
over de functie-inhoud kun je terugvinden op onze website
www.deheldensebossen.nl/contact
of je belt: 077-3072476 en vraagt naar Linda of Yvonne.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar: lindapeeters@deheldensebossen.nl of per post naar
De Heldense Bossen B.V. , t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6, 5988 NH Helden.

Kesselse muziek
talenten op bühne
Verschillende Kesselse jeugdtalenten van de Koninklijke Fanfare
Maasoever uit Kessel stonden vrijdag 20 april op de bühne tijdens het
muziekevenement Music4Kids. Bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel
traden de muzikanten op.
De avond begon met een
debuutoptreden van de gitaristen
Suus en Cindy die meespeelden
met Bigband The Ambassadors met
het nummer Gimme some lovin’ en
Highway to hell. Daarna was het de
beurt aan ‘boyband’ Cool Kids die
een slagwerkoptreden gaven met

boomwhackers, een nieuw soort
percussie-instrument. Dansgroep Jump
van Kesselse Sport Vereniging (KSV)
lieten een dans zien en Lieke, Milou
en Elke speelden op hun saxofoons
met de bigband mee terwijl Nikki
Selen en Resie Janssen zorgden voor
de zang.

Dorpsspel Peel
Zonder Grenzen weer
in Meijel
Voor het derde opeenvolgende jaar vindt in Meijel het dorpsspel Peel
Zonder Grenzen plaats. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei strijden zo’n
dertig teams tegen elkaar om de titel Peel Zonder Grenzen-winnaar 2018.
Er is een pubquiz, een spel in en rond Meijel en aansluitend de finale.
Dit jaar strijden ongeveer dertig teams van tien tot twaalf personen tegen elkaar gedurende twee
dagen. Op vrijdagavond vindt een
pubquiz plaats en op zaterdag het Peel
Zonder Grenzen-spel. Dit spel bevat
diverse opdrachten die in en rondom
Meijel moeten worden uitgevoerd. De
opdrachten worden aangevuld met
vragen over Meijel in verschillende
categorieë´n. Aansluitend wordt de
finale gespeeld midden in het dorp.
De teams moeten over stormbanen

en luchtkussens opdrachten uitvoeren
om punten te verdienen. De winnaar
wordt tijdens de feestavond bekendgemaakt. Coverband Noah zorgt voor
de muziek die avond.
De pubquiz begint om 20.00 uur.
Het spel op zaterdag begint om
10.30 uur en duurt tot 18.00 uur.
Aansluitend begint om 20.00 uur de
feestavond, die tot 01.00 uur duurt.
Kijk voor meer informatie en
om in te schrijven op
www.peelzondergrenzen.nl

Kapellen Maasbree
en Baarlo weer open
Stichting Kruisen en Kapellen Maasbree-Baarlo heeft in de wintermaanden weer veel werk verzet om alle kapellen een opknapbeurt te
geven. De gebedshuisjes zijn vanaf begin mei (de Mariamaand) weer
geopend voor iedereen.
“Bij een bezoek aan de kapellen
zal de bezoeker meteen zien dat er
veel werk is verzet”, laat de stichting
weten. “In enkele kapellen moet wel
nog de laatste hand gelegd worden
aan het schilderwerk.” Ondanks het

het werk dat nog gedaan moet worden, zijn de kapellen vanaf 1 mei
geopend voor iedereen die een kijkje
wil komen nemen, zo laat de stichting
die verantwoordelijk is voor het onderhoud weten.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

CNC OPERATOR
Oerlikon Eldim (NL) B.V. – Onderdeel van Oerlikon
Metco - vervaardigt en bewerkt onderdelen voor
vliegtuigmotoren en industriële gasturbines.
Eldim maakt gebruik van moderne technologieën
zoals: vonkverspaning, electrochemisch
bewerken, CNC-draaien en –frezen. De ruim 270
medewerkers werken in zelfsturende teams en
zijn verantwoordelijk voor hun eigen productie
en kwaliteitsbewaking. De Eldim groep bestaat
uit drie vestigingen Eldim Lomm (NL) Eldim
Debrecen (HU) en Neomet (EN).
Je belangrijkste taken:
Je vervaardigt en bewerkt hoogwaardige turbineonderdelen met behulp van CNC-gestuurde
machines. Je bestudeert de technische tekeningen,
werkvoorschriften en programma’s. Je spant
producten op en ziet toe op het bewerkingsproces.
Tussentijds voer je kwaliteitscontroles uit en ben
je in staat om verschillende meetmiddelen te
hanteren.
De operator is een allround medewerker die alle
activiteiten beheerst en ook problemen zoals
kleine verstoringen oplost. De operator voert
zowel productietaken als regeltaken uit.
Je profiel:
• Je bent in het bezit van het diploma VMBO
metaal of vergelijkbare opleiding.

m/v

• Je hebt aantoonbare ervaring in conventionele
bewerkingen en meettechnieken binnen de
metaalindustrie, specifiek op het gebied van
draaien / slijpen / frezen.
• Je hebt basis programmeerkennis (het
bedienen en instellen) van bijvoorbeeld
Siemens en Fanuc-besturingen.
• Aanvullende cursussen CNC slijpen, draaienen frezen (SOM/TOC/ROC) gevolgd
• Uitgebreide materialen- en productkennis.
• Kennis van snijcondities, vorm- en
plaattolerantie en (snij-)gereedschappen
• Kennis van 1e lijnsonderhoud, storing analyse
en oplossingen zoeken
• Je bent resultaatgericht, een teamspeler,
kwaliteitsbewust, leergierig en accuraat.
• Je bent bereid om in 2, 3 of 5 ploegendienst te
werken
Wij bieden:
Een inspirerende en dynamische functie in een
internationaal georiënteerde werkomgeving, waarin
techniek en klantgerichtheid hand in hand gaan.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV naar:
Oerlikon Eldim (NL) BV., t.a.v. de afdeling Human
Resources, Spikweien 24, 5943 AD Lomm of per
e-mail naar: Eldim.recruitment@oerlikon.com.

Wij zoeken een enthousiaste

PRODUCTIEMEDEWERKER
IN DE CHRYSANTENTEELT
Functieomschrijving:
• de werkzaamheden bestaan uit het oogsten en inpakken van chrysanten;
• planten met behulp van een plantrobot;
• overige voorkomende werkzaamheden;
• werkzaamheden binnen een team waarbij iedereen op elkaar afgestemd is;
• een afwisselende baan met diverse werkzaamheden;
• fulltime beschikbaar.
Functie-eisen:
• je hebt gevoel voor kwaliteit en affiniteit met de tuinbouw;
• je kunt goed samenwerken met je collega’s;
• je bent enthousiast en flexibel inzetbaar.
Hebben wij je interesse gewekt?
Stuur direct je cv naar gommansellen@hotmail.com t.a.v. Ellen Gommans

Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel
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Lezing gezonde voeding met
gewichtsconsulente Marijke Gijsen

Koningsdag Kessel

Optreden Billy’s Booze

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Kessel
Locatie: kasteeltuin De Keverberg Kessel

Tijd: 21.30 uur
Locatie: knipcafé ROOTZ Maasbree

Kingsnight Rave

Koningsdag Panningen

Optreden Bizzey

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting KacK
Locatie: Kepringelehof en Markt Panningen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Koningsnacht 70’s party

Koningsdag Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

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

Koningsdag

Koningsdag Beringe
met lunch, bioscoop en spellen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Tijd: hele dag
Locatie: alle kernen gemeente Peel en Maas
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Ponyconcours
Tijd: 09.00-19.00 uur
Organisatie: De Maasruiters
Locatie: Keizersbaan Kessel

Oldtimertoertocht
Tijd: verzamelen vanaf 09.45 uur
Locatie: start bij De Heere van Meijel, Meijel

Tijd: vanaf 12.30 uur
Organisatie: Berings Gezellig
Locatie: plein Beringe

Koningsdag Grashoek

Koningsdag Koningslust

Oud-ijzerinzameling

Tijd: 09.45 uur
Organisatie: Oranje comité Grashoek
Locatie: plein bij kerk Grashoek

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

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

Koningsdag Egchel

Koningsdag Meijel

Rondleidingen Romeinen en Kelten

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

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

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
Helden

Koningsdag Helden

Kingsday Rock!

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Kingerfiëste Helje-Dörp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

met optredens Heading Back en The Dirty Denims
Tijd: vanaf 15.00 uur
Locatie: Café Bej Manders Egchel

Koningsdag Baarlo

Konings Cantus

Tijd: 10.15-14.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: Markt en kasteelweide Baarlo

Tijd: vanaf 15.30 uur
Locatie: ‘t Café Helden
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Koningsdag Beringe
met Boetegewoene Beringse Spelen
Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: Jeugdwerk Beringe
Locatie: sportpark De Hookervenne Beringe

di
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Recreatieve toertocht (elke dinsdag)
Tijd: 18.15 uur (start om 18.30 uur)
Organisatie: TWC Olympia
Locatie: start vanaf Markt Baarlo

Rondleiding PS Aero
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Baarlo

Muziek onder de Toren met Kever
berger muzikanten en Kapela Pohoda

Bijeenkomst oudercontractgroep
Ietsje Anders

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Werkgroep Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.20-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkstraat Panningen

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

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

Precious Wood International produceert en levert parketvloeren in
zowel populaire als bijzondere eindafwerkingen. Om ons netwerk in de
Nederlandse markt goed te bedienen, zijn wij op zoek naar een energieke:

Oproep Chauffeur Nederland
in bezit van BE rijbewijs en chauffeursdiploma

De functie is op 0-uren contract en op oproepbasis. Een prima bijbaan voor
bijv. een gepensioneerd chauffeur, die af en toe nog een ritje wil maken.
Interesse? Stuur je reactie aan walter@preciouswoodinternational.com
Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | The Netherlands |
Tel. +31 (0)77 3067150 | info@preciouswoodinternational.com

Mat van der Heijden in
Panningen
Kunstenaar en dichter Mat van der Heijden was op vrijdag 20 april te gast bij de Panningse
bibliotheek in het Huis van de Gemeente. Samen met de kunstenaars Sjaak Korsten en Yves Dupuits
en de muzikanten Sven Smeets en Eline Verkuijl. Zo’n honderd mensen kwamen af op de speciale
voorstelling die bestond uit tekst, muziek, een schilderij en een muziekkunstwerk.
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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 29 april
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Jan Teeuwen
en Lies Teeuwen-Evers
Woensdag 2 mei
H. Mis 09.00 uur sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 april
Geen H. Mis
Zondag 6 mei
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 april
H. Mis: 11.00 uur – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Overl. ouders Jozef
en Wilhelmina Duijf-van der Schoot.
Graad Linssen (verjaardag) en
An Linssen-Peeters. Voor de intenties van de Mariakapel op het
kerkhof.

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 28 april
Geen H. Mis
Zaterdag 5 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. voor hen die hun
leven gaven voor onze vrijheid en voor
alle slachtoffers van het oorlogsgeweld

Zondag 29 april
H. Mis 11.00 – herenkoor t.i.v. Henk
Broekgaarden en Joke BroekgaardenCoppers; Oma Kuijpers-Neessen en
kleindochter Carla Jacobs (jaardienst;
Uit dankbaarheid
Maandag 30 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 1 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 3 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

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 26 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 26 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 27 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 28 april
H. Mis H. Mis 19.00 uur – Gemengd

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag, 28 april.
19.15 uur. Jaardienst voor de familie
Peeters – Vervoort.
Woensdag 2 mei. GEEN H.Mis.
Zaterdag 5 mei.
19.15. uur. Overleden ouders Sieben
– Peeters en overleden familie.
Overleden ouders Nol Jacobs en Mien
Jacobs – Benders.
Mededeling.
Pastoor is op bedevaart naar Pater Pio
van 28 april t/m. 6 mei. U kunt altijd
contact opnemen met de pastoor in
Kessel-Eik of de kapelaan in Baarlo.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 april:
17.00 uur: Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 29 april:
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Mathilde Beurskens-Martens
en Gerardus Beurskens;
Jaardienst Cor Hoeben en Drina
Hoeben-Rongen.
Donderdag 3 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 4 mei:
19.00 uur Dodenherdenking

Mededeling:
De opbrengst vastenactie voor Zambia
van kerk en scholen bedraagt € 600,Hartelijk dank hiervoor.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Parochie Kessel-Eik

Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
de parochianen
Zaterdag 5 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers

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 29 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Ouders Leonardus en Maria Absil-Sillen
en overleden kinderen;
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Izzie Beumers
Vrijdag 4 mei
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Overleden:
Wiel Lemmen, 84 jaar

koor t.i.v. Joke Goes; Fien SchmitzGiesen (bgv. verj.); Herm Peeters en
opa en oma Peeters-van Lier
Extra collecte misboekjes
Zondag 29 april
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 1 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 2 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 3 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 29 april
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 6 mei
9.30 uur - Jaardienst Harie Stemkens
en Mie Stemkens – Zeetsen, Gertruda
en Elizabeth Timmermans-Joosten, Sjra
Timmermans en Leen Joosten.
Donderdag 10 mei
Hemelvaart dag
9.30 uur Voor de parochie.

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

Wij zoeken een

DTP’er (oproep)
www.kempencommunicatie.nl/vacature

werkt direct

Nieuwe voorjaarscollectie
Gratis keukenadvies incl. 3D-ontwerp & VR-presentatie!
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,-

Trent
Alpin wit supermat / Caledonia - 285 x 185 cm
Compleet met koelkast, combi-oven met magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

