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Meer rendement uit jouw spaargeld
met energie uit Peel en Maas
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Voor iedere gelegenheid!

Bestel via www.partyservicehansjanssen.nl
of bel 077-3074598. Smakelijk eten gewenst!

‘Die windmolens gaan hier echt niet komen’

pagina

04-05

Kijk voor meer foto’s op

‘Het aller- facebook.com/hallopeelenmaas
belangrijksteWORD
is om LID VAN ENERGIECOÖPERATIE PEEL ENERGIE
te luisteEN PROFITEER VAN GROENE STROOM UIT DE REGIO.
ren naar
deGroene
jeugd’ stroom uit jouw eigen buurt!
De leden
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02 van energiecoöperatie Peel Energie zijn druk bezig met de realisatie

van een windpark langs de Haambergweg van Egchel tot Beringe in de gemeente Peel en Maas. Naar verwachting wordt het windpark in 2020 gerealiseerd. Als
Arbeidsinwoner van Peel en Maas kun je meehelpen dit windpark te realiseren door te
migranten
investeren. Zo draag je niet alleen bij aan het behoud van onze aarde, maar proDefiteer
Berckt
je ook van een aantrekkelijk rendement op jouw geïnvesteerde spaargeld.

naar racecircuit

Investeer
pagina
03 in groene energie en jouw regio

Als lid van Peel Energie mag je investeren in Windpark Egchelse Heide en in andere duurzame
projecten. Dit doe je door het kopen van obligaties. Een obligatie kost € 500,-. De obligaties staan
op naam en zijn overdraagbaar binnen de leden van de energiecoöperatie. Dit betekent dat je ook
Gevolobligaties kunt aanschaffen voor je kinderen of kleinkinderen.

gen Route
Beperkt risico
8-commoInvesteren is risico nemen. De risico’s bij het investeren in een windpark zijn echter zeer gering. Zo
tiehebben
klein we voor de energieproductie van Windpark Egchelse Heide SDE+ subsidie gekregen van de
in Nederlandse
Peel en overheid. Hierdoor krijgen we gegarandeerd een vaste prijs (over een periode van 15
jaar) voor de geproduceerde stroom. Door dit geringe risico staan de banken in de rij om in dit soort
Maas
projecten te investeren.
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07

Rennen door Maasdorp

Je investering verdient zichzelf dubbel terug:
1.

Jouw spaargeld levert een aantrekkelijk rendement op tot 5%!

Ut 2.KinErinkomt geld beschikbaar voor de duurzame ontwikkeling van Peel en Maas en de directe
leefomgeving van haar inwoners, middels het Windparkfonds.
Beringe
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15 is heel eenvoudig
Meedoen

Om te investeren in obligaties van Windpark Egchelse Heide moet je het volgende doen:

Stap 4: Geef vervolgens aan hoeveel obligaties à € 500,- je wilt aanschaffen.

De tiende editie van de hardloopwedstrijd Guus Wokke Opticienloop
vond dit jaar plaats in Kessel in plaats van in Panningen. “We wilden er
deze editie iets bijzonders van maken”, aldus de organiserende atletiekvereniging Atletiek Helden. De hardlopers startten zaterdag 18 mei op
de Markt en liepen via een pad langs de Maas, bij het veer weer omhoog
en via de kasteeltuin van Kasteel De Keverberg weer naar de Markt.
Vanaf de terrasjes konden bezoekers de inspanningen van de atleten
gadeslaan, terwijl een ‘joekskapel’ zorgde voor muziek. “Een parcours
zoals deze, dat vind je nergens”, aldus een tevreden Atletiek Helden.
Kijk voor een verslag van de wedstrijden op pagina 18.

Let op! De obligaties van Windpark Egchelse Heide vallen buiten het AFM toezicht (zie www.afm.nl)

(Foto: Dick Holthuis via Atletiek Helden)

Stap 1: Word lid van Peel Energie voor € 25,- per jaar. Alleen leden kunnen investeren. Ga naar
www.peelenergie.nl en klik op de knop: ‘word lid’.

Bezoek de laatste informatiebijeenkomst

Stap 2: Je komt terecht op de website www.samenduurzaampeelenmaas.nl. Ga vervolgens naar

de pagina ‘investeren’
en kies voor een
de twee opties: de kortlopende
obligatieheide’
of de langlo‘Slim
investeren,
bijvanwindpark
Egchelse
pende obligatie.

Stap 3: Vul de gevraagde gegevens in.

5%

Stap 5: Druk op de knop Registreren
Nu sta je geregistreerd op de voorinschrijving. Tot je de definitieve overeenkomst ontvangt en
tekent kun je het aantal obligaties nog aanpassen. Het beschikbare aantal obligaties wordt eerlijk
onder de inschrijvingen verdeeld, hoeveel jij er uiteindelijk kunt kopen, wordt bekend
gemaakt nadat alle inschrijvingen binnen zijn.

Nieuw in Venlo!

Maandag
27 mei een
om uitnodiging
19.30 uurvoor de bijeenkomst waarbij alle investeerders hun toegeStap
6: Je ontvangt

10%

wezen obligaties mogen tekenen
en in ontvangst
kunnen nemen.
Gemeenschapshuis
d’n Binger,
Alexanderplein
2 in Meijel

www.peelenergie.nl
www.peelenergie.nl
Postbus 7201 | 5980 AE Panningen | T. 077 - 30 30 630 | info@peelenergie.nl

Nu
10%
Cadeau*
bij je
aankoop

   
 

Cadeau
cheque

Bij aankoop vanaf €750 ontvang je
10% over je aankoopwaarde cadeau!
Te besteden bij Trendhopper, Xooon, Henders & Hazel in Venlo.
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KNVB-project om jeugdleden te behouden

‘Het allerbelangrijkste is om te luisteren
naar de jeugd’
Voetbalclubs vinden het steeds lastiger om jeugdleden te behouden
voor de vereniging. De aanwas is groot, maar het verloop na een bepaalde
leeftijd ook. Om dat probleem aan te pakken, zette Marie-Louise
Suijkerbuijk, verenigingsadviseur bij de KNVB, een project op om clubs in
haar regio te helpen. De problemen werden op een rij gezet, actiepunten
gemaakt en zaken gestart. De belangrijkste conclusie van het project? De
jeugd zelf mee laten praten.
Verenigingsadviseurs hebben ieder
jaar een speerpunt waar ze zich op
richten. Voor Marie-Louise Suijkerbuijk
was dat dit jaar het binden en behouden van jeugd bij verenigingen.
“Clubs zetten te weinig in op betrekken en binden met als gevolg dat de
betrokkenheid laag is en als de jongere ouder wordt, wordt het lidmaat-

Colofon
HALLO Peel en Maas
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schap bij de voetbalclub opgezegd”,
vertelt Marie-Louise. Daarom begon
in november een serie van vier bijeenkomsten om het probleem aan te
pakken. Op donderdag 16 mei was de
laatste bijeenkomst.

Openbaringen bij de
volwassenen
Marie-Louise benaderde alle
voetbalclubs in Noord- en MiddenLimburg en kreeg vanuit Peel en
Maas respons vanuit MVC’19 uit
Maasbree, VV Baarlo, VV Helden en
VV Kessel. Bestuursleden, jeugdcommissieleden én jeugdleden kwamen naar de eerste bijeenkomst.
“We kunnen er als ‘ouderen’ wel
over praten, maar de jeugd weet
zelf het beste waarom er veel jongeren stoppen”, vertelt Marie-Louise.
“Die eerste bijeenkomst zorgde voor
openbaringen bij de volwassenen.
De belangrijkste conclusie was dat
er veel vóór jongeren wordt georganiseerd en besloten, maar weinig
mét hen.”
Dat is precies de conclusie die ze
bij VV Baarlo ook deelden. “We moeten de jeugd betrekken bij wat er
gebeurt binnen de club”, vertelt Jan
Hoeymakers, lid van de technische
commissie van VV Baarlo. “We moeten de jeugd niet dwingen iets te
gaan doen, maar juist erbij betrekken. We moeten veel meer luisteren
naar wat ze zelf te zeggen hebben.”
In de bijeenkomsten werd
besproken wat de clubs nu doen
voor de jeugd en welke ideeën er
zijn om de binding met de vereniging te vergroten. “Daarna hebben
we de deelnemers gevraagd zelf

Deelnemers aan de slag bij de laatste bijeenkomst
meningen te gaan ophalen binnen de clubs”, vertelt Marie-Louise.
“Zo konden de clubs achterhalen wat
de jongeren willen en hoe ze aan
de clubs verbonden kunnen blijven.
Uit die zaken hebben de clubs zelf
conclusies getrokken en actiepunten
opgesteld waar ze mee aan de slag
zijn gegaan.”
Bij VV Helden merken ze al
jaren dat veel jeugdleden na de O17
en de O19 stoppen met voetballen. “We zien die terugloop en we
wilden achterhalen en begrijpen
wat de oorzaak daarvan is”, aldus
Maurice Dorssers, lid van de technische commissie en het bestuur. Ook
bij Helden werd naar aanleiding van
de bijeenkomsten de jeugd ingeschakeld om te zien wat er speelt.
“Spelers van vijf jeugdelftallen hebben bij elkaar gezeten zonder volwassenen erbij en daar zijn punten
uitgekomen die hen dwarszitten.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Die zijn doorgespeeld en als bestuur
kunnen we er concrete actie op
ondernemen.”

Jeugdraad oprichten
als klankbordgroep
Bij VV Baarlo gingen ze aan de
slag met drie actiepunten. “Zo zijn
jeugdleden betrokken bij het organiseren van een activiteit voor de
oudere junioren tijdens de seizoensafsluiting van de jeugd”, aldus Jan.
“Als de jongeren het zelf organiseren, is er meer betrokkenheid
onder de jeugdleden.” Bij Helden
richtten ze zich vooral op de O17 en
O19 omdat daar het probleem ligt.
“Het probleem zit hem met name
in de overgang naar de senioren,
zo bleek”, aldus Maurice. “Het voetballen op zondagochtend en het feit
dat teams uit elkaar worden gehaald
bij de senioren valt ze zwaar. We zijn

nu aan het kijken hoe we daar op in
kunnen spelen.”
Veel van de clubs die deelnamen
aan het project kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat een jeugdraad oprichten een goede optie is
om te weten te komen wat er speelt.
Bij Baarlo werd het als actiepunt
opgenomen en ook bij Helden zit een
jeugdraad in de pijplijn. “Samen met
een ouder hebben we al gesprekken
gehad met een aantal enthousiaste
junioren”, vertelt Jan. “Het volgend
seizoen gaan zij fungeren als klankbord dat ons kan laten weten wat
er goed gaat en wat er verbeterd
kan worden. Er komt nog aandacht
daarvoor via sociale media.” Maurice
ziet ook de behoefte aan een klankbord. “Bij een jeugdraad kunnen de
jeugdleden zelf mee gaan beslissen in plaats van dat alles voor hen
wordt beslist. Uit de bijeenkomsten is
gebleken dat dat heel belangrijk is.”

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Begonia

Begonia
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Diverse kleuren.
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Maximaal 700 personen in Baarlo

Arbeidsmigranten
De Berckt naar racecircuit
De arbeidsmigranten die sinds 2014 op het recreatieterrein van camping De Berckt in Baarlo worden gehuisvest, kunnen straks verhuizen naar het naastgelegen voormalige racecircuit. Daar is plek voor maximaal zevenhonderd arbeidsmigranten. De gemeenteraad van Peel en Maas moet nog eerst hiervoor toestemming geven en
buigt zich er vanaf dinsdag 28 mei over.
Arbeidsmigranten werden tot
2014 illegaal gehuisvest op de
Baarlose camping. Het was de bedoeling dat ze daarna verplaatst zouden worden naar de locatie van het
oude stockcarcircuit aan de andere
kant van de Berckterheidelaan. Door
onenigheid tussen de gemeente en
Oostappen Groep over de plannen en
de eisen die werden gesteld, ging de
verhuizing niet door. De huisvesting
op het recreatieterrein werd sindsdien door de gemeente gedoogd door
middel van een tijdelijke vergunning. Die is in december 2018 voor
het laatst verlengd en loopt aan het
einde van dit jaar af.

Tien miljoen euro
geïnvesteerd
Het vakantiepark krijgt een complete opknapbeurt en ook de voormalige racebaan wordt flink aangepakt
om deze geschikt te maken voor het
huisvesten van arbeidsmigranten. Er
wordt door Oostappen Groep tien miljoen euro geïnvesteerd om de infrastructuur, nutsvoorzieningen en de
accommodaties te kunnen aanleggen,
liet directeur Jos Mennen in novem-

ber aan HALLO weten.
Op het voormalige raceterrein is
ruimte voor 175 zogenoemde ‘verblijfseenheden’ of woningen. Of dit
chalets, wooncontainers of units
worden, wordt volgens Mennen nog
uitgezocht. Omdat arbeidsmigranten
meestal per vier worden gehuisvest,
kunnen er in totaal maximaal zevenhonderd arbeidsmigranten op het
voormalige circuitterrein gaan wonen.
Er komt een receptieruimte waar
nieuwe bewoners zich kunnen melden. Rondom en op het terrein wordt
meer groene beplanting in de vorm
van bomen en struiken aangebracht,
zodat het terrein straks is afgeschermd van de omgeving. In gebouwen van de oude manege wordt
daarnaast een ontspanningsruimte
voor de arbeidsmigranten ingericht.

Vervoer naar winkels
Volgens de nieuwe huisvestingsregels van gemeente Peel en Maas
moet elke huisvester, dus ook De
Berckt, een maatschappelijke bijdrage gaan leveren aan de arbeidsmigranten. Het park geeft aan dat te
doen door de ontspannings- en ontmoetingsruimte in te richten, waar

ook taalcursussen gevolgd kunnen
worden. Daar is volgens Oostappen
Groep tot nu toe echter weinig
belangstelling voor. Daarnaast zegt
het bedrijf te gaan zorgen voor één
vast aanspreekpunt voor de bewoners en wil ze, samen met de werkgevers, onderzoeken of er fietsen
beschikbaar gesteld kunnen worden
aan de bewoners, of dat het mogelijk is op vaste tijden vervoer te regelen naar winkelvoorzieningen in de
dorpskern.
Het stockcarcircuit dat straks volledig gebruikt wordt om arbeidsmigranten te huisvesten, sloot in 1998
na ruim dertig jaar definitief haar
deuren voor de autoraces. De toenmalige eigenaar van de naastgelegen camping De Berckt, EurOase,
vond dat het geluid van de races
niet meer te combineren was met
de rust die de campinggasten wilden. Oostappen Groep is momenteel
eigenaar van de camping en van de
voormalige racebaan.
Het college heeft het plan om de
arbeidsmigranten op de voormalige
racebaan te huisvesten aan de raad
voorgelegd. Die moet uiteindelijk
een besluit nemen.

Bestuur gaat bezwaar aantekenen

Geen bijdrage
duurzaamheidscentrum
Het College van B&W heeft besloten dat gemeente Peel en Maas geen bijdrage gaat doen aan een
WoonWijzerWinkel (WWW). Het idee van een WWW is afkomstig van verschillende duurzaamheidsorganisaties
uit de gemeente en moet burgers voorzien van informatie en ontzorgen bij het verduurzamen van woningen.
Het college wees een bijdrage van 20.000 euro af omdat het nog onzeker is of andere gemeentes ook mee gaan
doen met het initiatief.
De WoonWijzerWinkel maakt
onderdeel uit van het Regionaal
Duurzaamheids Centrum (RDC) dat
werd opgericht door coöperaties
Gloei en PeelEnergie en de stichting
ZERegiO. Het RDC vroeg de gemeente
om een bijdrage van 20.000 euro voor
het opstarten van een WWW die in de
oude bibliotheek in Panningen moet
komen en daarna een structurele
bijdrage van 1,10 euro per inwoner
per jaar. Om de begroting sluitend te
krijgen, is naast de bijdrage van Peel
en Maas ook geld nodig van andere
regiogemeentes.
De WoonWijzerWinkel moet een
fysieke plek worden waar burgers
naartoe kunnen gaan om informatie en adviezen te krijgen over hoe
hun huis verduurzaamd kan worden.
“Daarbij willen we werken met onafhankelijke professionals, naar het
voorbeeld van de WWW in Rotterdam”,
vertelt Ton Hanssen, bestuurslid van
het RDC. “We hebben al eerder geprobeerd met vrijwilligers energieloketten op te richten, maar dat werkt

niet. Professionals zijn echt nodig.
Als het hier eenmaal opgestart is, is
het de bedoeling dat andere Noorden Midden-Limburgse gemeentes
zich ook aansluiten. De provincie had
meer vertrouwen en kende eind 2018
wel een subsidie van 20.000 euro toe.
Die moet nu terugbetaald worden.”

Volgens Hanssen is het juist
nodig dat het initiatief eerst in Peel
en Maas wordt opgestart. “Dan kunnen andere gemeentes hier komen
kijken en zich aansluiten.” Het
bestuur van het RDC gaat dan ook
bezwaar aantekenen tegen het
besluit van het college. “B&W helpt
hierbij een burgerinitiatief, dat in
samenspraak met de gemeente tot
stand is gekomen, om zeep. Een eerder toegezegde gemeentelijke bijDe betaalde krachten zorgen er vol- drage van 20.000 euro wordt ineens
gens het RDC voor dat de begroting niet ingetrokken, waarmee vertrouwen
wordt geschaad. Er is in deze geen
lager kan dan de 137.850 euro die nu
op papier staat. Volgens gemeente Peel beleid en de kernwaarden zelfsturing
en duurzaamheid lijken ook steeds
en Maas is het te onzeker of andere
minder belangrijk te worden”, aldus
gemeentes en de provincie daadwerHanssen.
kelijk mee gaan doen en daarom werd
“De gemeente heeft een zorgde bijdrage afgewezen. “Een alternatief
is dat de initiatiefnemer een instapmo- plicht naar de burgers toe. Nu wordt
del voorlegt dat past bij de grootte van er niks gedaan om burgers te helpen met verduurzamen. Waar kunde gemeente Peel en Maas”, aldus de
nen burgers straks dan terecht met
gemeente. De gemeente wil een sluitende begroting zien of een toezegging hun vragen over het verduurzamen
van hun woningen, bij het gemeenvan andere gemeentes dat ze in de
teloket?”
toekomst mee gaan doen.

Bijdrage
afgewezen

Do. 30 mei t/m zo. 2 juni
TOT

70%
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Einde aan impasse

Oplossing gloort voor
Keverbergplein
Het Keverbergplein zorgt al jaren voor hoofdbrekens bij buurtbewoners en gemeente Peel en Maas. Een groep omwonenden wilde de weg
door het plein sluiten, maar een actiegroep protesteerde daar heftig
tegen. De gemeente stelde de beslissing verschillende keren uit en liet
een extern bureau onderzoek doen. Vorige week kwam de gemeente met
een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Een groep omwonenden diende
al in 2014 een plan in om onder
meer de Keverbergstraat die het
plein in tweeën snijdt, weg te
halen. Andere omwonenden waren
daar fel op tegen. De gemeente
stelde de beslissing over het plein
daarop uit. In de jaren daarna
kwam het plan twee keer terug op
tafel, maar die twee keer gebeurde
hetzelfde als de eerste keer:
omwonenden protesteerden en de
gemeente stelde de beslissing uit.

Kleiner
aanpassingen
Een onafhankelijk
onderzoeksbureau werd
ingeschakeld om te bekijken
wat de beste oplossing zou zijn.
“We hebben vorige week bij
elkaar gezeten met de voor- en
tegenstanders”, vertelt Johan van
Knippenberg van de actiegroep
die tegen het sluiten van de weg
door het plein was. “Iedereen kon
zich vinden in het nieuwe plan
dat de gemeente gemaakt heeft.”
Er komen volgens Johan kleine
aanpassingen aan de kruisingen

tussen de Knippenbergstraat
en de Koninginnelaan en de
Burgemeester Wutsstraat. “De
kruisingen worden smaller, zodat
vrachtwagens er niet meer door
kunnen en ze worden opgehoogd.
Zo wordt de snelheid van het
verkeer afgeremd.”

Uit de
impasse
Volgens Johan kan het college
van B&W zonder toestemming van
de gemeenteraad de aanpassingen
door laten voeren. “Dat komt
doordat het maar relatief kleine
aanpassingen zijn. Dan kan het
ook sneller gerealiseerd worden.
Gelukkig maar. We zijn eindelijk
uit de impasse gekomen die al
zo’n vijf jaar duurt.” CDA-raadslid
en Kesselnaar Roel Boots stelde in
het verleden verschillende keren
vragen aan het college over het
plein. Hij laat weten blij te zijn
dat er een oplossing gevonden
is. “Complimenten aan iedereen
die zich hiervoor heeft ingezet.”
Wanneer de aanpassingen worden
doorgevoerd, is nog niet bekend.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Gebrek aan communicatie

‘Die windmolens gaan
hier echt niet komen’
Het bedrijf Renewable Factory (REF) liet eerder dit jaar weten bezig te zijn met een plan om vijf windmolens te plaatsen naast de snelweg A67 in het buitengebied van Grashoek. Het bericht in de HALLO van donderdag 8 maart kwam bij verschillende omwonenden als een complete verrassing. Al snel werd een stuurgroep
opgericht. De groep stoort zich aan het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente en REF en aan de
locatie die volgens hen ‘van de zotte’ is.
Niet alleen de omwonenden aan de Grashoekse
kant van de snelweg vingen het bericht uit HALLO op.
Alle windmolens zijn gepland op grondgebied van
gemeente Peel en Maas zo ongeveer op twee gemeentelijke grenzen (Horst aan de Maas en Deurne), waardoor
naast de omwonenden uit Grashoek ook omwonenden
uit Sevenum, Evertsoord en Helenaveen de molens in
het zicht gaan krijgen. Omwonenden van alle drie de
gemeentes voegden zich samen en begonnen de stuurgroep die alles in het werk gaat stellen om de molens
tegen te houden.

‘Het lijkt op
een dictatuur’
Dirk van Lierop woont zelf niet meer in Grashoek,
maar zijn ouders wonen op 300 meter van de beoogde
molens. Hij las het bericht in HALLO en besloot zijn
gedachtes te verwoorden in een berichtje op de besloten
Facebook-groep Grashoek. Daar kreeg hij veel reacties op.
“Veel mensen denken er blijkbaar hetzelfde over als ik.
Ik vind het namelijk echt ongelooflijk dat een gemeente
windmolens kan doordrukken tegen de zin van omwonenden in. Dat lijkt toch op een dictatuur? Ik kan er met
mijn hoofd niet bij dat zoiets kan in Nederland.”
Volgens Dirk ontstond er een paniekstemming in
Grashoek, waarbij steeds meer zorgen ontstonden. Suzan
Engelen, wonend op 700 meter van de beoogde molens,
schrok eveneens van het nieuwsbericht. “Blijkbaar is er
begin januari een bijeenkomst geweest van REF voor
mensen die binnen een cirkel van 300 meter van de turbines wonen. Wij wisten van niks. Pas op 25 maart, drie
dagen eerder kregen we de uitnodiging, was er een bijeenkomst voor ons, de mensen die op binnen 800 meter
wonen. Toen werd wel duidelijk dat Grashoek niet echt zit
te wachten op de molens.”

Onrust
De onrust die in Grashoek ontstond, sijpelde door
naar de omliggende dorpen. Helenaveen en Evertsoord
liggen aan de andere kant van de gemeentegrenzen
waar de molens op komen te staan. Ook daar schrokken
de bewoners toen ze de plannen ter ore kregen. Frank
Vaessen uit Evertsoord besloot zich bij de stuurgroep te
voegen die inmiddels was opgericht om gestructureerd

en vanuit één centraal punt alles te kunnen coördineren. Ook uit Helenaveen werd de groep aangevuld met
bezorgde burgers.
Suzan en de groep willen wel duidelijk maken dat
ze geen klimaatontkenners zijn. “Wij vinden het klimaat
heel belangrijk, maar windmolens zijn volgens ons niet
de juiste manier om duurzaamheid te vergroten. Wij zijn
vóór rust en en natuur in Grashoek. Nu wordt de omgeving de dupe.” Frank vult aan. “Alle huizen in de buurt
van de molens worden straks veel minder waard door het
geluid, het verpeste uitzicht en de slagschaduw die ze
creëren. De leefbaarheid wordt ernstig aangetast.”
Misschien nog erger dan de hinder die de omwonenden gaan ondervinden, vindt de stuurgroep de locatie.
Frank: “De Mariapeel is een natuurgebied waar de laatste
jaren miljoenen in gestoken is ten behoeve van natuur
en recreatie. Het is een toeristische trekpleister geworden met prachtige wandelpaden en veel vogels die er
overwinteren. Allemaal oude boerderijen zijn opgekocht
en opgeknapt om er bijvoorbeeld bed&breakfasts van te
maken. Die mensen zien hun investeringen straks in rook
opgaan. Er komen hier echt geen toeristen als ze de hele
dag naar het geluid van de windmolens moeten luisteren.
Of ja, ze komen één keer en dan nooit meer.”

Laat op de
hoogte gesteld
Het ergste van alles, vinden de drie leden van de
stuurgroep, is dat alles zo ‘sneaky’ gegaan is. Suzan:
“REF is al drie jaar bezig met deze plannen en wij als
omwonenden horen er pas op het laatst van. Waarom
zijn wij er niet eerder bij betrokken?” Volgens Frank is
ook gemeente Peel en Maas het een en ander te verwijten. “Ze verschuilen zich achter het feit dat er officieel
nog geen aanvraag van REF binnen is gekomen en dat
ze daarom geen vragen kunnen beantwoorden. Ik ben
er echter van overtuigd dat de gemeente en REF samen
opgetrokken zijn in dezen. De gemeente wist er van en
heeft niks tegen haar bewoners gezegd.”
De leden van de stuurgroep gaan alles in het werk
stellen om de windmolens tegen te houden. Frank: “We
gaan niet met tractoren de snelweg blokkeren, maar we
gaan alle juridische wegen bewandelen. Die windmolens
gaan hier echt, echt, écht niet komen.”

Woensdagavond 29 mei

Bijeenkomst over
windmolens afgelast
De bijeenkomst over de windmolens die gepland zijn in het buitengebied van Grashoek, is afgelast. Op woensdagavond 29 mei zouden energiebedrijf Renewable Factory (REF) (verantwoordelijk voor de bouw van de windmolens), gemeente Peel en Maas en de initiatiefgroep duurzaamheid van Grashoek belangstellenden informeren
over de plannen die er zijn. REF laat weten besloten te hebben de informatieavonden anders in te richten.
REF besloot zich terug te trekken uit de grote bijeenkomst die gepland stond in gemeenschapshuis De
Ankerplaats in Grashoek. “We willen per dorp een bijeenkomst gaan houden”, laat REF weten. “Dus aparte
bijeenkomsten in Helenaveen, Grashoek, Koningslust en
mogelijk nog Sevenum.

Verschillende infoavonden
Het doel is om de omgeving zo goed mogelijk te
informeren en volgens ons gaat dat het beste als we verschillende informatieavonden organiseren in plaats van

één grote. Zo kunnen individuele vragen en meningen
beter behandeld worden.” Het streven van REF is om nog
vóór juli de verschillende bijeenkomsten te organiseren.
De stuurgroep had formeel geen rol in de bijeenkomst, maar was wel betrokken bij de organisatie. “We
hebben de reservering bij de Ankerplaats afgezegd”,
aldus de stuurgroep. “We hebben er nog over gedacht
om het wel door te laten gaan, maar dan zouden wij als
stuurgroep de plannen van REF gaan toelichten”, aldus de
stuurgroep. “Dat is niet handig. Daarom hebben we besloten alles af te gelasten.”
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REF wil breed gedragen plan

Draagvlak nodig om
windmolens te realiseren
Renewable Factory (REF) is het bedrijf dat windpark Groote Molenbeek wil gaan realiseren langs de A67.
Waar de stuurgroep van omwonenden van mening is pas laat geïnformeerd te zijn, zegt REF juist dat het plan zich
nog helemaal in de beginfase bevindt. Het bedrijf in duurzame energie zegt verder dat het zelf ook gebaat is bij
een plan dat gedragen wordt door de omgeving. “Als er geen draagvlak is, keurt de gemeenteraad ons plan af.”
“We zitten in het planologische traject nog helemaal in
het begin”, reageren Paul Sjoerds en Ronald Kloet van REF op
de kritiek van de stuurgroep dat de inwoners te laat zouden
zijn geïnformeerd. “We hebben ons zo’n drie jaar geleden
inderdaad gemeld bij gemeente Peel en Maas, maar we
hebben nog geen plan ingediend. Daarom kan de gemeente
er nog niet verder op ingaan. Wij zijn niet eerder naar buiten
getreden, omdat we eerst onderzoeken wilden doen.”
REF kwam na eigen onderzoek tot de conclusie dat
naast de snelweg A67 een kansrijke positie is voor windmolens. Mede door het feit dat gemeente Peel en Maas al een
beleid heeft op het gebied van windmolens. “Er zijn door de
gemeente punten opgesteld waar windmoleninitiatieven
aan moeten voldoen en daar moeten wij ons plan naast leggen”, aldus Kloet. “Als we één punt niet goed genoeg invullen, werkt de gemeente niet mee.”
Eén van de punten is dat draagvlak onder omwonenden
gecreëerd moet worden voor de windmolens. REF vindt dat
het bedrijf netjes te werk is gegaan om dat inderdaad voor
elkaar te krijgen. “We hebben in januari en maart informatieavonden gehouden. Het klopt dat de omwonenden bij de
laatste pas drie dagen van tevoren zijn geïnformeerd over
die bijeenkomst. De brieven waren echter al tien dagen
vóór de bijeenkomst op de post gedaan. Wij weten ook niet
waarom het zo lang heeft geduurd.”
Op woensdag 29 mei volgt een bijeenkomst waar in
principe iedereen welkom is. Daar kan iedereen zijn of haar
mening geven en informatie krijgen. “Tijdens die avond
willen we te weten komen wat de mensen willen”, vertelt
Kloet. “Wij willen maatwerk leveren, zodat de omgeving
tevreden is over de windmolens die er komen te staan. Als
wij geen draagvlak creëren, kan de gemeenteraad ons hele
plan afkeuren. Draagvlak is ook in ons belang.”
Mede vanwege de windmolens werd een energiecoöperatie opgericht door Dorpsoverleg Grashoek. Die coöperatie

krijgt straks de beschikking over een bepaald gedeelte van
de opbrengst. Kloet: “De coöperatie mag zelf weten hoe het
geld besteed wordt. Dat kan in projecten gestoken worden
in Grashoek, maar ook verdeeld worden onder omwonenden
bijvoorbeeld. De hoogte van de pot blijft hetzelfde, maar het
is vrij te verdelen.”
Wat betreft de slagschaduw en het geluid dat geproduceerd wordt door de windmolens, verwacht REF geen grote
problemen. De slagschaduw gaat voor een aantal plekken
overlast opleveren. “Dat is echter maar een paar uur per dag
gedurende een klein gedeelte van het jaar”, vertelt Sjoerds.
“Als iemand er last van heeft, zetten we de molens gewoon
stil.” Qua geluid overstemt het verkeer van de A67 de ronddraaiende wieken, aldus Kloet en Sjoerds. Volgens hun eigen
onderzoeken valt één huis binnen de zone waar het geluid
volgens de wet te hard is. “Met die woningeigenaar moeten we iets afspreken.” REF denkt ook de waardedaling bij
huizen aan te kunnen pakken. “Iedereen kan een planschadeverzoek indienen als ze denken dat hun huis in waarde
verminderd is”, aldus Kloet. “Als dat verzoek toegekend
wordt, moeten wij dat betalen. Daar praten we ook gewoon
over. We spelen geen verstoppertje.” Direct omwonenden
krijgen een jaarlijkse vergoeding van REF. Mensen die binnen 800 meter wonen krijgen eenmalig 10.000 euro om
hun huis te verduurzamen. “Ze mogen zelf invullen hoe ze
dat besteden.” REF gaat verschillende bijeenkomsten organiseren in de kernen die in de buurt liggen van de beoogde
windmolens. Na die bijeenkomsten wil het bedrijf in gesprek
gaan met alle belanghebbenden die daar behoefte aan hebben. Ook de stuurgroep is welkom, aldus Sjoerds en Kloet.
Uiteindelijk moet er een plan uitrollen dat door de omgeving gedragen wordt, zodat het naar de gemeente kan. “We
moeten nog onafhankelijke onderzoeken laten doen en die
duren wel even. We verwachten in 2022 op z’n vroegst te
kunnen beginnen met bouwen.”

Wethouder Horst aan de Maas

‘Mensen moeten
wennen aan windmolens’
De windmolens in het buitengebied van Grashoek komen precies
op de grens te staan van de gemeentes Peel en Maas en Horst aan de
Maas. Niet alleen de inwoners en bedrijven aan de Peel en Maas-kant
krijgen te maken met de gevolgen van de turbines, ook inwoners van
verschillende dorpen in Horst aan de Maas krijgen een nieuw uitzicht. Wethouder Eric Beurskens van gemeente Horst aan de Maas
denkt dat mensen vooral moeten wennen aan windmolens.
Een standpunt innemen tegenover het windmolenplan doet
gemeente Horst aan de Maas
vooralsnog niet. Dat komt pas als
Peel en Maas goedkeuring heeft
gegeven.”We hebben er eigenlijk
niks van te vinden”, laat wethouder Beurskens weten. “Het is in
gemeente Peel en Maas, dus zij
gaan over de besluitvorming. Er is
echter nog geen plan ingediend,
dus we kunnen ook nog niet formeel reageren. Ik denk echter dat
de overlast voor de mensen in Horst
aan de Maas beperkt gaat zijn. REF
heeft onderzoeken laten uitvoeren
en daaruit blijkt dat de slagschaduw
en de geluidsoverlast heel erg mee
gaan vallen op ons grondgebied.”

‘Gewend’
Wethouder Beurskens laat
weten dat windmolens vrijwel
onontkoombaar zijn. “De turbines
komen in het zicht te liggen, maar
mensen moeten wennen aan het
idee dat er meer windmolens aan
de horizon zullen staan. In Duitsland
staan op veel plekken al rijen
windmolens. Daar hoor je niemand

over. Mensen zijn er aan gewend.”
Veel gemeentes in Nederland willen in 2030 energieneutraal zijn.
Beurskens: “Daar zijn in Horst
aan de Maas dertig molens voor
nodig. Er zijn niet veel plekken die
geschikt zijn voor windmolens, dus
het zullen ook plaatsen zijn waar
het pijn doet voor de omgeving.”

Gerustgesteld
De ondernemers in de buurt
waaronder recreatiepark De
Schatberg, attractiepark Toverland
en het hotel met casino dat moet
verrijzen langs de A67, lieten eerder weten zorgen te hebben over
het windmolenplan. Wethouder
Beurskens: “We zijn met hen en REF
in gesprek gegaan en daaruit bleek
dat de gevolgen waarschijnlijk mee
gaan vallen voor de ondernemers.
Zij zijn gerustgesteld. Er is ook nog
nooit aangetoond dat windmolens een negatief effect hebben op
toerisme. Misschien is het wel een
kans. Dat hier het eerste energieneutrale toeristisch gebied van
Nederland wordt gerealiseerd bijvoorbeeld.”

Evertsoord
Sevenum

Grashoek

Maasbree
Koningslust
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familie

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
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De strijd is gestreden
jouw pijn is voorbij
We probeerden te helpen
maar stonden er zo machteloos bij
Je vechtlust was enorm
je werd alleen zo moe
Onze liefde is voor eeuwig
in onze harten nemen we je overal mee naartoe

Na een missievol leven, dat gekenmerkt werd door eenvoud,
barmhartigheid en zich ten volle inzettend voor meer gerechtigheid en
vrede, hebben wij toch nog veel te snel afscheid moeten nemen van

Giel van der Velden

Louis Leonardus Joseph Peeters

Panningen, * 5 februari 1948

Venlo, † 17 mei 2019

lieve man van

Corry van der Velden-van der Sterren

HAN-MARK
ARENDSE

pap, schoonvader en opa van
Erik en Sandra, Giel, Noor
IvonB en Twan, Soof

U I T VA A R T Z O R G

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Correspondentieadres

Familie van der Velden
p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131
5981 PB Panningen

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 24 mei
om 10:30 uur in crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10
te Baexem.
In plaats van bloemen liever een gift voor het K.W.F.
Hiervoor staan donatiebussen op de condoleancetafel.

Je was niet bang om dood te gaan.
De dood hoort bij het leven.
Hij greep je zomaar bij je kraag.
Je was niet bang, al was je graag nog eventjes langer gebleven.

Geboren te Beringe op 13 december 1942.
Op 76-jarige leeftijd overleden te Eindhoven op 8 mei 2019.
Conny
Annemiek en Marcin
Rens en Susann
Emile
Zijn broers, zussen & schoonbroers:
Sjraar Peeters
Annie† & Jan † Gommans-Peeters, Gonnie† Gommans-Koppen
Lenie & Juup Vaessen- Peeters
Ton Peeters
Mia & Piet† Willems-Peeters
Pieter Peeters†
Joke & Jan Reynen-Peeters
De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 mei
in de kerk van Sint Jan de Doper, Parochie Christus Koning te Oerle,
Veldhoven. En begraven op het parochiekerkhof aldaar.
Fam. Peeters, neven en nichten.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Peet Steeghs-Schreurs
06 38 43 79 56

Giel

Samen plezier, samen op reis
samen een eenheid, samen eigenwijs
samen kwaad, samen goed
samen verdriet, samen weer moed.

We hebben een goede vriend verloren. Wij gaan je humor en lachje
missen maar nemen je mee in al onze verdere activiteiten.

Nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.

Corry en familie, wij wensen jullie allemaal veel sterkte.

Met veel ongeloof, onmacht en intens verdriet
hebben wij afscheid moeten nemen van

Met grote verslagenheid staan we stil bij het overlijden van

Vrienden voor het leven
Dolf en Ellen
Mat en Riet
Hadje en Nel
Frans en Sophie
Jan en José
Jan en Jeanne
Truus

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

partner van

Brigitte van Berkel
* Meijel, 5 augustus 1969

† Nijmegen, 19 mei 2019

Neerkant: Brigitte van Berkel
Meijel: Lars en Rens Bukkems

Met groot verdriet nemen wij afscheid van ons lid

Giel van der Velden
Giel was lid van de Kuus oeht Kepèl vanaf 1999.
Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden van
V.V. “De Kuus oeht Kepèl”
Panningen

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

Marc Bukkems

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Asbest dak vervangen:
te koop geisoleerde dakpanelen.
Dik: 65/90 mm. Lengte tot 21 meter.
Geisoleerde wandpanelen 60 en
120 mm. Lengtes tot 6 meter.
Afdekzeilen 5mtr. breed, div lengtes.
Tel. 06 53 14 56 87.

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

Familie Bukkems
Familie van Berkel
Brigitte van Berkel, Dorpsstraat 65, 5758 AP Neerkant
Marc is thuis.
U kunt afscheid van hem nemen op donderdag 23 mei van 19.00 - 21.00 uur.
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 25 mei om 16.00 uur
in de aula van crematorium Midden Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

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.

Pedicure aan huis.
Voetsalon Gerrie. Info: 06 12 79 92 38.

Garagesale/kofferbaksale De Kronkel.
Panningen 2 juni 10.00-14.00u
www.buurtverenigingdekronkel.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.

Langer genieten van uw
terrasoverkapping!
www.Zeilmakerijsevenum.nl
Tel. 06 22 27 44 35.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen Frieslanders Belana
Bintje. Aanbieding alle onbespoten
Vosberger slasoorten koolrabi 0.50 p
st 1kg aspergekoppen 2.50 euro 1kg
geschrapte panklare krielaardappel
1.25 vers en niet te duur. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Dankbetuiging
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Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens haar
ziekbed en bij haar overlijden.
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons
een grote troost zijn bij de verwerking van het
heengaan van mijn vrouw, onze moeder en oma

Ans de Bruijn – van den Hombergh
Sjaak de Bruijn
Kinderen & kleinkinderen
Helden, mei 2019

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de vele kaarten, bloemen en berichten,
warme belangstelling en aanwezigheid na het overlijden van
onze pap, opa en lieve vriend

Sjer Hermans
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Sjer in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.
Monique en Pascal Hutjens-Hermans
Glenn en Kane
Toos van Wijlick Bruynen

nieuws 07

Gevolgen
Route 8-commotie klein
in Peel en Maas
De commotie die in het land ontstond nadat bekend werd dat Route 8 foute schooladviezen had gegeven aan
groep 8-leerlingen, is grotendeels aan Peel en Maas voorbij gegaan. Bij De Violier in Maasbree was het advies
van Route 8 in enkele gevallen onjuist, maar volgens de teamleider van groep 8 viel het uiteindelijk reuze mee.
Onderwijsstichting Prisma (twaalf basisscholen) laat weten dat het onderwerp de aandacht heeft.
De commotie ontstond op dinsdag 21 mei toen bekend werd dat
Route 8 foutieve adviezen voor middelbaar onderwijs had gegeven naar
aanleiding van de uitslagen van de
toets. Route 8 is een eindtoets die
de laatste jaren veel aan populariteit
heeft gewonnen ten opzichte van de
bekende Cito-toets. De resultaten van
de Route 8 werden een paar weken
geleden al doorgegeven aan de
meeste scholen. Daar zit automatisch
een advies bij voor de middelbare
school. Op dinsdag werd bekend dat
veel van die adviezen te hoog waren
en dat ze aangepast moeten worden.
“Er zijn geen leerlingen van ons
de dupe geworden, maar er zijn wel
een aantal foutieve adviezen gegeven
door Route 8”, laat teamleider Tanja

Zeetsen van De Violier van onderwijsstichting Kerobei weten over de
advies-commotie. “Nadat het bericht
over de onjuiste adviezen op dinsdag
naar buiten kwam, was er wel wat
onrust en schrik. Maar toen we gingen
inzoomen op wat het voor ons betekent, viel het allemaal mee. De conclusie was dat onze schooladviezen
heel goed passend zijn bij de uiteindelijke resultaten.”
Bij enkele leerlingen was een
in eerste instantie een fout advies
gegeven. Dat leidde ertoe dat De
Violier met twee ouders in gesprek
ging. “We gaan overleggen of we het
advies moeten aanpassen. Dat wil
niet zeggen dat het ook daadwerkelijk
gaat gebeuren. Al in februari geven
we het officiële schooladvies en dat

blijft leidend. Voor een goed schooladvies hebben we geen eindtoets
nodig. Het is mooi als die bij elkaar
passen, maar de toets is niet doorslaggevend.”
Eenzelfde antwoord geeft Peter
Bouten van De Diamant in Baarlo,
ook van Kerobei. “De uitslag van
de Route 8-toets maakt ons weinig uit. Wij geven de advisering al
vóór de toets en er was dus geen
paniek toen het nieuws naar buiten
kwam. Het schooladvies is al kloppend.” Onderwijskoepel Prisma laat
weten dat het onderwerp de aandacht
heeft. De stichting kon niet zeggen
of en hoeveel leerlingen een fout
advies hebben gekregen. De school
in Maasbree en Den Doelhof in Meijel
nemen de Cito-toets af in groep 8.

Baarlo, 23 mei 2019

Dankbetuiging

Je kunt tranen vergieten omdat Piet er niet meer is
maar je kunt ook glimlachen omdat Piet heeft geleefd.
Door de hoeveelheid warme reacties na
het overlijden van onze broer en oom

Piet Wilms
Pietje van Piet van olie Trenke
zijn we niet in staat u allen persoonlijk te bedanken.
Uw aanwezigheid is een enorme steun geweest,
waarvoor onze hartelijke dank.

Uitzendorganisatie
Wiertz naar Panningen
De Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten opent op zaterdag 1 juni een vestiging in
Panningen. Het zestiende Limburgse filiaal van het bedrijf vestigt zich in Passage De Pit, in het pand waar de
Wereldwinkel gevestigd was.
Het Limburgse familiebedrijf dat in
1997 werd opgericht, wil met de vestiging in Panningen een betere verbinding
creëren tussen haar andere locaties in

Weert en Venlo, Venray en Horst. “Het is
een ideale uitvalsbasis die veel potentie heeft”, aldus commercieel manager
in Noord-Limburg Steven Zipp. Het team

in Panningen wordt gevormd door een
kantoormanager en een intercedente,
die gaat bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven met vacatures.

Familie Wilms
Helden, mei 2019

Alleenstaande dame van gemiddelde
leeftijd is op zoek naar tijdelijke
woonruimte. Tel. 06 10 24 63 75.
Te koop jonge leghennen
diverse kleuren. R Hermans
Vlasstraat 10 Grashoek. 077 85 02 697
of via whatsapp 06 82 76 53 31.
Te koop Curiosa, Brocante, Vintage.
30 mei Tuindersweg 38 Panningen
van 10.00 tot 17.00 uur.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.

Garagebedrijf
W. Aarts

WERKT UW AIRCO
NOG OPTIMAAL?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Een blik op de Lazaristen
In de gang van het Missiehuis in Panningen zijn sinds zondag 19 mei alle Lazaristen uit Peel en
Maas te zien die vanuit het Panningse klooster als missionaris de wereld over trokken. Van de in
totaal 553 Lazaristen die in Panningen werden opgeleid, kwamen er 44 uit wat nu Peel en Maas is.
Zij zijn allemaal met een foto en verhaaltje te zien in de gang van het klooster. Voorafgaand aan de
opening van de expositie gaven organist Toon Hagen en celliste Corien Kok een concert in de monumentale kapel van het Missiehuis.
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Adver torial

Wijziging datum
informatieavond
Windpark A67 nabij
Grashoek
De informatieavond van 29 mei in de Ankerplaats in Grashoek
wordt verplaatst naar een latere datum. Omdat het plangebied voor
het beoogde windpark gelegen is tussen de woonkernen Helenaveen,
Grashoek en Koningslust volgen meerdere informatieavonden met als
doel om de omgeving goed te infomeren.
Achtergrond
Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor het betreffende windpark langs de A67,
ten westen van afslag Sevenum.
Inmiddels is hiervoor een haalbaarheidsstudie afgerond door
de initiatiefnemer Renewable
Energy Factory en zijn de direct
omwonenden binnen een straal
van 800 meter als eerste geïnformeerd. Nadere berichtgeving
over de aankomende informatieavonden volgt z.s.m. eveneens
via deze krant.
Mocht u voortijdig al vragen hebben dan kunt u een mail sturen
naar info@renewablefactory.com.

Toertocht op de oldtimer
Op of in een oldtimer door de omgeving van Meijel tuffen. Op zondag 19 mei was het mogelijk.
Ieder jaar organiseren zes Meijelse liefhebbers van oldtimers een tocht voor antieke bromfietsen,
motoren en auto’s. “Er waren volgens mij 41 bromfietsen, 20 motoren en ongeveer 20 tot 25
auto’s”, laat Jan Verstappen, één van de initiatiefnemers, weten. In totaal reden de antieke voertuigen een tocht van zo’n 90 kilometer. Ze bleven niet onopgemerkt. “Ik denk dat de damp van de
bromfietsen op sommige plaatsen nog te zien is”, aldus Jan.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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GEPLUKT Jan Vullings

Jan Vullings werd 72 jaar geboren in het dorp dat hij nu nog steeds zijn thuis noemt: Koningslust. Jan houdt van blaasmuziek en speelt zelf al vele jaren op allerlei slaginstrumenten bij
onder meer de slagwerkgroep en fanfare in zijn dorp. Maar aan de andere kant kan de Koningslustenaar ook erg genieten van de rust die de natuur vaak met zich meebrengt. Deze week
wordt Jan geplukt.
Iedere dag wel zit de gepensioneerde Jan voor zijn raam met een
verrekijker te turen naar het natuurgebied dat voor zijn huis ligt. Hij kijkt dan
naar de witte buizerd die regelmatig op
een paaltje komt zitten, de paarden die
door de wei lopen of naar de vogels die

fluitend hun kroost van eten voorzien
in de bomen. “Daar kan ik uren naar
kijken”, vertelt Jan. “Het is heel belangrijk dat we de natuur in stand houden.
Ik kan me boos maken als een boer te
ver door gaat met ploegen en struiken
meeneemt of als er onnodig bomen

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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worden gekapt ergens. Ik wil dat onze
kinderen en kleinkinderen ook nog
kunnen genieten van de natuur.”
Jan gaat ook vaak zelf wandelen
in de natuur. Om te genieten en om
de roofvogelpopulatie bij te houden
namens Staatsbosbeheer. Ook is hij lid
van visclub De Ruisvoorn in Helden.
“Vissen is voor mij vooral genieten van
de natuur en af en toe een visje binnenhalen.” En als Jan niet met vogels
of vissen bezig is, dan gaat hij wel kijken naar de parkieten en kanaries die
hij in zijn eigen volière achter het huis
houdt. “Ook daar kan ik uren naar kijken. Wat ze allemaal aan het doen zijn
of waar ze een nestje gaan bouwen.
Je moet als pensionaris ook zorgen dat
je iets te doen hebt. Ik ga niet achter
de geraniums zitten de hele dag.”
Het zou voor Jan lastig zijn om zijn
andere grote hobby met de natuurfascinatie te combineren. Jan is namelijk al 55 jaar actief bij de drumband
in Koningslust. Hij begon ooit op de
kleine trom, maar toen de dikke tromspeler stopte, nam Jan die taak over.
Ook was hij actief bij de fanfare in
Koningslust en speelde hij verschillende jaren bij blaaskapel Die Lustigen
Freunde in Beringe. “Ik kan echt
genieten van blaasmuziek. Ik zet
regelmatig thuis Böhmische muziek
op om lekker naar te luisteren”, vertelt
hij. “Daar spelen trouwens ook slagwerkers bij. Slagwerk is de basis bij
heel veel muziek.”
Naast de slagwerkgroep en de fanfare speelt Jan ook alweer 33 jaar bij

de hofkapel in Koningslust. Daarmee
treedt hij voornamelijk op rond de carnavalstijd. “Bij de zittingen en prinsenreceptie bijvoorbeeld.” Ook doen ze al
verschillende jaren mee aan de liedjesavond in Koningslust en wonnen
ze die ook nog verschillende keren.
“Carnaval heeft me altijd getrokken”,
vertelt Jan. “Vanwege de hofkapel
kom ik bij vrijwel alle carnavalsactiviteiten in het dorp, maar ook daarvoor
was ik er wel te vinden.”
Jan is dan ook geen onbekende
in het dorp. Als middelste kind van
negen doorliep hij de basisschool in
het dorp, voetbalde hij in de jeugd van
VV Koningslust en zat hij enkele jaren
in de dorpsraad. Na zijn basisschooltijd ging Jan naar de ambachtsschool
in Venlo om te leren voor schilder.
Dat beroep beoefende hij maar een

paar jaar. “Daarna heb ik telefoons
aangesloten en de laatste 13 jaar voor
mijn pensioen was ik fabrieksmedewerker bij Dinnessen in Sevenum.”
De muziek zorgde er voor dat hij
zijn grote liefde, en inmiddels al 48
jaar echtgenote, Pieta leerde kennen.
“We hadden bij de slagwerkgroep een
instructeur uit Liessel en daarom gingen we een keer met hem mee naar
het dansen daar. Zo liep ik Pieta tegen
het lijf en is de liefde opgebloeid.”
Samen kregen de twee zoon René
en dochter Judith en daarna nog vijf
kleinkinderen. “Die wonen lekker in de
buurt: in Koningslust en Helden”, vertelt Jan. Dat is één van de redenen voor
Jan om nooit meer weg te gaan uit zijn
dorpje. “We wonen hier zo mooi tegen
de natuur aan met alles in de buurt.
Mij moeten ze hier ooit wegdragen.”

• Onderhoud en reparaties
• Service op locatie
• Diagnose en uitlezen
van alle merken
landbouwmachines

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 19

Stemmen bij de Europese verkiezingen is belangrijk
Als we op de uitkomst van de poll van twee weken geleden moeten
afgaan, zou de opkomst tijdens de Europese verkiezingen in Peel en Maas
op donderdag 23 mei zomaar hoger kunnen zijn dan vijf jaar geleden.
In totaal gaf namelijk de grote meerderheid, 70 procent, van de stemmers
op Facebook aan het belangrijk te vinden om naar de stembus te gaan tijdens deze vijfjaarlijkse verkiezingen. Een toelichting waarom het wel of niet
(30 procent) belangrijk is, werd niet gegeven door de stemmers. Mogelijk
zien ze het zo dat hun stem indirect invloed heeft op belangrijke beslissingen die door de EU genomen worden, zoals het partnerschapsverlof en

rond thema’s als vluchtelingenzaken.
De stemmers die het niet eens waren met de poll, weten misschien
niet waarop ze moeten stemmen. Of ze vinden hun invloed te klein; van de
751 Europarlementariërs in het Europees Parlement zijn er namelijk ‘maar’
26 Nederlands. Dat valt in het niet bij Duitsland, dat 96 zetels heeft.
De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was op
22 mei 2014 in Peel en Maas 30,66 procent. Met 27,98 procent van de stemmen was CDA-Europese Volkspartij de populairste partij onder de stemgerechtigde kiezers in deze gemeente.

Gemeente Peel en Maas moet
bijdragen aan de WoonWijzerWinkel
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het College van B&W heeft besloten geen 20.000 euro te steken in het realiseren van een WoonWijzerWinkel (WWW) in Peel en Maas, omdat onzeker is of
andere gemeentes ook bij gaan dragen. De WWW is een initiatief van verschillende duurzaamheidsorganisaties uit de gemeente en moet burgers informeren
over verduurzaming. Peel en Maas moet haar energiedoelstellingen halen en
daar moeten burgers bij helpen. Maar duurzaamheidsmaatregelen zijn kostbaar

en goed advies kunnen krijgen is daarom belangrijk. Een initiatief als de WWW
zou de gemeente toe moeten juichen en moeten steunen. Aan de andere kant
kun je zeggen dat de gemeente wijs omgaat met haar geld. Als het burgerinitiatief geen succes blijkt, is het geld immers weg. De WWW moet dus terecht
eerst zorgen voor een passende begroting. Gemeente Peel en Maas moet bijdragen aan de WoonWijzerWinkel. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Horecagelegenheden moeten eerder sluiten > eens 42% oneens 58%

Assurantiën en financiële dienstverlening is al ruim 40 jaar
de basis van de Bouten Groep. Ons uitgangspunt is het
samenstellen van het verzekeringspakket dat het beste bij de
klant past. Met onze gespecialiseerde schadeafdeling kunnen
wij de zaken snel en adequaat regelen. Kortom: wij stellen,
als onafhankelijk adviseur, de belangen van de klant centraal.

Assurantiën en financiële dienstverlening is al ruim 40 jaar
de basis van de Bouten Groep. Ons uitgangspunt is het
samenstellen van het verzekeringspakket dat het beste bij de
klant past. Met onze gespecialiseerde schadeafdeling kunnen
wij de zaken snel en adequaat regelen. Kortom: wij stellen,
als onafhankelijk adviseur, de belangen van de klant centraal.

Voor Bouten Financieel Advies B.V. zoeken wij een:

Voor Volmacht Assurantiebedrijf Bouten B.V.
zoeken wij een:

Receptionist /
baliemedewerker
bank m/v (24 tot 40 uur)
Wij zijn zelfstandig adviseur van RegioBank. Als receptionist /
baliemedewerker sta je in direct contact met onze relaties.
Je werkzaamheden bestaan uit het verrichten van bancaire
werkzaamheden, balie- en receptietaken.

Schadebehandelaar
volmacht m/v
Je draagt zorg voor de afwikkeling van alle voorkomende
schadegevallen en onderhoudt contacten met de klanten,
maatschappij en de experts.

Functieprofiel:
• mbo werk- en denkniveau;
• in het bezit van vaktechnische diploma's. Een diploma
Wft Basis is verplicht;
• accuraat, representatief en klantgericht;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van
de Nederlandse taal.

Functieprofiel:
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• adviseur basis, schade particulier en schade zakelijk;
• eventueel aangevuld met specifieke diploma's
schadebehandelaar;
• aantoonbare werkervaring als zelfstandig allround
schadebehandelaar;
• uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van
de Nederlandse taal.

Wij bieden:
Een baan in een modern bedrijf met de ondersteuning van
een professionele organisatie, een prettige werksfeer en
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Je sollicitatie voorzien van c.v.
kun je sturen naar
info@bouten-groep.nl
t.a.v. Luc Bouten
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Gunfactor
Daar zat ik dan, zaterdagavond 18 mei. Klamme handjes, gierende zenuwen,
wachtende op die ‘DOEZEPWÈN’
die Duncan zo verdiende.
Vond ik. Wát een optreden,
wát een nummer. Wat had hij
de gunfactor ongelofelijk
verdiend. En hij won! Eindelijk,
euforie!
Ik gunde het Duncan, ik
gunde het Ilse, ik gunde het
Nederland. Ik gunde het Jan en
Alleman om eens te voelen hoe
mooi het Songfestival kon zijn,
iets dat ik stiekem al jaren voel.
Nu zit dat ook wel in de aard
van het beestje, want ik gunde
Ajax ook haar overwinning.
PSV of Arsenal ook hoor, Real
Madrid zelfs. Ik heb totaal geen
verstand van voetbal, maar ik
gun ze allemaal een prachtige
overwinning waar ze hard voor
gewerkt hebben. Als televoting
bij de Champions League mogelijk was, kregen ze van mij
allemaal 12 punten.
En Max ook. Die met zijn
knalblauwe bolide volgend jaar
op Zandvoort een heuse thuiswedstrijd mag rijden. Hij mag in
Nederland de eerste plek halen.
En alle F1-fans gun ik dan een
plekje op de tribune, waar ze
hopelijk niet al te lang voor in
de file hoeven te staan.
Want dat schijnt nog een dingetje te worden, zowel bij
Zandvoort als bij het Eurovisie
Songfestival volgend jaar.
Winnen geeft collectief vleugels, maar echt vliegen kunnen
we daar natuurlijk niet mee.
Maar goed, dat zijn zorgen
voor later. Voor nu: genieten.
Van de mooie wedstrijden en de
overwinningen. En dan vooral
van (en voor!) Duncan Laurence,
die na 44 jaar het Eurovisie
weer binnenhaalt voor
Nederland. Laten we weer eens
als één Nederland achter een
winnaar staan. Het zij ons
gegund.
Jill
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Aandacht voor energietransitie
Bij het verbranden van olie, gas en steenkool komt CO2 in de lucht.
Daardoor verandert ons klimaat: de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt,
meer stormen. Massaal overstappen op duurzame energie (zon, wind,
aardwarmte) kan de uitstoot van CO2 terugdringen. Die overstap wordt
energietransitie genoemd. Deze kost geld.
Gewaarschuwd wordt voor het
ontstaan van energie-armoede. Die
waarschuwing komt onder meer van
de Sociale Alliantie. Dat is een landelijk netwerk van kerken, vakbewegingen en humanisten. Dit netwerk
ijvert voor een samenleving zonder
armoede. De Sociale Alliantie heeft
onlangs een notitie gestuurd naar

alle gemeenten. Daarin wordt gemeld
dat in 10 procent van de Nederlandse
huishoudens nu al sprake is van
energie-armoede. Dat zijn ongeveer
780.000 huishoudens.
De klemsituatie rond energie
dreigt de komende jaren nog nijpender te worden, omdat de prijzen van
energie stijgen en de kosten van de

overschakeling van gas op elektriciteit
onvolledig gecompenseerd worden.
Gewaarschuwd wordt voor het ontstaan van een ‘duurzaamheidskloof’:
mensen met voldoende geld kunnen
maatregelen treffen waarmee ze in
kunnen spelen op de energietransitie;
mensen met weinig geld hebben die
mogelijkheden minder of niet.
De Sociale Alliantie wijst erop dat
de overgang naar duurzame energie alleen succesvol kan verlopen
als deze gepaard gaat met sociale
maatregelen. Dat is niet alleen een
landelijke taak. In de notitie worden

vijf maatregelen genoemd die lokaal
genomen kunnen worden. De eerste maatregel is het bevorderen van
het besef dat er sprake is van een
klimaatprobleem en dat deze ook
betrekking heeft op de eigen leefomgeving. Het tweede punt is dat
iedereen praktische informatie moet
kunnen krijgen over wat in de eigen
omgeving aan het klimaatvraagstuk
gedaan kan worden.
Het derde advies is dat de aanpak
van de energietransitie samen moet
gebeuren in plaats van dat ieder voor
zich een oplossing zoekt. De vierde

maatregel is dat inkomensondersteunende maatregelen nodig zijn voor
mensen met een kleine portemonnee. Tenslotte wordt als vijfde punt
aandacht gevraagd voor de effecten
die de energietransitie kan hebben op de werkgelegenheid. PvdA/
GroenLinks zal de komende tijd aandacht vragen voor deze onderwerpen. Hoogste tijd. Wegkijken is geen
optie.
Annigje Primowees,
Frits Berben, Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Angela van Roij kijkt terug op één jaar raadslid
‘Ja’, heb ik gezegd tegen een plek op de CDA-kieslijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Nog steeds super dat het is
gelukt in de raad te komen en zo een bijdrage te geven aan de leefbaarheid. Mijn gevoel dat het CDA Peel en Maas er voor alle inwoners van de
gemeente is, was doorslaggevend om mee te doen aan de verkiezingen.
De balans tussen welvaart en welzijn staat daarnaast voorop bij ons. Dat
heb ik zeker gemerkt in mijn eerste jaar. Dat vind ik heel positief en
geeft mij een goed gevoel.
Vanaf 1985 ben ik exploitant in
Panningen en dus sta ikmidden in de
samenleving. Tussentijds ben ik er

een paar jaar uit geweest om te zorgen voor onze vier kinderen. Ook die
levenservaringen komen van pas in de

gemeenteraad. Evenals het feit dat ik
deelneem aan verschillende besturen
die betrokken zijn bij de leefbaarheid
in het centrum van Panningen. Denk
aan CMP, WCP en KVO. Hierdoor heb ik
een goed inzicht waarom het centrummanagement Panningen of Omroep
P&M ondersteuning nodig hebben. Dit
zijn slechts twee voorbeelden die het
afgelopen jaar in de raadsvergaderingen zijn gekomen.
Een gemeente met een florerend

centrum, goede scholing, recreatie,
sociale zorg; allemaal elementen die
gekoppeld zijn aan de leefbaarheid
van onze gemeente. Redenen om hier
te willen wonen, komen wonen en te
blijven wonen. Krimp en vergrijzing
kunnen alleen op die manier worden
tegengegaan. Als raadslid blijf ik mij
inzetten voor onze samenleving voor
heel Peel en Maas.
Angela van Roij,
raadslid CDA Peel en Maas

Doe en denk met ons mee
U heeft vast een idee wat u belangrijk vindt voor uw woon,
werk en leefomgeving in Peel en Maas?
U woont graag in een omgeving
die groen is, waar veel bomen staan
en waar bloemen groeien aan de zijkant van de weg. Of bent u een fanatiek sportbeoefenaar. Of u bent bezig
met het verwezenlijken met plannen voor uw bedrijf? Wellicht bent u
mantelzorger? Kortom inwoners van
Peel en Maas zijn intensief bezig met

dingen die ze belangrijk en prettig vinden voor hun leefomgeving. Al deze
acties samen maken een mooi Peel
en Maas. Ongetwijfeld is de gemeente
betrokken bij de zaken waar u zich mee
bezighoudt. Beleid in elke gemeente
wordt bepaald door de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad
zijn door u gekozen en vertegenwoor-
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digen u. Op dinsdag 4 juli vergaderen
we over de hoofdlijnen van het beleid
voor het komende jaar. We bespreken
dan de Kadernota. De Kadernota gaat
in principe over alles zoals hierboven
genoemd. De Kadernota wordt als basis
gebruikt om het geld in de gemeente
evenwichtig te verdelen. Een belangrijk beleidsstuk dus. Lokaal Peel&Maas
wil graag weten hoe u erover denkt.
Wij willen daarom graag weten of we
met het beleid op het goede spoor zit-

ten en vooral uw aanvullingen daarop.
Samen beleid maken voor Peel en
Maas. U vindt ons via de website of via

onze Facebook-pagina. Graag gaan
wij het gesprek met u aan.
Fractie Lokaal Peel&Maas
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gemeente

nieuws

week 21 / 23 mei 2019 / Informatie van en over de gemeente

Gewijzigde openingstijden
Gemeente
• Hemelvaartsdag donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei* en zaterdag 1 juni gesloten.
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op vrijdag 31 mei geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.
• Personeelsdag vrijdag 7 juni: gesloten*
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op vrijdag 7 juni geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten.

Vrijdag 24 mei

Gewijzigde dienstverlening
Gemeente Peel en Maas
Vrijdag 24 mei zijn we tot 13.00 uur geopend en is er vanaf 13:00 uur geen gemeentelijke
dienstverlening mogelijk.
Bibliotheek
De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.

Bibliotheek
• Hemelvaartsdag 30 mei: gesloten.
• Vrijdag 31 mei: geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag 1 juni van geopend
8.30 tot 12.00 uur.
• Personeelsdag gemeente vrijdag 7 juni: bibliotheek geopend 8.30 uur -17.00 uur
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten.

Hoe zorgt u dat u mobiel blijft?

WegWIJZer Vorkmeer
• Hemelvaartsdag 30 mei én vrijdag 31 mei gesloten.
• Personeelsdag gemeente vrijdag 7 juni: geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur.
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten.

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden want dat geeft ons vrijheid.
Vooral als we wat ouder worden vraagt het drukke verkeer steeds meer van onze
aandacht. Hoe zorgt u dat u mobiel blijft?

Avondspreekuur WegWijZer
1e maandag van de maand (3 juni en 1 juli) van 17.00 – 19.00 uur.

Verkiezingen
Europees Parlement

Opfriscursus
verkeerskennis senioren
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan nu meedoen aan de Opfriscursus Verkeerskennis van
Veilig Verkeer Nederland. RMO Noord-Limburg organiseert samen met de seniorenverenigingen
een driedaagse opfriscursus voor ervaren bestuurders in Panningen.
Ook is er de mogelijkheid om u aan te melden voor een individuele praktijkrit in uw eigen auto.
Meer informatie hierover ontvang u tijdens de cursus.
De cursus is op:
Donderdag 13, 20 en 27 juni 2019 om 13.30 - 15.30 uur in Panningen
Kosten
De eigen bijdrage voor de driedaagse cursus is € 8,00 en u wordt alle drie de dagen verwacht.
Aanmelden
Bent u inwoner van de gemeente Peel en Maas en wilt u uw verkeerskennis opfrissen?
Meld u dan vóór 27 mei aan voor de opfriscursus via www.vvn.nl/opfrisnoordlimburg
of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.
Het aantal deelnemers aan de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen.
Schrijf je daarom op tijd in want vol=vol!
Meer informatie
U ontvangt een week voor de start een bevestiging met meer informatie over de locatie en
het tijdstip.

Elke stem telt
Heeft u uw stem al uitgebracht? Dat kan donderdag 23 mei vanaf 7.30 tot 21.00 uur.
Laat uw stem niet verloren gaan!
StemWijzer
U kunt uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen via stemwijzer.nl.
Kandidatenlijst in braille/gesproken woord
In het stemlokaal 1 (Huis van de Gemeente) in Panningen is een kandidatenlijst in braille en een
gesproken versie aanwezig. Wilt u deze speciale kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel,
vraag het dan aan één van de stembureauleden.
Uitslag en centraal tellen
De (voorlopige) uitslagen maken we bekend als de stembussen in alle lidstaten in Europa zijn
gesloten. Op zondag 26 mei vanaf 23.00 uur maken we op onze website de voorlopige uitslag
(partijniveau) bekend.
Onze gemeente doet mee aan het experiment Centraal tellen. Op maandag 27 mei worden vanaf
8.30 uur de stemmen op kandidaatsniveau in De Heuf in Panningen geteld.
U bent van harte welkom om dan een kijkje te komen nemen.
In de loop van de dag publiceren we deze uitslag én het proces-verbaal op onze website en
liggen deze ter inzage in het Huis van de Gemeente.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken, neem contact op met de medewerkers
van het KCC, cluster Burgerzaken of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Commissievergadering
Op dinsdag 28 mei 2019 vindt er een commissievergadering plaats om 19.30 uur in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. POL-uitwerking Regionale visie Land- en tuinbouw NL en Regionaal RKK (2019-030)
2. Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel (2019-032)
3. 1e Bijstellingsrapportage 2019 (2019-034)
4. Wijziging APV (2019-028)
5. Bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4
te Baarlo (Recreatiepark De Berckt) (2019-029)
6. Bestemmingsplan Herbouw horecazaak met 7 woningen aan de Helenaveenseweg 2
te Grashoek (2019-031)
7. Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat (2019-033)
Mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Commissievergadering.
Hebt u vragen over deze vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de griffie Math Steijvers (06 55 26 03 83) of Twan Huyskens (06 43 23 58 69).
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www. peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > 28 mei 2019.
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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

Drugspanden voortaan
onmiddellijk op slot

Koninklijke Onderscheiding
aanvragen?

Regelmatig treft de politie drugs in een gebouw aan. Volgens de wet (artikel 13b van
de Opiumwet) kan de burgemeester het gebouw dan sluiten, zodat het maken en
verhandelen van drugs direct stopt.

Wij helpen u er graag mee.

Wat is er nieuw?
Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft besloten het Damoclesbeleid aan te scherpen. Met
het nieuwe beleid kan een woning direct voor drie maanden worden gesloten. Voorheen werd
eerst een waarschuwing gegeven.
Burgemeester Delissen- van Tongerlo treedt al jarenlang hard op tegen de drugsproblemen.
Ze is blij met deze ontwikkeling en gaat de nieuwe sluitingsbevoegdheid inzetten. “Ik tolereer
onder geen enkele voorwaarde dat er drugs gemaakt en verhandeld worden in Peel en Maas”,
aldus burgemeester Delissen- van Tongerlo.
Samen een vuist maken
We zien dat steeds meer gemeenten hetzelfde optreden tegen drugcriminaliteit. Daardoor
kunnen we ook een gezamenlijke vuist tegen drugscriminaliteit in de regio. Georganiseerde
criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert
schade op voor bewoners en ondernemers.
Burgemeester Delissen-van Tongerlo: “Ik maak me zorgen over de gevaren die criminele
activiteiten hebben voor de omgeving. Daarom roep ik inwoners van Peel en Maas op om
verdachte signalen altijd te melden, ook als u twijfelt. Wij zoeken het uit. Op deze manier maken
we samen de gemeente veiliger”.
Waar melden?
Vul anoniem het tipformulier in op onze website: www.peelenmaas.nl; bel met de adviseur
Openbare orde en veiligheid van de gemeente, telefoonnummer 077-306 66 66
of e-mail: iserietsnietpluis@peelenmaas.nl, of bel met de politie: 0900-8844.

Aanpakkers van zwerfafval!

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen
voor een ander. De nadruk ligt op de
bijzondere verdiensten en prestaties voor de
gemeenschap van de persoon die voor een
onderscheiding wordt voorgesteld. Het is
geen recht, maar een blijk van erkenning vanuit de maatschappij.
Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
1: tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’; de dag voor Koningsdag;
2: bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum van een
vereniging of instelling.
Indienen vóór 28 juni 2019
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw
voorstel, ook veel andere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u uw
voorstel op tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op vrijdag 24 april 2020 moet uw
voorstel uiterlijk op vrijdag 28 juni 2019 bij de burgemeester worden ingediend.
Als u een Koninklijke Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is
het raadzaam uw voorstel minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij
de burgemeester in te dienen.
Contact
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met Marjan
Jacobs. U kunt haar bereiken via mail: marjan.jacobs@peelenmaas.nl
of telefoon: 077-306 66 66. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van
dien aard zijn dat u een voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk
moet gaan.

Bedankavond voor alle vrijwilligers “Aanpakkers van
Zwerfafval”.In onze gemeente zijn veel vrijwillige
supporters die zich inzetten voor een schoner Peel en
Maas. Samen ruimen jullie het afval op dat anderen
achterlaten. Daar zijn we trots op en bijzonder
dankbaar voor!
Daarom organiseren wij samen met Peel en Maas Schoon een bijeenkomst waarin we de
vrijwilligers in het zonnetje zetten en bedanken op:
Woensdag 19 juni om 19.00 uur in het Huis van de Gemeente
Op deze avond zullen Peel en Maas Schoon en de gemeente meer vertellen over zwerfafval
en de activiteiten. Leerlingen van het Bouwens zullen een presentatie geven over het project
“Zwerfafval op de schoolroute” dat zij samen met IVN Limburg uitgevoerd hebben.
Wij vinden het leuk als je erbij bent!
Wil je komen? Stuur dan vóór 10 juni een e-mail naar peelenmaasschoon@gmail.nl.
We zien je graag op 19 juni!

Het is prachtig om iemand op deze
bijzondere wijze in het zonnetje te zetten.
In Peel en Maas zijn gelukkig veel mensen
die al een onderscheiding hebben maar ook
heel veel mensen die er een verdienen.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij telefonisch
bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

BROEKENWEEK!
Pannen, leien, platte
en kunststof daken

agd voor o.a.
Scholieren gevra n van paprika’s.
hede
oogstwerkzaam
Ben je minimaal 15 jaar, enthousiast en zoek jij een goed
betaald bijbaantje voor door de week en/of op zaterdagen,
reageer dan direct met Fresh Peppers B.V.
t.n.v. Agnieszka Buzala via email
agnieszka@fresh-group.nl of bel 077 - 47 70 236.

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

DAMES- OF HERENBROEKEN
2e BROEK HALVE PRIJS!
(tenzij anders aangegeven)

15% TOT 50% KORTING
OP SCHOENEN!
00 tot 17.00 uur

a.s. zondag open van 13.

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sterre Cranenbroek
12 jaar
Meijel
Peelland College
Deurne

Wat is je favoriete grap?
Mijn favoriete grap is niet echt een
grap die je aan iemand anders kunt
vertellen, maar meer een grappige
gebeurtenis die ik heb meegemaakt.
Toen ik vorstin was van de Kéjsjeut
in 2018 moest ik in het geheim foto’s
gaan maken. Deze foto’s zou ik maken
op de dag dat het schoolvolleybaltoernooi zou zijn. Tijdens het toernooi
zou ik nep-geblesseerd moeten raken,
maar ik kreeg voor de ‘blessure’ een
bloedneus die helemaal niet gepland
was. Hierdoor kon ik niet meer volleyballen. Mijn zusje had dit ook vernomen en werd heel erg ongerust toen ik
niet naar huis kwam, want de fotosessie liep door de bloedneus namelijk uit.
Ze dacht dat ik in het ziekenhuis was

beland en ik heb haar pas later kunnen
vertellen wat er echt was gebeurd.
Om wie lach jij het meest?
Er is niet echt een persoon waarom
ik het meest lach, maar als iemand
gewoon een hele droge opmerking
over iets of iemand maakt, lig ik al
gauw in een deuk.
Wanneer zing je?
Ik zing altijd wanneer ik alleen terug
fiets van school naar huis. Als er dan
niemand anders is die mij zou kunnen
horen, vind ik het heerlijk om lekker
schaamteloos te gaan zingen. Want ik
kan eigenlijk totaal niet zingen.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is misschien een beetje
cliché, maar toch wel belangrijk voor
mij. Het advies dat ik namelijk kreeg,
was dat ik altijd gewoon mijzelf moet
blijven en dat ik altijd in mezelf moet
geloven.
Wat is je lievelingskledingstuk?

GEZOCHT:

TRAINER/COACH
voor Dames 1 van
SVO Sporting Peel en Maas,
spelend in de 4de klasse

Meer info of solliciteren?
Stuur een bericht naar: info@sportingpeelenmaas.nl

aan
Sterre Cranenbroek

Mijn lievelingskledingstuk is een
gewone broek, want ik vind broeken gewoon heel erg lekker zitten. De
meeste van mijn broeken passen ook
gewoon bij elk T-shirt dat ik heb.
Wanneer had je meteen een klik met
iemand?
Ik had meteen een klik met iemand
toen ik op een schoolreisje in groep 4
steeds met Yvanca in het schip ging.
Sindsdien is Yvanca echt mijn beste
vriendin, ook al zitten wij nu allebei op
een andere school.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Het eerste dat ik van mijn eigen geld
kocht en dat ik me ook echt nog kan
herinneren, is een iPad. Ik had hier
toen echt heel lang voor gespaard,
maar het was het wel echt waard.
Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete warme drankje is denk
ik warme chocomel met slagroom. Als
ik dan nog zou moeten kiezen voor een
favoriet koud drankje, zou ik voor Coca

Cola light gaan. Dat gaat nu heel erg
goed met dit weer.
Wat zou je doen als je een week lang
alleen thuis zou zijn?
Als ik één week lang alleen thuis zou
zijn, zou ik mijn beste vriendinnen uitnodigen om lekker bij mij te blijven slapen en lekker veel lol te maken. In die
week zou ik ook lekker ongezond eten
en waarschijnlijk ook lekker laat naar
bed gaan.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is
waarschijnlijk een foto van mijn vriendinnen. Ik houd er echt heel erg van
om onverwachte foto’s van mijn vriendinnen te maken, want daar komen
namelijk echt de meest rare foto’s uit.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefste door een
keer onverwacht bij diegene op bezoek
te gaan als ik hem of haar al heel erg
lang niet heb gezien. Je ziet het gezicht
van die persoon dan namelijk helemaal
opklaren en dat geeft mij dan een fijn
gevoel.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Ik weet denk ik niet precies welk verhaal mijn vriendinnen altijd over mij
vertellen. Maar ik denk dat ze vaak
vertellen dat ik een leuke, oprechte en
heel erg vrolijke meid ben.
Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mezelf wanneer ik andere mensen aan het lachen
maak. Daarom vond ik het ook zo leuk
om in 2018 vorstin van de Kéjsjeut te
zijn, want dan zag je overal waar je
kwam allemaal vrolijke gezichten die
met een glimlach naar jou opkeken.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik breng het liefst een regenachtige
dag voor de televisie door. Dan ga lekker op de bank zitten zitten met een
bak popcorn. Maar in werkelijkheid zal
ik waarschijnlijk huiswerk zitten maken
op een regenachtige dag.
Wat doe je wanneer je nerveus bent?
Wanneer ik nerveus ben, word ik vaak
heel erg druk en ga ik ook overal aanzitten.

Het Eurovisie
Songfestival
Yes, yes, yes! Na 44 jaar is
het dan eindelijk weer eens
zover, Nederland heeft het
Eurovisie Songfestival gewonnen. Op zaterdagavond werden alle resultaten
bekendgemaakt, en na een
lange tijd van spanning is
Nederland er uiteindelijk als
winnaar uitgekomen.
Als je nou deze column bent
aan het lezen en denk: ‘Wat is
het Songfestival nou toch?’
Dan zal ik je wel even een korte
uitleg hierover geven: Het
Eurovisie Songfestival is een
jaarlijkse wedstrijd waarin veel
verschillende landen uit Europa,
en Australië, aan meedoen.
Op het einde wordt er gestemd
door de jury én het publiek wie
van de 26 finalisten de winnaar
wordt. De winnaar mag het jaar
daarna het Songfestival in het
eigen land organiseren.
Dit jaar vond ik dat er wel
een paar leuke liedjes tussen
zaten. Vooral Rusland, Tsjechië,
Litouwen en, natuurlijk,
Nederland vond ik best wel leuk.
Al was het best wel jammer dat
ik Litouwen niet in de finale heb
kunnen zien. Een lied dat ik dus
écht helemaal niet leuk vond,
was het lied van San Marino.
Ik snap daarom dus ook echt niet
hoe dat lied uitgekozen is om
naar de finales te mogen en hoe
het kan dat het meer punten
kreeg dan een land als Spanje.
Dat land had eigenlijk gewoon
een véél beter lied naar mijn
mening.
Natuurlijk ben ik wel héél erg
blij dat Nederland dit jaar heeft
gewonnen. Dit is namelijk niet
iets wat denk ik nog heel veel
vaker zal gebeuren, misschien
zelfs pas weer over 44 jaar.
Dus het was eigenlijk best wel
uniek dat wij dit hebben kunnen
zien. Ik hoop in ieder geval dat
Nederland er het komende jaar
een net zo’n mooi evenement
van maakt als de voorgaande
jaren.
Lieke
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Gezelschaps-initiatief

‘Ut Kin’ in Beringe
Niet je hobby uit kunnen oefenen, een middag kunnen fietsen of op het terras een kop koffie drinken,
omdat je niet weet met wie je dat moet doen. Als het aan Gerty Dorssers en Jolanda Wijhers ligt, kunnen
inwoners van Beringe het straks allemaal weer wél. Ze zetten samen het nieuwe initiatief ‘Ut Kin’ op en
organiseren zondag 26 mei een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe waar ze er meer
over vertellen.
Te vaak vingen Gerty en Jolanda
naar eigen zeggen signalen op
dat inwoners van Beringe iets niet
meer konden gaan ondernemen.
“De kinderen zijn druk, hun sociale
kring is misschien klein of ze kennen gewoonweg niemand die ook
die ene hobby uitoefent”, vertelt
de Beringse Jolanda Wijhers. Ze is
onder andere als vrijwilligster actief
bij De Zonnebloem in Beringe en
heeft regelmatig contact met Gerty
Dorssers, die beroepskracht bij de
Beringse Dorpsontmoeting is. “We
hoorden zo vaak dat mensen zeiden
‘ut kin neet’, omdat ze niet wisten
met wie ze iets moesten doen. Dat
moest anders, vonden wij. Van ‘ut kin
neet’ naar ‘ut kin’.”
Met zijn tweeën besloten ze een

initiatief op te starten, dat ‘Ut Kin’
werd genoemd. “We zijn eigenlijk
een soort gezelschaps-koppelaars”,
vertellen beide dames. “Iemand kan
de wens hebben om te leren haken,
is op zoek naar een fietsmaatje of
iemand om een keer op het terras
te gaan zitten. Misschien zijn er wel
mensen die graag hun hobby met
iemand willen delen, maar niemand
kennen die het ook doet. Wij brengen
diegene dan in contact met een persoon die dezelfde interesses heeft.
Dan kunnen ze samen iets gaan
ondernemen.”

Dorpsontmoeting
‘Ut Kin’ is een op zichzelf staand
initiatief, benadrukken Gerty en
Jolanda. “We krijgen hulp van dorps-

coöperatie Steingood, waardoor
we gebruik mogen maken van de
Dorpsontmoetingsruimte, maar dat
is het ook. We gaan geen activiteiten
organiseren of vrijwilligers inzetten
om iemand bijvoorbeeld te helpen
met boodschappen doen. Dat zijn
dingen die de Dorpsontmoeting doet.
Met ‘Ut Kin’ helpen mensen andere
mensen.” Gerty en Jolanda vertellen tijdens de informatiebijeenkomst
op zondag 26 mei om 14.00 uur meer
over ‘Ut Kin’. Ook kunnen mensen zich
er aanmelden. De bijeenkomst vindt
plaats in de dorpsontmoetingsruimte
van gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. Wie er niet bij aanwezig
kan zijn of andere vragen heeft, kan
contact opnemen met Jolanda via wijhers@xs4all.nl of 077 307 79 63.

Vierde jaar op rij

Panningen biljartkampioen in
A-poule Senioren
Door: Frans van der Velden
Het eerste senioren biljartteam van Panningen heeft voor het vierde jaar op rij het kampioenschap naar zich
toegetrokken in de A-poule van de Senioren Biljartbond Maas en Peel. Na 24 wedstrijden en op een heel nieuwe
locatie wist het team de koppositie te behalen én te behouden, met de titel als resultaat.
Het team, bestaande uit Frans van
der Velden, Cor Loeffen, Piet Peeters
en Wim Peeters, had deze competitie een enigszins andere samenstelling dan de drie voorgaande jaren.
Ook werd er van locatie gewisseld en
kwam de biljarttafel voor de senioren in gemeenschapshuis In Kepèl in
Panningen te staan. Daar waren de

huisregels aanmerkelijk anders dan
in het vorige biljartlokaal, maar daar
hebben de competitieresultaten niet
onder geleden.
De competitie begon op 5 september en bestond uit 24 wedstrijden;
12 uit en 12 thuis. Al bij de aanvang
van de winterstop bezette Panningen
1 de koppositie, die ze nadien niet

Door: Engela Snijders, Majorette & Dans Meijel
De meiden van MD Meijel hebben zondag 19 mei tijdens een majorettewedstrijd met vrij podium in NieuwBergen beslag gelegd op de gemeentebeker.
In de categorie show twirl werd
het duo Leanne en Joyce tweede met
60,6 punten. Britt en Silke werden ook
tweede met 67,2 punten. Soliste Mara
behaalde 72,2 punten en behaalde de
tweede plaats. Met 60,7 punten was er
een eerste plaats voor het team Leanne,
Joyce en Femke. Ook het duo Renée en

Femke werd eerste (63,9 punten).
Bij de categorie artistiek programma werd het team van Anne, Britt,
Iris, Joelle, Maartje en Silke tweede met
83,4 punten. Go For It! werd tweede
met 165 punten bij het vrij podium en
de danscombinatie Go For It! en Let’s Do
It! werd eerste met 205 punten.

Nieuwe categorie bij zevende
editie Dotje Toernooi
Bij de zevende editie van het Dotje Toernooi op Hemelvaartsdag 30 mei worden de deelnemende voetbalteams verdeeld in drie categorieën. Voor het eerst wordt er onderscheid gemaakt tussen prestatieve en recreatieve teams. De damespoule blijft gewoon bestaan. In totaal strijden 54 teams om de prijzen bij het toernooi op
sportpark Panningen-Noord in Panningen.
Het Dotje Toernooi is de opening van het jaarlijkse seizoen waarin
verschillende weken op rij toernooitjes plaatsvinden op de terreinen van
de voetbalclubs in Peel en Maas. Het
voetbaltoernooi in Panningen zit met

54 teams al helemaal vol. De duels
gaan tussen ploegen van zes spelers.
De eerste poulewedstrijden beginnen
om 10.15 uur. De knock-outfase gaat
rond 15.30 uur van start. Rond de klok
van 18.00 uur zijn alle winnaars van
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meer heeft afgestaan. Twee wedstrijden voor het einde van de competitie
kon hen de titel niet meer ontgaan.
Met maar liefst ruim 93 procent van
de te maken caramboles en 143 wedstrijdpunten, hebben ze de competitie
afgesloten. Panningen 2 sloot de competitie af met een tweede plek en 125
wedstrijdpunten.

MD Meijel wint gemeentebeker
De gemeentebeker werd gewonnen door de danscombinatiegroep Go
For It! en Let’s Do It! van de Meijelse
vereniging. In het Vrij Podium brachten
zij samen een show ten tonele. Deze
werd door de jury met de eerste prijs
beloond. Het was voor de Limburgse
Bond de eerste wedstrijd van dit jaar.

ADVERTENTIE W E E K

Dotje Toernooi 2019 bekend. Daarna
verplaatst het geheel zich naar de
feesttent die op het terrein aanwezig
is. Dj Ruud Peeters en dj Willie verzorgen de muziek tijdens de middag en
avond.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00
Panningen rondom 18 Novemberring € 8,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Programma weekend bekendgemaakt

Beringe op de kop voor internationaal treffen
De organisatie van het 5xBeringen Treffen heeft het programma voor
het weekend bekendgemaakt. Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli
staan het Rabobank Spel zonder Grenzen, verschillende feesten in de hal
van Touringcarbedrijf Ghielen en het 5xBeringen Festival op het programma. Vanwege alle activiteiten wordt de Kanaalstraat het hele weekend voor een groot gedeelte afgesloten voor verkeer.
Het gehele programma is opgebouwd rondom het belangrijkste
gedeelte van het treffen dat één
keer per drie jaar plaatsvindt: het
Rabobank Spel zonder Grenzen op
zaterdagmiddag. De sportteams van
de zeven deelnemende dorpen strijden dan tegen elkaar om de winst.
Het spel vindt plaats op het grasveld tussen de Kanaalstraat en de
Pastoor van Bastenbatenburglaan.
Aan de zijkant van het speelveld

verrijst een tribune voor publiek.
De Kanaalstraat is van donderdagavond tot en met maandagavond
grotendeels afgesloten voor verkeer.
Op vrijdag komen de gasten
uit de zeven dorpen met de naam
Beringen of een variant daarop aan
in Nederland. De Duitse, Zwitserse,
Luxemburgse en Belgische bezoekers slapen voornamelijk bij gastgezinnen in het dorp. Daarvoor heeft

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatiebedrijf
welk dealer is van diversen A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Baliemedewerker
onderdelen magazijn (m/v)
Wij vragen:
• mbo werk- en denkniveau;
• affiniteit met de land- en tuinbouwbranche;
• kennis en ervaring met landbouwmachines
in de ruimste zin van het woord;
• ervaring in soortgelijke functie is wenselijk;
• accuraat en zelfstandig
kunnen werken;
• een servicegerichte
instelling;
• technisch onderlegd;
· rijbewijs B.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie in een klein en prettig teamverband;
• een prima salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf;
• aanvullende opleidingen;
• groeimogelijkheden tot afdelingshoofd.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
of per e-mail: m.coenders@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

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

GLASHOUT
VANAF N50Um³DopOvooUrra
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de organisatie op dit moment zo’n
driehonderd slaapplekken geregeld
bij Beringse inwoners. Op vrijdagavond is het openingsfeest in de
hal van Touringcarbedrijf Ghielen
waarbij ook de sportteams worden
gepresenteerd.
Zaterdags is het tijd voor het
spel zonder grenzen dat vrij te
bezoeken is voor iedereen. In de
avonduren is de hal van Ghielen
weer het toneel van een feestavond. Daar wordt ook het win-

nende sportteam bekendgemaakt.
Een dag later begint om 11.30 uur
het 5xBeringen Festival. Op verschillende plekken in het dorp verrijzen themapleinen waar allerlei
dingen te zien en te beleven zijn.
Zo zijn er een kinderplein rondom
basisschool Onder de Linden, een
5xBeringen museum, een internationale kookwedstrijd en is er straattheater te vinden in het dorp. Rond
00.30 uur volgt een nog onbekende
afsluiting van het weekend.

Het wordt na 1969, 1983 en
1998 de vierde keer dat het treffen in Nederland plaatsvindt. Het
evenement wordt om de drie jaar
per toerbeurt gehouden in één van
de zeven plaatsen in Duitsland,
België, Luxemburg, Zwitserland en
Nederland met de naam Beringen
of een variant daarvan. Kijk voor
meer informatie over het evenement, passe partouts en kaarten voor de feestavonden op
www.5xberingen.nl

Zelfstandig ondernemers

Bijeenkomst oprichting
Broodfonds Peel en Maas
De overkoepelende vereniging Broodfonds is woensdag 29 mei aanwezig op een informatiebijeenkomst in
Panningen om uitleg te geven over het oprichten van het Broodfonds Peel en Maas. Deze bijeenkomst is in
zaal-restaurant De Houbereij.
Tijdens een eerste bijeenkomst in
april werd de belangstelling gepeild
voor het oprichten van een broodfonds in Peel en Maas. Tot nu toe
hebben zo’n twintig personen interesse getoond om mee in te stappen
in het initiatief. Een broodfonds is een
inkomensvoorziening voor zelfstandig
ondernemers in geval van arbeidson-

geschiktheid. Elke deelnemer zet elke
maand een vast bedrag op een eigen
broodfondsrekening.

Schenking
deelnemers
Bij ziekte krijgt de ondernemer elke maand een schenking van

de andere deelnemers. Het bedrag
is afhankelijk van de hoogte van
de maandelijkse inleg. Op de bijeenkomst op 29 mei vertellen
betrokkenen van de landelijke overkoepelende vereniging Broodfonds
over Broodfonds Peel en Maas-in
oprichting. Inloop is vanaf 19.45 uur
en de bijeenkomst start om 20.00 uur.

Alpe d’HuZes op voor Kankerbestrijding

Cake-actie brengt 1.500 euro op
De cake-actie van Team Fysiomotion uit Panningen van vrijdag 17 mei, die samen met Bakkerij Broekmans
werd georganiseerd, heeft in totaal 1.566,66 euro opgebracht voor Stichting Alpe d’HuZes. Dit bedrag werd door
de bakkerij nog verhoogd tot 1.750 euro.
Team Fysiomotion doet donderdag 6 juni mee aan de actie Alpe
d’HuZes. De deelnemers beklimmen
hier tot zes keer de berg Alpe d’Huez
in Frankrijk om zo veel mogelijk geld
op te halen voor het goede doel:
KWF Kankerbestrijding. Om extra
geld bij elkaar te sprokkelen, maakten de leden van Team Fysiomotion

op vrijdag 17 mei een 120 kilometer lange tocht langs diverse filialen in Noord- en Midden Limburg en
Brabant van Bakkerij Broekmans uit
Panningen.

KWF
In de winkels werd cake verkocht, waarvan een deel van de

opbrengst ten goede kwam aan
KWF. Bij de finish van de ‘cake-tocht’
werd het eindbedrag bekendgemaakt. In totaal bracht de cakeverkoop 1.566,66 euro op. Dat bedrag
werd door de bakkerij verhoogd tot
1.750 euro. Het team heeft inmiddels
ruim 18.000 euro opgehaald voor
KWF Kankerbestrijding.
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Gielke 17e op eerste NK-finale
Door: sportclub Pareja
Gielke Verhaeg van SC Pareja uit Panningen reisde zaterdag 18 mei af naar Vianen voor de Nederlandse
kampioenschappen turnen allround pupil 1 N3. Ze sloot haar allereerste NK-finale af met een zeventiende plek.
Op zondag 19 mei werd ze bij de toestelfinales zesde en vierde van Nederland.
Gielke begon met een brugoefening en daarna volgde de balk,
waar ze een score van 13.20 kreeg.
Daarmee werd ze vierde op dit toestel.
Op de vloer maakte ze wat foutjes
waardoor het punt wat laag uitviel.
Bij de sprong eindigde ze nog sterk.
Met een strakke overslag met een min
pasje en mooie streksalto werd ze op

dit toestel achtste. Uiteindelijk eindigde ze op de zeventiende plek van
Nederland.
Op zondag mocht ze nogmaals
richting Vianen voor de toestelfinales
vloer en balk. Ze begon de middag op
vloer en straalde tijdens de hele oefening. Ze wist zelfs een punt hoger te
scoren dan op zaterdag. Hiermee werd

ze op vloer zesde van Nederland.
Daarna naar de balk, waar Gielke
als laatste aan de beurt was. Hier
turnde ze een geweldige oefening,
waarbij de radslag tot tenenstand niet
helemaal ging zoals gepland. Maar
doordat de rest van de oefening erg
strak was, werd ze met 0.100 punten
verschil net vierde met een 13.30.

Overwinning SV Panningen

LTC Tonido aan kop
Door: tennisvereniging LTC Tonido
De afgelopen twee speeldagen hebben de heren van tennisclub
LTC Tonido goede zaken gedaan in de hoofdklasse. Door twee overwinningen en puntenverlies bij de andere koplopers staat de Baarlose
verenigingen nu 5 punten los van de nummer 2.
Op de vierde speeldag kwam
Urmond op bezoek. Die ploeg
werd maar vier games gegund.
Urmond kon geen partij bieden aan
het solide spel van de Baarlonaren.
Na Urmond volgde de uitwedstrijd
tegen Baexem. Ook in deze wedstrijd
leden de Baarlonaren geen puntverlies, al scheelde het niet veel.

Peter Amendt en Paul Janssen hadden een derde set nodig om het punt
binnen te halen. Dit betekent dat
Tonido 8 punten bij mag schrijven en
nu alleen koploper is geworden met
18 punten uit 5 wedstrijden. Omdat
de nummer 2, Den Helze uit Geldrop,
gelijk heeft gespeeld, staat Tonido nu
5 punten los.

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenvoetbalteam van Panningen trad zondag 19 mei op sportpark Panningen-Noord aan tegen
DES Swalmen. Beide ploegen waren nog in de race voor de derde periodetitel in de 4e klasse D. De kansen voor
Swalmen waren op de vingers van één hand te tellen, Panningen grossierde in het missen van kansen, maar wist
toch een 3-0 overwinning te behalen.
De eerste grote kans voor
Panningen deed zich voor in de 6e
minuut, toen de jarige Robin van Osch
strandde op keeper Sten Geraedts van
Swalmen. Vier minuten later overkwam
Idris Pakasa hetzelfde. In plaats van
met zijn linkerbeen uit te halen, produceerde hij vrij voor de Swalmense
doelman een onschuldig rollertje met
de buitenkant van zijn rechtervoet.
Dries zou dit later in de wedstrijd ruimschoots compenseren. In de 23e minuut
gaf Robin van Osch af op de vrijstaande
Idris Pakasa. Sten Geeraedts stond op

het verkeerde been en Idris had de
vrije hoek gezien. Een bekeken passje
met de binnenkant van de voet betekende 1-0. In de 28e minuut scoorde
William Steeghs met een laag schot de
2-0. In de 38e minuut werd zowaar een
gevaarlijk schot op doel van Swalmen
genoteerd. Panningen-doelman Jordy
Nelissen stond echter paraat. Na rust
veranderde er weinig. Panningen kreeg
weer kansen, maar slaagde er niet in
de score op te voeren. Een verre uittrap
van Jordy Nelissen bereikte Idris Pakasa
in de 67e minuut en die scoorde de 3-0.

In de 75e minuut was dan de publiekswissel. ‘Abwehrchef’ Bram Leenders
verlaat na twintig jaar het eerste elftal
van Panningen om op een niveau lager
te gaan voetballen. Onder luid applaus
verliet hij het veld. Lars Mestrom verving hem en zo kabbelde de wedstrijd
naar zijn einde. Swalmen haakt af in de
strijd om de derde periodetitel. De kansen van Panningen zijn miniem, maar
nog wel intact. Panningen is afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd
Horn-VV Kessel. En dan moet er nog
gewonnen worden van Bieslo.

De Cavaliers scoort op
springwedstrijden
Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en Caprilli
Voor ruiters van PSV De Cavaliers en Caprilli uit Panningen stonden in het weekend van zaterdag 18 en zondag
19 mei diverse wedstrijden op het programma in onder andere Someren, Kronenberg, De Mortel, Asten en Well.
Daar werd een aantal keer de overwinning binnengehaald.
PSV De Cavaliers uit Panningen deed
in het weekend van zaterdag 18 en
zondag 19 mei mee aan een samengestelde menwedstrijd in Kronenberg en
wedstrijden in Someren, De Mortel en
Asten. Eric Steijvers wist tijdens de menwedstrijd de overwinning mee naar huis
te nemen met Bo en Tess. Isa Snijkers
wist in het Keelven in Someren twee
keer de overwinning te behalen in de
klasse CDE-B L1 L2 met Quebec. Jessica
Maassen nam deel aan een springwedstrijd in De Mortel en behaalde hier

een derde prijs in de klasse D-L met
Bockmann’s Punto. Met Bockmann’s
Coco wist ze de overwinning te behalen in de klasse D-Z. Op de springwedstrijd in Asten behaalde Janine
Maassen de tweede prijs in de klasse
B met Kiekiviola. John, Henriëtte en Ivo
Steeghs van PSV Caprilli uit Panningen
stonden zondag 19 mei op een wedstrijd in ‘t Knikkerven in Well, die werd
georganiseerd door LR Vitus. Ivo nam
gedurende de dag deel aan de springwedstrijd met drie paarden. Met Iranta

wist hij in de klasse L door twee keer
foutloos te blijven, de vierde prijs te
halen. In de klasse B nam hij deel met
Bella Garanta. In de barrage helaas een
balkje, maar ze sprongen toch samen
naar de vijfde prijs. Henriëtte nam in de
ochtend deel met Jenzo Ferrari S, een
debuut in de dressuurklasse L1. Samen
wisten ze een winstpunt mee naar huis
te nemen. John was in de middag aan
de beurt met Gesture S in de klasse
dressuur Z1. In de tweede proef gingen
ze met de eerste prijs naar huis.

Nipte nederlaag voor SV Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 19 mei in de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen een
nipte 2-1 nederlaag geleden in en tegen Leunen. De winnende treffer voor de thuisploeg viel vlak voor tijd.
Op het fraaie sportpark ’t Klaverblad
floot arbiter Ger Driessen uit het ZuidLimburgse Grevenbicht. Egchel begon
slap aan het duel, Leunen was de
betere ploeg in deze fase. Toch zou de
ploeg van trainer Jonn Smedts op voorsprong komen in de 20e minuut. Colin
Bruisten bracht met een steekbal topscoorder Frank Gielen in stelling, deze
rondde prima in de verre hoek af, 0-1.
Leunen kreeg de kans op 1-1 na
ruim een half uur. Een overtreding op
Ryan Bruisten werd niet bestraft en uit
de daaropvolgende tegenaanval schoot

een Leunense aanvaller in kansrijke
positie naast het doel van keeper Bjorn
Oomen. Na de thee werden de broers
Colin en Ryan Bruisten vervangen door
Rik Rambags en Koen Schroijen. Egchel
moest terug en kwam weinig meer
aan aanvallen toe. Na een klein kwartier kwam de verdiende gelijkmaker op
het scorebord. Nadat in eerste instantie
de bal tegen de lat was beland, schoot
Stefan Jacobs het leer in de rebound
tegen de touwen, 1-1.
De thuisploeg ging op jacht naar de
winnende treffer. De gasten kwamen

er weinig meer uit. Het warme weer
begon ook zijn tol te eisen, waardoor
de vermoeidheid toesloeg. Er werd nog
een paar keer geappelleerd voor een
strafschop voor Leunen, maar de arbiter liet telkens doorspelen. Vlak voor
tijd viel de beslissing. Een als voorzet bedoeld afstandsschot van Wouter
Lenssen viel via de verste paal binnen,
2-1. Einde wedstrijd. Komende zondag
speelt Egchel de laatste wedstrijd van
dit seizoen thuis tegen Grashoek, dat
verrassend verloor en het kampioenschap niet meer in eigen hand heeft.

TE KOOP
Geraniums, surfinia,
bacopa, knolbegonia
en vele andere
soorten perkplanten
M. Verhees
Egchelseweg 18, Panningen
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Diverse podiumplaatsen

Lilian van Rijt Neder
lands kampioen
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
Atletiek Helden organiseerde in het weekend van zaterdag 18 mei
de Guus Wokke Opticienloop in Kessel. Eigen atleten deden hier aan
mee, en met succes, want er werden diverse podiumplaatsen behaald.
Ook deden vier leden mee aan het Nederlands kampioenschap baanatletiek in Gouda. Lilian van Rijt en Job Dusch veroverden daar de titel.
De bambino’s trapten de hardloopwedstrijd in Kessel af met het
rennen van een afstand van 500
meter door het centrum. Daarna was
het achtereenvolgens de beurt aan
de 1.000, 2.500, 5.000 en 10.000
meter. Bij de Bambinoloop was
Daniek Grommen de snelste, bij de
jongens 1.000 meter won Simon
Goossens net voor Finn Janssen, die
tweede werd. Bij de meisjes 1.000
meter werd Floor van Riel derde, net
als broer Guus van Riel op de 2.500
meter bij de jongens. Bij de meisjes
2.500 meter werd Robin Scheenen
tweede en Anouk Bussemakers
derde. Bij de senioren werd Judith de
Bruin derde op de 5.000 meter. op
de 10.000 meter kwam Roel Smedts
verrassend goed voor de dag door
de eerste plaats op te eisen bij de

senioren. Wiel van Lier werd derde
bij de M60. Omdat het de tiende editie was, stelde Guus Wokke dit jaar
ook nog eens extra prijzen voor alle
tiende plaatsen ter beschikking.
Datzelfde weekend vonden ook
de Nederlandse kampioenschappen
baanatletiek voor masters plaats in
Gouda. Nico Verstraten (2.000 meter
steeple 65+), Ron Koster (5.000 meter
40+), Job Dusch (800 meter 35+) en
Lilian van Rijt (100 meter, 45+) vertegenwoordigden daar de club. Ron en
Nico behaalden beiden een tweede
plaats in een tijd van 17.13,91 minuten en 8.57,31 minuten. Lilian en Job
waren beiden niet te kloppen in de
series en finaleraces en liepen naar
winnende tijden van 14,64 seconden
en 2.01,10 seconden en daarmee de
titel Nederlands kampioen.

Helden zicht op nacompetitie
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 19 mei in geslaagd om de volgende horde richting een
mogelijke plek in de nacompetitie te nemen. In Ysselsteyn werd er gewonnen van de plaatselijk SV. Eindstand
0-1, een score die hoger uit had kunnen vallen.
Helden had het grootste gedeelte
van de wedstrijd het overwicht in
Ysselsteyn. Waar Ton Peeters twee
keer bijna wist te profiteren van een
slippertje in de Ysselsteynse defensie
mocht hij na een half uur aanleggen
voor een strafschop, nadat Tim Pilon
ten val werd gebracht. Hierin slaagde
Peeters wel, waardoor de eindstand
al vroeg op het scorebord stond.
Stan Bouten was vlak voor de rust
het gevaarlijkst voor de thuisploeg.
Zijn schot mistte echter richting, waardoor het een prooi werd voor doelman
Bouten.

Ondanks dat Boy Geerets vroeg
in de tweede helft een niet te missen
kans om zeep wist te helpen, voerde
Helden ook na de rust de boventoon.
Ton Peeters mocht zelfs opnieuw
aanleggen voor een strafschop, maar
deze keer kwam doelman Swinkels als
winnaar uit de bus. Hierdoor bleef het
spannend en mocht Ysselsteyn blijven
hopen op een resultaat. Helden bleef
echter aandringen en op zoek naar
meer. Doelpunten van Bas Wijnands
en Freek Kessels werden afgekeurd
vanwege buitenspel en Ton Peeters
vergat invaller Kick Bluijssen een niet

te missen kans te bieden toen beiden
alleen richting het vijandelijke doel
stoomden. Aan de andere kant probeerde Ysselsteyn vooral hun luchtmacht te zoeken, maar geen van hen
wist doelman Bouten nog in verlegenheid te brengen.
Komende zondag zal Helden in
een rechtstreeks duel met HBSV uit
Hout-Blerick strijden om een plek in de
nacompetitie. De winnaar van die laatste competitiewedstrijd zal hoe dan
ook een poging mogen wagen om te
promoveren. Een eventuele verliezer is
afhankelijk van de resultaten elders.

Darters Boesjer 2 weer kampioen
Door: Marcel Timmermans
Het tweede dartteam van café De Boesjer uit Kessel is onlangs onverwacht weer kampioen geworden in de
tweede divisie C. Door winst tegen de directe concurrent Harmonie uit Arcen werd de titel binnengehaald. Ook
lukte het in Venlo de algehele titel te veroveren.
Na een weergaloze finale, waar
het team van de Boesjer vier weken
voor het einde nog 10 punten achterstond, werd toch het kampioenschap
binnengehaald in de tweede divisie C.
Mede door een 2-7 winst tegen directe

concurrent Harmonie uit Arcen, waar
de eerste wedstrijd in een 1-8 verlies
eindigde, werd de titelrace weer spannend. De mannen uit Kessel, Angelo,
Daan, Jack, Marc en Marcel, hielden de
kopjes koel en wonnen met 2 pun-

ten voorsprong de titel. Ze gingen ook
naar Venlo voor de algehele titel van
de VDO (Venlose Darts Organisatie)
en ook deze werd binnengehaald.
Nu mag het team naar Nijkerk voor de
landelijke titel.

Het MAXimale uit je proefrit?
Kom naar de AutoArena proefrittendag in Venlo.
KOOPZONDAG 26 mei 10.00 - 17.00 uur
Beschikbare modellen
Volkswagen T-Cross, T-Roc, Tiguan
SEAT Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco
SKODA SCALA, KAROQ
AUDI E-tron, Q2, Q3

Tijdens de AutoArena Proefrittendag kunt u intensief kennismaken met de specifieke
rijeigenschappen en prestaties die zo kenmerkend zijn voor de modellen van
Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA. Elektrisch rijden, een zuinige motor of een
motor met een extra bite? U kiest uw proefrit uit onze beschikbare modellen.

Op zondag 26 mei kiest u uw eigen teammaatje. En wilt u geen moment missen
van de FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO? We kijken gezellig
samen om 15.10 uur live naar Formule 1 en halen zo het MAXimale uit deze dag.
Bent u er klaar voor? Vergeet niet uw rijbewijs mee te nemen!

AutoArena Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40

www.autoarena.nl
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Schutters vrijstaand

Onderlinge compe
titie zit er op

sport 19

Maasbree en Baarlo

Terechte puntendeling in derby
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 heeft zondag 19 mei thuis in Maasbree de punten eerlijk verdeeld met
aartsrivaal Baarlo. Voor de rust was Baarlo de betere ploeg, maar na de rust kwam ze sterk terug. Het 2-2 gelijkspel gaf de verhoudingen goed weer.

Door: Jo van der Sterren, schietvereniging Bree 4.5
Voor de schutters vrijstaand zit de onderlinge competitie er op.
Verschillende leden van Bree 4.5 wisten een podiumplek te bemachtigen. Marco Vissers wist het zilver te pakken in de B-klasse en Drees
Wijnen pakte brons in de C-klasse.
Marco Vissers veroverde medaille
met een gemiddelde van 281,20
geschoten punten. Hij miste het goud
op 0,50 punten. Thijs Philipsen viel
net buiten de prijzen met zijn gemid-

delde van 278,30 ringen. Drees
Wijnen greep in de C-klasse het brons
met een gemiddelde van 270,50 ringen. Het binnenseizoen zit er daarmee op voor de schutters.

Kampioenschap ver
weg voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Door een 2-3 verlies in blessuretijd op zondag 19 mei heeft
Grashoek nog maar een minimale kans om kampioen te worden van de
vijfde klasse D. Geheel tegen de verhoudingen in won VOS uit Venlo het
duel omdat Grashoek verzuimde het genadeschot uit te delen. VOS
bleef echter leven en scoorde in de 93e minuut de 2-3.
Grashoek had de nederlaag
aan zichzelf te danken, maar de
rol van de scheidsrechter Verberne
en de grensrechter van VOS waren
zeer discutabel. Al in de 1e minuut
werd een goal van Grashoek onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Onterecht omdat de bal via
een VOS-speler bij Bas Gloudemans
kwam. Drie minuten later scoorde
VOS de 0-1 door een doelpunt van
Woycek Serafinski. Grashoek was
hierdoor even aangeslagen, maar
na 15 minuten hervond de ploeg
zich en was het eenrichtingsverkeer. Chris Hunnekens kon in de
37e minuut over links doorbreken
en schoot tegen de paal. Uit de
rebound kon Bas Gloudemans de 1-1
scoren.

Eenrichtingsverkeer
In de tweede helft ging Grashoek
door. In de 53e minuut nam Jordi
Luyten een perfecte vrije trap op
links. Bas kopte de 2-1 in het doel.
Grashoek probeerde daarna de 3-1 te
forceren. VOS was rijp voor de sloop,

maar bleef in leven omdat die derde
treffer niet werd gemaakt. Toch kwamen de Venlonaren op 2-2 in de 85e
minuut door een frommelgoal.

Gelijkspel door
frommelgoal
Op dat moment was er nog
niets aan de hand, want ook bij een
gelijkspel bleef Grashoek de kansen op een kampioenschap in eigen
hand houden. Grashoek bleef op de
counter loeren en kreeg twee uitgelezen kansen op de 3-2. Bij de 2-3
speelde de scheidsrechter weer een
hoofdrol in het nadeel van Grashoek.
Een vlagsignaal van de Grashoekse
grensrechter werd niet gehonoreerd,
waardoor invaller Hakim Lakhlifi de
winnende 2-3 kon scoren. De tijd
na dit doelpunt was te kort om de
schade nog te herstellen.
De beste kansen op een kampioenschap heeft nu United dat
een beter doelgemiddelde heeft
dan VOS. Grashoek is afhankelijk van twee misstappen en moet
zich bijna zeker gaan richten op de
nacompetitie.

MVC’19-speler Ron van den Kerkhof in een fel duel
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Baarlo moest winnen en was gretig op alle fronten. Mathijs de Vogel
bezorgde de Maasbreese verdediging
hoofdbrekens, terwijl de behendige
Dennis van der Vinne en de Baarlose
uitblinker Arman Melkonjan de beide
Maasbreese flankverdedigers Clim
Moonen en Frank Haenen vaak aftroefden in de duels. Na een mooie pass van
Mathijs de Vogel kwam Dennis van der
Vinne vrij voor MVC’19-keeper Stan Caris
te staan. Hij opende in de 12e minuut
de score, 0-1. MVC’19 had pas in de
28e minuut haar antwoord klaar. Met
een verdekt schot verraste Daan Peters

Baarlo-keeper Jeffrey Schouenberg, 1-1.
Baarlo was niet aangeslagen, want nog
geen vier minuten later stond de 1-2 op
het scorebord voor de gasten. Armnan
Melkonjan was Frank Haenen te slim af.
De fraaie lob van de Baarlonaar was het
doelpunt van de match. MVC’19 moest
tot overmaat van ramp Daan Peters en
Mike Peeters door blessures vervangen
door Bart Houben en Willem Holthuijsen.
Na de pauze kwam MVC’19 herboren uit
de kleedkamer. In de 46e minuut zette
de snelle invaller Bart Houben de turbo
aan. Zijn perfecte voorzet werd door Ron
van den Kerkhof schitterend afgewerkt.

Daniel Eggert aanwinst Bevo Hc
De 29-jarige Deense handbalspeler Daniel Eggert versterkt vanaf het seizoen 2019/2020 twee seizoenen lang
het eerste handbalteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen. De linkshandige rechteropbouwer speelde de
afgelopen jaren in Duitsland.
De Deense Eggert is na Nick de
Kuyper de tweede nieuwe naam
voor de ploeg van trainer Jo Smeets.
Eggert is 29 jaar, 2 meter lang en van
oorsprong afkomstig van de ‘Deense
handbalschool’. De afgelopen vier jaar

was hij actief in de tweede Duitse
Bundesliga, waar hij voor ASV Hamm
en TSV Bayer Dormagen speelde.
“Eggert heeft drie weken geleden tijdens een stage in Panningen
een zeer sterke indruk achtergelaten”,

38e editie

Volleyen met Hemel
vaart in Kessel
In Kessel wordt op Hemelvaartsdag traditioneel een volleybaltoernooi georganiseerd door volleybalclub Kessel. De 38e editie van dit
Hemelvaartvolleybaltoernooi vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei
op sportpark De Roode Egge in Kessel.
Tijdens het toernooi wordt er
gevolleybald in diverse categorieën: van beginnen recreatief
tot ervaren en vergevorderd, van
3-tegen-3-beachvolley tot het traditionele 6 tegen 6. Ook dit jaar is er
weer een aparte poule voor ‘kiëten’
en vriendengroepen. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur en

na afloop is er in de nabijgelegen
feesttent muziek van dj La Fiësta
Mania.
Inschrijven voor het toernooi
kan nog tot zondag 26 mei via
www.vckessel.nl Neem voor
meer informatie contact op met
de toernooicommissie via
toernooi19@vckessel.nl

Het schot ging echter tegen de paal.
MVC’19 ging meer duels winnen, al kon
je aan de ploeg zien dat de hitte en het
lange seizoen in de benen begint te zitten. Tien minuten voor tijd kreeg MVC’19
na een overtreding in het Baarlose strafschopgebied een penalty. Aanvoerder
Ron van den Kerkhof verzilverde dit
buitenkansje, 2-2. Iedereen was blij met
het eindsignaal. Baarlo moet nog flink
aan de bak tegen Blerick op de slotdag.
Alleen bij winst is Baarlo zeker van prolongatie naar de derde klasse. Baarlo
hoopt dat MVC’19 in Velden tegen IVO
voor de volle winst gaat.

ag
donderdag vrijd g
zaterdag zonda

aldus Bevo. “Zowel de technische staf,
als de toekomstige ploeggenoten zijn
verheugd over de komst van de Deen.
Met deze aankoop laat Bevo Hc duidelijk haar ambities zien voor de toekomstige Bene-League competitie.”
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‘Koffie met’ ook in Kessel
en Panningen
Het nieuwe initiatief ‘Koffie met’ van Bibliotheek Maas en Peel, waarvan inmiddels twee bijeenkomsten bij de bieb in Baarlo zijn georganiseerd, komt ook naar Kessel en Panningen. Op woensdag 29 en
donderdag 30 mei vinden daar koffiemiddagen plaats waarbij bezoekers met een speciale gast in gesprek
kunnen gaan.
Met het initiatief ‘Koffie met’
wil de bibliotheek één keer per
maand haar klanten op een vaste
dag en een vast tijdstip uitnodigen
om samen aan tafel te gaan en
koffie te drinken. Daarbij schuift
steeds een gast aan waarmee de
bezoekers in gesprek kunnen gaan.

De eerste ‘Koffie met’ in de Kesselse
bibliotheek vindt plaats op woensdag
29 mei. Te gast is Yvonne Nelissen,
die trouwambtenaar is bij gemeente
Peel en Maas en hier iets over komt
vertellen.
De bijeenkomst begint om
14.30 uur en duurt tot 15.30 uur. In

De goedkoopste uit de regio

Panningen is Roeland Zeevenhoven
op Hemelvaartsdag donderdag 30
mei, tijdens de manifestatie De Dag
van Morgen, te gast. Hij komt om
15.00 uur iets vertellen over vitaal
ouder worden bij de bibliotheek.
Deelname aan de koffiemiddagen is
gratis en aanmelden is niet nodig.

Metal/Rock Night bij Sjiwa Baarlo
Vanwege het 800-jarig bestaan van Baarlo en omdat het progressieve metal-festival Progpower Baarlo dit
jaar voor de 20e keer plaatsvindt, wordt er op zaterdag 25 mei een gratis muziekavond georganiseerd bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. Deze staat geheel in het teken van metal- en rockmuziek.
Tijdens de Metal/Rock Night treden de bands Day Six, Armed Cloud
en de Volbeat tributeband 16 Dollars
op. DayDe
Six staat bekend om haar
De goedkoopste
goedkoopste
progressieve metal, maar maakt ook
uitstapjes naar (hard)rock, metal, jazz
en funk met bands als Rush, Deep
Purple, Pink Floyd, Opeth en Porcupine
Tree als inspiratiebronnen. De band

UITGEBREID
EN VERS

stond meerdere keren op het festival
Progpower in Baarlo.
De symfonische metal-formatie
Armed
Cloud uit Nijmegen, met
uit
de
uit
de regio
regio
Baarlonaar Rico Noijen als drummer, staat als tweede op het podium.
Hun muziek is geïnspireerd op Dream
Theater, Queensrÿche, Rainbow, Iron
Maiden en Sonata Arctica.

Prachtige

hangmanden

Ten slotte is er een optreden van
de Volbeat tributeband 16 Dollars,
die sinds 2012 bestaat en de oude
‘Volbeat sound’ ten gehore brengt.
De Metal/Rock Night wordt georganiseerd door Progpower Baarlo en
Sjiwa. De zaal gaat open om 19.30 uur
en Day Six begint om 20.15 uur met
spelen. De toegang is gratis.
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Het koor uit Helden geeft
meerdere keren per jaar een concert.
Dit keer werd gekozen voor het
Egchelse gemeenschapshuis als
plaats van handeling.

Munttrio
Dirigent Marcel Kuepers leidt het
koor en Ludmila Seroo begeleidt op
piano. Ook is er een muziekoptreden

van violiste Mariska Rijk, fluittiste
Katrien Heerkens en pianist Marcel
Kuepers die sinds 2012 het Munttrio
vormen. Het voorjaarsconcert begint
om 15.00 uur en duurt tot 16.15 uur.
Na afloop van het concert is er de
mogelijkheid om na te praten met
een drankje. De toegang is gratis; er
wordt enkel een vrijwillige bijdrage
gevraagd.

Voorspeelochtend
Semper Avanti
De jeugd in opleiding van fanfare en drumband Semper Avanti
houdt op zondag 26 mei een voorspeelochtend. De leden laten dan alle
ouders, broertjes en zusjes en alle andere familieleden horen wat ze
geleerd hebben. De voorspeelochtend duurt van 10.00 tot 12.00 uur en
vindt plaats in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Semper Avanti speelde zelf op
zondag 12 mei nog tijdens de moederdagbrunch bij Pluktuin In de 7e
Hemel in Grashoek. Daarbij werden onder meer nummers gespeeld

uit de films van Braveheart, Mary
Poppins en Harry Potter. Verder werden ook de liefhebbers van blues- en
rockmuziek op hun wenken bediend
met onder meer Queen-nummers.

Schlagergroep
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Heldens Gemengd Koor Bel Canto treedt zondag 26 mei op met haar
jaarlijkse voorjaarsconcert bij gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel. Naast
het koor staat ook een muzikaal intermezzo van het Munttrio uit
Tegelen op het programma.

De goedkoopste uit de regio
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Voorjaarsconcert
Bel Canto in Egchel
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Maasbree
‘Schlagergruppe’ Die neue Fünf uit Venlo treedt zondag 26 mei op in
de rabozaal van MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Ze speelt meezingmuziek uit de jaren 50, 60 en 70 onder begeleiding van enkel een accordeon.
Die neue Fünf werd in 2005 opgericht door vijf leden en oud-leden van
het Venlose smartlappenkoor Schoën
Luuj. Inmiddels bestaat de schlagergroep uit zes dames en zes heren. Zij
communiceren als grap altijd in steenkolenduits en spreken elkaar met een

Duitse voornaam aan. Hun repertoire
bestaat uit schlagers uit de jaren 50,
60 en 70 van de vorige eeuw en ze
begeleiden zichzelf enkel met een
accordeon. De zaal is open vanaf
11.30 uur en om 12.00 uur start de
‘schlagergruppe’ met spelen.
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Natuureducatieorganisatie IVN Helden organiseert dit jaar weer een
dagwandeling. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 juni en gaat
naar het Zuid-Limburgse heuvellandschap.
De wandeling is dit jaar 16,5
kilometer lang en gaat door het
Zuid-Limburgse heuvelland, met veel
maretakken door de kalkrijke grond,
mooie vergezichten en diverse hoogteverschillen. De tocht voert ook
langs beekjes en door het Vijleneren Holsetterbos.
De organisatie raadt deelnemers
aan te zorgen voor goed schoeisel en kleding die past bij het weer.
Deelnemers moeten daarnaast zelf
voor een lunchpakket en voldoende
drinken zorgen. Onderweg is er geen

horecagelegenheid en de lunch is
in de open lucht. Na afloop van de
wandeling wordt er voor koffie of
thee en vlaai gezorgd.
Vertrek per bus is op zaterdag 1 juni in Panningen vanaf het
Wilhelminaplein bij het Huis van de
Gemeente om 08.00 uur. Naar verwachting is iedereen rond 19.00 uur
weer terug. Kijk voor meer informatie over de dagwandeling op
www.ivn.nl/afdeling/ivn-helden
bij ‘IVN dagwandeling door het
Vijlener- en Holsetterbos’.
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Foto-expositie 100 jaar
harmonie Meijel
De foto-expositie over de 100-jarige geschiedenis van Harmonie Eendracht Meijel is tot en met juli nog vier
weekenden te bezoeken bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het eerstvolgende weekend dat de expositie geopend is, is op zaterdag 25 en zondag 26 mei.
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72e Fancy fair Meijel
Ontwikkelingswerk Meijel organiseert voor de 72e keer een fancy
fair voor missie-ontwikkelingswerk in Niger, Nicaragua en Peru. Deze
vindt op zondag 26 mei plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Tijdens de fancy fair zijn er
kraampjes met artikelen uit Niger,
Nicaragua en Peru. Ook is er een
‘nummertent’, kan er touwtje worden
getrokken en zijn er oud-Hollandse
spellen als het visspel en ballen
gooien. Bij het Rad van Avontuur zijn

er prijzen te winnen. De muziek wordt
verzorgd door dj John Wijnen en er
zijn optredens van DéDé Dance Ballet.
De fancy fair begint om 13.30 uur.
Een dag later, op maandag 27 mei,
is er om 19.30 uur superkienen in het
gemeenschapshuis in Meijel.

Wandeltour voor
goede doel
De wandeltocht Grand Tour de Bree door het Maasbreese buitengebied vindt dit jaar plaats op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei.
De organisatie ligt ook dit jaar bij Stichting Herberg Papilio, dat daarnaast het goede doel is waaraan de tocht is gekoppeld.

De harmonie op het KRO-concours in 1965
(Foto: Harmonie Eendracht Meijel)

De jubilerende harmonie heeft
foto’s, documenten en diverse krantenknipsels verzameld van activiteiten
die Harmonie Eendracht de afgelopen
100 jaar heeft ontplooid. Te zien is
onder andere materiaal van de concoursen, waaronder twee keer een

landskampioenschap en éénmaal een
Limburgs kampioenschap, concerten,
huldigingsconcerten en ‘Wòr Méél
Gröts Òp Is’ (WMGOI), Ceciliafeesten
enzovoorts.
In de weekenden van zaterdag en
zondag 25 en 26 mei, 15 en 16 juni,

22 en 23 juni, 6 en 7 juli is de expositie te bekijken tijdens openingstijden
van gemeenschapshuis D’n Binger,
van 09.30 tot 13.00 uur. De officiële
groeps- en concoursfoto’s blijven tot
en met november te bezichtigen in de
straat van D’n Binger.

Nieuw evenement

Panningen in teken van
‘Dag van Morgen’
Het centrum van Panningen staat op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei volledig in het teken van het nieuwe
evenement De Dag van Morgen. Op het Raadhuisplein, de Markt en de Raadhuisstraat zijn diverse zaken te zien
die te maken hebben met senioren die vitaal willen blijven en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.
Daarnaast gooien verschillende bedrijven en organisaties de deuren open om iedereen een kijkje te gunnen.
Op het Raadhuisplein vindt al
enkele jaren met Hemelvaartsdag
De Smaak van Peel en Maas plaats.
Dat evenement gaat gewoon door.
Op het plein geven diverse winkels,
bedrijven en organisaties invulling
aan gezonde voeding met streekproducten. Vooral de asperge wordt extra
uitgelicht. Er zijn koks aanwezig die
bezoekers laten proeven wat er mogelijk is met onder meer asperges.
Dit jaar wordt voor de eerste keer
ook de rest van het centrum betrokken
bij een nieuw evenement: De Dag van

Morgen. Het achterliggende thema is
dat mensen steeds ouder worden en
ook steeds langer thuis moeten blijven
wonen. “Om die ‘dag van morgen’ vol
vertrouwen en met plezier tegemoet
te zien, zijn (aankomende) senioren op
zoek naar nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding, sporten, hulpmiddelen
en diensten”, aldus de organisatie.

Treintje op en neer
Op De Dag van Morgen is in het
hele centrum bij allerlei verschillende
bedrijven, organisaties en vereni-

gingen te zien wat er mogelijk is op
onder meer het gebied van zelfstandig blijven wonen, mobiliteit, voeding, hobby’s, vrijwilligerswerk en
bewegen. Zo is de MS Vereniging
Noord- en Midden-Limburg aanwezig met een stand. Verder rijdt
er een treintje op en neer naar de
andere locaties die meedoen en niet
in het centrum van Panningen liggen. Ook onder meer gemeenschapshuis In Kepèl, het Missiehuis en het
Rouwcentrum Panningen gooien de
deuren open op de dag.

De wandeltocht gaat door het
Maasbreese buitengebied. Er zijn
afstanden van 8, 12, 20, 30 en
40 kilometer, alle routes zijn bewegwijzerd en er is een routebeschrijving. De organisatie raadt stevig
schoeisel aan, omdat paden moeilijk begaanbaar kunnen zijn. Er is
onderweg een pauzeplaats bij zorg-

boerderij Dubbroek. De Grand Tour
de Bree start bij ruiter- en ponyclub De Cowboys aan Kerkdijk 4 in
Maasbree tussen 07.30 en 12.30 uur.
Deelnemers aan de wandeltocht
steunen met hun deelname de stichting, die zich inzet voor gezinnen die
een kind verloren hebben en hen
een lotgenotenvakantie aanbiedt.

Optredens Jeugd
Open Podium Meijel
Op drie locaties in Meijel brengen jonge leden van Harmonie
Eendracht Meijel op zondag 26 mei hun talenten ten gehore. Dan vindt
de eerste Meijelse Jeugd Open Podium plaats.
De optredens worden georganiseerd vanwege het 100-jarig
bestaan van de Meijelse harmonie. Tijdens het Jeugd Open Podium
passeren allerlei podiumkunsten
de revue. Er is muziek die gemaakt
wordt met verschillende instrumenten, maar ook zang, dans en een

goochel-act. Alle optredens worden drie keer vertoond. De podia
staan bij lunchroom Oppe Koffie op
het Raadhuisplein en bij ijssalon ‘t
IJshofje en restaurant De Heere van
Meijel op de Dorpsstraat. Alle optredens beginnen om 14.00 uur en de
toegang is gratis.

Repair Café

Rollators repareren
Bij het Repair Café bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo wordt zaterdag 25 mei speciaal aandacht besteed aan het repareren van rollators.
Wie graag eens zijn of haar rollator na wil laten kijken, of wanneer
iets gerepareerd moet worden, kan
hiervoor terecht bij de vrijwilligers
van het Repair Café. Verder kun-

nen ook andere kapotte spullen
langs worden gebracht om te worden gerepareerd. Het Repair Café bij
De Engelbewaarder is van 10.00 tot
12.00 uur.
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Europese Parlementsverkiezingen

Metal/Rock Night met
Day Six, Armed Cloud en 16 Dollars

Inschrijven Wandeldriedaagse
Meijel

Tijd: zaal open 19.30 uur
Organisatie: Progpower en Sjiwa
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo

Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Flora-inventarisatie

Kampioensreceptie VC Peelpush

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-lokaal Kloosterstraat Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: sporthal De Körref Meijel

Voorinschrijving Rabobank
Jeugdvierdaagse

Foto-expositie 100 jaar
harmonie Meijel

Bijeenkomst Broodfonds
Peel en Maas in oprichting

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: Beatrixstraat 10, Panningen en
Cederstraat 4, Maasbree

Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: inloop 19.45 uur
Org: Broodfonds en Broodfonds Peel en Maas
Locatie: zaal-restaurant De Houbereij Panningen

Lezing over afzetting
burgemeester De Pollaert

Voorspeelochtend jeugd van
fanfare en drumband
Semper Avanti Grashoek

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

Collecte anjer-actie Baarlo
Tijd: vanaf 18.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo
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Tijd: 20.00 uur
Org: Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo
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Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Receptie Meijel A
kampioen Driebanden

Optreden schlagergroep
Die neue Fünf

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: BC Meijel
Locatie: café-restaurant Colé Meijel

Tijd: zaal open 11.30 uur
Locatie: rabozaal MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Dorpsspel Peel Zonder Grenzen captainsgame met dj Deejean

Fancy fair
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Ontwikkelingswerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: Alexanderhof Meijel
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Ophalen spullen rommelmarkt
22 september

Jeugd Open Podium
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht Meijel
Locatie: Dorpsstraat en Raadhuisplein Meijel

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Rommelmarkt Meijel
Locatie: Meijel
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Hemelvaartsdag Wandeltocht
Grand Tour de Bree voor goede doel
Tijd: start tussen 07.30-12.30 uur
Organisatie: Stichting Herberg Papilio
Locatie: start ruiter- en ponyclub Kerkdijk 4,
Maasbree

Hemelvaartvolleybaltoernooi
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportpark De Roode Egge Kessel

Voetbaltoernooi Dotje Toernooi
met aansluitend feestavond
Tijd: 10.15 uur
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Evenement De Dag van Morgen
over vitaal ouder worden
Tijd: 11.00-17.00 uur
Org: De Dag van Morgen en Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Foto-expositie 100 jaar harmonie
Meijel

Voorjaarsconcert Bel Canto
en Munttrio

De Smaak van Peel en Maas
met asperge in de hoofdrol

Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00-16.15 uur
Organisatie: Bel Canto
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 11.00-17.00 uur
Org: AspergeGilde en Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Superkienen

Koffie met Roeland Zeevenhoven
over vitaal ouder worden

Repair café Baarlo rollators repareren
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo
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Oud-ijzerinzameling

Breincafé Baarlo en Venray
trefpunt over Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH)

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

Dorpsspel Peel Zonder Grenzen
met aansluitend feestavond
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Alexanderhof Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Ontwikkelingswerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: SGL Zorg
Locatie: SGL Pastoor Geenenstraat 64, Baarlo
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Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 16.00-20.00 uur
Org: Stichting Volksfeesten Baarlo en VV Tupos
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel
Locatie: Os Thoes Koninginnelaan 14, Kessel

Inschrijven Wandeldriedaagse
Meijel
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Volksfeesten volleybaltoernooi

Bakwedstrijd en high-tea-proeverij ‘De Koekebakkers van Kessel’

Muziek onder de Toren met
Jeugdfanfare De Echo

Muziek onder de Toren met
Senioren Orkest Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

‘Koffie met trouwambtenaar
Yvonne Nelissen’

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.30-15.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Kessel

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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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 26 mei
H. Mis 09.30 uur - koor
Woensdag 29 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling beringe:
Op maandag 3 juni is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels. De dichtgebonden zakken
kunt u afgeven op het kerkplein van
13.30 tot 14.30 uur en van 17.00
tot 18.00 uur. Ons team staat klaar
om u te helpen bij het uitladen.
Ook kunt u de zakken iedere dag,
wanneer het u uitkomt, voor de
garagedeur achter de pastorie (Aan
de Muele) plaatsen. Kunt u het niet
zelf brengen: bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

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

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 26 mei
10.30 uur: Eucharistieviering waarin
de kinderen van groep 4 van de
basisscholen de Eerste H. Communie
ontvangen.
Assistentie: Mevr. Els Hanrats Mevr. Marianne Verhappen
Woensdag 29 mei
19.00 uur: H. Mis bij gelegenheid van
de meimaand bij Kapel ‘t Rooth.
Zang Dameskoor.
Intenties: Overl. ouders DriessenDaemen, Lei en Lies, Mia en Jeu en
zoon Frans en schoonzoon Jan. Marjo
Braun. Overl. ouders Gerard Smets en
Dorothea Hanssen en overl. kinderen.
Overl. ouders Wiel en Beth van der
Sterren-Wijnen, dochter Door Kuijers-

Kerkdiensten
Zondag 26 mei
H. Mis 11.00 uur
Donderdag 30 mei
H. Mis 11.00 uur: viering 1ste H.
Communie van de kinderen
Zondag 2 juni
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 mei
H. Mis 11.00 uur
Woensdag 29 mei
H. Mis 19.00 uur Hemelvaart t.i.v. Mie
Willems-Kessels

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 26 mei
H. Mis b.g.v. viering 1ste
H. Communie 10.00 uur
Donderdag 30 mei
H. Mis Hemelvaart van de Heer 10.00
uur - herenkoor
Doopviering 11.30 uur:
Lois Janssen

van der Sterren, schoondochters
Nel van der Sterren-Beckers en Door
van der Sterren-Smolders en kleinzoon
Wiljo van der Sterren. Louis Vrenken,
An Vrenken-Wijnen, schoonzoon Jeu
en Dick. Overl. ouders Zeelen-Bosch
en kinderen; overl. ouders Linssenvan Deurzen, kinderen en kleinkind.
Lei Daemen (Venlose weg) verjaardag.
Jan Hanrats en familie Hanraets.
Ed van der Sterren. Jeu en Bet ZeelenDaemen, zoon Lei en dochter Miep.
Voor alle overleden leden van
buurtvereniging Veldsehuizen.
Voor de overledenen van buurt ‘t Rooth.
Donderdag 30 mei
Feest van ‘s Heren Hemelvaart
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers Dhr. Jacques Bouten
Mededelingen
Viering Eerste H. Communie
In de eucharistieviering van zondag
26 mei om 10.30 uur zullen de
kinderen van groep 4 van de
basisschool de Eerste H. Communie
ontvangen. In het middenschip van

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%
kort
ing

op dekbed

reiniging

actie geldig tot
30

juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

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 25 mei
Geen H. Mis
Woensdag 29 mei
H. Mis vooravond Hemelvaart 17.30 uur
Zaterdag 1 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catharina
Bos-Daniels en Cornelis Jacobus Bos;
Piet Keijsers en Lies Keijsers-Smolders
(jaardienst); uit dankbaarheid leden
verzetsbeweging en oorlogsslachtoffers
1945 (gest. jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 25 mei
H. Mis zonder koor t.i.v. Harrie Vrinssen
en Jo Vrinssen-van den Eijnden; Wiel
Simons (gest. jaardienst); Dries Nijssen-

de kerk zijn plaatsen gereserveerd
voor de ouders en gezinsleden van de
communicanten.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 77 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 25 mei
19.15 uur. Jaardienst voor
Handrie Timmermans.
Truus Timmermans van den Beuken
en Hans Timmermans. Jaardienst voor
Naadje Konings en Lies Konings Teeuwen. Overleden ouders Nol Jacobs
en Mien Jacobs - Benders.
Maandag 27 mei
19.00 uur Rozenhoedje bij de kapel
van de familie Meerts.
Woensdag 29 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken
van de parochie.
Donderdag 30 mei
Hemelvaart 10.00 uur Eerste
H.Communie van de kinderen.
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Thijssen en overleden fam. NijssenThijssen; Piet en Mien van den Broek;
uit dankbaarheid.
Maandag 27 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 28 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 30 mei
11.00 uur H. Mis Hemelvaart bij
Mariagrot met dameskoor t.i.v.
Harrie Evers (sterfdag en jaardienst);
Sjang Evers en Lena van Wandeloo
(jaardienst); Harrie Gielens, Truus
Gielens-Maessen en Ton Gielens; uit
dankbaarheid.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 24 mei
H. Mis 09.00 dagkapel
Zaterdag 25 mei
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; To Janssen-van der Linden
(sterfdag) en Piet Jansssen en zoon
Sjraar; Jac Kerkhof en Nelly KerkhofHendriks; Andreas Crommentuijn en

Zaterdag 1 juni
19.15 uur H.Mis voor de parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 25 mei
17.00 uur H. Mis in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zaterdag 25 mei
8.00 uur H. Mis.Broederschap
St. Antonius en St. Urbanus.
Zondag 26 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Voor de parochie.13.30 uur
Doopviering van Jolijn Theeuwen.
Dondertdag 30 mei
9.30 uur H. Mis. Hemelvaartsdag.
Eerste H. Communie voor de kinderen
van de Basisscholen.
Vrijdag 31 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
in de St. Annakapel.

TE KOOP BOUWGROND
Perceel bouwgrond gelegen aan de Zonnedauw te Meijel.
Perceelgrootte maximaal 855 m2 en minimaal 700 m2.
Rapport grondonderzoek is aanwezig.

Heeft u interesse bel dan 06-22512256.

Gertrudis Crommentuijn-Kusters; Leo
Steeghs (Vosberg), en Ans SteeghsStevens, Maria Gommans-Steeghs en
overleden fam. Steeghs-Rutten en
overl. fam. Verbugt-Gommans;
Extra collecte misboekjes
Zondag 26 mei
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur.
Doopsel in de parochiekerk 14.00 uur:
Daisy van Melick
Dinsdag 28 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 29 mei
H. Mis 19.00 uur vooravond
Hemelvaart in de dagkapel samenzang
Donderdag 30 mei
Geen H. Mis
Vrijdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur 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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 26 mei
9.30 uur Jaardienst Sjra Timmermans
en Gertruda en Elizabeth
Timmermans- Joosten Leen Joosten.
Zondag 2 Juni
9.30 uur Jaardienst Martien Heymans
en Helena Heymans - Rutten.
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Plastisch chirurg
17 juni Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst
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T V Inruil
1499,-

1999,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

SMART

300,-

GRATIS
BEZORGD!

4K

-/-

OLED

ULTRA HD

1199,-

500,-

GRATIS
BEZORGD!

1499,-

4K QLED TV / QE55Q9FNAL

4K OLED TV / KD55AF8BAEP

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Ultra Black Elite • Beeldkwaliteit PQI 3700, HDR 2000

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • OLED
• Acoustic Surface-technologie • 4K HDR Processor X1 Extreme

GRANDIOZE INRUILKORTING
op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

12 49
4 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

FullHD

SMART

449,-

379,-

FULL HD TV / TX-40FSW404

SMART

649,-

569,-

4K TV / KD49XF7096BAEP

• 40" (101 cm) • Full HD • Smart TV • V-Real-Smart Pro Technologie

Tummers

4K

ULTRA HD

NIEUW!

• 49" (124 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • 4K X-Reality PRO

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

IN

Tummers

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

