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Rennen voor blinden
en slechtzienden
AtletiekHelden hield op zaterdag 13 februari haar eerste echte training voor blinden en slechtzienden. Eerder werd al een proeftraining gehouden, maar zaterdag renden
vier deelnemers en hun buddy’s in de winterse kou ‘officieel’ hun rondjes op het Thyas Complex in Panningen. De 9-jarige Max (rechts van het midden met de blauwe jas)
uit Maasbree heeft al sinds kort na zijn geboorte problemen met zijn zicht. Hij geniet van de kans die de atletiekvereniging hem biedt. Uiterst rechts is Ine Jacobs te zien.
De Panningse is de trainster van het stel en stond aan de basis van de oprichting van het groepje. De deelnemers komen voortaan op zondagochtend vanuit Tegelen, Belfeld,
Roermond en Ospel naar de baan in Panningen om lekker hun rondjes te rennen. Lees verder op pagina 12

Veertien scholen stappen over naar ROUTE 8

Bijna geen Cito-toetsen meer in Peel en Maas
Nog maar twee basisscholen in de gemeente Peel en Maas maken gebruik van de Cito-toets. De scholen
moesten voor 1 februari aangeven welke toets ze de kinderen van groep 8 gaan voorleggen. De elf reguliere
basisscholen van onderwijsinstelling Prisma kozen voor de ROUTE 8-toets van A-Vision, net als de drie Kerobeischolen in Maasbree en Baarlo. Basisscholen Den Doelhof in Meijel en De Omnibus in Baarlo bleven bij Cito.
Sinds vorig jaar moeten scholen
groep 8-leerlingen verplicht een eindtoets laten maken. Drie versies van die
eindtoetsen zijn door het ministerie van
Onderwijs goedgekeurd. Basisscholen
hebben de keus uit de ROUTE 8-toets
van A-Vision, de IEP-toets van Bureau
ICE en de Cito-toets.

Adaptieve toets
Prisma koos voor de ROUTE 8-toets,
waar onder andere Nieuweschool
in Panningen bij aangesloten

is. Kirsten Krebbekx, lid van het
kwaliteitsteam van Nieuweschool,
legt uit waarom de onderwijskoepel
voor de andere toets koos. “ROUTE
8 is een adaptieve toets, waarbij de
toets zich tijdens de afname aanpast
aan het niveau van het kind. De toets
wordt digitaal gemaakt en als een kind
een goed antwoord geeft, wordt de
volgende vraag moeilijker. En als het
kind een vraag fout heeft, wordt de
volgende vraag makkelijker. Dus de
opgaves zijn voor ieder kind anders.”

doordat het juiste antwoord bij iedere
versie op een andere plek staat.”
Onderwijsinstelling Kerobei
maakt ook de overstap naar ROUTE 8.
De scholen binnen de onderwijsinstelling mochten zelf de keuze maken en
Ieder kind maakt dus een unieke
De Violier in Maasbree en De Bolleberg
toets bij ROUTE 8. Dat is echter niet de
en Panta Rhei in Baarlo besloten
enige reden dat Prisma koos voor de
over te gaan naar het alternatief.
nieuwe toets. Krebbekx: “De Cito-toets
Voornamelijk vanwege het feit dat de
duurt drie ochtenden. Dat zorgt voor
toets adaptief is, zo laten De Bolleberg
veel spanning. ROUTE 8 duurt maar
en De Violier weten.
twee á drie uur. Het is dus in één
Basisschool Den Doelhof in Meijel
ochtend klaar en mag zelf ingepland
blijft bij de Cito-toets voor de leerlinworden tussen 15 maart en 15 april.
En omdat iedere versie uniek is, hoeven gen. De school legt uit: “We hebben
twee jaar geleden meegedaan aan een
de leerlingen ze niet allemaal tegelijk
pilot van de ROUTE 8-toets. De kinderen
te maken. Het kan ook in groepjes.
Afkijken is trouwens ook niet mogelijk, vulden toen gelijktijdig zowel de

ROUTE 8 als de Cito-toets in. De uitslag
van de ROUTE 8-toets kwam niet overeen met onze adviezen. De adviezen
bij hen waren in zestig procent van de
gevallen hoger dan die wij als school
voor de kinderen hadden. Wij starten
niet met een nieuwe toets, totdat die
betrouwbaarder zijn.”
De Jenaplanschool De Omnibus
in Baarlo blijft ook bij de Cito-toets.
“De kans is echter groot dat we in
de toekomst overstappen naar een
alternatief”, laat de directeur van de
Baarlose basisschool weten. “We willen
ons eerst nog meer verdiepen in de
andere toetsen voordat wij een keuze
maken waarvan wij vinden dat die het
beste bij ons past.”
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Biljart verdwijnt uit Maasbree
Nog even en dan kan er in
Maasbree niet meer gebiljart
worden. De organisatie van Stichting MFA en de biljartvereniging van
het dorp kwamen er samen niet uit
in de onderhandelingen. Totdat de
multifunctionele accommodatie
(MFA) in gebruik wordt genomen,
kan de vereniging nog gebruik
maken van sociëteit ’t Hofje en
sportcentrum D’n Adelaer.
Coen Joosten van de biljart
vereniging in Maasbree maakt zich
ernstig zorgen. “We hebben ons
niet ingeschreven voor de nieuwe
MFA, omdat de kosten voor ons te
hoog waren”, laat hij weten. De
onderhandelingen met de organisatie
van het nieuwe dorpscentrum liepen
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stuk op onder andere de hoogte van de
huur en de eis dat het biljart verrijdbaar
moest worden. Hans Vaessen, voor
zitter van Stichting MFA Maasbree legt
uit: “Een biljart heeft ruim 30 vierkante
meter nodig. Omdat er zeker
25 verenigingen gebruik gaan maken
van de ruimtes in de MFA, kunnen wij
die ruimte niet permanent vrijhouden
voor de biljartvereniging bijvoorbeeld.
Daarom hebben we als eis gesteld
dat het biljart verrijdbaar moest zijn
en hebben we aangegeven dat we
een huurbedrag in rekening zouden
moeten brengen. De vereniging gaf

aan de huur niet op te kunnen brengen. zien van haar plannen om naar de MFA
Daarop zijn we uit elkaar gegaan in de
te verhuizen. We hebben als stichting
onderhandelingen.”
nog een aantal gesprekken gehad met
enkele biljarters die bij sociëteit ’t Hofje
biljarten. Maar ook voor hen was de
eis om het biljart verrijdbaar te maken
Alle verenigingen betalen volgens
Vaessen ‘een vergelijkbaar bedrag’ met een onoverkomelijke barrière.” Dat in
combinatie met het ruimtegebrek en
wat ze nu aan huur kwijt zijn om zich
de beperkte bergruimte bij de MFA,
in de MFA te huisvesten. De biljartmaakt dat de sport straks niet meer
vereniging was de enige die daar een
beoefend kan worden in Maasbree.
probleem mee had. “We behandelen
De biljartvereniging vindt het
alle verenigingen hetzelfde en er is
onbegrijpelijk dat het zowel voor de
altijd ruimte voor onderhandeling of
tegemoetkoming over het huurbedrag. vereniging als voor recreatievelingen
Uiteindelijk gaf de vereniging aan af te straks niet meer mogelijk om een

Te dure huur

balletje te stoten. “In ieder dorp
van Peel en Maas staat een biljart
in een gemeenschappelijke ruimte.
Alleen in Maasbree is dit niet
mogelijk”, aldus een teleurgestelde
Joosten. Voorzitter Hans Vaessen geeft
aan er alles aan gedaan te hebben
een biljart te realiseren in de MFA.
“Het was ook geen optie er een bij
de Dorpsdagvoorziening te plaatsen.
Er zou nog eens goed gekeken moeten
worden of dit op een andere locatie
wel mogelijk is. Daar denken we met
de mensen graag over mee.”
(Foto-impressie: DMV Architecten)

Hoge inbraakcijfers week voor carnaval

Geen verhoging inbraakcijfers
tijdens carnaval
Carnaval heeft niet gezorgd voor een verhoging van het aantal woninginbraken in gemeente Peel en Maas, zo blijkt uit cijfers van de politie. In Meijel,
Kessel en Baarlo werd tijdens de carnavalsdagen melding gemaakt van één woninginbraak per dorp. Verder werd er in Kessel ook nog een poging tot
inbraak geconstateerd. Gezien de cijfers van de week ervoor, toen elf woninginbraken of pogingen tot inbraak plaatsvonden, is het een laag aantal.
In de week voorafgaand aan
carnaval, van maandag 1 februari
tot en met vrijdag 5 februari, was er
sprake van liefst elf woninginbraken
in de gemeente Peel en Maas.
Daarvan waren er vijf in Kessel. In de
week van 25 januari tot 31 januari
waren er maar drie geregistreerde
woninginbraken.

In Maasbree vonden de
laatste drie maanden de meeste
woninginbraken plaats (15), maar
tijdens de carnavalsperiode werd
er geen enkele melding gemaakt
van een inbraak. In Kessel was het
in de week voor carnaval liefst vijf
keer raak in twee dagen, tijdens de
vastelaovend was het met een inbraak

en een poging tot inbraak rustiger dan
de week ervoor.
De politie adviseerde mensen voor
en tijdens carnaval extra alert te zijn.
“We willen de mensen alert maken
dat dieven vaak actief zijn tijdens
zo’n dagen waarop mensen vaak niet
thuis zijn”, laat een woordvoerder
van de politie weten. “Niets wijst er

nu op dat er een inbraakgolf heeft
plaatsgevonden, dus blijkbaar is het
gelukt. We adviseerden de mensen om
ramen en deuren goed af te sluiten
of om de buren te vragen een oogje
in het zeil te laten houden als ze op
stap gingen of naar de optocht gingen
kijken. Voorkomen is nog altijd beter
dan genezen.”

Overlast bevers ook in Peel en Maas
Het waterschap heeft haar handen vol aan de bevers in de provincie. Zo ook in Peel en Maas. Het bestrijden van de overlast kost steeds meer geld.
De afgelopen drie jaar kostte het beverbeheer Limburg 600.000 euro.
In de gemeente Peel en Maas
zitten op meerdere plekken in het
watersysteem bevers, net zoals in de
rest van de provincie. Ze zijn onder
andere te vinden in het Kanaal van
Deurne en de Helenavaart bij Meijel,
de Everlose Beek bij Beringe, de
monding van de Tasbeek, Bovenloop
Groote Molenbeek Boksloot, De Weerd
en de uiterwaarden langs de Maas.
Wat de bevers Peel en Maas
kosten, is niet bekend. Omdat het
beschermde dieren zijn, kunnen ze
niet zomaar worden verjaagd, gedood,
gevangen of zonder vergunning ergens
anders worden uitgezet. Limburg is
een zeer geliefd gebied bij de bever
door de beekdalen, lager gelegen

gebieden waardoor een beek stroomt,
en de hoge kwaliteit van het water.
Waterschap Peel en Maasvallei is een
groot voorstander van beekdalen.
“Maar daar horen nou eenmaal
ook bevers in thuis”, aldus een
woordvoerster. “In sommige gevallen
ontstaat er een knelpunt tussen het
voorkomen van de streng beschermde
bever en onze taak als peilbeheerder
van beken of als bestrijder van muskusen beverratten.” Die knelpunten
worden voornamelijk veroorzaakt
door de bouw van beverdammen en
de schade die daardoor ontstaat bij
bijvoorbeeld het land van boeren.
De visvijver Stokershorst, vlakbij de
Noordervaart en een van vaste visplek-

ken van HSV De Noordervaart uit Meijel,
is een van die knelpunten. “Bevers uit
de Noordervaart staken de weg over
naar de visvijver, omdat ze in de oevers
van de vijver holen hadden gegraven.
Op de weg daartussen zijn inmiddels
vijf dieren doodgereden. Omdat het
een kwestie van tijd was voordat er
weer een overreden zou worden,
hebben we de provincie gevraagd
om zogenaamde ontsnipperings-
maatregelen te nemen.” Die zorgen
ervoor dat het voor dieren niet meer
mogelijk is een weg over te steken of
dat de dieren juist veilig aan de overkant kunnen komen.
Een ander knelpunt van het
waterschap is de bever die zich bij

de Everlose Beek heeft gesetteld.
“Die zit er al sinds afgelopen zomer en
sindsdien probeert de bever een dam
te bouwen tegen het krooshek van een
gemaal, die de waterstand regelt. Dat
gemaal is eigendom van Waterschap
Peel en Maasvallei en is heel erg
belangrijk voor de wateraanvoer van
het gebied”, aldus het waterschap,
die er een dagtaak aan heeft om het
zand en de takken weg te halen die
de bever er tegenaan bouwt. “Het is
moeilijk om duurzame maatregelen
te treffen die voorkomen dat de bever
schade toebrengt aan het gemaal”,
aldus de woordvoerster. “Onze voorkeur
gaat uit naar de bever vangen en hem
zo uit de beek houden.”
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Fietsparkeerplaats aan de Lange Heide

Vaten afgewerkte olie
gevonden in Maasbree

Overheerlijk!

Aan de Lange Heide in Maasbree werden donderdag 11 februari twee vaten gevonden. De brandweer van het
dorp werd opgeroepen om deze te verwijderen.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

in het stukje bos werden gedumpt.
Via telefoonnummer 0900 8844 kan
contact worden opgenomen met de
politie. (Foto: Brandweer Maasbree via
Facebook)

Verbod opgelegd vanwege roken joint

Bestuurder aangehouden
na negeren rijverbod
De politie van Peel en Maas heeft in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 februari een jonge bestuurder
aangehouden nadat deze een rijverbod had gekregen.
Rond 01.30 uur controleerde
de politie een voertuig in Maasbree,
waarin twee jonge jongens zaten
die bekend waren bij de agenten.
Volgens de politie waren de jongens
een joint aan het roken, waarop
de bestuurder een rijverbod kreeg
opgelegd van de politie. Ook werd
de auto doorzocht en overhandigde

de bijrijder een klein bakje met
een gebruikershoeveelheid hennep
erin.

Bloed onderzocht
Collega’s van de politie zagen
de auto met de twee jongens rond
03.00 uur echter toch weer rijden.
Daarop werd de bestuurder mee-

genomen naar het bureau, waar
een bloedproef werd afgenomen.
Het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) onderzoekt de proef. Dan kan
worden vastgesteld of er een te
hoge concentratie van de werkzame
stof THC in het bloed van de jongen
zat. In dat geval krijgt de bestuurder
een proces-verbaal.

Aangehouden en rijbewijs ingevorderd

Dronken man rijdt zich
vast in weiland Maasbree
In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 februari heeft een dronken bestuurder van een BMW zich in een
weiland vastgereden op Heeske in Maasbree.
ging er vervolgens op hoge snelheid
vandoor en reed het buitengebied van
Maasbree in. Op Heeske verloor de
bestuurder de macht over het stuur en
reed hij zich vast in een weiland. Daar
stapte de man volgens de politie met
Agenten besloten om te keren en zijn handen omhoog uit de auto en gaf
hij meteen toe dat hij alcohol gedronhet voertuig aan te houden om een
controle uit te voeren. De automobilist ken had. Uit de blaastest bleek dat de
Tijdens de surveillance van politie
Peel en Maas kwam de bestuurder de
agenten op hoge snelheid tegemoet
rijden.

Buitengebied

man inderdaad te veel gedronken
had. Op het politiebureau werd zijn
rijbewijs ingevorderd.

Rechter beslist
De man moet zich binnenkort
voor de rechter verantwoorden. Of hij
zijn rijbewijs nog terugkrijgt, wordt
beslist door de officier van justitie.

Mede in verband met deze groei zijn wij op zoek naar
enthousiaste mensen in de functie van:

CNC-Frezer m/v
Uw profiel
• Opleidingsniveau MBO met minimaal 5 jaar ervaring
• Kennis en ervaring met bij voorkeur Mazatrol en Fanuc
besturingssysteem
• Kennis en ervaring CAD/CAM o.a. Vector NC
• Nauwkeurig, zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
werken
Wij bieden
• Een zelfstandige en verantwoordelijke job
• Een leuke inventieve afwisselende baan binnen een dynamische
onderneming
• Passende salariëring
• Werken met een modern machinepark
• Goede secundaire arbeidvoorwaarden
• Mogelijkheden tot opleiding(en)
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de
heer B. Lommen, De Hulst 3A, 5807 EW Oostrum
Tel.: 0478 – 58 29 89 E-mail: b.lommen@turning-technic.nl

www.turning-technic.nl
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het om smeerolie, ook wel afgewerkte
olie genoemd, te gaan.
De politie wil in contact komen met
mensen die meer informatie hebben
of zelfs hebben gezien dat de vaten
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Op de fietsparkeerplaats bij route
52 aan de Lange Heide in Maasbree
werden de twee vaten van ieder 100
liter gevonden. De politie ging in eerste
instantie uit van drugsafval. Later bleek

Turning Technic is toeleverancier van fijnmechanische onderdelen
welke worden vervaardigd in kleine tot middelgrote series.
De productie van deze onderdelen geschiedt met behulp van een
zeer modern machinepark. De hoogstaande kwaliteit van onze
producten en de organisatie staat hierbij centraal. Momenteel zijn
we met een prima team welke hun werkzaamheden in dagdienst
vervullen. Turning Technic is een dynamisch bedrijf welk een
gestage groei doormaakt.
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Brand tijdens optocht
In Baarlo was op maandag 8 februari meer spektakel dan alleen de
optocht: de brandweer van het dorp werd gealarmeerd voor een autobrand
op de Helling.
Terwijl de optocht door het dorp
trok, stuitten voorbijgangers op een
brandende auto op de Helling in Baarlo.
De auto stond geparkeerd op een oprit
bij een woning. De voorbijgangers
belden meteen met het alarmnummer.

De brandweer was snel ter plaatse en
wist de vuurhaard naar eigen zeggen
“met één straal hoge druk” te
bestrijden. De hulpdienst kon na ruim
een half uur weer terug naar
de kazerne.

Dorpsfiguren van Peel en Maas
4/11

Nel Manders Egchel

Elk dorp heeft er wel een: een dorpsfiguur. Een bekend gezicht op straat, iemand die altijd iets te
vertellen heeft, of het nu over vroeger gaat of vorige week. Iedereen kent deze persoon, en deze persoon
kent iedereen. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar deze ‘dorpsfiguren’ en tekent hun verhaal op. In de
vierde editie: Nel Manders (59), eigenaresse van café Manders uit Egchel.

Gaslucht in woning
Meijel
De brandweer van Meijel is zondag 14 februari uitgerukt vanwege de
melding van een gaslek. Volgens een woordvoerder ging het om een klein
incident.
van gas worden waargenomen en leek
er volgens een woordvoerder niets
meer aan de hand. Ter controle werd
netbeheerder Enexis nog opgeroepen
om te controleren of er nog reparaties
moesten worden uitgevoerd. Waardoor
de bewoner een gaslucht in huis rook,
is niet bekend.

De bewoner rook een gaslucht
in huis, waarop hij de gaskraan
dichtdraaide en de brandweer
alarmeerde. Hij werd door de
meldkamer geadviseerd het pand
te verlaten en te wachten totdat de
brandweer arriveerde. Toen die ter
plaatse kwam kon er echter niets meer

Maasbree
tijd zonder stroom
Bijna alle woningen in Maasbree zaten donderdag 11 februari een tijd
zonder elektriciteit. De stroomstoring werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden aan de Sevenumsedijk. Hoewel de meeste van de 2.500 huishoudens
al snel weer stroom hadden, moest een deel wat langer wachten.
Voor de meeste inwoners van
Maasbree was de storing van korte
duur: een kleine anderhalf uur nadat
de spanning weg viel, was de storing
alweer verholpen. Een klein deel van
de woningen in het buitengebied
moest een uurtje langer wachten, maar
ook zij hadden aan het einde van de
ochtend weer elektriciteit.

Dat de ongeveer 2.500 huishoudens van Maasbree donderdag vanaf
ongeveer 09.45 uur zonder stroom
zaten, was volgens netwerkbeheerder
Enexis te wijten aan een beschadiging
aan het net tijdens graafwerkzaamheden. Hierdoor ontstond een grote
storing in het zogeheten middenspanningsnet.

Ouder zonder
rijbewijs brengt kind
naar school
Tijdens een reguliere controle in Kessel is dinsdag 16 februari een ouder
door de politie Peel en Maas betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs.
Bij basisschool De Merwijk in Kessel
hield de politie die ochtend toezicht.
Daar werd een persoon in een auto
staande gehouden die een kind op
school af wilde zetten. Toen de politie

naar het rijbewijs van de bestuurder
vroeg, bleek dat deze niet in het bezit
was van een rijbewijs. De bestuurder
krijgt een proces-verbaal en zal een
boete thuisgestuurd krijgen.

Financiële dienstverlening
Hypotheken
Verzekeringen
John Cammaert
06 27 05 44 50

Kijk op WWW.ARGENTION.NL
of bel voor een persoonlijk gesprek!

Hagelkruisweg 2 Maasbree

077 326 37 00

post@argention.nl

Toen haar ouders eind jaren 80
besloten te stoppen met café
Manders, wilde Nel het met
haar man Thei Gommans (63)
wel overnemen. “We gingen het
proberen en zouden het tien jaar
doen”, vertelt Nel. “Inmiddels
zitten we al 27 jaar in het café”,
voegt ze daar grinnikend aan
toe. Café Manders in Egchel is
een begrip in het dorp. Eigenaren
Nel en Thei kennen iedereen en
iedereen kent de twee uitbaters.
“De mensen zijn hier kind aan huis.
Ons café is overdag niet open,
maar we hebben de ongeschreven
regel dat de vaste klanten vanaf
vrijdagmiddag achterom binnen
mogen komen. Dan steken ze
hun hoofd om de deuropening
en vragen of ze mogen komen
darten. Iedereen weet hier de
weg”, aldus Nel. Het vertrouwen
in de bekende gezichten is dan
ook groot. “Met carnaval was
Thei ziek bijvoorbeeld, toen zou
ik het eigenlijk allemaal alleen
moeten doen. Ik heb toen de
carnavalsvereniging ingelicht en zij
hebben me fantastisch geholpen”,
vertelt Nel. “Ze weten waar alles
staat, hoe de muziekinstallatie
werkt en dat ze zelf een biertje

mogen tappen als ik even weg ben bij
de bar. Hier kan bijna alles.”

‘Mensen zijn hier kind
aan huis’
Op 20 oktober 1967 werd café
Manders geopend door Jo en Mie
Manders, de ouders van Nel, die toen
zelf tien jaar oud was. “Toen mijn vader
meedeelde dat hij een café wilde
beginnen, dacht ik ‘oh jee, ook dat
nog’. We waren met zes kinderen thuis,
dus ik zat niet op nog meer drukte
te wachten.” Gauw genoeg werd Nel
gevraagd mee te helpen in het café
van haar ouders. “Glazen ophalen, het
café poetsen met mijn oudere broer en
jongere zussen, daarna een stukje vlaai
eten.” Toen Nel dertien was ontmoette
ze Thei in de kroeg. Twee jaar later
trouwde ze en op haar zestiende kreeg
ze dochter Moniek. Daarna volgde
zoon Danny.“

Bekend gezicht in
dorp
Nel is niet alleen vanwege het café
een bekend gezicht in het dorp. Ze zit
bij de fanfare en zet zich al vijf jaar in
voor de dorpsdagvoorziening in het
dorp, waar ze regelmatig een potje

kookt. Ook was ze twintig jaar lang
betrokken bij het dorpsoverleg.
“Maar om plaats te maken voor
nieuwe mensen met nieuwe
ideeën, ben ik daarmee gestopt.”
Haar man Thei werkte jarenlang als
elektricien, maar is inmiddels met
de VUT. “Hij was heel erg blij dat
we het café er ook nog bij hadden
toen hij stopte met werken”, vertelt
Nel. “Zo heeft hij nog steeds iets
omhanden en valt hij niet in een
zwart gat, zoals vele anderen.”

Hart voor Egchel
Over de toekomst is Nel
heel duidelijk: “Als wij de
juiste persoon vinden, kan
het morgen al overgenomen
worden of verkocht”, aldus Nel.
Maar aangezien Nel nog zes jaar
‘moet’ werken, gaat ze gewoon
zo door. “Ons café is toch een
beetje de huiskamer van het dorp.
Tenminste, we hopen dat mensen
dat gevoel hebben als ze hier
komen. Als de tijd komt zullen we
het dan ook niet zomaar aan de
eerste de beste verkopen. Tot die
tijd blijven we met beide voeten
op de grond staan en ik denk dat
Thei en ik het hart voor Egchel wel
op de juiste plek hebben.”
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Aspergeseizoen
27 maart geopend
Het aspergeseizoen wordt zondag 27 maart geopend bij bedrijf van
Rob en Iza van den Beucken in Helden. Dat maakte het AspergeGilde Peel
en Maas donderdag 11 februari bekend.
Na het officiële gedeelte voor
genodigden is het bedrijf van 13.00
tot 17.00 uur geopend voor publiek.
Bezoekers maken die middag kennis
met de teelt van asperges en kunnen
gerechtjes en dranken proeven die

Elf kinderen familie Beurskens uit Panningen

Samen 850 jaar oud

De elf kinderen van de familie Beurskens uit Panningen vierden onlangs de verjaardag van hun oudste
broer Wiel, die 85 jaar werd. Bij elkaar opgeteld zijn de elf broers en zussen nu 850 jaar oud. Het gaat om de
kinderen van Drika en Jacobus Beurskens-Manders, beter bekend als Stiene Kueb of Litjens Kueb. Op de foto
van links naar rechts: Jan, Jac, Mia, Nel, Wiel, An, Jeu, Wil, Piet, Frits en Gerard.

Project arbeidsmigranten
vroegtijdig beëindigd
Het project ‘Het belang van arbeidsmigranten’ dat in onder andere de gemeente Peel en Maas loopt, wordt vroeger
beëindigd dan gepland. Vanaf 1 maart pakt de gemeente de werkzaamheden van het project zelf intern verder op.
Het uiteindelijke doel van het
project was de werkzaamheden
rondom onder andere
arbeidsmigranten onderdeel uit
laten maken van de dagelijkse
werkzaamheden bij de gemeente.
Peel en Maas ontdekte dat dat
eenvoudiger te realiseren was dan
gedacht, waardoor ze hun deelname
aan het project per 1 maart kunnen
beëindigen. “Eerst hebben we lange
tijd alleen te maken gehad met

arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld
Polen”, aldus een woordvoerder.
“Sinds de oorlog in Syrië komen we
nu ook in aanraking met vluchtelingen
die naar Peel en Maas komen.
Het raakvlak met de arbeidsmigranten
is toch dat ze de taal willen leren,
onderwijs geregeld moet worden en
ze ergens moeten wonen. Door die
grote raakvlakken is besloten dat we
de werkzaamheden van het project
eenvoudig kunnen samenvoegen met

het werk wat nu al wordt gedaan.”
‘Het belang van arbeidsmigranten’
is een samenwerkingsproject van
gemeenten Peel en Maas, Horst aan
de Maas, Venray en Leudal. Binnen het
plan voerden ze gezamenlijk overleg
over het integratiebeleid van
voornamelijk Poolse immigranten.
Het plan was de opvang van
vluchtelingen en de aanpak van
arbeidsmigranten regionaal te gaan
organiseren.

Buurtpreventie

Informatiebijeenkomst
WhatsAppgroepen
WhatsAppgroepen ten behoeve van buurtpreventie: ze komen steeds vaker voor. In veel kernen in de gemeente
Peel en Maas zijn deze ontstaan uit spontane burgerinitiatieven. De gemeente organiseert nu een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.
Gemeente Peel en Maas organiseert samen met de beheerders van
de bestaande WhatsAppgroepen een
informatiebijeenkomst. Tijdens de
bijeenkomst wordt gesproken over het
inzetten van dergelijke groepen voor
buurtpreventie. In zo’n WhatsAppgroep
houden buurtbewoners elkaar op de
hoogte van verdachte situaties in de
buurt.
Tijdens de bijeenkomst vertellen
de huidige beheerders van de groepen
hoe ze dingen hebben aangepakt om
zo’n groep op te starten. Daarnaast

kan iedereen vragen stellen, bijvoorbeeld over het zelf beginnen van een
buurtgroep.
Politie en gemeente zijn blij
met de WhatsAppgroepen en de
actieve houding van inwoners van
Peel en Maas om hun gemeente
veilig te houden. Eerder al stelde een
wijkagent van Helden en Egchel dat
de communicatiemethode bewezen
is dat die werkt. “Uit onderzoeken
blijkt dat de criminaliteit daalt in de
gebieden die zijn aangesloten bij
WhatsApp-groepen.” Ze begreep dat

het tweezijdig kan werken. “Aan de
ene kant raak je misschien bezorgder,
omdat je alles meekrijgt wat er
gebeurt en als mensen ongerust zijn.
Maar aan de andere kant ben je wel
alerter en weet je wat er speelt in het
dorp.” De politie geeft aan de directe
verbinding met de inwoners zeer te
waarderen.
De informatieavond wordt
woensdag 17 februari om 19.30 uur
gehouden in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. Aanmelden
kan via oov@peelenmaas.nl

gemaakt zijn van de plant.
Het AspergeGilde Peel en Maas
is een samenwerkingsverband van
21 aspergetelers uit de gemeente.
Hun doelstelling is het promoten van
Peel en Maas als aspergeregio.
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
Tulpen te koop. Zorgtuinderij Kaate
Zandberg 10 Helden.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

www.veld-tuinplanten.nl
Plant nu uw haag. Beuken (groen en
rood) v.a. € 0.70, taxus v.a. € 1.50,
buxus, liguster, laurier, coniferen.
06 40327108.
Qi gong bij Lekker Laeve! Info en
aanmelden op www.lekkerlaeve.nl of
Molenstraat 14a Helden.
Gevonden sleutel, merk CES
(cilinderslot) op vrijdag 12 februari,
tussen bushalte en rotonde
Heezestraat-provincialeweg in
Maasbree. 077 465 17 00.
Wegens revalidatie gewijzigde
openingstijden groentewinkel.
Voorlopig open vrijdags 9-12/13-17u,
zaterdags 9-12/13-15u. Verse groente
voor een gezonde maaltijd. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Uit

Peel
en
Maas

Freek
Koopmans

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Freek Koopmans vertrok uit Beringe, maar bleef wel in eigen land. Den Haag is inmiddels alweer zeven jaar zijn
standplaats.

Vinyasa Yoga Flow voor Teens! Info
en aanmelden: www.lekkerlaeve.nl of
op Molenstraat 14a Helden.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

U staat er
niet alleen
voor!

• U bent mantelzorger en
de zorg wordt u te veel
• U bent ongeneeslijk ziek
• U hebt een dierbare verloren
• U wilt begeleiding en praten
over wat u en het gezin
bezighoudt

VPTZ - Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg

Wat kost onze hulp?
Alle hulp is kosteloos. Indien u de
Stichting financieel wilt steunen, is
een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34
t.n.v. Stichting leven
rond de dood.

06-51 21 34 43
Dit houdt in:
• voorkomen van overbelasting
van de mantelzorger
• steunen van de mantelzorger
• luisteren en ‘er zijn’
• waken bij de zieke
• helpen bij de verzorging van
de zieke

LPZ - levensbeschouwelijke
Psychosociale Zorg:
06-22 98 51 19
Dit houdt in:
• luisteren naar uw zorgen
• praten over gevoelens van
onmacht, angst en onzekerheid
• in gesprek gaan over levensvragen en het levensverhaal
• begeleiding van de zieke en
de naasten

Deze zorg wordt geboden door
geschoolde vrijwilligers.

Deze zorg wordt geboden door
professionele begeleiders.

Bel ons of kijk op de site www.levenronddedood.nl

Naar de Pabo in Helmond reisde hij nog gewoon.
Toen die studie echter was afgerond, maakte Freek (27)
de overstap naar Den Haag. “Ik ging studeren aan het
Koninklijk conservatorium daar en ben op kamers gegaan.
Nu ben ik alweer 2,5 jaar klaar met die opleiding, maar
ik woon er nog steeds. Dat is wat handiger met werk.
Ik woon in een studio in het centrum van de stad. Niet dat
ik niet wil terugkomen naar Beringe, maar het werk gaat
voor.”

Iedere dag drie banen
Want werken doet hij veel. Met zijn studie tot docent
muziek met de specialisatie drum is hij aan het werk als
leraar bij onder andere het conservatorium in Rotterdam
en de rockacademie in Tilburg, speelt hij in verschillende
bands en geeft hij inspiratieworkshops. “Ik ben eigenlijk
alleen maar bezig met muziek. Het is inderdaad wel
druk. Iedere dag ben ik wel bezig met twee of drie
banen. En dan heb ik ook nog een vriendin, Marlou, die in
Arnhem woont. Ik ben behoorlijk veel onderweg ja.”
De workshops geeft hij samen met een partner.
“De workshop heet ‘Meer muziek’. Leraren willen vaak
meer doen met muziek, maar ze weten niet wat ze
moeten doen en hoe ze het moeten doen”, legt Freek uit.
“Wij helpen hen daarbij in de goede richting.”
Met de band Lieve Bertha speelt hij in theaters en op
podia door heel Nederland. De Nederlandstalige groep
heeft inmiddels al behoorlijk wat bekendheid verworven.
Zo won de band de publieksprijs bij de Grote Prijs van
Nederland in 2012 en komen ze regelmatig voorbij op

het kanaal 101TV. Met het slagwerktheater Percossa
gaat hij binnenkort zelfs naar Amerika. “We beginnen in
Los Angeles en daarna toeren we anderhalve maand daar
rond. Eerst langs de westkust omhoog en daarna pakken
we nog een stukje Canada mee.”

Vijftig optredens in drie
maanden
Hij heeft jaren gevoetbald, maar inmiddels is voor
sport geen tijd meer in het drukke leven. “Voorstellingen
spelen is vet zwaar. De hoeveelheid optredens ligt een
beetje aan of we een toer spelen. Met Lieve Bertha
hebben we wel eens vijftig optredens in drie maanden
gedaan bij een toer. Dat tikt wel aan. En tijdens die
anderhalve maand in Amerika hebben we 25 optredens,
dus ook dat is niet niks.”
Het is niet dat hij niets meer heeft met zijn
geboortedorp. “Ik kom nog heel graag terug in Peel en
Maas hoor. Ik denk dat ik gemiddeld ongeveer één keer
per maand in Beringe kom. Dan ga ik naar mijn ouders
en dan pak ik de vrienden ook mee. Kiët ’t Gaat for life,
haha. Dat is de naam van de vriendengroep waar ik al
ontzettend lang bij zit. Daarnaast speel ik ook nog samen
met een vriend in een bandje in Peel en Maas: Plain
Bosses. We spelen vaak met z’n tweeën en soms vragen
we anderen erbij. We zijn bezig met een EP, die later dit
jaar moet verschijnen. In de zomer staan we ook nog op
festival Egopop in Egchel. Dus ook daarvoor kom ik nog
terug.” (Foto: Marlou Hensen)
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Floor Aendekerk
15 jaar
Egchel
Het Bouwens

Wat is jouw droomberoep?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
gaan doen later, maar ik denk dat ik
iets in de gezondheidszorg ga doen.
Het lijkt me ook wel leuk om later iets
met media of fotografie te gaan doen,
omdat dat me heel erg interesseert en
ik daar nu al best wel mee bezig ben.
Waar mag je jou ’s ochtends voor

gezocht

wakker maken?
Je kan me ’s ochtends eigenlijk beter
niet wakker maken. Als het dan toch
moet, kan je me best vroeg wakker
maken als we iets leuks gaan doen.
Een tijd geleden ging ik met een
vriendin naar Amsterdam en toen
moesten we ook vroeg op. Geloof me,
dan ben ik zó op, ook al ben ik echt een
avondmens.
Welke muziek luister je veel?
Dat verschilt eigenlijk, maar het liefst
luister ik naar Adele, Sia en Shawn
Mendes. Dat zijn mijn favoriete

bezorgers

vanaf donderdag 3 maart
iedere donderdag
info@goutiers.com of 077 307 47 60

m/v

jongeren 07

aan
Floor Aendekerk

artiesten. Mijn favoriete liedjes van
deze artiesten zijn onder andere Alive,
Dressed in Black, Something Big,
Imagination, Miss You en Remedy.
Het zou me ook echt heel gaaf lijken
om een keer naar een concert van een
van hen te gaan.
Welk gerecht kun jij wel of juist niet
zo goed klaarmaken?
Ik heb niet zo’n heel groot
baktalent, zullen we maar zeggen.
Als ik ga bakken, is het gewoon
gedoemd om mis te gaan.
Zo probeerde ik een keertje cakejes
te maken, maar deze leken, nadat
ik ze iets te laat uit de oven haalde,
meer op hockeypucks.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou
dat zijn?
Ik denk dat ik het liefst naar Engeland
zou willen verhuizen en dan het liefste
naar Londen. Ik vind dat zo’n leuke,
mooie stad. We zijn er afgelopen mei
met school geweest en dat was echt
iets om nooit te vergeten. We hadden
elke dag een propvolle agenda om de
mooie stad te zien en overnachtten bij
een gastgezin in huis. Echt een hele
ervaring!
Heb je ooit iets gewonnen?
Ik heb wel eens meegedaan aan een
solistenconcours en ook gewonnen.
Ik speel namelijk dwarsfluit en

piccolo. Verder heb ik wel eens
een volleybaltoernooi of –wedstrijd
en een kleurwedstrijd gewonnen.
Maar volgens mij is dat het wel zo’n
beetje.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Wifi die niet vastloopt. Als ik aan
het appen ben, heb ik heel vaak
dat mijn wifi het gewoon niet doet.
Mijn vriendinnen geven het dorp waar
ik woon de schuld. ‘’In dat gat heb je
gewoon geen wifi’’, zeggen ze dan.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik denk dat ik gewoon niet naar een
onbewoond eiland ga. Als ik met
niemand kan praten of iets kan gaan
doen, zou ik me vrij vriendeloos voelen.
En als ik dan per se zou moeten gaan,
zou ik iets meenemen waarmee ik
meteen terug kon. Een boot inclusief
navigatiesysteem, aangezien mijn
richtingsgevoel niet heel erg ‘on-point’
is.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van vroeger of die ik samen
met vriendinnen heb gemaakt. Als ik
die terug zie, denk ik aan die leuke
dingen die we vroeger samen hebben
gedaan.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Harry Potter, sowieso een van mijn
favoriete films en het lijkt me zo gaaf
om daar in te spelen. Ik zou dan graag
de rol van Hermelien willen spelen.
Zij is een van de slimsten en heeft ook
een hele belangrijke rol. Wat me ook
een leuke rol lijkt, is de rol van Bellatrix
van Detta. Meestal zijn de jongens de
slechteriken. Daarom vind ik haar extra
leuk. Ze heeft geen genade, doodt
zonder moeite en is eigenlijk gewoon
compleet krankzinnig.
Heb je een gekke gewoonte?
Ik heb zo mijn standaardopmerkingen.
Voorbeelden daarvan zijn: ‘op zich’,
‘niet zo’n strak plan’, ’ga los’, ‘ik heb
altijd gelijk’ en ‘ik zou je bijna zielig
vinden’.’ Als mijn vriendinnen dit
lezen, herkennen ze mij er denk ik
wel in.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Het gouden kruisje van mijn oma.
Dat is een kettinkje die mijn oma
vroeger van mijn opa heeft gekregen
toen ze 12,5 jaar getrouwd waren. Ik
heb haar nooit gekend en daarom is
dat ook mijn enige herinnering aan
haar.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Qua uiterlijk lijk ik toch echt meer op
mijn vader. Je ziet zo dat ik zijn dochter
ben. Qua innerlijk lijk ik toch wel iets
meer op mijn moeder, denk ik.
Geloof je in een God?
Ik weet het niet zeker. Ik geloof wel
dat er ‘iets of iemand’ is en dat er
een soort van hiernamaals is, maar
ik geloof niet dat een God de wereld
heeft geschapen en die dingen.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze me zouden omschrijven
als een eerlijk oftewel direct,
sarcastisch, creatief, energiek, een
beetje bijdehand en zelfstandig
persoon.

Plastic
tasjes
In menig gesprek komt het
onderwerp de laatste tijd wel
naar boven, de plastic tasjes.
Sinds 1 januari is het niet meer
vanzelfsprekend dat je je
boodschappen of kleding in
een plastic tasje meekrijgt,
maar moet je er voor betalen.
De plastic soep in de oceaan
wordt een steeds groter
probleem. Hierdoor heeft de
overheid besloten dat de plastic
tasjes die vorig jaar nog gewoon
gratis werden meegegeven, nu
moeten worden betaald.
Natuurlijk is het maar een klein
geldbedrag, maar ik vind het
toch maar vreemd. Plastic tasjes
zijn naar mijn mening gewoon
nodig. Als ik een boek koop
terwijl het buiten heel hard
regent, dan vind ik het
vanzelfsprekend dat er netjes
een tasje omheen wordt gedaan
zodat het niet beschadigt.
Of bijvoorbeeld kleding. Het is
vreemd om met je gloednieuwe
broek in je hand over straat heen
te lopen.
Daarentegen zie je natuurlijk
wel al resultaat. Als ik door de
stad loop zie ik al veel minder
mensen met plastic in hun hand
en er zijn zelfs al mensen die
zelf een tas van thuis
meenemen. Toch lijkt het mij
een beter idee om alle plastic
tasjes te verbieden en voor
gerecyclede papieren tasjes te
kiezen. Dit is dan misschien wel
duurder voor de winkeliers,
maar dit lijkt mij de juiste
oplossing. En daarbij ligt het
probleem volgens mij eigenlijk
niet eens bij die plastic tasjes,
maar bij de mensen die hun
plastic afval zomaar dumpen in
rivieren, het bos of in andermans
tuin. Dit zou veel strenger
aangepakt moeten worden,
want een beter milieu begint
bij jezelf!
Janique
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VVD-Kamerleden

Bezoek kamerleden
aan WP Haton en
Neptunus
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Totaal van 2.500 euro

Vijftig voedselpakketten
voor voedselbank
De Heldense supermarkt Plus Gommans heeft op vrijdag 5 februari vijftig voedselpakketten aan Voedselbank
Peel en Maas overhandigd. De pakketten zijn vijftig euro per stuk waard, waardoor de opbrengst voor de voedselbank neerkomt op 2.500 euro.

Tweede Kamerleden Karin Straus en Chantal Nijkerken hebben op
maandag 15 februari een bezoek gebracht aan WP Haton in Panningen.
Nijkerken ging daarna ook nog langs bij Neptunus Structures in Kessel.

Klanten kregen van 1 november
2015 tot en met 30 januari van dit jaar
een zegel bij elke tien euro besteding.

mensen zegels konden doneren aan de
voedselbank. Dat leverde vijftig volle
kaarten op.

Waarschijnlijk geen doorstart

Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken
tijdens haar bezoek aan WP Haton
De VVD-Kamerleden kregen een
rondleiding en presentatie bij beide
bedrijven van de fractie en bestuursleden van VVD Peel en Maas.
Diverse medewerkers van de
bedrijven stonden de twee leden
van de Tweede Kamer te woord
en vertelden over de bezigheden
van Limburgse ondernemingen.

Daarmee konden ze sparen voor een
gratis voedselpakket. Tijdens de feestdagen plaatste de winkel een pot waar

Daarnaast was er ook een vertegen
woordiging van gemeente Peel
en Maas aanwezig, waaronder
wethouder Raf Janssen. WP Haton
is een deegverwerkingsspecialist
die wereldwijd opereert. Neptunus
Structures is trendsetter in het
ontwerpen, produceren en verhuren
van tijdelijke accommodaties.

World of Shoes failliet
verklaard
De rechtbank in Roermond heeft World of Shoes failliet verklaard. De schoenenzaak Fleuren in Panningen valt
onder de VOF die failliet werd verklaard. Naast de Panningse winkel, had World of Shoes ook een vestiging in
Heythuysen en had het vijf mensen in dienst.

Curator mr. Gerrits van Van der
Putt Advocaten uit Venray zegt dat er
zeer waarschijnlijk geen doorstart gaat
komen.
“De inkooporganisatie heeft een
dag voor het faillissement alle schoenen in beslag laten nemen. Zodoende is

er geen voorraad meer en kan er geen
doorstart gemaakt worden.”
Het bedrijf had volgens de
curator alles geprobeerd om een
faillissement te voorkomen. “Er was
al jaren sprake van een teruglopende
omzet van zo’n 30 procent. Er zijn

acties gevoerd, er is gereorganiseerd,
er is een restyling geweest, er is
personeel afgevloeid en er werd
minder vierkante meter van de winkel
gehuurd. De omzet bleef echter dalen
en uiteindelijk was een faillissement
onvermijdelijk.”
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GEPLUKT Frans Koch

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Hij beheerst al decennialang het ambacht van het boekbinden. Maar ondanks dat hij zich jarenlang tussen de boeken heeft begeven, gunt hij zichzelf
naar eigen zeggen niet meer de rust om een boek open te slaan en te lezen. Deze week plukken we Frans Koch (69) uit Koningslust, boekbinder en
verenigingsman.
Het is niet zo dat Frans elke dag
iets ‘moet’. “Toch ben ik gemiddeld
zo’n tien tot vijfentwintig uur per week
bezig met boeken restaureren of binden
in mijn atelier naast het huis. Als er
werk komt en ik heb er zin in, dan
begin ik er weer aan. Het geeft me veel
voldoening. Zo ontmoet ik veel nieuwe
mensen, want ze komen van heinde en
verre. Daarbij verdien ik er een extra
zakcentje mee, zodat ik met mijn vrouw
Toos een weekendje weg kan af en

toe.” Lezen deed Frans vroeger veel,
maar nu gunt hij zichzelf daar de tijd en
rust niet meer voor.

vakbladen, familiestambomen,
Donald Ducks, rapporten, manuscripten
en vaak ook oude boeken die al
enkele eeuwen oud zijn. “Als ik alle
boeken die ik onder ogen kreeg
gelezen zou hebben, was ik al drie
keer professor en zes maal doctor
geweest en zou ik kennis hebben
van werkelijk álles”, vertelt Frans
grinnikend.
Wat Frans zoal onder ogen krijgt,
In 1970 kwam Frans als drukker
zijn tijdschriften, studieboeken, boeken
bij De Gouden Leeuw Uitgeverij
over tal van onderwerpen, kaarten,
te werken. Later kwam hij in de
afwerking van drukwerk terecht waar
hij onder andere boeken, tijdschriften
en losse papieren bond. Toen voor
een klant Okki’s en Taptoes moesten
worden gebonden, was het resultaat
niet naar wens van Frans. “Het was

Tijdschriften,
kaarten, vakbladen
en Donald Ducks

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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deels geplakt met een kaft eromheen.
Het effect was hetzelfde als bij een
kladblok. De pagina’s scheurde je er
zo uit.” Om meer over het boekbinden
te leren, begon Frans met een
avondcursus op het grafisch lyceum
in Eindhoven. “Daar leerde ik hoe ik
de band van een boek moest zetten”,
aldus Frans.

Atelier van
50 vierkante meter
In overleg met zijn werkgever deed
hij dit werk thuis. In 1983 bouwde hij
een ruimte van 12 vierkante meter aan
zijn huis om daar een paar uurtjes per
week boekbindend door te brengen.
Toen die ruimte te klein werd en de

Casa Dos bestaat bijna 10 jaar en is
werkzaam in de Regio Limburg en
Brabant (> 300 gastouders). Naast het
verzorgen van een veilige en uitdagende
opvangsituatie voor uw kinderen vinden wij
het ook belangrijk dat alle formaliteiten
goed geregeld zijn. Daarvoor staat er een
team van specialisten op het gebied van
Kinderopvang en Financiën voor u klaar!

Wij bieden aan:
een ervaren, enthousiaste,
flexibele en lieve gastouder
in Baarlo.
Opvanglocatie:
bij gastouder thuis.
Op alle dagen m.u.v. zondag
beschikbaar.

klantenkring gestaag groeide, bouwde
hij naast zijn huis een groter atelier
van 50 vierkante meter en ging hij
parttime werken bij de drukkerij.
Frans: “Ik werkte toen nog drie dagen
in Panningen, maar kreeg daarnaast
zo veel aanvragen binnen dat ik met
alle uren thuis alsnog 60 uur per week
maakte.”
In 2000 werd De Gouden Leeuw
verkocht. Een jaar later kwam Frans
op 55-jarige leeftijd thuis te zitten.
Maar niet voor lang. “Gelukkig had
ik genoeg contacten met drukkers
en drukkerijen om thuis verder te
gaan met mijn binderij. Ik begon nog
met een zevenjarige opleiding, één
dag in de week in Genk, om mijn
kennis van het boekbinden bij te
spijkeren, leerde kunstboekbinden
en verdiepte me in het restaureren
van boeken. In dat laatste bleek wel
brood te zitten.” Het atelier thuis
gebruikt hij nog steeds. Er staat een
rek met rollen bekledingsstoffen en
twee kasten met een uiteenlopende
collectie aan ingebonden boeken
met stof, leer, in bewaardozen en
met zilverkleurige of bladgouden
letters de titel gedrukt. Verder staat
er ook een ouderwetse
boekpersmachine, waar vuistdikke,
groen ingebonden boeken voor de
vogelvereniging onder liggen en
een machine met rolletjes garen om
boeken te naaien.

Slagwerk bij de
fanfare
Naast zijn grote passie, zijn
boekbinderij, kan Frans enorm
genieten van zijn grote tuin, zijn
kleinkinderen en van leuke uitjes en
vakanties met zijn vrouw. Daarbij is
Frans lid van heemkundevereniging
De Moennik en van fanfare Eendracht
Maakt Macht Koningslust. “Ik doe
slagwerk en was heel fanatiek binnen
de vereniging. Zo ben ik secretaris en
penningmeester geweest. Nu ben ik
eigenlijk vooral nog lid voor de sociale
contacten, de laatste nieuwtjes te
horen en natuurlijk om een biertje te
drinken samen.”

Ik ben Jacky. Ik ben in
het bezit van een SPW 3
kinderopvang diploma.
De grote voordelen van
gastoudervang zijn de
huiselijke sfeer en door de kleinschaligheid kun
je meer met de kinderen doen zoals naar de
speeltuin gaan of wandelen. Je hebt meer
tijd voor de kinderen, ook individueel.
Kinderen kunnen zich op hun eigen
manier ontwikkelen. De één is
misschien sneller als de ander,
maar ieder kind is uniek.

U vindt ons ook op Facebook!

Gastouderbureau Casa Dos • Schutroedeplein 2, 5961 BX Horst • info@schoutenadviesgroep.nl
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Bespreking Poll week 05

Een plastic beker voor mijn pilsje vind ik ook prima
In Maastricht tapten de kroegen in plastic beker met de carnaval. Na een
eigen rondgang langs verschillende kroegen in Peel en Maas bleek dat in
onze gemeente glas nog altijd de boventoon voert. Een aantal kroegen gaf
aan met plastic bekers te werken. We wilden weten of het de inwoners van
de gemeente iets uitmaakt om uit een plastic beker te drinken. Vandaar de
stelling: ‘Een plastic beker voor mijn pilsje vind ik ook prima’. De meerderheid,
met 64 procent van de stemmen, wil echter niet van het glas af. De veiligheid
komt volgens hen niet in het geding en een glas hoort bij een biertje.

Het kost misschien wat extra personeel met het ophalen en afwassen
van de glazen, maar de klanten stellen het dus wel op prijs. En het milieu kan
meegespeeld hebben voor de stemmers.
De wegwerpbekers zorgen voor een grote rotzooi die rechtstreeks de
container in gaat. Glas kan gewoon hergebruikt worden. Natuurlijk is er ook
de kunststof variant die wel gewassen en hergebruikt kan worden, maar
de stemmers prefereren toch een ouderwets glas zo blijkt uit de uitslag van
onze poll.

De Cito-toets is achterhaald
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Nog maar twee basisscholen in Peel en Maas maken gebruik van de Citotoets. De overige scholen zijn allemaal overgestapt naar een alternatieve toets.
Scholen zijn door de regering verplicht een eindtoets af te nemen bij leerlingen
van groep 8. Echter zijn er drie toetsen die door het ministerie zijn goedgekeurd:
de ROUTE 8-toets, de IEP-toets en de welbekende Cito-toets. De scholen mogen
zelf de keuze maken en veertien van de zestien basisscholen in Peel en Maas
kozen voor ROUTE 8.
Het is nog te vroeg om over te stappen naar iets anders dan de Cito-toets.
Er moet eerst meer bekend zijn over de uitkomsten van de andere toetsen,

voordat de scholen moeten overstappen. ROUTE 8 en de IEP-toets zijn nu
gebaseerd op één jaar uitproberen. Kinderen kijken al zoveel op een schermpje,
het is goed als ze ook nog met papier werken.
ROUTE 8 is een adaptieve toets die zich aanpast aan de leerling en die
digitaal gemaakt kan worden. De toets past zich aan aan het niveau van de
maker. Geen enkel kind wordt achtergesteld. Daarnaast duurt het veel korter en
heeft de school twee maanden de tijd om de toets af te nemen. Alleen maar
voordelen dus.
De Cito-toets is achterhaald. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > De gemeente moet geen risico’s voor ondernemers dragen > eens 74% oneens 26%

Restaurant|Partycentrum|Dansschool
Restaurant|Partycentrum|Dansschool

Wereldse gerechten
in onze ‘Reis om de wereld’

elke 2e persoon
halve prijs!
Reserveren kan via onze website, telefonisch of via de mail
Aktie geldt in januari en februari 2016 en alleen bij reserveringen

KAMPEREN, DINEREN EN RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM |
077 467 77 77 | WWW.SCHATBERG.NL/VACATURES

Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
www.hoovedevriendschap.nl - info@hoovedevriendschap.nl
Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
open van woensdag
t/m zondag
www.hoovedevriendschap.nl
- info@hoovedevriendschap.nl

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

De Heuf BV kan de
sporthal toekomstbestendig maken
Gemeente Peel en Maas staat garant voor een nieuwe lening van
1.165.000 euro voor De Heuf BV. De raad ging in meerderheid akkoord met
het collegevoorstel. Dit nadat wij als Lokaal Peel en Maas een amendement hadden ingediend, met extra voorwaarden. De Heuf BV moet bij een
positief resultaat bijvoorbeeld versneld aflossen en ook mag de bv geen
juridische of financiële overeenkomst aangaan waarmee ze nieuw
financieel risico loopt.
Met de nieuwe lening kan men
de oude gemeentelijke garantielening
van 800.000 euro aflossen. De nieuwe
herfinanciering van ruim 1,1 miljoen
euro heeft een aanmerkelijk lager
rentepercentage als de oude
lening. Met de extra lening kan

De Heuf duurzaamheidsmaatregelen
doorvoeren, zoals het asbestdak
vernieuwen, zonnepanelen plaatsen
en de handbalhal toekomstbestendig
maken. De fractie Lokaal Peel en Maas
waardeert de inzet van Bevo Hc om
met de vele vrijwilligers het beheer

van de handbalhal en kantine over te
nemen. Dit is een schoolvoorbeeld van
actieve leden die een win-winsituatie
creëren voor zowel de vereniging als
voor de leden.
Lokaal Peel en Maas vindt sport en
bewegen voor jong en oud belangrijk.
Topsport zoals wordt beoefend door
Bevo Hc heeft een voorbeeldfunctie
voor jongeren om ook te sporten.
Topsport is daarnaast een marketing
instrument waarmee Peel en Maas zich
op de kaart zet.
Henk Boots,
raadslid Lokaal Peel en Maas

De les
Op een gezellige
spelletjesavond kom je er pas
achter wat je allemaal weet.
Wat blijkt? Ik weet best veel.
Ik ben best slim. Wie had dat
gedacht: mijn opleidingen
werpen hun vruchten af!
Ik weet wie de eerste
president van Amerika was.
Ik weet wie de vader van Luke
is. Ik weet hoe de rode pop uit
Sesamstraat heet en ik weet
welke politieke partij niet
‘blauw-rechts’ is, maar…
En dat allemaal binnen
30 seconden, met alcohol in
de bol.
Nu heb ik niet alleen kennis
van zulke nutteloze feiten.
Als bijna afgestudeerd docente
Nederlands heb ik aardig wat
kennis op zak. Ik weet
bijvoorbeeld hoe ik nagenoeg
foutloos moet spellen en
stellen, of hoe de ‘uh’-klank
heet als je melk uitspreekt als
‘melluk’. Ik ken de fasen waarin
baby’s taal aanleren en ik kan
je ook vertellen waarom Max
Havelaar zo belangrijk is voor
onze literatuurgeschiedenis.
Simpel gezegd: de theoretische
kennis heb ik in principe wel.
Ik besef echter steeds meer dat
ik nog lang niet genoeg weet.
Sinds dit schooljaar ben ik
werkzaam op een middelbare
vmbo-school vlakbij, waar ik
mijn afstuderen combineer met
lesgeven. Ik heb plezier in mijn
vak en leer veel, maar hoe leg
ik mijn leerlingen op wéér een
andere manier uit wat
zelfstandige naamwoorden zijn?
Hoe ga ik om met zeventien
‘kiddo’s’ in één klas met een
‘rugzakje’? Wat doe ik met
pestgedrag? Dit zijn vragen die
nu wekelijks door mijn hoofd
spoken. Mijn studie heeft me
zeker niet op alle aspecten van
het docent zijn voorbereid.
Lesgeven is moeilijk. Ik was
gewaarschuwd voor de hoge
werkdruk, maar eerlijk is
eerlijk: ik heb me er flink op
verkeken. Mijn kennis is nog
lang niet toereikend. Ik weet
veel, maar ik moet ook nog veel
leren.
Jill

gemeente

nieuws

week 07 / 17 februari 2016 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste dienstverlening 19 februari
Op vrijdag 19 februari is het na 13.00 uur niet mogelijk een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan
te vragen of af te halen. Ook voor andere burgerzaken producten (zoals bijvoorbeeld uittreksels en
verklaringen) kunt u niet terecht. Het gemeentehuis is wel geopend.
Op zaterdag 20 februari kunt u weer terecht vanaf 08.30 uur.

Officiële (verkorte)
publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel >
Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.

Afval
Inzameling oud papier
Het oud papier moet gebundeld aan de weg staan. Wij verzoeken u het papier in hanteerbare, kleine dozen aan te bieden, zodat de beladers de dozen gemakkelijk kunnen tillen.
Géén plastic kratten of kisten gebruiken die op de stoep terug gezet moeten worden.
De oud papierverenigingen vragen u om het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar aan te bieden;
bijvoorbeeld met de buren bij elkaar of op de bestaande clusterplaatsen van de containers. Zo kan de
vereniging efficiënt en verkeersveilig inzamelen.
• Donderdag 18 februari: Koningslust
• Zaterdag 16 januari: Egchel, Grashoek

Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt wekelijks
uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en
de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en
(bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Kennisgevingen meldingen Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de
volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Maasbree, 5993 PS, Schuttenbos 8. Het oprichten van een paardenhouderij, Centro Hipico (A. Verstegen).
• Maasbree, 5993 ND, Hulsing 2. Het beëindigen van een aardgas-reduceerstation (Enexis).
• Meijel, 5768 CA, Jan Truijenstraat 11. Oprichten pizzeria/steakhouse, Pizzeria La Verna.

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws in
uw mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Opening met
Limburgse Vlaai

vrijdag 19 en zaterdag 20 februari
U ontvangt dan bij aankoop van een paar schoenen
een echte limburgse vlaai.
Donderdag 25 februari

Voet Wellness dag
Op deze dag is er een adviseur van Finn comfort
aanwezig om u te informeren over dit fantastische
merk. Een adviseur van Sockwell laat u alles zien
op het gebied van sokken en krijgt u een gratis
voet check van Pendersvoetzorg.
PAST schoenen | Hoofdstraat 14 | 5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl

Hoe die deuk
ook ontstaan is.

Alsof er niets is gebeurd.

(077) 307 71 77
www.noordervaart.nl
Slootsekuilen 5, Beringe
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Winst voor
SSS Helden in Horn
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden
Twee keuzeteams van SSS Helden speelden zondag 14 februari een
dubbele competitiewedstrijd tegen Turnclub Horn.
De meiden van suppl. E wisten in
totaal op drie toestellen te winnen.
De balk werd slechts met een klein
verschil gewonnen. In totaal behaalde
SSS Helden 179,00 punten tegen
Horn, dat er 173,70 scoorde. Kyra
Hendricks, Mirthe Peeters en Leonne
Schuijers eindigden als hoogste drie.
Bij het andere team, suppl. D dat

werd versterkt door twee turnsters
van Concordia Panningen, wisten de
meiden van SSS ook nu weer drie toestellen te winnen. Horn was alleen op
vloer iets sterker. In totaal behaalde
SSS Helden 175,35 tegenover 168,88
punten van Horn. Bij suppl. D eindigden Tess Smits, Chayenne Bos en
Gaby van de Pasch als hoogste drie.

Koornneef Quintus verslagen met 33–27

Bevo start kampioens
poule met zege
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Targos Bevo Hc is de competitie om de nationale titel begonnen met een overwinning. In sporthal De Heuf
versloeg het eerste team van de handbalclub op zaterdag 13 februari Quintus Koornneef met 33-27.

Doelpuntrijke voetbaltopper Maasbree
Door: Math Nellen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree en tegenstander
Merefeldia hebben de toeschouwers zondag 14 februari op een
spectaculaire voetbalmiddag met veel doelpunten en aantrekkelijk
voetbal getrakteerd. MVC’19 won deze voetbaltopper met 4-3 en klom
naar de derde plaats in de 3e klasse C.
In de eerste helft schoot MVC’19
furieus uit de startblokken. De vlot
combinerende thuisclub sneed als een
mes door de Nederweertse defensie.
Na zes minuten was het al raak. Marco
Daniëls stuurde Ron van de Kerkhof de
diepte in en alleen voor de gastkeeper
maakte de Maasbreese topscorer geen
fout: 1-0. Nog geen tien minuten
later stond de 2-0 op het scorebord.
De mee opgerukte verdediger Paul
van de Kerkhof rondde een mooie
voorzet met het hoofd af. Maasbree
nam even gas terug, maar in de 32e
minuut lanceerde Marco Daniëls Ron
van de Kerkhof, die met een breedtepass Rob Custers de kans gaf om
de 3-0 te scoren. Pas bij deze stand
kwam Merefeldia ook aan aanvallen
toe. In de 41e minuut scoorde een
Merefeldiaspeler, maar dit werd afgekeurd door de goed fluitende scheidsrechter De Wit uit Grave, wegens een
overtreding tegen MVC’19-keeper
Sjors Lintjens. Na de pauze kreeg

Joris Timmermans de kans om de 4-0
te scoren, maar deze werd gemist.
MVC’19 werd teruggedrongen door
de gasten, die duels gingen winnen
en die dominanter werden. MVC’19
werd in de defensie gedrukt en kwam
nauwelijks onder die druk uit. Het was
spitsuur in het Maasbreese strafschopgebied. In de 58e minuut benutte
Maikel Hermans een strafschop
en in de 76e minuut kopte Marco
Smolenaars de 3-2 tegen de touwen.
MVC’19 leek een aangeslagen bokser,
die op de genadestoot wacht. Gelukkig
had MVC’19 nog een sterk wapen:
de snelle uitval. Rob Custers kreeg
de kans om zich op snelheid door de
Nederweertse defensie te worstelen.
Zijn gave pass werd door Ron van de
Kerkhof verzilverd in de 83e minuut.
Merefeldia bleef voor een goed resultaat knokken. Het slotakkoord was voor
Maikel Hermans in de 91e minuut.
MVC’19 won een enerverend duel met
twee verschillende helften.

Bevo begon gretig aan de wedstrijd, maar al gauw slopen er fouten
in het spel en werden tal van kansen
gemist. Met rust stond het 14-12 voor
de thuisploeg. In de tweede helft
leek Bevo het grote verschil te gaan
maken. Via 17-14 en 20-16 stond het
na 45 minuten 25-18. In het laatste
kwartier liet het dapper strijdende
Quintus de achterstand echter niet
verder oplopen. Bevo hielp de ploeg uit
het westen daarbij een handje door de
nodige kansen niet te benutten.

Lichtpuntjes bij Bevo
Trainer Martin Vlijm was na afloop
niet tevreden. “Laat ik het zo zeggen;
Quintus heeft het prima gedaan. Over

ons wil ik het eigenlijk niet hebben.
Het is hetzelfde als vorig jaar tegen dit
soort tegenstanders en dat mag niet.
De jongens doen wel hun best, daar
gaat het niet om. Kennelijk hebben
ze niet de juiste focus voor dit soort
wedstrijden. Voor het publiek is het ook
niet leuk. Nou ja, wel voor de fans van
Quintus.”

Hamstringblessure
voor Knippenbergh
Niettemin zag de trainer ook
lichtpuntjes. “Wat we goed hebben
gedaan, is het tempo hoog houden. Dat
is een ploeg als Quintus niet gewend.”
En over het mindere spel op het veld:

“Als je dertien keer op rij wint, sta je
wel in de finale.”
Bram Knippenbergh kon de wedstrijd niet uitspelen. Hij moest met een
hamstringblessure van het veld. Keeper
Mark van den Beucken ontbrak wegens
griep. In plaats daarvan mocht Myron
Smits van Heren 3 zijn debuut maken.
Nick van den Beucken, broer van
doelman Mark en hoekspeler Jeroen,
scoorde zijn eerste doelpunt voor Bevo.
De goal werd met gejuich begroet
vanaf de spelersbank. Niek Jordens:
“Als team gunnen we het de jonge
jongens die hard meetrainen en mee
mogen doen. Dan is het altijd leuk
wanneer iemand zijn eerste doelpunt
maakt.” (Foto: Jordy Strijbos)
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Rennen voor blinden en slechtzienden
Atletiekclub Helden heeft sinds kort een bijzonder groepje rondlopen. Iedere zondagochtend rennen anderhalf
uur lang vijf blinden en slechtzienden met een buddy rond op het Thyas-complex in Panningen. De groep gaat op
termijn aansluiting zoeken bij Stichting Runningblind. Max (9) uit Maasbree is één van de deelnemers die op
zaterdag 13 februari (normaal op zondag, maar deze keer verzet) de eerste echte les kregen.
De moeder van Max, Babs,
vertelt waarom haar zoon meedoet.
“Voor de zomer rende Max nog
gewoon in een reguliere groep
mee bij de atletiekclub. In de zomer
verslechterde zijn zicht en kon dat
niet meer. Max moet toch ergens
zijn energie in kwijt kunnen en
de dichtstbijzijnde optie voor een
atletiekclub was in Nijmegen of
Den Bosch. Dat is wat ver rijden
en dus hebben we een gesprek
gevoerd met Ine en Tanja van de
atletiekvereniging.” Max: “Ja, dat
gesprek duurde echt superlang.”
Babs vervolgt: “Gelukkig pakte
de atletiekvereniging het meteen
op. Zij wilden graag helpen, maar

er moesten wel meer deelnemers
worden gevonden. Dat is gelukkig
gelukt. Nu zijn er deelnemers uit
Belfeld, Tegelen, Roermond en Ospel.
Max leeft er ook echt naartoe. Hij is
sinds zijn virusdaling geremd in zijn
bewegingsvrijheid en die energie
moet er ergens toch weer uit.”

Geremd in
bewegingsvrijheid
Ine Jacobs uit Panningen hoorde
het verhaal aan en besloot zich
ervoor in te zetten. “Het is belangrijk
dat iedereen de kans krijgt om te
bewegen. We mogen onder de vlag
van Runningblind opereren, maar

we willen de samenwerking verder
uitbreiden. Dan moet je denken aan
professionals die onze begeleiders
les kunnen geven en meer expertise
vanuit de organisatie. Kijk, inhoudelijk
lukt het lesgeven wel. Het lastige is
de looptechniek aanleren. Daar heb
je echt fysiek contact voor nodig.
Gelukkig hebben we verschillende
buddy’s bereid gevonden om mee te
rennen. Al kunnen we er altijd nog
meer gebruiken natuurlijk. Eigenlijk
zou iedereen met een gezond
lichaam, iemand die beperkt is,
moeten helpen.”

Kanker in het oog
Toen Max acht weken oud was,

werd er bij hem een verschrikkelijke
ziekte geconstateerd. Max: “Ik had
kanker (Babs: “retinoblastoom”)
in allebei mijn oogjes.” Eén oogje
heeft men niet kunnen behouden,
het andere is behandeld met
chemotherapie en bestraling.
Na behandeling zag Max nog voor
ongeveer vijf procent met zijn ene
oog. Afgelopen zomer verslechterde
het zicht echter naar alleen nog het
onderscheid tussen licht en donker te
kunnen waarnemen. Babs: “Dat was
een lange termijn gevolg van de
chemotherapie en bestralingen van
eerder in zijn leven. Sporten werd dus
behoorlijk lastig. We zijn heel erg blij
dat Ine en Tanja zich zoveel inzetten
voor onder andere Max, zodat hij toch
lekker kan rennen.”
In de toekomst wil Ine samen
met de groep ook buiten het terrein
van de atletiekclub gaan rennen.

Een loop door het bos of door
Panningen. Al is dat echter nog
toekomstmuziek. Alhoewel, voor Max
begint het al eerder. Babs: “Max doet
in maart ook mee aan de Venloop
bij de Kidsrun die één kilometer
langs is.” Max: “Die ga ik makkelijk
halen. Bij de oefentraining hadden
we een pyramideloop waarbij we in
totaal vier kilometer moesten lopen.
Dat haalde ik ook makkelijk.”

’Ik wil gewoon rennen’
De deelnemers werken echter
niet echt met een doel, zoals een
marathon uitlopen. Ine: “Het doel
is om blinden en slechthorenden
een kans te bieden om te bewegen.
Misschien dat er nog ooit doelen
komen, maar voor nu is het gewoon
lekker sporten.” Of zoals Max het
mooi omschrijft: “Ik wil gewoon
rennen.”
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Belangrijke winst dames
Targos Bevo Hc
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
De dames van het eerste team van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Beringe hebben zondagmiddag
14 februari een belangrijke stap gezet richting lijfsbehoud in de eerste divisie. In een aantrekkelijke wedstrijd werd
tegenstander PSV uit Eindhoven uiteindelijk op een ruime nederlaag getrakteerd.

Beugelteam Baarlo

Voorsprong voor
De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Een geweldige prestatie van het tweede beugelteam van De Flatsers uit
Baarlo dat nu negen punten voorsprong heeft en goede vooruitzichten heeft
op de titel. Bij Kessel 3 werd op vrijdag 19 februari met 5-0 gewonnen.
Er werd gestart door Mark
Driessen die, ondanks twee
missers op de ring in het begin en
snotverkouden was, een prima partij
op de baan liet zien en verdiend het
eerste punt binnen haalde. Roy Geurts
moest aantreden tegen een van de
topmannen van Kessel en speelde
een tactisch sterke wedstrijd en won
daarom verdiend. Dat zette het team
op een mooie 2-0 voorsprong. Piet
Geurts had een makkelijk avondje
en werd in het zadel geholpen door
een ‘vergissing’ van de tegenstander

Het was Demi Smolenaars die na
drie minuten de score opende. De eerste tien minuten van de wedstrijd ging
het nog gelijk op (2-2, 4-3 en 6-5).
Vervolgens was het Bevo dat afstand
nam door vijf keer achter elkaar te scoren (11-5). In de laatste tien minuten
van de eerste helft wist men nog verder uit te open van hun tegenstander.

Uiteindelijk gingen de teams de rust in
met een 18-10 tussenstand.

Plaats 11
In de tweede helft kwam de
overwinning geen moment meer in
gevaar. PSV kwam nog een keer terug
tot op vier doelpunten (21-17). Verder
liet de ploeg van trainer Osvaldo Gomes

het niet komen. Via 25-17 en 28-18
stond erna het laatste fluitsignaal een
30-21 eindstand op het scorebord. Door
deze overwinning klimt de ploeg van
trainer Osvaldo Gomes naar plaats 11
op de ranglijst en staan ze nu met nog
vijf wedstrijden te spelen zes punten
verwijderd van een degradatieplaats.
(Foto: Ebisch Media)

Succesvol weekend
Atletiek Helden
Door: Atletiek Helden
Atletiek Helden hield op zondag 14 februari de achtste wedstrijd in Limbra cross competitie. Bijna vijfhonderd
atleten meldden zich aan de start van het bosparcours. Het parcours was door de vele regen zwaar te noemen.
Rik Heijnen won de wedstrijd bij de heren. Bij het NK Indooratletiek won Frans Marcelissen twee keer zilver. Bij het
NK 10 km wist Rinie Ebisch brons te halen.
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dat resulteerde in een 3-0 voor
De Flatsers. De vierde partij was een
wedstrijd van de dames uit beide
teams. Die stond bol van de spanning.
Waar door Esther en Sandra goed
gebeugeld werd, was het Esther van
de Perre-Geurts die aan het langste
eind trok.
De slotpartij leek een prooi te
worden voor Kessel, maar een misser
van Jos en goed spel van Ger van
Helden, die niet opgaf, (mooie slag op
28-28) betekende dat het vijfde punt
ook mee naar Baarlo ging.

Derde winstpartij
voor De Treffers
Maasbree
Door: beugelclub De Treffers
Het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree heeft er even op
moeten wachten, maar Treffers 1 behaalde zaterdag 13 februari de derde
winstpartij.
In Maasbree werd Helden 2,
gezien de persoonlijke uitslagen,
makkelijk opzij gezet. Na drie partijen
was de winst al binnen. Hem Hendrix,
Jo Hendrix en Frank Peters beugelden
allemaal een solide partij en konden
verdiend de winst in ontvangst
nemen.
In de vierde partij haperde de
machine. Wim Grommen kon het niet
bolwerken tegen Ivo Kersten. Hoewel
er zeker kansen waren voor Wim,
maar die moet je dan wel grijpen

en dat verzuimde Wim. In de laatste
partij was het vizier weer op scherp.
Jac Lintjens gaf zijn tegenstander
Marc Korsten geen enkele kans.
Jac kreeg vanaf het begin zijn
voorsprong en maakte daarna geen
fout meer en ook hij beugelde solide
naar de verdiende winst.
Voor de Maasbreese heren
een mooie en ruime winst, die
ook nodig was om enige ruimte te
krijgen in de onderste regionen van
de ranglijst.

Vijf punten voor
heren VC Olympia
Door: volleybalclub VC Olympia
De mannen van VC Olympia hebben zaterdag 13 februari vijf punten
gehaald tegen Budel. De wedstrijd in de eigen Heuf werd met 4-0
gewonnen.

Op de korte cross van 4.600 meter
bij de mannen kwam Rik Heijnen
triomferend over de streep. Een
voorbereiding van alleen trainen was
hiervoor de basis. Net als Rik wist ook
Jolanda Verstraten iedereen achter zich
te houden op de korte cross en won
met ruime voorsprong bij de vrouwen
senioren.
Op de lange cross van 9.200 meter
was de hoop gericht op de nog steeds
in topvorm verkerende Wim Janssen.
Hij wist dit met volle overtuiging waar
te maken. Op de korte cross werd Lilian

van Rijt tweede bij de V45, op de voet
gevolgd door Judith de Bruin. Op de
lange cross vrouwen senioren kwam
Sabine Zelen als tweede over de streep
en werd Wiel van Lier niet ver daarachter derde bij de M60. Tenslotte kwam
Guus Heijnen sprintend als derde over
de finish bij de jongens junioren B.

Indooratletiek Masters. Op zaterdag liep
Frans Marcelissen op de 400 meter naar
het zilver met een tijd van 1,02.50 uur.
Op zondag herhaalde hij deze prestatie
op de 200 meter in 27.55 minuten.
Bij het NK 10 kilometer in Schoorl
was er eveneens sprake van het
winterse weer. Rinie Ebisch stond aan
de start van de 10 km en ging voor
een podiumplaats net als vorig jaar.
Uiteindelijk werd dit een derde plaats bij
Op zaterdag 13 en zondag
de V60 in 47.28 minuten. Het verschil
14 februari was Omnisport Apeldoorn
met de winnende tijd was maar acht
voor de achtste keer het strijdtoneel
voor de Nederlandse Kampioenschappen seconden.

Twee keer zilver

In de eerste set startte
Olympia wat moeizaam en kwam
de ploeg niet los van de gasten.
Het was een gelijk opgaande
strijd: van 6-6 naar 14-14. Een
iets hogere servicedruk vanuit
Olympiazijde zorgde snel voor een
verschil. Wissels aan Budelse kant
mochten niet baten en de set ging
naar de mannen uit Panningen
met 25-16.
Met het juiste energieniveau
en een hogere servicedruk wist
de Panningse ploeg de druk in de
tweede set continu bij de zijde van
Budel te leggen. Via 9-5 en 15-10
legden de mannen van Olympia
de basis voor de tweede setwinst.
Het werd 25-16.
Bij aanvang van de derde set
haperde het even bij Olympia.

Budel startte beter en lag continu
drie of vier punten voor. Op 18-14
voor Budel werden de mannen
nog eens even toegesproken.
Punt voor punt kwam Olympia
dichterbij en na 21-18 voor Budel
kwam de Panningse ploeg langszij
en ging het meteen naar een
22-21 voorsprong. De ploeg haalde
even later verdiend de derde set
binnen, 25-23.
In de start van de vierde set
leek het er niet op dat Olympia
voor de volle vijf punten ging. Het
team stond binnen mum van tijd
met 6-2 achter. De ploeg draaide
het weer om en de set werd
uiteindelijk met 25-17 binnengehaald. Met de setwinst werd ook
meteen het vijfde punt van de
middag veiliggesteld.
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Zevende plek op NK
voor Bart Cuppens
Door: judoclub JC Helden
De Nederlandse Kampioenschappen voor junioren vond op zaterdag
13 februari plaats in Nijmegen. De hele Nederlandse judotop van 21 jaar
en jonger was aanwezig bij het toernooi. Van Judoclub Helden hadden
Rick Manders en Bart Cuppens zich geplaatst via de Limburgse
Kampioenschappen.
Rick was vanwege een hardnekkige hamstring blessure echter uitgeschakeld en kon dus niet
meedoen. Bart moest de eer van JC
Helden hooghouden. Dit lukte hem
vrij goed, ondanks het feit dat hij de
laatste twee dagen nog twee kilo
moest aftrainen. Dit brak hem later

Informatieavond
TWC Olympia Baarlo
Wielerclub TWC Olympia Baarlo houdt op vrijdag 19 februari een informatieavond. De avond wordt georganiseerd om de behoefte te peilen om vanuit Baarlo in groep te fietsen op één of meerdere doordeweekse dagen en
eventueel op zondagmorgen.

ook op. De eerste partij was zeer
zwaar en Bart delfde het onderspit.
Hij wist voortreffelijk terug te komen
en de volgende twee partijen met
goed judo te winnen. Daarna was de
brandstoftank echter leeg en verloor
Bart de volgende partij. Dit leverde
uiteindelijk een zevende plaats op.

Kesselse
haalt KNGU-diploma
Claudia Theelen van turnvereniging Kesselse Sport Vereniging (KSV)
heeft op donderdag 11 februari haar KNGU turntrainster-diploma behaald.
Turntrainster Claudia is geslaagd
voor leiding niveau 3. Na een opleiding van twee jaar, inclusief meerdere
stageopdrachten, had Claudia op
donderdag 11 februari haar examenles. Zestien turnsters hebben hun

beste beentje voor gezet, zodat de
examinatoren overtuigd waren van de
kwaliteiten van Claudia. Zij beslisten
inderdaad dat de Kesselse trainster
zich voortaan KNGU-turntrainster mag
noemen.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

“De indruk bestaat dat er veel
toerrenners zijn, die behoefte hebben
om de kilometers samen te maken met
recreatieve fietsliefhebbers van gelijke
sterkte”, laat de wielerclub weten.

“Bij voldoende belangstelling kunnen groepen van verschillende sterkte
gevormd worden, zodat iedereen aan
zijn trekken komt.”
De informatieavond is op vrij-

dag 19 februari om 20.00 uur
bij café Centraal in Baarlo.
Belangstellenden kunnen zich opgeven
bij het secretariaat van de wielerclub
via info@twcolympia.nl

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Limburgse kampioenOrganisatie door SSS Helden
schappen dressuur Helden Limburgse
De Limburgse kampioenschappen dressuur voor pony’s worden zaterdag 20 en zondag 21 februari in Helden
verreden. Het is het eerste weekend van in totaal drie kampioenschapsweekenden die voor Cavaliers in Helden op
de planning staan.

toestelfinales

Sporthal Piushof in Panningen staat zaterdag 20 en zondag
21 februari geheel in het teken van de turnsport. Dan worden de
Limburgse Kampioenschappen toestelfinales turnen dames gehouden.
Meer dan zeshonderd turnsters
uit heel Limburg komen dat weekend
naar Panningen om te strijden op
hun toestel. Via voorrondes hebben de turnsters, ieder in hun eigen
leeftijdscategorie en op hun eigen
niveau, zich per toestel geplaatst voor
de finales.

Van SSS Helden doen er
37 turnsters mee en helpen
ruim honderd vrijwilligers om de
kampioenschappen in goede banen
te leiden.
Op zaterdag duren de wedstrijden
van 09.00 tot 21.00 uur en op zondag
van 09.00 tot 18.00 uur.

Samenwerking met VVV-Venlo

SV Panningen
organiseert
Top E-toernooi

Anouk Neefs strijdt met haar pony Calido in de klasse C-M1 om de titel
Komend weekend mogen pony
ruiters en amazones in de d
 ressuur
aan de start verschijnen. Om 08.30
uur gaan de Limburgse dressuurruiters
van verschillende klasses aan de start
strijden om de kampioenstitels. Jonge

talenten tussen de 6 en 18 jaar meten
zich om op de hoogste trede van het
kampioensschavot plaats te mogen
nemen.
Tijdens de andere twee weekenden
vinden de wedstrijden voor spring

ruiters en de Bixie-kampioenschappen
plaats. Kijk voor meer informatie over
de kampioenschappen op
www.wedstrijdplatform.nl of op de
facebookpagina van PSV De Cavaliers
Helden.

F-jes MVC krijgen
weerbaarheidstraining
Judo- en jiu-jitsu-vereniging Majuso en voetbalvereniging MVC’19 hebben samen drie weerbaarheidscursussen
voor de F-jeugd van de voetbalclub georganiseerd. De voetballertjes kwamen langs in de dojo, waar ze een
programma volgden van trainer van Majuso John Timmermans.

Voetbalclub SV Panningen houdt dit jaar op 28 en 29 mei voor de
eerste keer een Top E-toernooi. De vereniging organiseert het in samenwerking met voetbalclub VVV-Venlo. De organisatie lag eerder in handen
van voetbalclub VCH uit Blerick. Die vereniging besloot er dit jaar van af
te zien omdat ze de organisatie niet rond kreeg.
VVV nodigt de teams uit, maar de
organisatie ligt in handen van
SV Panningen, zo laat Jeroen Willekens
weten. Hij is een van de organisatoren
vanuit de Panningse voetbalvereniging. “Zij hebben meer contacten
binnen de voetbalwereld, dus het is
handiger als zij de teams uitnodigen.
De rest regelen wij echter.”
Omdat Blerick vrij laat afzag van de
organisatie van het toernooi, moest
VVV last-minute een andere vereniging bereid vinden. “Roy Schijven
wordt trainer van Blerick en voetbalt
nu nog in Panningen, dus hij was de
ingang naar ons”, vertelt Jeroen. “VVV
vroeg aan Roy of hij niet wilde
proberen het in Panningen op poten
te zetten. Roy belde mij weer op en
samen hebben we gekeken naar de

haalbaarheid en of er draagvlak was.
Na een gesprek met het bestuur
hebben we besloten het wel te doen.”
Er moet nog veel geregeld worden,
vertelt Jeroen. “We zitten nu nog in de
opstartfase. We zijn mensen aan het
verzamelen rondom ons, maar er is
nog genoeg te doen. Het was ook vrij
laat toen VVV het ons vroeg. Toch
wilden we het wel heel graag doen.
Ik enk dat het een unieke kans voor
een vereniging als Panningen is om
een mooi evenement met de sterren
van de toekomst te organiseren.”
Op sportpark Panningen-Noord
komen eind mei E-teams van VVVVenlo, Feyenoord Rotterdam, PSV,
Schalke 04, FC Emmen, Brabant
United, Vitesse en KV Mechelen spelen
voor de winst.

Twee Peel en Maas-derby’s niet doorgegaan

Overvloedige
regen zorgt voor
afgelastingen
De trainingen werden gegeven om
de jonge voetballers fysiek en verbaal
weerbaarder te maken. “Een deel van
de jongens was fysiek en verbaal zwakker dan de tegenstander op het voetbalveld”, aldus de organisatie. “Deze
categorie kijkt daarom nogal eens op
tegen grotere tegenstanders en doet
zodoende een stapje terug in de duels.
Dit zijn facetten waar in de judosport op

wordt getraind en naar aanleiding van
deze constatering is vanuit MVC’19 dan
ook de vraag ontstaan om na de ‘pilot’
in 2014 opnieuw te gaan samenwerken.”
Tijdens die pilot bleek dat de
samenwerking prima verliep en
dat de ontwikkeling van de spelers
bevorderd werd, aldus de organisatie.
“De winterstop werd daarom gebruikt

om de F-jeugd bij te spijkeren op
enkele aspecten die te weinig aan
bod komen binnen de voetbalsport.
Gezamenlijk zijn er een aantal doelen
gedefinieerd die binnen de weerbaarheidstrainingen aan bod kwamen. Denk
aan het maken van een vrije val en het
vergroten van de fysieke weerbaarheid.
Dit alles draagt bij aan het voorkomen
van blessures.” (Foto: Luc Koopmans)

Vrijwel alle duels van de voetbalclubs van Peel en Maas die gepland
stonden in het weekend van 13 en 14 februari, zijn niet doorgegaan.
Veel clubs vonden de regenval van de afgelopen week te overvloedig en
besloten hun velden te sparen. Alleen MVC’19 uit Maasbree liet alle
wedstrijden doorgaan. Het eerste team van de Maasbrese club won met
4-3 van Merefeldia.
Gemeente Venlo besloot al voor
het weekend alle wedstrijden af te
lassen vanwege het weer. De meeste
clubs uit Peel en Maas wachtten tot
zondagochtend om hun definitieve
beslissing te nemen. Zo werden in de
vierde klasse E twee gemeentelijke

derby’s afgelast. De wedstrijd tussen
RKMSV uit Meijel en VV Kessel en het
duel tussen Koningslust en VV Helden
vonden geen doorgang. In dezelfde
klasse lastte ook BEVO uit Beringe
de wedstrijd tegen VV Bieslo uit
Beesel af.
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40-jarig jubileum dames RKMSV Meijel

‘Damesvoetbal is meer dan voetbal’
Toen in 1976 het eerste damesteam van Meijel werd opgericht, stonden er vooral mannen langs het veld die
alleen kwamen ‘om te lachen’. Veertig jaar later neemt nog steeds niet iedereen een groep van elf meiden op het
veld serieus. “Mensen moeten eerst eens komen kijken, voordat ze een oordeel vellen”, aldus Carin Ulen, voorzitter
van het vrouwenvoetbal van RKMSV Meijel.

meestal genoeg tijdens wedstrijden.
Al stonden die er volgens Elly en Mien
vooral door nieuwsgierigheid en ‘om
te kunnen lachen’ wat die dames er
van zouden bakken. “Toen we gingen
presteren, was dat wel afgelopen”,
aldus voormalig keeper Elly.

Lief en leed gedeeld

Carin, Mien, Elly, Femke en Britt
De Meijelse Elly Wijnands (54) en
Mien Snijders (56) besloten in 1976,
samen met wat andere meiden, op
een dag in het café dat ze wilden gaan
voetballen bij RKMSV. Het team werd
gevormd en ze meldden zich bij de club
in het dorp. “We werden er alleen niet
meteen aangenomen”, vertelt Mien,
die rechtsback stond. Toen dat uiteinde-

lijk toch voor elkaar kwam, gingen ze
op zoek naar een trainer.

Team samengesteld
in café
“Wiel Basten zijn we ook in de
kroeg tegen het lijf gelopen”, voegt
Mien er grinnikend aan toe. Ze zat

Dames Peelpush
naar NOJK-finale
Door: volleybalvereniging Peelpush Meijel
Het eerste damesteam van Peelpush uit Meijel speelde zaterdag
13 februari de halve finale van het NOJK toernooi in het Brabantse
Den Dungen. Uit twee poules van vijf ploegen spelen de nummers 1 en 2
een kruisfinale. De beide winnaars mogen dan naar de NOJK-finale op
12 maart.
De eerste tegenstander was
de thuisploeg HLB Van Daal uit
Den Dungen. Peelpush startte goed.
De tegenstander kreeg twee sets
lang geen vat op de servicedruk van
de Peelpush-meiden en via solide
verdedigingswerk en hoog rendement
in de aanvallen stond er in no time
een 2-0 via twee keer 25-15 op de
uitslaglijsten.

Kruisfinales
De tweede wedstrijd speelden de
dames tegen Spaarnestad. De ploeg
uit Haarlem kreeg geen poot aan
de grond en wederom lag de basis
in heel mooie service, solide pass
en verdediging. Setstanden: 25-12
en 25-14. De derde wedstrijd was
tegen provinciegenoot Flamingo’s 56
uit Gennep. De eerste set werd
plichtmatig gespeeld, maar door een
goede servicedruk werd het 25-19.
De tweede set werd vervolgens via
25-15 binnengehengeld. Een plek in
de kruisfinales was zeker. Maar goed
ook, want in de laatste wedstrijd
wachtte, de op voorhand zwaarste
tegenstander, Prima Donna Kaas

eerst jarenlang op handbal, omdat
dat van haar ouders moest. “Toen ik
thuis heb aangekondigd dat ik ging
voetballen, hadden ze daar niet echt
meer iets over te zeggen”, aldus Mien.
Zes maanden nadat het elftal werd
opgericht, ging ze de competitie in.
“We hebben zelfs in de hoofdklasse
gespeeld”, aldus Mien. Publiek was er

Het damesteam deelde jarenlang
lief en leed. “De harde kern van het
team is lang bij elkaar gebleven”, vertellen de dames. “We hebben samen
alles meegemaakt. We waren heel
onbevangen, kregen vriendjes, gingen
stappen. En na de training of een
wedstrijd dronken we samen bier in de
kantine. Ook wij deden aan de derde
helft mee.”
Eind jaren 90, toen de dames
dertigers waren, stopten ze met voetballen. “Ik heb nog een keer gekeept
op oproep. Nu komen we alleen nog
bij elkaar als we gaan wandelen of
rennen”, aldus Elly. “We helpen nog
regelmatig in de kantine hier, doen her
en der nog wat vrijwilligerswerk bij
de club”, voegt Mien toe. Ook gaan ze
met alle plezier naar de wedstrijden
van het eerste en tweede damesteam
van Meijel kijken, waar Britt Gielen (19,
linksback maar speelt het liefst voorin)
en Femke Gorissen (20, mid-mid)
spelen. De twee meiden begonnen
allebei tussen de voetballende jongens.
Femke al op haar zevende, Britt toen
ze tien jaar was. “Voordat ik op voetbal

ging, was ik een danseresje bij de
majorettes”, vertelt Britt. “Totdat ik een
keer naar het voetbal van een vriendin
ging kijken. Ik kwam thuis, deed mijn
oorbellen uit, liep naar mijn moeder
en verklaarde: ‘Mam, nu wil ik gaan
voetballen’. Die was helemaal niet verrast trouwens. Ondanks dat ik altijd op
dansen had gezeten, was ik best een
stoere meid.” Femke rolde de club in
via haar twee jaar oudere broer, naar
wiens wedstrijden ze regelmatig ging
kijken. “Toen ik oud genoeg was, ben ik
er zelf bij gekomen. Mijn vader is ook
nog steeds vlagger bij de club, terwijl
m’n moeder niet zo veel van voetbal
houdt.”

‘Zonde van het gras’
Wat in veertig jaar tijd hetzelfde
is gebleven volgens Carin, is dat de
dames ook nu nog regelmatig op
moeten komen voor hun plek in het
voetbal. Carin: “Niet veel clubs begonnen in de jaren 70 al met damesteams,
dus we mogen echt van een mijlpaal
spreken. Hier in Meijel hebben ze
inmiddels hun plek gevonden en
veroverd. Ze zijn fanatiek, ook al moeten ze af en toe nog knokken vanwege
het imago.” Britt kan dat beamen:
“De opmerking ‘dat is zonde van het
gras’ hebben we vaak genoeg gehoord.
Gelukkig krijgen we na een wedstrijd
vaak genoeg te horen dat we toch veel
beter voetballen dan mensen hadden
gedacht.”

Clubkampioenschappen
badminton Maasbree/Baarlo
Door: badmintonclub BCM’80 Maasbree/Baarlo
De clubkampioenschappen van BCM’80 Maasbree/Baarlo vonden plaats op zondag 14 februari in sporthal D’n
Adelaer in Maasbree. Er kwamen een heleboel winnaars uit de bus.

Huizen. Het werd een spannende
wedstrijd. De eerste set werd via
25-19 gewonnen. De focus zakte
echter te ver weg en halverwege
de tweede set kwam dat op een
achterstand van 4 of 5 punten.
Het was geen toeval meer, met
alweer een goede servicereeks aan
de kant van Peelpush werd het gat in
één serie gedicht en werd er zelfs een
voorsprong genomen. De set werd
zelfs nog gewonnen met 25-23.

Naar finale
In de eerste set van de laatste
wedstrijd werd door Peelpush
niet goed gestart tegen Ledub.
Te hoge eigen foutenlast, gebrek
aan concentratie. Daarna werd het
ritme toch weer opgepakt. De eerste
set werd met 25-19 gewonnen.
In de tweede set werd de (service)
druk er vol opgezet. De coach van
Ledub had het al snel in de gaten en
stelde het doel voor zijn meiden bij:
probeer tien punten te halen. En zo
geschiedt, 25-10 voor Peelpush.
Vijf wedstrijden, tien sets gewonnen,
nul verloren!

In de eerste poule mocht Kevin Li
een eerste plek in ontvangst nemen.
Lieve van Ninhuys werd tweede en
de bronzen medaille was voor Renske
Verheijen. In poule twee haalde
Bryan Bol voor het tweede jaar op rij
de eerste plek. De tweede en derde
plaats gingen voor het tweede jaar op
rij naar respectievelijk Judith en Joyce
Bol.
In de derde poule wist Jessie

Vaessen de winst binnen te halen,
Ian Ketelings ging er met een tweede
plaats vandoor en Leander van Wijlick
werd derde. In poule vier ging Jarno
Peeten er met de winst vandoor. Wing
He Ou wist de tweede plaats te behalen en de derde plek was voor Sam
Jansen.
In de vijfde poule was de eerste
plaats voor het derde jaar op rij voor
Mike Manders. Dat betekent dat hij de

beker nog steeds thuis mag houden.
Robin van Dijk werd voor het tweede
jaar op rij tweede. De derde plaats was
dit jaar voor Gwen Zeelen.
In de laatste poule ging John Smets
voor de derde keer op rij met de winst
aan de haal. Ook hij mag de beker
voorlopig houden. Jules Zeelen werd
voor de tweede keer tweede en Mandy
Peeters mocht op het derde blok gaan
staan.
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De Dreesse presenteert jubileumboek

Al vijftig jaar een hechte buurtvereniging
Buurtvereniging De Dreesse in Helden bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat werd zondag 14 februari gevierd met de presentatie van het jubileumboek aan
de buurtleden, oud-buurtleden en sponsors bij café De Zoes in Helden. Geert Zetsen is penningmeester, al vijf jaar lid van het bestuur en een van de
kartrekkers van de buurtvereniging. Hij legt uit hoe het boek tot stand kwam.

jaar. Voor alle buurtleden houden
we in april een voorjaarswandeling
of wandelvierdaagse. In mei melden
zich elk jaar meer dan dertig mensen,
voornamelijk vrouwen, zich aan om te
gaan bloemschikken. Dan hebben we
nog het vijftigplus-uitstapje, kienen
in november, een wintertocht en
Sinterklaas in december, eventueel
nog bloemschikken in het najaar.
En elke twee jaar gaan we ‘koken
met mannen’. De mannen krijgen een
kookcursus en mogen hun kunsten door
de vrouwen laten proeven.” Samen
met zo’n vijf andere buurtverenigingen
in de omgeving vieren ze jaarlijks
grotere activiteiten als Sint-Maarten,
Sinterklaas en Koningsdag.

‘Met de tijd
meegaan’

In september 1966 stak een aantal
buurtbewoners uit Helden hun hoofden
bij elkaar en richtte samen buurt
vereniging De Dreesse op. Het ledenaantal is al een paar jaar stabiel.
“We hebben op dit moment

115 huishoudens bij de buurtvereniging
zitten”, aldus Geert. Die huishoudens
liggen verspreid over de straten
Roggelseweg vanaf de Carolusstraat en
Lindanusstraat, Keup, Neerseweg,
Böskesweg, Höltje Zuid, St. Annastraat,

Driessen, en Schepenstraat.

Aftrap jubileumjaar
Om het tiende lustrum te vieren,
werd het jubileumboek gemaakt dat
zondag werd gepresenteerd. Het boek

Buurtvereniging ’t Heuveltje
Panningen opgeheven
Buurtvereniging ’t Heuveltje uit Panningen wordt opgeheven.Het bestuur stuurde voor carnaval een brief
rond naar de leden. Daarin stond dat tegenstanders van de opheffing zich konden melden. Dat is niet gebeurd.
Tijdens de jaarvergadering in
januari werd intern al besloten dat de
vereniging werd opgeheven, nadat
eind 2015 het gehele bestuur aangaf
ermee te willen stoppen. Ook waren

er onvoldoende aanmeldingen om
een nieuw bestuur te kunnen vormen.
Om het nieuws kenbaar te maken,
kregen alle leden van de buurt de brief
met uitleg in de bus. Met het laatste

geld van de vereniging wordt zaterdag 20 februari nog een feestavond
voor alle buurtbewoners gehouden.
Het geld dat daarna nog over is,
wordt aan een goed doel geschonken.

Sledehondenwedstrijden Helden
Musher.nl presenteert de achtste Peel en Maas Challenge. In het weekend van 20 en 21 februari vindt het
sledehondenevenement plaats op boerderijcamping Bovensbos in Helden.
Tijdens de Challenge proberen
sledehondenspannen het parcours in
hun categorie het snelst af te leggen.
Sommige teams bestaan uit één hond
en hun menner, maar er zijn ook
teams die samengesteld zijn uit veel
meer honden. De honden trekken in

verband met de weersomstandigheden
geen sledes maar een soort steps of
karren voort. Publiek is welkom tijdens
de wedstrijden. Naast de sledehondenraces, wordt in de pauze een demonstratie gegeven met een groot team van
achttien honden. Ook zijn v erschillende

stands te bezoeken, waar hondgerelateerde spullen te koop zijn.
Het evenement begint om 10.00 uur.
De toegang is gratis. Publiek wordt
verzocht zonder eigen honden te
komen. Kijk voor meer informatie op
www.peelenmaaschallenge.nl

Jeugdwedstrijden schutterij
Maasbree
Schutterij St. Martinus Maasbree houdt vanaf zondag 21 februari wedstrijden voor de jeugd. In totaal zijn er
tien schietronden door het jaar heen waarop de jeugd kan schieten op de ‘bölkes’. De beste vijf rondes tellen
mee voor het eindklassement. Instappen is op ieder moment mogelijk en is geheel vrijblijvend.
De data van de wedstrijden zijn
zondag 21 februari, zondag 20 maart,
zaterdag 16 april, zaterdag 21 mei,
zaterdag 18 juni, zaterdag 23 juli,
zaterdag 20 augustus, zaterdag

17 september, zondag 16 oktober,
zondag 27 november en de afsluiting
vindt plaats op woensdag 28 december.
De locatie is de schutterij aan de
Schorweg in Maasbree.

Voor meer informatie neem
contact op met Sjon Wijnen via
06 20 58 73 33 of kijk op
www.schutterijsintmartinus.nl

omvat foto’s van 1966 tot nu, weetjes
over de buurt en anekdotes van door
de jaren heen. “Met dit boek trappen
we het jubileumjaar eigenlijk af”, aldus
Geert. “Met vijftien man hebben we
bijna een jaar aan het boek gewerkt.
We zijn er in maart 2015 mee begonnen. Foto’s verzamelen, informatie
opzoeken. Onze buurt heeft een aantal
carnavalsprinsen voortgebracht en in
2011 organiseerden wij de boerenbruiloft. We hebben nog een groot
buurtfeest op de planning staan op
3 en 4 september. Met de organisatie
daarvan zijn we al een paar maanden
hard bezig.”

Twaalf activiteiten
per jaar
Door het jaar heen organiseert
De Dreesse diverse activiteiten
voor jong en oud. In totaal zo’n
twaalf per jaar. “Paaseieren zoeken
voor kinderen onder de vijf jaar,
een filmavond, speurtocht of lesje
boogschieten voor kinderen tot acht

Activiteiten voor elke leeftijd
organiseren is volgens Geert een van
de ‘geheimen’ om een buurtvereniging
levend te houden. “Vorig jaar hebben
we een enquête gehouden onder onze
leden. We hebben ze gevraagd wat
ze van de vereniging vinden. Wat hun
verwachtingen waren en welke wensen
ze nog hebben. Daar kregen we veel
positieve reacties op en tips waar we
iets mee kunnen doen. Vragen wat de
mensen willen en daarop inspelen door
actief te zijn als vereniging en geen
enkele doelgroep te vergeten, is heel
belangrijk. Zo houd je de mensen en
dus de buurt bij elkaar.”
Een andere manier waarop ze
het onderlinge contact proberen te
behouden, is door middel van de
Facebookpagina van de buurt waar
47 buurtbewoners gebruik van maken.
“Die hebben we twee jaar geleden
aangemaakt”, aldus Geert. “We hebben
ook een website, maar in verhouding
doen we daar minder mee dan met
Facebook. Op Facebook plaatsen we
aankondigingen van activiteiten, het
laatste nieuws, maar ook foto’s van
activiteiten die hebben plaatsgevonden.
We zijn ons ervan bewust dat we met
de tijd mee moeten gaan. Het is al
best bijzonder dat we het vijftigjarig
jubileum hebben gehaald. Nu gaan we
natuurlijk proberen om de volgende
vijftig te halen.”
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Baarlose Myrthe maakt eigen dans

Moderne dans als profielwerkstuk
De Baarlose Myrthe Bokelmann (17) zit in haar laatste jaar op de havo van college Den Hulster in Venlo.
Als profielwerkstuk besloot ze samen met vriendin Esmee Basten (17) uit Venlo een dansvoorstelling te organiseren
op dinsdag 23 februari. Daarmee willen de twee meiden het kunstaspect in moderne dans duidelijk maken.
“Het thema van de voorstelling is gelijkheid in eigenaardigheden”, vertelt Myrthe.

naar voren. Met de dans wil ik laten
zien dat iedereen zijn eigen trekjes
heeft en daarom authentiek is.”

Medisch onderzoek
naar bottumor
De opbrengst van de avond
gaat naar Stichting Loeka, die geld
inzamelt voor medisch onderzoek
naar osteosarcoom. Dat is een

kwaadaardige en zeer agressieve
bottumor. Myrthe: “Ik kende het doel al
en mijn broertje heeft bij het jongetje
waar de stichting naar vernoemd is,
in de klas gezeten. Voor ons was het
wel belangrijk dat we een goed doel
hadden waar we ons verbonden mee
voelen.” De voorstelling vindt plaats
bij Theater De Garage in Venlo op
dinsdag 23 februari. Het begint om
20.15 uur.

Myrthe (links) en Esmee die samen het profielwerkstuk maakten
Ze kwam op het idee toen een
leraar van school haar adviseerde
iets met haar grote hobby dansen te
doen. Myrthe: “Vorig jaar had ik al een
gesprek met haar gehad over mijn
dansen, omdat ik het zo druk daarmee
had. Nu adviseerde ze me om mijn profielwerkstuk erop te baseren. Ik dans
al iedere week in een schakelklas in
Rotterdam. Dat is een vooropleiding
voor het conservatorium in Rotterdam
waar je in sneltreinvaart moderne
dans leert, dus ik wist al veel van het
onderwerp.” Esmee: “Ik niet. Ik wilde
vooral proberen om nieuwe dingen
te leren tijdens het maken van het
werkstuk.” De dames leggen uit dat ze
eerst gestart zijn met het theoretische

gedeelte. Door middel van een enquête
kwamen ze te weten hoe mensen
denken over moderne dans.

Geen budget
Esmee: “Dus of ze het als kunst
beschouwen of juist niet. Daarna zijn
we begonnen met het organiseren
van de dansvoorstellingen. Omdat we
geen budget hebben, was dat nog best
lastig.” Myrthe: “We moesten het theater, het licht en geluid en de dansers
allemaal zelf regelen. Samen met vier
dansers van de schakelklas treed ik op
bij de voorstelling.” De school was volgens de meidenbehoorlijk enthousiast.
Esmee: “De school vindt het leuk omdat
ze zo kunnen laten zien wat leerlingen

doen. Het is een soort uithangbord voor
de school. Een leraar van ons heeft een
mailtje naar alle andere leraren van de
school gestuurd of ze ook willen komen
kijken. We hopen dat ze op de oproep
gaan reageren en komen kijken.”
Myrthe vertelt dat ze de dans die
opgevoerd gaat worden, zelf bedacht
heeft. “Het grootste gedeelte althans.
Een deel heeft een vriend gedaan
en daarnaast doen alle dansers
nog een solo. Daarnaast is er een
improvisatiegedeelte wat ik natuurlijk
niet van tevoren kan bedenken.
Met de voorstelling wil ik mijn visie op
moderne dans laten zien. Het thema
‘The similarity in ODD’ (gelijkheid in
eigenaardigheden, red) komt daarin

Cabaretier Vincent
Bijlo bij DOK6
Cabaretier Vincent Bijlo staat met zijn show ‘Het Nieuwe Nu’ op
zaterdag 20 februari in DOK6 Theater. De blinde cabaretier bekijkt in zijn
nieuwe show de wereld door een ‘slimme’ bril en hij verplaatst zich in
een zelfrijdende auto. De voorstelling begint om 20.15 uur.
Bijlo is naast zijn cabaretvoorstellingen bekend als opiniemaker op
televisie en hij schrijft drie keer per
week een column voor het Algemeen
Dagblad. In 1988 won hij zowel de
publieks- als de persoonlijkheidsprijs

op het Leids Cabaret Festival.
Sindsdien is hij niet meer weg te
denken uit het Nederlands cabaretlandschap en heeft hij al vijftien
theaterprogramma’s op zijn naam
staan.

Wij maken bedrijven zichtbaar.
Op het juiste moment, op de juiste plek
en met de juiste boodschap.

werkt direct
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 februari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Jan Peeters
(jaardienst)

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jac Berkers
(jaardienst) en voor Corrie en Timo;
Mia Bos-Huysmans en Harry Bos
Zaterdag 27 februari
Geen H. Mis

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 februari
Geen H. Mis
Zondag 28 februari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. ouders TielenNooyen en kinderen; het welzijn
van alle parochianen. In deze viering
zullen de kinderen die dit jaar de
1e H. Communie doen zich aan ons
voorstellen

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 21 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Maria van Dooren-Geraedts
(jaardienst) en Frans van Dooren; Jo
van Heijst-van Kemenade en Noud
van Heijst en zoon Jan (col); Jos
Hamaekers (jaardienst); Nel en Piet
Wilms-Hendriks, kleinzoon Dennis en
overl. fam. Wilms-Hendriks (verj.)
Doopviering 11.30 uur Cobie Peeters
Donderdag 24 februari
H. Mis 09.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 18 februari
H. Mis 9.00 uur t.i.v. alle parochianen
9.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 21 februari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Ben Janssen (coll); An Daems-Slaats
(coll); Frits Thijssen en Noor ThijssenSchreurs (verj); uit dankbaarheid
Maandag 22 februari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 23 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. zr. Gratia
(jaardienst); aansluitend koffiedrinken

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Studiemiddag Limburgse
kastelenlandschap
vr 19 februari 14.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Limburgse
Kastelen
Locatie: Kasteel D’Erp
Informatieavond TWC Olympia
vr 19 februari 20.00 uur
Organisatie: wielerclub
TWC Olympia
Locatie: café Centraal

service 19

Helden

Optreden Beck&Bauer
za 20 februari 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Optreden Clubbie,
Tony Junior, Sem Thomasson
za 20 februari 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Peel&Maas Challenge
za 20 en zo 21 februari 10.00 uur
Organisatie: Stichting Musher.nl
Locatie: Boerderijcamping
Bovensbos, Heldense Bossen

Meijel

Ruilbeurs verzamelaarsvereniging
zo 21 februari
10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaars
vereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Panningen
Lessen aikido

wo 17 februari 20.00-21.00 uur
Locatie: Sport Helden

Optreden Vincent Bijlo

Maasbree

za 20 februari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

vr 19 februari 19.30-22.00 uur
Organisatie: stichting Muziek Jong
voor Oud
Locatie: sociëteit ’t Hofje

Limburgse Kampioen
schappen toestelfinales

Optreden Ajna Duo

Beringe

Bijeenkomst Whats Appbuurtpreventiegroepen
wo 17 februari 19.30 uur
Organisatie: gemeente Peel en
Maas, beheerders Whats
Appgroepen
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

za 20 en zo 21 januari 09.00 uur
Organisatie: SSS Helden
Locatie: sporthal Piushof

Jeugdwedstrijd schutterij
Maasbree
zo 21 februari
Organisatie: Schutterij St. Martinus
Locatie: schutterijterrein

Rondleiding eigenaar

Studiemiddag Kasteel
D’Erp Baarlo
In het Baarlose Kasteel D’Erp vindt vrijdag 19 februari een studiemiddag plaats. Tijdens die middag wordt
verteld over het Limburgse kastelenlandschap en worden aanwezigen rondgeleid door de eigenaar van het kasteel.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 20 februari
H. Mis 19.00 – gemengd koor t.i.v.
Jan Engels (jaardienst); Jo Leijssen
(jaardienst) en overl. fam. LeijssenStrijbos; Jo Ramaekers (verj.); Lies
Weekers; Silvester Janssen, Maria
Smeijsters, Jozef Janssen, Wiel
Hendrix, Bep Hendrix-Janssen, Hubert
Janssen; Oma van Hoof (overl.)
Zaterdag 5 maart
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. 1ste communiekinderen vw de
presentatiemis
Mededeling:
overleden Truus Ghielen-Kurvers 84
jaar, Leonarda Bots-Bos 75 jaar

Er vinden onder andere voordrachten plaats waar verteld wordt over
kasteelinterieurs in Limburg, over de
herbestemming van vele kastelen in de

provincie, over de rol van de gebouwen en over de cultuurhistorische
samenhang tussen het kasteel en het
landschap. Ook worden de aanwezigen

rondgeleid door Frits-Joost Beekhoven
van den Boezem, de eigenaar van
D’Erp. De middag begint om 14.00 uur
en eindigt om17.00 uur.

Optreden Ajna Duo in Maasbree
Ajna Duo komt op vrijdag 19 februari een optreden verzorgen in sociëteit ’t Hofje in Maasbree. De avond
wordt georganiseerd door stichting Muziek Jong voor Oud.
Stichting Muziek Jong voor Oud
wil kwetsbare ouderen, kinderen
en anderen op een laagdrempelige
wijze laten deelnemen aan cultuur.

De avond is in het kader van Klassiek
Jong voor Oud. Chantal Maya (zang)
en Taejung Kim op gitaar verzorgen
een avond vol ‘jazzy’ muziek. De twee

brengen een grote variëteit aan liederen. Het concert begint om 20.00 uur
en is rond 22.00 uur afgelopen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

AL 93 JAAR

Peter

Fra n k

UW VERTROUWDE ADRES!

!
E
C
I
V
R
E
S
R
E
SUP
Tegelen

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING
EIGEN REPARATIEDIENST
EIGEN INSTALLATEURS
93 JAAR ERVARING
DESKUNDIG ADVIES

Altijd de
snelste weg
naar ons!

TER UITBREIDING VAN ONZE ACTIVITEITEN
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:
> BIJRIJDERS
> ERVAREN BEZORGERS

Jij?

> ERVAREN VERKOPERS
> ERVAREN LEIDINGGEVENDEN

Electro World Tummers is na 93 jaar nog altijd aan het groeien. We blijven voortdurend naar nieuwe
mogelijkheden en manieren zoeken om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We
willen de best mogelijke service verlenen die maar mogelijk is. Om deze doelstellingen te kunnen
realiseren zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die ons team kunnen versterken. Ben jij geïnteresseerd en heb jij service écht hoog in het vaandel staan? Neem dan meteen contact met ons op!

INTERESSE? MAIL NAAR SOLLICITATIE@ELECTROWORLDTUMMERS.NL
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTRVRIJ EN BETROUWBAAR!

