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Met u wil de raad in gesprek over:

Windenergie, bestemmingsplan voormalig
gemeentehuis Meijel en de structuurvisie Wonen
De raad nodigt u uit voor de Beelvormende Vergadering
op dinsdag 22 maart om 19.30 uur in het gemeenschapshuis
gemeenschapshuis De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94 in Beringe
om in gesprek te gaan raadsleden.
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels!
Voor meer informatie kijk op: www.peelenmaas.nl >
bestuur > Beeldvormende Vergadering > 22 maart 2016
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‘Zo’n bankje is veel
te veel eer voor mij’
In de stromende regen en sneeuw werd op vrijdag 4 maart op het speeltuintje op de Heuvelhoek in Panningen een bankje voor de 100-jarige Marie Jacobs onthuld.
De eeuwling kreeg het bankje van gemeente Peel en Maas voor het bereiken van de hoge leeftijd op de dag dat ze daadwerkelijk jarig was. Marie is heel erg blij met de bank.
“Heel speciaal dat ze dat voor mij hebben gedaan.”

(‘t) Hoës van Bree

Naam MFA bekend
De nieuwe naam die aan de nieuwe multifunctionele accommodatie
in Maasbree wordt gegeven, is bekend. Van de 214 stemmen gingen de
meeste naar de naam (‘t) Hoës van Bree.
Eind vorig jaar werden alle
inwoners van Maasbree opgeroepen
een naam te bedenken voor de
nieuwe MFA. Er kwamen meer
dan 116 inzendingen binnen,
waaruit een top-3 werd gekozen:
Ut DörpHoës, ’t Hert en ’t Hoës van
Bree waren de drie namen waarop
gestemd kon worden.
Toch was er ook kritiek vanuit
het dorp. De namen waren volgens
de Maasbreese Carla Hermans
‘oubollig’ en zouden de creativiteit
van het dorp niet reflecteren.

Daarom startte ze begin februari
een petitie, waarmee ze wilde
bereiken dat er ook blanco gestemd
kon worden. Die is inmiddels bijna
tweehonderd keer ondertekend,
maar Stichting MFA Maasbree wilde
die handtekeningen niet aannemen.
De drie personen die (‘t) Hoës
van Bree als naamsuggestie hebben
ingestuurd, worden uitgenodigd
bij de officiële opening te zijn en
krijgen een cadeaubon van Bruiz
Horeca, de horecagelegenheid
van de MFA.

Wethouder Paul Sanders trad
vanwege de vakantie van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo op als
locoburgemeester, inclusief ambtsketting. Marie is heel trots dat zo’n
belangrijk persoon bij de onthulling van
haar bankje was. Maar ze kreeg meer
felicitaties. Dochter Marlies: “Ze kreeg
een kaartje van de gouverneur van
Limburg, Theo Bovens, en eentje van
de koning. Die kreeg ze woensdag al,
maar we mochten hem vandaag pas
openmaken en voorlezen. Zo trots was
ze er op.”

Wekelijks kaarten
Marie werd honderd jaar
geleden geboren op de Ninnesweg
in Panningen. Ze had drie zussen en
vier broers. Eentje daarvan, Wiel,
is nu 91 jaar en die ziet Marie nog
regelmatig. Marlies: “Nog steeds gaan
ze elke week kaarten. Marie, Wiel en
zijn schoondochter Ien kaarten dan met
zijn drieën.” Marie trouwde in de oorlog

met Ton en ze kregen zes kinderen, die
weer voor veertien kleinkinderen en
twintig achterkleinkinderen zorgden.
Ton overleed in 1999 en sindsdien
woont Marie helemaal alleen in haar
huisje. Marlies: “Al komt er wel iedere
dag iemand langs om haar te helpen.”

‘Braaf zijn en hard
werken’
Wethouder Sanders vroeg na afloop
van de onthulling wat het geheim is
van Marie’s hoge leeftijd. Ze antwoordde meteen: “Braaf zijn en hard
werken.” Want werken heeft ze altijd
gedaan. Zo stond ze jaren in hun kruidenierswinkel en zorgde ze door het
drukke bakkersleven van haar man veel
voor de kinderen.
Inmiddels ziet ze en hoort ze
slecht, maar ‘voor de rest kan ik nog
veel’, zo zegt ze zelf. Sanders belooft
dat de burgemeester vanaf nu ieder
jaar langskomt om haar te feliciteren.

“Dan hoeft ze niet vaak langs te
komen, ben ik bang”, grapt Marie.
Toen Marie het bankje kreeg
aangeboden door de gemeente,
wilde ze dat graag in haar eigen tuin
hebben. “Niet in mijn tuin? Dan houden
ze hem maar daar”, zei ze tegen
Marlies. Die moest haar ompraten
om uiteindelijk het bankje in het
speeltuintje te krijgen. “Nou mam,
hoe is dat nou als wij straks allemaal
al dood zijn en dat er dan nog steeds
mensen op jouw bankje zitten?”, vroeg
Marlies. Marie antwoordde met tranen
in de ogen. “Dat is prachtig. Het is
eigenlijk veel te veel eer voor mij. Heel
erg speciaal.”
Het feestje dat daarna in zaal
Leanzo in Grashoek gevierd werd,
zal Marie nog lang heugen. “Het was
werkelijk een hoogtepunt in mijn
leven. Van de vele bloemen en cadeaus
kan ik nog lang genieten. Ik wil graag
iedereen bedanken die daar een
bijdrage aan heeft geleverd.”
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Buurthulp: in noodsituaties weten aan welke buur je iets hebt

Welke kennis heeft jouw straat?
Is er iemand in de straat die kan reanimeren? En aan wie heb je iets als
de stroom uitvalt tijdens het klussen? Heldenaar Peter Peters (67) had geen
idee en maakte de balans op in zijn eigen straat. Een lijst met daarop de
‘kennis’ uit zijn straat hing hij in de meterkast en zijn project ‘Buurthulp’
was geboren. “Het is zo belangrijk om in noodsituaties te weten aan wie je
iets hebt.”
Het gebeurde twee keer in zijn
straat dat er te laat werd ingegrepen bij
mensen die het aan hun hart kregen,
volgens Peter. “Die mensen hadden
hartproblemen, maar eigenlijk wist
niemand van elkaar wie er kon reanimeren.” Daardoor besloot Peter drie
jaar geleden een brief bij de huizen in
zijn straat te bezorgen. Met die brief
wilde hij de mensen aan het denken
zetten. “Ik heb ze gevraagd hoe ze in
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bepaalde situaties zouden handelen.
Stel dat je waterleiding springt, de
hoofdzekering eruit knalt, je partner
enorme pijn op de borst krijgt of je
hoort ’s nachts gestommel beneden.
Wat doe je dan? Bij zo’n noodsituaties
heb je een rationeel denkend mens
nodig. En waarom zou dat je buurman
niet kunnen zijn?” In de dagen nadat
hij de brief had rondgebracht, ging hij
de deuren nog eens langs. “Toen vroeg
ik wat de mensen konden en waarvoor
buren hen om hulp zouden mogen
vragen. Ik stond ervan versteld hoeveel
mensen een EHBO- of BHV-cursus hadden gevolgd.”

Lijst in meterkast
Peter stelde een lijst op. Daarop
noteerde hij de naam van de buurman
of –vrouw, het huisnummer, een
mobiel telefoonnummer en de ‘kennis’
van die persoon. Mensen die kunnen
reanimeren, maar ook elektriciens,
loodgieters of mensen met handig
gereedschap dat ze uit willen lenen.
“Die lijst heb ik vervolgens weer
rondgebracht en hangt bij heel wat
mensen in de meterkast. Ook bij
mijzelf. Daarbij hebben we met elkaar
afgesproken dat iedereen zijn mobiele
telefoon ’s nachts op het nachtkastje
heeft liggen”, aldus Peter. Het enige
doel van de lijst is volgens Peter dat
buren weten wat ze aan elkaar hebben
in een noodsituatie. “Zo’n lijst maakt

Peter Peters en Jos Keijmes
je buurt heus niet socialer. Als je
ruzie met de buurman hebt, lost zo’n
lijst die ruzie niet op. Maar door een
‘buurthulp’-lijst op te stellen, weet je
wat je aan elkaar hebt. Zoiets doe je
toch voor elkaar als buurt?”

Handelen in
noodsituaties
Hij weet inmiddels ook wat je als
buren voor elkaar kunt betekenen
als je het vermoeden hebt dat er
een inbreker in je woonkamer staat.
“Een politieman gaf mij de tip: zorg
dat je slaapkamerdeur op slot of
geblokkeerd is, bel een van je buren

op en laat ze bij jou aanbellen. En bel
de politie natuurlijk. Meestal kiest de
inbreker door de schrik van de deurbel
het hazenpad. Ga in elk geval niet zelf
de held uithangen.”
Nu de WhatsApp-buurt
preventiegroepen bekender en
populairder worden en gemeente
Peel en Maas en de politie zich
ermee bezighouden, vond Peter dat
nu het juiste moment was om zijn
‘buurthulp’-idee met anderen te delen.
“Juist omdat het een eigen initiatief
is, dat vanuit de mensen zelf moet
komen.” Jos Keijmes (68) woont twee
straten verderop en pakte het idee
van Peter twee jaar geleden zelf ook

Eikenbomen gekapt; weg gedeeltelijk afgesloten

Werkzaamheden Diepenbroeklaan
Baarlo gestart
Op de Diepenbroeklaan in Baarlo is maandag 7 maart begonnen met de kap van de moeraseiken. Daarvoor in
de plaats komen nieuwe bomen en wordt de rijbaan aangepast. Gedurende de werkzaamheden, die duren tot juli,
is de straat gedeeltelijk afgesloten.
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op. Zijn buurtbewoners, zowel jong
als oud, waren razend enthousiast.
“Het werkt ook drempelverlagend.
Met zo’n lijst geef je aan dat je bereid
bent te helpen als een buurman je
nodig heeft.” De belangrijkste reden
blijft volgens Jos en Peter echter
het handelen in noodsituaties. “Als
ik gereanimeerd moet worden,
interesseert het mij echt niet of
iemand vorige week zijn EHBOcertificaat heeft gehaald of dat de
laatste BHV-cursus tien jaar geleden
was. Die kennis heb je voor het leven,
dus je weet hoe je moet handelen en
kunt daarmee je buurman of –vrouw
helpen. En daar gaat het om.”

De grote eiken op de Diepen
broeklaan worden gekapt omdat
ze het trottoir en asfalt omhoog

duwden. Daardoor ontstaan volgens
de gemeente gevaarlijke situaties
voor voetgangers en andere

weggebruikers. Ook wordt de
rijbaan onder handen genomen.
“De uitvoerder verwacht uiterlijk

vrijdag 11 maart klaar te zijn met
de bomenkap”, aldus de gemeente.
Dan worden de bomen in het laatste
gedeelte van de Diepenbroeklaan,
richting de Kasteellaan, aangepakt.
De Diepenbroeklaan is dan vanaf de
Napoleonsbaan bereikbaar. De gekapte
eikenbomen worden uiteindelijk
vervangen door jonge esdoorns,
een boomsoort die door middel van
een enquête is gekozen door de
aanwonenden.
Het trottoir wordt hersteld,
het aantal parkeerplaatsen uitgebreid
en ook de rijbaan wordt onder
handen genomen. Er worden brede
fietssuggestiestroken aangebracht
op de rijbaan; dit zijn in rood asfalt
uitgevoerde fietsstroken. Door deze
aanpassing lijkt de rijstrook veel
smaller voor automobilisten en
daarmee hoopt de gemeente de
snelheid van automobilisten op de
Diepenbroeklaan te verminderen.
In de avonduren zijn de
Diepenbroeklaan, de daarachter
liggende ‘schilderstraten’ en de
Bosbeeklaan gewoon bereikbaar met
de auto.
(Foto: Liesbeth van den Hombergh)
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Films ‘kijken’ met behulp van app

Naar de bioscoop terwijl
je (vrijwel) niets ziet

Lekker Paasbrood!

Blind of slechtziend zijn, maar toch een film of televisieprogramma net zo kunnen volgen als iemand die wel
goed kan zien. Een half jaar geleden werd de Earcatch-app geïntroduceerd, die dat mogelijk maakt. En daarmee
ging er een wereld open voor de volledig blinde Jeroen Volkers (46) uit Panningen.

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

Prinsessen en Prinsen avond
Vrijdag 18 maart

17-20 uur

Bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme
Spellenkaart: € 3,50
Kinderbuffet: € 3,50
Spellenkaart en
kinderbuffet: € 6,00

Ko m
verkl jij ook
eed?

VOL = VOL

Jeroen Volkers gebruikt de app al een half jaar
Met de app kunnen visueel beperkten door middel van audiodescriptie
toch de hele film volgen. Tussen de
dialogen in de film beschrijft een stem
wat er in beeld te zien is. Elementen
als personages, gezichtsuitdrukkingen,
plaatsbepalingen en ontwikkelingen
in de verhaallijn zijn zo veel beter te
volgen. Jeroen, die sinds zijn geboorte
blind is, heeft de app al regelmatig
gebruikt.

Regelmatig
naar de film
“Ik ging nooit naar de bioscoop,
maar nu ben ik al regelmatig geweest”,
vertelt hij. Het enige dat nodig is om
gebruik te maken van de gratis app,
is een geschikte en volledig opgeladen
smartphone of tablet en een kop
telefoon. Van tevoren moet de juiste
audiodescriptie in de app worden
gedownload. De rest gaat vanzelf:
Earcatch luistert naar het filmgeluid
en kan daarmee precies bepalen op
welk moment de gebruiker in de
film of serie is. De audiobeschrijving
begint dan automatisch af te spelen.
Bartiméus Sonneheerdt, een vereniging

voor blinden en slechtzienden en de
firma Soundfocus, een gespecialiseerd
bedrijf in mediatoegankelijkheid op het
gebied van geluid, ontwikkelden de
Earcatch-app afgelopen jaar. ‘Zodat ook
mensen met een visuele beperking de
kans krijgen in elke bioscoop te genieten van Nederlandse filmvoorstellingen
en zo zelfstandig mogelijk mee te doen
in de maatschappij’, omschrijven ze
op hun website. Afgelopen jaar kwam
Jeroen in een digitaal tijdschrift een
oproep tegen, waarin testers voor de
app werden gevraagd. “Toen heette het
nog de Watson-app”, aldus Jeroen.

Uitkomst voor
visueel beperkten
“Mij leek het wel wat, zo’n app
uitproberen. Ik heb me aangemeld
en werd toen samen met een paar
honderd anderen uitgenodigd in een
bioscoop in Hilversum.” Die ervaring beviel hem zo goed, dat hij het
Gehandicaptenplatform Peel en Maas
ervan op de hoogte stelde. Jeroen:
“Zij waren ook heel erg enthousiast en
uiteindelijk hebben we DOK6 Cinema
getipt op het bestaan ervan.”

In het verleden moesten bioscopen
dure apparatuur aanschaffen om films
toegankelijk te maken voor blinden
en slechtzienden. Met de ontwikkeling van de app hoeft dat niet meer.
“Wij maken sinds de lancering ervan
ook gebruik van de app”, aldus Leike
Peeters, van DOK6 Cinema. “Het is echt
een uitkomst voor mensen met een
visuele beperking.” Via Earcatch kan
de gebruiker zien of er een audio
beschrijving beschikbaar is van een film
die in de bioscoop draait. “Maar we
weten eigenlijk niet hoeveel mensen
inmiddels gebruikmaken van de app bij
ons”, aldus Leike.
Jeroen is enthousiast en hoopt dat
meer mensen de app gaan ontdekken en gebruiken. “Het is geweldig
om op deze manier een film, serie of
televisieprogramma te kunnen kijken.
Ik heb ontdekt dat het zelfs met
‘uitzending gemist’ werkt. Er is echt
een wereld voor me opengegaan.”
HALLO Peel en Maas is via
www.hallopeelenmaas.nl ook digitaal
te lezen. In combinatie met voorleessoftware als VoiceOver is het op die
manier ook voor blinden en slechtzienden mogelijk de HALLO te lezen.
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Meer info:
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Entreekaarten zijn
verkrijgbaar bij
onze informatiebalie

Verdacht van meerdere delicten

Opgepakte ‘pinner’ langer vast
De gevangenhouding kan nu nog
met twee keer dertig dagen verlengd
worden. De rechtbank beslist of het
feit waarvan de verdachte wordt
verdacht, kan worden bewezen of
niet. Mocht dat wel zo zijn, volgt er
logischerwijs een straf die bepaald

wordt door de rechtbank.
De jongen wordt verdacht van
het beroven van een vrouw bij de
pinautomaat in Beringe op 13 januari.
Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt
van een truc met een krant om de
vrouw af te leiden. Eerder werden

ook in de dorpen Kessel, Sevenum
en Beesel op eenzelfde manier
mensen beroofd. Naast de berovingen
bij de pinautomaten wordt de
jongen ook verdacht van een aantal
winkeldiefstallen en poging tot
insluiping.
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Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl
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De jongeman die op donderdag 18 februari in Belfeld werd opgepakt vanwege het geld afhandig maken van
personen bij pinautomaten, blijft langer in hechtenis. De 15-jarige Roemeen zat al twee weken in bewaring en
die periode wordt met dertig dagen verlengd, zo maakte de politie donderdag 3 maart bekend.
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl
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Kleiner vaartuig, minder capaciteit

Vrijwilligers nodig

Vijftig klussen
NLdoet Peel en Maas
Vijftig initiatieven hebben zich in gemeente Peel en Maas aangemeld
voor de vrijwilligersactie NLdoet. De klussen van de landelijke actie
vinden plaats op vrijdag 11 en zondag 12 maart. NLdoet geeft vrijwilligerswerk aandacht en stimuleert mensen om mee te helpen aan
initiatieven.
In Panningen en Meijel zijn de
meeste vrijwilligers nodig. In beide
dorpen worden negen initiatieven
gehouden. Ook in Koningslust is met
acht klussen veel te doen in het
weekend van 11 en 12 maart. Veel
klussen worden georganiseerd door
zorginstellingen als Daelzicht en
De Zorggroep. Toch zijn er ook genoeg
buurtverenigingen en andere organisaties die vrijwilligers zoeken.
Zo wil speeltuin De Gruttewei in
Kessel graag de toestellen vernieuwen en het voetbalveld veilig maken.
In Beringe wil Stichting 5 x Beringen

Veer Baarlo-Steyl in 2017
al vervangen
De veerpont tussen Baarlo en Steyl wordt volgend jaar al vervangen, een jaar eerder dan verwacht. Naar
verwachting krijgt de veerpoot een kleinere capaciteit.

het 5 x Beringenbos een opknapbeurt
geven. Met prikkers en afvalzakken
worden de paden schoongemaakt
door vrijwilligers. In Koningslust wil
Stichting Natuurpark Vlakbroek met
behulp van vrijwilligers de gevlochten
haag van wilgentakken afmaken.
Verder wordt er algemeen onderhoud
uitgevoerd aan het natuurpark.
Voor veel klussen is aanmelden
nog mogelijk. In de afgelopen tien
jaar werden 40.000 klussen geklaard
en namen 1,5 miljoen mensen deel
aan de acties van NLdoet. Kijk voor
meer informatie op www.nldoet.nl

Belangstelling groot

Stijl Market
verplaatst naar SIFgebouw Panningen
De Stijl Market van sociale onderneming de Stijlfactorij verhuist van
de locatie in de Ringoven naar het SIF-gebouw in Panningen. De eerste
twee edities vonden plaats in de Ringoven en werden vorig jaar
gehouden in mei en november. De volgende editie staat gepland voor
zondag 5 juni.
De derde editie van de Stijl
Market wisselt van locatie omdat de
belangstelling te groot werd bij de
Ringoven. De organisatie geeft aan
dat bij de vorige editie ongeveer
tweeduizend bezoekers aanwezig
waren. De oude industriehallen van
de SIF bleken uitermate geschikt voor
de markt, met name vanwege het feit
dat de markt voortaan binnen
gehouden kan worden en geen last
meer heeft van het weer.
De Stijl Market is een markt met

een mix van producten en cadeaus
van particulieren, bedrijfjes en
ambachtslieden. Ook zijn er miniworkshops, live muziek en diverse
andere zaken te doen of te bezichtigen.
Op de markt in het SIF-gebouw
is plaats voor ruim vijftig stands.
Onder andere AC de Witte Stein,
Rendiz zorg, atelier Oet de Verf van
Stichting Daelzicht en dak- en thuislozen Venlo hebben een kraampje bij
de editie van 5 juni.

VOOR DE ECHTE
KAMPEERLIEFHEBBER

Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Venlo en Beesel zijn als
Maasoevergemeenten zelf eigenaren
van de vijf aanliggende veerlijnen.
Door de boten die de oude vaartuigen
gaan vervangen, tegelijk te bestellen
hopen de gemeenten geld te besparen.
Anderhalf jaar geleden werd het veer
tussen Kessel en Beesel al vervangen. “Die veerlijn kreeg een groter
exemplaar, omdat het een populaire
en drukbezochte oversteekplaats is”,

aldus Ton Paulus, de exploitant van de
veerponten. Naar verwachting wordt
de capaciteit van de veerboot tussen
Baarlo en Steyl verkleind. “Dan kunnen
er nog maar twaalf auto’s op, in plaats
van achttien”, aldus Ton. Gemeente
Horst aan de Maas is aangewezen als
Centrumgemeente en daarmee eigenaar
van de veerboten. Ook op vier andere
plaatsen in Noord-Limburg worden de
lijnen eerder aangepakt. De veerpont
tussen Grubbenvorst en Velden stond

al op de planning om dit jaar vervangen te worden. De lijn Lottum-Lomm
wordt naast Baarlo-Steyl in 2017 onder
handen genomen en Broekhuizen-Arcen
is in 2018 aan de beurt. Een aantal jaar
geleden kwamen de gemeentes overeen dat elke twee jaar een van de vijf
veerlijnen wordt vervangen. Ton: “Nu de
aanpassingen sneller kunnen worden
uitgevoerd, hopen we over een jaar of
twee helemaal klaar te zijn met het
vervangen van de ponten.”

Baarlose scholen in actie
voor Oeganda
De Baarlose basisscholen Panta Rhei en de Bolleberg besteden de komende tijd veel aandacht de nationale
vastenactie van dit jaar. Het geld wat daarmee wordt opgehaald gaat naar projecten in Oeganda. De leerlingen van
de scholen ontvangen spaardoosjes waar ze geld in kunnen doen, dat ten goede komt aan de projecten in Oeganda.
Verder kijken de Baarlose scholieren een film waarin te zien is hoe twee
Nederlandse kinderen naar Oeganda

gaan en ervaren hoe kinderen daar
leven. Ook zijn er bij alle drie de uitgangen van de kerk in Baarlo vasten-

TOTAAL

actiezakjes en collectebussen geplaatst
waar mensen geld in kunnen doen om
de mensen in Oeganda te helpen.

11-12-13
MAART

2016

10.00 - 17.00 UUR

EVENEMENTENHAL

evenementenhal.nl/kampeer-ve

VENRAY

nieuws 05

10
03

Oud papier Meijel
Dorpsfiguren van Peel en Maas
in brand gestoken
7/11

Ben Metsemakers Helden

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.
Ben Metsemakers (Ben van de Kep) woont al zijn hele leven in Helden en bespreekt nog iedere week het
voetbal van zijn club VV Helden.

De brandweerpost Meijel werd in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag
5 maart opgeroepen voor een buitenbrand op het Raadhuisplein in Meijel.
Ter plaatse bleek op het plein
in de kern van het dorp een doos
oud papier in brand te zijn gestoken.
Deze bevond zich direct naast de
nieuw geplaatste houten paaltjes

op het vernieuwde dorpsplein.
Het brandje kon snel worden
geblust. De rommel die na de
brand achterbleef, werd ’s middags
opgeruimd door de gemeente.

Ruzie Baarlo ontaardt
in steekincident
Bij een incident op de Moutzdijkweg in Hout-Blerick is zaterdag 5 maart
een Engelse man gewond geraakt. Zijn auto werd in de berm van de weg
gevonden en de man was gestoken met een mes. De politie vermoedt dat
voorafgaand aan het incident een ruzie heeft plaatsgevonden in een woning
in Baarlo. De verdachten zijn nog voortvluchtig, zo meldt de politie.
Rond 20.00 uur kreeg de politie
een melding van een ongeval op
de weg in Hout-Blerick. Daar bleek
dat de auto van de Engelsman in de
berm was beland door toedoen van
een andere wagen. De bestuurder
had steekwonden, zeer waarschijnlijk
aangebracht door de inzittenden van de
andere auto. Deze zijn na het incident
gevlucht. Hun auto bleef achter op de
Moutzdijkweg.
Er werd direct een burgernetbericht verstuurd door de politie en een
helikopter werd opgeroepen om van
bovenaf mee te speuren. Verder waren
er verschillende patrouilles op de
grond. Die inzet leidde niet tot de aan-

houding van de verdachten.
In de auto van de Engelse man
zaten nog een andere man en een
kind. Beiden zijn voor controle naar het
ziekenhuis gebracht. Over het kind kan
met zekerheid gezegd worden dat het
niet gewond raakte.
Uit het onderzoek van de politie
bleek dat eerder op de avond vermoedelijk een ruzie tussen beide partijen is
ontstaan in een woning in Baarlo. In de
woning en op de weg in Hout-Blerick is
op zaterdagavond onderzoek verricht.
De politie verzoekt mensen
die meer informatie hebben over
deze zaak, contact op te nemen via
0900 88 44 of anoniem op 0800 70 00.

Volkstuin Meijel
vernield
Want bij de voetbalvereniging
komt de 62-jarige Ben nog steeds
zeer regelmatig. Vrijwel alle uit- en
thuiswedstrijden staat hij naast
het doel samen met een aantal
vrienden te kijken. “De ‘greekers’
noemen ze ons”, vertelt Ben.
“Op maandagochtend komen we
nog iedere week in een kantine
van een bedrijf bij elkaar om het
voetbal te bespreken. Of ja, het
begint met voetbal en daarna
lossen we de wereldproblemen
op. Het blijft dan overigens wel bij
koffie en gebak, geen alcohol dus.
Het is vaak ook gewoon roddelen.
We zijn erger dan vrouwen.
Er zitten er ook een paar bij en die
weten echt alles.”

‘Mijn duim doet het
niet meer’
Zelf voetbalde Ben ook jaren.
Hij was een tijdje doelman in
het eerste en tweede team van
Helden. “Ik werkte bij de Haton
in Panningen en op een gegeven
moment heb ik daar een ongeluk
gehad. Mijn hand kwam in een
machine terecht en mijn duim lag
er zowat af. Die hebben ze er wel
weer aangenaaid, maar sindsdien
doet hij het niet meer. Toen heb

ik een paar jaar niet kunnen keepen.
Daarna heb ik wel nog gespeeld bij het
eerste en het tweede en later bij de
veteranen.” Daar bleef hij bij tot zijn
52e. “Daar heb ik echt prachtige tijden
beleefd”, vervolgt Ben. “Daar kan maar
weinig tegenop. Wat een feesten,
ongelooflijk.”
Ben kreeg drie kinderen met zijn
ex-vrouw. De dochters Joyce en Saskia
en zoon Kep zorgden inmiddels alweer
voor vier kleinkinderen. Ben: “De zoon
van Kep heet ook weer Keppie, naar
mijn vader. Dat vind ik nou echt
mooi, dat die traditie in stand wordt
gehouden.” Zelf had Ben drie broers
en vijf zussen en groeide hij op in een
boerderij aan de Molenstraat, midden
in het dorp.
Ben begon na het ongeluk met
zijn hand te werken als buschauffeur.
Dat doet hij nog steeds, maar in
mindere mate. “Nog maar vier uur
per week”, legt hij uit. “Ik heb een
tijdje geleden een hernia gehad.
Daar ben ik aan geopereerd, maar
die ingreep is niet goed gelukt. Als ik
lang moet zitten, krijg ik last van mijn
been. Dat is wel een heel erg nadeel.
Ik schat dat ik zo’n 25 tot 30 procent
heb ingeleverd na die hernia, ook
in het dagelijks leven. Ik vond het
altijd mooi om buschauffeur te zijn.
Lekker ouwehoeren en met mensen

bezig zijn. Ik ben ook wel een
mensenmens. Zonde dat dat niet
meer gaat nu.”

Nooit meer weg uit
Helden
Hij woont nog steeds in
Helden, maar wel een stukje
buiten het centrum. Ben huurt een
huis aan de Zandberg. Hij woont
er samen met zijn ‘parkiet
papegaai’ Pellè. “Vernoemd naar
de oud-spits van Feyenoord”,
legt Ben uit. “Maar daar kunnen
we het beter niet over hebben.
Feyenoord-fan ben je niet voor
je plezier. Ik kijk in ieder geval al
tijden geen Studio Sport meer.”
Zelf sport Ben wel weer. Hij is
regelmatig op de golfbaan te
vinden. “En daar is de negentiende hole net zo belangrijk als
de derde helft bij het voetbal.”
Ben wil nooit meer weg uit
zijn dorp. “Als ik ooit nog iemand
tegenkom en daar zou ik voor weg
moeten gaan uit Helden, dan zou
ik doodongelukkig worden. Dan
valt alles weg wat ik hier in al die
jaren heb opgebouwd. Het is toch
mooi als je zoveel mensen kent?
Nee, weggaan is niks. Dan zou ik
niet meer gelukkig zijn.”

In Meijel zijn in de nacht van zaterdag 5 maart op zondag 6 maart
vernielingen aangebracht aan een volkstuin. De vernielingen werden op
zondagochtend ontdekt. De volkstuin ligt aan de Simonshoeksesteeg in het
buitengebied van het Peeldorp.
Het hek was opengeduwd en er
waren plastic pvc-buizen vernield,
zo laat de politie weten. “Dan gaat het
om buizen die gebruikt worden om
plastic over de planten te hangen. Ook
waren er stukken plastic van de planten

afgetrokken en in het naastliggende
weiland gegooid”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Vooralsnog
hebben we nog geen reacties gekregen
van eventuele getuigen, dus we kunnen nog niets onderzoeken.”

L
Ook zin om aan het

motoravontuur
te beginnen?

Maak vrijblijvend een afspraak!

Motorrijschool Peel en Maas
www.motorrijschoolpeelenmaas.nl 06-11171655
Ook voor gevorderden trainingen

06

nieuws

10
03

Aanrijding A67 bij
Grashoek
Op de snelweg A67 is op dinsdag 8 maart bij Grashoek een aanrijding geweest tussen een personenauto en een
vrachtwagen. Bij het ongeval, dat rond 12.20 uur plaatsvond, raakte de bestuurster van de personenauto gewond.
Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar de verwondingen bleken uiteindelijk mee te
vallen.

Samenwerking met Oekraïne

Stempassen
EU-referendum
bezorgd

Tussen dinsdag 8 maart en zaterdag 12 maart krijgen alle kiezers
in de gemeente Peel en Maas een stempas thuisbezorgd. Dit gebeurt
vanwege het Europees referendum dat op woensdag 6 april wordt
gehouden.
Alle stemgerechtigde inwoners
uit Nederland mogen in april naar de
stembus om hun mening te geven
over de associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en Oekraïne
mogelijk te maken. Deze overeenkomst heeft als belangrijkste doel
meer samenwerking tussen de EU
en Oekraïne. Meer samenwerking
betekent ook dat er meer handel
wordt gedreven. Daarbij kan zo’n
overeenkomst bijdragen aan meer
democratie en minder corruptie in het
Oost-Europese land. Nederland krijgt
door een associatieverdrag meer kansen op de Oekraïense markt. Premier
Rutte benadrukte dat het verdrag
niet inhoudt dat Oekraïne lid wordt
van de EU en ook dat er geen nieuw
Europees geld naar het Oost-Europese
land gaat.

Meer samenwerking,
meer handel
Onder andere de brand
weerkorpsen van Panningen en
Brabant Zuid-Oost moesten ter
plaatse komen om de bestuurster
van de personenauto te bevrijden.
De vrouw zat bekneld in haar

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

bestuurster ervoor dat het voertuig
wagen na de aanrijding. Brandweer
Panningen was met een tankautospuit, veilig werd gesteld. De beschadigde
voertuigen zorgden voor een file
hulpverleningsvoertuig en een snel
van ongeveer drie kilometer op de
interventie voertuig aanwezig om
snelweg tussen Venlo en Eindhoven.
hulp te bieden. De Panningse brigade
zorgde na het bevrijden van de
(Foto: brandweer Panningen)

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Unieke cadeaus en workshops. Minne
Toko shop in de sjop, Raadhuisplein 3
Meijel. Voor leuke en unieke cadeaus.
Ook diverse workshops woensdag- en
zaterdagmiddag. Kijk op FB Minne Toko
of bel 06 57 59 81 55. Open ma-woevr-za 9.30-16.30u.

De stemmers kunnen woensdag
6 april vóór of tegen een samenwerking met Oekraïne stemmen.
Wanneer de meerderheid van de
bevolking vóór is of als de opkomst

Te koop landbouwgrond. *Lange
Heide (Schorweg) 1 ha 13 a 45 ca
MaasbreeR151 *Lange Heide (aan
verharde weg) 2 ha 27 a 72 ca.
MaasbreeS144/S145. Schuttenbos
(Breukerheide) 1 ha 37 a 43 ca Maasbree T 416 M. Niens 077 465 14 32.
Potgrondactie VC Olympia. Zaterdag
12 maart is de jaarlijkse potgrondactie
van VC Olympia! Van 10.00-14.00
komen wij langs de deur in Panningen
en Egchel. Steun VC Olympia en koop
op deze manier uw potgrond.

minder dan 30 procent is, wordt het
associatieverdrag sowieso goed
gekeurd. Stemt een meerderheid
tegen een samenwerking, dan moet
het kabinet hier opnieuw over na
denken en besluiten of ze de uitslag
van het referendum overneemt.
Als het samenwerkingsverdrag niet
wordt goedgekeurd door Nederland,
kan het akkoord niet doorgaan.
De EU en haar leden moeten dan
met Oekraïne gaan bespreken hoe de
samenwerking in de toekomst eruit
gaat zien.

Advies van bevolking
aan regering
Het landelijke comité GeenPeil
wist de benodigde 300.000 hand
tekeningen ruim binnen te halen die
nodig zijn om een referendum af te
dwingen. Door middel van een referendum, waarmee de Nederlandse
bevolking haar mening kan laten
horen, hoopt GeenPeil te voorkomen
dat de overeenkomst met Oekraïne
wordt getekend. Volgens het comité
kost zo’n verdrag miljarden en is dat
niet de moeite waard.

Cursus Lenormand kaartleggen.
Workshop Lenormand kaartleggen in
Grashoek. Leer in 1 zondag de basis
van het kaartleggen. Lees je verleden,
heden & toekomst! Kijk op www.
betrouwbaarmedium.nl > workshops.
Wegens revalidatie is deze
week alleen zaterdag 12 maart
onze groentewinkel geopend van
9-12/13-15 uur. Genoeg keuze
van lekkere en gezonde groenten.
Kwekerij Brummans
Vosberg16a Panningen.
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Partijen tekenen kavelruil glastuinbouwgebied Grashoek

‘Er is interesse in de grond, maar nog niks
is zeker’
Vier ondernemers van glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek besloten ongeveer tien jaar geleden samen te
gaan werken. Dat deden ze om ruilverkaveling en het wijzigen van bestemmingsplannen mogelijk te maken en hun
bedrijven de ruimte te geven om uit breiden. Op woensdag 24 februari werd de kavelruil officieel ondertekend door
alle betrokkenen. De overeenkomst zorgt nog niet voor grote veranderingen.

De bedrijven die deelnemen
zijn komkommerkwekers
Multigrow Grashoek BV en de
Maris BV, paprikakweker Teegrow
en amaryllissenkwekerij Heliflor
BV. Ook de provincie en de
gemeente werkten mee aan de
kavelruil. De nieuwe kavel die nu

ontstaan is, kan door de huidige
ondernemers worden gebruikt om
uit te breiden. Een geheel nieuwe
ondernemer is ook welkom, aldus
Dion van Mullekom van Multigrow.
“Er is al interesse in de grond,
maar vooralsnog staat er niets
op de planning. Geïnteresseerde

ontstaan, waar de huidige bedrijven
kunnen uitbreiden of waar nieuwe
bedrijven zich kunnen vestigen.
Piet Delissen is projectbegeleider van
De Kievit BV en was vanaf het begin
betrokken bij de verkaveling. ”De bv
is een jaar of acht geleden opgericht,
omdat er een slechte verkaveling was
in het gebied. De bestemming van
veel grond was niet toereikend voor
glastuinbouw, dus de ondernemers
wilden er iets aan doen.”
In eerste instantie, dus ongeveer
acht jaar geleden, dachten de vier
tuinders aan zo’n negentig hectare
kas. Dat plan bleek door zaken als de
economische crisis, de EHEC-bacterie
en de Russische boycot niet meer
haalbaar. De doelstelling is nu om in
zijn totaliteit ruim dertig hectare kas te
bouwen, waarvan reeds de helft al is
gerealiseerd. Uitbreiding is nodig voor
de bedrijven om overeind te blijven.
“Er is sprake van schaalvergroting”,
vertelt Dion. “Als ondernemer moet je
bij de tijd blijven en kunnen vergroten
als dat mogelijk is. Er zijn minder
ondernemers, maar die produceren
wel meer.” Eén van de doelen van de
samenwerking was om alle bedrijven
een goede toekomst te bieden, aldus

Piet. “En daar is vaak uitbreiding
bij nodig.”

Iedereen tevreden
houden
In twee fases werd er geruild
en werden zaken als het vergroten
of samenvoegen van percelen, het
weghalen van sloten en zandwegen
en het verbeteren van de infrastructuur
geregeld. Piet: “Je moet er natuurlijk
voor zorgen dat iedereen tevreden is.
Naast de ondernemers zijn dat ook
de gemeente, de provincie, andere
grondeigenaren en omwonenden.
Daarbij is communicatie belangrijk.”
Dion vult aan: “Met mijn bedrijf
alleen stel ik niet zo veel voor. Samen
kunnen we als bedrijven veel meer
voor elkaar krijgen. Zo hebben we in
samenspraak met de gemeente de
weg aangepast. Van tevoren hadden
we al een informatieavond gehad voor
de buurt, zodat zij ook wisten wat er
ging gebeuren. Als er iemand een
probleem heeft, gaan we er op bezoek.
Zo proberen we iedereen tevreden te
houden. We kunnen niet zomaar een
kas neerzetten. We moeten allemaal
begrip voor elkaar hebben.”

ondernemers zijn van harte
welkom.”

Van 90 naar 30
hectare
De kavelruil houdt in dat er
aaneengesloten stukken grond zijn

Eervolle vermelding

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

Maasbreese fotostudio
tweede en vierde bij fotoprijs
Fotografen Eugene van Hoof en Ad Vereijken, van fotostudio Foto ID in Maasbree, zijn op maandag 7 maart
respectievelijk op een tweede en vierde plek geëindigd bij de MPN Award 2016. De uitreiking vond plaats in
Oisterwijk.

Open huis t
r
a
a
m
3
1
n
e
12 0.00 tot 16.00 uur
va n 1

Pakket-actie:

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
met motor én ral-kleur naar keuze.
zie ook andere acties op onze website.
Links Eugene van Hoof en rechts Ad Vereijken
De prijs wordt uitgereikt door
Master Photographers Network (MPN).
De leden van de club kunnen jaarlijks
hun werk door een vakjury laten beoordelen, wat Van Hoof een tweede plek

en Vereijken een eervolle vermelding
opleverde.
Vereijken eindigde bij het voorjaarscongres van het netwerk van
professionele fotografen net niet op het

podium. Hij kreeg 720 punten voor zijn
foto’s, waarmee hij vier punten te kort
kwam voor de derde plek. Zijn collega
Eugene van Hoof mocht de Zilver Award
mee naar huis nemen.

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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Derde editie Run Bike Run

Ieder jaar een beetje professioneler
De derde editie van de Run Bike Run in Helden vindt op zondag 13 maart plaats. Bij de wedstrijd in de Heldense
bossen worden hardlopen en mountainbiken gecombineerd. Organisatoren van het evenement zijn Atletiek Helden,
wielerclub TC Everlo en mountainbikevereniging MTB Baarlo. Na een eerste jaar waar vooral geëxperimenteerd werd
en het tweede jaar waar alles al beter liep, gaat de organisatie dit jaar wederom voor meer professionaliteit.

dit soort wedstrijden, maar inmiddels is
het veel zeldzamer. En dan is ook nog
zo dat andere soortgelijke evenementen het fietsgedeelte op de weg doen,
terwijl het bij ons door het bos is.
Vandaar ook dat de mountainbikers van
MTB Baarlo mee willen doen.”

Individueel
of als duo

Het idee ontstond behoorlijk
spontaan, maar groeide ieder jaar door.
“De eerste keer organiseerden we

het vanwege het 5-jarig jubileum van
Rundje Koeberg. Het Rundje heeft een
hardloop- en fietsgedeelte en vindt nog

Filmavond ZijActief
Vrouwenbeweging ZijActief Helden houdt op dinsdag 15 maart de
jaarlijkse filmavond. Dit jaar is gekozen voor de romantische Nederlandse
komedie Rokjesdag. De avond vindt plaats bij DOK6 Cinema in Panningen
en begint om 19.30 uur.
Alle vrouwen uit Limburg zijn
welkom bij de avond. De organisatie
roept alle vrouwen op die komen,
een rokje te dragen om zo in de stijl
van de film te blijven. Rokjesdag gaat

over de dag waarop vrouwen massaal
besluiten dat het weer goed genoeg
is voor een rokje.
Voor meer informatie kunt u
kijken op www.zijactieflimburg.nl

steeds iedere maand plaats”, vertelt
Ine Jacobs van de organisatie. “Een aantal jaren geleden zag je veel meer van

De wedstrijd bestaat uit vijf kilometer hardlopen, twintig kilometer mountainbiken en dan weer 2,5 kilometer
hardlopen. De start is bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Er zijn verschillende categorieën waar
mensen zich voor kunnen opgeven.
“Zo kun je je individueel opgeven en
doe je alle onderdelen zelf of je kiest
één van de twee onderdelen uit”, vertelt voorzitter van het evenement Harry
Jacobs. “Als je maar één onderdeel wilt
doen, zoekt de organisatie een partner
voor het andere onderdeel. Je kunt echter ook als duo meedoen en onderling
beslissen wie wat gaat doen. Daar zijn
dan weer drie categorieën in: mannen,
vrouwen en gemengd.”
Het organiseren van het fiets- en
renevenement bleek lastiger dan
gedacht. “Na het eerste jaar bood MTB
Baarlo zich aan om mee te helpen

met de organisatie’, vervolgt Harry.
“Het was bijvoorbeeld hun idee om
een jurywagen te huren dit jaar en een
professionele geluidsinstallatie neer te
zetten. Zij hebben daar meer ervaring
mee en je ziet wel dat er ieder jaar
meer mensen meedoen, omdat het
ook beter georganiseerd wordt.”

Honderd
deelnemers
Het eerste jaar waren er 58
deelnemers. Een jaar later was dat
82. Dit jaar gokt de organisatie op
weer een stijging. “Ik hoop dat we
minimaal honderd sporters hebben die
meedoen”, vertelt Ine. “Ook als het
slecht weer is geldt dat streven, ja. Het
eerste jaar was het ook hondenweer,
maar toch is het doorgegaan. Het zal
niet snel afgelast worden.”
Dankzij het sponsorschap van
supermarkt Plus Gommans uit
Helden kan er dit jaar voor het eerst
gebruik worden gemaakt van een
geavanceerd tijdwaarnemingssysteem.
Ine: “Iedere deelnemer kan dan
individueel zien wat zijn of haar
tijd was. Dat is weer een grote stap
voorwaarts. We zorgen er in ieder geval
tot nu toe nog steeds voor dat het ieder
jaar professioneler wordt.”

Toekomst evenement

Informatieavond
Volksfeesten Baarlo
Stichting Volksfeesten houdt op maandag 14 maart een informatieavond over de Volksfeesten. De avond staat in
het teken van de toekomst van het Baarlose evenement. Tevens is de bijeenkomst het startsein voor Volksfeesten
2016, die gehouden worden van 2 tot en met 5 juni. De avond wordt gehouden bij café De Zwaan en begint om
19.30 uur.

Introductieles Tai Chi
Tai Chi movement houdt op dinsdag 14 maart een introductieles over
de Chinese bewegingsvorm Tai Chi in Grashoek. Jacqueline Thielen uit
Helmond doceert de belangstellenden. De les vindt plaats in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Tai Chi is een bewegingsvorm
die een positief effect zou hebben
op de concentratie, evenwicht,
ademhaling, spieren en gewrichten
van mensen. De oefeningen worden
in een langzame, vloeiende beweging
uitgevoerd. Tai Chi wordt ook wel

bewegende meditatie genoemd.
De introductieles is op
dinsdag 14 maart van 20.15 tot
21.15 uur. Op 22 maart start de
beginnerscursus die veertien weken
duurt en eveneens plaatsvindt in
De Ankerplaats.

Gommans

RUN mtBike RUN
zondag 13 maart 2016
Aan de Koeberg 3 Helden

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden

Bij de informatieavond komen
ook de voorbereidingen van de 39e
editie van de feesten en de nieuwe
opzet van de BaolderKèr-Race voorbij.
Daarnaast wordt ook nog de tweede
editie van BaarloStormt behandeld

en worden alle vragen over de
Volksfeesten beantwoord.
De bijeenkomst wordt gebruikt
om te brainstormen over de toekomst
van Volksfeesten Baarlo. Verder is
er een gastspreker aanwezig die

zijn visie over het feest geeft als
buitenstaander. De organisatie wil zo
veel mogelijk informatie verzamelen
om er voor te zorgen dat in ieder
geval het 40-jarig jubileum gehaald
wordt.
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Aandacht voor het Limburgse dialect

Cultuurpodia Peel en Maas viert 90 jaar
Veldeke
Cultuurpodia Peel en Maas houdt op zondag 13 maart vanaf 11.00 uur een evenement vanwege het 90-jarig
bestaan van dialectvereniging Veldeke. Zanger Ton Engels verzorgt een optreden bij het feest in Kasteel
De Keverberg en zingt liedjes in het dialect van zijn geboortedorp Helden. Naast het optreden van Ton Engels
worden er korte verhalen en gedichten voorgedragen.
Poppe Wijnsma van Cultuurpodia
Peel en Maas vertelt waarom het
Limburgse dialect belangrijk is.
“Wij zijn er om de cultuur van Limburg
aandacht te geven en wij vinden
het dialect een belangrijk onderdeel
van de historie van de provincie en
gemeente. Wij willen er daarom
aandacht aan blijven geven. We willen
de historie zogezegd bewaken.” Waar
sommige mensen denken dat het

Limburgs geen toekomst heeft, denkt
Poppe daar anders over. “Bijvoorbeeld
Wim Daniëls, expert in de Nederlandse
taal en dialect, denkt dat de meeste
dialecten in Nederland over veertig jaar
verdwenen zijn. We moeten door die
uitspraak niet het hoofd in de schoot
leggen en het dialect als afgeschreven
beschouwen. Als inwoners van Limburg
zijn we ons verplicht om er alles
aan te doen om het dialect levendig

te houden.” Dialekvereiniging Veldeke
Krink Venlo richt zich met name op
die dialecten die in de regio Venlo
gesproken worden. Het doel van de
vereniging is om de volkscultuur, en
met name de plaatselijke dialecten,
levendig te houden. Tijdens de
bijeenkomst op 13 maart zijn leden
van Veldeke te gast die op een speciale
manier omgaan met hun dialect.
Poppe: “Ze hebben hun emoties uit het

Finale luchtbuksschieten in Helden

dagelijks leven of verleden vertaald in
prachtige korte verhalen en gedichten.
Rondom deze korte verhalen speelt
Ton Engels zijn muziek.”
Het is belangrijk dat het dialect in
leven gehouden wordt, vindt Poppe.
“Mensen vinden het vaak prettig om aan hun dialect herinnerd te

worden. Veel Limburgers hebben een
goede band met het dialect, zelfs als ze
het niet spreken. Wij als Cultuurpodia
Peel en Maas willen graag dat mensen
de lokale dialecten blijven waarderen.”
Neem voor meer informatie
contact op via
pr@cultuurpodiapeelenmaas.nl

Keuring brand
blussers in Meijel
De brandweer Maas en Peel post Meijel houdt op zaterdag 12 maart
een brandbluscontroledag. Handbrandblussers kunnen die dag worden
aangeboden voor keuring.

Titelverdediger schutterij
Baarlo wint weer

Elk jaar organiseert de brandweer
Meijel zo’n controledag. Een gespecialiseerd gecertificeerd bedrijf voert
de keuring aan de handbrandblussers uit. Op zaterdag 12 maart is de

Op vrijdag 4 maart nam schutterij Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo deel aan de finale luchtbuksschieten bij
schutterij Lambertus in Helden. Huub Bertrand won daar voor de derde keer de beker.

‘Grashoek Weet’

brandweerkazerne in Meijel geopend
voor inname van 09.00 tot 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de
controle op de facebookpagina van
Brandweer Meijel.

Eerste dorpsquiz
inwoners Grashoek
In Brabant bestaan ze al jaren: de dorpsquizzen. In Grashoek wordt dit
jaar voor het eerst zo’n quiz georganiseerd voor alle inwoners van
Grashoek: ‘Grashoek Weet’.
De quiz vindt plaats op vrijdag
8 april en bestaat uit tien categorieën
op het gebied van muziek, sport,
nieuws en van de geschiedenis van
Grashoek tot ‘de wereld rond in tien
vragen’. De deelnemers, die bestaan
uit teams van minimaal acht personen
waarvan de teamleider uit Grashoek
moet komen, maken de quiz thuis
en kunnen gebruik maken van alle
hulpmiddelen die beschikbaar zijn om
de vragen te beantwoorden.

De vragen mogen rond 20.00 uur
opgehaald worden bij café-zaal
Leanzo. Om 23.31 uur moeten de
antwoorden weer terug worden
gebracht. Op vrijdag 22 april is de
uitslag-feestavond bij Leanzo waar de
juiste antwoorden worden gegeven
en de uitslag bekend wordt gemaakt.
Aanmelden voor de dorpsquiz kan
nog tot 14 maart bij Robin Peeters.
Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Grashoek Weet.

Bende van de Blauwe Hemel
Huub Bertrand (rechts) ontvangt voor de derde keer de beker
Wim Rosenberg, Henk Linders,
Richard Konings en Dré Kuijpers
behaalden in de B-klasse een tweede
tot en met vijfde plaats. In de A-klasse
behaalde Huub Bertrand een tweede
plek en wist Jack Beurskens de vierde
plaats te veroveren. Ook wist Huub

zijn titel te verdedigen, waardoor hij
de beker voor de derde keer mee naar
huis mocht nemen.
Op zondag 6 maart werd de finale
geschoten van de interne competitie,
waar ook de jeugd aan deelnam. Noud
Sitsen haalde bij de jeugd de eerste

plaats. Ian en Shane Wilms veroverden
de tweede en derde plek. In de klasses
C, B en A behaalden Jo Kessels, Wim
Sitsen en Jack Beurskens de eerste
plaats. Omdat hij het hele seizoen
geen enkele keer een misser maakte,
bereikte Wim Kuijpers de eerste plek.

Vragen over het geven van borstvoeding

Lactatiekundige bij
MamaCafé Peel en Maas
Bij koffiezaak Robuust in Panningen vindt woensdag 16 maart weer een MamaCafé plaats. Op deze ochtend
schuift lactatiekundige Lonneke Smits aan, die alle vragen kan beantwoorden over het geven van borstvoeding.
Tijdens het MamaCafé kunnen
vrouwen die al borstvoeding geven,
vrouwen die zwanger zijn en werkende
vrouwen die nog borstvoeding geven al

hun vragen stellen. Een lactatiekundige
kan onder andere helpen met onderwerpen als pijn bij het voeden, spruw,
veel stuwing, borstontsteking en kolven.

Ook voor vrouwen die geen vragen
hebben, maar er graag bij willen zijn,
is de inloopochtend te bezoeken. Het
MamaCafé duurt van 10.00 tot 11.30 uur.

De Moennik Helden
schrijft over
‘solidariteitsbende’
De redactie van het historische tijdschrift De Moennik uit Helden wil
een kroniek gaan schrijven over de Bende van de Blauwe Hemel (BvdBH),
een groep jongeren die in de jaren 60 regelmatig bij elkaar kwam.
Tussen 1966 en 1968 waren ruim
honderd 16- tot 18-jarigen uit onder
andere Helden, Panningen, Meijel en
Maasbree lid van deze zogenaamde
‘solidaire’ bende. Volgens de leden
van De Moennik had ieder lid als
bewijs van lidmaatschap en legitimatie een sleutelhanger met BBvdH erop.
Wanneer een lid bij het uitgaan of op
de kermis in de knel kwam, werd hij
of zij uit de benarde positie geholpen
door de overige leden. Andere keren
ging de hele groep, soms wel met
honderd brommers (Puch, Florett,

Sparta, Sachs of Zündapp) tegelijk,
in colonne naar de kermis of naar
Valkenburg. De Moennik vindt de
Bende van de Blauwe Hemel een
klein, maar interessant stukje jonge
geschiedenis uit de regio. Daarom is
de redactie op zoek naar oud-leden
die willen vertellen over die tijd en is
ze op zoek naar een originele BBvdHsleutelhanger of een foto daarvan.
Er kan contact opgenomen worden
met Joep Hermans van De Moennik
via joephermans@home.nl of via
06 24 42 25 34.
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GEPLUKT Yvonne Fontaine

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.

zó hectisch was. Hoewel er nu
merkbaar meer ruimte komt, is het
nog zeker niet eenvoudig om ander
werk te vinden.” Ze besloot te gaan
hardlopen om zich beter in haar vel
te voelen. Yvonne was altijd al een
sportief type en extra training zou
positief bij kunnen dragen. Husky
Mishka ging vanaf het begin mee en
zo bouwden ze samen hun conditie op.
“Mishka is ook sportief en zo gaat het
in één moeite door”, vertelt Yvonne
lachend. De samenwerking met
haar hond maakt het hardlopen veel
leuker. “Tot mijn verbazing lukte het
na een tijdje trainen ook nog om vijf
kilometer aan één stuk te lopen.”
Omdat het opbouwen zo gemakkelijk
verliep, besloot Yvonne zich een
bijna onmogelijk doel te stellen: ze
wilde de halve marathon gaan lopen
tijdens de Venloop. Ze vond dat ze,
nu ze toch al meedeed aan de loop,
er ook meteen iets goeds mee kon
doen. “Ik koos ervoor een sponsoractie
voor Kika aan mijn trainingsdoel te
verbinden. Elk kind heeft recht op
een onbezorgde jeugd, zodat het zich
goed kan ontwikkelen. Een ziekte als
kanker hoort daar niet bij.” De training
voerde ze op naar vier keer per week.
Ondanks haar angst voor hardnekkige
en langdurige hardloopblessures die
altijd op de loer liggen, zette Yvonne
door. Volgende week gaat ze voor die
21 kilometer. “Mijn moeder zei altijd:
‘maak af waar je aan begint’”, vertelt
ze grinnikend.

Sierlijke sport
Deze week plukken we Yvonne Fontaine (45) uit Baarlo. Ze is dol op haar husky Mishka, rijdt graag motor met haar partner Tony, is fervent beoefenaar
van de Japanse zelfverdedigingssport aikido en doet volgende week voor Kika mee aan de Venloop.
Motorrijden is voor Yvonne en
haar partner Tony de ultieme manier
van ontspanning. Het stel is al 25 jaar
samen. Op haar twintigste haalde

Yvonne haar motorrijbewijs, maar
jarenlang reed ze in haar eentje.
“Pas jaren later pakte ook Tony het
motorrijden weer op. En ook al was ik

PUZZEL

verknocht aan mijn chopper, hij was
helemaal niet praktisch voor lange
afstanden”, aldus Yvonne.

Onmogelijk doel
gesteld
Ze stapten over naar toermotoren
en sinds die tijd maken ze samen
reizen op de motor. Inmiddels zijn ze
in Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en

Schotland geweest.
Binnenkort loopt Yvonne de halve
marathon tijdens de Venloop. Het
besluit om hiervoor te gaan trainen
kwam niet helemaal uit de lucht
vallen. “Ik had helaas al een tijdje
geen werk”, vertelt ze. “Ik heb lang
gewerkt als managementassistent
bij een Brabantse coöperatie. Toen ik
zonder werk kwam te zitten, had ik
niet verwacht dat de arbeidsmarkt

Van jongs af aan is Yvonne een
sportieveling. Ze beoefent al jaren de
Japanse zelfverdedigingskunst aikido,
waarin ze ’eerste dan’ is, de zwarte
band heeft. “Daar zal ik ook niet mee
stoppen”, aldus Yvonne. “De Japanse
filosofie spreekt me heel erg aan. Je
schakelt je tegenstander niet uit, maar
buigt zijn aanval om. Daardoor keer
je die aanval tegen de aanvaller zelf.
Het is een heel sierlijke discipline,
die je met jong en oud, junior, senior,
mannen en vrouwen door elkaar deelt.
Ondanks dat ik dit al jaren doe, leer ik
elke training weer iets nieuws.”

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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IEDERE ZONDAG OPEN

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

BOSVIOLEN IN
HANGPOT

Viola cornuta
‘Cool Wave®’.
Hangpot ø 23 cm.
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Vasten

Bespreking Poll week 08

Er moet meer aandacht voor muziek komen vanuit de overheid
Blaaskapel Die Lustigen Freunde uit Beringe moest onlangs stoppen
vanwege een gebrek aan aanwas van onderuit. Eerder maakte de
gemeente Peel en Maas al bekend een aantal basisscholen te korten op hun
muzieksubsidie. Bij HALLO vroegen we ons af of de overheid niet meer moet
doen aan muziekeducatie om zo de jeugd enthousiast te maken voor muziek.
Van de stemmers was 65 procent het eens met onze stelling. Zij vinden dat
meer geld en aandacht nodig is vanuit de overheid. Dat is een vrij grote
meerderheid van de stemmers op de website.

Op Facebook werd de poll gedeeld door verschillende muziekverenigingen.
Zij wilden hun volgers op het hart drukken hun stem te laten horen. Zij vinden
dat er iets moet gebeuren. Dat liet wel zien dat het onderwerp leeft in de
gemeente. Blijkbaar willen de muziekverenigingen dat er meer aandacht komt.
Wellicht merken zij het ook aan hun ledental en de aanwas van onderuit, die
minder wordt. Het wordt steeds lastiger enthousiaste mensen te vinden voor
hun vereniging. Met een beetje hulp vanuit de regering kan dat misschien
makkelijker gemaakt worden.

Uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 16 jaar
moeten om middernacht sluiten
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In de mailbox van de HALLO ontvingen wij afgelopen week een brief. Daarin
toonde iemand zijn verbazing over de openingstijden van uitgaansgelegenheden
in gemeente Peel en Maas. Hij zei dat er avonden zijn waarop jongeren van 13 tot
en met 15 jaar tot 02.00 uur ’s nachts uitgaan in die gelegenheden. Die avonden zijn bedoeld voor die doelgroep en er wordt dus bewust gekozen voor een
openingstijd tot 02.00 uur.
De schrijver van de brief vond het raar dat ouders hun kinderen toelaten op
zo’n jonge leeftijd tot zo laat weg te blijven en na de sluiting van de kroeg nog op

straat te ’zwerven’. Hij zou liever zien dat de uitgaansgelegenheden om 00.00 uur
sluiten, zodat de jeugd ook op tijd thuis is. Dat zou veiliger zijn.
Van de andere kant is het zo dat de tijden veranderd zijn. Niemand gaat
tegenwoordig al vroeg naar de kroeg en is weer op tijd thuis. Bovendien mogen
ouders zelf weten hoe laat ze hun kinderen thuis laten komen. Als het niet veilig
zou zijn, zou er echt wel strenger opgetreden worden door de ouders.
Uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 16 jaar moeten om 00.00 uur
sluiten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen over openingstijden op zondag
> eens 91% oneens 9%

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Intuïtieve workshop
21 + 29 maart, 4 + 11 april.
Intuïtieve ontwikkeling.
Leuk en gezellig in een kleine groep
in de avonduren. Opgeven kan via
www.hypnoseinlimburg.com

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

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

Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis.
Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

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 077 467 01 00.

Noteer donderdag 17 maart alvast in uw agenda

Voorlichtingsbijeenkomst
nieuwe aanpak
hulp bij huishouden

Te koop gevraagd augurkensorteerder
en aspergeploeg. Mts. KellenaersKusters, Hegelsom. 06 31 50 00 75.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 t/m 17.00 uur,
za 9.00 t/m 16.00 uur.
Verloren eind januari
tussen parkeerplaats t.o.
appartementencomplex en ingang
Kloosterhof te Baarlo een zwart
etuï met autosleutels merk Citroën.
Reactie 0475 59 27 02.

stomerij actie
actie geldig
t/m 31-03-2016

50%
2 de(omARTIKEL
te reinigen / wassen) korting
M.u.v. gordijnen, bruidsjurken & tapijten.
De korting geldt alleen voor het
artikel met de laagste prijs.

Woont u in Kessel of Kessel-Eik en ontvangt u op dit moment hulp bij het huishouden?
Dan is deze algemene voorlichtingsbijeenkomst voor u van belang.

Wij zijn dealer van:

Het gebruik om te vasten
stamt uit de bijbel. Ook Jezus
deed het. Hij werd gedoopt
door Johannes in de Jordaan.
Een wonderlijk gebeuren.
Er klonk een stem uit de hemel
die zei: “Dit is mijn geliefde
Zoon. Luistert naar Hem.”
Jezus vastte 40 dagen lang.
Een tijd van soberheid en
bezinning. De vastentijd duurt
40 dagen en eindigt met
Pasen.
Jezus was niet de enige die
vastte. Er waren er die erg
fanatiek waren in het vasten.
Zo fanatiek dat ze graag aan
anderen lieten zien dat ze goed
bezig waren. Maar Jezus ging
daar tegenin: “Als je vast, trek
dan geen somber gezicht. Was je
gezicht en zalf je hoofd in met
olie, zodat niemand ziet dat je
aan het vasten bent. Alleen God
je Vader, die in het verborgene
is. En je Vader, die in het
verborgene ziet, zal je er voor
belonen.”
Vasten hoort dus niet prestatiegericht te zijn. Alsof we op God
indruk zouden kunnen maken
door ons vasten. En op
medemensen. Kijk mij eens
goed bezig zijn? Ook moslims
weten er alles van.
Vasten moet ook niet
ik-gericht zijn. Het vasten in de
geest van Jezus heeft altijd met
medemensen te maken. Vasten
is sober leven om te voelen wat
mensen voelen die arm zijn.
Vasten heeft dus niets te maken
met aan de lijn doen of met
besparen. Het heeft juist alles
van doen met delen. Vasten
moedigt ons aan om delend in
het leven te staan. Van delen
word je beter. Van delen word je
rijker. Niet alleen geld
delen, maar ook
aandacht, tijd, liefde
en zorg. Bewust leven,
rekeninghoudend met
medemens en milieu.
De vastentijd is dus een
tijd van zorgvuldig
leven. In alle bescheidenheid. Uitgangspunt
is en blijft de liefde, in
de geest van Jezus, op
weg naar Pasen.

Confectie/Reparatie atelier

Wanneer
Waar
Tijdstip

donderdag 17 maart 2016
Gemeenschapshuis Kessel-Eik
19.00 tot 20.30 uur

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst presenteren Kessel en Kessel-Eik de nieuwe aanpak
hulp bij huishouden. En zij vertellen wat er wel/niet gaat veranderen en waar u terecht kunt
met vragen.

Phil Houben
Veldstraat 29
5988 AK Helden

T. 077-306 15 07

Reageren?
hallopeelenmaas.nl

’t Heike
Vastgoed B.V.

Meer informatie?

Aankomende week ontvangt u een persoonlijke brief met meer informatie. Donderdag 17 maart
verschijnt er een uitgebreid artikel in dit weekblad.

Nieuwe aanpak

Met de nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden wordt per 1 mei 2016 gestart in de dorpen
Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel. In Meijel en in Koningslust worden binnenkort ook
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

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

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Het blijft lastig om de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk te
verdelen. Waar willen we bijvoorbeeld woningen, winkels, glastuinbouw,
intensieve veehouderij, toerisme en recreatie?
Na jaren intensief overleg hebben
we een structuurvisie buitengebied
vastgesteld. Hierin wijzen wij gebieden aan waar we graag willen dat
bedrijven zich gaan vestigen, zoals
glastuinbouwbedrijven in Siberië
en intensieve veehouderijen in een
zogenaamd landbouwontwikkelingsgebied (LOG).

Landelijke en provinciale regel
geving helpen ons daar echter niet bij.
Zo is onlangs ons beoogd plan om in
Egchel een landbouwontwikkelings
gebied (LOG) te ontwikkelen door de
Raad van State vernietigd. Dan hebben
we het er nog niet over gehad of
ondernemers het zelf wel zien zitten
om te verkassen. De meeste onder

nemers willen gewoon uitbreiden waar
ze nu zitten.
Door de economische crisis sluiten
steeds meer winkels hun deuren
en moeten veel ondernemers hun
uitbreidingsplannen in de ijskast
zetten of zelfs stoppen met hun
bedrijf. Als een ondernemer stopt
met zijn bedrijf, wil hij daar wel graag
blijven wonen, wat bestemmingsplan
technisch eigenlijk niet mag. Wij
zijn aan het uitzoeken of we de
bestemming ‘bedrijfswoning’ kunnen

omzetten in ‘plattelandswoning’,
zodat bewoners kunnen blijven
wonen en omliggende bedrijven niet
beperkt worden in hun toekomstige
ontwikkelingen.
We willen voor onze inwoners,
maar ook voor onze bezoekers een zo
prettig mogelijke omgeving creëren.
Het blijkt dat, hoe goed we ook ons
best doen, we het nooit iedereen naar
z’n zin kunnen maken.
Peter Craenmehr,
raadslid Lokaal Peel en Maas

Gemeentelijk fonds duurzaamheid
PvdA/Groenlinks is verheugd met het feit dat gemeente Peel en Maas
een zogenaamd revolverend fonds duurzaamheid gaat instellen. Via dit
fonds worden er gemeentelijke leningen verstrekt aan duurzame initiatieven in onze gemeente van maximaal 25.000 euro. De opzet is dat deze
leningen weer worden terugbetaald, zodat vervolgens weer nieuwe
initiatieven kunnen worden ondersteund.
Het is de bedoeling dat de
leningen bestedingen in maatschap-

pelijke duurzame projecten ‘uitlokken’,
volgens het zogenaamde multiplier

effect. Daarbij zijn mens, natuur en
milieu gebaat. Het eerste initiatief
dat wordt ondersteund is zwembad
‘t Meulepaedje in Kessel.
Vrijwilligers maken het zwembad,
in samenspraak met de gemeentelijke duurzaamheidsorganisatie Gloei,
zelfvoorzienend. PvdA/Groenlinks vindt
dit een fantastisch initiatief en hoopt

dat er snel nieuwe initiatieven zullen
volgen, zodat ook gemeente Peel en
Maas haar steentje zal bijdragen aan
een duurzamere wereld.

Fred Peeters,
raadslid PvdA/Groenlinks

ACTIE

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN VRIJDAG 11 T/M ZONDAG
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Sevenum,
Raadhuisplein 4

Baarlo,
Diepenbroeklaan 1-3

Maandag

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 20.00 uur

Dinsdag

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 20.00 uur

Woensdag

08.30 - 20.00 uur

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 20.00 uur

Donderdag

08.30 - 20.00 uur

08.30 - 20.00 uur

08.30 - 20.00 uur

Vrijdag

08.30 - 20.00 uur

08.30 - 20.00 uur

08.30 - 20.00 uur

Zaterdag

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 18.00 uur

08.30 - 20.00 uur

Zondag

11.00 - 17.00 uur

Gesloten

11.00 - 17.00 uur

500 g

500 g

3.99

Blerick-Venlo,
Burg. Coenegrachtstraat 43A-47

2.50

500 g

500 g

3.19

2.00

3.39

2.50

2.99

1.75

Alleen in deze ﬁlialen. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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week 10 / 10 maart 2016 / Informatie van en over de gemeenteraad

De leerlingen van het Bouwens luisteren geboeid of de raadsleden van Peel en Maas net zo goed kunnen debatteren.

College krijgt tik op de vingers met VVD-motie

Raad wil meer inbreng en ‘zelf het stuur in handen’
Het college moet de raad eerder betrekken bij nieuwe plannen. Dat geluid klonk vorige week
dinsdag in de raadzaal niet alleen vanaf de oppositiebanken, maar was ook te horen bij
coalitiepartijen. Zowel bij het voorstel voor de nieuwe Regiotaxi als bij het ‘100 huizenplan’
klaagden diverse fracties dat ze te weinig inbreng hebben gehad. Het college kreeg met een VVDmotie zelfs een tik op de vingers.
De raad kwam vorige week bij elkaar voor een ‘opiniërende vergadering’. Die is met name bedoeld
om met elkaar te debatteren en meningen uit te wisselen. Stemmen gebeurt meestal pas in de
‘besluitvormende vergadering’, twee weken later.

Ita Joosten @grifpeelenmaas •

29 feb.

meester
Jaarlijks debat Bouwens loco burge
cratie
geeft aan: zonder debat geen demo
vooral nu in gesprek blijven

Vragenhalfuurtje

Het gebruikelijke vragenhalfuurtje, aan het begin van elke vergadering, was goed gevuld.
De VVD wilde van het college meer weten over het voornemen om 100 (tijdelijke) woningen te creëren,
vooral nodig vanwege de instroom van statushouders (erkende vluchtelingen). Hoeveel statushouders
verwacht het college? En is het college bereid zijn plan voor die extra huizen aan de raad voor te leggen,
wilde de VVD weten.
Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) antwoordde dat de gemeente dit
jaar mogelijk zo’n 150 statushouders moet huisvesten, waarvoor vijftig tot zestig woningen nodig zijn.
Zodra daarvoor geld of een bestemmingsplanwijziging nodig is, zal het college naar de raad komen,
zei Janssen.
Dat laatste was voor de VVD te mager. De partij wil dat de raad een veel grotere stem heeft in wat ze
noemt het ’100 woningen-plan’. Daarom kondigde fractievoorzitter Geert Seegers een motie hierover
aan, die aan het eind van de vergadering behandeld zou worden.
De VVD had ook vragen over het enigszins geruchtmakende familiefeestje van voormalig wethouder
Fleuren in de horecagelegenheid van Ronald van Tilborg, de beoogde koper van het Meijelse
gemeentehuis. Het college had eerder al gezegd dat Fleuren met het niet melden van dat feestje de
gedragscode integriteit had geschonden. De VVD wilde weten of e.e.a. nog van invloed is geweest op
de procedure rond de verkoop van het gemeentehuis. Daar was na onderzoek niets van gebleken,
antwoordde locoburgemeester Arno Janssen, die in deze kwestie burgemeester Delissen (op vakantie)
verving. Dat antwoord was voor de VVD voldoende.
De fractie AndersNu had ook enkele vragen. Ze wilde om te beginnen weten waarom het college ervoor
kiest om in het VMBO-college in Panningen liever géén supermarkt toe te staan. Portefeuillehouder
Paul Sanders (VVD) legde uit dat het college dit standpunt heeft overgenomen van het ingeschakelde
onderzoeksbureau, dat gesproken heeft met de winkeliersvereniging, vastgoedeigenaren, Wonen
Limburg en bewoners. Fractievoorzitter Jos Wilms van AndersNu vond echter dat het college de
uitkomsten van het onderzoek ook aan de raad ter beoordeling had moeten voorleggen.
AndersNu wilde ook het fijne weten van de berichten dat de verkoop van het Meijelse gemeentehuis
aan horecaondernemer Ronald van Tilborg tóch door lijkt te gaan – nadat de gemeente de
onderhandelingen eerder had afgebroken.
Wethouder Sanders schetste daarop de recente gang van zaken: Van Tilborg bleek zijn eerder
ingetrokken bod tóch gestand te willen doen. En omdat hij rechten heeft opgebouwd in de lang slepende
procedure en het college geen trek heeft in een juridisch steekspel, besloot het college weer met
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5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
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Van Tilborg om tafel te gaan. Volgens Sanders heeft Van Tilborg inmiddels spijt betuigd over de gang
van zaken. De wethouder verwacht nu dat er snel getekend zal worden.
Overigens verweet AndersNu het college dat ze regelmatig nieuws uit de media moet vernemen,
terwijl de raad nog niet is geïnformeerd. Dat verwijt is echter onterecht, vinden zowel college als de
meeste partijen in de raad: de twee AndersNu-raadsleden kijken volgens hen niet goed genoeg in de
toegestuurde (digitale) stukken.
Lokaal Peel en Maas hekelde trouwens de vele vragen in het vragenhalfuurtje, verwijzend naar de
afspraak dat dit onderdeel van de vergadering is bedoeld voor dringende, actuele vragen die niet
schriftelijk afgedaan kunnen worden. Plaatsvervangend voorzitter Frits Berben zegde toe dat de kritiek
van ‘Lokaal’ in het Presidium (de vergadering van fractievoorzitters) besproken zal worden.

Doelgroepenvervoer

Het eerste reguliere agendapunt betrof de toekomst van het zogeheten ‘doelgroepenvervoer’.
Alle Limburgse gemeenten moeten eind dit jaar starten met een opvolger van de Regiotaxi – de
oproepbare taxibusjes van Veolia die minder mobiele mensen van deur tot deur brengen. Er ligt nu
een provincie breed uitgewerkt plan voor een nieuwe inrichting van het hele doelgroepenvervoer.
Het voorstel is dat alle 32 Limburgse gemeenten zich aansluiten bij de bestaande ‘Gemeenschappelijke
Regeling’ Omnibuzz. Dat is een samenwerkingsverband van (nu nog tien) gemeenten. Het plan is
om te beginnen met het gezamenlijk organiseren van Regiotaxi, en later met het vervoer van andere
doelgroepen (o.m. leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding en dagopvang).
Tijdens de discussie in de raad bleek al gauw dat veel fracties nogal wat moeite hebben met dit voorstel.
De raad voelt zich voor het blok gezet met een vér uitgewerkt plan, zonder dat men in het voortraject
veel inbreng heeft kunnen hebben. ‘De discussie over meedoen met deze gemeenschappelijke regeling
had veel eerder in de raad gemoeten’, vond Wie Naus van Lokaal Peel en Maas, die als eerste het woord
kreeg. ‘En hadden we niet ook een alternatief voorgelegd moeten krijgen? Waarom niet bijvoorbeeld
kleinschaligere clusters, bijvoorbeeld Noord-, Midden- en Zuid-Limburg? De organisatie komt zo wel erg
ver van ons af te staan.’ Ook was hij kritisch over de aangekondigde tariefverhoging met 55% (voor de
gemeente).
Veel van de vragen en kritiek van Lokaal Peel en Maas werd gedeeld door andere fracties.
Wethouder en portefeuillehouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) wees in zijn reactie erop dat de
organisatie van dit soort vervoer van een dusdanige omvang is (jaarlijks 22.500 ritten, alleen al in
Peel en Maas) dat dit wel uitbesteed moét worden aan een groter verband. Maar hij zei ook dat ook bij
deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling ‘u als raad het stuur zelf in handen heeft. U geeft het
beleid niet weg, daar mag u mij op aanspreken!’
De forse tariefstijging kon Janssen niet ontkennen, maar die was onvermijdelijk ‘omdat we tien
jaar gewoon mázzel hebben gehad. We hebben dit vervoer jarenlang onder de kostprijs gekregen,
omdat Veolia zo graag dit vervoer wilde binnenhalen.’
De VVD vroeg Janssen of ook is overwogen om een márktpartij dit vervoer te laten organiseren. Dat was
niet het geval, zei Janssen: ‘Dit is een openbare taak die we in gemeenschapshanden willen laten.
Ook om de democratische zeggenschap groot te houden.’
De raad krijgt vóór de besluitvormende vergadering van 15 maart nog aanvullende informatie.
Ook is er voor die tijd nog een gesprek met de ‘kwartiermakers’ van de nieuwe organisatie.

Renovatie Piushallen

De in 1973 en 1999 gebouwde Piushallen in Panningen zijn toe aan een grondige renovatie. Eigenaar SSH
wil dat onder eigen regie uitvoeren, maar heeft daarvoor onvoldoende geld. Ze vraagt de gemeente
daarom om een bijdrage van € 1.550.000. Het college wil voldoen aan dat verzoek omdat de (goed
bezette) hallen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. In het voorstel wordt gewezen op
de gebrekkige staat waarin m.n. de oudste hal verkeert. Dat was door direct betrokkenen ook in de
Beeldvormende Vergadering, twee weken eerder, uitgebreid toegelicht.
Het voorstel kon zoals verwacht rekenen op brede steun. Piet Rooijakkers van Lokaal Peel en Maas zei
het wel onjuist te vinden dat de gemeente nu geld stopt in de hallen, terwijl ook verenigingen van buiten
Peel en Maas gebruik ervan maken. Te meer omdat de Panningse gymnastiekvereniging Concordia
momenteel noodgedwongen verspreid over allerlei accommodaties haar heil moet zoeken. Zouden
eigen vereniging geen voorrang moeten krijgen, vroeg hij zich af.
Hij werd op zijn wenken bediend: sportwethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zegde toe
voortaan daarop te gaan letten. Mochten de (beperkte) uitbreidingplannen van de Piushal niet doorgaan
(een apart traject, dat later op de agenda komt), dan krijgt Concordia voorrang om op één locatie - de
Piushallen - te kunnen sporten.
Diverse fracties vroegen zich wel af hoe deze grote investering past in het gemeente-brede
accommodatiebeleid voor binnensporten. Wethouder Van Kessel verwees daarvoor naar een
inventarisatie van alle accommodaties door een extern bureau, vorig jaar. Op basis daarvan maakt het
college nu deze keuze.
Op 15 maart zal er over dit agendapunt een besluit genomen worden. Daarvóór krijgen de fracties nog
wat aanvullende informatie en kunnen er schriftelijk nog wat technische vragen worden gesteld.

Ook de VVD was er ‘zeer mee ingenomen’ en merkte op
dat zelfs als een keer een lening niét terugkomt, de gemeente daar niet te zwaar aan moet tillen:
‘De spin-off van duurzaamheidsprojecten kan namelijk erg groot zijn.’
AndersNu en het CDA hadden wel enkele kanttekeningen. AndersNu had een vraag over
duurzaamheidsplatform Gloei, dat voor de gemeente als loket gaat fungeren voor de beoogde leningen.
De partij wil graag een overzicht hoeveel geld van de gemeente naar Gloei gaat. Dat overzicht werd
toegezegd. Het CDA zei vóór de besluitvormende vergadering van 15 maart meer duidelijkheid te
willen over o.m. de regels voor het terugbetalen, en de leen-voorwaarden. Op de 15e besluit de raad
definitief over het voorstel.

Motie ‘100 huizen’

Aan het eind van de vergadering kwam de aangekondigde VVD-motie over het ‘100 huizen ‘plan’
op tafel. De liberalen stellen daarin dat het college zich moet houden aan zijn eigen coalitieakkoord;
daarin spreekt het over ‘open discussie in de raad’ en zegt het tegen ‘dichtgetimmerde standpunten’
te zijn. Daarom wil de VVD dat het gemeentebestuur de bouw van 100 woningen in de eerstvolgende
raadscyclus ‘ter beraadslaging en goedkeuring voorlegt aan de raad en de inwoners’.
De motie leidde tot een kleine spraakverwarring, die draaide om de vraag of er wel een echt ‘plan’ is,
of alleen maar een voornemen of streven waarover het college nog slechts verkennende besprekingen
voert. De VVD wil echter zoveel mogelijk duidelijkheid over de aard van de woningen, waar ze komen e.d.
Wethouder Arno Janssen zei in zijn reactie echter dat het 100 woningen ‘plan’ nog behoorlijk vaag
is. Er zijn wel wat gesprekken gaande, maar die kunnen vanwege lopende onderhandelingen alleen
vertrouwelijk met de raad gedeeld worden. Sowieso wil hij eerst met omwonenden gesproken hebben
voordat hij naar de raad komt. (‘Want het moet beter dan bij Kuukven’) Hij voegde nog eraan toe dat het
college wettelijk gezien niet elk plan over woningbouw aan de raad hoeft voor te leggen, tenzij het krediet
vraagt of een bestemmingsplanwijziging. Het gaat volgens Janssen ook om uitvoering van eerder met
de raad afgesproken beleid voor het creëren van tijdelijke woningen.
Een groot deel van de raad bleef toch vinden dat ze meer en beter geïnformeerd dient te worden over
het 100 huizen ‘plan’ (of ‘-voornemen’). Bij de stemming kreeg de VVD-motie daarom ook steun van
alle aanwezig CDA-raadsleden, plus AndersNu, Ton Hanssen en Lokaal-raadslid Piet Rooijakkers.
Daarmee werd de motie met 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Wethouder Arno
Janssen zal de raad dus nadrukkelijker moeten meenemen in de uitvoering van het 100 huizen ‘plan’.

Aankondiging Besluitvormende Raadsvergadering
Op dinsdag 15 maart 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De agenda met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website:
www.peelenmaas.nl/ bestuur > gemeenteraad > besluitvormende raadsvergadering >
datum 15 maart 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1 Toekomst doelgroepenvervoer: gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (2016-013)
2 Renovatie sporthallen Piushof (2016-012)
3 Revolverend fonds duurzaamheid (2016-014)
4 Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg (POL) wensen en bedenkingen concept
bestuursafspraken (2016-027)

Ita Joosten @grifpeelenmaas •

29 feb.

t met
Jury raadsleden beoortdeelt deba
leerlingen Bouwens

Leningen duurzaamheid

Het laatste reguliere agendapunt was het al lang geleden aangekondigde ‘revolverend fonds
duurzaamheid’. Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Peel en Maas. Om deze kernwaarde
inhoud te geven wordt nu voorgesteld om te komen tot een zogenaamd revolverend fonds
duurzaamheid. Voordeel hiervan is dat de middelen die worden uitgeleend om duurzaamheidsprojecten
(mede) te financieren door de gemeente, op termijn weer terugvloeien in het revolverend fonds. Dat geld
kan dan opnieuw worden ingezet voor de financiering van duurzaamheidsprojecten. Het voorstel is om
500.000 euro te storten in dit fonds, bedoeld voor kleine en middelgrote projecten. Projecten kunnen in
aanmerking komen voor financiering tot een bedrag van maximaal 25.000 euro
Het voorstel kreeg brede steun in de raad, dat eerder zelf ook al de kaders hiervoor had vastgesteld.
PvdA/GroenLinks lag dit voorstel ‘na aan het hart’ en Lokaal Peel en Maas zei ‘ruimschoots ja’.

www.peelenmaas.nl
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Peel en Maastoernooi

Meijelse badmintonners
de sterkste
Door: Sieuwe Maas, badmintonvereniging BCM’80
Het Peel en Maas badmintontoernooi werd op zondag 6 maart gehouden in Maasbree. Alle vijf badmintonverenigingen uit de gemeente deden mee. Meijel wist in alle drie de categorieën te winnen en mocht de wisselbeker
wederom mee naar huis nemen.

Twee keer winst

Dames
VC Olympia naar
bekerfinale
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van het eerste team van VC Olympia uit Panningen
speelden in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 maart twee keer
tegen dezelfde tegenstander, Fit & Fysio/VC Limac uit Linne.
Eén wedstrijd was voor de reguliere competitie en één wedstrijd voor
de beker. De gasten uit Linne werden op zaterdag in de competitie met
4-0 en een dag later in de beker met 3-0 naar huis gestuurd.
Dat betekende een finaleplek in de beker voor VC Olympia.
Na een zeer moeizame start op
zaterdag, werd het verschil bij 18-14
gemaakt door de eerste servebeurt
met veel druk. Verdedigend en ook
in de rally’s bleef het rommelig en
dat hield de gasten van Limac in de
wedstrijd. Dat de setstand toch nog
25-18 werd, maakte duidelijk dat
Olympia de betere ploeg was.

Hele seizoen
punten gemorst

Om 10.00 uur begonnen de
eerste wedstrijden in sporthal D’n
Adelaer waar Baarlo, Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel de strijd met
elkaar aangingen om kampioen van
Peel en Maas te worden. Het toernooi,
bedoeld voor de recreanten, is vijf
jaar geleden begonnen als Peel en
Maastoernooi. Van tevoren was dit

het 4-dorpentoernooi, maar sinds de
naamsverandering van de gemeente
en de deelname van een vijfde club,
werd het toernooi omgetoverd in Peel
en Maastoernooi.
Onder leiding van de voorzitter
van BCM’80, Geert Peeters, werden
de winnaars bekend gemaakt tijdens
de prijsuitreiking in de kantine. Bij de

heren dubbel werd winnaar Meijel
gevolgd door Baarlo, Helden, Kessel en
Maasbree. Bij de dames dubbel werd
Meijel eveneens eerste en volgden
Helden, Maasbree, Baarlo en Kessel
daarachter. Ook bij het gemengd
dubbel zegevierde Meijel. Baarlo,
Maasbree, Helden en Kessel eindigden
daarachter.

Al het hele seizoen morst
Olympia punten tegen de laag
geklasseerde ploegen. De ploeg
wilde dat zaterdag niet laten
gebeuren en schakelde vanaf de
tweede set een tandje hoger en
dat was gelijk zichtbaar. De hekken
sluiter kon dit niet bijbenen en
moest regelmatig het onderspit delven op vooral het middenblok van
Olympia. Het resulteerde uiteindelijk

in een soevereine 4-0 overwinning.
Op zondag kwam de ploeg uit
Linne wederom naar Panningen.
Na een gelijk opgaande start in
de eerste set, werd vanaf 14-14
een tandje bijgeschakeld en werd
redelijk eenvoudig de eerste set
met 25-17 gewonnen. In de tweede
set werd een ruime voorsprong
genomen van tien punten. Maar
opeens lukte niets meer en kwam
Limac helemaal terug en kreeg het
zelfs een setpunt. Net op tijd werd
het tij gekeerd door de dames uit
Panningen en werd de set alsnog
met 26-24 binnengehaald.

Set beslist
Limac kon dat verlies niet goed
verwerken en had in de derde set
weinig meer in te brengen. Met
25-15 werd de set en daarmee
de wedstrijd gewonnen door de
Panningse dames, 3-0.

Handballers Bevo gelijk tegen Volendam
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc heeft zaterdag 5 maart gelijkgespeeld tegen Kras Volendam. In het
palingdorp werd het 25-25. Bevo leek in de laatste minuut nog te scoren, maar dat doelpunt werd niet toegekend.
Voor Bevo zat er in de laatste
bloedstollende minuten meer in het
vat. Met nog drie minuten te spelen tekende Dario Polman voor de
gelijkmaker. Vervolgens hield doelman
Bart Ravensbergen met drie reddingen
Bevo overeind. Daarna kreeg de ploeg
van Martin Vlijm nog twee kansen op
de overwinning. Een hard schot van

Robin Janssen spatte uiteen op de
paal. In de slotseconden verschalkte
aanvoerder Pim Augustinus de doelman
van Volendam. De bal leek achter de
lijn te zijn maar stuitte terug via de
paal. Vlijm: “Sommige spelers, ook van
Volendam, zeiden dat het een doelpunt
was. Maar goed, dat is verder niet interessant. De goal telt toch niet.”

Het gelijkspel was een terechte
uitslag. Bevo, dat scherp begon, buitte
met drie doelpunten op rij een overtalsituatie volop uit en nam daarmee een
5 - 7 voorsprong.
Volendam kwam langszij en met
14-13 op het scorebord gingen beide
teams rusten. “Ik zei in de rust dat
we met 14-13 achter stonden, maar

dat Volendam niet met 14-13 voor
stond“, aldus Vlijm. “Dat hadden we
aan onszelf te danken. We hadden voor
moeten staan met rust.”
Het eerste deel van de tweede
helft zat het Bevo niet mee. Volendam
nam afstand (18-14), mede door een
tijdstraf voor Niek Jordens en het
missen van een kans door Sonni de
Jonge.
“Toen werd het een heel andere
wedstrijd”, blikt de trainer terug.
“We moesten een inhaalslag maken.

Ik moet zeggen dat we dat heel goed
gedaan hebben. We kwamen iedere
paar minuten een doelpunt dichterbij.”
Rik Elissen zette Bevo zelfs op
voorsprong (22-23). Pim Augustinus
scoorde 23-24, waarna Volendam
gelijk maakte, een voorsprong nam
en Dario Polman de stand uiteindelijk
gelijk trok. De laatste drie minuten
werd niet meer gescoord. “We hadden
kansen om te winnen, maar dan moet
je net dat kleine beetje geluk hebben”,
vond Vlijm.

Trainer Vlijm na seizoen weg bij Bevo
Het eerste team van handbalclub Targos Bevo Hc neemt aan het eind van
het seizoen afscheid van trainer Martin Vlijm. De 57-jarige Amsterdamse
oefenmeester vertrekt in goed overleg met de club. De Panningse handbalvereniging vierde onder Vlijm het grootste succes uit de geschiedenis van de
club: de landstitel in 2014.
Vlijm laat weten op zoek te gaan
naar een nieuwe uitdaging. “Ik ben
57-jaar en heb nog de ambitie een
team te leiden op het hoogste niveau,
in binnen- of buitenland. Het is nu het
juiste moment om deze stap te zetten.”
De Amsterdammer begon in de zomer
van 2013 bij Bevo en werd meteen in
zijn eerste seizoen kampioen. Een jaar
later eindigde hij op de tweede plek in
de BENE-League.
De voorzitter van de club, Mustafa
Amhaouch, reageerde ook op het

vertrek. “Het is een moeilijk, maar
weloverwogen besluit.” Naast Vlijm,
heeft Bevo zelf natuurlijk ook ambities.
“Wij zijn als club volop in ontwikkeling
en bouwen stap voor stap aan de
doelstelling om handbal op het hoogste
niveau in onze regio te waarborgen en
aansluiting te zoeken met Europees
handbal”, vervolgt Amhaouch.
“Dit betekent dat ons vizier gericht is
op de ontwikkelingen voor de komende
drie jaren.”
(Foto: Jordy Strijbos)
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Heren Peelpush één zege
verwijderd van titel
Door: Marijn Kessels, volleybalvereniging VC Peelpush
De heren van het eerste team van Peelpush zijn na de 3-0 overwinning van zaterdag 5 maart op Compaen nog
maar één zege verwijderd van het kampioenschap in de Topdivisie. Mocht er op 20 maart gewonnen worden van
Sliedrecht, dan kunnen de champagneflessen ontkurkt worden en is promotie een feit.

Zonder Ivo Naus gingen de negen
overige mannen van Peelpush richting
Oostzaan om drie belangrijke punten
richting het kampioenschap op te
halen. Na het optreden in de Final Four
was het weer schakelen voor de mannen van Peelpush. In de Oostzaanse
zaal was namelijk geen beveiliging,
topsportvloer of cameraploeg aan
wezig. Er moest weer geacclimatiseerd
worden aan de Topdivisie-standaarden.

Echter werd dit de Meijelnaren niet
makkelijk gemaakt. De Limburgers
moesten namelijk hun warming-up in
het donker en op een ander veld starten doordat de voorgaande wedstrijd
een klein uur uitliep.
Wellicht werd hierdoor slecht
gestart aan de eerste set. Peelpush had
moeite weg te lopen van Compaen,
maar bleef wel haar eigen sideout scoren in het einde van de set.

Hierdoor werd de spannende set toch
nog met 34-36 gewonnen.
Elke set kwam Peelpush dichter bij
haar basisniveau, waardoor in de derde
set eindelijk een acceptabel niveau
werd bereikt. Set twee en drie werden
door Peelpush relatief makkelijk
gewonnen, met twee maal 20-25 op
het scorebord. Dat betekende een 3-0
eindstand en een naderend kampioenschap. (Foto: Wim Simons)

Peelpush-dames
wederom onderuit
Door: volleybalvereniging Peelpush
De dames van het eerste team van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel hebben op zondag 6 maart uit bij
Oskam Taurus in Houten met 3-0 verloren. Peelpush lijkt niets bespaard te blijven dit seizoen. Nadat Floor Berden
vorige week haar achillespees afscheurde en Loni Wissink niet kon spelen vanwege een enkelblessure, moesten
Laura de Jong en diezelfde Loni Wissink tegen Taurus aan de kant blijven. De 3-0 nederlaag lijkt daarmee verklaard,
maar niets is minder waar.

Dubbel succes
voor Kesselse
volleyballers
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De mannen van het eerste team van VC Kessel hebben in het weekend
van zaterdag 5 en zondag 6 maart twee keer weten te winnen. In de
competitie werd op zaterdag thuis met 4-0 gewonnen van PSV uit Eindhoven. In het bekertoernooi werd op zondag uit bij VC Ledub in Budel met 3-2
gewonnen.
Na drie competitienederlagen op
rij was Kessel gebrand op een ruime
overwinning. Het team begon goed en
geconcentreerd aan de wedstrijd tegen
PSV en kon de eerste set gemakkelijk
met 25-16 binnenhalen. De aanval was
sterk en bepalend in deze wedstrijd,
waar verdedigend nog wel de nodige
foutjes gemaakt werden. Ook de
tweede en derde set verliepen zonder
problemen. Met 25-19 en 25-17 was
er geen vuiltje aan de lucht. Op het
einde van de vierde set kwam PSV nog
even dichterbij maar met 25-19 was
de 4-0 overwinning binnen. Op zondag
begon Kessel erg slordig. Budel kon een
ruime voorsprong nemen, maar het
herstel kwam net op tijd bij Kessel en
de eerste set werd binnengesleept. In
de tweede set ging het lang gelijk op
maar de Limburgers waren uiteinde-

lijk niet daadkrachtig genoeg. Budel
scoorde vooral via één aanvaller waar
de blokkering maar geen vat op kreeg
en pakte zo de tweede set.
In de derde set was Kessel wel
weer bij de les en een vroege voorsprong werd niet meer uit handen
gegeven, 2-1 in sets. De vierde set ging
weer gelijk op, maar Budel kwam uiteindelijk op 23-21. Aanvalsfouten aan
Kesselse kant leverden de 2-2 in sets
op, wat een vijfde set betekende.
Na een slechte start pakte Kessel
een voorsprong en kreeg het op
14-15 het eerste wedstrijdpunt. Budel
ontsnapte en kreeg zelf ook een aantal
wedstrijdpunten. Uiteindelijk werd
bij 24-25 na bijna tien setpunten het
beslissende punt door de mannen uit
Kessel binnengesleept, wat een 3-2
eindstand betekende.

Dames VC Kessel
winnen van Sittard
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van het eerste team van VC Kessel speelden op zaterdag
5 maart tegen The Athlete’s Foot/VCS dames 2 uit Sittard. Het duel werd
met 3-1 gewonnen door de Kesselse vrouwen.

De opgetrommelde speelsters
van het tweede team, Jody Selten,
Anouk de Jong en Lieke Oomen en
de als paser-loper spelende libero
Karlijn Jongbloets, deden het meer dan
voortreffelijk. Tot twee keer toe was
setwinst dichtbij. In set één kwam de
ploeg uit Meijel zelfs op setpunt bij
een stand van 23-24. Die werd niet

verzilverd en de set ging alsnog naar
de thuisploeg, 27-25. Ook in de tweede
set hadden de Limburgse bezoekers
recht op winst. Brutaal en onbevangen
spelend kwam Peelpush op 21-23.
Maar ook deze keer strandde het
schip in het zicht van de haven, 25-23.
Daarmee was het verzet van Peelpush
gebroken. Het derde bedrijf bleek het

laatste, 25-15. Coach Johan Leenders
heeft twee weken de tijd om zijn team
weer op oorlogssterkte te krijgen. Dat is
nodig, omdat in de twee resterende
wedstrijden beslist zal worden wie
degradeert. Taurus speelde zich met
de winst op het gehavende Peelpush
al veilig. Het gaat nu tussen Donitas en
Peelpush. (Foto: Wim Simons)

In Sittard hadden de dames
goed tegenstand geboden, dus
Kessel was gewaarschuwd. Een goed
gesprek met coach Nico Maessen
op de trainingsavond had de dames
weer op scherp gezet. De eerste set
begonnen de Kesselse dames goed,
maar halverwege zakte met name de
servicepass in, waardoor Sittard meer
aan het scoren kwam. Kessel haalde
de achterstand niet meer in en moest

bij 19-25 de set afgeven.
Kessel moest een tandje bijzetten
en dat merkte Sittard. Er werden
ballen opgeëist in de pass, de
spelverdeling verliep uitstekend en
met name Climmy Timmermans
sloeg de ballen om de oren bij de
tegenstander. De volgende drie sets
gingen zodoende naar Kessel met
25-22, 25-21 en 25-18. Dat betekende
een 3-1 overwinning.
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Panningen deelt
punten met Helmond
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op het kunstgrasveld van sportpark de Rijpel in Helmond trad Panningen op zondag 6 maart aan tegen
Rood Wit ’62 uit Helmond. De neutrale toeschouwer kreeg van alles te zien. Er waren veel kansen en persoonlijke
fouten aan beide kanten. Uiteindelijk was er een terechte 3-3 uitslag.

Minivoetbaltoernooi
SV Panningen
Voetbalclub SV Panningen houdt op woensdag 16 maart een
minivoetbaltoernooi. De wedstrijden worden gespeeld op sportpark
Panningen-Noord. Het vier-tegen-vier-toernooi vindt op dezelfde dag
plaats als het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van de hoogste groepen
van het basisonderwijs. Het minivoetbaltoernooi is bedoeld voor
jongens en meisjes van 5 tot en met 10 jaar, die kennis willen maken
met de voetbalsport. Dit in het kader van de kennismakingsdagen bij
SV Panningen. De kinderen moeten zelf de sportkleding meenemen.
Het toernooi duurt van 13.30 uur tot 14.30 uur. Opgeven kan via
info@football4fun.nl

Verdiende winst

SV Egchel
wint doelpuntrijk duel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 6 maart thuis
met 5-3 gewonnen van Racing Boys uit Deurne. Voorafgaand aan het
duel was het enige verschil tussen de nummers drie en vier van de
ranglijst één doelpuntje, in het voordeel van Egchel. Egchel liep uit naar
een 5-1 voorsprong, maar liet Racing Boys onnodig terugkomen tot 5-3.
Egchel begon flitsend aan
de wedstrijd en kreeg al na zes
minuten twee opgelegde kansen.
De thuisploeg had het betere van
het spel, mede door de vele ruimte
die het kreeg. Na 24 minuten werd
de score geopend. Beste speler
aan Egchel zijde, Colin Bruisten,
onderschepte de bal en met een
mooie schuiver in de verre hoek
bracht hij de oranjehemden op 1-0.
Egchel bleef de aanval kiezen, Racing
Boys kwam er maar sporadisch uit.
Frank Gielen zette in de 33e minuut
de bal keurig voor en Juul Stammen
tikte binnen, 2-0. Dit werd tevens de
ruststand.
De thee was nog maar
nauwelijks achter de kiezen of
Racing Boys bracht de spanning
weer terug. Een schot van afstand
door Danny Kroes verdween buiten
bereik van keeper Bjorn Oomen
tegen de touwen, 2-1. Vijf minuten
later vergrootte Colin Bruisten

namens Egchel de marge weer tot
twee toen hij het beslissende tikje
gaf, 3-1. De thuisploeg bleef de
bovenliggende partij en bouwde
de voorsprong uit naar 5-1. In de
62e minuut promoveerde Frank
Gielen uitstekend voorbereidend
werk van Colin tot een doelpunt
(4-1) en negen minuten later ging
Juul Stammen alleen door en zette
voor op Frank die voor de 5-1
zorgde.

Na een hoekschop van Rood Wit
bereikte Roy Schijven met een fraaie
pass Remco Litjens, wiens kopbal tot
hoekschop werd verwerkt door de
Helmondse doelman Rob van Lieshout.
Bij de corner maakte Nick van den
Beucken het zijn tegenstanders zo
lastig dat zij de bal in eigen doel
werkten, 0-1. Gaandeweg de eerste
helft werd Rood Wit sterker en nam
het heft in handen. In de 28e minuut
scoorde Chafik Mezziani de gelijkmaker. Twee minuten later kopte Mathijs
van der Meijden de Helmondenaren
naar een 2-1 voorsprong, wat ook de
ruststand was. Na rust bleef aanvoer-

der Nick van den Beucken achter in
de kleedkamer met een rugblessure.
William Steeghs nam zijn plaats in. In
de 50e minuut was er consternatie.
De Helmondse bank veerde op, omdat
scheidsrechter Kerkhof op aangeven
van zijn assistent een Rood Wit aanval
affloot voor buitenspel. Vanuit de
Panningse vrije trap belandde de bal bij
Remco Litjens die een puntgave assist
afleverde op Stan Spee, 2-2. Daarna
waren er kansen voor Roy Schijven
met een lob die naast ging en Ilias
Amhaough, die eveneens miste. Aan
de andere kant miste Mathijs van der
Meijden ternauwernood de kans op 3-2

in de 63e minuut. In de 70e minuut
won Chafik Mezziani een sprintduel van
de Panningse verdediging en schoot
onberispelijk de 3-2 binnen. Panningen
bleef jagen op de gelijkmaker en
had het beste van het spel. In de 85e
minuut bracht een fel doorzettende
Stan Spee een Helmondse verdediger
dusdanig in het nauw, dat die zijn eigen
doelman passeerde, 3-3. Een terechte
uitslag van een pot voetbal waarin van
alles was te zien. Panningen werkt zich
langzaam omhoog uit de degradatiezone, maar staat nog steeds op een
nacompetitieplaats. De concurrentie
staat inmiddels echter binnen bereik.

Verbouwingen kantine
SV Panningen
Voetbalclub SV Panningen gaat de komende tijd de kantine en een aantal kleedlokalen verbouwen. Het bestuur
vroeg bij de ledenvergadering op maandag 29 februari om goedkeuring en kreeg die ook van de leden van de
voetbalclub. De verbouwingen worden in drie fasen uitgevoerd en moeten voor aanvang van het komende seizoen
zijn afgerond. De aanpassingen waren nodig vanwege de slechte en verouderde staat van de kleedlokalen en
de kantine.

Bal op de lat
Racing Boys gaf niet op en Nikki
Swinkels scoorde in 73e minuut de
5-2. Hierna had Egchel pech toen
het tot twee maal toe een bal op de
lat zag belanden. In de 82e minuut
verkleinde de ploeg uit Deurne de
marge tot twee toen Geert Goossens
voor de 5-3 zorgde. Gescoord werd er
in de slotfase echter niet meer en zo
won Egchel verdiend met 5-3 van de
gasten uit Deurne.

De leden kregen bij de vergadering
uitleg over de nieuwbouw en de
financiële onderbouwing van de
nieuwbouw. Fase één van het project
bestaat uit de sloop en nieuwbouw van

vier kleedlokalen. Bij de tweede fase
wordt de achterzijde van de kantine
gesloopt en komt er nieuwbouw
voor in de plaats. Fase drie bestaat
uit de verbouwing van de kantine.

Het bestuur van de vereniging rekent
er op dat met zelfwerkzaamheid een
belangrijke besparing gerealiseerd kan
worden, wat betekent dat de leden ook
zaken zelf gaan aanpakken.

10
03

sport 19

Wet van Murphy

MVC’19 verliest van Kwiek Venlo
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Na tien wedstrijden niet meer te verloren te hebben, vond het eerste
elftal van voetbalvereniging MVC’19 op zondag 6 maart haar Waterloo in
Venlo- Zuid. Een zeer gemotiveerd Kwiek Venlo benutte een van haar weinige
kansen in de 62e minuut en won zo met 1-0 van de Maasbreese ploeg.
Wat een matig voetballend MVC’19 ook probeerde, de gelijkmaker werd niet
gemaakt. Voor de tweede maal dit seizoen wist MVC’19 niet te scoren.
Trainer Huub Gaal van Kwiek had
een sterk tactisch plan uitgedokterd.
Hij speelde 4-4-2, waarbij het versterkte middenveld de slag op het
middenveld moest winnen tegen de
Maasbreese lichtgewichten. De twee
bewegende spitsen hadden een vrije
rol. Door compact te voetballen hield
de thuisclub het speelveld klein. Ook
werd de Maasbreese ploeg op duelkracht afgetroefd. In de eerste helft
waren er wel nog wat kansen voor
MVC. Joris Timmermans en Ron van de
Kerkhof kregen kansen om te scoren,
maar stuitte op de goed keepende Gino
Jacobs. MVC’19 kon geen rendement
halen uit de verkregen kansen. De 0-0
ruststand bood echter nog perspectief, maar MVC’19 stak matig in vorm.

Al snel werd duidelijk dat wie de
eerste treffer zou maken deze match
ging winnen. Dat werd uiteindelijk
Kwiek, via Abdel-Jouad Zarioh, die een
mooie solo-actie in de 62e minuut fraai
afrondde. MVC’19 joeg op de gelijkmaker, maar de Venlose veste werd niet
geslecht. Mooie kansen werden gemist.
De Venlose defensie moest overuren
maken, maar hield met kunst- en
vliegwerk stand. Kwiek Venlo troefde
MVC’19 op diverse fronten af. Alles wat
mis kon gaan, ging aan Maasbreese
zijde mis. De wet van Murphy heerste
in Venlo-Zuid. Kwiek Venlo 2016 was
in vele opzichten een ander team dan
in 2015 en pakte de punten tegen
Maasbree.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Grashoek onderuit in Brabant
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op sportpark de Heikamp in het Brabantse Heusden trad het eerste team van SV Grashoek op zondag 6 maart
aan tegen ONDO. De Brabanders wisten het duel met 3-2 te winnen.
Trainer Brahim Akechtabou van
Grashoek had door blessures van
aanvoerder Tim van Ophoven en
Rick van Oijen zijn verdediging moeten
ombouwen. Dit kwam de stabiliteit
niet ten goede. Toch had Grashoek
een voortvarende start. Al in de derde
minuut was het raak. Chris Hunnekens
ging achter een diepe bal over de ver-

dediging aan, won het duel en schoof
beheerst de 0-1 binnen.
De thuisclub reageerde furieus en
drong Grashoek terug op eigen helft.
Vooral aanvoerder Rudi Nijssen werd
een ware plaag voor het wankele
defensieblok. Een paar maal kon doelman Koen Clephas met attent reageren
onheil voorkomen. In de 19e minuut

was er geen houden meer aan.
Na balverlies kreeg Rudi Nijssen aan de
linkerkant de vrije doortocht. Met een
onhoudbare schuiver in de verste
hoek bracht de spits de stand weer in
evenwicht, 1-1.
In de 31e minuut kwam er een
razendsnelle aanval van ONDO over
rechts. De geelzwarte defensie werd

totaal overlopen. Bart Loomans legde
de bal panklaar neer voor Rob Kessels,
die binnenschoot, 2-1. Dat was tevens
de ruststand.
In de tweede helft kwam
Marco Sijben in het veld voor
Stan Hunnekens. Met de komst van de
16-jarige Sijben won de verdediging
aan stabiliteit. Toch viel in de
53e minuut de 3-1. Leike Cuijpers kreeg
de bal tegen zijn arm. Scheidsrechter
Peter Vrenken uit Haelen zag er een
strafschop in. Rudi Nijssen legde aan en

schoot de 3-1 feilloos binnen.
Grashoek reageerde op de juiste
wijze. Over rechts zette Marcin
Kokoszka een aanval op. De Poolse
aanvaller speelde op het juiste
moment de bal naar Bas Gloudemans,
die perfect afrondde en doelman
Luuk van de Boer het nakijken gaf,
3-2. De geelzwarten lieten zich
in de eindfase veel meer gelden.
Verandering in de stand kwam er
echter niet meer. Het bleef 3-2
voor ONDO.

Aantrekkelijke eerste helft

Baarlo wint bij Sportclub Irene
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste elftal van VV Baarlo heeft op zondag 6 maart met 2-1
gewonnen bij Sportclub Irene in Tegelen. Na een levendige eerste helft en
een wat rommelig vervolg na de rust kroonde Baarlo zich in de slotfase van
het duel met enig fortuin tot winnaar. In de gelijkopgaande wedstrijd
ontpopte Wouter Peeters zich tot goudhaantje voor Baarlo door de bal via
het been van een Irene-verdediger binnen te werken.
Vier minuten na het beginsignaal
opende Michiel Hanssen de score. Ter
hoogte van de elfmeterstip draaide
hij in één beweging soepeltjes weg
van zijn directe tegenstander, om
de bal vervolgens langs de Irenedoelman Geert Schroemges binnen
te schuiven, 0-1. Nauwelijks een
minuut later moest Baarlo-doelman
Koen Jacobs met succes zijn kunnen
tonen op een gevaarlijke kopbal van
een Irene-aanvaller. Halverwege de
eerste helft had Matthijs Hanssen
Baarlo aan een ruimere voorsprong
kunnen helpen. In stelling gebracht
door broer Michiel schoot hij van
dichtbij tegen de uitkomende Irenesluitpost aan. Het slotakkoord van
de eerste helft was voor de steeds
dreigender wordende thuisclub. Aan
de rechterzijde van het veld werd
de Baarlose defensie bij een snelle
tegenstoot afgetroefd. Uit de voorzet

kopte Jeroen Thijssen de bal diagonaal
binnen, 1-1. Even later voorkwam
Koen Jacobs met een katachtige reactie
bij een vrijwel identieke situatie dat
Baarlo met een achterstand moest
gaan rusten. De tweede helft was
een stuk minder aantrekkelijk. Irene
had net na rust nog wel pech met
een lob die via de bovenkant van de
lat over het doel ging. Halverwege
het tweede part had Michiel Hanssen
een vrije doortocht naar het doel van
de thuisclub. Hij werd afgevlagd voor
buitenspel. De wedstrijd leek op een
1-1 gelijkspel af te stevenen. Wouter
Peeters verwees dat scenario echter
naar de prullenbak met zijn enigszins
gelukkige maar wel allesbeslissende
treffer, 1-2. Een heel nuttige zege voor
Baarlo dat zijn positie in de top van het
klassement verstevigde, mede doordat
concurrenten MVC’19 en Sparta’18
punten lieten liggen. (Foto: Len Gielen)
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Geflatteerde overwinning

Voetballers BEVO winnen
van TSC
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging BEVO
Het eerste team van voetbalvereniging BEVO trad op zondag 6 maart thuis aan tegen TSC uit Tegelen, dat BEVO
voor de winter verrassend versloeg. Na negentig minuten stond er een geflatteerde 4-0 overwinning op het
scorebord voor de mannen uit Beringe.

Zes turnsters KSV Kessel
naar finales LK
Door: turnvereniging KSV Kessel
Bij de halve finales van het LK turnen in Horn op zaterdag 5 en
zondag 6 maart wisten zes turnsters van KSV Kessel de finales van het
LK te bereiken. Er deden veertien turnsters van KSV mee in Horn.
Drie meiden wisten het podium te halen. Floor Peeters, Nikki Bors,
Nikki Hendrix, Nika Bouten, Kim Franssen en Juul Peeters zijn
geplaatst voor de finales van het LK. Op de foto staat Nikki Bors
(links) die een zilveren medaille veroverde in de categorie Pupil 1 D2.

In de eerste helft werden er weinig
kansen uitgespeeld aan beide kanten.
Al na twee minuten had Luc Simons de
score kunnen openen na goed voorbereidend werk van Eric Minten, die
uitstekend voorzette. Luc schoot echter
voorlangs.
Uit een van de schaarse aanvallen
voor rust, kreeg BEVO op de linkerflank
een vrije schop te nemen. Eric Minten
zette zich achter de bal en krulde de
vrije trap vanaf de zijlijn keurig in de
verre hoek en het stond 1–0, wat ook
de ruststand zou zijn.
Na de thee gaf BEVO TSC al in de

GV Concordia
Negen turnsters naar
LK finales
Door: gymnastiekvereniging
GV Concordia
Bij de halve finales van het
Limburgs Kampioenschap (LK) in
Horn op zaterdag 5 en zondag
6 maart turnen wisten negen
meiden van GV Concordia Panningen
de finales van het LK te bereiken.
Maud Sillekens, Benthe Ghielen,
Evi Nooijen, Femke van Loon,
Michelle Maessen, Mayke van den
Beuken, Ilse Hoogers, Fay Peeters,
Eva Verheijen en Roos Kessels mogen
naar de finales van het LK. Op de
foto staat Maud Sillekens die een
zilveren medaille veroverde in de
categorie Pupil 1 D1.

eerste minuut de gelegenheid om de
gelijkmaker te scoren door knullig balverlies te lijden. De spits van TSC faalde
echter oog in oog met BEVO-doelman
Nick Steeghs, die een goede redding
verrichtte.
BEVO werd wakker en wist de
wedstrijd steeds meer naar zich toe
te trekken. BEVO’s voorstopper Luuk
van Rijt, weer uitstekend op dreef,
maakte na enkele tegenstanders te
hebben omspeeld, vrij eenvoudig de
2–0. Hierna geloofde TSC er niet meer
in en ging BEVO vrijer spelen. In de 75e
minuut had Rob Minten de 3–0 kunnen

aantekenen, maar hij kopte voorlangs.
Enkele minuten later maakte Rob
de gemiste kans goed door alleen
voor de keeper de bal simpel onder
hem door te schuiven, 3-0. Het laatste
wapenfeit deed zich voor toen Rob
Minten diep werd gestuurd en een
TSC-verdediger aan de noodrem moest
trekken en zo een strafschop veroorzaakte. Rob legde de bal gedecideerd
op de stip en schoot hem vrij eenvoudig in de linkerbenedenhoek binnen. Dat bracht de eindstand op een
enigszins geflatteerde 4–0, maar daar
maalde bij BEVO niemand om.

SSS Helden
Acht meiden
plaatsen zich
voor LK
Door: turnvereniging SSS Helden
In Horn werd in het weekend van
zaterdag 5 en zondag 6 maart de
halve finale van het LK turnen
georganiseerd. Vanuit SSS Helden
hadden zich zeventien meiden
geplaatst. Van elk niveau mochten
alleen de beste tien door naar de LK
finale in april. Acht meiden van SSS
wisten een plekje te veroveren. Anne
Absil, Tessa Deckers, Ilse Meij, Silke
Giesen, Janne Driessen, Sanne Minten,
Leonne Schuijers en Eef Rooijakkers
wisten in diverse categorieën een
plekje voor het LK binnen te halen.
In totaal zijn nu 22 leden van SSS
Helden geplaatst voor het LK. Op de
foto staat Janne Driessen die tweede
werd bij de categorie Instap D2.

Mark van Dijk Limburgs kampioen
Judoka Mark van Dijk heeft bij de Limburgse Kampioenschappen onder de 18 jaar in Roermond de
Limburgse titel veroverd in de klasse tot 66 kilo. Hij won in de finale van Tom van Dijk, ploeggenoot bij
Judoclub Helden. Andere deelnemers van JC Helden die een medaille wisten te bemachtigen, zijn Cas Janssen,
Umberto Coopmans en Suraya Peters. Zij wisten allen een bronzen plak in de wacht te slepen. Op de foto
staan van links naar rechts Umberto, Tom, Suraya, Cas en Mark.
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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.

jongeren 21

aan
Dennis Beurskens

Toekomst
plannen

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dennis Beurskens
15 jaar
Egchel
Het Bouwens

Hoe zie je jouw toekomst?
In mijn ideale toekomst heb ik een
baan die aansluit op mijn studie
en waar ik heel veel plezier in heb.
Ik weet nog niet precies wat ik wil
gaan studeren. Het liefst blijf ik wel
hier in de gemeente Peel en Maas
wonen, omdat ik het hier naar mijn
zin heb en al mijn vrienden hier
wonen.
Hoe zou jouw beste vriend /
vriendin jou omschrijven?
Mijn beste vriend zou mij omschrijven
als een spontane jongen die rustig is
en goed met andere mensen overweg kan.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Als ik iets zou moeten kiezen om
mee te nemen naar een onbewoond
eiland, dan zou ik twijfelen tussen
een mes en een aansteker. Zowel een
mes als een aansteker zijn belangrijk om te kunnen overleven op
zo’n eiland.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
De mooiste plek waar ik ooit ben
geweest, is het Griekse eiland
Zakynthos. Daar heb ik een keer een
jeepsafaritocht mogen meemaken,
waar ik in de bergen het hele eiland
goed kon bekijken. Dat vond ik erg
leuk om mee te mogen maken.
Is er is waar je niet goed in bent,
maar je wel graag zou willen
kunnen?
Ik zou graag wat meer willen weten
van de programma’s PowerPoint en
Excel, twee programma’s op die je op
de computer gebruikt. Dit is handig
voor school. Als ik voor een opdracht
een PowerPoint-presentatie moet
maken of een tabel in Excel moet
maken dan is het makkelijk om er
meer van te weten.
Met wie zou je een week willen
ruilen van leven?

Als ik een week met iemand zou
mogen ruilen, dan zou dit Max
Verstappen zijn. Max Verstappen is
een achttienjarige Formule 1-coureur.
Het lijkt me erg leuk om een keer
mee te mogen doen met een race.
Waar mag je jou ’s nachts voor
wakker maken?
Mij mag je ’s nachts wel wakker
maken als ik een grote loterij heb
gewonnen, want dan zou ik heel erg
blij zijn.
In welke bestaande film had je
zelf willen spelen?
Ik zou wel in de film
Fast and Furious 7 willen spelen.
Dit is een actiefilm die gaat over een
groep professionele criminelen die
zijn teruggekeerd naar de Verenigde
Staten en daar een zo normaal
mogelijk leven proberen te leiden.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen, en geld speelt geen
rol, wat zou je dan doen?
Als ik een dag alles mocht doen, dan
zou ik naar de stad Las Vegas gaan
in Amerika. Deze stad komt erg vaak

voor in films en dat ziet het er erg
mooi uit en daarom lijkt het me leuk
om deze stad ook eens in het echt te
mogen zien.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Als ik de kans kreeg, dan zou ik
aan een helderziende vragen hoe
de toekomst er uit zal zien, of er
misschien een Derde Wereldoorlog
uit gaat breken of hoe het leven hier
op aarde er over honderd jaar uit zal
zien.
Wat is het minst leuke vak op
school?
Het minst leuke vak op school vind
ik scheikunde. Voor dat vak moeten
we bijvoorbeeld leren hoe moleculen
met elkaar reageren of hoe zwaar
een atoom is. Deze dingen interesseren mij persoonlijk niet en daarom
vind ik het ook niet leuk.
Welke dingen zou je vaker
willen doen?
Ik zou graag wat vaker op vakantie
naar het buitenland willen gaan.
Hier in Nederland heb je bijna altijd

WELKOM OP ONZE
NIEUWE HERENAFDELING!
TREND SCHOENMODE PANNINGEN

niet zo’n fijn weer. Op vakantie kun
je ook allemaal dingen doen die je
hier in Nederland niet kunt doen,
zoals paragliden.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had graag in de Romeinse tijd
willen leven. In die tijd stonden er
hele mooie gebouwen in Rome en
er werden ook gevechten gehouden
met gladiatoren in het Colosseum,
daar zou ik dan zeker naar toe gaan
om zo’n gevecht te bekijken.
Welk eten zou je nooit van je
leven eten?
Ik zou nooit van mijn leven een oog
eten van een koe. In bijvoorbeeld
China is het heel normaal om dat te
eten, maar ik vind het er heel vies
uitzien en het is denk ik ook niet lekker van smaak.
Op wie lijk je het meest?
Op je moeder of op je vader?
Ik lijk qua uiterlijk het meest op
mijn vader. Mensen zeggen ook
wel eens tegen mij dat ik op mijn
vader lijk.

Af en toe denk ik er even
aan. Hoe zal mijn leven er over
twintig jaar uitzien? Welke
studie ga ik doen en hoe zal
mijn toekomst zich vormen?
Nu we afgelopen jaar een
profiel op school hebben
moeten kiezen, waarmee we
toch wel een bepaalde richting
opgaan, voelt het al een soort
van definitief.
Ik heb nu, vanaf mijn vierde
jaar op het Bouwens, al een
soort richting gekozen die mij
leidt naar een studie die hierbij
aansluit. Omdat ik echt niet
weet wat ik later zou willen
gaan doen, welke sector ik in ga
en wat me te doen staat, besloot
ik te kiezen voor een zo breed
mogelijk profiel.
Ik vind het nog steeds een
slimme zet, maar het maakte
alle keuzes eigenlijk nog
moeilijker. Er zijn ook zo veel
soorten richtingen en studies
tegenwoordig. De oorzaak van
een ingewikkelde tocht naar dé
studie en dé baan die echt bij
jou passen. Wanneer er opeens
spontaan een lampje gaat
branden hierboven weet ik nog
niet. Maar ik heb geduld en
wacht deze belangrijke beslissing nog even af. Misschien komt
hij na genoeg oriëntatie wel
vanzelf.
Met school bezochten we al
verschillende universiteiten die
presentaties gaven over de
studies die zij aanbieden. Verder
hebben we al verschillende
informatieavonden achter de rug
en staan er al wat datums voor
open dagen van andere scholen
op de planning. Het voelt
allemaal als een best belangrijke
beslissing. Een beslissing
waarvan je de gevolgen grotendeels mee zult nemen in de rest
van je leven. Eigenlijk ben ik
best wel nieuwsgierig naar wat
de toekomst mij zal brengen en
kan ik bijna niet wachten.
Maar hé, misschien moet ik me
eerst maar focussen op de
laatste drie jaar op de middelbare school. Al zullen die
waarschijnlijk zo voorbij vliegen.
Daphne
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Vierde voorronde bakwedstrijd Heel Noord-Limburg Bakt in Panningen

‘De taart aansnijden is het spannendste
moment’
Ze meldde zich puur voor de lol aan. Bakken is voor Lieke Engelen (66) uit Panningen dé manier om helemaal
tot rust te komen. Met haar zelfbedachte appeltaartrecept deed ze woensdag 9 maart mee aan de Panningse
voorronde van de wedstrijd Heel Noord-Limburg bakt. HALLO sprak met haar voordat ze haar taart inleverde bij de
jury: “Thuis heb ik zes recepten uitgeprobeerd.”

van Lieke. Van het programma Heel
Holland Bakt heeft ze geen aflevering
gemist en ze snuffelt graag rond in de
bakwinkel van de Maasbreese bakker
Robert Werts. “Ik vind het heerlijk om
in de keuken bezig te zijn. Elke week
maak ik wel iets lekkers. Als ik bak,
kom ik helemaal tot rust”, vertelt Lieke.
Omdat ze er zoveel plezier aan beleeft,
besloot ze zich aan te melden voor de
wedstrijd Heel Noord-Limburg Bakt,
die door Rendiz en De Stijlfactorij wordt
georganiseerd. Rendiz biedt mensen
met een beperking en een afstand tot
de arbeidsmarkt werk. De Stijlfactorij is
een sociale onderneming en één van
de projecten van Rendiz. Het kaartclubje, de nordic walking-groep, zonen
René en Iwan, kleinzoon Freek en de
vriendinnen van Lieke vonden haar
aanmelding helemaal niet erg. “Ze hebben allemaal wel wat mogen proeven,
zodat ik kon kiezen met welke appeltaart ik uiteindelijk mee zou doen.”

Twijfels over
wedstrijdtaart
Ondanks de vrij eenvoudige eisen
voor de bakwedstrijd (maak een

baksel in een springvorm van 20 tot
en met 26 centimeter en zorg ervoor
dat er appels in zitten), sloeg Lieke
aan het twijfelen. “Ik heb uiteindelijk
zes recepten geprobeerd”, vertelt ze.
“Ik kreeg een recept van een vriendin,
heb er zelf bedacht of aangepast en ik
heb een Duitse appeltaart gemaakt.
Maar daar zaten te weinig appels in,
vond ik.” Lieke maakte appeltaarten
met cakedeeg of harde wenerdeeg en
met vullingen als bavarois of mascarpone. Die werden het uiteindelijk
niet. Eén van de twee taarten waar
zowel haar omgeving als Lieke zelf
enthousiast over was, gaat mee naar
de voorronde. Wordt het de klassieke
appeltaart met een laagje karamel,
pecannoten en cranberries in de appelvulling en abrikozenjam met amandelschaafsel bovenop, of de laagjestaart
van appelbavarois en appelcompote?
Welke taart ze uiteindelijk ook besluit
in te leveren bij de jury: “Het spannendste moment blijft toch het aansnijden van de taart. Dan pas weet je echt
of het gelukt is.” Bij het ter perse gaan
van dit blad was nog niet bekend wie
als vierde door mocht naar de finale
van Heel Noord-Limburg Bakt.

Lieke Engelen met een van haar zelfgemaakte appeltaarten
Als het op bakken aankomt,
heeft Lieke drie gouden regels. “Het
belangrijkste is natuurlijk dat je er
zin in hebt en het leuk vindt om te
bakken”, aldus Lieke. “Als tweede
moet je er de tijd voor nemen en erbij
blijven om te zien of je baksel gaar
is. Mijn derde regel is om het jezelf
gemakkelijk te maken. Alle ingrediënten afgewogen klaarzetten voordat
je begint.” Lieke werkte jarenlang

in bakkerszaken in Baarlo, Meijel
en Maasbree. Als kind uit een groot
gezin was het vanzelfsprekend dat
de meisjes na de Huishoudschool aan
het werk gingen. “Eigenlijk had ik
de verpleging in willen gaan, maar
ik heb uiteindelijk bij de bakkerij in
Baarlo gesolliciteerd. Daar werd ik al
heel snel aangenomen”, vertelt Lieke.
Toch kwam haar passie voor bakken
pas veel later, mede doordat ze een

tijd lang geen oven had: “Dat was
niet in die tijd.”

‘Ze mochten allemaal
voorproeven’
De blonde en goedgehumeurde televisiekok Rudolph van
Veen, v oornamelijk bekend van het
programma Rudolph’s Bakery op
24Kitchen, is het grote voorbeeld

Vuile Huichelaar bij DOK6
FrühlingsSpass Maasbree druk bezocht
Bij feestzaal Niëns in Maasbree vond zondag 6 maart het muziekevenement FrühlingsSpass plaats.
Blaaskapel de Breethaler organiseerde dit muziekfeest met Egerländer en Tsjechische blaasmuziek voor de
vierde keer en ook dit jaar werd het druk bezocht. Kapel Stešti uit Boxmeer en kapel Muzicanka uit HoutBlerick verzorgden ook een optreden en de Original Liemers Musikanten uit Zevenaar sloten de dag af.
De Breethaler bedankte de deelnemende kapellen via Facebook voor hun medewerking.

Damesduo Vuile Huichelaar treedt op zaterdag 12 maart op in het
DOK6 Theater in Panningen. De voorstelling van de twee zingende
cabaretières gaat over vrouwen en bevat verschillende meezingliedjes
voor het publiek. De voorstelling begint om 20.15 uur. Het duo,
bestaand uit Paulette Willemse en Saskia van Zutphen, staat voor de
vierde keer met een show in de theaters. Inmiddels zijn ze sinds 2008
met de ’niets-dekt-de-lading-feel-good-meezing-cabaret-show’ Vuile
Huichelaar op tournee. De dames omschrijven hun show als ”een
gezellige avond voor vrouwen onder elkaar, die het theater weer als
herboren zullen verlaten.” Mannen zijn volgens de dames welkom,
maar dat is op eigen risico.

24
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Vastenmaaltijd Meijel
De Vormselwerkgroep, lunchroom Oppe Koffie en de parochie Meijel
houden op zondag 13 maart een vastenmaaltijd. De vormelingen van dit
jaar zijn de eregasten. De maaltijd staat in het teken van het bewust
worden van het verschil in de wereld met betrekking tot voedsel.
De maaltijd wordt gehouden
bij Oppe Koffie in Meijel en begint
om 12.00 uur. Guus Prevoo van de
Bisschoppelijke Vasten Aktie is aanwezig om de aanwezigen te infor-

meren over hoe de mensen in Meijel
hun steentje kunnen bijdragen aan
een betere wereld. Voor de muzikale
omlijsting is het Meijels kinderkoor
Mekiko aanwezig.

Boeken- en platenmarkt
in Kerkeböske Helden
Gemengd koor Bel Canto uit Helden houdt op zaterdag 12 en zondag 13 maart haar jaarlijkse boeken- en
platenbeurs. De markt wordt gehouden in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De opbrengst van de markt
gaat naar het organiserende koor.

Duitse schrijfster in bieb
Panningen
De Duitse schrijfster Nele Neuhaus komt op zaterdag 12 maart naar
de Bibliotheek Panningen. Neuhaus is uitgenodigd door de bibliotheek in
het kader van de Boekenweek 2016. Het thema van de week is dit jaar
Duitsland met als motto ‘Was ich noch zu sagen hätte’.
De 58-jarige Nele Neuhaus
heeft rechten, geschiedenis en Duits
gestudeerd. Inmiddels is ze één van
succesvolste Duitse thrillerauteurs
van dit moment met meer dan vier
miljoen verkochte exemplaren van
haar boeken. Neuhaus wordt bij de
bijeenkomst geïnterviewd door Adri
Gorissen, verslaggever cultuur bij
Dagblad de Limburger. Het interview

is in het Duits. Er kunnen vragen
gesteld worden en de schrijfster zal
boeken signeren.
De locatie van het interview is de
Bibliotheek Panningen in het Huis van
de Gemeente. Neuhaus is van 11.00
tot 12.00 uur aanwezig.
Aanmelden kan via
077 307 23 82 of via panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Hardrock- en metalavond
Op zaterdag 12 maart vindt de derde editie van het muziekevenement Rock Steady! plaats bij Sjiwa in Baarlo. De bands Denim&Leather en
Terrafyght treden deze avond op.
Deze editie staat helemaal in het
teken van hardrock- en metalmuziek. Er worden voornamelijk covers
van bands als Motörhead, Metallica,
Judas Priest, ACDC en Alice in Chains
en vele andere bands gespeeld.
Als afsluiter treedt dj Henkie (Janssen)

op, die 28 jaar lang de huis-dj van
Sjiwa was en regelmatig in de kelder
speelde, onder andere tijdens het
25- en 30-jarig jubileum en tijdens de
heropening van het gebouw in 2000.
De deuren van de zaal gaan zaterdag
12 maart om 20.00 uur open.

“Leden van de boeken- en platencommissie zijn het gehele jaar door op
zaterdagochtend druk bezig met het
sorteren, rubriceren en prijzen van de
vele boeken en platen die het koor
door het jaar heen ontvangt”, laat de
organisatie weten. “Boeken werden
altijd al veel gegeven en inmiddels
neemt ook het aanbod lp’s zodanig toe,

dat er een ruime collectie aangeboden
kan worden. Alles wordt in categorieën
uitgestald, zodat de bezoekers in één
oogopslag kunnen zien waar ze moeten
zijn.”
De organisatie doet alles vrijwillig
en alle opbrengsten gaan naar het koor.
“Dat is met het verminderen van de
subsidies geen overbodige luxe”, aldus

de organisatie. “Ook het koor moet de
broek ophouden. Er wordt overigens al
jaren gebruikgemaakt van een opslagruimte en hulpmiddelen van Tineke en
Peter van Eekeren. Hulde daarvoor.”
De boeken- en platenmarkt duurt
op zaterdag 12 maart van 13.00 tot
17.00 uur en op zondag 13 maart van
09.30 tot 16.00 uur.

Toneelvereniging Spektakel Kessel

‘Sjterke Verhaole’
De Kesselse toneelvereniging Spektakel staat vanaf zaterdag 12 maart in totaal vier avonden op de planken met
de voorstelling ‘Sjterke Verhaole’.

Ook dit jaar speelt het gezelschap
een aantal korte verhalen van Anton
Tsjechov. Het zijn verhalen die de
bezoeker terugbrengt naar de vorige
eeuw, verwerkt in een avondvullend
toneelstuk. In totaal worden er negen

verschillende verhalen opgevoerd die
komisch, absurdistisch of sentimenteel
zijn.
Het toneelstuk is op zaterdag 12,
zondag 13, zaterdag 19 en zondag
20 maart te bezoeken in gemeen-

schapshuis De Paort in Kessel.
Aanvang is om 20.00 uur. De regie is in
handen van Lisette Leenders. Bel voor
meer informatie over de speeldata
met het gemeenschapshuis via
06 40 58 50 16.
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Agenda

Pumping
and Bumping

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

za 12 maart 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Baarlo

Sponsoren- en
presentatieavond
vr 11 maart 20.00-22.30 uur
Organisatie: MTB Baarlo
Locatie: zaal Sjiwa

Open Trial
Kampioenschap
zo 13 maart 10.00 uur
Organisatie:
Baarlose Trial Club
Locatie: trialterrein D’n Heyacker,
Maasbree

I love housemusic
za 12 maart 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Run Bike Run
zo 13 maart vanaf 10.00 uur
Organisatie: Atletiek Helden,
wielerclub TC Everlo en MTB Baarlo
Locatie: Heldense bossen

Dotje’s Derde Helft
Super Sunday
zo 13 maart 20.30 uur
Locatie: café Dotje

ma 14 maart 19.30 uur
Organisatie: Stichting
Volksfeesten
Locatie: café De Zwaan

Grashoek
Introductieles
Tai Chi

di 14 maart 20.15-21.15 uur
Organisatie:
Tai Chi Movement
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

di 15 maart 19.30 uur
Organisatie: vrouwenbeweging
ZijActief Helden
Locatie: DOK6 Cinema

Kessel

‘Sjterke Verhaole’
za 12, zo 13, za 19 en
zo 20 maart 20.00 uur
Organisatie:
toneelvereniging Spektakel
Locatie:
gemeenschapshuis De Paort

90-jarig bestaan
Veldeke

vr 11 maart 20.30 uur
Locatie: café Dotje

zo 13 maart 11.00 uur
Organisatie:
Cultuurpodia Peel en Maas
Locatie:
Kasteel De Keverberg

Boeken- en platenmarkt

Binnenfit

za 12 maart 13.00-17.00 uur
zo 13 maart 09.30-16.00 uur
Organisatie: gemengd koor
Bel Canto
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

do 10 maart
(elke donderdagavond)
20.30-21.30 uur
Organisatie: Kesselse Sport
Vereniging
Locatie: sportzaal Achter de Haof

Helden

Verrückte Vrijdag

XFactory

vr 11 maart 19.30 uur
Locatie: zaal Mafcentrum

Meijel
Brandbluscontrole
za 12 maart 09.00-13.00 uur
Organisatie: brandweer Maas en
Peel, post Meijel
Locatie: brandweerkazerne
Meijel

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

Voorjaarsbeurs

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

zo 13 maart 11.00-16.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 maart
H. Mis 9.30 uur t.i.v de vrede in de
wereld

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 12 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 19 maart
H. Mis Palmzondag 17.30 uur
Overleden
Riek Dijsselbloem-Meijer, 84 jaar

Vastenmaaltijd
Filmavond ZijActief

Informatieavond
Volksfeesten

Maasbree

service 25

zo 13 maart 12.00 uur
Organisatie: Vormselwerkgroep,
lunchroom Oppe Koffie en
parochie Meijel
Locatie: lunchroom Oppe Koffie

Grote kienavond
zo 13 maart 19.30 uur
Organisatie: Ontwikkelingswerk
Meijel
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Panningen

Bezoek Duitse schrijfster
Nele Neuhaus
za 12 maart 11.00-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen,
Huis van de Gemeente

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Leonardus
van Knippenberg en Marie van
Knippenberg-Peeters en zoon Sjeng
(jaardienst); Sil Peeters en Door
Peeters-Hillen (verj ); Annie GommansPeeters (verj) en Jan Gommans en
Gonny Gommans-Koppen en overl.
fam; Jan Huijbers en voor Riny
Huijbers-Beijersbergen (jaardienst)

Damesduo Vuile Huichelaar

Parochie Grashoek

za 12 maart 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(jaardienst); Wim Spreeuwenberg
(jaardienst)
Zaterdag 19 maart
H. Mis 19.00 uur Palmzondag t.i.v.
Drees Willems en Elisabeth Swinkels;
Jan Theeuwen (jaardienst)

Lactatiekundige
bij MamaCafé
wo 16 maart 10.00-11.30 uur
Organisatie:
MamaCafé Peel en Maas
Locatie: koffiezaak Robuust

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 13 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Drees Hermkes (verj); Cornelia Berghs
en overl.fam; Ton Hillen en Martha
Hillen-Reijnders en fam; Nentje
Lemmen-Scheres en Piet Lemmen
(mnd); fam. Nijssen-Mestrom-Derikx
en overl. familie (jaardienst)

Museum Truijenhof Meijel weer geopend
Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof in Meijel opende zondag 6 maart voor het eerst dit jaar weer haar
deuren. De bezoekers konden de vaste exposities bezichtigen. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de Peel
en turfgereedschappen. Daar werd extra aandacht besteed aan de gouden peelhelm van een Romeinse
officier die op 15 juni 1910 werd gevonden door de Meijelse turfsteker Gebbel Smolenaars. Museum
Truijenhof in Meijel is op zondagen in maart, juli en augustus geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 12 maart
H. Mis 19.00 uur dameskoor
t.i.v. Annie Janssen-Engels; Riek
Strijbos-Verscharen (coll) en Harrie
Strijbos; Jac en Cato Derckx-Sanders
(gest.jaard); overl. ouders StrijbosLommen en fam; Jan Roost; Jan
Schijven, Erik Schijven en Mariet
Schijven-Peeters; uit dankbaarheid
Maandag 14 maart
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 17 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

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 12 maart
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Annie Fleur-Gellen (zeswekendienst
bgv verj); Coen Luyten (jaardienst
en verj) en Wies Luyten-Hunnekens;
Joke Goes; Truus Koopmans-Beurskens
(coll) en Hub Koopmans; Moeder v.d.
Hoogen (overl.)
Overleden
Ad van den Dungen, 80 jaar
Net van Weert-Buijs, 89 jaar
Drien van den Beuken-Kempen,
97 jaar

WASSEN & DROGEN INRUILWEKEN!
NU EXTRA HOGE KORTING BIJ INRUIL VAN UW OUDE
ENERGIEVERSLINDENDE WASMACHINE OF DROGER!
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Noelle
Witgoed Specialist
:

DIT GELDT VOOR ZOWEL WERKENDE ALS NIET WERKENDE WASMACHINES EN WASDROGERS
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GRATIS

TUMMERS
TOPPER

KORTING

749,-

BEZORGEN &
INSTALLEREN

MIELE

WASMACHINE WDA111
r 4PGU$BSFUSPNNFMm#FTDIFSNUVXLMFEJOH
r 8BUFSDPOUSPMTZTUFFNCFWFJMJHJOHUFHFOXBUFSTDIBEF
r WFSTDIJMMFOEFXBTQSPHSBNNBT

150,-

GRATIS

TUMMERS
TOPPER

BEZORGEN &
INSTALLEREN

AEG

WARMTEPOMPDROGER T65771NIH

NU

499,-
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INRUIL
ACTIES!
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, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

