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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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NK trial in Maasbree
Het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Trial werd op zondag 13 maart gehouden in Maasbree. Naast het nationale kampioenschap mocht ook de jeugd van ons land
aan het werk bij het Nederlandse Kampioenschap Jeugdtrial (NKJ). Onder een lekker voorjaarszonnetje probeerden de deelnemers het parcours te volbrengen en zo min
mogelijk de grond aan te tikken met de voeten. Het evenement werd georganiseerd door trialvereniging BTC Baarlo. Bij het ONK werd er in vier verschillende klassen
gestreden om de winst. Bij de Inters werd de Noord-Brabantse Alex van den Broek Nederlands kampioen. Bij de jeugd konden prijzen gepakt worden in zes klassen. Ting Yueh
Boezewinkel uit Overijssel was de sterkste in de kampioensklasse. De jeugdige rijder op de foto wist niet de hele tijd zijn voeten op de motor te houden. Gelukkig kreeg
hij hulp van een oudere rijder.

Toch samenwerking met andere gemeentes

Doelgroepenvervoer naar Omnibuzz
Gemeente Peel en Maas gaat ondanks de twijfels bij veel gemeenteraadsleden in zee met de overstap van
het doelgroepenvervoer naar Omnibuzz. De meerderheid van de gemeenteraad stemde op dinsdag 15 maart
in met de overstap in december. PvdA/GroenLinks eiste echter wel dat er een regionale werkgroep moet worden
opgericht en dat de gemeenteraad meer inspraak moet krijgen in het proces. Het voorstel werd aangenomen
door de raad.
Alle Limburgse gemeenten, op
Mook en Middelaar na, willen het
doelgroepenvervoer samen gaan
regelen als het contract met de
huidige vervoerder Veolia in december
afloopt. Het doelgroepenvervoer
bestaat onder andere uit de Regiotaxi,
waar vooral veel mensen die slecht
ter been zijn, ouderen en mensen in

de buitengebieden gebruik van maken.
Eerder werd al bekend dat de overstap
gaat zorgen voor een verhoging van de
kosten voor de gebruikers.

Raadswerkgroep
In het ingediende voorstel van
PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en
Maas stond onder andere dat “de

Raad haar oordeel en instemming
zal geven over het nog op te stellen
dienstverleningscontract.” Verder
willen de partijens dat er een regionale
raadswerkgroep komt die minimaal
twee keer per jaar samenkomt om de
uitvoering en werkwijzen van Omnibuzz
te bespreken. De gemeenteraad had
tussen de raadsvergaderingen van

dinsdag 1 en dinsdag 15 maart in
een extra informatieavond over het
onderwerp nodig om tot een besluit
te komen. Een aantal partijen verweet
het college dat ze te laat informatie
kregen en dat er geen alternatief
werd geboden door de wethouder.
Zo zei Jos Wilms van AndersNu dat
er helemaal geen keuze is geweest.
“We kunnen vanavond twee dingen
zeggen: ja of ja.” Zijn fractie wilde
de beslissing uitstellen tot een
later moment en stemde tegen de
overstap. Vóór de gemeenteraad
ging stemmen, kwam Peter Arns

van taxibedrijf Arns uit Sevenum
vertellen over wat de overstap
naar Omnibuzz gaat betekenen
voor zijn bedrijf en vergelijkbare
bedrijven. “De samenwerkende
gemeentes willen een scheiding van
regie en uitvoering. Ik vraag me af
waarom. Ik denk juist dat een grote
regiecentrale die alles vanaf een
centraal punt regelt, niet mogelijk
is. Ik denk dat er een kaalslag onder
de taxibedrijven gaat plaatsvinden,
omdat we onder de gangbare
prijs moeten gaan werken voor
Omnibuzz.”
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Egchels gemeenschapshuis ’t Erf viert jubileum

‘Feest bedoeld om inwoners te bedanken’
Gemeenschapshuis ’t Erf in
Egchel viert op zondag 20 maart het
vijfjarig jubileum van de verbouwing
van het pand. Twee dagen eerder,
op vrijdag 18 maart, vieren de leden
van dagvoorziening de Hoeskamer al
een klein feestje vanwege hun
lustrum. De ouderenvoorziening zag
op 18 maart 2011 het levenslicht en
blijkt een succesformule.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Bakkerij Broekmans
alleen in Baarlo

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Iedere week komen 23
ouderennaar het gemeenschaps
huis in Egchel om samen de dag
door te brengen in de Hoeskamer.
Germa Beurskens (49) is voorzit
ter van Stichting Gemeenschapshuis
Egchel en de Hoeskamer. Ze vertelt
over het succes van de dagvoorziening.
“We organiseerden de Hoeskamer eerst
maar twee dagdelen in de week, maar
vanwege de belangstelling hebben
we dat verdubbeld naar vier. Voor
zo’n klein dorp als Egchel is dat best
wel gigantisch.”

Veel leden uit andere
dorpen
Het programma voor de ouderen
gaat volgens een vast stramien.
Germa: “Bij binnenkomst krijgen
ze kopje koffie. Vervolgens worden
artikelen uit alle kranten en blaadjes

voorgelezen en zijn er nog wat
creatieve activiteiten. Ze eten
vervolgens samen en tussen de
middag gaat een groot gedeelte bij
het haardvuur zitten om gezellig te
praten. Daarna krijgen ze nog vaak een
actief programma met bijvoorbeeld
geheugenspellen, gymnastieklessen en
excursies naar bijvoorbeeld een bakker
of tuinder.”
Het zijn niet alleen maar
Egchelse mensen die iedere week
langskomen, vertelt Wie Naus (66).
Hij was nauw betrokken bij de bouw
van gemeenschapshuis in 1980.
“De Egchelse verenigingen hebben
altijd veel leden uit andere dorpen
gehad. Dat komt denk ik, omdat
het hier kleinschaliger en gezelliger
is.” Dat beaamt ook Jo Bruijnen,
die jaren in het bestuur van het
gemeenschapshuis zat en ook bij de
bouw betrokken was. “De mensen

van andere dorpen worden hier ook
makkelijker in de groep opgenomen
dan ergens anders.”

Inwoners van Egchel
bedanken
Hoewel de viering van het lustrum
van de Hoeskamer een besloten feestje
is, is het feest op zondag voor iedereen
toegankelijk. Germa: “Het feest is
eigenlijk bedoeld om alle inwoners
van Egchel te bedanken dat we hier
zo’n mooi gebouw hebben staan.”
Wie: “We noemen de mensen van het
dorp ook wel ‘Erfgenamen’, omdat
we er als dorp allemaal samen voor
moeten zorgen dat we het overeind
houden.”
’t Erf werd in 1980 gerealiseerd.
Het was hard nodig, zo kan Wie zich
nog herinneren. “Met Jong Nederland
zaten we in klein hokje en we

wilden eigenlijk een eigen blokhut.
De gemeente stak daar een stokje
voor en wilde een multifunctionele
accommodatie voor meerdere
verenigingen. Als ik nu terugkijk,
ben ik daar heel blij om. Het werkt heel
erg goed.” Vrijwel alle verenigingen
van Egchel hebben hun clubhuis in het
gemeenschapshuis. Germa: “Van Jong
Nederland tot ZijActief, iedereen zit
hier.”
Het gemeenschapshuis werd in
1996 flink verbouwd en uitgebreid met
bijna dubbel zoveel ruimte tot gevolg,
zo weten Wie en Jo nog. In 2010 volgde
wederom een grote verbouwing.
Jo: “Er was niet één ruimte die niet
aangepakt werd. Een flinke verbouwing
dus.” Wie: “En alles door vrijwilligers
hè.” Germa: “En daarom willen we
de bevolking van Egchel bedanken.
Voor hun hulp en bijdrage aan het
gemeenschapshuis.”

Vooral sport en jagen

866 legale wapens in Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas zijn twee vuurwapens per honderd inwoners te vinden. Dat komt neer op ongeveer 866 vuurwapens in totaal. Dat is in
verhouding minder dan buurgemeentes Horst aan de Maas en Leudal. In Horst hebben de inwoners 2,23 wapens per honderd inwoners en in Leudal ligt dat
getal op 2,33. Dat blijkt uit cijfers die nieuwswebsite Nu.nl opvroeg bij de politie en op dinsdag 8 maart publiceerde.
De politie geeft aan dat het vooral
om vuurwapens gaat die gebruikt
worden bij schietverenigingen, schut
terijen en jagers. “Het zijn dus geweren
die gebruikt worden bij een sport of

een activiteit”, laat een woordvoerder
van de politie weten. “Het zijn dus niet
geweren van reservisten of wapens
die medewerkers van defensie thuis
hebben liggen.” In Leudal wonen ruim

zevenduizend mensen minder, dus het
aantal wapens komt daar neer op 842
in totaal. In Horst aan de Maas liggen
929 wapens bij mensen thuis. Uit de
cijfers van Nu.nl blijkt dat het aantal

vergunningen voor wapens voor het
vierde jaar op rij licht is gedaald. Waar
in 2014 72.645 vergunningen werden
verleend, was dat in 2015 gedaald naar
72.086.

Verdacht van vijf strafbare feiten

Baldadige dronken Panningnaar (38)
aangehouden
Een 38-jarige man uit Panningen is donderdag 10 maart in beschonken staat aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, doorrijden na
een ongeval, belediging, vernieling en bedreiging.
Politie Peel en Maas kreeg
donderdag 10 maart een melding
binnen dat er een aanrijding had
plaatsgevonden in Panningen.
De bestuurder die de aanrijding had
veroorzaakt, zou zijn doorgereden.
In verband met deze melding

werd de 38-jarige Panningnaar
gecontroleerd. De dronken man
was volgens de politie opstandig en
beledigde de betrokken agenten,
waarop hij werd aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau.
Uit getuigenverklaringen werd

duidelijk dat diezelfde beschonken
man verantwoordelijk was voor de
aanrijding.
Op het politiebureau, waar
de Panningnaar voor verhoor was
ingesloten, sloeg de man een raam
kapot. Tijdens het transport naar

het politiebureau in Venlo beledigde
en bedreigde de man agenten met
de dood. De dag erna bekende de
verdachte alle strafbare feiten tijdens
het verhoor. Zijn rijbewijs werd
ingevorderd en over enige tijd mag de
man voor de rechter verschijnen.
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PeelenMaasNet officieel geopend

Cultureel erfgoed Peel en
Maas op internet

Heerlijk Palmhaantje!

Het digitale erfgoedportaal PeelenMaasNet is sinds dinsdag 15 maart officieel geopend. Mensen die meer willen
zien of weten over de geschiedenis van de dorpen in de gemeente Peel en Maas kunnen terecht op de website
www.PeelenMaasNet.nl. “Er staat al heel wat op, maar klaar is de website natuurlijk nooit. Er kan altijd iets bij”,
vertelt Toos Wilms van het gemeentelijk archief.

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

BOSVIOLEN

Viola cornuta. Diverse
kleuren. Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks 3,49

Dat denkt Piet Gommans van
Heemkundevereniging Helden ook.
Hij is al een flinke tijd bezig met het
digitaliseren van alle voorwerpen en
documenten die op de zolder van
streekmuseum ’t Land van Peel en
Maas liggen. “Soms gaat het snel en
doe ik er vijf op een middag en soms
ben ik de hele middag bezig met één
voorwerp. Dat is het gevaar. Soms ver
lies je je in interessante objecten.”
Piet legt uit hoe de digitalisering
verloopt. “Ik begin altijd met het

Subsidie provincie
duurde lang
Gemeente Peel en Maas vroeg
zich al sinds het begin van de vorming
van de nieuwe gemeente in 2010
af wat er met het erfgoed gedaan
moest worden. Toos: “We hebben toen
mensen uitgenodigd om te praten
over welke kant we met het erfgoed
op moesten. Toen werd het idee van

een digitaal platform al geopperd,
maar we dachten dat dat nog niet
haalbaar was. Drie jaar later, in 2013,
vroegen we onszelf weer af wat we nu
moesten doen met al die voorwerpen
die opgeslagen liggen in de gemeente.
Het zou zonde zijn om die daar uit
het zicht te laten liggen.”
De provincie bood een subsidie
aan, maar die bleek uiteindelijk weinig
garanties te bieden. “Er zaten nog al
wat beperkingen aan dat voorstel.
Daarnaast waren er net verkiezingen
en zou het nog lang duren voordat
we iets zouden krijgen. Toen heeft de
gemeente gelukkig gezegd dat het een
bijdrage wilde doen. Zij helpt nu met
het opzetten en in de lucht houden van
de website. Voor de rest wordt alles
geregeld met vrijwilligers.”
Vrijwilligers zoals Piet. Hij is
enthousiast over de ontwikkeling
van het digitale platform. “Het maakt
de drempel voor veel mensen een
stuk lager. Wat heeft het voor zin om
die spullen allemaal op te bergen?
Voor wie of wat bewaar je het dan?
En de mensen kunnen wat meer te
weten komen over hun eigen dorp.
Dat is altijd leuk.”
(Foto’s: archief Heemkundevereniging Helden)
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Verliezen in
interessante objecten

beschrijven van het voorwerp. Dan pro
beer ik de leeftijd, de levensloop en
waar het voor gebruikt is te achterha
len. Daarna maak ik een foto en gaat
het dossier naar de afdeling digitaal, die
er een bestand van maakt en de foto
toevoegt.” Tot nu toe heeft het online
portaal drie deelnemers, gemeente
Peel en Maas, Heemkundevereniging
Helden en Historische Werkgroep De
Borcht uit Baarlo. Ongeveer twintig ver
enigingen, particulieren en stichtingen
zegden hun deelname al toe, vertelt
Toos. “We moesten zorgen dat de site
al voor de start voor een deel gevuld
was natuurlijk. De andere verenigingen
zetten hun spullen in de toekomst nog
online. Zo wordt het steeds uitgebrei
der.”
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Voortaan hoeven ouderen die slecht
ter been zijn niet meer naar de diverse
musea in de buurt te gaan. Ze kunnen
dankzij de website veel van de spullen
gewoon thuis vanuit de luie stoel
bekijken. Toch denkt Toos niet dat de
website ten koste gaat van bezoekers
aan de musea. “Ik denk dat het elkaar
juist versterkt. Mensen worden via de
website aangespoord om een kijkje
te komen nemen in het museum.
Ze merken online wat er te zien is en
dit kan juist helpen om dan de fiets te
pakken en een kijkje te gaan nemen.”
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Deelnemersveld
TOP D-toernooi vol
Het team voor spelers jonger dan 12 jaar van Borussia Mönchengladbach
uit Duitsland heeft het deelnemersveld van het MIRU&HJS MVC TOP D-
toernooi in Maasbree voltooid. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus
komen voor de elfde keer de D-elftallen van nationale en internationale
clubs naar Maasbree om te strijden voor de beker.
Naast de spelertjes uit Mönchen
gladbach zijn ook teams van Bayer
Leverkusen, KRC Genk, PSV Eindhoven,
Borussia Dortmund, FC Twente,
Chelsea FC uit Londen, AZ Alkmaar,
Aberdeen FC uit Schotland, VVV/

Helmond Sport en Feyenoord aanwe
zig. Daarnaast doet een regioteam van
MVC’19 uit Maasbree mee. Afgelopen
jaar wist Bayer Leverkusen het toernooi
te winnen door in de finale de Belgen
van KRC Genk te verslaan.

Dorpsfiguren van Peel en Maas
8/11

Piet Spee Grashoek

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.
Hij werd 84 jaar geleden geboren op de Lorbaan in Grashoek. Na al die jaren huist Piet Spee nog altijd
in het dorp.

Cafetaria Kessel
overvallen
Een gemaskerde en gewapende man heeft vrijdag 11 maart rond
22.00 uur een cafetaria aan de Dorpstraat in Kessel overvallen. Daarbij is een
nog onbekend geldbedrag meegenomen.
Er waren geen klanten in de frituur
aanwezig toen de man de zaak binnen
kwam. Hij richtte een wapen, waarvan
de politie vermoedt dat het een
vuurwapen betreft, op de medewerker
die hem geld overhandigde.
Daarna vluchtte de overvaller.
Een getuige zag de verdachte over

de Merwijckstraat en de Gelrestraat
vluchten in de richting van het zwem
bad. Diverse politiepatrouilles met poli
tiehonden onderzochten de omgeving,
maar troffen de verdachte niet aan.
De politie onderzoekt de overval en
roept getuigen op zich te melden via
0900 88 44.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.SCHATBERG.NL/VACATURES
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• vlees en kip
• groenten en fruit
• kruiden
• brood

Pastoor Huijbenplein 28 Panningen • T 077 - 737 00 98

Peter Johannes Spee is
nog iedere week op sportpark
De Peelrand te vinden. Bij voetbal
vereniging SV Grashoek doet hij van
alles en nog wat. Zo schrijft hij bij
de uitwedstrijden de verslagen en
beheert Piet bij de thuiswedstrijden
het scorebord. Hij schrijft ook al
jaren het wedstrijdboekje dat om
de week gratis te verkrijgen is bij
de voetbalclub.

Veel bezig met
Facebook
Daar houdt het voetbalweek
end voor Piet echter niet op.
“Ik schrijf iedere week nabeschou
wingen van de hele competitie
waar Grashoek in speelt”, vertelt
de voetballiefhebber. “Gelukkig
hebben de voetbalclubs bijna alle
maal een Facebook-pagina waar ik
de informatie vandaan kan halen.”
Op zijn eigen Facebook-pagina
plaatst Piet (Peter Spee op het
sociale netwerk) regelmatig foto’s
en het wedstrijdverslag van zijn
club. “En ik kan in contact komen
met mensen die ik al heel wat
jaren niet meer gezien heb.”
Piet heeft altijd gewerkt bij
de Koninklijke Marechaussee en
ging op zijn 55e met pensioen.
Zijn ouders woonden eerst in
het huis waar Piet nu woont.

“Mijn ouders vroegen me in 1974 of ik
het huis niet wilde kopen, toen ik nog
bij de marechaussee zat. Dan konden
zij er blijven wonen en dan kon ik
het later overnemen. Dat heb ik toen
gedaan. Uiteindelijk stierf mijn vader
zeven jaar later en vier jaar daarna
ging mijn moeder in verzorgingste
huis De Wietel in Panningen wonen.
Toen ben ik er weer ingetrokken.”
Getrouwd is Piet nooit. “Daar heb
ik nooit tijd voor gehad.” De meeste
tijd brengt Piet overdag door met het
lezen en archiveren van artikelen.
Stapels Duitse voetbalbladen, edities
van dagblad De Limburger en ander
leesvoer heeft hij thuis liggen. “Ik heb
één kwalijke eigenschap en dat is
dat ik alles bewaar. Alle interessante
berichten die ik lees, print ik uit en
sla ik op.”

Onderscheidingen
voor vrijwilligerswerk
Op de bovenverdieping heeft Piet
nog een ingelijst shirt van SV Grashoek
liggen. Die kreeg hij toen hij 80 jaar
werd als eerbetoon aan de vele jaren
vrijwilligerswerk. “Voor mijn inspan
ningen kreeg ik toen in 2012 ook een
Zilveren Speld. Daarover hebben ze nog
met de handen in het haar gezeten
bij de voetbalclub. Zo’n speld krijg je
eigenlijk pas als je 25 jaar lid bent van
de bond en ik ben sinds 1992 lid van

SV Grashoek. Dat waren dus pas
twintig jaar in 2012. Ze hebben
toen de KNVB gevraagd wat ze er
mee aan moesten.”

Koninklijk lintje
Uit de gesprekken met de
voetbalbond kwam naar voren
dat Piet al lang en breed een
speldje verdiend had. “In de jaren
70 ben ik zeven jaar scheidsrech
ter geweest bij de voetbalbond.
Dus toen was ik ook al lid.” Het is
niet de enige onderscheiding die
de Grashoeker kreeg. In 2002 werd
hij de gelukkige ontvanger van een
koninklijk lintje, vooral vanwege
zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij
de Maastrichtse atletiekvereniging
Kimbria tijdens zijn werk als
marechaussee.
Die onderscheiding was
en is heel speciaal voor Piet.
“De voorzitter van de voetbalbond
vroeg me toen of ik meeging naar
het gemeentehuis omdat een
ander lid van de club een lintje zou
krijgen. Toen hij een week later
weer duidelijk maakte dat ik zeker
mee moest gaan, dacht ik nog bij
mezelf: het zal toch niet zo zijn
dat ik een onderscheiding krijg?
Desondanks was ik totaal verrast
toen ik inderdaad het lintje kreeg.
Van alles wat ik ooit gekregen heb,
is het lintje wel echt de mooiste.”
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Seizoen begint weer voor Maasbreese minicamping In ’t Niet na vergiftiging ezels

‘Het is roeien met de riemen die we hebben’
Met Pasen begint het seizoen weer voor Wim en Lily van Enckevort van de Maasbreese minicamping In ’t Niet.
Maar wel met een dubbel gevoel. Vorige maand verloren ze zes ezels door een vergiftiging, waardoor ze nu nog
maar vijf ezels ter beschikking hebben om wandelingen mee te maken. Wim: “We kunnen voorlopig in elk geval
geen grote groepen meer aannemen.”

Al ruim tien jaar verzorgen Wim en
Lily ezelwandelingen vanuit hun
minicamping In ’t Niet in Maasbree.
“Het waren echt onze beestjes. Ook
veel gezinnen die al jaren bij ons op de
camping komen, hadden echt een band
opgebouwd met ‘hun’ ezel”, vertelt Lily.
Het medeleven blijkt wel uit de vele
kaarten die de campingeigenaren
ontvangen hebben. Begin februari
troffen ze veertien ezels versuft aan in
de wei. “Op donderdagavond merkte ik
dat ze er niet zo goed aan waren”,
vertelt Wim. “Maar toen had ik nog niet
het idee dat er echt iets mis was. Daar
kwamen we de volgende ochtend pas
achter. En toen was het echt goed mis.”

In totaal overleden
zes ezels
Op vrijdagavond waren twee van
de veertien ezels al overleden. De toe
gesnelde dierenarts constateerde hoge
hartslagen, blaren op de tong en een
maag en darmen die niet werkten. “Er
was geen enkel buikgeluid”, vertelt Lily.
“We hebben nog geprobeerd ze lekkere
dingen te voeren. Koekjes, boterham
men met appelstroop, maar ze aten
helemaal niks. Hun buiken zaten nog
vol, maar de maag en darmen werkten
helemaal niet meer.” In totaal overle
den zes ezels. De andere acht over

Gemeenteraad
stemt in met
duurzaamheidsfonds
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 15 maart
ingestemd met het collegevoorstel van een revolverend fonds. Verenigingen
en duurzame initiatieven kunnen geld lenen uit het fonds tot een maximum
van 25.000 euro per initiatief. In totaal mag er op enig moment maximaal
een half miljoen euro aan leningen uitstaan.
Met het geld van de rente en de
leningen die terugbetaald worden,
wordt het fond weer aangevuld. Dit
zorgt ervoor dat er constant duurzame
initiatieven gesteund kunnen worden
door de gemeente. Momenteel zijn
er zes initiatieven die in aanmerking
komen voor een lening uit het fonds.
Zwembad ’t Meulepaedje in Kessel vol
doet aan alle eisen en zal een bijdrage

ontvangen. Zaken als de gemeen
schapshuizen in Helden (Kerkeböske)
en Grashoek (De Ankerplaats) hebben
een verzoek ingediend om een lening
uit het fonds te ontvangen. Of zij ook
daadwerkelijk een bijdrage ontvangen,
moet na overleg nog blijken. Ook de
sporthallen De Heuf en Piushof en de
initiatieven Peel Energie en Zeregio zijn
in gesprek met de gemeente.

Anderhalf miljoen
voor Piushallen
Sporthallen Piushof in Panningen ontvangen een investeringsbijdrage
van anderhalf miljoen euro van gemeente Peel en Maas. Tot dat besluit
kwamen de leden van de gemeenteraad dinsdag 15 maart bij de besluitvormende raadsvergadering.
De verschillende fracties erkenden
de noodzaak van de renoveringen die
bij de vorige raadsvergaderingen duide
lijk waren gemaakt door de betrokken
partijen. De sporthallen zijn gebouwd in
1973 en 1999 en zijn ernstig aan reno
vatie toe, zo vertelden de beheerders
van de hallen bij de raadsvergadering
van 16 februari. De hal zou niet meer
veilig zijn voor zowel de verenigingen
die er sporten als het Bouwens en de
twee basisscholen die gebruikmaken

van de accommodatie. Zo moeten er
iedere week honderden liters water
door de leidingen gepompt worden
om legionella tegen te gaan en zijn de
vloer en het dak niet meer van deze
tijd. De CDA-fractievroeg wethouder
Roland van Kessel wel om in overleg
te blijven met Stichting Sporthallen
Helden om zo een exploitatietekort te
voorkomen. Van Kessel zegde toe dat
te doen en de jaarrekeningen ieder jaar
goed te bekijken.

leefden de vergiftiging wel, dankzij de
medicijnen die ze toegediend kregen.
Lily: “Het was een ware thriller. In de
stal stonden de zieke ezels op een rij
aan het infuus.”

Geen grote groepen
Uit onderzoek van de universiteit
van Wageningen bleek dat de ezels
onder andere hoge concentraties
fosfaten binnen hadden gekregen.
In combinatie met de andere aan
getroffen stoffen zou het om een
vergiftiging met een vaatwasmiddel
gaan. Op donderdag 10 maart hebben
Wim en Lily aangifte gedaan bij de
politie, die de zaak onderzoekt. “Maar
of iemand ze iets heeft toegediend of
dat de ezels die stoffen op een andere
manier binnen hebben gekregen,
zullen we misschien nooit weten”,
verzucht Lily. Op eerste paasdag begint
voor de eigenaren van de camping het
seizoen weer. Nieuwe ezels aanschaf
fen zit er niet in volgens Wim. “Het is
enerzijds financieel niet zomaar op te
brengen. Maar belangrijker nog, ezels
moeten een jaar getraind worden
voordat ze met bezoekers de weg op
mogen. We hebben nu vijf ezels waar
mee we kunnen gaan wandelen. Grote
groepen zullen we niet aan kunnen
nemen, maar we roeien met de riemen
die we hebben.”
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Hij was mijn rots in de branding.
Het was een voorrecht om hem in zijn laatste fase bij te staan.

Frits Beurskens
* 07 januari 1932

† 12

maart 2016

weduwnaar van

Jet Beurskens-Gommans
Jac †

Dagje uit voor gezin

Opkikkerdag voor Mick
uit Baarlo
De 4-jarige Mick Crienen uit Baarlo beleefde op zaterdag 12 maart een Super Opkikkerdag. De jonge Baarlonaar
mocht van Stichting Opkikker samen met zijn broer Cas en zijn vader en moeder een dag naar Centerparcs in
Zeewolde. De stichting organiseert dergelijke dagen om jonge kinderen even te laten vergeten dat ze ziek zijn.

Breda: Maryon
Met dank aan de medewerkers van de Helpende Hand
voor hun liefdevolle verzorging en familie en buren
voor hun warme betrokkenheid.

Dankbetuiging
Jij bent weg, maar dichterbij dan ooit.
Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.
Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan bij het leven en overlijden van mijn lieve man, lieve pap en opa Josje in het bosje

Jos Lemmen
Wij willen u allen hartelijk danken voor de hartverwarmende manier
waarop u ons tot steun bent geweest.
Ans Lemmen - Hanssen
Fred en Marieke, Anouk, Resi, Senna
William en Claudia, Mik, Kris, Saar
Helden, maart 2016
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 10 april om 10.00
uur in de H.Lambertuskerk te Helden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
OMA (Oude Metalen Actie) 2 vliegen
in 1 klap! U bent van uw oude metalen
af en u steunt volleybalvereniging VC
Olympia. Heeft u nog oude metalen
liggen, bel dan 077 472 28 50. Deze
worden zaterdag 26 maart bij u thuis
opgehaald.
Paaseieren verkoop, ruime keuze
uit diverse soorten op de Bong 45
in Baarlo. Dagelijks vers.
Open vanaf zaterdag 19 maart.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
Open dag bij Lekker Laeve! Tweede
Paasdag van 11 tot 16 uur Molenstraat
14a in Helden. De deuren staan open,
kom gezellig langs!
Garage Sale: zaterdag 19 en 26 maart
van 10.00 - 15.00 uur op Bong 45 in
Baarlo. Paasdecoraties, babyspullen,
kleding en brocante huisraad.

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

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

www.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.
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.
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.

“Mick heeft leukemie”, vertelt moe
der Hellen. “Door de chemokuur die hij
ondergaat, is het lastig om naar speel
tuinen en pretparken te gaan. Hij heeft
maar weinig weerstand, dus grote groe
pen mensen moeten we vermijden. Er
zijn wel dingen waar we heen kunnen,
maar we moeten er altijd rekening mee
houden. Het was heel erg fijn dat we nu
als ouders niks hoefden te regelen. De
organisatie had alles perfect georgani
seerd.” Zo mochten Mick en Cas in een

Amerikaanse politieauto zitten, achter
het stuur van een legervoertuig kruipen
en met een spuit van een brandweer
wagen letters omspuiten. “Hij vond het
fantastisch”, vertelt Hellen.

Amerikaanse
politieauto
“Het meest bijzondere was
misschien wel dat de hele dag
ingericht was op wat Mick wilde doen.

De organisatie had alles mogelijk
gemaakt voor hem. Mick en Cas
hebben allebei genoten.”

Zorgeloze dag
Stichting Opkikker had van tevoren
al een gesprek gehad met het gezin,
zodat het precies wist wat Mick leuk
vindt. Mick en zijn gezin mochten
samen met 55 andere gezinnen
zaterdag 12 maart langskomen voor
de zorgeloze dag.

Relaxte kids? Kinderyoga!
Elke vrijdag van ortho-pedagoge
Moniek. Info op www.lekkerlaeve.nl

Meer inbraken in Peel en Maas

Hulp in huis. Zoekt u een betrouwbare
hulp in huis? Kijk op www.plus-extra.nl
of bel 06 55 80 33 80. Ook voor
begeleiding in zorg en welzijn.

Het aantal woninginbraken in Peel en Maas is vorig jaar gestegen. In 2015 werden er in totaal 160 inbraken
gemeld bij de politie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de politie die het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) woensdag 16 maart presenteerde.

Gezocht chauffeur/planner met
gevoel voor commercie (full-time).
Bezorgwerk (rijbewijs BC) en taken
rondom planning en klantcontact.
Werk vindt ook plaats op zaterdag.
Voor meer info zie www.bexbv.nl
Stalmest. Gratis stalmest met bon op
kopakker 06 46 77 51 56.
OMA (Oude Metalen Actie)
volleybalvereniging VC Olympia op
zaterdag 26 maart (paaszaterdag).
Heeft u nog oud ijzer, lood, of andere
metalen liggen, bel dan 077 472 28 50.
Het wordt bij u thuis opgehaald.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Het aantal woninginbraken in
heel Limburg is ten opzichte van
2014 met ruim vijf procent gedaald.
Vorig jaar werden er in totaal 5.425
inbraken gemeld bij de politie. Toch
zijn de verschillen per gemeente groot.
In bijna de helft van de Limburgse

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

gemeenten steeg het aantal inbraken.
De Gemeente Peel en Maas is met een
toename van 60 procent een flinke
uitschieter. In Venlo werden vorig jaar
485 inbraken gemeld, een stijging van
ruim 30 procent ten opzichte van 2014.
In de gemeente Horst aan de Maas werd

vorig jaar 130 keer melding gemaakt
van een inbraak, dat is 15 procent
meer dan het jaar daarvoor. In de
gemeente Leudal nam het aantal
inbraken juist af. Daar kreeg de politie
vorig jaar 160 meldingen van inbraken
binnen, dertig minder dan in 2014.

Wegens revalidatie is alleen
zaterdag 19 mrt 9-12/13-15u onze
groentewinkel open. Verse groenten
en aardappelen. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen. Ps nog even
dan is de winkel weer normaal open.

Cursus Herken jezelf. Als je jezelf
beter wil begrijpen en je wilt
effectiever communiceren met
anderen, is deze cursus waarschijnlijk
iets voor jou! Start 31 mrt.
6 avonden in het PMC Maasbree.
www.marionhermans.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Counseling. Vind je het moeilijk
om onaangename gebeurtenissen
los te laten? Last van (werk)druk of
het bewaken van je eigen grenzen?
Praktijk Sensus helpt bij burn-out en
spanningsklachten. www.sensus-pvs.nl

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

Te koop gevraagd augurkensorteerder
en aspergeploeg. Mts. KellenaersKusters, Hegelsom. 06 31 50 00 75.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
www.fienbosuitvaartzorg.nl

Gevraagd grond voor de teelt van
mais of gras. Tel. 06 13 04 43 27.
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.
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15 VRAGEN

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

jongeren 07

aan
Lieke Janssen

De dag van
de vrouw
Ondertussen is het al weer
een dikke week geleden, maar
vorige week dinsdag 8 maart
was het Internationale
Vrouwendag. De dag waarop je
minstens vijf keer te horen
krijgt waarom er geen
mannendag is. Dit zette mij
aan het denken: waarom is die
vrouwendag ooit in het leven
geroepen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lieke Janssen
14 jaar
Beringe
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale dag bestaat uit dingen die
mij stuk voor stuk blij maken. Zo kun
je denken aan lekker uitslapen en een
middagje bij mijn opa en oma zijn. Het
liefst heb ik dat het dan mooi weer is,
wat een fijne sfeer geeft.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij mag je wakker maken voor een
dagje shoppen. Het liefst breng ik mijn
dagje shoppen door in Amsterdam,
waar heel wat leuke en grote winkels
zijn. Daarvan hebben we er een paar
niet in onze omgeving, wat het nog leu
ker maakt. Verder kun je me ook wak
ker maken voor alle soorten chocola.
Welke muziek luister je veel?
Het liefste luister ik muziek waar ik
mijn gevoelens in kwijt kan. Ik luister
muziek waar ik me op dat moment
fijn bij voel. Op dit moment is het
liedje ‘We got us’ van Daniel Skye mijn
favoriet. Het doet me denken aan mijn
vrienden en vriendje, van wie ik heel

blij ben dat ik ze in mijn leven mag
hebben.
Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is ‘The Fault in our
Stars’ van John Green. Ik vind het een
mooi boek, omdat het me laat mee
leven met het leven van iemand die
kanker heeft. Verder laat het me ook
beseffen wat deze ziekte met mensen
kan doen. Ik lees niet heel veel boeken,
maar van de boeken die ik lees, zijn
mijn favoriete schrijvers John Green en
Carry Slee.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik heb altijd al gewild dat ik goed kan
zingen. Ik zing vaak mee als ik muziek
aan het luisteren ben, maar ik durf niet
in het openbaar te zingen. Dat is omdat
ik het voor mijn gevoel niet goed kan.
Ik vind zingen echt iets moois en vind
het ook heel erg leuk om te doen.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik kiezen voor Amerika, waar
ik veel positieve dingen over hoor.
En dan zou ik het liefste in het gedeelte
willen leven waar het hele jaar lekker
warm is.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s en spullen van mijn opa en
oma zou ik nooit weggooien. Het zijn
voorwerpen die erg kostbaar zijn,
omdat ze van mijn opa en oma
geweest zijn en dus al wat ouder
zijn. De foto’s van vroeger brengen
herinneringen bij mij naar boven,
waardoor ik ze nooit zou weggooien.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou dan willen vragen hoe mijn
toekomst er uit zal zien, met wie ik
deze zal spenderen en waar. Ook ben
ik benieuwd hoe oud ik zal worden.
Ik ben eigenlijk best vaak bezig met
wat de toekomst mij zal brengen en
ben er dan ook erg nieuwsgierig naar.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik naar Amerika gaan met
mijn vriendinnen en gezin. Daar zou
ik dan bekende zangeressen zoals
Rihanna en Beyoncé willen ontmoeten.
Die inspireren mij om te zingen en dat
is iets wat ik heel graag doe.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Ben en blijf jezelf. Soms zijn er

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

mensen die roddelen en die jaloers
zijn. Het is belangrijk je hier niks van
aan te trekken en dicht bij jezelf te
blijven op dit soort momenten.
Welk eten zou je nooit van je
leven eten?
Ik zou echt nooit insecten, een
koeientong of kikkerbillen willen
eten. Alleen al bij de gedachte word
ik niet goed. Ik denk dat ik het vooral
erg raar en vies vind omdat het niet
bij onze cultuur hoort en het dus niet
normaal is in onze samenleving.
Wat is je mooiste/leukste
herinnering?
Mijn mooiste herinnering is dat we
samen met heel de familie naar
Disneyland in Parijs gingen. Ik vond
dat er een hele fijne sfeer hing,
waardoor het nog gezelliger was
en we heel veel plezier hebben
gemaakt.
Waar kijk je het meest naar uit?
In het algemeen kijk ik eigenlijk
heel erg uit naar mijn verjaardag,
omdat ik dit altijd één van de leukste
gebeurtenissen in het jaar vind en
de familie dan weer bij elkaar komt.
Oh, en dit jaar zijn mijn opa en oma
50 jaar getrouwd. Daar hebben we
komend jaar een groot feest van,
waar ik heel erg veel zin in heb.
Op wie lijk je het meest?
Op je moeder of je vader?
Ik lijk eigenlijk op allebei mijn ouders
wel een beetje. Ik denk dat ik qua
uiterlijk meer op mijn vader lijk en
qua innerlijk meer op mijn moeder,
met onze opmerkingen bijvoorbeeld.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze me zouden
omschrijven als een aardig,
eigenwijs, af en toe lekker gek en als
het moet serieus meisje.

Ik ben gaan zoeken op
internet en het blijkt dat deze
dag al sinds 1908 bestaat,
omdat er toen op een dag een
staking was in New York.
Door die staking hoopten de
vrouwen betere arbeidsomstan
digheden te krijgen. Als ik verder
ga zoeken zie ik dat internatio
nale vrouwendag onder andere
staat voor economische zelf
standigheid, gelijkwaardige
beloning en gelijke arbeidsrech
ten. Als je over het algemeen
gaat kijken, is dit de afgelopen
eeuw flink verbeterd, maar nog
niet helemaal gelijk. Mannen
krijgen nog steeds meer betaald
dan vrouwen. De vrouw krijgt
ongeveer tachtig procent van het
loon dat een man krijgt. Best
oneerlijk, vind ik. Vrouwen
werken net zo hard als mannen,
dus ze zouden ook hetzelfde
betaald moeten krijgen en
volledig gelijk moeten staan aan
de mannen.
Er zijn dus echt nog wel
redenen om Internationale
Vrouwendag te vieren in
Nederland. Zo kunnen de
vrouwen nog even extra in het
zonnetje worden gezet. Ik vind
het goed dat mensen blijven
streven naar gelijke rechten voor
de vrouw. In ons land kan een
vrouw gewoon haar mening
uiten, maar ook in andere
landen moeten we er voor gaan
zorgen dat vrouwen voor hun
rechten kunnen opkomen en
een gelukkig leven kunnen
leiden!
Janique

08

winkel&bedrijf

Starters in de regio
Hip Kappers
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Hip Kappers
Yessica Peeters
Grotestraat 45
Baarlo
077 303 04 90
info@hip-kappers.nl
www.hip-kappers.nl
Uiterlijke verzorging
21 maart 2016

Activiteiten
HIP Kappers is een kapsalon
waar kwaliteit, HIP en sfeer
voorop staan.
HIP Kappers opent haar
deuren op 21 maart.
De feestelijke opening/open dag
vindt plaats op Tweede Paasdag
28 maart. Vanaf 13.00 uur is
iedereen die nieuwsgierig is van
harte welkom om een kijkje te
komen nemen in de gezellige
nieuwe kapsalon van HIP
Kappers op Grotestraat 45 in
Baarlo. Kun je niet meer wachten
op een behandeling? Natuurlijk
kun je vanaf 21 maart binnen

lopen om een afspraak te
maken. Vanaf nu is de salon ook
al telefonisch bereikbaar.
Doelgroep
Iedereen die nieuwsgierig is
geworden en zich thuis voelt bij
HIP Kappers is welkom, jong of
oud.
Onderscheidend vermogen
Yessica Peeters, eigenaresse
van HIP Kappers, heeft ruim
13 jaar kapperservaring op hoog
niveau. Ze blijft regelmatig
trainingen en cursussen volgen
om HIP te blijven en het niveau
te handhaven. De kwalitatief
hoogwaardige producten van het
merk La Biosthetique zorgen
voor de mooiste resultaten.
Uiteraard ontbreekt deskundig
advies over de producten niet.
Daarnaast heeft HIP Kappers de
beschikking over een barberhoek
voor de mannen, waar de echte
herensnit en baarden kunnen
worden bijgewerkt.

17
03

Nieuw oogmeetapparaat
in Meijel
Reinier Optiek in Meijel heeft bij de Oogmeetdag op dinsdag 29 januari een speciaal oogmeetapparaat ter
beschikking. De DNeye scanner kan op die dag (en eventueel een dag later) getest worden door bezoekers.
Het oogmeetapparaat kan achttien
oogfouten corrigeren, waar eerder
drie het maximum was. “Met dit
oogmeetapparaat meten we zeker
25 keer nauwkeuriger”, vertelt Reinier
van Reinier Optiek uit Meijel. “Over tien

jaar staat dit apparaat bij alle opticiens.
En wij hebben hem nu alvast.“

Nachtblindheid
Het apparaat scant het oog
met een onschadelijke lichtstraal,

waarbij het 1.500 hypernauwkeurige
metingen verricht. Zo wordt duidelijk
wat de precieze afwijking is voor
verschillende gebieden van de pupil.
Vooral bij nachtblindheid kan dit profijt
opleveren, zo zegt Reinier.

Veehouderijsystemen

Inno+ Panningen overgenomen
door Duitse Big Dutchman
Het Panningse bedrijf Inno+ is vorige week overgenomen door de Duitse firma Big Dutchman. Beide bedrijven
houden zich bezig met het ontwikkelen van voerinstallaties en stalinrichtingen.
Directeur Maurice Ortmans,
die het Panningse bedrijf in 2003
oprichtte, blijft directeur en behoudt
zijn functie. Zijn bedrijf werd een
van de Europese marktleiders op
het gebied van luchtwassen en

systemen voor warmteterugwinning
in de intensieve veehouderij.
Nederland en België waren tot nu
toe de belangrijkste markten.
Big Dutchman is al jaren op
internationaal gebied marktleider in

voersystemen en stalinrichting.
De overname verandert verder
niets voor Inno+. Het familiebedrijf
blijft een zelfstandig bedrijf en de
hoofdvestiging blijft gelegen in
Panningen.

Nieuwe Ladies’ Circle zet zich in
voor het goede doel
De nieuw op te richten Ladies’ Circle Vici Maas en Peel met vrouwen uit gemeente Peel en Maas en Horst aan de
Maas gaat zich inzetten voor het goede doel Mafcentrum KIDZZ & Armoede. Daarvoor gaan zij cakes van bakkerij
Gommans uit Sevenum verkopen.
In het najaar wordt de Ladies’
Circle officieel geïnstalleerd tijdens
een avond die in het teken staat van
Mafcentrum KIDZZ & Armoede, dat zich
inzet voor bewustwording, zingeving
en ‘empowerment’ van kinderen die
te maken hebben met armoede. Het
inzamelen van donaties, goederen
en diensten is op vrijdag 11 maart
begonnen. De Ladies Circle gaat om

geld op te halen cakes verkopen, die af
te halen zijn op vrijdag 25 en zaterdag
26 maart op diverse locaties in de
gemeente.
Ladies’ Circle in oprichting Vici Maas
& Peel is een nieuwe serviceclub in de
regio Peel en Maas en Horst aan de
Maas. Ladies’ Circle Nederland, de over
koepelende stichting, heeft in januari
van dit jaar de ‘in oprichtingsstatus’

verleend aan de lokale circle. Dames
uit heel Nederland tussen 18 en 45 jaar
zetten zich onder het motto ‘vriend
schap en service’ in voor de onder
steuning van goede doelen. De nieuwe
regionale variant bestaat inmiddels uit
elf ondernemende dames, maar is nog
op zoek naar uitbreiding.
Voor meer informatie, kijk op de
facebook-pagina van de Ladies’ Circle.

Open dag autosportbedrijf
Hendriks Motorsport in Maasbree opent zaterdag 19 maart haar deuren voor auto(sport)liefhebbers uit
Peel en Maas. Tijdens de open dag worden onder andere sportwagens, circuitauto’s, 8-cilinders en een echte
Dakar-truck geshowd. Het bedrijf dat de open dag organiseert is gespecialiseerd in de bouw van racewagens
en het importeren van autosportmaterialen. De open dag bij Hendriks Motorsport in Maasbree start om 13.00
uur en duurt tot 17.00 uur. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd en voor de kinderen is er een springkussen
aanwezig.
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GEPLUKT ‘Maan’ Reijnen

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.

van zijn vader, die de zaak 31 jaar
eerder had geopend. “Op een gegeven
moment had ik het ook helemaal gezien
bij de steenfabriek. Daarom was ik ook
maar wat blij dat ik weer mijn grootste
hobby als werk mocht gaan doen.” Het
café sloot in 1967 haar deuren, toen Jo
Manders op de Van Enckevoortstraat een
nieuw dorpscafé bouwde op verzoek van
‘Reijnen Funs’.

Wereldkampioen
sierduiven
De bakkerij bleef bestaan tot 1975.
Het pand werd verbouwd tot woon
huis, waar ze nu nog samen wonen.
Het bakkersvak is hij sindsdien nooit
verleerd. Een paar jaar geleden liep hij
bakker Peter Jacobs tegen het lijf, met
wie hij het bakken weer even oppakte.
Maan: “Hij wilde graag van mij leren
hoe hij bijvoorbeeld brood en pudding
broodjes moest maken. Peter vond het
mooi om wat meer van mij te leren,
ik vond het op mijn beurt weer mooi
om mijn kennis over te dragen. Drie
weken geleden hebben we nog samen
puddingbroodjes gemaakt.” Met zijn
86 jaar en het feit dat zijn gezondheid
wat achteruit is gegaan, kan Maan

Peter nu niet meer bij alles helpen.
“Nu kan ik er alleen bij gaan zitten
voor de gezelligheid. Maar inmiddels
heb ik Peter alles geleerd wat hij moet
weten.”
Naast zijn grootste hobby beschuit
bakken, waar hij tegelijk zijn brood
mee verdiende als bakker, kweekte
Maan jarenlang sierduiven. “Drie
keer op rij ben ik Nederlands kam
pioen geweest. In 1967 won ik het
WK in Joegoslavië en daarna ben ik
gestopt. Het hoogste had ik gehaald,
dus waarom zou ik er nog verder mee
gaan?” Ook voetbalde Maan jarenlang,
maar daarbij lukte het hem niet om
hogerop te komen. “PSV wilde me toen
nog niet om ballen op te pompen”,
vertelt Maan grinnikend. Hij wandelde
en badmintonde vroeger graag met zijn
drie kinderen en hield zich jarenlang op
zondagochtend met veel plezier bezig
met het africhten van politiehonden.
Zo actief is Maan op zijn 86e niet meer.
“Hij zit soms de hele dag op zijn stoel
in de keuken”, vertelt Jo. Spelen ze
dan af en toe een kaartspelletje? Maan
schudt lachend zijn hoofd. ”In ons café
werd regelmatig gekaart. Soms heel
heftig en wat agressief. Dus nee, daar
moeten we niets meer van hebben.”

Jarenlang werkte hij bij bakkerij Houwen in Egchel, waar hij de kneepjes van het bakkersvak leerde. Hij nam in
1958 samen met zijn vrouw de bakkerij en het café op de Egchelseweg over van zijn vader ‘Reijnen Funs’. En nog
steeds bakt hij rozijnenbrood het liefst zelf. Deze week wordt Emanuel (Maan) Reijnen (86) uit Egchel geplukt.

Viscon Graphic Products is gespecialiseerd in het bedrukken
bakken, beschuiten maken, peperkoek,
puddingbroodjes, rozijnenbroden.
Ik heb daar altijd met hart en ziel
gewerkt en vond het een prachtig vak”,

Als 14-jarige jongen kwam hij
bij de bakkerij van Sjeng Houwen in
Egchel terecht, waar hij de kneepjes
van het bakkersvak leerde. “Brood
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Zelfstandig zeefdrukker

Puddingbroodjes
leren maken
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‘Van hard werken is
niemand doodgegaan’

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

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.

3

van bedieningsfolies / frontpanelen, membraanschakelaars en

De grote passie van Maan lag
eigenlijk niet bij het bakken van brood.
Banketbakker, dat had hij wel wil
len worden. Maan: “Het echte banket
maken en werken met chocolade.
Dat leek me geweldig. Daarvoor zou
ik naar de vakschool in Wageningen
moeten en die kostte 4.000 gulden per
jaar. Ik kom uit een gezin met veertien
kinderen. Je kunt je voorstellen dat
mijn vader, ‘Reijnen Funs’ de bakker,
dat niet kon betalen. Daarom ben ik
altijd een ‘gewone’ bakker gebleven.”

Sudoku
2

v ertelt Maan. “Bij Houwen was ik kind
aan huis. Soms stond ik als 14-jarige
even helemaal alleen in de bakkerij.
Maar dat vond ik geen enkel probleem,
want ik deed het gewoon graag.
Van hard werken is immers nog nooit
iemand doodgegaan, toch?”
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In de jaren 50 trouwde Maan met
zijn grote liefde Jo. “Toen moest er geld
verdiend worden natuurlijk”, aldus Maan.
Hij ging aan het werk bij de Heldensche
Steenfabriek, nu bekend onder de naam
De Ringoven. In februari 1958 kon hij de
bakkerij, de bijbehorende winkel en het
aangrenzende café aan de Egchelseweg
(voorheen Hoekerstraat) overnemen

typeplaten t.b.v. de elektronische en mechanische maakindustrie.
Het betreft een flexibel bedrijf met een praktische organisatie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

(fulltime)

Functie:

als zelfstandig zeefdrukker ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse productie,
welke in overleg met de planning wordt bepaald;
jouw kennis en ervaring dragen bij aan het
optimaliseren van het eindproduct.

Profiel:

aantoonbare ervaring als zeefdrukker t.b.v.
vorenstaande producten;
goed communiceren en werken in teamverband,
waarbij ook jouw mening bijdraagt;
zelfstandige werkhouding;
bereidwillig om ook nevenwerkzaamheden te
verrichten,
waaronder schoonmaken van zeven en
assembleren van producten;
ervaring met grafische (teken-)programma’s en/
of cad-programma is een pre;
flexibel, leergierig, creatief en enthousiast
beschrijven jouw persoonlijkheid.

Spreekt bovenstaande u aan, mail dan uw sollicitatie met CV
vóór 31 maart 2016 aan:
Viscon Graphic Products
t.a.v. Martien Meulendijks

Nijverheidsstraat 5
5961PJ Horst
T 06-12458486
E info@visualconnect.nl
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Nieuwe aanpak hulp bij het huishouden
Vanaf 1 mei 2016 starten de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel met
een nieuwe aanpak van de hulp bij het huishouden. Iedereen houdt de hulp
die hij nu heeft, maar de organisatie verandert. De regie komt in de dorpen zelf
te liggen. De samenwerking tussen de eigen hulp in buurten en dorpen en de
betaalde hulp van beroepskrachten wordt versterkt. Er wordt een groter beroep
gedaan op de eigen werkzaamheid. De financiering wordt anders geregeld, maar
de hulp blijft voor iedereen betaalbaar.

Eigen bijdrage

Ook in de nieuwe situatie moeten mensen een eigen bijdrage betalen voor de hulp.
Dat wordt niet meer geregeld via het CAK, maar dat gaat via het zelf kopen van
vouchers. Dat zijn een soort tegoedbonnen. Die kan men kopen via de computer,
desgewenst via automatische incasso. Dat klinkt ingewikkeld, maar iedereen krijgt
hier desgevraagd hulp bij. Iedere voucher geeft recht op 1 uur hulp. Daar betaalt men
een eigen bijdrage voor. Hoe hoog die is, hangt af van iemands inkomen. Dat wordt
allemaal besproken met de beroepskracht die langs komt om dit te regelen.

Waarom deze verandering?

In alle dorpen van Peel en Maas zijn dorpsdagvoorzieningen. In de meeste dorpen
is ook dorpsvervoer. Dat wordt allemaal geregeld door vrijwilligers uit de dorpen zelf.
De gemeente geeft wel subsidie om dit te organiseren, maar mensen uit de dorpen
regelen het zelf. Hetzelfde gebeurt nu met hulp in het huishouden. De huishoudelijke
hulp blijft betaald werk, maar het regelen ervan komt meer in handen van het dorp.
De gemeente helpt het dorp daarbij via het beschikbaar stellen van een professionele
dorpsondersteuner. Met deze manier van werken wordt de hulp door beroepskrachten
veel sterker gekoppeld aan de onderlinge hulp die mensen elkaar vrijwillig geven
in buurten en dorpen. Dat past in het streven om gemeenschappen te versterken.
Daarom gebeurt deze verandering.

Pilot in enkele dorpen

Een jaar lang wordt in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel
uitgeprobeerd hoe het werkt, wat er goed gaat en wat er nog verbeterd moet worden.
Als alles goed loopt kan in de loop van 2017 de nieuwe aanpak ook in de andere
dorpen worden ingevoerd. In het begin kost het de gemeente meer geld, maar op de
duur moeten de hulp en de zorg beter worden en ook goedkoper.

Huidige hulp blijft

Iedereen die nu 3 uur of minder hulp heeft per week kan in de nieuwe situatie
diezelfde hulp houden. Ook kan men de hulp blijven ontvangen van de organisatie
waarvan men die hulp nu krijgt. Als men dat wenst kan men ook overstappen naar
een andere organisatie of naar iemand die als zelfstandige werkzaam is. Dat geldt
ook voor de mensen die nu hulp geregeld hebben via een persoonsgebonden budget
(PGB). Ook hier geldt het uitgangspunt dat de huidige hulp kan worden voortgezet.

Organisatie nu

Nu krijgt iedereen die hulp bij het huishouden nodig heeft, bezoek van iemand van
de gemeente. Of er vindt een gesprek plaats in het Huis van de Gemeente. Tijdens
het gesprek wordt bepaald hoeveel hulp er nodig is. Dat wordt vastgelegd in een brief
van de gemeente (beschikking). Voor de hulp moet men een eigen bijdrage betalen.
Hoeveel dat is hangt af van iemands inkomen. Dat wordt vastgesteld door het CAK.
Van die organisatie krijgt men ook een rekening om die eigen bijdrage te betalen.

Organisatie straks

Vanaf mei 2016 wordt het anders. Als men dan hulp bij het huishouden nodig heeft,
komt niet meer iemand van de gemeente langs, maar een beroepskracht die werkt in
dienst van het dorp (de dorpsondersteuner). Deze komt op bezoek en bespreekt of
men tot de groep hoort waarvoor die hulp bedoeld is. Mensen kunnen zelf aangeven
hoeveel hulp er nodig is. Maximaal is dat 3 uur per week gedurende 48 weken per
jaar. Natuurlijk wordt dan ook bekeken of de hulp door een betaalde kracht gegeven
moet worden of op een andere manier geregeld kan worden. Als er meer dan 3 uur
per week professionele hulp nodig is, blijft de gemeente deze hulp regelen. Voor deze
mensen verandert er dus niets.

Meer informatie

In de dorpen die meedoen worden informatiebijeenkomsten gehouden.
In Kessel en Kessel-Eik gebeurt dat op donderdag 17 maart van 19.00 tot 20.30
uur in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik, Lindelaan 4.
In Koningslust en Meijel gebeurt dat in de loop van maart. Plaats en datum
worden bekend gemaakt in de weekbladen.
Naast de hulpvragers zijn ook de hulpverleners welkom op deze bijeenkomsten.
Dit geldt zowel voor hulpverleners die werkzaam zijn bij een zorgorganisatie, als
voor hulpverleners die werkzaam zijn als zelfstandige of via een PGB.
Alle mensen die nu hulp bij het huishouden ontvangen en die in bovengenoemde
dorpen wonen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. In de loop van de maanden
maart en april worden deze mensen ook allemaal persoonlijk bezocht.
Voor verdere informatie kan men zich wenden tot:
• Kessel en Kessel-Eik: Inge Hanssen, tel. (06) 24 13 25 65 of Mia Ewalts,
tel. (06) 40 06 59 59
• Meijel: Huub Grommen, tel. (06) 51 78 41 83
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Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen over openingstijden op zondag
Het College van B&W wil de openingstijden van winkels op zondag
verruimen met een uur. Moet de gemeente zich wel bemoeien met
openingstijden, vroegen wij ons af. Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen
over openingstijden op zondag, was dan ook onze stelling. Liefst 91 procent
van de stemmers was het eens met de stelling. Raadslid van de VVD, Teun
Heldens, liet zijn mening blijken. ’”Zondag is de dag des heres.” Prima, dan gaat
u niet winkelen op zondag. Laat mij dat lekker zelf bepalen. #iederzijngeloof’,
tweette hij. Op onze site waren de reacties juist tégen een verruiming van de
openingstijden. ”Wanneer komt er in deze discussie nu eindelijk eens aandacht

voor omwonenden? Als buur van een grote supermarkt is mijn woongenot
door de zondagsopenstelling al jaren fors aangetast. Het gaat daarbij om
allerlei vormen van lawaai, inclusief onderhoudswerkzaamheden op de vroege
zondagochtend in de vorm van bladblazers en dergelijke”, zo liet Jacqueline
Moor uit Meijel. Annie Boots uit Kessel is het daarmee eens: ”Alle winkels op
zondag dicht. Geen langere openingstijden en gewoon een koopavond. Want
wie het dan nog niet bij elkaar heeft, krijgt het nooit bij elkaar. Het zijn altijd
dezelfde die op het laatste moment komen, of er nu om 18.00 uur gesloten
wordt of om 22.00 uur.”

’t Hoës van Bree is een terechte naam voor het
nieuwe MFA in Maasbree
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Onlangs werd bekendgemaakt dat de nieuwe multifunctionele accommodatie
in Maasbree de naam ’t Hoës van Bree gaat dragen. Niet iedereen was tevreden
over die naam, zo bleek. Toen het bestuur uit vele inzendingen de drie laatste
kanshebbers bekendmaakte, liet de Maasbreese Carla Hermans weten de namen
‘oubollig’ te vinden. Ut Dörphoës, ’t Hert en ’t Hoës van Bree waren volgens haar
niet echt goede namen.
Die laatste naam kreeg uiteindelijk de meeste stemmen en is dus democra
tisch gekozen door de ‘Breetse’ bevolking. De inwoners van Maasbree hebben

Onze taal

hun stem laten blijken. Als ze het er niet mee eens waren, hadden ze geen
stem ingeleverd. Aan de andere kant is het zo dat het niet mogelijk was een
blanco stem in te leveren. Hermans probeerde dat in te voeren, maar het bestuur
wilde daar niet aan mee werken. Ze haalde uiteindelijk ongeveer tweehonderd
handtekeningen op en misschien hadden nog meer mensen dat gestemd, als die
mogelijkheid er was geweest.
’t Hoës van Bree is een terechte naam voor het nieuwe MFA in Maasbree.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 16 jaar moeten om middernacht sluiten
> eens 47% oneens 53%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Nieuw-Guinea vergeten?
Aan de redactie van HALLO Peel en Maas,
aan de voorzitter van Stichting Veteranen Peel en Maas,
Met ontsteltenis las ik dat bij het presenteren van het oprichten van
Stichting Veteranen Peel en Maas alle uitzendgebieden werden genoemd
waar de Nederlandse militairen naartoe werden of zijn gestuurd,
behalve het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.
U, zelf veteraan geachte voorzit
ter, weet als geen ander wat er bij
de terugkeer in de veteraan omgaat
en waar hij/zij behoefte aan heeft.
Een van de belangrijkste behoeften is
erkenning en waardering. U kunt zich
dan ook wel voorstellen hoe teleur
gesteld ik was toen ik het bericht in
HALLO las.

belangen te beschermen. Wij gingen
op missie, zoals dat nu heet, met de
wetenschap dat er zwarte mensen
woonden die nog onderontwikkeld
waren. Ook wisten we dat er bananen
en kokosnoten groeiden. We waren
dienstplichtig en moesten dus;
Het was ook voor de Nieuween andere keuze hadden we niet.
Guineagaanders geen vakantie-
U, geachte veteraan, was volledig op de
uitstapje. Ook wij verloren en bekenden hoogte van uw missie. Het was verre
of vrienden. Ze sneuvelden voor en
van gemakkelijk, want ook u verloor er
in hun eigen vaderland, wat Nieuwvrienden of bekenden. Bij terugkomst
Guinea toen was. Zij en wij werden
kreeg u erkenning en waardering, zorg
erheen gestuurd om de belangen
en hulp was gelukkig voorhanden. Jullie
en eigendommen van de Staat der
stonden er niet alleen voor. Wij, die
Nederlanden en hun inwoners en
naar Nieuw-Guinea gingen, moesten

er tig jaar op wachten. Daarom vind
ik dat wanneer er uitzendgebieden
of missies worden genoemd, het
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
ook uit respect genoemd dient te
worden. Ik weet niet of u, geachte
voorzitter, of de redactie die fout
heeft gemaakt, maar ik vind een
correctie op zijn plaats. Verder wens ik
Stichting Veteranen Peel en Maas veel
succes, maar vooral waardering en
erkenning toe.
Leo Willemsen, oud marinier en
Nieuw-Guinea veteraan.
Lid van Peel en Maas veteranen,
St.Ursulahof, Kessel

Wist u dat…

Onze buitendienst zoekt
beladers en chauﬀeurs
voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en
om te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

• er een zelfhulpgroep ‘stoppen met roken’
van start gaat?
• u ook bij de wegwijzer terecht kunt voor een
persoonlijk alarmapparaat?
• er kookvrijwilligers gezocht worden voor
mensen met een verstandelijke beperking?
• op 5 april weer een weerbaarheidstraining
voor 9-12 jarigen van start gaat?
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij
Info & Advies in het Huis van de Gemeente
tussen 8.30 – 12.00 uur?
Voor vragen of meer info, neem gerust contact met ons op.

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

In één oogopslag zie ik een
glanzende blauwe zak in de tas
van één van mijn leerlingen.
Lay’s paprika chips. Verboden
op school. “Oh lekker!” flap ik
eruit. Zij lacht: “Wilt u ook,
mevrouw? Als u ons niet
snitcht, dan snitchen wij u
niet! Kom ons maar joinen in
de pauze.”
Snitchen? Joinen? Wat is er
mis met verklikken? Waarom
mag ik er niet gewoon bij komen
zitten in de pauze? Een hoop
Engelse woorden dringen
tersluiks ons dagelijks taal
gebruik in. Niet verwonderlijk:
het Nederlands is leenwoorden
al eeuwen rijk. We gaan naar
het toilet of de wc, maar een
Nederlands woord hebben we
daar ‘überhaupt’ niet voor.
Op zich zijn leenwoorden niet
erg, ze verlevendigen de taal.
Maar het lijkt alsof we er in
doorslaan.
Een van mijn vriendinnen
wilde een avondje ‘meeten’.
Afspreken zou natuurlijk saai
zijn, dus dat doen we maar niet.
Ze vroeg om een ‘wine & dine’.
Want een lekker wijntje drinken
en samen eten is zo afgezaagd.
Later kwam er iets tussen, dus ze
vroeg een ‘raincheck’. Ik keek
even. Het regende niet. Ik vroeg
haar of ze anders gewoon een
andere keer wilde afspreken.
“Dat zou ‘chill’ zijn,” zei ze.
Mijn leerlingen doen
hetzelfde. Die willen het liefste
‘gamen’ en noemen elkaar
‘beauty’ in plaats van mooi of
knap. Niet gek, want deze
woorden worden normaal geacht
in onze maatschappij. Zonde,
want de Nederlandse taal is
mooi van zichzelf! Er zijn talloze
Nederlandse synoniemen voor
Engelse begrippen. Als docente
Nederlands is het mijn plicht hier
eens aandacht voor te vragen.
Lieve mensen, gebruik het
Nederlands! Gebruik Engelse
woorden te pas, niet te onpas.
Geniet onze taal en denk af en
toe ‘out of the box’. Want ‘uit
de doos’ denken is ook weer
zoiets.
Jill
Reageren kan op:
www.hallopeelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Plannen op de juiste plek
”We hebben in Noord-Limburg veel te veel ruimte beschikbaar voor
plannen waar te weinig belangstellenden voor zijn.” Dat is in een notendop de overtuiging van provincie Limburg zoals die staat beschreven in het
laatste Provinciaal Omgevingsplan Limburg. ”Als we niet ingrijpen, hebben
we straks leegstaande woningen, leegstaande kantoren, leegstaande
bedrijfspanden, leegstaande stallen en attracties zonder toeristen”,
zo is de vrees.
Hoe er in de regio ingegrepen
wordt, ligt vast in bestuursafspraken
die de regiogemeenten binnenkort
maken met de provincie. Wat mij
daarin aanstaat, is dat we elkaar als

regio niet moeten beconcurreren als
het gaat om aantrekken van bedrijvig
heid of het weren van overlast. We
moeten verder durven kijken dan
de eigen kerktoren, zonder deze uit

het oog te verliezen. Ontwikkelingen
moeten plaatsvinden op de plekken
die daar het meest geschikt voor
zijn. Alleen dan kunnen we optimaal
van elkaars kwaliteiten profiteren
en voorkomen we dat we later
weer moeten opruimen wat we
beter ergens anders hadden kunnen
neerzetten.
Klinkt allemaal logisch wanneer je
het van papier leest. Maar hoe gaat
dat straks in de praktijk? Hoe zorgen
we ervoor dat het eigen gemeentelijk

belang goed wordt afgewogen
tegenover het regionale belang? En
hoe trekken we aan de ene kant
scherpe grenzen en blijven we toch
aantrekkelijk voor initiatieven die de
regio vooruit helpen? De gemeenten
uit Noord-Limburg gaan nu aan
de slag om hier antwoorden op te
verzinnen. Ik blijf dit vanuit Peel en
Maas met aandacht volgen.
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

NLdoet voelde heel goed!
Op zaterdag 12 maart was er weer NLdoet, een dag waarop er landelijk
extra aandacht geschonken werd aan vrijwilligerswerk. In de gemeente
Peel en Maas wordt er heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Gemeente Peel
en Maas onderstreept met regelmaat het belang hiervan voor de mensen
in Peel en Maas en ook hoe belangrijk het is voor de toekomst. Elkaar
helpen en wat betekenen voor een ander geeft een goed gevoel.
Fractie Lokaal Peel en Maas
wilde de vrijwilligers van zwembad
‘t Meulepaedje in Kessel graag een
aantal uurtjes helpen. Een prachtig
openluchtzwembad dat al vijftig jaar
bestaat en door vrijwilligers in stand
wordt gehouden, is nu uitgebreid
met heel veel mogelijkheden. Zowel
om te zwemmen als om te spelen,

zoals bijvoorbeeld beachvolleybal in
samenwerking met de volleybalclub.
Maar er is ook geïnvesteerd in
duurzaamheid. Er is een put geslagen
die voorziet in het water voor het
zwembad en tennisbanen. Kostbaar
kraanwater is dan niet meer nodig. Het
water om koffie te maken komt wel
nog uit de fles.

WWW.PARC-HEKWERKEN.NL
Loop eens vrijblijvend bij ons binnen....
of bezoek onze website!
Bezoekadres: Mariastraat 26A Reuver Tel. 077 - 476 24 74

WWW.PARC-HEKWERKEN.NL

Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet
op dinsdag 29 maart

kunnen wij uw ogen op maar liefst 1500 punten
meten met een speciale scanner
Maak snel een afspraak en mis het niet!

Zonnecollectoren op het dak van de
gymzaal zorgen voor de verwarming
van het zwembad. Zonnecellen
zorgen voor de stroomvoorziening.
Zwembad Kessel is dus hard op weg
om energieneutraal te zijn. De nodige
vrijwilligers zorgen er onder andere
voor dat er regelmatig zand versjouwd,
het zwembad gepoetst en het onkruid
gewied wordt. Genoeg redenen voor
fractie Lokaal Peel en Maas om het
zwembad een dagje te ondersteunen.
Bovendien was het gezellig. Binnenkort
moeten er flessen water gekocht
worden om koffie te kunnen zetten.
Fractie Lokaal Peel en Maas

KUNST
& Stof

ZONDAG 20 MAART

11.00-16.00 U U R K E R K S T R A AT 47 PA N N I N G E N

Liefhebber van kunst en bijzondere interieurs?
IROK presenteert schilderijen, sculpturen en objecten van 12
geselecteerde kunstenaars. Beumers Ateliers presenteert de
nieuwste interieurstoffencollecties uit Parijs en Frankfurt.
Cottona Table Textiles inspireert met gedekte paastafels. Van
Gelderen Wijn, Ministerie van Culinaire Zaken en Puck & Cas
zorgen voor een gezellige ambiance.
Loop gezellig binnen op zondag 20 maart en prikkel uw
zintuigen. We verheugen ons op uw komst!
Ingrid, Tacettin, Mieke, Marc, Cas, Tom, Puck & Cas

W

Een
arme
inter met

W

houtkachels

zowel nieuw als gebruikt

OPEN HUIS

Zaterdag 19 maart
Zondag 20 Maart
10.00 – 16.00 uur

tel. 0478 - 57 19 78
Lollebeekweg 61 Castenray

www.kachelstal.nl

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Dorpsstraat 40, Meijel tel. 077 - 466 37 33

Tel. 06 - 15 64 32 87

gemeente

nieuws

week 11 / 17 maart 2016 / Informatie van en over de gemeente
Aangepaste openingstijden
In verband met Pasen zijn we maandag 28 maart (2e Paasdag) de gehele dag gesloten. In verband met ICT
werkzaamheden is het Huis van de Gemeente op vrijdag 8 april tot 13.00 uur geopend. Op zaterdag 9 april
zijn we de gehele dag gesloten.

Werk maken van Werk
Meet2Match: Banenmarkt in een nieuw jasje

Meldt u aan als ondernemer voor deze unieke kans om uw bedrijf te profileren, contacten te leggen
met andere bedrijven en alle gemotiveerde werkzoekenden te ontmoeten. U als ondernemer kunt letterlijk laten zien waar u sterk in bent, waarin uw onderneming uitblinkt en wat uw core business is. Het
wordt een informele bijeenkomst met de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw producten en eventuele
vacatures te laten zien. Drempelverlagend om elkaar als collega-ondernemer of werkzoekende te
ontmoeten.
Al met al wordt het een veelzijdige, interactieve en boeiende bijeenkomst!
Reserveer de datum in uw agenda en meldt u aan:
Wanneer: donderdag 7 april 2016
Tijd:
16.00 – 19.00 uur
Waar:
DOK6, Panningen
Aanmelden vóór 28 maart
Wilt u zich als ondernemer alvast opgeven? Mail ons: arbeidsbemiddeling@peelenmaas.nl.

Meet2Match: Ontmoeting werkzoekenden en bedrijven

Bent u werkzoekende en wilt u deelnemen aan deze unieke kans om kennis te maken met allerlei
bedrijven uit Peel en Maas.
Noteer dan de datum in uw agenda:
Wanneer: donderdag 7 april 2016
Tijd:
16.00 – 19.00 uur
Waar:
DOK6, Panningen

Afval
Inzameling oud papier
• Donderdag 17 maart: Koningslust
• Zaterdag 19 maart: Egchel

Aanvulling gemeentegids 2016 Peel en Maas
Eind vorig jaar is deze gemeentegids huis aan huis verspreidt in de kernen van de gemeente Peel en Maas.
Het in april 2015 in gebruik genomen MultiFunctioneelCentrum De Engelbewaarder in Baarlo met de
daarin opgenomen vaste functies (bibliotheek, dorpsdagvoorziening, dorpsinformatiepunt en historisch
informatiepunt) zijn in deze gids niet geheel juist weergegeven.
De drukker van de gids heeft in goed overleg met de gemeente en het Dorpsoverleg Baarlo besloten een erratum uit te geven onder de titel van ‘Aanvullingen gemeentegids Peel en Maas 2016 (Baarlo)’. Deze aanvulling wordt op 17 maart 2016 tegelijk met het weekblad Hallo Peel en Maas in Baarlo huis aan huis bezorgd.
Mocht u onverhoopt geen ‘aanvulling’ ontvangen dan kunt u die afhalen bij de Engelbewaarder (Tiendvrij
18 in Baarlo) of bij het VVV-kantoor (Markt 21 in Baarlo). De inwoners van de overige kernen in Peel en Maas
kunnen deze ‘aanvulling’ afhalen in het Huis van de Gemeente, de plaatselijke bibliotheek en het VVVkantoor.

Brengvoorzieningen voor afval in Kessel verplaatst
Alle containers op de Roode Eggeweg in Kessel zijn verplaatst. Op deze locatie kan geen afval meer
worden gebracht, omdat er vaak overlast was door illegale stortingen.
Nieuwe locaties voor glas, textiel en PMD:
1. Supermarkt Phicoop: ondergrondse containers voor textiel en glas.
2. Schijfweg-Zuid/Sint Ursulahof: alléén containers voor PMD (Plastic verpakkingen, Metalen en
Drankkartons), glascontainers zijn weggehaald!
3. Baarloseweg : containers voor glas en PMD.
PMD wordt in de nabije toekomst aan huis opgehaald en dan verdwijnen de brengvoorzieningen voor
PMD, verder zullen alle brengvoorzieningen ondergronds geplaatst worden (Sint Ursulahof).

Officiële (verkorte)
publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel >
Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt wekelijks
uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een geprint EGB kunt u inzien
in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in
Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn. Voor de volledige teksten verwijzen we u graag naar ons EGB.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de
volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer: Beringe, 5986 NA, Kaumeshoek 6B. Het oprichten van een gasdrukmeet-, regel- en
reduceerstation door Enexis B.V.
Verkeersbesluit
De gemeente Peel en Maas heeft het volgende verkeersbesluit genomen: Intrekken van het verkeersbesluit
d.d. 18 december 2015, gepubliceerd 23 december 2015, inhoudende het gesloten verklaren van de verbindingsweg Ninnesweg - Vosberg – Industrieterrein Panningen.
Bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad van Peel en Maas in
de openbare vergadering van 1 maart 2016 het bestemmingsplan Steenstraat ong. te Panningen voor de
realisatie van een woning heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit
hogere grenswaarden vastgesteld. Het bestemmingsplan en besluit hogere waarden is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en in te zien in het Huis van de Gemeente. Het IDN-nummer van het
bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0068-VG01.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Beringe, 5986 NA, Kaumeshoek 6B. Het oprichten van een gasdrukmeet-, regel- en reduceerstation door
Enexis B.V.
• A67-8, 5993 RM, Maasbree: Het veranderen van Shell-tankstation Deersels, er wordt een Quick Oil System
geplaatst.

Referendum 6 april
Om overal in Peel en Maas te kunnen stemmen heeft u tussen 8 en 12 maart een stempas ontvangen. De
stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk vrijdag 1 april 2016, een vervangende
stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan door bij de medewerkers van het KCC, cluster Burgerzaken
in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur. Let op: wij
werken wel op afspraak.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met
de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor
meer informatie over alle verkiezingszaken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het KCC of
mailen met verkiezingen@peelenmaas.nl.

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

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

14

verenigingen

17
03

Moonwalk Grashoek
Dit jaar vond de zestiende editie van de Moonwalk plaats. In het weekend van zaterdag 12 maart liepen
320 tieners, in de leeftijd van 14 tot 18 jaar van Limburgse Jong Nederland-afdelingen (JongNL) een nachthike van
22 kilometer van Grashoek naar Maasbree.

Baarlo
Schoon Event
Tijdens de Landelijke Opschoondag steken vrijwilligers ook in Baarlo
de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Onder de naam
Baarlo Schoon Event wordt zaterdag 19 maart het kastelendorp opgeschoond.
In overleg met Dorpsoverleg
Baarlo heeft Stichting Baarlo
Leeft, die achter de actie zit, zich
aangemeld bij gemeente Peel en
Maas. Als ‘supporter van schoon’
wil de organisatie meedoen aan
de Landelijke Opschoondag in haar
eigen dorp. Iedereen die Baarlo een
‘sjoeën’ dorp vindt en van mening
is dat dit zo hoort te blijven, kan op

zaterdag 19 maart meehelpen met
het opruimen van zwerfafval.
Bij de familie Görtz op de
Ingweg 7 in Baarlo is het startpunt.
Om 13.30 uur begint de groep met
opruimen en gaat door tot uiter
lijk 16.30 uur. Neem voor meer
informatie contact op met Piet van
der Haas via baarloleeft@baarlo.nl of
via 06 53 86 87 50.

Benefietconcert KiKa
in Meijel
De belangstelling voor de
Moonwalk was dit jaar groter dan vorig
jaar. Het maximum van 320 aanmel
dingen van jongeren uit heel Limburg
werd dan ook al snel bereikt. In totaal
waren tachtig vrijwilligers van de
Jong Nederland-afdelingen actief.
De nachthike werd in kleine
groepjes en met behulp van een
kaart gelopen door bossen en over

veldwegen. Tijdens de tocht moesten
verschillende opdrachten worden
uitgevoerd, zoals oversteken in
een rubberboot, buksschieten, een
pannenkoek bakken op een blik, een
kluis kraken, morse ontcijferen en een
megakwis beantwoorden. De finish
was bij de blokhut in Maasbree, waar
de deelnemers hun tentjes konden
opzetten na de hike.

’s Ochtends blies Joekskapel
Toemârop uit Maasbree de tieners
uit hun tenten voor een ontbijt met
spek en ei. De Moonwalk is één
van de provinciale activiteiten van
JongNL. JongNL Limburg bestaat
uit 43 afdelingen en heeft in totaal
zesduizend jeugdleden en bijna
tweeduizend vrijwilligers.

In het Oranje Hotel in Meijel vindt zondag 20 maart een benefiet
concert plaats voor de Meijelse Milou Meulendijks. Ze overleed een jaar
geleden aan de ziekte leukemie. De opbrengst van het concert gaat
naar KiKa.
Meer dan honderd muzikanten
maken tijdens het benefietconcert
muziek om geld op te halen voor
kinderkankerbestrijding.
Onder andere de Koninklijke
Harmonie Sainte Cecile uit Eijsden, de
Percussiegroep Prima Verde uit Meijel

(Foto: Peter Bors)

NLdoet in Peel en Maas
Het Oranje Fonds organiseerde ook dit jaar weer de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Die vond
dit jaar op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart plaats, ook in gemeente Peel en Maas.

Organisatie KVW Maas
bree in volle gang
Kindervakantiewerk Maasbree (KVW) hoopt op weer een hoge
opkomst onder de basisschooljeugd voor de 54e KVW komende zomer.
De organisatie hoopt op vijfhonderd kinderen die zich aangemeld hebben
als de opgaves sluiten op zondag 20 maart. Om dat in goede banen te
leiden, zijn zo’n tweehonderd leiders nodig. Geïnteresseerden kunnen
zich op vrijdag 25 maart melden.
Het Maasbreese evenement vindt
dit jaar plaats van maandag 1 augus
tus tot en met zaterdag 6 augustus.
Vorig jaar waren er 520 kinderen die
deelnamen, zo laat de organisatie
weten. Potentiële leiders en ‘home’s’
kunnen zich binnenkort opgeven.
Home’s zijn plekken als een berging,
carport of schuur waar groepen zich
kunnen verzamelen tijdens de KVWweek.
Leiding worden is mogelijk vanaf
zestien jaar. Jongeren onder die leef

Bij atelier Oet de Verf in
Panningen werd een modeshow
georganiseerd. Kunstenaars kregen
daar een make-over aangeboden van
een team vrijwilligers. Een visagiste
en haarstyliste zorgden ervoor dat de
modellen er op hun best uitzagen.
Het eindresultaat werd door de
cliënten op de catwalk geshowd
onder belangstelling van fotografen
en een groot publiek.
Bewonersvereniging De Merwijck
in Kessel, die bestaat uit cliënten

tijd kunnen zich opgeven voor hopper.
Hoppers zorgen er onder andere
voor dat de activiteiten aangekleed
worden en de bossen helemaal in
thema zijn.
Opgeven voor leider kan bij de
opgaveavond op vrijdag 25 maart om
20.30 uur in het Mafcentrum. Hoppers
kunnen zich opgeven bij de opgave
avond op vrijdag 15 april om 19.30
uur in het Mafcentrum. Een home
opgeven kan door een mailtje te stu
ren naar lieke@kvw-maasbree.nl

Sneldamkampioen
schap Helden

De modeshow bij Atelier Oet de Verf
was één van de vele NLdoet-projecten afgelopen weekend
Zorginstelling Daelzicht deed met
twaalf projecten in de gemeente mee
aan de actie. Vrijwilligers zijn met
cliënten van Daelzicht uit Koningslust
gaan bowlen en naar GaiaZOO
geweest. In Panningen werden de
balkons van begeleid wonen-cliënten
aan de Ringovenstraat aangekleed
met planten en bloemen, cliënten
uit Maasbree gingen culinair aan de
slag in de keuken en bij dagcentrum
de Prikkel werd een high tea
georganiseerd.

en het muziekkorps van Schutterij St.
Willibrordus, die het concert organi
seert, doen mee.
Het concert vindt plaats in het
Oranje Hotel in Meijel. Aanvang is om
13.00 uur en het concert begint om
13.30 uur.

van Daelzicht, Proteion en de
bewoners, werden getrakteerd op
een paasbrunch. In totaal gingen
55 personen aan tafel, waar ze
warm vlees, koude schotels, diverse
soorten beleg en verschillende
soorten brood voorgeschoteld
kregen. Ook wethouder Roland
van Kessel stak de handen uit de
mouwen en bediende de bewoners.
Het fluitercorps St. Hubertus uit
Kessel liet ter afsluiting nog een
miniconcert horen.

Door: Heldense schaak- en damvereniging, afdeling dammen
De Heldense schaak- en damvereniging hield maandag 14 maart
haar jaarlijkse sneldamkampioenschap, waar in totaal acht leden aan
deelnamen.
Na een spannende strijd tijdens
de eerste zeven rondes werd de
eindstand opgemaakt. Daaruit
bleek dat twee leden gelijk waren
geëindigd op de eerste plaats.
Nico Grubben en Lei Janssen zijn
daarmee de twee kampioenen van
dit jaar. Ze bleken allebei slechts

twee remises te hebben behaald
en de overige vijf partijen geheel te
hebben gewonnen. Hans Leenders
eindigde op de derde plek, gevolgd
door Jo Peeters, Eddy Thewis en Johan
Zonneveld. Egbert Zuilhof en Luc
Janssen eindigden ten slotte op een
gedeelde zevende plek.
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Nieuwe thema jeugd 5 x Beringen

Kennismaken met Beringse traditie
De leerlingen van basisschool Sint Josephschool in Beringe kregen op vrijdag 11 maart het nieuwe thema van
5 x Beringen te zien. Het traditionele treffen van zeven dorpen in Europa die (vrijwel) dezelfde naam dragen, staat
voor de schoolkinderen in het thema van ‘Mijn Beringe’. Het treffen vindt één keer in de drie jaar plaats en is dit
jaar van 8 tot en met 11 juli in het Belgische Beringen.

organisatie, Lot Koopmans. “We willen
natuurlijk dat ze over een aantal jaren
bij het sportteam of het supportersteam
komen.”

Sportteams strijden
tegen elkaar
Bij 5 x Beringen strijden sportteams
van de verschillende dorpen tegen
elkaar in het spel zonder grenzen voor
het kampioenschap van dat jaar. Het
feest begon met vijf dorpen, maar
toen het ijzeren gordijn viel, kwamen
er twee dorpen uit Oost-Duitsland bij.
De naam bleef echter hetzelfde.
Met het thema ’Mijn Beringe’ wil
de organisatie dat de kinderen van
Beringe nadenken over hun eigen dorp.
“Met het thema proberen we ieder jaar
de kinderen te laten nadenken over
hoe ze ons eigen Beringe zien”, gaat
Lot verder. “Daarnaast ontwerpen de
leerlingen een oranje T-shirt dat de
Nederlandse ploeg aan kan doen bij
5 x Beringen. Daar is het thema ook
belangrijk bij natuurlijk, dus daar wordt
wel op gelet.”
De kinderen kregen allemaal
een plantje mee naar huis. Het potje
mogen ze beschilderen. Deze worden

allemaal meegenomen naar het treffen
in het Belgische Beringen. De bedoe
ling van het project op de basisschool

is om de kinderen al in een vroeg
stadium kennis te laten maken met
het treffen, vertelt voorzitter van de

Hsv De Ruisvoorn organiseert viscursus

‘Belangrijk dat jeugd de
basis van het vissen leert’
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden houdt ieder jaar viscursussen om de jeugd te onderwijzen over
hoe de vissport werkt. De cursussen vinden dit jaar plaats op de zaterdagen van april en zijn bij visvijver De Breeërpeel in Helden. “We willen natuurlijk nieuwe leden verwelkomen, maar het is volgens ons zeer belangrijk dat de
jongeren de basis van het vissen leren”, vertelt voorzitter van de jeugdleiding Mark Beckers.

Wethouder van cultuur Roland
van Kessel was ook aanwezig bij de
onthulling. Hij kreeg eveneens een
potje mee naar huis. Mét een briefje.
“Daarop staat dat hij dit jaar meegaat
naar België”, lacht Lot. “Ieder jaar gaat
er wel een wethouder mee. Dit jaar
is het maar een uurtje rijden, dus
het kan allemaal wel. Ik denk dat de
burgemeester ook wel weer langskomt
om een kijkje te nemen.”

5 x Beringe-bos
Na de bijeenkomst vertrokken
de leerlingen van groep 7 naar het
5 x Beringe-bos om het een opknap
beurt te geven. Lot: “Het was allemaal
gecombineerd. De onthulling van het
thema en de klussen van de vrij
willigersactie NLdoet. Het bos is van
de gemeente, maar wij verzorgen met
behulp van vrijwilligers het onder
houd. Samen met de kinderen van de
basisschool en de afdeling Groen van
zorginstelling Daelzicht hebben we er
op vrijdag de paden schoongemaakt en
het zwerfafval opgeruimd. Het ziet er
weer allemaal prachtig uit.”

Zelfhulpgroep
stoppen met roken
Mensen uit Peel en Maas die willen stoppen met roken, kunnen vanaf
april een zelfhulpgroep bezoeken. De groep is vrij toegankelijk voor
iedereen die zijn of haar sigaret voorgoed wil uitmaken. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag.
In een zelfhulpgroep kunnen de
deelnemers hun ervaringen delen
met elkaar, zodat er adviezen en hulp
aan elkaar geboden kan worden.
De zelfhulpgroep voor het stoppen

met roken komt op maandagavond
bij elkaar van 19.30 tot 21.30 uur in
het pand van Vorkmeer in Panningen.
Voor opgaves en meer informatie,
mail naar nic.0@hotmail.com

Dienstenveiling
Dörper Kuus
Carnavalsvereniging De Dörper Kuus houdt op zaterdag 19 maart voor
de tiende keer haar dienstenveiling. Het goede doel waar een gedeelte
van het opgebrachte geld naar toe gaat, verschilt ieder jaar. Dit keer is
gekozen voor Kinder Vakantie Werk Helden. De veiling begint om
20.00 uur en vindt plaats bij café De Zoes in Helden.
De diensten, die aangeboden
zijn door particulieren of bedrijven,
worden per opbod verkocht. Er wor
den een kleine honderd diensten op
de veiling aangeboden. Voorbeelden

De viscursus is voor kinderen van
9 tot 14 jaar. Tijdens de zaterdag
middagen krijgen de jongeren
bijvoorbeeld uitgelegd hoe ze om
moeten gaan met een hengel en de
gevangen vis. “Er komt meer bij kijken
dan een snee brood in het water
gooien. Hoe de jeugd om moet gaan
met de gevangen vis is iets wat we de
laatste jaren heel erg duidelijk proberen
te maken. De kinderen moeten de
vissen natuurlijk wel op een goede
manier terugzetten in de natuur. Je vis

in een emmer stoppen kan echt niet
meer.” De vissport bestaat uit verschil
lende technieken en manieren. “Zo heb
je bijvoorbeeld karpervissen en met
kunstaas op roofvissen vissen”, vertelt
Mark. “Dat zijn allemaal verschillende
technieken en wij denken dat het
belangrijk is dat de jongeren de basis
van een vaste hengel eerst onder de
knie hebben. Daarmee kun je vissen
het beste leren. Kinderen zien
tegenwoordig op televisie en internet
de raarste dingen en willen meteen

achter de grote vissen aan, maar wij
willen ze juist bij de basis laten
beginnen. De rest komt later wel.”
De kinderen moeten zelf een vis
hengel meenemen. Kleine m
 aterialen
zoals vishaakjes en een lijn worden
door de vereniging beschikbaar gesteld.
“Met de hengel bedoelen we een
vaste hengel van ongeveer vier tot
zes meter”, legt Mark uit.
Voor meer informatie over de
vereniging en de cursus, kijk op
www.hsv-deruisvoorn-helden.nl

daarvan zijn een oppasmiddag door
de dansmarietjes en het gebruik van
een Bentley voor een fotoshoot. Kijk
voor een overzicht van alle diensten
op www.cvdorperkuus.nl

Zesde editie concert
Wòr Méél Gröts Òp Is
De zesde editie van het concert Wòr Méél Gröts Òp Is (WMGOI) in
Meijel staat weer voor de deur. Het muzikale concert wordt onder andere
verzorgd door Harmonie Eendracht uit Meijel en diverse andere artiesten
uit het dorp.
Onder andere muziek van
Kensington tot Maywood, van Metallica
tot Racoon en Boudewijn de Groot
komt tijdens WMGOI voorbij. Vanaf vrij
dag 18 maart zijn de kaarten verkrijg
baar voor het concert dat op vrijdag 22

april en zaterdag 23 april plaatsvindt
bij gemeenschapshuis D’n Binger.
Kijk voor meer informatie over
Wòr Méél Gröts Òp Is op
www.facebook.com/WMGOI of op
www.harmoniemeijel.nl
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Informatie-avond
over (levens)testament in Baarlo
De bibliotheek in Baarlo en MFC De Engelbewaarder organiseren
samen een informatieavond over het testament en het levenstestament.
Deze vindt plaats op woensdag 23 maart.
Tijdens de avond wordt
er een lezing gegeven door
Yvonne Willemse van Metis
Notarissen Helden. Deze gaat over
onderwerpen die op dit moment
actueel zijn, zoals de eigen bijdrage
in het kader van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), het afstemmen van
testamenten hierop en het tijdig
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School Moves Volleybal

Scholenvolleybaltoernooi
Grashoek
Volleybalvereniging VC Grashoek houdt op zondag 20 maart een scholentoernooi in Grashoek. Het toernooi
maakt deel uit van de Join Volleybal-campagne die vorig jaar werd opgestart vanwege het WK Beachvolleybal en
het EK volleybal voor dames, die beide in Nederland werden gehouden. Het evenement is in het kader van School
Moves Volleybal.

regelen van een notariële volmacht
(levenstestament). De vraag ‘Wie
geeft u het vertrouwen als u het
zelf niet meer kunt’ staat centraal.
De lezing vindt plaats in de biblio
theek bij MFC De Engelbewaarder in
Baarlo en begint om 19.30 uur.
Aanmelden kan via
baarlo@debibliotheekmaasenpeel.nl
of telefonisch via 077 477 17 16.

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
Stichting Reanimatie- en AED onderwijs Helden houdt op woensdag
23 maart een voorlichtingsavond over het project Burger Hulpverlening.
Belangstellenden krijgen tijdens de bijeenkomst voorlichting over
het project. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Huis van
de Gemeente in Panningen.
In de gemeente Peel en Maas
is een netwerk voor burgerhulpver
lening opgezet door de betrokken ver
enigingen en stichtingen in samen
werking met de Regionale Ambulance
Voorziening Limburg Noord (RAV LN).
Vrijwilligers in het netwerk worden
bij melding van een circulatiestilstand
gealarmeerd door een sms.
Deelname aan het project Burger
hulpverlening is pas mogelijk nadat
een voorlichtingsavond bezocht is.

Doel van het project is een structureel
dekkend netwerk creëren van
burgerhulpverleners die kunnen
reanimeren en/of een AED kunnen
gebruiken. Op dit moment zijn er
in de gemeente Peel en Maas 551
burgerhulpverleners geregistreerd
die kunnen worden opgeroepen
bij een hartstilstand. Er zijn in de
gemeente 43 AED’s geregistreerd
die kunnen worden gebruikt door de
burgerhulpverleners.

Informatieavond
KinjerOLS

Het toernooi vindt plaats in
gemeenschapshuis De Ankerplaats
en is voor alle kinderen van

groep 3 tot en met groep 8.
Opgeven is niet meer mogelijk.
Het toernooi begint om 10.00 uur.

Het evenement wordt al een
aantal jaren georganiseerd door
VC Grashoek.

Zes leden gehuldigd

Jubilarissen schutterij
Sint Hubertus Beringe
Schutterij Sint Hubertus uit Beringe heeft zondag 13 maart in totaal zes jubilarissen gehuldigd in een bomvol
Sjuttershoehs. Bij elkaar opgeteld hebben de jubilarissen 235 jaar vrijwilligerswerk voor de schutterij gedaan.

Stichting Kinderopvang Meijel (SKM) en de twee Meijelse schutterijen
houden op dinsdag 22 maart een informatieavond over het KinjerOLS.
De avond vindt plaats bij SKM aan de Kurversweg in Meijel. Het begint om
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Leden van Sint Willibrordus en Sint Nicolaas
komen vertellen over het jeugdevenement.

De organiserende verenigingen
willen een tijdelijke Meijelse kinder
schutterij oprichten met kinderen uit
groep 6, 7 en 8. De kinderen gaan zelf
uniformen en muziekinstrumenten
maken. Ook wordt er geoefend met
marcheren, schieten en muziek maken.

Dit staat onder begeleiding van de
twee schutterijen. Het KinjerOLS vindt
dit jaar plaats op dinsdag 28 juni in
Maasmechelen.
Aanmelden voor de informatie
avond kan door een mail te sturen naar
kinjerols@gmail.com

Jubilaris Wim van Dijnen werd
eerder al gehuldigd wegens zijn
60-jarig lidmaatschap. Namens
de Noord- en Midden-Limburgse
Schuttersbond Juliana waren Ger
Heldens en Maurice Warries aanwezig
om de jubilarissen toe te spreken.
Vanuit de schutterij voerden voorzit
ter Leon Peeters en beschermheer
Peter van Horen het woord.
Hans van Zon werd geroemd

wegens zijn 25-jarig lidmaatschap en
vanwege zijn bestuurlijke inzet en het
beheer van de tuin. Jo Lormans, die
al 40 jaar lid is, maakte zich in het
verleden sterk als bouwmeester van
de huidige accommodatie. Ook Bert
Craenen werd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap gehuldigd. In al die jaren
vervulde hij tal van functies binnen de
vereniging, waaronder die van vaan
deldrager. Als ‘achterop-schut’ en ‘chef’

oud ijzer werd Wiel van de Munckhof
tegelijk met ‘de moeder van de schut
terij’ Ied Peeters, beiden 40 jaar lid,
geroemd. Tot slot werd Geert van
Zon, die 50 jaar lid is, in het zonnetje
gezet vanwege zijn grote steun als
lid. Twee leden die 15 jaar lid zijn,
kregen een bloemetje. Na de speeches
voerde de nieuw opgerichte Beringse
schutterij-drumband een serenade op
voor de jubilarissen.
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Gevoelige nederlaag

Koploper HBC
verliest
Door: beugelclub HBC
Het eerste team van beugelclub HBC uit Helden heeft op zaterdag
12 maart uit met 3-2 verloren van Ell. De koploper in de ereklasse leed
een gevoelige nederlaag tegen de nummer vijf.
Als eerste kwam Frank Kusters
uit tegen Marco Caris. Al vroeg in de
partij wilde Frank een bal voor de ring
zetten. Deze was net te kort en kwam
tegen de ring aan te zitten. Marco
profiteerde optimaal en nam een
10-6 voorsprong. Toen twee pogingen
om te kameren bij Frank mislukten,
kon Marco eenvoudig doorbeugelen
naar de 30. De tweede partij tussen
Johan Peeters en Jo Briels was een
spannend duel. Jo speelde aanval
lend en pakte direct twee punten
voorsprong. Even later stond het weer
gelijk, 10-10. Jo durfde op het eind als
eerste de aanval te kiezen en zette
zijn bal voor de ring. Johan wilde via
de wanden ook vrij gaan, maar deze
bal was te kort. Dit bleek achteraf ook
de beslissende bal te zijn waardoor Ell
een 2-0 voorsprong nam.
De derde partij ging tussen Edwin
Zelen en Wiel Mennen. De beste kans
kreeg Edwin toen Wiel een slag wilde
verdedigen, maar zijn bal te kort

kwam. Een gelukkige splitser van Wiel
op 24-24, bracht Edwin opnieuw in de
problemen. Wiel bleef rustig en won
het duel.
In de vierde partij had Paul
Reynders geen kind aan Mat Tunissen.
Mat maakte een paar missers op rij
waardoor Paul al snel op een 18-10
voorsprong kwam. Paul beugelde
rustig door en gaf Mat daarna geen
kansen meer om nog terug in de
wedstrijd te komen. Als laatste volgde
er een spannende partij tussen Johan
Verest en Gerard Driessen. Op 28-26
voor Johan moest Gerard twee dingen
verdedigen door de twee ballen van
Johan boven de ring precies tegen
elkaar aan te spelen. Dit lukte en
Johan kon alleen nog via twee wan
den vrij gaan. Gerard deed vervolgens
28-28 door de ring. Aan Johan de taak
om Gerard vast te zetten omdat hij
de dertig voor de ring had zitten. Dit
lukte en zo ging het laatste punt mee
naar Helden.

Terechte winnaar

RKMSV pakt
nipte winst in
Tegelen
Door: voetbalvereniging RKMSV Meijel
Het eerste herenteam van RKMSV Meijel heeft op zondag 13 maart
een overwinning behaald tegen TSC’04. Uit in Tegelen zegevierden de
Meijelnaren met 0-1. De zege was terecht te noemen.
De Tegelenaren hadden de eerste
helft weinig in te brengen tegen de
in het zwart geklede Meijelnaren.
Ondanks de felle tegenwind was
RKMSV veel sterker, maar grote
kansen waren er niet te noteren in
de beginfase. Naar mate de wedstrijd
vorderde, werd RKMSV steeds gevaar
lijker, maar de aanvallers hadden het
vizier nog steeds niet op scherp staan.
Een kwartier voor rust kroop
TSC wat meer uit haar schulp
en had RKMSV moeite met hun
doorgeschoven middenvelders.
Daardoor kwamen er wat kleine
kansjes. De meeste ballen vlogen
ruim naast de goal, al waren twee
vrije trappen zeer gevaarlijk. Waar
de eerste nog rakelings langs de
kruising vloog, moest doelman Bjorn
van Nienhuijs handelend optreden bij
een tweede vrije trap. De ruststand
was 0-0.
In de tweede helft had RKMSV
de wind in de rug en zou het iets
gemakkelijker moeten worden, maar
door de ontstane ruimtes waren er

ook meer kansen te noteren voor
TSC’04. De eerste was al binnen een
minuut, maar de slappe inzet werd
gemakkelijk opgeraapt door Bjorn van
Nienhuijs. Aan de andere kant werd
Jimmy Flipsen gelanceerd, maar hij
wist de doelman niet te verschalken.
Even later was het Ad Snijders die
door een schitterende actie vrij voor
de goal kwam te staan, maar hij
schoot tegen de paal.
Er leek afgestevend te worden
op een bloedeloze 0-0, maar niets
bleek minder waar. Vijf minuten
voor tijd werd Hayke Snijders tegen
de grond gewerkt in het strafschop
gebied. De scheidsrechter twijfelde
geen moment en wees resoluut naar
de stip. Dit buitenkansje liet Hayke
zich niet ontnemen en hij stuurde de
doelman de verkeerde hoek in, 0-1
voor RKMSV. De laatste minuten was
het pompen of verzuipen voor TSC’04,
maar men beet zich steeds stuk op de
solide verdediging van RKMSV. Al met
al een verdiende overwinning voor
RKMSV.
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Sledehondenrenners Grashoek Europees kampioen

Zestien husky’s als
levenswijze

Gudrun en Carel van de Mortel uit Grashoek werden in januari Europees kampioen sledehondenrennen in het
Zwitserse Sankt Ulrich am Pillersee. Nu de winter voorbij is, kunnen hun honden weer genieten van hun vakantie.
Vanaf september wordt het strakke trainingsschema weer opgepakt met als grote doel het winnen van het WK in
Noorwegen volgend jaar.

Carel in actie bij één van zijn wedstrijden (Foto: Erwin Heckl)
Gudrun (36) en Carel (43), allebei
geboren in Noord-Brabant, raakten zo’n
veertien jaar geleden besmet met het
sledehondenvirus. Gudrun: “Toen ik
nog thuis woonde, zei ik al tegen mijn
ouders dat als ik uit huis zou gaan, ik
een husky zou kopen. Toen beloofde
mijn vader dat hij er één voor mij zou
kopen. Mijn moeder zei vervolgens het
zelfde. Dus dat waren er al twee. Toen
ik Carel leerde kennen zei hij dat hij
helemaal geen hond hoefde. Inmiddels
hebben we er zestien thuis.”

Iedere dag
om 05.45 uur op
“We begonnen in 2004 met het
rijden van races met de honden,”
vertelt Carel. “Toen was het echt nog
proberen en wennen. De honden die
we toen hadden, waren ook niet zo
geschikt voor de sport. Maar je groeit
er in. Tegenwoordig hebben we alles

Gudrun met een paar van haar honden

heel goed op orde. We hebben de
juiste honden met de juiste bloedlijnen
en we letten heel goed op zaken als
voeding, materiaal en training.” Carel
werd al zeven keer Nederlands kampi
oen, tweede en derde op het EK, vierde
op het WK en dus Europees kampioen
in januari.
De twee steken behoorlijk wat tijd
in hun husky’s. Carel: “Iedere dag staan
we om 05.45 uur op om de honden te
voeren en de kennels schoon te maken.
Daarna moeten we zelf nog douchen
en onszelf klaarmaken om te gaan
werken.” En dan is er nog de winter.
Ieder jaar vertrekken ze in decem
ber naar sneeuwgebieden in Italië,
Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Duitsland
en Frankrijk om wedstrijden te rijden.
Pas in februari komen ze terug naar
Nederland.
Achttien honden gaan mee in hun
bus. Twaalf zijn er geschikt voor de
races. Carel doet bij wedstrijden mee in

de klasse met zes honden, Gudrun rijdt
met vier husky’s. Als het uitkomt qua
tijd en mogelijkheid, doet Carel ook nog
mee in de klasse met twee honden.
Ze doen beiden mee in de sprintklasse.
Dat betekent voor Carel wedstrijden
van twaalf tot veertien kilometer lang
en voor Gudrun races over acht tot tien
kilometer.
Vanaf september wordt er volop
getraind. Carel: “Als het weer kouder is
dan tien graden, gaan we weer trainen.
Elke dinsdag, donderdag, zaterdag
en zondag staan we om 07.00 uur
’s ochtends in het bos om te trainen.
Als we in december richting de sneeuw
gaan, trainen we in die gebieden nog
een paar weken. Daarna gaan we
wedstrijden af. Dat zijn er een stuk of
acht per seizoen.”

Passie, sport,
verslaving, hobby
Een passie noemt Carel het.
“Of een sport, een verslaving, een
hobby, geef het maar een naam.”
Gudrun: “Misschien wel een levens
wijze. Wij richten elke dag en ieder jaar
speciaal in voor de honden, dus het
is wel meer dan zomaar een hobby.”
Carel: “We doen ook geen honden weg.
Je hebt renners die alleen de beste
kiezen en de rest vervolgens wegdoen,
maar wij houden alle honden die wij
kopen.”
Door het jaar heen werken ze extra
veel, om in de winter weer richting
de Alpen te kunnen trekken met hun
winterbestendige caravan. “Voor ons
is dat een soort vakantie”, zegt Carel.
“We gaan ’s avonds ook lekker eten met
vrienden en we drinken ook absoluut
wel een pilsje. We komen in prachtige
gebieden. Zo trainen we vaak in Italië
in natuur die je normaal alleen in films
ziet. Of dan zitten we tussen de bergen
in ‘the middle of nowhere’ met vrien
den en de honden. Fantastisch toch?”
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Helden en Beringe spelen gelijk
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
De tweede editie van de derby tussen de eerste herenteams van voetbalverenigingen VV Helden en VV BEVO
stond op zondag 13 maart op het programma. Ditmaal was Helden de gastheer. Waar het in Beringe in een
bloedeloze 0-0 eindigde, werd het ditmaal 1-1.

Voor rust hadden de Heldenaren
het betere van het spel. Edwin
Heuvelmans mocht de grootste kans
voor zijn rekening nemen, toen hij
eigenhandig het zestienmetergebied
van de tegenstander binnen soleerde.
Het daaropvolgende schot werd echter
geweerd door doelman Steeghs.

Helden
met tien verder
De gasten uit Beringe waren een
aantal keer dreigend in de buurt van
het Heldense doel, maar echte kansen
leverde het de ploeg van trainer
Paulissen niet op. Vlak voor rust kreeg
Helden wel een flinke tik te verwerken
toen Frank Bouten moest inrukken.
De scheidsrechter beoordeelde dat
aanvaller Vossen doorgebroken was op
het moment dat Bouten hem ten val
bracht, waardoor Helden de rest van de
wedstrijd met tien man verder moest.
Dat de Heldenaren met slechts
tien spelers op het veld stonden, was
niet direct te merken in de tweede
helft. Het hield het betere van het spel
en zag dat beloond worden toen Tom
Peeters de score opende nadat een

vrije trap van Ton Peeters niet gepakt
werd door doelman Nick Steeghs.

Zoeken
naar gelijkmaker
Beringe wist daarna dat het alle
registers open moest trekken om nog
kans te maken op een of meerdere
punten.Het ging daarom ook vol op
zoek naar de gelijkmaker met een
aantal kansen voor onder andere Kevin
Vossen en de gebroeders Minten tot
gevolg. Deze troffen echter allemaal
geen doel. Toch mocht Beringe in
de blessuretijd alsnog een treffer
bijschrijven toen Guus Maessen in het
eigen strafschopgebied een overtreding
beging met een strafschop tot gevolg.
Eric Minten stuurde de Heldense
doelman vakkundig de verkeerde
kant op, waardoor de punten gedeeld
werden.
Beide ploegen hadden graag gezien
dat ze meer hadden overgehouden aan
deze wedstrijd. De late gelijkmaker was
vooral zuur voor Helden. Beringe had
zich daarentegen in de rust wel wat
meer voorgesteld met één helft tegen
tien man voor de boeg.

Twee kampioenen Mannen Peelpush verliezen
BCM’80
van nummer twee
Door: badmintonvereniging BCM’80
Twee ploegen van badmintonvereniging BCM’80 uit Baarlo en Maasbree
zijn onlangs kampioen geworden. Het eerste team wist op zondag 13 maart
Limburgs kampioen te worden. Het derde team vierde op woensdag 8
maart al het kampioenschap.

Door: Ivo Naus, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel liet het op zondag 13 maart afweten in
misschien wel één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De mannen van Guido Gortzen traden aan
tegen de huidige nummer twee op de ranglijst, de Groningse gasten van DIO/Bedum. Het werd 3-2 voor de gasten.

BCM’80 1 met Sieuwe Maas, Mariska
Peeters, Kim Gommans en Jules Zeelen
Op zondag 13 maart was de wed
strijd van het eerste team, bestaande
uit Sieuwe Maas, Mariska Peeters, Kim
Gommans en Jules Zeelen om Limburgs
kampioen te worden. Deze wedstrijd
werd gespeeld tegen de kampioen van
de derde klasse poule 1 BC Cosmos 2
uit Eygelshoven.
De wedstrijd, bestaande uit vijf
onderdelen, werd gewonnen met 4-1.
Team 1 uit Maasbree bleek toch te sterk
voor de andere kampioen. Hierdoor
werd BCM’80 1 Limburgs kampioen en
kregen ze van John op het Veld, voorzit
ter Regio Limburg, de beker uitgereikt.
Deze beker zal bij de collectie bekers
van de badmintonclub in de sporthal

gezet worden.
Op woensdag 9 maart moest
team 3 (bestaande uit Robin van Dijk,
Jessie Vaessen, Simon van Beek en Ian
Ketelings) de laatste wedstrijd spelen
in hun klasse van de streekcompetitie.
Ze hadden aan één punt voldoende om
kampioen te worden.
Team 3 wist glansrijk met 8-0 te
winnen en hiermee het kampioen
schap binnen te halen. De ploeg wist in
deze competitie ongeslagen kampioen
te worden. Van de acht gespeelde
wedstrijden werden er zes met 8-0,
één met 7-1 en één met 5-3 gewon
nen. Maar vier verliespunten in de hele
competitie dus.

Vooraf leek het voor Peelpush
een thuiswedstrijd zoals alle andere
te worden. Met enthousiasme werd
er gestart en DIO werd meteen onder
druk gezet. Fouten aan de thuiszijde
zorgden er uiteindelijk voor dat DIO
toch bij kon blijven. Boven de twintig
punten toonde Peelpush zich echter
weer heer en meester en de eerste
set bleef in Meijel, 25-17.

Geen garantie
Het vertoonde spel bleek geen
garantie te geven voor directe winst.
Veel fouten aan de Meijelse zijde
zorgden ervoor dat DIO beter in het

spel kwam. Ze wisten ook optimaal
te profiteren van de fouten van
Peelpush. Het bleef gelijk op gaan,
maar op het einde van de set wisten
de Groningers de tweede set naar
zich toe te trekken, 24-26. Set drie
was het vertrouwde Peelpush zoals
het gehele seizoen al zichtbaar was.
Met degelijk spel en weinig fouten
werd DIO/Bedum volledig overklast,
25-14. Alsof de Meijelse heren niet
realiseerden dat de wedstrijd nog niet
gespeeld was, begon het mat en met
veel fouten aan de vierde set. Wel kon
een kleine voorsprong tot het slot van
de set behouden worden. DIO wist

daarna echter toch nog de vierde set
te winnen, 26-28.

Geloof weg
Het geloof van Peelpush was in de
vijfde set weg. DIO begon steeds meer
te geloven in de winst. Ze speelden
vol overgave en zonder angst, wat
resulteerde in een 11-15 eindstand in
de vijfde set. Het betekende de eerste
thuisnederlaag voor Peelpush. Naar
alle waarschijnlijkheid kan Peelpush
het kampioenschap tijdens de
uitwedstrijd op 2 april in Den Dungen
alsnog vieren.
(Foto: Wim Simons)
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Klasse tot 55 kilogram
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Winst was te halen

Zilveren medaille judoka Heren VC Kessel
JC Helden op NK
verliezen van
Weert
Door: judovereniging JC Helden
In Apeldoorn werden op zaterdag 12 maart de Nederlandse kampioenschappen voor jeugd tot 15 jaar gehouden. Voor Judoclub Helden hadden zich elf judoka’s geplaatst. Joris Moors uit Koningslust presteerde fantastisch en
won zilver in de klasse tot 55 kilogram.

Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste herenteam van VC Kessel speelde op zaterdag 12 maart
tegen de heren van Weert. Een zeer bekende tegenstander waar de
winst zeker te halen viel. Dat bleek echter niet het geval. Weert won
met 3-1.
De eerste set werd fanatiek
begonnen en de ploeg uit Kessel
nam een kleine voorsprong. De hele
set bleef het dicht bij elkaar, waarbij
de Kesselse mannen na 20-20 het
initiatief namen en uitliepen naar
23-21. Weert kwam echter langszij
met een serviceserie, waarbij de
pass erg onder druk stond. Tekenend
was dat Weert de set binnenhaalde
na een passfout aan Kesselse kant.

Aan elkaar gewaagd
De tweede set had eigenlijk
hetzelfde beeld. de teams bleven
aan elkaar gewaagd. Kessel bleek

doortastend genoeg om de tweede
set wel binnen te halen. Een 1-1
stand en nog volop kansen om de
wedstrijd te winnen, mits er van
eigen kracht uitgegaan werd. Daar
ontbrak het echter aan in de derde
en vierde set. De servicepass was
ondermaats en ook aanvallend
kon het niet afgemaakt worden.
Tel daar een matig verdedigend
optreden en hier en daar wat pech
bij op en het wordt moeilijk om
nog een kans te maken. De derde
en vierde set werden verloren door
een gebrek aan inzet aan Kesselse
kant.

Links Joris Moors uit Koningslust
Na een moeizame eerste partij, die
Joris op shido won, kwam hij op stoom.
De tweede ronde won hij overtuigend
op ippon met een sankaku-techniek.
In de kwartfinale moest hij aantreden
tegen één van de favorieten. Joris rea
geerde perfect op een schoudertech
niek van zijn tegenstander en verraste
hem met een verwurging. In de halve
finale scoorde hij met een perfecte

overname een snelle ippon. Na drie
keer ippon achter elkaar stond hij dus
in de finale, die hij echter verloor.
Luna Lucker, de laatste maanden
goed in vorm, won haar eerste partij
overtuigend op ippon. Daarna verloor
ze discutabel na een straf. De twee
partijen hierna werden opnieuw
met, zoals we van haar gewend
zijn, mooi, technisch judo gewon

nen. De spannende vijfde partij ging
verloren in de laatste dertig seconden.
Na haar Limburgse titel eindigde ze nu
als zevende van Nederland.
Janine Janssen, Eefje Moors, Daan
Smits, Jarno Hoenson en Brent Schuijers
wonnen ieder één partij. Hannah
Konings, Chris Joosten, Aron Theunissen
en Dali Lucker judoden goed, maar
wisten geen partij te winnen.

West Plant Group is een teeltbedrijf dat gespecialiseerd is in
kool-, selderij-, prei-, kruiden- en aardbeienplanten in trays met
als afzetgebied geheel Europa. Primair is WPG een vollegrondsgroenteplantenkwekerij voor de professionele markt. Productontwikkeling en productinnovatie krijgen veel aandacht.
Wij zijn op zoek naar een

Teeltmedewerker

m/v

Functieomschrijving

In deze functie ben je werkzaam bij de afdeling teelt en draag
je bij aan:
• het uitvoeren van de gewasbescherming;
• het uitvoeren van gewaswerkzaamheden;
• het technisch werk in de kassen;
• het op termijn draaien van alarm- en weekenddiensten voor alle
kasafdelingen.

Functie-eisen

• je bent in het bezit van een spuitlicentie;
• je hebt een (V)MBO opleiding in een groene studierichting of
vergelijkbare ervaring;
• je hebt affiniteit met de opkweek van (jong) plantmateriaal in
klimaatcellen en kassen;
• je kunt werken met (klimaat)computers;
• je bent een teamplayer met een flexibele instelling.

Nijntje-beweegdiploma’s
GV Concordia uitgereikt
Ruim 35 gymkinderen van gymnastiekvereniging GV Concordia hebben zaterdag 12 maart hun beweeg
diploma gehaald. De ‘gymkids’-lessen worden gegeven in Egchel, Grashoek, Beringe en Panningen, maar de
afsluiting van de les vond zaterdag 12 maart plaats in Panningen. Het was een drukbezochte ochtend waarbij
alle kinderen ruim vijftien verschillende onderdelen aan hun ouders, opa’s, oma’s en andere bekenden
hebben laten zien. Bij die onderdelen kwamen alle basis-bewegingsvormen aan bod: klimmen, zwaaien,
rollen en balanceren. Na afloop kregen alle kinderen hun Nijntje-beweegdiploma uitgereikt.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

salariëring volgens de CAO Glastuinbouw;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
doorgroeimogelijkheden binnen je vakgebied;
scholingsmogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd en wil je werken in een collegiaal team?
Stuur dan een brief onder vermelding van ‘Functie Teeltmedewerker’
aan de directie van West Plant group, Postbus 3140, 5902 RC Venlo
of e-mail naar administratie@westplantgroup.com

www.westplantgroup.com
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Gelijkspel voor SV Egchel Ruime overwinning Grashoek
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 13 maart op bezoek bij Rood Wit’67 een gelijkspel
behaald. In Budel-Dorpplein werd het 1-1. Een uitslag die over de hele wedstrijd bezien terecht was.
Onder een fraai zonnetje,
vergezeld van een koud windje, was
scheidsrechter van Geffen uit Eerden
de leidsman. Hij floot een prima duel.
In de eerste helft waren de bezoekers
in de meerderheid wat kansen
betreft. Zo werd een uithaal van Lex
Verstappen uit het doel gekopt en tot
corner verwerkt en verscheen
dezelfde Lex vrij voor doelman Nick
Roost maar zag hij zijn schot over
gaan. De thuisclub kreeg in de eerste
45 minuten verschillende corners te
nemen, maar wist ook hieruit geen
rendement te halen. Zo gingen de

ploegen de rust in met de bekende
brilstand. Pas in de 51e minuut werd de
score geopend. Na een mooie aanval
over diverse schijven kwam de bal bij
Frank Gielen terecht. Die liet met een
schuiver in de linkerhoek keeper Nick
Roost volledig kansloos, 0-1. Tien
minuten later was de stand alweer in
evenwicht. Uit een prima vrije trap
zorgde Youri van Gils met een kopbal
voor 1-1. Vervolgens was Rood Wit de
bovenliggende partij. Het trachtte met
lange ballen gevaar te stichten in de
Egchelse defensie. Met snelle uitbraken
wist Egchel nog voor enige dreiging

aan de overzijde te zorgen. Een goed
schot van Juul Stammen ging maar
net over.
In de slotfase waren er nog
enkele hachelijke momenten voor
het doel van keeper Bjorn Oomen
van Egchel na enkele corners en vrije
trappen. Egchel kwam deze fase
echter zonder kleerscheuren door.
In de allerlaatste minuut had Frank
Gielen de winnende treffer voor de
oranjehemden op zijn schoen, maar
hij schoot in de handen van keeper
Roost. Het bleef tenslotte bij een
terechte 1-1.

Binnen R&D Services ondersteunt de afdeling Farm het veredelingsonderzoek en de zaadproductie
op facilitair en teelt technisch gebied. De afdeling Farm is gespecialiseerd in planten opkweek,
plantenteelt en teelt van groente zaden. De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in
kassen, op vollegronds percelen, tunnels, laboratoria of in klimaatcellen. Voor deze afdeling is
Bayer - Vegetable Seeds op zoek naar diverse ambitieuze kandidaten voor de volgende functies:

Farm worker

• In deze functie houd je je bezig met gewasverzorging, dat o.a. bestaat uit onkruid wieden,
bestuivingswerk, oogsten en/of laboratorium werk.
• Je bent in het bezit van een LBO+ / MBO opleiding in een groene studierichting
(bijvoorbeeld MTuS of overeenkomstig) of/en vergelijkbare werkervaring.

Farm technician

• Na een ruime inwerkperiode zelfstandig, individueel of in een groep kunnen opereren bij de
uitvoering, de coördinatie of het begeleiden van alle werkzaamheden gerelateerd aan projecten
waarvoor Farm verantwoordelijk is.
• Je bent in het bezit van een LBO+ / MBO opleiding in een groene studierichting (bijvoorbeeld MTuS
of overeenkomstig) of/en vergelijkbare werkervaring. Tevens heb je ervaring in het begeleiden van
(tijdelijke) medewerkers bij diverse projecten op alle voorkomende werkplekken.

Farm technician specialist allround

• Na een ruime inwerkperiode werk je zelfstandig, of in een groep aan de uitvoering, de coördinatie
of het aansturen van alle werkzaamheden gerelateerd aan projecten waar Farm verantwoordelijk is.
Tevens ben je betrokken bij het plannen en zorgdragen voor de uitvoering van specialistische Farm
taken voor projecten (in afstemming met interne opdrachtgevers).
• Je bent in het bezit van een MBO opleiding in een groene studierichting (bijvoorbeeld MTuS
of overeenkomstig) of/en vergelijkbare werkervaring. Tevens heb je ervaring met het aansturen
van medewerkers.

Specialist kastechniek

• Binnen het Kassenteam specialiseer je je onder andere op technisch onderhoud van kassen en
kasinstallaties, bied je ondersteuning/advies aan gebruikers van klimaat-, watergeef- en cv-systemen.
Tevens ben je verantwoordelijk voor begeleiding en opleiding van (tijdelijke) medewerkers bij diverse
kasprojecten.
• Je bent in het bezit van een MBO+ / HBO-opleiding in tuinbouw met affiniteit voor techniek en
glastuinbouw (water, energie en klimaat) ook in relatie tot telen van gewassen. Ervaring met moderne
klimaatcomputersystemen is een pré.

INFORMATIE & SOLLICITATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Keunen,
Farm Foreman Kassen, tel. 06 22 37 17 95 of Ad Braat,
Farm Foreman Imkerij tel. 06 22 55 82 53. Voldoe je aan het
profiel en heb je belangstelling? Stuur dan je sollicitatiebrief en
CV per mail naar recruitingnl@bayer.com voor 31 maart 2016.

Passion to innovate | Power to change

Door John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Tegen hekkensluiter Griendtsveen heeft het eerste herenteam van
Grashoek op zondag 13 maart een degelijke 4-1 overwinning behaald.
Ondanks dat de gasten er na dit seizoen mee ophouden en fuseren met
Helenaveen, waren ze niet naar Grashoek gekomen om de drie punten
cadeau te doen.

In de eerste 45 minuten kon
Grashoek zijn draai absoluut niet vin
den. Dat Griendtsveen zelfs kon scoren,
mocht Grashoek zichzelf aanrekenen.
Te slap verdedigen en slecht posi
tiespel waren er de oorzaak van dat
Mohammed Zunker kon scoren.
Wat halve kansen en ongevaarlijke
afstandschoten van Bas Gloudemans en
Marcin Kokoszka brachten Griendtsveen
hierna zeker niet in verlegenheid. Diep
in de blessuretijd van de eerste helft
lukte het Chris Hunnekens na een pass
van Marco Sijben om de achterlijn te
halen waar Chris de bal mooi voortrok
op Bas Gloudemans die wel raad wist
met de bal. Een verrassend maar uiterst
belangrijk doelpunt vlak voor rust.
Na de thee ging Grashoek door
en profiteerde het van de onrust die
het veroorzaakt had bij de gasten.
Een corner in de 47e minuut werd
door Benny van Berlo ingekopt, 2-1.
Grashoek ging door en speelde een

klasse beter dan in de eerste 45
minuten. Marcin Kokoszka scoorde
tien minuten later met een geplaatst
schot de 3-1. Hiermee was de wedstrijd
gelopen, want de gasten konden zoveel
Grashoeks geweld in zo’n korte tijd niet
verkroppen.
In de 77e minuut zette Grashoek de
eindstand op het scorebord. De treffer
kwam voor een groot deel op het conto
van Chris Hunnekens die zich prima vrij
speelde en de bal breed gaf aan Bas
Gloudemans, die vervolgens de bal
voor het intikken had. In de laatste tien
minuten mochten daarna nog twee
zeventienjarigen het veld op draven.
Sjoerd Rijs en Brandon Sijben kwamen
in de plaats van Bas Maessen en Stan
Hunnekens. Wat in eerste instantie een
moeilijke middag leek te gaan worden,
werd in twaalf minuten tijd compleet
omgekeerd. Grashoek deed uiteindelijk
wat het moest doen: winnen van de
hekkensluiter.

Slapak gekwalificeerd
voor ONK motorcross
De Heldense motorcrosser Freek Slapak heeft zich zondag 13 maart in
het Zeeuwse plaats Axel gekwalificeerd voor het Open Nederlandse
Kampioenschap Dutch Masters of Motorcross.
Het was de eerste wedstrijd
van het seizoen. Afgelopen winter
maakte Freek de overstap van de
125cc jeugd naar de MX1 nationalen.
Op basis van zijn resultaten in de

NK-wedstrijden, hij werd zesde, mocht
hij zich proberen te kwalificeren voor
de wedstrijd. Van de 53 deelnemers
aan de training mochten er veertig
starten.
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Panningen wint van FC Oda

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen heeft op zondag 13 maart met
4-1 gewonnen van FC Oda uit Weert. De toeschouwers zagen, vooral in de
tweede helft, een niet onaardig Panningen dat terecht de drie punten in
eigen huis hield. Punten die prima van pas komen in de strijd tegen
degradatie uit de derde klasse C, waar de krachtsverhoudingen elke week
anders liggen en waar iedereen van iedereen kan winnen.
In het eerste kwartier van de wed
strijd waren er voor beide voorhoedes
nauwelijks bruikbare ballen. Kansen
waren er dan ook niet. FC Oda liet met
een gemiste kopbal het eerst van zich
spreken. Daarna nam Panningen het
voortouw.
Uitblinker Roy Schijven bereikte in
de 26e minuut Remco Litjens die de
1-0 binnentikte. Een snoeiharde kopbal
van Berat Bathiri aan de andere kant op
de paal had de 1-1 kunnen zijn. Zo ver
kwam het echter niet. Vlak voor rust
bouwde Panningen haar voorsprong
verder uit. Ilias Amhaouch schoot een
in eerste instantie afgeslagen aanval
snoeihard binnen, 2-0.
Metten na rust schoot FC Oda uit de
startblokken. Topscoorder Brian Yanga
kon een voorzet echter net niet met het

hoofd bereiken. In de 52e minuut nam
Remco Litjens een pass vanuit de ver
dediging vakkundig aan en legde zijn
directe tegenstander in de luren. Het
daaropvolgende doelpunt werd echter
afgekeurd door de, overigens soeverein
leidende, scheidsrechter Vrenken uit
Haelen. Het bleek uitstel van executie.
In de 61e minuut bereikte Roy
Schijven met een fraaie pass Ilias
Amhaouch. Die was met de bal aan
de voet sneller dan zijn tegenstanders
en rondde onberispelijk af, 3-0. Twee
minuten later tikte Remco Litjens
de 4-0 binnen. De eretreffer van de
Weertenaren (4-1 in de 89e minuut)
was nog slechts van belang voor de
statistiek. Panningen won verdiend van
FC ODA en stijgt naar een voorlopig
veilige tiende plaats.

Complete offday van Baarlo
bij ’rode lantaarn’ VOS

Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op het kunstgrasveld van de Venlose hekkensluiter VOS beleefde het
eerste herenteam van voetbalvereniging Baarlo een complete offday. De
ploeg werd volledig verrast en met een forse 5-1 nederlaag naar huis
gestuurd. Het ontbreken van de geblesseerde topscorer Matthijs Hanssen en
de eveneens geblesseerde Leon Peeters mochten niet als excuus gelden.

Rik Schotman verwikkeld in een fel duel om de bal met een VOS-speler
onder toeziend oog van ploeggenoot Frank van Oijen (rechts). (Foto: Len Gielen)

In het eerste half uur leek er
desondanks nog weinig aan de hand te
zijn, want Baarlo had een optisch licht
veldoverwicht. Al leidde dit nauwelijks
tot echte kansen. Een bal op de paal,
nota bene een VOS-verdediger, na een
hoekschop, was in feite het enige
wapenfeit met echt doelgevaar. Tot het
laatste kwartier voor de rust, want
daarin was de Venlose ploeg bij
vlijmscherpe uitvallen liefst driemaal
trefzeker. Al werd de thuisploeg daarbij
ook weinig in de weg gelegd.
Allereerst bij de openingstreffer van
Ismael Azdad die geheel vrijstaand voor
doel op maat werd bediend en de bal
eenvoudig voor het inschuiven had, 1-0.
Die vervolgens een vijftal minuten later
vrije doortocht kreeg van de weifelende
Baarlo-defensie bij een lange, hoge bal
door het centrum en daarbij opnieuw
feilloos afrondde, 2-0. Ploeggenoot
Davy Elmir zette op slag van rust de
thuisclub helemaal op winstkoers na

een mooie individuele en uiteindelijke
ook effectieve actie vanaf de
rechtervleugel, 3-0. Met enkele wissels
probeerde Baarlo na rust wanhopig het
tij te keren. Ondanks goede
bedoelingen viel de gehoopte snelle
tegentreffer niet. Halverwege de
tweede helft maakte Ismael Azdad
namens de thuisclub aan alle Baarlose
illusies definitief een einde met twee
treffers binnen drie minuten, 5-0. Voor
Baarlo zat er uiteindelijk niet meer in
dan een eretreffer in de slotfase. Met
een fraai doelpunt van
centrumverdediger Luc Canjels die de
bal uit een hoekschop van Rick Nelissen
voorbij de tweede paal ineens op de
slof nam en diagonaal binnenschoot,
5-1, hield de ploeg in ieder geval
nog de reputatie in stand dat het iedere
wedstrijd minimaal éénmaal weet te
scoren. Een schrale troostprijs in het
meest matige duel van Baarlo in het
seizoen tot nu toe.

verstand van tuin & dier
verstand van tuin & dier

zaterdag 19 maart
van 7.00 - 9.00 uur

* vraag in de winkel de voorwaarden of kijk op welkoop.nl/acties.
Niet in te leveren in de webwinkel.

PANNINGEN

Vroege
Vroege Vro
vogel
vogel vog
korting
korting kort

20% 20
KORTING
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Op zaterdag
19 maart vanOp zat
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7.00 - 9

J.F. Kennedylaan 12a tel.: 077 - 308 23 60

* Vraag in de winkel de voorwaarden. Niet in te leveren in de webwinkel.
Kijk voor de voorwaarden op welkoop.nl/acties
* Vraag in de winkel de voorwaarden. Niet in te leveren in de webwinkel.
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Grubbenvorst start fel

NK dressuur

Brons voor Heldense
Anouk Neefs
Door: Judith Oostenbrink, PSV De Cavaliers Helden
Tijdens het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 maart vond het
tweede deel van de NK dressuur voor paarden en pony’s plaats in Ermelo.
Hier wist Anouk Neefs van paardensportvereniging De Cavaliers uit
Helden wederom een podiumplek te behalen.
Met haar pony Champ of Dance
behaalde ze de derde plek in de DL1klasse, goed voor brons. In Helden
vond een oefenwedstrijd plaats die
werd georganiseerd door de veteranen
van Helden. Hier konden ook de wed

Maasbree overrompeld
in beginfase
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 13 maart met 5-3 verloren van GFC’33 uit
Grubbenvorst. GFC’33 kwam erg scherp uit de startblokken in Maasbree. Dat resulteerde in het eerste kwartier in
drie treffers. Deze mokerslag kwam MVC’19 niet meer te boven.

strijdruiters starten. Fé Bollenboom
startte in de L2-klasse met Weleeuwa
B en behaalde een eerste én een
derde plek. Astrid Winkelmolen
startte in de M2-klasse met Colonel en
behaalde een eerste prijs.

NK jazzdans

Drie prijzen voor
SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Bij de eerste voorronde van de Nederlandse Kampioenschappen
Jazzdans op zaterdag 12 maart heeft gymnastiekvereniging SSS Helden
drie prijzen gehaald. Een gouden, zilveren en bronzen medaille waren de
oogst voor de Heldense vereniging.
De groep van trainsters Carlien
van Ninhuijs en Cindy Saassen
behaalde de eerste plek in de
B-categorie tot en met 13 jaar.
De groep die onder leiding staat van
Petri Mommers wist in de D-categorie
6 tot en met 9 jaar een twee plek
te veroveren. In de C-categorie tot

en met 13 jaar haalde de meiden
van Chantal Nijssen en Michelle van
Dijck een bronzen medaille. Of het
genoeg is om het NK te halen, is nog
niet bekend. Er zijn nog vier andere
voorrondes in het land. Als die zijn
afgelopen, wordt er gekeken naar het
behaalde aantal punten.

Positie gehandhaafd

Bevo de sterkste
in Aalsmeer
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc heeft op zaterdag 12 maart
de uitwedstrijd tegen FIQAS Aalsmeer gewonnen met 20-24. De zege was
dik verdiend. Jeroen van den Beucken, samen met doelman
Bart Ravensbergen uitblinker, scoorde elf keer.
Door de overwinning blijft Bevo
tweede in de competitie, met één
puntje achterstand op OCI Lions dat
in eigen huis Volendam slachtofferde
(38 -26). “Vorige week haalden we
een punt in Volendam en nu twee
tegen Aalsmeer. In de BENE-League
verloren we beide wedstrijden”,
blikte trainer Martin Vlijm tevreden
terug. Hij was met name te spreken
over de dekking. “Die stond de hele
wedstrijd goed.”

Tal van tijdstraffen
in eerste helft
Bevo verwachtte een getergd
Aalsmeer te treffen, na twee
nederlagen op rij voor de ploeg uit
de bloemenstad. Daar was weinig
van te merken. Aalsmeer, dat zonder
de geblesseerde cirkelloper Samir
Benghanem aantrad, speelde met
weinig overtuiging. Na tien minuten
stond het 3-6. Dat Bevo niet meer
afstand nam, kwam mede door de
scheidsrechters die tal van tijdstraffen
uitdeelden in de eerste helft. Bevo

kreeg er vier. De arbitraire beslis
singen haalden het ritme uit het
aanvalsspel. Het kwam het kijkple
zier niet ten goede, beaamde Vlijm.
“Handballen is een spelletje van zes
tegen zes. Waren wij niet in ondertal,
dan was het wel Aalsmeer.” Bevo
zag zijn voorsprong in de eerste helft
slinken tot één doelpunt: 10-11. “We
hebben Aalsmeer in leven gelaten de
eerste helft”, oordeelde Vlijm. “We
speelden met een hele goede dek
king, maar we hebben toch niet goed
gehandbald. Het aanvalsspel is voor
verbetering vatbaar.”
In de tweede helft had Aalsmeer
weinig in te brengen. De eerste tien
minuten kon de ploeg nog enigszins
aanhaken, maar daarna maakte Bevo
helemaal de dienst uit. Met nog vijf
minuten op de klok stond het 16-23
en leek de wedstrijd te eindigen
in een afgang voor de thuisploeg.
Maar het hoefde niet meer zo nodig
voor Bevo dat nog één keer scoorde,
terwijl Aalsmeer vier keer doel trof
en daarmee weg kwam met een
acceptabele nederlaag.

MVC’19 begon niet geconcentreerd
aan de wedstrijd. Met veel inzet was
GFC’33 over het hele veld de baas.
Bijna alle duels werden door de gasten
gewonnen. MVC’19 werd zoekgespeeld
en na een kwartier stond het al 0-3.
Twee keer mocht Job Hermkes (9e en
15e minuut) de trekker overhalen.
Het mooiste doelpunt kwam echter op
naam van middenvelder Wouter van
Denzen, die met een hard afstands
schot MVC’19 keeper Sjors Lintjens
kansloos liet.
De apathische Maasbreese ploeg
liet zich in de eerste helft gewillig naar
de slachtbank leiden. GFC’33 waande

zich in een speeltuin. MVC’19 mocht blij
zijn dat de Grubbenvorster doelpunten
honger bij vijf treffers gestild was.
Etienne Verhofstad scoorde in de 38e
minuut 0-4 en Job Hermkes liet in de
43e minuut 0-5 aantekenen. Pas in de
laatste minuut van de eerste helft kon
Joris Timmermans 1-5 scoren.
MVC’19 ging met deze onthutsende
cijfers rusten. Na de pauze moest
MVC’19 laten zien, dat de ploeg meer
in zijn mars had. MVC’19, gesteund
door de wind, begon na de thee aan de
herstelwerkzaamheden. Er was meer
beleving en er werden duels gewon
nen. GFC’33 werd onder druk gezet.

Dat resulteerde in de 61e minuut in de
tweede treffer van Joris Timmermans.
MVC’19 trok nog massaler ten
aanval. GFC’33 doelman Baghus moest
overuren maken. GFC’33 beperkte zich
tot levensgevaarlijke uitvallen, maar
kwam niet tot scoren. Vijf minuten voor
het einde maakte Joris Timmermans
zijn derde treffer, maar viel daarna
geblesseerd uit. In de slotfase pro
beerde MVC’19 nog een gelijkspel in
de wacht te slepen, maar de inzetten
van Ron van de Kerkhof en Willem
Holthuijsen werden vakkundig onscha
delijk gemaakt door GFC’33.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Eerste wedstrijd na winterstop

Winst voor heren
Hockeyclub Peel en Maas
Door: Hockeyclub Peel en Maas
De mannen van het eerste herenteam van Hockeyclub Peel en Maas mochten zondag 13 maart afreizen naar
Nova in Heerlen. Het was de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft.
Met een wisselvallige voorberei
ding, waar de heren wonnen en
verloren van de derdeklassers, was het
voornaam dat de heren al eens op een
waterveld gespeeld hadden. Dit kwam
goed van pas op het kersverse
waterveld van Nova in Heerlen.

Snel het
verschil maken
Omdat er hard voor elkaar gevoch
ten werd, kon laatste man Noud van
Looijen de openingstreffer maken.
Behendig zette hij zichzelf één tegen

één voor de keeper en sloeg met een
genadeloze backhand op goal, 0-1.
Volgens afspraak werd er door
gehockeyd om snel het verschil te
maken. Topspits Michiel Bottinga
scoorde zakelijk 0-2. Even later kon
Ruben Leenders in alle rust helemaal
vrij uithalen vanaf kopcirkel. De arme
keeper heeft de bal nooit gezien,
0-3. Via een behendig gekregen
strafcorner wist Nova de stand op
1-3 te zetten. Het was echter de
multifunctionele Friso Snellink die na
een mooie combinatie met Sebastiaan
van Kemenade in de cirkel van de

tegenstander al snel de marge terug
bracht naar drie, 1-4.
Topscorer Toon Panken wilde een
doelpuntje meepikken en ging solo op
tour na een mooie splijtende pass van
Michiel Bottinga. Dit leverde een mooi
liftje over de keeper op, waardoor 1-5
op het scorebord verscheen.
Het spel werd wat slordiger.
Toch kon dezelfde man van de
openingstreffer ook de zesde en de
laatste van Peel en Maas maken, 1-6.
Hierna deed Nova nog wat terug na
individuele fouten van Peel en Maas,
waarop de eindstand op 3-6 kwam.
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Expositie kunst en
interieurs in Panningen

cultuur 23

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

Diverse exposanten op het gebied van kunst en interieurstoffen komen zondag 20 maart bij elkaar tijdens een
expositie in Panningen.

Nele Neuhaus te gast
in bieb Panningen
Ingrid Koenen (Galerie Irok), Marc Beumers (Beumers Ateliers
Interieurstoffering) en Mieke Bos (Cottona Table Textiles)
In het pand van Beumers Ateliers in
Panningen presenteert galerie en lijsten
makerij IROK diverse schilderijen, sculp
turen en objecten. Ook zijn de Duitse
kunstenaar Carola Schapals, glaskunste
naar Sacha Janzee en beeldend kunste
naar Lara Vos, vooral bekend van haar
koperkunst, aanwezig. Zij vertellen over

hun werken, het maakproces en hun
inspiratiebronnen. Daarnaast exposeert
woning- en projectstoffering Beumers
Ateliers de nieuwste interieurstoffencol
lecties uit Parijs en Frankfurt, samen
met karpetten, vloerbedekkingen,
raamdecoraties en shutters. Cottona
Table Textiles is aanwezig met gedekte

Paastafels waarop keramische werken
van kunstenares Marlies Crooijmans te
zien is. De muziek wordt verzorgd door
singer-songwriters Puck Versteegen en
Cas Ronckers laten samen hun eigen
liedjes horen. De expositie bij Beumers
Ateliers is zondag 20 maart geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

De Duitse schrijfster Nele Neuhaus was op zaterdag 12 maart te
gast in de Bibliotheek Panningen. Neuhaus was te gast in het kader
van de Boekenweek. Die staat dit jaar in het teken van Duitsland.
Het thema is ‘Was ich noch zu sagen hätte’. De Duitse schrijfster
beantwoordde vragen van de bezoekers en ze signeerde boeken.
Verder vertelde ze over haar start als schrijfster en het moment dat ze
tot koningin van de Krimi werd gekroond. Sinds zaterdag 12 maart is
haar nieuwste boek Een onbeminde vrouw verkrijgbaar in Nederland.
De bezoekers hingen aan haar lippen en droegen allerlei ideeën aan
voor een nieuw boek.

Presentatie
Baarloos woordenboek
De nieuwe Sprokkeling-uitgave, het ‘Baolders Waordebook’ van Historische Werkgroep de Borcht uit Baarlo,
wordt dinsdag 22 maart gepresenteerd.
De auteurs Herman Ewalds en
Herman van Megen zijn tijdens de
presentatie aanwezig en zorgen voor

een avondvullend programma dat in
het teken staat van het Baarloos dialect.
De presentatie van het boek begint om

20.00 uur in MFC De Engelbewaarder
in Baarlo. Aanmelden kan via
deborcht@baarlo.com

Lenteconcert Bon Apart
Mannenzanggroep Bon Apart uit Beringe houdt op zondag 20 maart haar jaarlijkse lenteconcert. Het
concert vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe en begint om 13.30 uur. De zaal is
geopend vanaf 13.00 uur. Bon Apart trapt het concert zelf af met een nieuw repertoire. Daarna neemt het
Maasbrees Mannenkoor de regie over. Ongeveer veertig mannen van de Maasbrese formatie staan dan op
het podium. Na de pauze volgt een optreden van Timeless uit Someren-Eind. Deze groep bestaat uit veertig
dames. De middag wordt afgesloten door Ut Overgordien uit Helden.

Dolf Jansen
in DOK6 Theater
Cabaretier Dolf Jansen staat met zijn nieuwe show ‘Hardverwarmend’ op
vrijdag 18 maart in het DOK6 Theater in Panningen. De show gaat over
ergens bij horen. Dat kan bijvoorbeeld bij een club, een partij, een religie,
een subcultuur, een bende, een relatie of een zooitje zijn.
In de show behandelt Jansen
vragen over het behoren tot een
vereniging of organisatie. Waar hoor jij
bij? Waar zou je graag bij horen? Waar

wil je vooral niet bij horen en hoe erg
is het eigenlijk als je helemaal nergens
bij hoort? De voorstelling begint om
20.15 uur.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Alle kernen
Collecteweek
Reumafonds

ma 21 t/m za 26 maart
Organisatie: Het Reumafonds

Baarlo
Eieractie
GV Alcides

ma 14 t/m za 19 maart
Organisatie: gymnastiek
vereniging GV Alcides
Locatie: huis-aan-huisverkoop

Baarlo Schoon Event
za 19 maart 13.30-16.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Baarlo,
BaarloLeeft
Locatie: start bij familie Görtz
op Ingweg

Presentatie ‘Baolders
Waordebook’
di 22 maart 20.00 uur
Organisatie: Historische
Werkgroep de Borcht Baarlo
Locatie: bibliotheek,
MFC De Engelbewaarder

Informatie-avond
(levens)testament
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Maasbree

Oude Metalen Actie (OMA)
vr 18 en za 19 maart
Organisatie: Schutterij St.
Martinus Maasbree

Kledingactie Alpe d’HuZes
vr 18 maart 08.00-16.00 uur
Organisatie: bs De Violier, Team
Maasbree
Locatie: parkeerplaats achter
De Violier (Op de Kemp)

Open dag
autosportbedrijf
za 19 maart 13.00-17.00 uur
Locatie: Hendriks Motorsport

Benefiets-festival
Alpe d’Huzes
za 19 maart 20.00 uur
Organisatie: Team Maasbree
Locatie: Mafcentrum

Meijel

Paaseieractie
vr 18 en za 19 maart
Organisatie: Schutterij
St. Nicolaas
Locatie:
vr huis-aan-huis en
za Alexanderplein

Voorjaarsconcert
Femmes Vocales

wo 23 maart 19.30 uur
Locatie: bibliotheek,
MFC De Engelbewaarder

za 19 maart 19.30 uur
Organisatie: vrouwenkoor
Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Beringe

Benefietconcert
KiKa

Lenteconcert Bon Apart
zo 20 maart 13.00 uur
Organisatie: mannenzanggroep
Bon Apart
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Grashoek

Scholenvolleybaltoernooi
zo 20 maart 10.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging
VC Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Helden

Dienstenveiling
Dörper Kuus
za 19 maart 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Dörper Kuus
Locatie: café De Zoes

I’m the 90’s
(Mental Theo)
za 19 maart 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

E-Force
za 19 maart 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Kessel

BeYoutiful
(ladiesevent)
wo 23 maart 18.30-22.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg

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

Struinen langs rekken boeken
en platen
In gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden werd zaterdag 12 en zondag 13 maart de jaarlijkse boekenen platenbeurs gehouden. De bezoekers konden zich tegoed doen aan meterslange tafels vol boeken en lp’s.
Alle spullen werden in categorieën uitgestald, zodat de bezoekers in één oogopslag konden zien waar ze dat
ene boek of die ene lp konden vinden waar ze naar op zoek waren. De opbrengst gaat naar het koor Bel
Canto, dat de markt organiseert.

Benefiets-festival Maasbree
Alpe d’Huzes-deelnemer Team Maasbree houdt in samenwerking met het Mafcentrum Maasbree op zaterdag
19 maart een benefiets-festival. Drie bands maken hun opwachting bij de optredens voor het goede doel.

zo 20 maart 13.00 uur
Organisatie: muziekkorps
Schutterij St. Willibrordus
Locatie: Oranje Hotel

Informatieavond
KinjerOLS
di 22 maart 19.30-21.00 uur
Organisatie: Stichting
Kinderopvang Meijel (SKM),
schutterijen St. Willibrordus en
St. Nicolaas
Locatie: SKM

Panningen
Dolf Jansen

vr 18 maart 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Expositie kunst en
interieurs
zo 20 maart 11.00-16.00 uur
Organisatie: Beumers Ateliers,
Galerie Irok, Cottona Table
Textiles
Locatie: Beumers Ateliers

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
wo 23 maart 19.30 uur
Organisatie: Stichting
Reanimatie- en AED onderwijs
Locatie: Huis van de Gemeente

De avond wordt geopend door de
Preiband uit Maasbree. De boerenrockformatie speelt covers van onder
andere Normaal en The Scene.
Als tweede komt de rockband Dirtbag
het podium op.

Nummers van Iron Maiden en
AC/DC passeren onder andere de
revue. Afsluiter van de avond is
Ponies Galore. Deze feestband speelt
nummers van vroeger tot nu. Het
Mafcentrum gaat om 20.00 uur open.

Het concert is één van meerdere acties
die Team Maasbree de komende tijd
organiseert om geld in te zamelen
voor Alpe d’Huzes.
Kijk voor meer informatie op
www.teammaasbree.nl

Voorjaarsconcert Femmes Vocales
in Meijel
Het Meijelse vrouwenkoor Femmes Vocales treedt zaterdag 19 maart op tijdens haar traditionele
voorjaarsconcert.
Na jarenlang haar ‘thuis’ bij
zaal De Zwaan te hebben gehad, is
het koor sinds januari gehuisvest in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Voor het eerst vindt het concert dan
ook in D’n Binger plaats.

Drie gastkoren, This Generation
uit Geldrop, In-Between uit Heusden
en Mannenkoor Beeker Liedertafel uit
Beek, laten hun zangkunsten horen.
Liedjes als Gabriella’s Song, Singa Jesu
Singa, And All That Jazz, Broadway

Boogie en Conga Rythm worden
gezongen samen met muzikanten van
Harmonie Eendracht Meijel. Na afloop
van het concert vindt er een afterparty
plaats. Het voorjaarsconcert begint om
19.30 uur.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 maart
palm zondag 9.30 uur
H. Mis Palmzondag t.i.v. Wiet Driessen
(verj/jaardienst)
Donderdag 24 maart
H. Mis Witte Donderdag 19.00
uur voor het hele parochiecluster:
aanbidding van het H.Sacrament tot
20.30 uur.
Gedoopt in H. Hart klooster in
Steyl: Damian Zadelhoff, Anna vd
Manakkerstraat 10

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 19 maart
H. Mis Palmzondag 17.30 uur t.i.v.
overl. ouders Johannes Bos en
Cornelia Verstappen (gest. Jrd.); Sef
Berkers en Bertha Berkers-Thijssen
(gest. Jrd.)
Zondag 27 maart
H. Mis Pasen 09.30 uur t.i.v. Gerda
Smets-Steeghs

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 maart
H. Mis Palmzondag 11.00 uur t.i.v. uit
dankbaarheid
Zaterdag 26 maart
Paaswake voor het cluster in kerk
Panningen 19.00 uur
Zondag 27 maart
H. Mis Pasen 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 maart
H.Mis 19.00 uur Palmzondag t.i.v.
Drees Willems en Elisabeth Swinkels;
Jan Theeuwen (jaardienst) Tijdens
deze viering zullen kinderen de
paasstokken knutselen.
Donderdag 24 maart
H.Mis Witte Donderdag – viering voor
het cluster in de kerk van Beringe om
19.00 uur

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 20 maart
H. Mis Palmzondag 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. overl. echtg. Piet
en Jacoba Verschaeren-Janssen;
Petrus Mathias van Lier; Ves Janssen
(jaardienst)
Donderdag 24 maart
De H. communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
H. Mis Witte Donderdag 19.00 uur
– viering voor het cluster in kerk
Beringe
Overleden
Els Vanlier-Heugten, 62 jaar

service 25

Vierde voorronde Heel Noord-Limburg Bakt

Appeltaart met cranberry’s
grote winnaar
De 11-jarige Pien Engels uit Panningen en haar tante Ilja Hendriks wonnen woensdag 9 maart de voorronde
van Heel Noord-Limburg Bakt bij de Ringoven in Panningen. Hun appeltaart met cranberry’s was ‘uitmuntend’,
aldus de jury.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 17 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 20 maart
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
alle parochianen; uit dankbaarheid.
Maandag 21 maart
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 24 maart
H. Mis Witte Donderdag vw het cluster
19.00 uur Beringe

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 19 maart
H. Mis 19.00 uur Palm Pasen met
kindernevendienst-gemengd
koor t.i.v. An Kömhoff-Theeuwen
(zeswekendienst) en Wiel Kömhoff
en zoon Peter en overl. fam.; Leo
Dorssers (jaardienst) en Anna
Dorssers-Janssen; Tiny van ZonNooijen (verj/coll) en Broer van Zon;
Trees Knippenberg-Hermans (overl.);
overl. fam. Smeets-Engels
Donderdag 24 maart
H. Mis Witte Donderdag 19.00 uur –
viering voor het cluster in kerk Beringe
De H. communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur in
de dagkapel
Overleden
Mevrouw M. van Neerven-Hendriks,
88 jaar

“Ik heb al veel voorrondes
meegemaakt, maar ik ben elke
keer verbaasd wat voor creaties
mensen kunnen maken”, vertelt
Marina Snijders, die de wedstrijd mee
organiseerde vanuit de Stijlfactorij. Van
de dertien aanmeldingen kwamen
uiteindelijk negen kandidaten naar
De Ringoven om hun appeltaart
te laten keuren. “De winnende
taart was uitmuntend, het klopte
helemaal”, omschrijft bakker Raymond

de taart van Pien en Ilja. Samen
met Lynn, medewerkster van De
Ringoven en cliënte Wilma proefde
en beoordeelde Raymond de taarten
van de deelnemers. De appeltaarten
werden beoordeeld op uiterlijk, vulling,
aroma en smaak, hanteerbaarheid
en algemene indruk. “De taart van
Pien was fris, had een goede smaak
en er zat genoeg appel in”, aldus de
jury. Lieke Engelen, een van de negen
kandidaten die donderdag 10 maart

in HALLO stond, nam haar appelbavaroistaart mee. De jury vond haar
taart lekker en fris, maar dat was niet
genoeg voor een finaleplek.
De tweede voorronde in Peel en
Maas, die ook de laatste voorronde
vóór de finale is, vindt plaats bij de
Fabriek in Maasbree. Op woensdag
30 maart mogen deelnemers daar hun
appeltaart laten beoordelen door een
jury en kans maken op een plek in de
finale op zaterdag 10 april in Venlo.

Nieuwe editie historisch
tijdschrift De Moennik
In de nieuwste editie van historisch tijdschrift De Moennik, verschenen op vrijdag 11 maart, wordt er onder
andere aandacht geschonken aan de historie van De Wietel in Panningen. De 56e uitgave van het tijdschrift van
Heemkundevereniging Helden bevat ook het levensverhaal van een zeer bekende Panningnaar.

Het Raadhuisplein in Panningen in aanbouw (1959)
(Foto: Archief Heemkundevereniging Helden)

Verder wordt er in de recentste
editie aandacht geschonken aan
De Dörper Blaoskapel met hun in
het binnen- en buitenland bekende
muziekstuk ‘Die Symphonie für die
Suppe’. Via YouTube zijn nog altijd
beelden te zien van de in 1987

gestopte groep.
Jeu Mertens schreef een verhaal
over een kabeldiefstal in de Tweede
Wereldoorlog. De foto op de
middenpagina is een ‘luchtfoto’ van
het Raadhuisplein in Panningen in
wording. Wim Daniëls schreef er een

artikel bij. Vaste onderdelen als het
dialectverhaal, het Zoldergeheim en
Kruisen & Kapellen ontbreken niet.
De redactie van De Moennik werd
onlangs uitgebreid naar acht door de
toevoeging van Marion Leurs-Jacobs,
Joep Hermans en Wilbert Manders.

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

DIT GELDT VOOR ZOWEL WERKENDE ALS NIET WERKENDE WASMACHINES EN WASDROGERS

MAX.

7

1400

TOEREN

KG

MAX.

7

599,-

999,-
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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!

