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OPENING ASPERGESEIZOEN
en OPEN DAG
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Zondag 27 maart van 13.00 tot 17.00 uur bij familiebedrijf
Van den Beucken, Baarloseweg 53a in Helden
www.aspergegildepeelenmaas.nl

Dorpsfiguren: Bart Linssen uit Maasbree
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Lente komt eraan
Kleurrijke verzamelingen krokussen en narcissen bekleden het gemeentegroen met frisse voorjaarskleuren. De zogenaamde ‘voorlente’ begon al vroeg door een historisch
warm einde van het jaar, maar januari en februari waren relatief koud. Door die vroege start is de natuur in de war gebracht. De lente komt dan ook nog maar langzaam
op gang, waardoor voorjaarsbloeiers als de hazelaar, sneeuwklokje, krokus en speenkruid al vroeg begonnen en langer in bloei staan dan gewoonlijk. Op maandag 21 maart
begon de meteorologische lente, maar de komende dagen blijft het bewolkt, fris en is de kans op regen groot. Het paasweekend wordt wisselvallig met regen, wind en
temperaturen rond de tien graden. Toch staat de lente op het punt om echt los te barsten. Het is een kwestie van geduld.

Vernielingen gemeentehuis bedragen
ruim 14.000 euro
De schade die aangebracht werd aan het Huis van de Gemeente in Panningen op zondag 21 en maandag
22 februari is geraamd op 14.000 tot 15.000 euro. De kosten zaten onder andere in het plaatsen van nieuwe
deuren, zo laat de gemeente weten. Een 32-jarige man uit Panningen werd opgepakt voor de vernielingen en werd
een week later weer vrijgelaten met een proces-verbaal op zak.
“Er zaten al speciale deuren in de
hoofdingang”, laat een woordvoerder
van de gemeente weten. “De dader
heeft de eerste keer al flink moeten
gooien om ze kapot te maken. Een
dag later moesten de vervangende
deuren ook weer vervangen worden
door noodglas.” Dat was nodig omdat
de deuren een dag na de eerste
vernielingen wederom vernield waren.
De deuren zijn echter niet de enige
zaken die aandacht nodig hadden.

“Ook moest er graffiti verwijderd
worden”, legt de woordvoerder uit.
“De planken van de vlonder zijn
beschadigd en moesten behandeld
worden en de deurmat moest speciaal
gereinigd worden. En dan hebben we
het bij de raming van de kosten nog
niet eens gehad over de ambtelijke
uren.” De verzekering van de gemeente
draait op voor de kosten.
Het Huis van de Gemeente werd in
de nacht van zondag 21 op maandag

22 februari en diezelfde maandagavond
getroffen door vernielingen.

Twee keer beschadigd
De eerste keer werden de deuren
van de hoofdingang volledig ingegooid
en werd er een ster in een naastgele
gen ruit gegooid. Daarnaast stonden er
met verf de letters NWA op het gebouw
gekalkt. Op maandagavond werden de
vervangende deuren zwaar beschadigd
en was er wederom een ster gegooid

in een andere ruit. Waar de letters NWA
voor staan, is niet duidelijk.
Huisartsenpraktijk Pantaleon werd

ook getroffen door vernielingen, maar
gaf aan verder geen ruchtbaarheid aan
de zaak te willen geven.

Niet vergeten!
27 maart 2016
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Eerste kistje asperges wordt 27 maart geveild

Aspergetelers vieren opening seizoen
Het aspergeseizoen wordt in de gemeente Peel en Maas op zondag
27 maart weer officieel geopend. Aspergegilde Peel en Maas organiseert dan
voor de vijfde keer een open dag met de veiling van het traditionele eerste
kistje asperges bij één van de aangesloten telers. Dit jaar is boomkweker en
aspergeteler Rob van den Beucken in Helden gastheer van de opening.
Rob en zijn vrouw Iza hebben er zin
in en zien de open dag als een mooie
gelegenheid om wat openheid te
geven over hun bedrijf. “Het is natuur
lijk altijd leuk om mensen te laten zien
wat we hier allemaal doen”, vertelt
Rob. “Ik heb bijvoorbeeld de mensen
van de straat uitgenodigd, zodat zij
ook weten wat hier allemaal speelt.
Er bestaan hier en daar wat vooroorde
len en de sector heeft er juist keihard
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aan gewerkt om die uit de wereld te
helpen. Daar is dit een ideale gelegen
heid voor.”

Grote landelijke speler
Bij het aspergegilde zijn momen
teel 22 telers uit de gemeente aange
sloten. De bedrijven zijn vertegenwoor
digd in een coöperatie, waarmee ze de
asperges uit de regio willen promo
ten. Mat Kersten is de voorzitter van
Aspergegilde Peel en Maas. “Landelijk
gezien zijn we een grote speler op het
gebied van de aspergeteelt”, vertelt hij.
“Ik schat dat de telers samen tussen de
550 en 600 hectare asperges hebben
staan. Met de coöperatie fungeren we
als aanspreekpunt voor de gemeente
en kunnen we met alle telers samen
problemen aanpakken.” Rob voegt daar
aan toe: “Ook voor de PR is het belang
rijk. Zaken als excursies en open dagen
kunnen we nu samen oppakken.”
Voor het aspergegilde is het doel
van de opening van het seizoen vooral
om de groente weer onder de aandacht
te brengen. Mat: “We willen mensen
kennis laten maken en bewust maken
dat er weer asperges zijn. Het is dan
ook niet alleen een feest voor geno
digden, iedereen mag langskomen.
Voorheen vierden we de opening bij
DOK6 in Panningen, maar sinds vijf jaar

Voorzitter Mat Kersten bij de opening vorig jaar
bij één van de telers op het bedrijf.”
Qua bezoekers verwacht Mat tussen de
duizend en vijftienhonderd mensen.
“Al ligt dat aan het weer natuurlijk.
Als het niet regent, moet dat aantal
wel lukken.”

Vooroordelen
arbeidsmigranten
Rob vertelt dat de telers last heb
ben gehad van een negatief imago wat
rond de land- en tuinbouw hing. “Er zijn

wat akkefietjes geweest in het verle
den, ja. Denk aan problemen rond de
huisvesting van arbeidsmigranten. Maar
dan heb je het over een heel klein
percentage van alle bedrijven. Tijdens
de open dag kunnen de bezoekers ook
kijken hoe de arbeidsmigranten bij ons
wonen. We hebben niets te verbergen.”
De open dag is dus een
kennismaking en een manier om
vooroordelen uit de weg te ruimen.
De inwoners van Peel en Maas weten
meestal wel het één en ander over

de teelt. “Maar we krijgen ook wel
eens excursies van bijvoorbeeld
Amsterdammers”, vertelt Rob.
“Die denken bij wijze van spreken dat
asperges boven de grond groeien. Veel
mensen in Peel en Maas hebben wel
asperges gestoken, dus die weten het
wel. Op de open dag kunnen ze kijken
wat er door de jaren veranderd is. Vaak
vinden ze de mechanisatie die heeft
plaatsgevonden wel interessant. We
gaan in ieder geval alles met trots laten
zien. Het is immers óns bedrijf.”

82-jarige Maasbreese bestolen
Een 82-jarige inwoonster van Maasbree is donderdag 17 maart bestolen van haar pinpas. Dit gebeurde rond 11.15 uur in het wooncomplex aan de
Piet Petersstraat, waar het slachtoffer woont.
Het slachtoffer vertelde de politie
dat er een jonge man in haar buurt
stond, terwijl ze aan het pinnen was
in een winkel. Nadat ze de winkel
had verlaten, stonden er twee jonge
vrouwen bij de ingang van haar

wooncomplex. Samen met de jonge
man uit de winkel liepen de twee
meisjes achter de vrouw aan naar de lift
van het wooncomplex. In de lift zou de
vrouw volgens de politie zijn afgeleid,
waardoor haar pinpas uit haar zak kon

worden gerold. Eenmaal thuis ontdekte
de 82-jarige vrouw dat haar pinpas weg
was. Het pasje werd meteen geblok
keerd, waardoor de dieven geen geld
hebben kunnen pinnen. Volgens de
politie is de vrouw behoorlijk geschrok

ken van het voorval. De politie is op
zoek naar getuigen van de zakkenrol
lerij. Mogelijk heeft iemand (één van)
deze personen in het dorp zien lopen.
Mensen die informatie hebben kunnen
contact opnemen via 0900 88 44.

Voormalig gemeentehuis Meijel
opnieuw in verkoop
De verkoop van het voormalig gemeentehuis in Meijel aan ondernemer Ronald van Tilborg is afgeketst. De Meijelse horecaman kreeg binnen de door
de gemeente gestelde termijn geen bankgarantie en zette geen handtekening onder het contract. Gemeente Peel en Maas gaat het pand nu opnieuw in de
verkoop zetten.
Van Tilborg won drie jaar geleden
de prijsvraag die de gemeente had uit
geschreven voor het pand. In december
vorig jaar gaf de ondernemer aan zijn
bod geen gestand te kunnen doen.
Hierop besloot de gemeente niet
verder te gaan met de verkoop van het
pand aan Van Tilborg. De ondernemer
gaf daarna aan tóch het originele bod
van 440.000 euro te willen betalen.
Eind januari werd in een gesprek
met de wethouders Arno Janssen
en Paul Sanders gezocht naar een
oplossing, zo laat Van Tilborg weten.
“Deze oplossing werd gevonden door
het gemeentehuis in plaats van in
twee termijnen, in één termijn te

betalen”, staat te lezen in een ver
klaring die de Meijelnaar naar buiten
bracht. Het college van B&W besloot
op 22 februari 2016 om Van Tilborg
tot 15 maart de tijd te geven om de
koopovereenkomst te ondertekenen.
Gelet op het moeizame voortraject
stelde de gemeente strikte voorwaar
den aan de termijn, prijs, voorwaarden
en verplichtingen van de verkoop, laat
de gemeente weten.

Langer nodig voor
bankgarantie
Voor de koop was een her
financiering nodig. In een gesprek op

dinsdag 8 maart tussen de gemeente,
Van Tilborg en zijn accountant gaf de
ondernemer aan dat hij langer nodig
had voor een bankgarantie. Die tijd
kreeg de horecaondernemer echter
niet. “Onder de gestelde voorwaarden
was het niet mogelijk om te onderte
kenen”, laat hij weten. Hij vroeg uitstel
tot 31 maart om de financiering rond
te krijgen. Hij kreeg van de gemeente
één dag respijt, maar dat was te kort
voor hem om alles regelen. “Er was
een doorbraak in de verkoop van het
Meijels gemeentehuis, een oplossing,
maar geen tijd om hem uit te werken.”
Wethouder Paul Sanders vindt dat
het de eigen schuld is van Van Tilborg

dat verkoop aan hem geen doorgang
vindt. “De ondernemer was op de
hoogte van de strikte voorwaarden van
de koopovereenkomst”, laat de wet
houder weten. “Omdat hij in eerdere
gesprekken had aangegeven dat hij
het bedrag in één termijn kon betalen,
gingen we er vanuit dat hij tijdig zijn
financiële zaken geregeld zou hebben.
Helaas bleek dit niet het geval.”
Van Tilborg, eigenaar van feestcafé
De Vangrail in Meijel, wilde van het
gemeentehuis een horecagelegen
heid maken. Hij wilde onder andere
een café met terras aan de voorzijde,
vergaderruimtes en hotelaccommoda
ties realiseren in het pand.
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Onvrede door middel van aanplakbiljetten geuit

Bewoner boos op projectontwikkelaar Schrames

Lekker Paashaasje!

Aan de tuinpoort van ‘Handy Jack’, aan de kant van nieuwbouwwijk Schrames in Helden, hangen al enige tijd
posters met de kop ‘Hoe dom kun je zijn?’ Jack van Heugten, zelfstandig klusser, is boos op de projectontwikkelaar
van de nieuwbouwwijk, die achter zijn huis wordt gebouwd.

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

SALE

Grote partij buitenpotterie
voor superprijzen

25 - 28 maart op onze parkeerplaats

ORCHIDEEËN
ACTIEDAGEN
“De nieuwe wijk, waar ze nog
steeds aan het bouwen zijn, ligt een
goede 85 centimeter hoger dan mijn
woning en de huizen van mensen aan
de Schrames”, vertelt Jack. Daardoor
loopt water bij harde regen in de lager
gelegen tuinen. Om dat enigszins te
verhelpen, werden er betonnen dam
wanden gevuld met grind geplaatst die
het water zouden moeten tegenhou
den. Maar volgens Jack zijn die te laag.
“Prutswerk”, noemt hij het.
Hij wilde vanuit zijn werkplaats,
die uitkomt op de nieuwbouwwijk bij
Bellefleur, een uitrit maken. Omdat de
nieuwbouwwijk nog in ontwikkeling is,
is de grond waar die uitrit moet komen,
eigendom van de projectontwikkelaar.

En die wilde volgens Jack niet dat er
een uitrit werd gemaakt die uitkwam
op de nieuwe wijk in Schrames. “Dat
zou volgens hen niet ten goede komen
aan de verkoop van de nieuwbouw
woningen die nog gebouwd en
verkocht moeten worden”, aldus Jack.

Wij houden ons
aan de wet
Hij denkt dat het nog jaren kan
duren voordat de nieuwbouwwijk
klaar is en vreest dat hij nooit zijn
uitrit gebouwd ziet worden. “De zaak
ligt nu bij de rechtsbijstand, dus ik zie
wel wat daar uit komt.” De project
manager van Bouwontwikkeling Jongen

uit Maastricht wilde niet inhoudelijk
reageren en liet weten ‘het niet gepast
te vinden zulke kwesties via de media
te bespreken en te behandelen’.
Ook gaf hij aan dat ze zich houden aan
de gestelde wet- en regelgeving en
dat ze zich aan de geldende normen
dienen te houden wat het waterbeheer
betreft. “Voor het realiseren van een
inrit bestaan openbare ruimtelijke
procedures”, voegde hij eraan toe.
Jack van Heugten had in het
verleden een aantal akkefietjes met de
gemeente over bouwsels waar hij geen
vergunningen voor aan had gevraagd.
Zo transformeerde hij jaren geleden zijn
huis aan de Heldense Molenstraat tot
een kasteel.

Goede-doelenactie in april

Tekort aan collectanten
in Peel en Maas
In Peel en Maas zijn te weinig collectanten. Met de collecte voor diverse goede doelen, die over drie weken
wordt gehouden in zicht, maakt de organisatie van de Goede Doelenweek zich zorgen. “In elke kern kunnen we
nog wel wat ophalers gebruiken.”
In de week van maandag 11 april
is de collecteweek waar voor zo’n
twintig landelijke en lokale goede
doelen tegelijk geld wordt opgehaald.
Eén dag gaan de ophalers in alle
elf kernen van Peel en Maas langs
de deuren om een formulier en
een envelop te bezorgen. “Op die
formulieren staan alle goede doelen
vermeld”, legt Har Rijks uit. Hij is
een van de coördinatoren van de
collectebundeling in Maasbree.
“In Maasbree staan er zo’n twintig
goede doelen op de formulieren.

Van landelijke goede doelen als
Amnesty International, Alzheimer
Nederland, het Longfonds en het KWF
tot lokale organisaties als KidzBase
en Kita Yuga.” Inwoners die zo’n
formulier hebben gekregen, mogen
zelf aangeven hoeveel geld ze willen
doneren en aan welk doel. “Dat gaat
helemaal anoniem. Ze kunnen een
bedrag aan één goed doel schenken,
of een bedrag verdelen over een paar
goede doelen”, aldus Har. “Het geld
dat mensen in de envelop doen die
geen goed doel hebben aangekruist,

wordt eerlijk v erdeeld. Daar zien de
penningmeesters op toe.” Op een
later tijdstip worden alle enveloppen
met geld en de formulieren weer
opgehaald.
Voornamelijk in Maasbree, maar
ook in de tien andere kernen van
de gemeente Peel en Maas komt
de organisatie collectanten tekort.
Geïnteresseerden die in hun eigen of
juist een ander dorp willen collecte
ren, kunnen zich melden bij Har Rijks
via collectegoededoelenmaasbree@
gmail.com

25 - 28 MAART
elke
zondag
open

Gratis oppotservice
op 27 & 28 maart!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Iedere dag gratis
advies en tips van
Orchideeënspecialisten!
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Omwonenden vrezen overlast

Zorgen over plan
gemeentehuis
Meijel
Directe omwonenden van het voormalige gemeentehuis in Meijel vrezen
voor geluids- en parkeeroverlast als er in het pand een horecagelegenheid
wordt gerealiseerd. Ze uitten deze zorgen dinsdag 22 maart tijdens de
beeldvormende vergadering van gemeente Peel en Maas in De Wieksjlaag in
Beringe.
In totaal schoven vijf directe
omwonenden van de achter het
gemeentehuis liggende straat
Bongerd aan tafel bij enkele
gemeenteraadsleden om het
horecabestemmingsplan met hen
te bespreken. Het bestemmingsplan
gaat uit van de plannen die
ondernemer Ronald van Tilborg met
het pand had als hij het zou kopen.
De koop gaat echter niet door, omdat
Van Tilborg geen bankgarantie
binnen de gestelde termijn kreeg.
“Er wordt vastgehouden aan dit
bestemmingsplan, terwijl de beoogde
koper niet meer in beeld is”, vertelde
een van de omwonenden.
Dat er waarschijnlijk een
horecagelegenheid in het
voormalige gemeentehuis wordt

Dorpsfiguren van Peel en Maas
9/11

Bart Linssen Maasbree

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.
De 35-jarige Bart Linssen uit Maasbree is voornamelijk bekend als voorzitter van carnavalsvereniging
D’n Hab en als bestuurslid van Dorpsoverleg Maasbree.

gerealiseerd, vinden de directe
omwonenden ‘geen enkel
probleem’. “Maar er kan heel
veel fout gaan als het een groot
horecabedrijf gaat worden”, aldus
een directe omwonende die
‘namens de hele buurt spreekt’.
Ze vrezen voor geluidsoverlast als
er aan de achterzijde van het pand,
midden in de woonwijk, een terras
wordt gerealiseerd. Ook het feit dat
er extra parkeerplaatsen nodig zijn
als er een café, restaurant of hotel
komt, maar hier vrijwel geen plek
meer voor is in het centrum, baart
hen zorgen. De raadsleden gaven
aan het gesprek ‘verhelderend’ te
vinden en zouden de opmerkingen
van de omwonenden meenemen in
het overleg.

blueberries & asparagus
ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezig houdt
met de import, export en handel van blauwe bessen en asperges
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.
Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een moderne verpakkingshal
waarin het jaarrond blauwe bessen worden verpakt.
Vanwege de forse groei zijn wij op zoek naar een:

COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
M/V

voltijd

Als administratief-commercieel medewerker ben je mede verantwoordelijk
voor het relatiebeheer bij onze bestaande klanten. Je staat onze relaties te
woord in het Duits en Engels en je weet de wens van de klant te vertalen
naar het benodigde product. Daarnaast verwerk je alle informatie op de
juiste wijze in ons automatiseringssysteem. Ook zorg je voor de facturering
en de afrekeningen met de telers.
Verder ondersteun je de productieafdeling bij het vastleggen van een aantal
meetpunten. Kortom, een afwisselende baan waarin je snel moet schakelen.
Functie-eisen
• afgeronde HBO-opleiding;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• klantgericht;
• communicatief vaardig;
• accuraat;
• goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
in woord en geschrift.
Wat wij bieden
Wij bieden een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s
in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid.
Salaris volgens CAO Groothandel AGF.
Ben je geinteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar
ABB Trading B.V. Fabrieksstraat 6 te 5961 PK Horst.

In het Tegelse ziekenhuis
geboren, maar toch echt getogen
in Maasbree. Bart Linssen heeft
zichzelf, naar eigen zeggen,
altijd voorgehouden nooit weg
te gaan uit het dorp. “Ook toen
ik mijn vrouw ontmoette, die uit
Beringe komt”, aldus Bart, die
in het dagelijks leven werkt als
relatiemanager voor het middenen kleinbedrijf bij ING. “Maasbree
heeft een hechte gemeenschap.
De mensen kennen elkaar en
verenigingen werken al redelijk
goed samen.” Omdat zijn dorp
hem zo aan het hart ligt, besloot
hij zich daar ook voor in te gaan
zetten. Inmiddels is hij sinds een
jaar betrokken bij het Dorpsoverleg
Maasbree en is hij voorzitter van de
werkgroep Jeugd en jongeren.

Vrezen voor
leegstand
“We moeten uitkijken dat we
niet achterover gaan leunen.”
Daarom besloot Bart zich, samen
met dorpsgenoot Roy van den
Broek, collectief in te zetten
voor de Maasbreese jeugd.
“Mijn kinderen moeten hier over
20 jaar net zo graag wonen als ik
nu doe, dus moet je je hiervoor ook
inspannen.”
“Wat mist het dorp? Waarom

komen jongeren die studeren niet altijd
terug naar Maasbree? Waar is de jeugd
in het dorp bij betrokken, wat leeft er
bij hen? Dat zijn vragen waar we ons
binnen de werkgroep mee bezighou
den”, vertelt Bart. De Maasbreese
jeugd van basisschoolleeftijd tot 30 jaar
is waar de werkgroep zich op focust.
Want het waren volgens Bart voor
namelijk de vijftig- en zestigplussers
die op komen dagen bij dorpsbijeen
komsten. “De jeugd, die uiteindelijk
de toekomst heeft, blijft steeds weg.
Juist hen willen we dan ook oproepen
om met ons mee te denken en hun
zegje te doen.” Volgens Bart zijn er
op het moment genoeg kwesties die
binnen de gemeenschap spelen, waar
de jongeren mee te maken hebben of
krijgen.

Jaarlijks dubbel raden
in Maasbree
“Neem de locatie openbare
school-discussie, het Hart van Bree,
de buslijnen in het dorp of het gezond
heidscentrum dat bij D’n Adelaer gerea
liseerd wordt. Wij vrezen dat de huidige
panden van de apotheek, de huisarts
en de fysiotherapeut daardoor ook
leeg komen te staan. Daarom willen
wij hier op 12 april met het hele dorp,
dus ook de jeugd, bij Niëns over praten
en met hen meedenken. Kritiek wordt
er genoeg gegeven, maar uiteindelijk

neemt niemand het initiatief.”
Velen kennen Bart ook als de
voorzitter van carnavalsvereniging
D’n Hab. “In de drukke ‘veste
laovesperiode’ ben ik vooral met
D’n Hab bezig en staat mijn werk
bij het dorpsoverleg op een iets
lager pitje”, vertelt Bart, die bij de
carnavalsvereniging al jarenlang
een bekend gezicht is. In 2006
werd hij prins, daarna zat hij een
paar jaar bij de raad van elf en was
hij vijf jaar Vorst Habsius XI. “Ik heb
er nu twee jaar als voorzitter op
zitten. Ik ben voornamelijk bezig
tijdens het voortraject. De prins
uitzoeken en alles regelen in
aanloop naar de ‘vestelaovend’.
Dan vinden vaak ook ontzettend
leuke feestjes plaats. Vorst zijn is
heel anders. Dan ben je tijdens de
dagen zelf heel druk, bijvoorbeeld
als spreekstalmeester. Het is heel
anders, maar stiekem ook wel
leuker.” Als voorzitter is hij, samen
met een raads- en bestuurslid, dus
verantwoordelijk voor het uitzoe
ken van de nieuwe prins. “Welke
twee leden dat met mij gaan doen,
wordt altijd bepaald door anonieme
stemmen uit de raad- en bestuurs
vergadering van D’n Hab. Elk jaar is
het in voor ons dus dubbel raden.
Niet alleen wie de prins wordt,
maar ook wie hem mee heeft
uitgezocht.”
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Door omstanders gered

Auto te water in Meijel
Bij een ongeval in Meijel op zondag 20 maart is een auto te water geraakt. De vrouw die in de auto zat, werd
door omstanders uit het voertuig en het water gehaald. Het voorval vond plaats rond het middaguur op camping
Frericksoord in het peeldorp. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

nieuws 05

‘Sturend en niet objectief’

Vragen VVD over
brief bij stempas
referendum
Het Meijelse gemeenteraadslid Teun Heldens (VVD) heeft vragen
gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas vanwege de
begeleidende brief over het referendum die inwoners hebben gekregen
bij hun stempas. Dat maakte gemeente Peel en Maas op donderdag
17 maart bekend.
Alle inwoners van Peel en
Maas hebben bij hun stempas een
begeleidende brief ontvangen van
de gemeente. Over die brief ont
stond onder andere op opiniewebsite
GeenStijl.nl commotie, omdat de
inhoud ervan de burger in de richting
van een ‘ja’-stem zou sturen. In de
brief staat: ”Doel van het verdrag is
de handelsbetrekkingen te verdiepen
en tevens democratie en veiligheid
van zowel Oekraïne als Europa te ver
strekken. Het Nederlandse parlement
heeft het associatieverdrag goed
gekeurd. Nu is het woord aan u!”
”De VVD is van mening dat alle
486 artikelen van het verdrag niet

Een team van de brandweer van
Nederweert en een duikteam uit
Weert werden opgeroepen om de
vrouw te helpen.

De omstanders die de vrouw
uit het water hebben gehaald,
pasten zelf al eerste hulp toe en
brachten dekens om de bestuurster

op te warmen. De auto werd
later weggesleept door een
bergingsbedrijf.
(Foto: Johan Bloemers Photographics)

juist en objectief worden samen
gevat”, schrijft het gemeenteraadslid
namens de VVD aan het college.
Daarom wil de partij weten wie
de tekst heeft opgesteld die in de
begeleidende brief staat, waarom het
associatieverdrag ”in twee regels”
is samengevat en of het college
de mening van critici steunt dat de
tekst ”als niet objectief en sturend
ervaren kan worden”. Ook vraagt
Heldens zich af of het college vindt
dat de brief beter anders opgesteld
had kunnen worden en of de brief
wordt g
 erectificeerd. Wanneer het
College van B&W de vragen gaat
beantwoorden, is niet bekend.

Jorrit Hendrix naamgever Top E-toernooi
PSV-speler Jorrit Hendrix is de naamgever van het Top E-toernooi dat
eind mei plaatsvindt in Panningen. Hendrix voetbalde zelf in de F- en
E-jeugd van SV Panningen, voordat hij naar de jeugdopleiding van PSV
vertrok. In augustus 2013 debuteerde de Panningnaar in het eerste elftal
van de Eindhovense club.

Oversteken van de weg

Ernstig ongeluk
Middenpeelweg
Op de Middenpeelweg (N277) tussen Maasbree en Kessel is op donderdag 17 maart een ernstig ongeluk
gebeurd. Bij de oversteek van de Baarloseweg vanuit Helden naar De Meeren in Baarlo reed rond 12.00 uur een
personenauto tegen een vrachtwagen aan, die vervolgens in de beek belandde. De bestuurders van beide
voertuigen werden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het Jorrit Hendrix Top E-toernooi
vindt plaats op zaterdag 28 en zondag
29 mei op sportcomplex PanningenNoord. Het toernooi is voor spelers
tot 11 jaar. Teams van VVV-Venlo,

Feyenoord, PSV, Schalke 04, FC Emmen,
Roda JC, Sparta, Rot Weiss Esse,
Vitesse, KV Mechelen, Brabant United
en een regioteam uit Peel en Maas
strijden tegen elkaar voor de titel.

Rechtgezet
In de HALLO van donderdag 17 maart werd de Oogmeetdag van Reinier
Optiek in Meijel aangekondigd. Per abuis werd hier de verkeerde datum
vermeld. De Meijelse opticien is op dinsdag 29 maart geopend tijdens de
Oogmeetdag. Bezoekers kunnen dan een speciaal oogmeetapparaat, de
DNeye scanner, testen bij Reinier Optiek.

STRUIKMARGRIET
Argyranthemum
frutescens.
Potmaat 18 cm.
Per stuk

De vrachtwagen reed nog een meter
of vijftig door, voordat hij in de beek
belandde. De bestuurder moest
eveneens door de brandweer uit zijn
voertuig worden bevrijd.
De brandweerkorpsen van Kessel
en Panningen werden opgeroepen
en waren aanwezig om de personen

uit hun voertuigen te bevrijden.
De bestuurder van de vrachtwagen
klaagde over pijn in de rug en buik.
Beide bestuurders werden na het
ongeluk naar ziekenhuis VieCuri
in Venlo vervoerd. Hoe ernstig de
verwondingen waren, kon de politie
niet zeggen.

FAVORIET VAN

OPEN
.00

2e
De personenauto stak rond het
middaguur de weg over en raakte de
vrachtwagen. De auto, een Mercedes,
raakte zwaar beschadigd. De motorkap
werd van de auto afgeslagen. De deur
aan de bestuurderskant werd door
de brandweer van de auto geknipt
om de man te kunnen bevrijden.
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Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat:
vaarwel en wees tevreden.
Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensjaren. Het was fijn
om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden

Maria Petronella Theodora
van Neerven-Hendriks
echtgenote van

Willem Leo Antonia Maria van Neerven †
Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Familie Hendriks
Familie van Neerven
9 maart 2016
Zorgcentrum Vincent Depaul, Panningen
Correspondentieadres: Marisstraat 3, 5986 NC Beringe
De plechtige uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Thea Peeters-Prinsen
Thea had haar hele uitvaart overdacht en beschreven.
Het was een afscheid zoals zij zich dat voorgesteld had.
En jullie maakten daar met jullie aanwezigheid,
steun en giften voor Fact deel van uit,
waarvoor onze oprechte dank.
Het was hartverwarmend.
Maasbree, maart 2016
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.
Mindfulness. Nieuw: wekelijks
op donderdagavond Ontspanning en
Mindfulness. Rust & balans in jouw
leven. Vanaf 31 maart start tevens
‘n nieuwe mindfulness training van
8 weken. 06 13 74 75 29
www.sensus-pvs.nl
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.
Vragen over liefde & relatie?
Bel een helderziende op
www.betrouwbaarmedium.nl
voor antwoorden & inzichten!
Snel, discreet & goed!
Appartementen te huur. Op zoek
naar tijdelijke woonruimte? Wij bieden
vanaf nu appartementen aan in Baarlo.
Meer informatie? Ga naar workandstay.nl
of bel 077 465 07 74.

Peter, Frans, Paul
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.
Garage Sale: zaterdag 19 en 26 maart
van 10.00 - 15.00 uur op Bong 45 in
Baarlo. Paasdecoraties, babyspullen,
kleding en brocante huisraad.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

HALLO in Madrid
Frank Peeten uit Kessel, Erik van Velthoven en Hans Janssen uit Beringe en Martijn Peeten uit Kessel
waren er bij op dinsdag 15 maart in Madrid. PSV Eindhoven speelde in de achtste finale van de Champions
League uit tegen Atletico Madrid in de Spaanse hoofdstad. Na de 0-0 in de heenwedstrijd, eindigde ook de
return doelpuntloos. De Spaanse club nam na de verlenging de strafschoppen iets beter en mocht uiteindelijk
door naar de kwartfinale. Ondanks de uitschakeling hadden de vier mannen een prima avond in het stadion
waar ze tijdens de rust even de HALLO lezen.

Gaslek in Meijel
Bij werkzaamheden aan een woning aan de Kalishoek in Meijel is op dinsdag 22 maart een gaslek ontstaan.
Het voorval gebeurde rond het middaguur.
De aansluitleiding van de
hoofd- naar de huisleiding ging
kapot toen deze geraakt werd
door een minigraver tijdens
graafwerkzaamheden. Hierdoor

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.
Paaseieren verkoop, ruime keuze
uit diverse soorten op de Bong 45
in Baarlo. Dagelijks vers.
Open vanaf zaterdag 19 maart.
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.
Helderziende gezocht.
Helderzienden, kaartleggers,
astrologen gevraagd voor thuiswerk
op www.betrouwbaarmedium.nl
Solliciteren kan via de site.
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis.
Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel. 077 307 88 53.
Open dag bij Lekker Laeve! Tweede
Paasdag van 11 tot 16 uur Molenstraat
14a in Helden. De deuren staan open,
kom gezellig langs!

zat volgens netbeheerder Enexis
slechts één huishouden die middag
zonder gas. De Meijelse post van
de brandweer ging ter plaatse
en stelde de omgeving veilig in

afwachting van de monteurs van
de netbeheerder. Die heeft de
gasleiding gerepareerd, waardoor de
bewoner om 17.30 uur het gas weer
kon gebruiken.

www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s.
Rhodo’s e.a heesters. Beuken, Taxus
v.a. € 1,50, Buxus, Laurier, Bomen
(lei,dak, zuil), bodembedekkers. Open
zaterdag van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
06 40 32 71 08.

Onze groentewinkel krijgt andere
openingstijden. Donderdag 24,
vrijdag 25, zaterdag 26 mrt weer
geopend. Ook normale openingstijden,
volop gezonde groenten. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Tot ziens.

Personeel gezocht. Engels Asperges
in Panningen zoekt medewerker(st)er
voor het sorteren van asperges van
april tot eind mei.
Werktijden: maandag t/m zaterdag
van 7:00 tot 12:00. Heb je interesse?
Tel. 077 307 65 34.

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.

Cursus Herken Jezelf! Jezelf beter
leren kennen en herkennen wat voor
patronen je hebt opgebouwd.
Wat maakt dat jij op jouw manier
reageert en communiceert? Cursus
van 6 avonden in het PMC Maasbree.
www.marionhermans.nl

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

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

Uitvaartverzorging

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

Lies Oosterveld
Goltziusstraat 27 • 5911 AT Venlo
077-354 77 53 • 06-23 16 87 45
www.liesoosterveld.nl

Wij zijn dealer van:

Met hart en ziel
voor een begrafenis

www.janssenuitvaart.nl

een crematie
Voor een goed gevoel

Confectie/Reparatie atelier

Phil Houben
Veldstraat 29
5988 AK Helden

T. 077-306 15 07

Ben jij hooggevoelig?
Samenkomst voor iedereen die
hooggevoelig [HSP-er] is. Hier kun je
terecht met je verhaal, vragen, krijg
je tips. 13 april 19.30u Groesweg 40
Maasbree. www.rebalancing-limburg.nl
06 44 49 89 35 €15,00.
Relaxte kids? Kinderyoga!
Elke vrijdag van ortho-pedagoge
Moniek. Info op www.lekkerlaeve.nl

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl
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Jongeren maken film over hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid

Moslimjeugd uit Peel en Maas wil positieve
kant tonen
Een groep jongeren van de Assalaam-moskee in Panningen heeft een film gemaakt over hun doen en laten
binnen de Nederlandse maatschappij. Ze wil laten zien wat hun betrokkenheid is binnen de samenleving en dat de
vooroordelen die bestaan over hen, niet kloppen. Op dinsdag 29 maart gaat hun film ‘De 3e Generatie’ in première
bij DOK6 Theater in Panningen. De jongeren Ilias Amhaouch (18), Samy Amhaouch (18) en Yassine Feddahi (21) en
projectcoördinator vanuit de moskee, Mounir Kasmi (35), vertellen over het hoe en waarom van de film.

Dat willen we laten zien.” Samy:
“Wij horen en zien de dingen rond de
‘Mocro maffia’ in Amsterdam, de Syriëgangers en de aanslagen in Parijs en
Brussel ook. Het is niet terecht dat we
over één kam geschoren worden met
de mensen die daarbij betrokken zijn.”

Beeldvorming
door de media
De film is niet direct bedoeld om de
Islam in een beter daglicht te stellen,
vertelt Mounir. “We willen laten zien
wie wij zijn en wat we doen. Alle
jongeren van de groep zijn gelovig.
De Islam is onze basis. Bij elke stap die
we willen zetten, vragen we ons af of
dat van onze godsdienst mag. Iemand
als Geert Wilders pakt een stuk tekst uit
de Koran en trekt het uit zijn context.
Wij interpreteren de Koran anders.”
Zo staat er in de flyer die ze gemaakt
hebben om de film te promoten
een strofe uit het heilige boek. Ilias:
“Het geloof zegt dat we ons open
moeten stellen voor de omgeving.
Niet dat we in Syrië moeten gaan
vechten.”

De media werken volgens de
jongens ook niet mee aan een
goed beeld van de moslims. Samy:
“Positief nieuws is geen nieuws voor
de media. Ze berichten voornamelijk
over de slechte kanten van etnische
groeperingen.” Yassine: “Als een
Marokkaan een vrouw uit een
brandend huis redt, hoor je daar niks
van. Als hij een misdaad gepleegd
heeft, wel.” Mounir vindt dat heel
jammer. Hij is voorzitter van de moskee
in Panningen en ziet in Peel en Maas
voornamelijk positieve zaken. “Er is
maar een klein etnisch groepje dat
negatief in het nieuws komt. In Peel
en Maas zijn de jongeren juist heel
positief. Ze willen zich openstellen.”
Mounir en de jongens hopen dat
veel mensen langskomen om de film
te zien. Ze kregen van onder andere
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, wethouder Roland van Kessel,
KBO Panningen en de politie te horen
dat zij in ieder geval komen kijken.
Mounir: “Maar ook andere moskeeën
zijn nieuwsgierig en komen ons onder
steunen. We hopen in ieder geval op
veel belangstellenden.”

Mounir, Yassine, Ilias en Samy in de Assalaam-moskee in Panningen
In augustus vorig jaar werd
een jongerengroep opgericht bij de
Panningse moskee. De jeugd wilde
graag naar buiten toe laten zien dat
de groep was opgericht en wat zij
in het dagelijks leven doen. Na een
aantal brainstormsessies kwam het
idee van een film naar voren. Mounir:
“Een film slaat veel meer aan dan een
brief, denken wij.” En zo geschiedde.

De jongeren kregen een camera te leen
van een productiebedrijf en gingen
op pad om interviews af te nemen en
de jongeren onder meer bij hun werk,
school, sportclub en vrijwilligerswerk te
filmen. Dat alles om te laten zien dat
de Islamitische jeugd sociaal betrokken
is bij de samenleving, zo vertellen ze.
Eén van de voornaamste redenen
om de film te maken, is volgens

Ilias om de stereotypering die er
nu nog heerst te doorbreken, zoals
dat de jongeren geen werk zouden
hebben. “We willen echter niet in de
slachtofferrol kruipen en vertellen wat
er niet goed gaat. Het is de bedoeling
om de jongeren op een positieve
manier te laten zien. Wij studeren
en werken ook gewoon. Wij dragen
ons steentje bij aan de maatschappij.

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ON DE R
HOU D

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@ bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

ACTIE:

Maak uw huis extra veilig!
SKG*** SLOTEN EN DEURBESLAG
van € 465,00 nu tijdelijk voor de

ACTIEPRIJS € 359,00
inclusief montage en BTW

Dit voorjaar vragen wij extra aandacht
voor inbraakpreventie van uw woning.
Graag controleren wij de veiligheid van uw woning en upgraden het
hang- en sluitwerk van uw deuren/ramen naar de huidige eisen
van het Politie Keurkmerk Veilig Wonen (PKVW).

Weekmarkt Meijel naar
Alexanderplein
De weekmarkt van Meijel wordt vanaf donderdag 31 maart wekelijks op het Alexanderplein in het
centrum gehouden. Dat maakte gemeente Peel en Maas op woensdag 16 maart bekend. Het besluit de
weekmarkt naar het Alexanderplein te verplaatsen, werd genomen omdat daar meer ruimte beschikbaar is
dan op de huidige locatie en het plein centraal gelegen is. Vanaf donderdag 31 maart is de markt wekelijks
van 17.30 tot 20.30 uur te bezoeken. Parkeren is slechts op beperkte plaatsen mogelijk.

Wij leveren nu voor al uw buitendeuren:
HMB meerpuntsluiting SKG***
Ami veiligheidsbeslag voorzien van kerntrekbeveiliging SKG***
De actieprijs is van toepassing op bijna alle houten deuren en wordt geleverd met
standaard F1 deurbeslag. Deurbeslag naar eigen keuze is tegen meerprijs leverbaar.
Deze actie duurt van 1 april t/m 30 juni 2016.

bouw
beslag

BARTELS SLOTEN & SLEUTELSPECIALIST
Leutherweg 55, 5915 CB Venlo
077-3511641
info@bartels-sloten.nl

WWW.BARTELS-SLOTEN.NL
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Puck Verlinden
14 jaar
Panningen
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Als ik wakker word, krijg ik een ontbij
tje op bed en daarna sta ik op. Dan ga
ik lekker naar de handbaltraining en ’s
middags naar de stad met mijn vrien
dinnen. ’s Avonds ga ik weer trainen en
dan een gezellig feestje bezoeken.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik wil eigenlijk een internationaal
bekende handbalster worden met twee
kindjes en een mooi groot huis. Van
kleins af aan zeg ik al dat ik profhand
balster wil worden dus dat is eigenlijk
het enige dat ik wil.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ja, op Facebook heb ik wel eens een
kaartje gewonnen voor een festival.
Vroeger heb ik wel eens een kleurwed
strijd gewonnen, maar dat was niet
helemaal mijn ding. Het kleuren ging

me de eerste minuten wel goed af,
maar daarna had ik er al snel genoeg
van en geen zin meer in. Verder heb ik
natuurlijk handbalwedstrijden gewon
nen, maar dat zijn er te veel om op te
noemen.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Dat is mijn telefoon. Ik kan niet lang
zonder mijn telefoon en ik vind het fijn
om contact te hebben met mensen die
verder weg wonen. Als ik niks te doen
heb, dan vind ik het leuk om Facebook
op te starten.
Waar kijk je het meest naar uit?
Volgende week heb ik een groot inter
nationaal handbaltoernooi in Biberach.
Ik ga er vanuit dat dit net zo’n groot
feestje wordt als vorig jaar.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Mij kun je altijd opvrolijken met sushi.
Thuis en met mijn vriendinnen eet ik
best wel vaak sushi en dat vinden we
allemaal heel lekker. Je zou me er zelfs

aan
Puck Verlinden

wel voor wakker mogen maken.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik denk ik de film Step Up, dat is een
dansfilm. Ik vind dansen erg leuk om
te doen. Ook zit er soms actie in de
film en dat vind ik ook erg leuk. In de
tweede klas heb ik zelf ook wel eens
geprobeerd om een film te maken,
maar dat was niet zo’n succes.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Vooral heel druk, ik kan echt niet lang
stilzitten en ik kan eigenlijk geen
seconde mijn mond dichthouden.
Ik denk dat ze me ook zouden
beschrijven als een zorgzaam, gezellig
en behulpzaam iemand.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Als ik voor het handballen zou moeten
kiezen, dan zou ik voor Denemarken
kiezen. Dit is een heel groot handbal
land en ik zou het heel tof vinden om

mijn dromen daar waar te kunnen
maken. Als ik niet naar het handballen
zou kijken, zou ik naar Italië verhuizen.
Daar ga ik altijd op vakantie met mijn
ouders.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Geniet van nu en denk niet te veel aan
de toekomst. Dat is echt iets voor mij,
want ik wil altijd heel erg vooruitkijken
en inplannen wat ik moet gaan doen.
Misschien gebeurt er wel iets waardoor
je je dromen niet kunt waarmaken en
daarom moet je genieten van wat je
nu doet.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik met mijn vriendinnen een
grote auto gaan kopen en een groot
huis aan de zee met palmbomen.
Dan gaan we waarschijnlijk alle winkels
leegkopen en ’s avonds tot in de laatste
uurtjes naar een feestje.
Wat is de mooiste plek op aarde?
Ik vind Thailand echt een mooi land
met de heldere zee en witte stranden
en ik houd ook heel erg van snorke
len. Er zijn wel meer mooie plaatsen.
Een handbalveld is eigenlijk voor mij
ook een mooie plaats, omdat ik daar
mijn emoties kwijt kan en me daar
helemaal thuis voel.
Wie zou je meenemen naar een
onbekend eiland?
Ten eerste mijn ouders en mijn zusje,
die heb je echt nodig. Zonder hen zou
ik niet ver komen. Als tweede mijn
vriendinnen en mijn vriend Syb, want
een beetje gezelligheid en steun kun je
altijd wel gebruiken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Mijn jeugd, soms denk ik wel eens ‘was
ik nog maar jong’. Toen was alles nog
heel makkelijk en werd er nog weinig
van me verwacht. Nu ben ik ook nog
niet de oudste, maar toen kon ik elke
dag afspreken en lekker buiten spelen
met vriendinnen.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Met Estavana Polman, dat is een
bekende handbalster. Ik heb echt
respect voor haar hoe zij leeft en dat
ze zo sterk in het handballen is. Voor
mij is dat echt een droom om dat waar
te kunnen maken. Ik zou het heel gaaf
vinden om mee te kunnen maken en te
beleven hoe het is om een profhand
balster te zijn. Het lijkt me een heel
zwaar leven, maar je krijgt er denk ik
wel echt iets heel gaafs voor terug.

Gommans
Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Vers van de pers
Zo vers als het sap van PLUS vindt
u het nergens. Het sap wordt pas
in de fles getapt als u er bent.
Met onze sapmachine doet u
dat namelijk zelf.

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden

Vrede
Mijn column over vrede lag
al bij de redactie van HALLO
toen ik hoorde dat er een
aanslag was gepleegd in
Brussel.
Ik schreef hierin dat ik het
apart vond om te denken dat je
binnen een paar uur met het
vliegtuig al in oorlogsgebied
terechtkomt. Ik vertelde dat het
eigenlijk iets speciaals is dat wij
ons leventje elke dag weer
leven, ’s ochtends opstaan met
zekerheid en ons veilig voelen
met een toekomst in ons
vooruitzicht, terwijl iemand
anders zoals jij en ik moet
vluchten, moet leven in tenten
en grotendeels van de tijd zich in
onzekerheid bevindt.
Wij, mensen in Nederland en
in andere delen van de Westerse
wereld, kunnen ons helemaal
niet voorstellen hoe zo’n situatie
zou zijn. Net zoals de aanslag in
Parijs afgelopen november en
die in Brussel waar we dinsdagochtend bericht van kregen. ‘Hoe
moeten we hiermee omgaan?’ is
de vraag die door mijn hoofd
rondzweeft. Moeten we ons nu
angstig voelen, zoals de veroorzakers willen, of moeten we er
ons overeen zetten?
Nadat in Parijs de aanslagen
waren gepleegd besloot de
school één minuut stilte te
houden. In deze korte zestig
seconden probeerde ik echt even
bewust te zijn van de situatie en
met mijn gedachte te zijn bij de
mensen die dit nodig hadden.
Zo probeer ik dat ook nu, na
afgelopen dinsdag.
Ik besef mij wederom dat ik
er niet bij kan met mijn
gedachte hoe die mensen het
hebben en hoe de situatie is.
Hoe dankbaar mogen we dan
wel niet zijn dat wij geboren en
getogen zijn in een land waar
we een soort van ‘gewend’ zijn
aan vrede, gelijkheid en vrijheid
van meningsuiting. Na dit soort
gebeurtenissen besef ik mij hoe
belangrijk vrede eigenlijk is.
Daphne

Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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Peel Shuttle bij Meijelse camping
Kampeerbos De Simonshoek in Meijel heeft sinds zondag 20 maart de beschikking over een Peel Shuttle.
Het elektrische treintje rijdt voortaan vanaf de camping naar toeristische punten in de regio. De officiële opening
van het voertuig vond plaats tijdens de koopzondag in Meijel.

park naar de camping toe lopen.” De
camping heeft de trein zelf gekocht en
kan dus zelf bepalen waar de mensen
naartoe vervoerd worden. Irma: “Als
iets heel erg bevalt, kunnen we
beslissen om er vaker heen te rijden.
Als iets totaal niet populair is, kunnen
we het ook weer weghalen. Het is ook
een beetje een ‘u vraagt, wij rijden’
principe. Ook groepen die niet op
de camping zitten kunnen gebruik
maken van het treintje. Dus als er in
Meijel veel mensen zijn die naar de
paasmarkt in Panningen willen, kunnen

we daar ook voor hen heenrijden.”
De trein mag volgens de wet door
iedereen met een rijbewijs bestuurd
worden. De camping heeft er echter
voor gekozen om een groepje van het
personeel goed te laten oefenen met
de trein. Irma: “Dat vinden we toch
wat veiliger. De trein kan ongeveer
28 kilometer per uur rijden. We gaan
uiteraard de 80-kilometerwegen
vermijden en gebruik maken van
binnendoor weggetjes. Ook zijn er
bepaalde plekken waar we gebruik
mogen maken van fietspaden.”

Kesselse B&B
bij BinnensteBuiten
Het KRO/NCRV-programma BinnensteBuiten besteedt op maandag
28 maart in de uitzending aandacht aan de Kesselse bed and breakfast
Het Raadhuys. Het programma gaat op bezoek bij mensen die mogen
vertellen over hun bijzondere woning, interieur of tuin. De Kesselse
familie Peeters vertelt in de uitzending over hoe zij het oude gemeentehuis omtoverden tot een bed and breakfast.
Eigenaresse van De Simonshoek,
Irma van Heugten, vertelt waarom de
camping de trein aangeschaft heeft.
“We kijken constant op beurzen rond
of we iets kunnen vinden dat voor ons
interessant kan zijn. We willen blijven
vernieuwen en deze trein paste daar
wel in. Het is nog maar een kleintje,
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maar hij kan uitgebreid worden, mocht
dat nodig zijn.”
De trein rijdt tijdens het seizoen
dagelijks naar toeristische trekpleister
als nationaal park De Groote Peel
tussen Asten en Meijel en attractiepark
Toverland in Sevenum. Maar ook zaken
als de weekmarkt in Panningen en

blues festival Moulin Blues in Ospel
worden aangedaan. Van Heugten: “Er
komen een aantal vaste routes, waar
de trein naartoe gaat rijden. Gasten
bij ons gaan bijvoorbeeld vaak naar
De Groote Peel om te wandelen. Nu
24of auto daar te
hoeven ze geen fiets
03 ze vanuit het
laten staan en kunnen

winkel&bedrijf
Ad vertorial

Paasshow bij
Mennen Keukens in Liessel

Vader Theo, moeder Marij en
dochter en architect Kim wonnen
drie jaar geleden de prijsvraag van
gemeente Peel en Maas voor een
herbestemming van het voormalig
raadshuis. Het plan om de stijlen
design, industrieel en authenticiteit te
combineren in het pand, overtuigde
de gemeente.
BinnensteBuiten kwam het
gebouw op het spoor en contacteerde
het gezin. “Een maand of anderhalf
geleden kwamen ze kijken of we
voldeden aan alle criteria van het

programma”, vertelt Theo. “Dat bleek
het geval en een week of twee
geleden kwamen ze met een
complete filmcrew hier langs om het
programma op te nemen. Ze vonden
het vooral bijzonder dat wij het hele
traject, inclusief architect, met ons
eigen gezin hadden voltooid. Ook de
combinatie van stijlen en onze hoge
scores op vergelijkingswebsites viel
hen op.”
De uitzending met Het Raadhuys
wordt op maandag 28 maart om
19.50 uur uitgezonden op NPO 2.

Mennen Keukens in Liessel houdt op tweede paasdag (maandag 28 maart) een sfeervolle paasshow. Bezoek
de showroom van het keukenbedrijf om inspiratie op te doen voor uw droomhuis. Tijdens de paasshow kunt u
inspiratie van keukens en ander interieur opdoen. Ook zijn er de nieuwste snufjes op keukengebied te zien.

U vindt bij Mennen Keukens diverse stijlen keukens.
Van landelijk tot tijdloos en modern. Ook voor een tafel,
kast, badkamermeubel of ensuite deuren kunt u bij
Mennen Keukens terecht!
Alle meubelen worden in eigen fabriek en volledig
naar uw wens gemaakt. De eigen fabriek, Mereno,
werd in 2015 zelfs uitgeroepen tot branchewinnaar in
de keuken(meubel)branche. Mennen Keukens inspireert
met haar innovatieve en prachtige designs. Indien
gewenst kan het bedrijf de totale verbouwing van uw
droomhuis regelen. Verder kunt u bij de paasshow een
kookdemo van AEG bijwonen. U ziet, ruikt en proeft de
mogelijkheden van AEG apparatuur. Pitt Cooking laat u
zien wat de nieuwste trends zijn op het gebied van koken.
Daarnaast wordt onder de bezoekers van de paasshow
een cadeau ter waarde van 439 euro verloot.
Natuurlijk is de paasshow niet het enige wat bij
Mennen Keukens te beleven is. Blijf op de hoogte van

het laatste nieuws via de Facebook-pagina. Daar komen
de lekkerste recepten en de mooiste plaatjes van keukens
en ander interieur voorbij. Uiteraard is die informatie ook
terug te vinden op de website van Mennen Keukens.
Een hapje en drankje staan voor u klaar in de
showroom van Mennen Keukens. De paasshow is van
11.00 tot 16.00 uur.

Hoofdstraat 23, 5757 AJ Liessel, 0493 34 25 83
www.mennenkeukens.nl

Bakkerij Broekmans
Baarlo geopend
De nieuwe vestiging van Bakkerij Broekmans in Baarlo heeft
donderdag 17 maart haar deuren geopend. In het pand aan de
Grotestraat zat eerst verswinkel Ut Eppelke. Nadat het pand vanbinnen
en vanbuiten werd opgeknapt, waarbij de groene kleur op de gevel
verdween, werd de winkel donderdag geopend. Het is de veertiende
vestiging voor de bakkerij van eigenaar Thijs Broekmans, die ook
winkels in Panningen, Maasbree, Asten, Grubbenvorst, Horst, Someren,
Beesel, Roermond, Tegelen, Nederweert en Venlo heeft.
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GEPLUKT Thijs Zeelen

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.

ademlucht-cilinders, reinigen en testen
van gelaatsmaskers en jaarkeuringen
uitvoeren aan ademlucht-toestellen.”
Ook biedt hij ondersteuning aan
beroepsbrandweerlieden.
Thijs is inmiddels al 12,5 jaar
lid van de vrijwillige brandweer in
Maasbree en sinds enige jaren van de
vrijwillige brandweer in Venlo. “Een
Meijelse oom van me zat ook bij de
brandweer, maar of hij mij daardoor
geïnspireerd heeft? Geen idee”,
vertelt Thijs. Hij ziet het eerder als ‘die
jongensdroom’ die in vervulling ging.
“Samen met mijn vrouw, zoon van 6
en tweeling van 4 jaar woon ik op
slechts een paar honderd meter van
de kazerne. De jongens vinden het
geweldig dat ik brandweerman ben”,
aldus Thijs. “Ze willen ook graag mee
naar de kazerne, want ze vinden dat
magisch mooi. Dat kan natuurlijk niet
altijd. Inmiddels zijn ze er aan gewend
en schrikken ze niet meer zo als de
pieper gaat. We hebben ze uitgelegd:
als mama thuis is en de pieper gaat,
moet papa weg. Is mama er niet,
dan blijft papa thuis.”

Het is een bewuste
keuze

Deze stoere 45-jarige Maasbreenaar is al 12,5 jaar lid van de vrijwillige brandweer in Maasbree. In zijn vrije tijd
rijdt hij graag motor, wandelt hij met zijn vrouw en drie zoons of gaat hij hardlopen. Deze week wordt Thijs Zeelen
geplukt, die op slechts een paar honderd meter van de brandweerkazerne woont.
Hij werkte als elektricien, hovenier
en als allround-medewerker bij de
gemeente. Inmiddels zit Thijs hele
maal op zijn plek bij Veiligheidsregio

Limburg-Noord, een samenwerking van
vijftien gemeenten, politie en defensie
voor rampenbestrijding, crisisbeheer
sing, brandweer en publieke gezond

PUZZEL

heid. Thijs: “Daar werk ik op de afdeling
Technisch Beheer. Ik ben onder andere
verantwoordelijk voor het onderhoud
aan materieel, zoals het vullen van

Het onbekende, de gierende
a drenaline als de pieper afgaat
is hetgeen dat het ‘vak’ van een
brandweer zo gaaf maakt, vindt
Thijs. “Mijn werk als vrijwilliger bij
de brandweer doe ik dan ook met
heel veel plezier. Daarin ben ik niet
de enige. Ik zou niemand van mijn
collega’s erop kunnen betrappen dat
ze het niet met plezier doen. Je kiest
er bewust voor, doet een opleiding en
oefent elke week.” De brandweerpost
in Maasbree heeft inmiddels twintig
vrijwilligers, waarvan sinds kort twee
dames. “We zijn een hechte groep,
maar dat is ergens ook logisch. Je hebt

elkaar nodig als je moet uitrukken.
Dan moet je er voor elkaar zijn en op
elkaar kunnen vertrouwen.” Dat is
volgens hem goed te merken als
ze worden opgeroepen. “In de auto
verdeelt de bevelvoerder de taken.
Iedereen weet dan ook wat hij of zij
moet doen. Daaraan merk je hoe goed
we op elkaar zijn ingespeeld.” Maar als
brandweerman maak je ook heftige
dingen mee. “Na een uitruk verzamel
ik voor mijzelf wat foto’s. Eenmaal thuis
slaap ik na een uitruk prima. De dag
erna begint die verwerking pas echt
en ga ik malen over ons handelen,
het ongeluk, de oorzaak. Natuurlijk
evalueren we met het team, maar
de foto’s terugkijken helpt bij mijn
verwerking. Het maakt voor mij de
puzzel compleet.”

300 kilometer
getraind
Ontspannen doet Thijs het liefst
door te wandelen met zijn gezin door
het bos, op de motor te stappen of
door te hardlopen. “Een paar collega’s
in Venlo rijden ook motor. Als groep
worden er dan weleens tochten
uitgezet die we samen rijden. Richting
Zuid-Limburg, Brabant of Gelderland.
Wel met mooi weer hoor, ik ben een
mooi-weerrijder.” Vorig jaar begon
nen Thijs en zijn vrouw met hardlo
pen. Het doel: trainen voor de halve
marathon tijdens de Venloop en zijn
vrouw voor de 10 kilometer, die zondag
20 maart plaatsvonden. Thijs was er
echter niet bij. “Ik heb laatst flink de
griep gehad. Mijn benen waren net
pudding en mijn conditie was achter
uitgegaan. De halve marathon ging ik
niet redden. De tien kilometer zou wel
nog lukken, dus ben ik maar geswitcht.
Balen is het wel. Het afgelopen jaar
heb ik in totaal 300 kilometer afgelegd
met trainen.”

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

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Vuilniszakken vol zwerfafval
Baarlo is weer schoon, dankzij enkele vrijwilligers die zaterdag 19 maart de handen uit de mouwen
staken en zwerfafval gingen opruimen. In een paar uur tijd werden er ruim 25 vuilniszakken gevuld.
Enkele ondernemers die aan de Napoleonsbaan gevestigd zijn, boden de vrijwilligers onderweg koffie en
thee aan. Ondanks de lagere opkomst was organisator Piet van der Haas helemaal tevreden: “Een heel
geslaagde activiteit en een pluim voor iedereen. Nu is onze ‘sjoeëne Baolderse’ omgeving weer schoon.”
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Uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 16 jaar moeten om
middernacht sluiten
Een lezer van HALLO vond het onverantwoordelijk om jongeren in de leeftijd
van 13 tot en met 15 jaar tot 02.00 uur ’s nachts uit te laten gaan. De lezer
verbaasde zich erover dat ouders het goedkeuren dat kinderen tot zo laat
wegblijven en soms na sluitingstijd over straat ‘zwerven’. Bij HALLO vroegen we
ons daarom af of het dan een idee is om uitgaansgelegenheden voor jongeren
onder de 16 jaar om middernacht te laten sluiten. In totaal was de meerder
heid, 53 procent, het niet eens met onze stemming.

Een van de oneens-stemmers reageerde anoniem op onze stelling.
Deze persoon gaf aan dat niet de kroegen of discotheken, maar de ouders in
eerste instantie verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. “Zij zijn degenen die
bepalen hoe laat hun zoon of dochter thuiskomt”, luidde de reactie. Als ouders
het toelaten dat er van tevoren bij een vriendje of vriendinnetje wordt
ingedronken en hun kind dronken thuiskomt, is de uitgaansgelegenheid de
boosdoener, zo schrijft de reageerder.

Ik ga naar de komende twee wedstrijden van het
Nederlands elftal kijken
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 25 maart een oefenwedstrijd tegen
Frankrijk. Vier dagen later staat het duel met Engeland op het programma. Oranje
wist zich niet te plaatsen voor het Europees Kampioenschap van komende zomer
in Frankrijk. Tot na dat kampioenschap speelt het elftal alleen maar oefenpartij
tjes. Het elftal van bondscoach Danny Blind wordt nu gebruikt als sparringpartner
voor de grotere landen in de voorbereiding op het EK. Dat moet de KNVB niet
doen. Nederlands is nog altijd een groot voetballand en moet zich niet zo laten
gebruiken. Het is niet voor niks zo dat er zo veel geblesseerden zijn. De spelers

hebben geen zin in deze duels. De duels zijn het kijken niet waard met deze
b-garnituur.
Aan de andere kant is het zo dat Blind nu kan zien hoe goed Oranje nog is.
Het is tijd voor vernieuwing en deze wedstrijden zijn daar uitermate geschikt
voor. We blijven Nederlanders en we moeten achter onze ploeg blijven staan.
We kunnen zien welke talenten in de toekomst het elftal gaan dragen. Kijken dus.
Ik ga gewoon kijken naar de komende twee wedstrijden van het Nederlands
elftal. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > ’t Hoës van Bree is een terechte naam voor het nieuwe MFA in Maasbree > eens 28% oneens 72%
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

Cultureel erfgoed op Peel en Maasnet
Cultureel erfgoed Peel en Maas. Wat een schitterende site. Petje af voor
de mensen die hier zoveel tijd en energie in hebben gestoken. Mooie
herinneringen met mooie mensen en prachtige oude gebouwen die bijna,
om welke reden dan ook, verloren zijn gegaan. Ik zeg bijna, want het
oudste huis van Helden (anno 1784) is er nog; namelijk het huis van
Verhaegh op Zelen.
Om dit te behouden heb ik in
het verleden al meerdere malen bij

gemeente Peel en Maas aan de bel
getrokken. “Ben hier nou zuinig op,

er is al zoveel verloren gegaan”, zei
ik. Hier is echter nooit gehoor aan
gegeven. Wat wil nou het geval? Het
huisje staat te koop. Wat mij betreft dé
kans voor de gemeente om ervoor te
zorgen dat dit prachtige stulpje op de
monumentenlijst komt en de zorg krijgt
die het nodig heeft en verdient.
Kom op gemeente! Word wakker!

Steek de handen uit de mouwen en
ben eens wat zuiniger op hetgeen
we nog hebben. Voorkom dat ons
huisje op Zelen binnen afzienbare tijd
alleen nog maar te bezichtigen is op
PeelenMaasNet.nl
Christel Jacobs,
Helden

Ingezonden brief

Nieuw-Guinea veteraan
Geachte redactie van Hallo Peel en Maas, Beste Leo Willemsen,
Graag wil ik reageren op het artikel van de heer Leo Willemsen
(uitgave 17-03), Nieuw-Guinea veteraan. Op de eerste plaats wil ik
aangeven dat Nieuw-Guinea zeker niet vergeten is.
In het artikel dat ik geschreven
heb staat inderdaad Nieuw-Guinea
niet genoemd. Ik heb een aantal
missiegebieden genoemd om een
algemene indruk te geven waar

Nederlandse militairen naartoe zijn
uitgezonden. Het zijn ook zeker niet
alle uitzendgebieden. Ter indicatie,
dit zijn er vanaf 1948 meer dan zestig
geweest. Dat neemt niet weg dat ik je

reactie goed kan begrijpen. Zelf zou ik
misschien ook zo gereageerd hebben
als ik al een artikel over veteranen lees
en zie mijn eigen missie of uitzending
er niet bij staan. Dat voor een veteraan
erkenning en waardering erg belangrijk
is, daar ben ik mij als veteraan volledig
van bewust. Dat geldt overigens voor
alle oude en jonge veteranen. Ik ga
er vanuit dat mijn uitleg voldoende is

geweest. Zo niet, dan ben ik zeker
bereid om met je in gesprek te gaan.
Hopelijk zien we elkaar anders op de
lokale Veteranendag op 17 september
2016.
Met collegiale veteranengroeten,
Ton Engels
Cambodja veteraan
Voorzitter Stichting Veteranen Peel
en Maas

BREAST
CARE
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Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie
2 april 2016

Modeshow nieuwe collectie

prothese lingerie
en badkleding

De Wieënhof 9 Venray
Tel. 0478 - 58 49 00 / 06 40 89 30 30
info@breastcareria.nl

www.breastcareria.nl
Service aan huis is mogelijk
SEMH gecertificeerd

2e PAASDAG OPEN
van
11-1r7
uu

Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

Verdwalen
Het is vanaf dinsdag
15 maart mogelijk om een flink
aantal historische foto’s,
voorwerpen en documenten uit
onze gemeente online te
bekijken op PeelenMaasNet.
Verdwalen in de digitale gids
ligt op de loer, aangezien er
niet alleen een afbeelding te
zien is. Ook de afkomst en de
levensloop van het voorwerp,
foto of document staan erbij.
Wikipedia voor Peel en Maas,
zeg maar.
Laat Wikipedia er nu net voor
zorgen dat ik regelmatig meer
tijd dan nodig is spendeer aan
het opzoeken van informatie.
Je begint heel onschuldig met
het uitzoeken waar de
Amerikaanse afkorting DMV
(Department of Motor Vehicles)
voor staat en uiteindelijk ben je
aan het lezen wat nu toch precies
de politieke overtuiging was van
de tegenstanders van Nelson
Mandela. Of je zoekt de prestaties van oud-Feyenoordspeler
Cory Gibbs even op en je belandt
bij de Europese campagne van
Nottingham Forest in 1979 (toen
ze overigens de Europacup 1
wonnen, een aanrader). En als
de Nederlandse versie niet
genoeg informatie geeft, schakel
je nog even over naar het Engels
om ook echt alles te weten. Dat
‘probleem’ voorzie ik in de
toekomst ook bij PeelenMaasNet.
Dat je begint bij de historie van
de kerk van Panningen en
vervolgens de turfgeschiedenis
van Oost-Meijel onder de loep
aan het nemen bent. Dat is
levensgevaarlijk voor mijn tijd,
maar wel goed voor de jongeren
in de regio. Wikipedia schiet
nogal eens tekort in onze regio.
Er is maar bar weinig te vinden.
Hopelijk kan PeelenMaasNet
deze gaten opvullen en er voor
zorgen dat de jeugd zich meer
interesseert voor de geschiedenis
van de gemeente. Ik voorzie in
ieder geval uren lang rondstruinen door plaatjes van urnen uit
Grashoek en Koningslust tot
verhalen over de kastelen in
Baarlo. Dat zal wel weer verdwalen worden.
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Aangepaste openingstijden

• Maandag 28 maart (2e Paasdag) – hele dag gesloten in verband met Pasen
• Vrijdag 8 april – vanaf 13.00 uur gesloten in verband met ICT-werkzaamheden
• Zaterdag 9 april - hele dag gesloten in verband met ICT-werkzaamheden

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 meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
1. Grashoek, 5985 NE, Ontginningsweg 26A: Het uitbreiden van een machineloods bij Maatschap P. van
Zeeland en I. Hurkmans.
2. Beringe, 5986 PE, Slootsekuilen 3. Het oprichten van het garagebedrijf van Garage Van Heugten;

Peel en Maas bij WoonTips RTL4
Komend weekend gaat het gebeuren: Giel Peetershof en de Kavelwinkel van gemeente Peel en Maas zullen te zien zijn op de nationale tv!
Kijk zaterdag 26 maart 2016 om 16.00 uur of maandag 28 maart om 13.00 uur naar de uitzending van
Woontips op RTL4.
Dit is een inspirerend woonprogramma waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen
worden uitgelicht. Op 9 maart kwamen presentatrice Wendy-Kristy en cameraman Carlo naar de gemeente
Peel en Maas voor de opnamen. Zij namen een interview af met Caroline Derks, projectleider van Giel
Peetershof en de 1e bouwers . Giel Peetershof is een duurzame woonwijk gelegen in Egchel. Ook maakten
zij beelden van de online kavelwinkel. Deze biedt een mooi en gedetailleerd overzicht van alle
kavels die nog te koop zijn binnen de gemeente Peel en Maas. Uiteraard bleven opnamen van de
natuurrijke en cultuurhistorische omgeving van Peel en Maas niet uit.

Referendum 6 april
Woensdag 6 april 2016 wordt het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en Oekraïne gehouden.
Waar kunt u stemmen ?
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente kunt stemmen, vindt u hieronder een overzicht van
de adressen waar de stemlokalen zijn gevestigd. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur
(▲ = toegankelijk voor mindervaliden).
1
Gemeentehuis (Panningen), Wilhelminaplein 1 - ▲
2
de Houbereij (Panningen), Kerkstraat 68 - ▲
3
De Ringoven (Panningen), Ringovenstraat 12
4
Feestzaal de Zoes (Helden), Molenstraat 7 - ▲
5
Dorpscentrum Kerkeböske (Helden), Aan de Koeberg 3 - ▲
6
De Wieksjlaag (Beringe), Kanaalstraat 94 - ▲
7
de Ankerplaats (Grashoek), Past Vullinghsstraat 3 - ▲
8
Gemeenschapshuis De Sprunk (Koningslust), Meester Caelersstraat 30 - ▲
9
Gemeenschapshuis ’t Erf (Egchel), Kapelaan Nausstraat 5 - ▲
10
Niëns Horeca (Maasbree), Baarlosestraat 4 - ▲
11
Mafcentrum (Maasbree), Past Leursstraat 12
12
Sociëteit ’t Hofje (Maasbree), In den Clockenslagh 1 - ▲
13
Zorgcentrum Ter Borcht (Baarlo), Zuivelstraat 5 - ▲
14
Basisschool “Panta Rhei” (Baarlo), Hertog van Gelrestraat 47 - ▲
15
Sporthal ‘de Kazing’ (Baarlo), Huissen 3 - ▲
16
Gemeenschapshuis de Paort (Kessel), Markt 2 - ▲
17
Woonzorgcomplex Hof van Kessel (Kessel), Koninginnelaan 14 - ▲
18
Gemeenschapshuis Kessel-Eik (Kessel-Eik), Lindelaan 4 - ▲
19
Zorgcentrum Sint Jozef (Meijel), Kapelkesweg 1 - ▲
20
Gemeenschapshuis d’n Binger (Meijel), Alexanderplein 2 - ▲
21
Oranjehotel (Meijel), Raadhuisplein 11 - ▲
Neem uw stempas én een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Op onze website vindt u alle relevante informatie en links. Typ het zoekwoord ‘referendum Oekraine’ in en
u komt bij de juiste informatie.
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het
KCC of mailen met verkiezingen@peelenmaas.nl.

De meldingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 24 maart 2016 gedurende vier weken
ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De meldingen en de bijbehorende stukken zijn
tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Bestemmingsplannen
Vastgesteld wijzigingsplan woningbouw Molenhof fase II te Meijel
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat op 14 maart 2016 het wijzigingsplan
woningbouw Molenhof fase II ongewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en in te zien in het Huis van de Gemeente. Het IDN-nummer van
het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1894.WZ0012-VG01. De beroepstermijn loopt van 24 maart tot en met 6 mei
2016.
Vastgesteld wijzigingsplan Steenstraat 77 te Panningen
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat op 21 maart 2016 het wijzigingsplan
Steenstraat 77 ongewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl en in te zien in het Huis van de Gemeente. Het IDN-nummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1894.WZ0011-VG01. De beroepstermijn loopt van 24 maart tot en met 6 mei 2016.
Ontheffingen sluitingsuur
Op 14 maart 2016 heeft de burgemeester besloten:
1. In te trekken de beleidsregels ontheffingen sluitingsuur die als onderdeel van de “Aanwijzingsbesluiten
en nadere (beleids)regels” zijn vastgesteld op 22-4-2014;
2. Vast de stellen de nieuwe “beleidsregels ontheffingen sluitingsuur”
De nieuwe beleidsregels treden in werking op de dag na die van deze bekendmaking en zijn als Bijlage 1
toegevoegd aan het EGB week 12 - 2016.

Opfriscursus Verkeersregels
Bent u senior en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de
(veranderde) verkeersregels? Grijp nu uw kans! In de gemeente Peel en Maas wordt een cursus georganiseerd van 3 dagdelen á 2 uur per dagdeel. Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u
onder het genot van een kopje koffie of thee bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd
zijn.
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, er is geen examen. Meer informatie en de inschrijfbon
vindt u op onze website. U kunt zich aanmelden via de inschrijfbon of per mail.
E-mail: steunpuntzuid@vvn.nl o.v.v. opfris Peel en Maas. U ontvangt na aanmelding een bevestiging van
uw deelname aan de cursus.

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

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Resultaten sportdeelnameonderzoek
Onlangs hebben wij een sportdeelnameonderzoek gehouden onder alle inwoners van Peel en Maas. We
willen iedereen bedanken die ons hierbij heeft geholpen. Zoals tijdens het onderzoek werd vermeld, worden de resultaten beschikbaar gesteld op onze website.

Weekmarkt Meijel naar Alexanderplein
De weekmarkt van Meijel is vanaf donderdag 31 maart op de nieuwe locatie te vinden in het centrum van
Meijel. Nu de werkzaamheden op en rond het Raadhuisplein zijn afgerond wordt de weekmarkt volledig
verplaatst naar het Alexanderplein. Hiervoor is in gezamenlijk overleg gekozen omdat op het Alexanderplein meer ruimte beschikbaar is. Dankzij de centrale ligging is ook deze locatie goed bereikbaar.
De weekmarkt van Meijel vindt plaats op donderdag van 17.30 tot 20.30 uur.
Parkeren op het Raadhuisplein
Uitgangspunt op het Raadhuisplein is de ‘auto te gast situatie’; de fietser en voetganger hebben prioriteit. Om geen afbreuk te doen aan de prachtige uitstraling en het mooie karakter van het plein wordt het
autogebruik beperkt. Parkeren op het plein en nabij de kerk is daarom slechts op een klein aantal plekken
toegestaan. Ook voor de Dorpsstraat en de rest van de kern Meijel geldt overigens dat alleen geparkeerd
mag worden in de parkeervakken die zijn aangeduid met een P parkeertegel.

Afval
Inzameling oud papier
• Vrijdag 25 maart: Kessel-Eik
• Zaterdag 26 maart: Kessel

Inzameling oud ijzer
Zaterdag 26 maart in:
• Kessel en Kessel-Eik Zangvereniging Aodemnöet: 10-12 uur, ophalen alleen op afroep.
Aanmelden via SMS 06-55 92 04 39 vóór vrijdagmiddag 17 uur.
• Meijel Schutterij St. Nicolaas: 10-12 uur; locatie Schutterij St. Nicolaas, Donkersveld brenglocatie.
• Baarlo Fanfare Eendracht: 10-12 uur; parkeerplaats Sprunklaan, brenglocatie.
Alleen schoon ijzer mag ingeleverd of opgehaald worden. IJzer vervuild met bijvoorbeeld olie of koelmiddel (koelkast) mag niet. Het komt regelmatig voor dat in onze gemeente oud ijzer opgehaald wordt
door een illegale inzamelaar/handelaar. Alleen verenigingen hebben toestemming voor het inzamelen
van oud ijzer en metalen.

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
U kunt bij de chemokar het KCA aanbieden:
• Dinsdag 29 maart 17.00-19.00 uur: Egchel, bij gemeenschapshuis ’t Erf.
• Maandag 4 april 17.00-19.00 uur: Baarlo, op de Markt bij de kerk.
• Dinsdag 5 april 17.00-19.00 uur: Koningslust, plein voor de kerk.
• Donderdag 7 april 17.00-19.00 uur: Maasbree, Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk.
• Maandag 11 april 17.00-19.00 uur: Panningen, op de parkeerplaats voor het gemeentehuis.
• Dinsdag 12 april 17.00-19.00 uur: Helden, parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman.
• Maandag 18 april 17.00-19.00 uur: Grashoek, voor de kerk.
• Dinsdag 19 april 17.00-19.00 uur: Kessel, Markt
• Woensdag 20 april 17.00-19.00 uur: Kessel Eik, Mariaplein.
• Donderdag 21 april 17.00-19.00 uur: Meijel, Raadhuisplein.
• Donderdag 28 april 17.00-19.00 uur: Beringe, voor de kerk.
Wat is KCA?
Huishouden: batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, Tl-buizen, vloeibare
gootsteenontstopper, lampenolie, bestrijdingsmiddelen/insecticiden
Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden: N.B. de injectienaalden dienen
verpakt (bijvoorbeeld in een potje) aangeboden te worden.
Doe-het-zelf: verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten zoals, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine,
kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)
Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur, zoutzuur
Vervoer: accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters
KCA is gemakkelijk te herkennen. Het is namelijk wettelijk verplicht om op huishoudelijke producten
die na gebruik bij het KCA horen, het KCA logo te plaatsen.

Gewijzigde ophaaldagen
inzameling afval met Pasen
Beringe, Grashoek, Helden
•
Maandag 28 maart wordt dinsdag 29 maart
•
De overige routes wijzigen niet
Egchel, Koningslust, Panningen
•
Maandag 28 maart wordt dinsdag 29 maart
•
Dinsdag 29 maart wordt woensdag 30 maart
•
Woensdag 30 maart wordt donderdag 31 maart
•
Donderdag 31 maart wordt vrijdag 1 april
•
Vrijdag 1 april wordt zaterdag 2 april

Doet u ook mee aan de Peel en Maas fotowedstrijd?

In januari 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids Peel en Maas en ook deze keer willen we de gids samen
met u maken. Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats
krijgen in de gemeentegids 2017.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente
en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de bestandsnamen ook aan waar de
foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300
dpi of minimaal 1 Mb en moeten vrij zijn van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele doeleinden
anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik
van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven,
etcetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto voor
publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Stuur de foto’s voor 15 augustus 2016 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van uw
naam en adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van www.wetransfer.com
6. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen? Pak uw camera en
maak de winnende foto!

Ontwerp bestemmingsplan “Domaine Belle Cour Panningen”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan “Domaine Belle Cour Panningen” ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied, gelegen ter
plaatse van Garage Ghielen, aan de Beekstraat en Loenhofstraat te Panningen. Kadastraal bekend als,
gemeente Helden, sectie G, nrs. 1342, 1343 en 6637 (ged.). Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve
van de realisatie van een woonhof met 29 mediorenwoningen.
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 24 maart 2016 tot en met 04 mei 2016.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:
• Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het
ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0126-ON01
• Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl >
Inwoners > Actueel > Bekendmakingen;
• Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage.
Indienen zienswijzen
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, Paul Cuppen.
Vragen
Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van
Team Omgevingsontwikkeling.

www.peelenmaas.nl
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Unanieme steun voor duurzaamheidsfonds en renovatie Piushallen

Raad morrend akkoord met vervanger Regiotaxi
De organisatie van het vervoer voor mensen die minder mobiel zijn (nu nog via Regiotaxi) gaat
in december definitief over naar het provinciaal opererende Omnibuzz. Dat heeft de raad vorige
week dinsdag besloten. Helemaal van harte ging dat niet: een raadsmeerderheid vindt dat ze veel
eerder bij dit dossier betrokken had moeten worden. Een amendement waarmee de raad extra
invloed op beleid en uitvoering hoopt af te dwingen, kon de onvrede maar ten dele wegnemen.

Bij de stemming, aan het eind van de vergadering, werd het amendement aangenomen met 21 stemmen
voor en 4 stemmen tegen (AndersNu, Ton Hanssen en CDA-raadslid Vivian Moonen). Het geamendeerde
voorstel werd met 20 tegen 5 stemmen ook aangenomen (ook Jeanne Hesen van Lokaal Peel en Maas
stemde tegen).

De goedkeuring van het voorstel voor het doelgroepenvervoer kwam na eerdere behandeling van dit
onderwerp in de Beeldvormende (16-2) en de Opiniërende (1-3) vergadering. In de Besluitvormende
vergadering van vorige week werd ook gestemd over de onderwerpen ‘revolverend fonds duurzaamheid’
en renovatie Piushallen.

Na de uitvoerige gedachtewisseling over het doelgroepenvervoer volgde een veel snellere afwikkeling
van de resterende agendapunten.
Een gemeentelijke bijdrage van ruim anderhalve ton voor de renovatie van de (verouderde) Piushallen
kreeg zoals verwacht unanieme steun. Vanuit diverse fracties werd wel aangedrongen op een
samenhangend beleid voor de binnensportaccommodaties.
Portefeuillehouder wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zegde toe snel met een overzicht
te komen van alle noodzakelijke renovaties. Leidend daarin is een rapport van adviesbureau Synarchis.
Dat heeft voor de gemeente alle accommodaties in kaart gebracht met een doorkijk naar de toekomst.

Doelgroepenvervoer

De toekomst van het doelgroepenvervoer was het eerste collegevoorstel op de agenda.
Alle Limburgse gemeenten moeten eind dit jaar starten met een opvolger van de Regiotaxi – de
oproepbare taxibusjes van Veolia die mensen die niet zo mobiel zijn van deur tot deur brengen. Er
ligt nu een provincie breed uitgewerkt plan voor een nieuwe inrichting van dit vervoer. Het voorstel
is dat alle 32 Limburgse gemeenten zich aansluiten bij de bestaande ‘Gemeenschappelijke Regeling’
Omnibuzz. Dat is een samenwerkingsverband van (nu nog tien) gemeenten. Het plan is om te beginnen
met het gezamenlijk organiseren van Regiotaxi, en later met het vervoer van andere doelgroepen (o.m.
leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding en dagopvang).
In de opiniërende vergadering van twee weken eerder was al gebleken dat de raad op een aantal punten
moeite heeft met dit voorstel. Partijen voelden zich voor het blok gezet doordat ze in het voortraject te
weinig geïnformeerd zijn en er eigenlijk geen alternatief is.
Eenmansfractie Ton Hanssen was het meest kritisch. Volgens hem is een publiekrechtelijke
gemeenschappelijke regeling helemaal niet nodig. Hij had uitgevonden dat o.m. Den Helder en
Heerenveen dit vervoer gewoon bij lokale taxibedrijven hebben neergelegd. Hanssen hekelde ook de
volgens hem onnodig hoge kosten in de Omnibuzz-constructie. Hij verwees ook naar inspreker Peter
Arns, eigenaar van het gelijknamige taxibedrijf uit Sevenum dat nu het overgrote deel van het Wmovervoer uitvoert. Arns had de raad voorgehouden dat zijn bedrijf goed scoort op dienstverlening, en dat
het nog maar afwachten is hoe dat gaat met het veel grootschaligere Omnibuzz, dat vanuit Zuid-Limburg
wordt aangestuurd.
AndersNu deelde Hanssens mening en stelde net als Ton Hanssen voor om het besluit uit te stellen en
met lokale taxiondernemers te praten.
De PvdA/GroenLinks-fractie was weliswaar vóór (‘Als we het alleen moeten doen wordt het
onbetaalbaar’), maar kwam wel met een (ook door Lokaal Peel en Maas ingediend) amendement. Daarin
staan een aantal zaken die waarborgen dat de raad maximale beleidsvrijheid heeft bij het inrichten van
dit vervoer, b.v. bij het bepalen wie er gebruik van mag maken en hoe hoog de ritprijs is. Ook moet er een
regionale raadswerkgroep komen om de uitvoering te monitoren.
CDA en VVD wilden van verantwoordelijk wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) o.m. weten of er,
gezien de tijd, nog een alternatief is.

Renovatie Piushallen

Revolverend fonds duurzaamheid

Ook het voorstel om te komen tot een ‘revolverend fonds duurzaamheid’ werd door de
hele raad gesteund. Voordeel van zo’n fonds is dat de middelen die worden uitgeleend om
duurzaamheidsprojecten (mede) te financieren, op termijn weer terugvloeien (‘revolveren’) in het fonds.
Dat geld kan dan opnieuw worden ingezet voor duurzaamheidsprojecten. Er komt 500.000 euro in dit
fonds. Projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering tot een bedrag van maximaal 25.000
euro.
Enkele fracties wilden het college nog wat goed raad meegeven. CDA en VVD leek het verstandig om wat
meer aandacht te geven aan het beperken van risico’s c.q. oninbaarheid van leningen en dus goed te
kijken naar de ingediende businessplannen. Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders zei dat daar zeker
goed op wordt getoetst.
AndersNu herhaalde haar eerder gedane verzoek om een overzicht van alle gemeentelijke uitgaven voor
duurzaamheidsplatform Gloei. Sanders beloofde de partij een dergelijk overzicht. Ook zei hij dat hij Gloei
zal uitnodigen om een presentatie te geven voor de raad.

Peel en Maas en het POL

Steun voor amendement

Janssen ging in zijn beantwoording eerst in op de kritiek dat hij de raad onvoldoende had ‘meegenomen’
in de voorbereiding van dit voorstel. Hij trok gedeeltelijk het boetekleed aan door te zeggen dat hij
‘achteraf gezien’ dit voorstel eerder in de raad had moeten bespreken. Wel wees hij erop dat op allerlei
momenten in de afgelopen tijd de raad wel degelijk informatie heeft gekregen. Hij noemde de zogeheten
‘raadsinformatiebrieven’ en een tweetal informatiesessies met de betreffende werkgroep ‘waar weinig
belangstelling voor was.’ Het voorstel is volgens de wethouder ‘dus niet uit de lucht komen vallen.’
Janssen zei verder zeer te betwijfelen of dit ‘ingewikkelde vervoer’ ook lokaal georganiseerd kan worden.
Hij wees ook op de schaalvoordelen van het gezamenlijke Omnibuzz én op de grote beleidsvrijheid die de
gemeente heeft. Het PvdA/GroenLinks-amendement kon hij dan ook van harte steunen.
Een ‘plan B’ is er niet, zei hij ook, en ja, de tijd begint te dringen: in december lopen de huidige afspraken
af. De kritiek van Ton Hanssen over de hoge kosten vond Janssen ten dele terecht. Hij zei in gesprek te
zijn om te kijken wat daaraan kan veranderen.

Het laatste agendapunt betrof de inbreng vanuit Peel en Maas aan het nieuwe Provinciaal
Ontwikkelingsplan Limburg (POL). Daarin worden in grote lijnen de gewenste ontwikkelingen geschetst
op het gebied van ruimte, economie, wonen, milieu en energie. Belangrijke rode draad in het nieuwe POL
is de constatering dat er in een aantal ruimtelijke ontwikkelingen moet worden gesneden, simpelweg
omdat er ‘te veel’ is (zoals winkelgebied, bedrijventerreinen, bedrijven in het buitengebied).
De regio’s krijgen van de Provincie de mogelijkheid om dit (globale) plan zélf verder in te vullen. Er ligt nu
een eerste Noord-Limburgs concept-voorstel met uitgangspunten en afspraken. Een raadswerkgroep
heeft zich daarover gebogen, is er positief over, maar heeft wel nog enkele kanttekeningen die ze het
college wil meegeven.
Zo vindt de werkgroep dat bij het aanpakken van leegstand en verloedering de gemeente ervoor moet
waken dat de kosten hiervoor gezamenlijk wordt gedragen door de eigenaar én de ontwikkelaar die
het gebied een impuls wil geven. Verder vindt ze dat bij toerisme niet alleen de Maas speciale aandacht
verdient, maar ook de (nu niet special genoemde) Peel.
Belangrijkste vindt de werkgroep echter dat erop moet worden toegezien dat bij de uitwerking van het
beleid alle belanghebbenden worden betrokken.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.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.

Renovatie sporthal Piushof
Afgelopen raadscyclus heeft de gemeenteraad van Peel en Maas een
krediet van ruim 1,5 miljoen euro verleend voor de renovatie van sporthal
Piushof in Panningen. Nut en noodzaak van deze renovatie gaven voor de
fractie Lokaal Peel en Maas de doorslag om in te stemmen.
Een sporthal die niet meer vol
doet aan de huidige veiligheids- en
Arbo-eisen en ook niet meer aan de
actuele richtlijnen van de NOC/NSF,
daar moet iets mee gebeuren. Als er
bijkomend ook nog stappen gezet
worden in de verduurzaming van het

gebouw, is instemmen met de plannen
ons inziens gerechtvaardigd.
Lokaal Peel en Maas vindt het
belangrijk dat er gesport wordt binnen
onze gemeente. Als gemeente dienen
we dit dan ook te faciliteren. Ook het
sportonderwijs, dat voor een groot

gedeelte plaatsvindt in de Piushof,
moet gebruik kunnen maken van een
accommodatie die voldoet aan de eisen
en standaarden van de huidige tijd.
Door inbreng van onze fractie
wordt er in de toekomst voorrang
verleend aan verenigingen uit onze
eigen gemeente. Met name bij het
knelpunt in de vroege avonduren
vinden wij het belangrijk, dat de jeugd
uit onze gemeente kan sporten. Het
krediet dat de gemeente beschikbaar

stelt, is immers via de belastingen
opgebracht door onze eigen inwoners.
Voor de toekomst is het belangrijk
dat er goed gekeken wordt naar alle
binnensportaccommodaties binnen de
gemeente en de levensvatbaarheid
hiervan. Onze wethouder heeft toege
zegd met een geactualiseerd overzicht
de raad te informeren.
Piet Rooijakkers,
raadslid Lokaal Peel en Maas

Informatiebijeenkomst duurzaamheidsleningen
Het CDA is een partij met herkenbare speerpunten zoals leefbaarheid,
duurzaamheid en rentmeesterschap. Deze speerpunten hanteren we in de
gemeente, provinciaal en landelijk. We kunnen zo eenvoudig verbindingen
leggen tussen Peel en Maas, Maastricht en Den Haag. Speerpunten bestaan
om ze om te zetten in beleid. Zo is het gelukt om op provinciaal niveau
financiële ruimte te creëren waar burgers gebruik van kunnen maken.
Samen met CDA Limburg houden
we op woensdag 30 maart een
bijeenkomst over duurzaamheids
leningen, waar drie regelingen
worden besproken. De eerste is de
stimuleringsregeling ‘levensbestendig

wonen’, waarmee het voor 55-plus
sers met een eigen woning mogelijk
wordt om tegen gunstige tarieven
geld te lenen om hun woning levens
loopbestendig te maken. Ook komt de
starterslening aan bod, voor mensen

met onvoldoende financiële ruimte om
de woningmarkt te betreden. Tot slot is
er aandacht voor de regelingen waar
mee energiebesparende maatregelen
kunnen worden opgepakt, zoals isolatie
en zonnepanelen. Dankzij deze rege
lingen wordt het aantrekkelijker om te
investeren in een toekomstbestendige
woonsituatie. Goed voor het milieu
en uw portemonnee. Ook inwoners
van onze gemeente kunnen gebruik
maken van deze leningen. Daarnaast
heeft Peel en Maas een revolverend

fonds voor duurzaamheidsinvesteringen
voor andere zaken. Dit zijn aantrek
kelijke financiële regelingen, waar
inwoners van Peel en Maas gebruik
van kunnen maken. Meer weten? Kom
dan op woensdag 30 maart naar onze
informatiebijeenkomst, die start om
20.00 uur en plaatsvindt bij ‘t Erf in
Egchel. Graag tot dan!
Vivian Moonen, gemeenteraadslid
CDA Peel en Maas
John Verhoijsen, CDA-Statenlid uit
Peel en Maas

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
T/M 3 APRIL:
KEUKENROBOT
CADEAU
T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

ALLE
VESTIGINGEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

2e PAASDAG
GEOPEND

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Maasoevers Kessel en Kessel-Eik opschonen
In het kader van de actie Schone Maas gaan vrijwilligers zaterdag
26 maart de oevers langs de Maas opruimen. De actie wordt door IVN Helden
georganiseerd.
De bedoeling van de actie is al
het plastic, metaal en drankkartons
(PMD)-afval verzamelen, zodat het
niet in de Maas en uiteindelijk in
zee terechtkomt. Gemeente Peel en
Maas levert de opruimmaterialen en

waarna er koffie en vlaai klaar staan.
IVN Helden verzoekt deelnemer zo
veel mogelijk met de fiets te komen

en stevig en waterdicht schoeisel te
dragen. Kinderen kunnen onder bege
leiding van hun ouders meehelpen.

Aanmelden kan nog bij Harrie Peeters
via hwjgpeeters@gmail.com of via
077 462 21 49.

het Waterschap stelt containers ter
beschikking. De opruimactie begint
om 09.00 uur vanaf de Mussenberg
en gaat naar de oevers van Veers in
Kessel; in totaal vijf kilometer oever.
De verwachte eindtijd is 12.00 uur,

Blacklighttoernooi VV Tupos
Volleybalvereniging Tupos uit Baarlo organiseert voor de vierde keer het Dirkx Electronics Blacklight
Volleybaltoernooi. Deze vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 maart in sporthal De Kazing in Baarlo.
Zowel ervaren volleybalspelers als niet-volleyballers kunnen in het donker, alleen met blacklights aan,
hun volleybalkunsten vertonen. In witte en fluorescerende kleding worden de toernooien in teams gevolleyd.
Op zaterdag 26 maart is het jeugd blacklighttoernooi voor volleyers in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar.
Zondag 17 maart (eerste paasdag) is het recreatief blacklighttoernooi met feestavond voor de deelnemers
van 16 jaar en ouder.

Paascross Kessel
Autocross Club (ACC) The Blue Birds houdt zondag 27 maart haar jaarlijkse paascross aan de Keizersbaan in
Kessel. In verschillende klassen wordt gestreden om het ASUZ Kampioenschap 2016.

Insectenhotel
in Kuukven Baarlo
Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling
Baarlo-Maasbree heeft vrijdag 18 maart een insectenhotel geplaatst in de
wijk Kuukven in Baarlo.
De schuilplaats voor insecten heeft
een ecologisch en een een milieu-
educatief doel. In de lente en zomer
is het een geschikte nestplaats voor
insecten en in de herfst en winter biedt
het een veilige plek om te overwinte
ren.
Het insectenhotel is gemaakt
van verschillende materialen, zoals

hout, riet, dennenappels en bamboe.
De invliegopening van het hotel is op
het oosten gericht en staat langs het
wandelpad. Vanaf het pad is informatie
te lezen en kunnen wandelaars kijken
of er vlinders, solitaire bijen, hommels,
sluipwespen, oorwormen, groene
gaasvliegen en lieveheersbeestjes
gebruikmaken van de kast.

(fructose, gluten of lactose)

Vind wat je hebt gemist bij

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken

Tel. 06 - 15 64 32 87

Val van der Ham en Robert Sevriens
mee. Ook worden er veel gastrijders
verwacht die hun auto gaan testen voor
de aankomende nachtcrossen.
De wedstrijd gaat om 11.00 uur van
start op het crossterrein in Kessel.

Elk

Schilderwerken

30 jaar ervaring
Gebruik de kortingcode HALLO en krijg éénmalig 10% korting

om een plek op het podium. Bij de
klasse Jeugdspecial verdedigen Ricardo
Nabben en Sjoerd Colbers hun titel van
vorig jaar.
Bij de standaardklasse doen club
favorieten Ger Smets, Jan de Ruyter,
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Diverse favorieten van de Kesselse
autocrossclub zijn tijdens de cross in
actie te zien. Jeugdrijders uit onder
andere Kessel en Baarlo, waaronder
Nick Coenen, Jord Driessen, Juul van
Lier, Tim Maas en Stan Coenen, strijden
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl
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Jubilarissen Voorwaarts
Baarlo
Vier jubilarissen van Drum- en Brassband Voorwaarts uit Baarlo werden vrijdag 18 maart in het zonnetje gezet.
Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering in zaal Unitas in Baarlo.

Hans Schroemgens, Ton Peeters, Eveline van Gasselt en Wiel Noijen
Hans Schroemgens werd door
Piet Allards van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen (LBT) gehuldigd
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap
van de vereniging. Bestuursleden
Eveline van Gasselt, Ton Peeters en
Wiel Noijen werden in het zonnetje

gezet, mede omdat ze hun taken
als bestuurslid neerleggen. Eveline
nam 15 jaar geleden de bestuurlijke
taken over van haar man Leo,
die in 2001 overleed. Ton Peeters
kwam in 1987 bij de vereniging als
voorzitter. Een taak die hij al 29 jaar

op zich nam. In 1980 kwam Wiel
als bestuurslid bij de vereniging en
werd in 1987 benoemd tot secretaris.
Ook nam hij later de taak van
penningmeester op zich. Ton en Wiel
zijn beiden benoemd tot erelid van
Voorwaarts.

Vélo-toer met toerfietsers
in Meijel
Wielerclub TWC de Vélo uit Meijel houdt op paasmaandag 28 maart de jaarlijkse Vélo-tour. Deze brengt de
deelnemers door de Peellimieten van Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.
De Vélo-tour omvat twee routes
waaruit men kan kiezen. Beide routes
gaan dit jaar langs de grenspalen
tussen de peelgemeenten in Brabant
en Noord-Limburg. De meest noorde
lijke paal ligt bij Vredepeel, de meest

zuidelijke peellimiet is de Eijndepaal
in Helenaveen. Enerzijds een tocht van
70 kilometer uitgezet, anderzijds een
van 120 kilometer. In beide routes is
een pauzeplaats opgenomen. Zowel
NTFU-leden als deelnemers zonder lid

maatschap van een wielerorganisatie
kunnen deelnemen aan de Vélotour. Inschrijven kan tussen 08.00 en
09.30 uur. De start- en finishplaats is
bij café-bar De Siem in Meijel. Kijk voor
meer informatie op www.twcdevélo.nl

Afsluiting luchtbukscompetitie schutterij Beringe
De Beringse schutterij Sint Hubertus sloot zondag 20 maart de
onderlinge luchtbukscompetitie af met de seizoensfinale. In de
winterperiode was er weer volop geschoten met de luchtbuks.
Er waren nog vier schutters overgebleven in de onderlinge competitie.
Dit waren Jos van den Beucken, Hen Hubens, Mart van Roij en John
Simons. Na een spanende finale werd de wisselbeker na het schieten
op de kaart gewonnen door Hen Hubens.

Benefietwedstrijd
Old Stars MVC’19
Ter ere van de vorig jaar op 17-jarige leeftijd overleden MVC-voetballer
Billy Peeters wordt zaterdag 26 maart een benefietwedstrijd gespeeld
tussen Old Stars MVC’19 en Oud-VVV. De wedstrijd begint om 16.00 uur op
sportpark De Driesprong in Maasbree.
De opbrengst komt geheel ten
goede aan Team Maasbree, dat deel
neemt aan Alpe d’HuZes 2016. Bij Old
Stars MVC’19 komen onder meer Ed van
der Sterren, Twan Daniëls, Theo Tielen,
Pi Peters en Joe Wijnen in actie. OudVVV treedt aan met onder andere Stan
Valckx (Nederlands elftal, PSV en VVV),

topscorer aller tijden van VVV Maurice
Graef, maar ook namen als Jos Rutten
en Mart Minten. De wedstrijd wordt
geleid door eredivisiescheidsrechter
Ed Janssen uit Meijel.
Kijk voor meer informatie over de
wedstrijd en het goede doel op
www.teammaasbree.nl

Z0. 27 MAART

VANAF 15:00 UUR

Erelid bij Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Koninklijke Harmonie Concordia vond op donderdag
17 maart plaats in Panningen. Scheidend bestuurslid Piet Joosten werd daar benoemd tot erelid. Na 35 jaar
verbonden te zijn met de harmonie en de functies van secretaris en bestuurslid vervuld te hebben, werd hij
benoemd tot erelid. Hij blijft actief binnen de vereniging, maar legt de taken bij het bestuur neer.
(Foto: Tom Nooijen)

PAASMATINEE

18

sport

24
03

Peelpush-dames boeken belangrijke
overwinning
Door: Mieke Basten, volleybalvereniging VC Peelpush
Met de 3-2 overwinning van zondag 20 maart op Taurus heeft het eerste damesteam van Peelpush nog steeds alle kans om ook volgend seizoen nog steeds
in de eredivisie uit te komen. Zaterdag 26 maart zal de ploeg uit Meijel in eigen huis met het Groningse Donitas gaan uitmaken wie de degradatie ontloopt.
Peelpush wist zondag dat uit het
duel tegen Taurus minimaal één punt
behaald moest worden om degradatie
te voorkomen. Zonder dat ene punt zou
degradatie een feit zijn geweest. In de
volgepakte sporthal De Körref in Meijel
gierden aanvankelijk de zenuwen bij
de Limburgers door de keel, getuige
het grote aantal servicefouten (twintig
in totaal). Taurus was duidelijk niet
vanuit Houten afgereisd om cadeautjes

uit te delen. De ploeg die al zeker
was van verlenging in de eredivisie,
speelde fanatiek. Het leverde een
spannende strijd op, waarbij het voor
de fans van Peelpush nagels bijten
was.
In de eerste set gaf Taurus geen
krimp en met 21-25 zat bij Peelpush de
schrik er goed in. Dat werd nog erger
toen Taurus ook in set nummer twee
aan het langste einde trok, 25-22.

Zaalvoetballers
‘dodelijk’ effectief
Door: herenzaalvoetbalteam Baarlo
Het eerste herenteam van de Baarlose zaalvoetballers won maandag
21 maart met 3-5 van FCP/De Bar uit Susteren.
Eerder dit seizoen werd er met
12-0 gewonnen van de Bar, maar
Baarlo had weinig hoop op wederom
een overwinning. Damian Linders,
Daan Verlijsdonk en Joël Gielen
ontbraken. Chris Nillesen ging als
zesde speler mee naar Susteren en
zo had Baarlo een wissel. De Bar
moest echter winnen in de strijd
tegen degradatie en kwam met
maar liefst tien spelers voor de dag.
Baarlo begon sterk aan de wedstrijd
en kwam na drie minuten op een 0-1
voorsprong te staan. Nadat Jeroen
van Wylick de bal voorgaf wist Niek
Stemkens de bal binnen te volleren.
Via een individuele actie kon Frank
Peeters op schitterende wijze de 0-2
op het scorebord zetten.
De keeper van de Bar werd met
een mooie sleep het bos in gestuurd.
Baarlo stond goed georganiseerd
en onder leiding van Niek Stemkens
en Frank Peeters stond de achterste
linie goed. Tim Gielen, Jeroen van
Wylick en Chris Nillesen deden het
kantelwerk voorin. Na 22 minuten
kwam Baarlo op 0-3. Na een goede

De derde set bracht de ommekeer.
Overtuigend werd met 25-18 de stand
op 2-1 gebracht en met 25-20 in de
vierde set werd het doel van het
behalen van het ene punt bereikt.
Vrijuit spelend werd vervolgens
vol overtuiging ook de tiebreak
binnengehaald, 15-11.
Met 26 punten ging de 17-jarige
diagonaal Nikki van der Veen voorop
in de strijd. Onbevangen uithalend

of tikkend wanneer het nodig was.
Verder droeg iedereen zijn steentje
bij aan de belangrijke winst. Zaterdag
26 maart is de beslissende wedstrijd
voor de dames van Peelpush. In de
eigen sporthal De Körref moet er met
3-0 of 3-1 gewonnen worden om niet
te degraderen. Alle andere uitslagen
betekenen dat de Meijelse ploeg
volgend seizoen een divisie lager
speelt.

Heren Peelpush
verliezen opnieuw
Door: Ivo Naus, volleybalvereniging VC Peelpush
De eerste mannenploeg van VC Peelpush staat weer met beide benen
op de grond. Zondag 20 maart werd er tijdens de laatste Super Sunday
aangetreden tegen Sliedrecht Sport. De gasten wonnen met 3-0.

uitworp van Jarno Hertsig wist
Jeroen van Wylick de bal binnen te
punteren. In de rust werd besloten
om in de tweede helft zo door te
gaan, maar zoals gewoonlijk konden
deze plannen heel snel de prullenbak
in. In vier minuten tijd kreeg Baarlo
drie treffers om de oren. De bekende
slechte vijf minuten van Baarlo
waren dus wederom een feit, met
een 3-3 stand als resultaat.

Peelpush speelde een tikkeltje
a rrogant en wist totaal niet waar het
mee bezig was. Bij Sliedrecht daaren
tegen lukte alles en menig bezoeker
vroeg zich af hoe deze ploeg op de
laatste plaats van de competitie kan
staan. Het vertoonde spel van een
week eerder tegen DIO/Bedum werd
doorgezet door de Meijelse mannen
met wederom veel fouten van de
thuisploeg. Sliedrecht speelde echter
vrijuit en alles veranderde in goud.
Samen met het foutenfestival van
Peelpush lukte niets aan de Meijelse

kant. De eerste twee sets waren vrijwel
identiek aan elkaar en Meijel verloor
ze allebei zonder vechtlust en beleving
met 20-25 en 22-25.
De derde set werd er eindelijk goed
gestart door Peelpush en een ruime
voorsprong werd opgebouwd. Alsof de
duivel met Peelpush speelde werd de
ruime voorsprong weggewerkt door de
gasten uit Sliedrecht. En het ‘doom
scenario’ werd alleen nog maar groter.
Ook de derde set ging naar Sliedrecht.
Een duidelijke 0-3 overwinning voor
Sliedrecht. (Foto: Wim Simons)

Loop dan even binnen tijdens de inschrijfen informatiemiddagen op donderdag 31 maart
of donderdag 7 april tussen 13.00 uur en 16.00 uur
in Gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2, Meijel.
U kunt u gratis en vrijblijvend inschrijven
als woningzoekende.
De koffie staat klaar!

Venloseweg 7
5931 GR Venlo-Tegelen
Afdeling Wonen
telefoon (077) 373 36 66

Door: volleybalvereniging
VC Kessel
Bravo Westerhoven was op
zaterdag 19 maart de tegen
stander van het eerste damesteam van VC Kessel. De wedstrijd
tegen het team met deels jonge
speelsters en deels oudere en
ervaren dames, werd met 3-2
door de Kesselse meiden
gewonnen.
De thuiswedstrijd tegen
Westerhoven eerder dit seizoen
werd nog met 4-0 gewonnen door
Kessel. Dit keer pakte de Brabantse
ploeg wel twee punten. Met name
door een goede servicedruk en een
ervaren middenaanvalster werd
het de Kesselse dames moeilijk
gemaakt door de tegenstander.
Aan Kesselse kant werd nog niet
het spel gespeeld van een aan
tal weken geleden. Kessel won
wel, maar twee punten bleven in
Westerhoven. De setstanden waren
22-25, 25-22, 21-25, 29-27 en 4-15.

Helden te
sterk voor
Swalmen

Ook nieuwsgierig naar de
seniorenwoningen van Antares?

seniorenwoningen

Kesselse
dames
winnen
met 3-2

Betere ploeg

Knappe reddingen
De Bar vergat hierna door te
gaan met het druk zetten op de
verdediging van Baarlo en via twee
counters wist Baarlo het doel twee
keer te vinden. Twee perfecte
aanvallen via Chris Nillesen en Frank
Peeters leidden tot een 3-5 stand.
Beiden wisten ze elkaar te bereiken
en het doel te vinden. Met nog een
kwartier te spelen werd de Bar nog
vaak gevaarlijk, maar Jarno Hertsig
wist met enkele knappe reddingen
zijn doel schoon te houden.
Een knappe overwinning met maar
één wissel.

Servicedruk

Benodigdheden bij inschrijving: uw BSN nummer en een inkomensindicatie.

www.thuisbijantares.nl

Door: Geert Metsemakers, voet
balvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van
VV Helden heeft op zondag
20 maart met 3-2 weten te
winnen bij Swalmen. De ploeg
van trainer Rob Jacobs was de
hele middag de betere ploeg en
wist volop kansen te creëren,
Swalmen stelde daar amper iets
tegenover.
Na zeventig minuten was
dit dan ook terug te zien op het
scorebord, toen er een duidelijke
0-3 weergegeven stond. Na twee
doelpunten van Koen Maessen,
waarvan één voor rust, en een
doelpunt van Ton Peeters leek
Helden een eenvoudige middag te
beleven en leek het enkel te kunnen
klagen over het feit dat er niet meer
gescoord was.
Desalniettemin werd het nog
spannend op Sportpark de Bosberg
toen Stan Cox en Sjors Trepels
nog iets terug deden namens
Swalmen. Met nog tien minuten op
de klok werd het dus alsnog even
billenknijpen voor de Heldenaren,
die zelf ook nog kansen kregen
om de wedstrijd alsnog in het
slot te gooien. Swalmen leek zelfs
nog even op gelijke hoogte te
komen. Het derde doelpunt van
de thuisploeg vond echter geen
doorgang wegens buitenspel,
waardoor Helden de drie punten
mee naar huis kon nemen.
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Aangeslagen elftal
Dames VC
Olympia onder- MVC’19 verliest kansloos
van IVO
uit in Budel
Door: volleybalvereniging VC Olympia
In de wedstrijd uit tegen Ledub uit Budel op zaterdag 19 maart was het
eerste damesteam van Olympia niet bij de les. Op alle fronten werd het
afgetroefd door de bloedfanatieke tegenstander die voor elke bal tot het
uiterste ging, 3-1.
De setstanden spraken boekdelen,
toch was het verschil niet zo groot.
Budel wist steeds op de beslissende
momenten de genadeklap uit te delen
door scherp te serveren en heel goed
over de hoeken te scoren. Daartegen
stond een zwakke servedruk van
Olympia, dat daardoor geen enkele vat
op de wedstrijd wist te krijgen. Elke
rally waarin het gelijk opging, werd
toch verloren door knullig verdedigen
of een aanvalsfout. De beide eerste
sets, waarin tot het 17e punt kon
worden bijgebleven, moest in de eind
sprint beide keren met 25-21 aan de
thuisploeg worden gelaten.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
IVO heeft op zondag 20 maart de topper tegen het eerste herenteam van MVC’19 op het eigen sportpark naar
zijn hand weten te zetten. Voetbal zonder franje, maar wel efficiënt, 2-0. De Veldenaren hebben de minste verliespunten en mogen over een kampioenschap dromen. MVC’19 staat met beide benen op de grond en moet zich
voorlopig focussen op het paasweekend, waar de ploeg zes punten moet halen om de titel in de tweede periode te
pakken.

Alleen in de derde set was een
lichtpuntje te zien. Op 17-14 voorsprong
werden een serve en passfout bijna
fataal, maar het team herpakte zich
goed. De set werd daarna toch veilig
gesteld met 20-25. Dit had de mogelijk
heid moeten zijn om terug in de wed
strijd te komen, maar de realiteit was
anders. Budel scoorde vrijwel alles over
positie twee en vier en Olympia wist
geen oplossingen te vinden en beukte
zich kapot op hun goede blok.
Al met al een wedstrijd met een
overtuigende winnaar en een Olympia
dat, als het zo blijft spelen, de laatste
kampioenskansen heeft verspeeld.

VV Baarlo
verliest in doelpuntenfestijn
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo heeft op zondag 20 maart thuis met
5-4 verloren van SJVV uit Deurne. De 4-5 nederlaag doet vermoeden dat het een
spannend duel was, maar dat was niet het geval. Pas in blessuretijd wist Baarlo
met enkele doelpunten de einduitslag nog een draaglijk aanzien te geven.

IVO –MVC’19 was geen wedstrijd
voor fijnproevers. De slechte grasmat
maakte goed voetbal bijna onmogelijk.
IVO kwam goed uit de startblokken en
MVC’19 werd in de defensie gedrukt.
Het krachtvoetbal van de thuisploeg
dwong Maasbree tot werkvoetbal.
De Maasbreese spelers werkten hard,
maar kwamen niet toe aan verzorgd
voetbal. MVC’19 moest alle zeilen
bijzetten om Veldense doelpunten te
voorkomen. Joost Hesen en Paul van de
Kerkhof haalden twee inzetten van de
lijn, terwijl ook doelman Sjors Lintjens

enkele malen fraai ingreep. MVC’19
kreeg pas in de 44e minuut de eerste
kans. Invaller Willem Holthuijsen knalde
van rand strafschopgebied enkele
meters naast. Met de 0-0 ruststand
mocht MVC’19 blij zijn.
Had MVC’19 gehoopt met een
‘sneaky’ overwinning weg te komen,
dan werd de hoop direct na rust de
bodem ingeslagen. IVO mocht in de
47e minuut op het middenveld een
vrije trap nemen. Rik Broekaart sloeg
genadeloos toe. Hij kopte de voorzet
fraai in. MVC’19 moest daarna gaan

aanvallen. Trainer Joe Wijnen wis
selde dan ook aanvallend, maar echte
kansen kreeg de Maasbreese ploeg
echter niet. De IVO- defensie stond
zijn mannetje. MVC’19-aanvoerder Ron
van de Kerkhof lag aan de ketting bij
de IVO-verdediging, terwijl midden
velder Marco Daniëls ook nauwelijks
kans kreeg om zich te onderscheiden.
Vlak voor tijd veranderde Rik Broekaart
een voorzet van Joep Sijbers fraai van
richting. De 2-0 was de genadeslag
voor een aangeslagen MVC’19.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Niet onder voor tegenstander

Binnen drie minuten na het
beginsignaal lag de eerste treffer van
SJVV in het Baarlose doel. Uit een vrije
trap kopte Jeroen Weijers namens de
Brabanders de bal diagonaal bin
nen, 0-1. Schoten van Rick Nelissen
en Dennis van de Vinne daarna de
enige wapenfeiten van Baarlo in de
hele eerste helft. Rond de 20e minuut
kwam Baarlo goed weg toen de gasten
binnen een minuut tot tweemaal toe
vrije doortocht kregen. Doelman Koen
Jacobs hield zijn ploeg met enig kunsten vliegwerk nog even in de wedstrijd.
In de slotfase van de eerste helft kreeg
hij alsnog twee treffers om de oren.
De eerste daarvan uit een vrije
trap. De volgende uit een voorzet vanaf
de rechterflank, waarbij de Baarlose
defensie geen sterke indruk maakte.
In een uiterste poging een doelpunt te
voorkomen werkte Mike Spolders op
de doellijn de bal ongelukkig in eigen
doel, 0-3.

Al binnen een minuut in de tweede
helft bracht Michiel Hanssen de achter
stand weer terug tot twee goals, 1-3.
Nauwelijks twee minuten later leek hij
de spanning weer volkomen terug in
de wedstrijd te brengen, maar hij miste
in kansrijke positie. In plaats daarvan
liepen de gasten weer verder uit. SJVVaanvaller Rob van der Heijden schoof
na een uur spelen koeltjes de bal bin
nen, 1-4. Toen Martijn Vlemmix zeven
minuten later met een boogballetje
de 1-5 binnenkopte, was de wedstrijd
beslecht.
In het slotkwartier wist Baarlo nog
via treffers van Dennis van de Vinne,
Rick Nelissen en wederom Michiel
Hanssen de achterstand te reduceren
tot één doelpunt. De tijd daarna was
veel te kort om nog om nog voor
een verrassing te zorgen. Gezien het
Baarlose spel deze middag, zou dat ook
iets te veel van het goede zijn geweest.
(Foto: Len Gielen)

BEVO speelt gelijk tegen
koploper
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe trad op zondag 20 maart aan tegen koploper HBSV, waarvan
het in de heenwedstrijd onfortuinlijk had verloren. Ook deze keer deed BEVO niet onder voor de tegenstander
uit Hout‑Blerick, dat zich vooral in de eerste helft gelukkig mocht prijzen met een magere 1–0 achterstand.
Het werd uiteindelijk 1-1.
Al in de 5e minuut van de
wedstrijd moest de goed keepende
goalie van HBSV handelend optreden
door een vrije schop van Sjors van
Horen uit de bovenhoek te ronselen.
In de volgende periode was het
HBSV dat een optisch overwicht
had, maar BEVO wist de kansen te
creëren.
Na ongeveer twintig minuten
spelen, nam BEVO verdiend de
leiding. Een hoekschop van Kevin
Vossen werd in eerste instantie
nog afgeweerd. Echter kwam de
bal voor de voeten van BEVO-

aanvoerder Roger Gielen, die de bal
keurig teruglegde op Kevin Vossen.
Die bediende spits Rob Minten, die
met een kopbal de 1-0 maakte.
Nog geen vijf minuten later werd
Kevin Vossen diep gestuurd door
Eric Minten. De uithaal van Kevin werd
door de keeper voortreffelijk uit de
bovenhoek gehaald. HBSV stelde hier
in deze periode weinig tegenover. In
de 30e minuut volgde de volgende
mogelijkheid voor BEVO, maar Rob
kopte een voorzit van Eric Minten over.
1-0 bij rust.
Na ongeveer een kwartier spelen

in de tweede helft kende de ploeg
uit Hout-Blerick haar beste periode.
Dit resulteerde in de 65e minuut in
de gelijkmaker. De spits van HBSV
kopt via een BEVO-speler raak, 1-1.
Na de gelijkmaker probeerde
BEVO de draad weer op te pakken.
De moegestreden Eric Minten werd
vervangen door Sam van Rijt en de
BEVO-ploeg hervond zich. Echter tot
grote kansen kwamen beide ploegen
niet meer.
Uiteindelijk waren beide ploegen
dan ook tevreden met een schamel
punt.
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Prachtwedstrijd

Bevo swingt naar overwinning
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc uit Panningen maakte zaterdag 19 maart in thuisbasis De Heuf
reclame voor het handbal. In een prachwedstrijd werd Hurry Up verslagen met 35-24.

BCM’80 5 kampioen
Het vijfde team van badmintonvereniging BCM’80 uit Maasbree
heeft op zaterdag 19 maart de kampioenstitel veroverd. Uit bij
Swalmen won het team met 5-3, wat genoeg was voor het kampioenschap. Bryan Bol, Joyce Bol, Judith Smit, Juul van Neerven en Lisan
Meerts zijn kampioen geworden in de streekcompetitie 11 tot 13 jaar.
Het is alweer het derde team van de badmintonclub dat dit jaar
kampioen wordt.

Dankzij de zege verstevigde
de ploeg van coach Martin Vlijm
de tweede plek in de play-offs van
de nationale handbalcompetitie.
Hurry Up staat nu drie punten achter.
Lijstaanvoerder OCI Lions staat één
puntje voor op Bevo.
De thuisploeg dankte de royale
zege aan een swingende tweede helft.
De voorsprong van twee doelpunten
met rust (16-14) werd daarna vergroot
tot een marge van elf goals. Uitblinkers
waren Dario Polman (acht doelpunten),
Sonni de Jonge (acht) en keeper Bart
Ravensbergen.
De ene goal of redding was nog
mooier dan de andere. Zo pas
seerde Toon Leenders de keeper met

een draaibal boordevol effect. Bart
Ravensbergen deed De Heuf kolken
door bijna alle ballen uit het doel te
ranselen.
Sonni de Jonge genoot na. “Mooi
hè? Hier zijn we heel blij mee. Ik denk
dat het onze beste wedstrijd in de play
offs was. Hurry Up is een goede ploeg,
die niet voor niets bovenin meedraait.
In de tweede helft lopen we ze voorbij
en lopen zij achter de feiten aan.”
In de eerste helft bevestigde
Hurry Up zijn reputatie als stugge
ploeg. Het lukte Bevo niet een gaatje
te slaan. Sterker nog, de tegenstander
wist de eerste 25 minuten telkens
een minieme voorsprong te nemen.
“De eerste helft liep het niet soepel.

We maakten wel veel doelpunten,
maar we hadden moeite met de cirkel
loper”, beaamde Martin Vlijm.
Hurry Up leidde met nog geen drie
minuten te spelen in de eerste helft
met 13-14. Sonni de Jonge maakte in
ondertal uit een break 15-14, waarna
Dario Polman de ruststand bepaalde op
16-14.
“We hebben niet de hele wedstrijd
gedomineerd”, blikte trainer Vlijm
terug. “Aan de doelpunten lag het niet.
Als we ook nog de cirkelloper kunnen
bedwingen, dan kunnen we ons eigen
spel spelen. Dat deden we de tweede
helft. Dan krijg je als ploeg vertrouwen
en gaat alles vanzelf.”
(Foto: FotoReza)

Aantrekkelijk duel

Grashoek nipt onderuit
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
In een aantrekkelijk duel heeft het eerste elftal van SV Grashoek op zondag 20 maart in Someren-Heide met
1-0 verloren van SVSH. Lange tijd zag het er naar uit dat de wedstrijd doelpuntloos zou eindigen, tot in de 80e
minuut een corner van Mike van de Moosdijk hoog voor het Grashoekse doel kwam bij de verste paal. Daar stond
Ruud Smits die de bal in de korte hoek tikte, 1-0.

Meijels duo Neder
lands kampioen
Bij het Nederlands Kampioenschap (NK) majorette op zaterdag
19 maart in Hoofddorp heeft het Meijelse duo Reneé en Femke de titel
veroverd. De show, gemaakt door Angeliek Koopmans, werd hoog
gewaardeerd door de jury en leverde de titel op. Het Meijelse team
Bente, Djem, Lotte en Maren wist de Best Performance of the Day-prijs
in de wacht te slepen. Het team wist daarnaast ook de zilveren
medaille te winnen. Het Paradecorps mocht op het derde treetje van
het podium plaatsnemen en een bronzen plak mee naar huis nemen.

De 22-jarige arbiter Enzo
Lemmens uit Helmond floot een
prima wedstrijd en kon de kaarten op
zak houden. Al snel bleek dat beide
ploegen er een aantrekkelijke pot van
wilden maken. Met vlotte combinaties
werd de aanval gezocht, zonder dat
het in de eerste twintig minuten tot
uitgespeelde mogelijkheden kwam.
In de 24e minuut was Grashoek
dicht bij een voorsprong. Een corner
van de goed spelende Marcin
Kokoszka werd door Bart Maessen
ingekopt, maar de bal werd van de
doellijn gehaald.
Na 33 minuten raakte Tim Koch
aan zijn knie geblesseerd, zodanig

dat de aanvoerder per brancard van
het veld moest worden gedragen.
De 17-jarige Sjoerd Rijs kwam hem
vervangen. Bas Gloudemans nam de
aanvoerdersband over. Diezelfde Bas
kreeg enkele minuten later de beste
kans van de wedstrijd. De spits kon de
bal niet onder controle krijgen voor een
doeltreffend schot. Ruststand 0-0.
De eerste twintig minuten van de
tweede helft waren voor Grashoek het
beste gedeelte van de wedstrijd. Vooral
de uitblinkende Marco Sijben speelde
een grote rol met zijn perfecte balaan
names en het versturen van passes.
Het leidde niet voor Grashoek tot zo
verlangde treffer.

SVSH nam daarna het initiatief
over. De oranjehemden drongen
steeds meer aan. Koen Clephas moest
een hele serie reddingen verrichten
om het Grashoekse doel schoon
houden. SVSH scoorde in de 80e min
uut echter toch. Grashoek deed nog
verwoedde pogingen om één punt uit
het vuur te slepen.

Welverdiend
Sjoerd Rijs kwam na een fraai
opgezette aanval in een goede schiet
positie, maar miste. Het bleef bij 1-0.
Een toch wel verdiende overwinning
voor SVSH, zeker op grond van hun
spel in de tweede helft.
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G-sporten in Peel en Maas

Integreren door samen te sporten
Het aantal aanmeldingen voor G-sporten in de gemeente Peel en Maas loopt terug, volgens G-sportcoördinatoren Ruud Joosten en Jac Gubbels.
Ook merken ze dat verenigingen soms moeilijk over te halen zijn om een G-team te starten. “Terwijl sporten zo belangrijk voor ze is. Het is een vorm van
integratie.”

seizoen 1994-1995 G-teams heeft.
“Ik heb zelf helemaal geen verstand
van voetbal”, vertelt hij grinnikend.
“Maar dat hoeft ook niet. Hiervoor heb
ik de F-jes getraind, nu houd ik me
al ruim twintig jaar met de G-teams
bezig. Aan het einde van een wed
strijd weet ik meestal niet eens wat
de uitslag is. Dat boeit me niet. Het
gaat niet om de prestatie, maar om
het plezier.” Binnen Peel en Maas zijn
er daarnaast G-teams actief op het
gebied van judo en dans (Baarlo) en
handbal (Panningen). Plannen voor een
G-volleybalteam zijn er al.

‘Ik lig wakker
van een opvolger’

Meijelnaar Ruud Joosten en Jac
Gubbels uit Maasbree zetten zich al
jarenlang in voor de G-sporten in Peel
en Maas. Beiden voornamelijk voor het
voetbal, maar ook als contactpersoon
in de gemeente voor de G-sporten
in het algemeen. De laatste jaren
merken ze dat het aantal aanmeldin
gen terugloopt en dat het lastig is om
meer verenigingen bereid te vinden
een G-team op te richten. “Misschien
zit er wel een stempel op de ‘G’ in het
woord G-sport”, vertelt Ruud. Hij heeft
een zoon die bij het G-voetbal speelt.
In 2008 kreeg Meijel eigen G-team.
“Ik geef al jaren training aan het
G-voetbalteam in Meijel en ben tevens

coördinator. Dat doe ik nu nog, naast
dat ik coördinator ben geworden.”
Volgens Jac zijn verenigingen soms nog
wat huiverig om een G-team op te star
ten. “Ze weten vaak niet precies wat
het inhoudt en haken dan af. Omdat je
met verstandelijk beperkten ‘werkt’,
waar toch veel bij komt kijken, heb je
professionele begeleiders nodig.”

Vorm van integreren
Ook ouders moeten soms nog
worden overtuigd volgens Ruud.
“Ze moeten het gevoel krijgen dat
ze hun kind bij ons los kunnen laten.
Van tevoren een goed gesprek
met ouders en kind voeren en hen

 itleggen hoe we met deze kinderen
u
omgaan, kan al helpen.”
Het is volgens Ruud en Jac ontzet
tend belangrijk dat mensen met
een beperking sporten. Niet alleen
vanwege de gezonde portie lichaams
beweging, ook omdat het bijdraagt aan
het meedraaien in de samenleving als
ieder ander. “Sommigen wonen thuis,
anderen in een zorginstelling. Ook gaan
ze niet allemaal in de buurt van hun
woonplaats naar school of de dag
opvang. Dat maakt het moeilijker voor
ze om vrienden te maken”, aldus Ruud.
“Door in hun eigen gemeente te gaan
sporten, doen ze nieuwe contacten
op. Uit hun eigen dorp, maar ook uit

Younique Maasbree

Majoretten Nederlands
Kampioen Showtwirl
Leden van majorettengroep Younique uit Maasbree namen zaterdag 19 maart deel aan de Nederlandse
Kampioenschappen Showtwirl van de NBTA in Hoofddorp.

Dit kampioenschap is voorna
melijk gewijd aan het onderdeel
showtwirl, waar dans en twirl met
attributen worden gecombineerd.
Samen met de majoretten van MD
Meijel streden de dames om de
hoogste eer. Namens Younique waren

er twee optredens. Allereerst betrad
soliste Debby Said de wedstrijdvloer.
Zij bracht haar scouting-routine foutloos
en met veel expressie. Dit optreden
leverde haar dan ook een zilveren
medaille op en zij mag zich een
jaar lang vice-Nederlands kampioen

noemen. Het team bestaande uit Saar
Smolders, Guusje Wolters, Lynn van de
Meene, Debby Said, Karin Said, Vera
Peeters, Juulke van Roy en Kedy Ruhl
bracht haar Schotse show. Het optre
den leverde hen de titel Nederlands
Kampioen Showtwirl 2016 op.

andere omliggende dorpen. Dat is ook
een vorm van integreren. Ze doen wat
leeftijdsgenoten zonder beperking óók
doen en kunnen daarbuiten ook met
elkaar afspreken.” Het belangrijkste
doel: ze betrekken bij de vereniging.
“Degenen die fysiek niet meer in staat
zijn om te sporten kunnen bijvoorbeeld
ook als grensrechter aan de slag”,
aldus Jac. “En betrokken zijn ze zeker.
Ze hebben hun eigen jaarvergadering,
seizoensafsluiting en het jaarlijkse
G-toernooi en zijn volledig geïntegreerd
bij de voetbalclub.”
Jac is al 21 jaar contactpersoon
van het G-voetbal bij de Maasbreese
voetbalclub MVC’19, die sinds het

Jac stopt in september, aan het
einde van dit voetbalseizoen, met zijn
werkzaamheden voor de G-afdeling
van de voetbalclub. “Ik wil meer tijd
vrijmaken voor mijn familie, maar blijf
me op andere manieren nog inzet
ten voor de club. Nu is het tijd dat
iemand mijn stokje overneemt”, aldus
Jac. Maar tot nu toe heeft niemand
zich bij hem gemeld om in zijn plaats
het G-voetbal in Maasbree te gaan
coördineren. Jac: “En daar kan ik echt
wakker van liggen. Want ik mag die
jongens en meiden hun plezier toch
niet afnemen?”
Neem voor meer informatie
over het deelnemen aan of trainen
van G-voetbalteams in Peel en Maas
contact op met de verenigingen of met
Ruud Joosten (RKMSV Meijel) via
ruudjoosten1970@hotmail.nl of
Jac Gubbels (MVC’19 Maasbree) via
jac_gubbels@hotmail.com

Egchel wint van
Helenaveen
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft revanche genomen voor de
smadelijke 5-2 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Helenaveen.
Op sportpark De Wietel on de ploeg van Peter Peeters op zondag
20 maart verdiend met 3-0.
Minpunt aan Egchelse zijde
was het feit dat het verzuimde om
de score hoger te laten uitvallen.
Pluspunt daarentegen was het feit
dat het een keer geen tegengoals te
verwerken kreeg. Dat was sinds de
eerste competitiewedstrijd niet meer
voorgekomen. Scheidsrechter was de
heer Janssens uit Roermond die een
goede indruk achterliet.
Na een bal op de Egchelse lat in
de derde minuut en een harde pegel
die door de Egchelse keeper Bjorn
Oomen werd gepareerd, nam Egchel
in de 21e minuut de leiding. Na een
steekbal op Lex Verstappen kwam de
bal voor de voeten van Frank Gielen,
die met links uithaalde en keeper
Mario van Grunsven kansloos liet, 1-0.
Na een gevaarlijke vrije trap voor
Helenaveen, die zonder gevolgen
bleef, verdubbelden de oranjehem
den in de 27e minuut de voor
sprong. Colin Bruisten stuurde Lex
Verstappen over rechts weg en diens

voorzet werd door Juul Stammen
keurig afgerond, 2-0. Dezelfde Juul
moest zich wegens een blessure
in de 40e minuut laten vervangen
door jeugdspeler Luuk Timmermans.
Na een moment van geschutter zon
der gevolgen in de Egchel-defensie
werd de thee gedronken met een
2-0 voorsprong. De tweede helft was
van een duidelijk minder niveau.
Egchel koesterde de voorsprong en
Helenaveen was niet bij machte
om terug in de wedstrijd te komen.
Ook twee wissels bij Helenaveen
konden het duel geen ommekeer
geven. Integendeel: in de 78e minuut
kwam Egchel op 3-0. Na een aanval
over diverse schijven bracht Frank
Gielen uiteindelijk de derde treffer
voor de thuisclub op het scorebord.
Dezelfde Frank kreeg daarna nog wel
drie mogelijkheden om de score op
te voeren, maar slaagde daar niet in.
Het bleef tenslotte bij een verdiende
3-0 zege voor Egchel.
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Goede prestaties
JC Helden
in Beuningen

33 minuten

Tweede
plek Rik
Heijnen bij
Venloop

Door: judovereniging JC Helden
De judoka’s van JC Helden hebben op zondag 20 maart deelgenomen
aan een toernooi in Beuningen. De Panningse judoclub wist met een
behoorlijk aantal medailles huiswaarts te keren.
In de ochtend beten de dames
het spits af. De meiden betraden met
veel pit en honderd procent inzet de
mat. Luna Lucker was wederom in
topvorm en werd tweede achter de
Nederlandse kampioene. Noa Janssen
was na lange tijd weer in uitstekende
vorm en eiste eveneens het zilver op.
De kleine topper Marlouk Colbers liet
weer zien dat zij toch wel de dienst
uitmaakt in Nederland. Ze won goud.
Bij de jongens wist Bram
Timmermans erg knap een zilveren
medaille te winnen. Hij judode sterk,
maar hij liet zich in de finale verras
sen en werd tweede. Wellicht had
er zelfs nog meer in gezeten. Aron
Theunissen verloor in zijn klasse van

de nummer 3 van Nederland, maar
won al zijn andere partijen en pakte
daarmee brons. Artoer Makartjan
verloor onnodig in de halve finale en
werd daarmee derde.
Cas Janssen judode net als zijn
zusje super en werd ook tweede.
Quinn Janssen liet zijn jongere
broer en zus zien hoe het echt
moest en eiste het goud op. Tetsuo
Martynowicz liet zich net als Artoer
in de halve finale verrassen en won
uiteindelijk ook brons. Umberto
Coopmans, Eefje Moors, Dali Lucker,
Isis van Dril, Rens Lequé, Lucas
Colbers, Kevin Janssen en Owen van
Dijk judoden goed, maar eindigden
net buiten het podium.

Door: atletiekvereniging
Atletiek Helden
Rik Heijnen van Atletiek
Helden heeft bij de Venloop
een tweede plek gehaald op
de 10 kilometer. Onder prima
weersomstandigheden snelde
hij naar een tijd van 33
minuten en 33 seconden.

Op de achterste rij Anouk Smets, Tessa Deckers en
Eef Rooijakkers. Op de voorste rij staan Amy Teeuwen, Nienke
Timmermans en Anne Absil. Julia Janssen ontbreekt op de foto

SSS Helden
poulekampioen
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Team 2 van de D1 van SSS Helden is op zondag 20 maart bij de wedstrijd
tegen Hosema uit Sevenum poulekampioen geworden. Het team, bestaande
uit de meiden Anne, Tessa, Anouk, Julia, Nienke, Amy en Eef, won met
209,55 tegen 208,88.

Marlouk Colbers, Luna Lucker en Noa Janssen
met hun gewonnen prijzen

Op zaterdag 19 maart mochten
het D2-team en jeugd D1 naar Venlo
voor een dubbele competitiewedstrijd.
De jeugd D1, bestaande uit Liv, Janne,
Sanne, Maud en Sophie, verloor
uiteindelijk nipt met 199,50 tegen
200,15. Gwenn, Lina, Pleun, Floor, Ilse
en Selina van het D2-team verloren
eveneens. Venlo was met 200,13 tegen
194,40 te sterk.
Bij de kwartfinales van het NK in
Volendam op zondag 20 maart waren
vier turnsters van SSS Helden aanwezig.
Inge Janssen, Doortje Deijkers en
Cielke Verkoeijen mochten het spits
afbijten. Inge turnt in Pupil 2 N2 en
wist zich op brug en vloer in de top
tien te turnen. Mede dankzij een derde
score op sprong en een tweede score
op balk werd ze derde. Dat leverde

naast de bronzen medaille een halve
finaleplek op. Doortje en Cielke, beide
uitkomend in Instap N2, wisten een
top tien score te behalen op sprong,
brug en vloer. Cielke maakte echter
een dure fout op balk, wat haar zes
punten aftrek opleverde. Ondanks deze
tegenslag herpakte ze zich fantastisch
door een dubbele flikflak op vloer
die niet ingeturnd was. Deze strakke
oefening werd beloond met een top vijf
score op dit toestel. Doortje wist door
haar drie top tien scores een zevende
plek te halen, waarmee ze door is
naar de halve finale. Linda Verboeket
turnde in Divisie 2 Senior. Bij sprong en
vloer werd haar oefening als hoogste
beoordeeld. Bij brug werd ze tweede
en op balk derde. Met die scores wist
de kwartfinale te winnen.

Meijel overtuigend naar winst
tegen Reuver
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel heeft het goede resultaat van een week eerder een sterk vervolg gegeven. Reuver kwam op bezoek, maar
de Meijelse ploeg beleefde een gemakkelijke middag. De ploeg uit Reuver had nagenoeg niets in te brengen en mede door een hattrick van Jimmy Flipsen
won RKMSV verdiend met 4-1.
Vanaf de eerste minuut was
duidelijk dat Reuver ging loeren op
spaarzame counters. RKMSV maakte
de dienst uit en had balbezit. Waar de
rood-witte ploeg in het begin nog zocht
naar de ruimtes, werden die naarmate
de wedstrijd vorderde, steeds meer
gevonden. RKMSV legde een aantal
sterke aanvallen op de mat, maar het
eindstation ontbrak nog. Ad Snijders
scoorde wel, maar de treffer werd afge
keurd. Reuver had weinig in te brengen

en Bjorn van Nienhuijs leek een rustige
middag te gaan hebben. Bij rust stond
het nog 0-0.
In de tweede helft ging RKMSV
driftig op zoek naar doelpunten en
werd er zichtbaar gas bijgegeven in
de aanval. De goals volgden daardoor
snel. Een geweldige voorzet vanaf de
rechterkant viel precies op het hoofd
van Rob Brummans, maar zijn inzet
van dichtbij werd nog gekeerd door de
doelman. Nu was het Jimmy die alert

was en hij schoot de rebound vanuit
een lastige hoek knap binnen, 1-0.
Ad Snijders brak even later door
op de linkerflank, waarna hij de bal
teruglegde op Jimmy. Zijn inzet werd
gestopt, evenals de rebound van Joep
Ghielen. De derde inzet, wederom van
Jimmy, trof wel doel, 2-0. Even later
kwam Reuver uit het niets op 2-1.
De aanvoerder van Reuver mocht een
slalom maken en legde de bal klaar
voor de spits, die niet faalde.

RKMSV draaide de rollen echter
snel weer om. Zelfs nadat RKMSV
met tien man kwam te staan,
drukte de thuisploeg sterk door.
Davy Janssen haalde met een goede
actie de achterlijn en zijn strakke
voorzet was een koud kunstje
voor Jimmy Flipsen, die zijn derde
maakte. Het slotakkoord was voor
Rudy Leenders, die een indraaiende
corner van Davy beheerst afrondde,
4-1.

Na maanden trainen in de
herfst en de winter stonden
weer een groot aantal atleten
van Atletiek Helden bij de
diverse afstanden aan de start.
Daarnaast waren er ook heel
veel andere lopers uit Peel
en Maas aanwezig. Langs het
hele parcours stonden zo’n
tienduizenden toeschouwers de
in totaal 26.500 lopers aan te
moedigen.
Rick Heijnen presteerde
goed door tweede te wor
den op de 10 kilometer. Broer
Luke behaalde ook een top
10‑klassering met zijn tijd van
35 minuten en 35 seconden.
De overige uitslagen zijn te
vinden op www.uitslagen.nl

Vlag bijna uit

Flatsers
bijna
kampioen
Door: Piet Geurts, beugel
vereniging De Flatsers
Het tweede beugelteam
van De Flatsers uit Baarlo heeft
na de 4-1 overwinning van
zaterdag 19 maart bij het
vierde team van OVU uit Kessel
het kampioenschap bijna
binnen. Nog één puntje en dan
kan het team de vlag uithangen.
De wedstrijd werd geopend
door Esther van de Perre, die de
hele wedstrijd een voorsprong
van zes punten kon verdedigen
tegen Wiel Becks. Wedstrijd twee
werd gewonnen door Ger van
Helden.
De geroutineerde Frits
Vercoulen was daarna een maatje
te groot voor Mark Driessen,
die zijn draai niet kon vinden.
Zo waren ook de laatste twee
partijen, die gewonnen werden
door Piet Geurts en Roy Geurts
tegen Ine Dorssers en Jac Naus,
een maatje te groot voor hun
tegenstanders.
Vrijdag 1 april kan het
tweede team het kampioenschap
pakken als het thuis het laatste
puntje binnenhaalt.
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Limburgse dirigent neemt in Panningen afscheid van provincie

Dirigent Freek Mestrini geeft workshops
en concert
De beroemde Zuid-Limburgse dirigent, componist en arrangeur Freek Mestrini verzorgt op vrijdag 8,
zaterdag 9 en zondag 10 april drie workshops bij DOK6 in Panningen. Op uitnodiging van Stichting Bevordering
Blaasmuziek (SBB) komt Mestrini, vooral bekend van de Böhmische muziek, kennis doorgeven aan ervaren
blaasmuzikanten uit de regio. Het bezoek van de Zuid-Limburger eindigt op zondagmiddag 10 april met een
optreden van de muzikanten die de workshops gevolgd hebben. Uiteraard onder leiding van Mestrini.

Mestrini stopt met zijn muzikale
carrière op 70-jarige leeftijd en koos
Panningen als plek voor zijn laatste
concert op Limburgse bodem. Voorzitter
van SBB, Wiel Geurts, weet waarom
Mestrini voor DOK6 koos. “Vorig jaar
was hij ook hier met hetzelfde doel en
het beviel hem heel erg goed”, vertelt
Wiel. “Hij vertelde dat hij erg onder de
indruk was van het aandachtige publiek
en de ambiance die vorig jaar in de
zaal hing. Er werd ook geen gebruik
gemaakt van versterking en toch was
het allemaal prima te horen. Zodra
Freek een hand opstak, kon je een
speld horen vallen.”

Koude rillingen
Toch is dat niet de enige reden dat
Mestrini naar Peel en Maas komt. De
van oorsprong Panningse muzikant en
dirigent Theo Verhaegh (79) is al jaren
een vriend van Mestrini. “Ik ken hem
al ruim 45 jaar”, vertelt Theo. “Ik vind
hem ook echt een fenomeen. Je zag
het orkest vorig jaar groeien in het
weekend dat Freek hier was. Prachtig
toch dat die ‘jonge’ muzikanten alles
accepteren van zo’n oude knar van
69 jaar.” Wiel: “Ik dacht vorig jaar een
paar keer: mijn God, hebben we echt
zóveel talent in onze regio? Ze stegen
boven zichzelf uit. Ik kreeg er koude
rillingen van.”
Niet iedereen kan zich zomaar
opgeven om de workshops te volgen.
Theo: “Het orkest is gevormd door
muzikanten die eerder al betrokken
waren bij het gelegenheidsorkest
Böhmische Klänge. Het wordt daar
naast aangevuld met muzikanten van
wie inzet en kunnen bij de werkgroep
bekend is. De muzikanten zijn onge
veer in de leeftijd van 35 tot 75 jaar.

Freek Mestrini bij het concert in DOK6 vorig jaar

Administratief
medewerker (m/v)
Fulltime MBO+ / HBO niveau

Er willen nu al twee jaar op rij meer
mensen meedoen dan dat er plek is in
het orkest. Er is jammer genoeg maar
plek voor 34 muzikanten en een zang
duo. We hebben drie regels voor het
orkest: muziekbeleving, speelplezier
en saamhorigheid. Vorig jaar werd daar
ruimschoots aan voldaan.”

Orkest in de
grondverf
Op 5 maart was en op 26 maart is
een voorrepetitie om de muzikanten
aan elkaar te laten wennen. Wiel:
“Bij die repetities wordt het concert
door dirigent Theo en muzikanten
in de grondverf gezet. Freek komt
ze in april tijdens de workshop
polijsten. De oefensessies zijn er om
de muzikanten kennis met elkaar
te laten maken. Om de chemie op
te wekken.” Theo: “Freek belde me
meteen na de eerste repetitie om te
vragen of het goed was gegaan. Hij is
absoluut betrokken bij het project.”
Het repertoire is al bekend.
Samen met Theo koos Mestrini
dertig nummers uit die het orkest
ten gehore gaat brengen. Theo:
“Het zijn overwegend Böhmische
titels, maar er zijn links en rechts ook
wat uitstapjes naar andere stijlen te
vinden. En dan zijn er natuurlijk nog
wat verrassingen van Freek zelf.”
Vorig jaar was het concert uit
verkocht en was er een aandachtig
publiek. Dat is iets wat Theo niet snel
zal vergeten. “Ik heb veel meege
maakt in mijn muzikale carrière, maar
dat was echt één van de mooiste
dingen.” Het concert vindt plaats
op 10 april om 14.00 uur in DOK6
Theater.

De laatste jaren zijn wij als organisatie flink gegroeid en daarmee
ook onze administratieve werkzaamheden. Om onze organisatie
te versterken zijn wij op zoek naar een allround administratief
medewerk(st)er die zowel administratieve als organisatorische
werkzaamheden gaat verrichten voor onze afdeling verkoop en
productie.
Je houdt je in deze functie bezig met o.a. het bijhouden van ons
operationele systeem, het invoeren van in- en verkooporders,
het controleren en verwerken van registraties, archivering en
diverse andere administratieve werkzaamheden. Het is een
veelzijdige en afwisselende functie binnen een kleine en informele
kantoororganisatie.
Wij zijn voor deze functie op zoek naar een zelfstandige en flexibele
persoonlijkheid die uitdaging zoekt en ambitie heeft om te willen
meegroeien met onze organisatie.
Profiel
• Je bent klantgericht, betrouwbaar en integer
• Je hebt kennis en ervaring met MS office en bent vaardig met de PC
• Je bent gedisciplineerd en hebt een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur
kennis van de Engelse en Duitse taal.
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije
omgeving
Wij bieden
Wij bieden een zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief in
een groeiende en innovatieve organisatie. Je maakt deel uit van een
gemotiveerd team van enthousiaste en erg betrokken medewerkers.
Verstappen Verpakkingen biedt een goed salaris en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Verstappen Verpakkingen is een
familiebedrijf dat is opgericht in 1979
en is uitgegroeid tot
een professionele producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Ter versterking van onze kantoororganisatie
zijn wij op zoek naar een collegiale en
nauwkeurige teamwork(st)er.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief
vóór 31 maart 2016 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. Mieke Verstappen
Broekveldweg 2
5961 NP HORST
of per e-mail naar
personeel@verstappenverpakkingen.nl

Vierde Peel & Maas
Cantus

De vierde editie van de Peel & Maas Cantus vond plaats op vrijdag
18 maart. Gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe was wederom
het toneel van het meezingfeest. Cantussen zijn vooral bekend onder
studenten in de grotere steden. Iedere deelnemer krijgt een bundel
waarin alle nummers staan die meegezongen dienen te worden tijdens
de avond. Ook zijn er regels verbonden aan deelname. Zo mag er niet
gedronken worden tijdens het zingen en kunnen de deelnemers pas
naar de wc als er een officiële pauze is. Als er mensen zijn die zich niet
houden aan de regels, moeten ze op het podium komen om op een
creatieve manier een drankje in één keer leeg te drinken.
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Rondleiding Streek
Agenda
museum Peel en Maas
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Gids Jacques Cuijpers verzorgt op maandag 28 maart, tweede paasdag,
drie rondleidingen door het Streekmuseum van Peel en Maas in Helden.
Deze voeren door de expositie ‘De wegen die we gingen’.
Oude, goed geconserveerde en
digitale streekkaarten van de gemeente
staan centraal bij de expositie, die
Jacques Cuijpers zelf samenstelde.
Veel kaarten tonen hoe eeuwenlang
strijd is gevoerd over de grenzen in
deze streek. Daarnaast zijn er oude
landkaarten te zien, zoals de

Peutingerkaart, die als routeplanner
werd gebruikt in de Romeinse tijd.
De rondleidingen vinden plaats
om 13.00, 14.30 en 16.00 uur in
gemeenschapscentrum ’t Kerkeböske
in Helden. Meer informatie is
te vinden via
www.museumpeelenmaas.nl

Lezing over pelgrimstocht bij bieb Kessel
Bij de bibliotheek van Maas en Peel in Kessel wordt woensdag 30 maart
een presentatie gehouden over de pelgrimstocht van Ger Lenssen naar
Santiago de Compostela.
Ger Lenssen vertrok op
29 april 2013 te voet vanuit
Konstanz aan de Bodensee naar
de pelgrimsplaats Santiago de
Compostela in het noordwesten van
Spanje. De tocht voerde hem over
oude pelgrimswegen, dwars door
Zwitserland over de Via Jacobi, door
Frankrijk over de Via Gebennensis en
de Via Podiensis en in Spanje over

atie op

s.nl
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de Camino Argones en de Camino
de Santiago. In de Pyreneeën stak
hij de grens over naar Spanje. Na
vier maanden en 2.400 kilometer
arriveerde hij op 23 augustus in de
Spaanse pelgrimsplaats.
Van die tocht heeft Ger Lenssen
een fotofilm-presentatie gemaakt die
hij in de bibliotheek in Kessel vertoont.
De presentatie begint om 19.30 uur.

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Scheefstand grote teen
(Hallux abducto valgus)

Een Hallux valgus of Hallux abducto valgus (HAV) is een term
die wordt gebruikt bij scheefstand van de grote teen. Een
bijkomend gevolg is het ontstaan van een gewrichtsknobbel
(bunion) bij het begin van de teen. Vaak is de knobbel rood,
verdikt en voelt pijnlijk aan tijdens het lopen.

Baarlo

Helden

Maasbree

za 26 maart
Organisatie: volleybalvereniging
VC Olympia
Locatie: thuis opgehaald

za 26 maart 16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree
Locatie: sportpark De Driesprong

Oude Metalen Actie (OMA)

Benefietwedstrijd
voetbal

Metalen-actie

Opening aspergeseizoen

Wandelrondje

za 26 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan

zo 27 maart
Organisatie: Aspergegilde Peel en
Maas
Locatie: boomkweker/asperge
teler Van den Beucken Helden

ma 28 maart 09.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg
Locatie: restaurant De Bron

Rondleiding
Streekmuseum

Oud ijzeractie

Blacklighttoernooi
za 26 maart 10.00-20.00 uur
zo 27 maart 16.00 uur
Organisatie: VV Tupos
Locatie: sporthal De Kazing

Potgrondactie LRV/
PC Tommix
wo 30 maart, do 31 maart
na 18.00 uur
Org: Rijvereniging Tommix
Locatie: aan de deur

Egchel

ma 28 maart
13.00, 14.30, 16.00 uur
Locatie: gemeenschapscentrum
Kerkeböske

Kessel

Opschoonactie Maasoevers
za 26 maart 09.00-12.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: Mussenberg

Oude Metalen Actie (OMA)
za 26 maart
Organisatie: volleybalvereniging
VC Olympia
Locatie: thuis opgehaald

Grashoek

Bloemenverkoopactie
De Zonnebloem
vr 25 maart 13.00 uur
Organisatie: De Zonnebloem,
afdeling Grashoek
Locatie: huis aan huis

Paasconcert
za 26 maart 19.15 uur
Organisatie: ZijActief, fanfare en
drumband Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Potgrond-actie
za 26 maart vanaf 10.30 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: hele dorp, thuis bezorgd

Meijel

za 26 maart 08.30-12.00 uur
Organisatie: schutterij
St. Nicolaas
Locatie: thuis opgehaald, aan
weg leggen

Vélo-toer
ma 28 maart 08.00 uur
Organisatie: TWC de Vélo
Locatie: café-bar De Siem

Panningen

Oude Metalen Actie (OMA)
za 26 maart
Organisatie: volleybalvereniging
VC Olympia
Locatie: thuis opgehaald

Paascross
zo 27 maart 11.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan

Paasmarkt
ma 28 maart 09.30-16.00 uur
Organisatie: Ebisch Events
Locatie: centrum Panningen

Lezing pelgrimstocht
wo 30 maart 19.30 uur
Locatie: bibliotheek

Kessel-Eik

Opschoonactie Maasoevers
za 26 maart 09.00-12.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start Mussenberg Kessel

Door de scheefstand van de grote teen en de
extra botvorming wordt de beweeglijkheid van
de grote teen beperkt en kunnen er klachten
ontstaan. Deze klachten zijn: hamerteenstand
van de tweede (en soms derde en vierde) teen,
likdoorns en eeltvorming.
Eén van de oorzaken van het ontwikkelen van
een Hallux valgus is het doorzakken van de voet,
waarbij verhoogde druk ontstaat op het grote
teengewricht. Ook het dragen van hoge hakken en te smalle schoenen
kan de klacht in de hand werken. Dit is dan ook de reden dat de klacht
vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
De podotherapeut is dé specialist als het om voeten gaat. Door het
toepassen van de juiste therapie worden pijnklachten verminderd of
zelfs helemaal verholpen en wordt ervoor gezorgd dat een verdere
ontwikkeling van de Hallux valgus wordt beperkt.
Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

HH

In de regio Peel en Maas zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:
Veldstraat 6A

Baarlo
Da Costastraat 17
Blerick
Karel Appelstraat 50
Kessel
Op de Kemp 36
Maasbree
Pastoor Frischestraat 23
Meijel

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Beatz Meets in Meijel
De derde editie van Beatz Meets vond zondag 20 maart plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Slagwerkgroep Beatz, onderdeel van Harmonie Eendracht Meijel, ontving slagwerkgroepen uit Kessel en
Ysselsteyn. Er werd een gevarieerd programma ten gehore gebracht, waarbij een heuse drumbattle werd
uitgevochten, melodische top-40 muziek werd gespeeld en spetterend werd geëindigd waarbij alle slagwerkers samen speelden.

24
03

service 25

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

De cheque wordt overhandigd aan de familie Meulendijks

Ruim 1.300 euro opgehaald

Benefietconcert voor
KiKa in Meijel
In het Oranje Hotel in Meijel werd zondag 20 maart een benefietconcert
gehouden voor KiKa. Voor het goede doel werd uiteindelijk 1.391, 66 euro
opgehaald.
Het concert was georganiseerd
om geld in te zamelen voor het Kinder
Kankerfonds (KiKa) en ter nagedachte
nis aan Milou Meulendijks, die vorig
jaar op 24 maart overleed na een lang
ziekbed. Onder andere het muziek
korps van schutterij St. Willibrordus,
percussiegroep Prima Verde en muzi
kanten van de Koninklijke Harmonie
Sainte Cecile uit Eijsden traden op.

Na het slotstuk, waar alle aanwe
zige muzikanten samen speelden, werd
de voorlopige tussenstand van bijna
1.400 euro bekend gemaakt. Door mid
del van de entreegelden, vrijwillige
bijdragen, de verkoop van KiKa-beren,
sponsoring van het Oranje Hotel,
Eye On Sign Belettering, de schutterij
en zelfstandige acties van leden werd
het geld bij elkaar verzameld.

Historie dorp

Bijzonder paasconcert
in Grashoek
In gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek vindt zaterdag
26 maart een ‘absoluut niet traditioneel’ paasconcert plaats.
Vrouwenbeweging ZijActief
Grashoek en fanfare en drumband
Semper Avanti organiseren het concert.
De fanfare zorgt voor de muziek, terwijl
bezoekers naar foto’s en korte filmpjes
kijken die iets over de historie van
Grashoek vertellen.

Een verteller o
 ntrafelt een aantal
mysteries uit het dorp. De zaal voor
het paasconcert is om 19.15 uur
geopend.
Neem voor meer informatie contact
op via jettyalards@gmail.com of via
06 30 44 94 47.

Parochie Beringe

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Donderdag 24 maart
De H. communie wordt naar de zieken
gebracht
Witte Donderdagviering voor het
parochiecluster 19.00 uur
Aanbidding van het H. Sacrament tot
20.30 uur.
Zaterdag 26 maart
Paaswake voor het cluster in de kerk
van Panningen 19.00 uur
Zondag 27 maart
H. Mis Eerste Paasdag 09.00 uur (!)
t.i.v. voor de parochie
De collecte is helemaal bestemd voor
het groot onderhoud van onze eigen
kerk
Maandag 28 maart
Geen H. Mis

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 24 maart
De H. communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Witte Donderdagviering voor het cluster
in de kerk van Beringe 19.00 uur
Vrijdag 25 maart
Kruisweg 15.00 uur
Dienst vw het lijden des Heren 19.00
uur – herenkoor
Zaterdag 26 maart
Paaswake voor het cluster in kerk
Panningen – 19.00 uur
Zondag 27 maart
Pl. Hoogmis Pasen 11.00 uur (!) –
herenkoor met trombonisten van
fanfare St.Cecilia en orgel t.i.v.
overl. ouders Frans Hermans en Lies
Frencken; Johanna Neessen; Lucie en
Drees Hermkes-Kartner; Nel Lemmen
(verj); Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te
Locke; Pierre Lijssen (jaardienst/verj);
Arno Timmermans (col/verj);
De collecte is helemaal bestemd voor
het groot onderhoud van onze eigen
kerk
Maandag 28 maart
H. Mis Tweede Paasdag 10.00 uur –
samenzang t.i.v. de parochie
Overleden: Niek Bruijnen, 73 jaar

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 24 maart
Witte Donderdagviering voor het
cluster in kerk van Beringe 19.00 uur
Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag Kruisweg - volkszang
15.00 uur
Kruisverering - dameskoor 19.00 uur
Zaterdag 26 maart
Geen viering in Meijel. Gezamenlijke
Paaswake van het cluster in kerk
Panningen 19.00 uur
Zondag 27 maart
Hoogmis Pasen 11.00 uur met
herenkoor t.i.v. pastoor Frits
Rooyakkers (gest.jaard); Sjeng Vissers
(verj); Jan van Mierlo (verj); uit
dankbaarheid
De collecte is helemaal bestemd voor
het groot onderhoud van onze eigen
kerk
14.30 uur Doopviering Merlin Coolen;
Maandag 28 maart
H.Mis 2de Paasdag 10.00 uur –
kinderkoor Mekiko t.i.v. de gezinnen;
uit dankbaarheid
Dinsdag 29 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 31 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 24 maart
Witte Donderdagviering voor het
cluster in de kerk van Beringe 19.00
uur
Zaterdag 26 maart
Paaswake voor het cluster in kerk
Panningen 19.00 uur
Zondag 27 maart
H. Mis Pasen 11.00 uur m.m.v.
Muziekver. Egchel t.i.v. Hay Gommans
(jaardienst); Tien Janssen (verj); Truus
Vanmaris-Wijnen (jaardienst)
De collecte is helemaal bestemd voor
het groot onderhoud van onze eigen
kerk

Parochie Grashoek

Buitengebied

Wandelrondje
‘Door ’t lank van Bree’
Op tweede paasdag, maandag 28 maart, vindt het eerste wandelrondje
van de serie ‘Door ’t lank van Bree’ plaats. Deze wandelingen zijn een
initiatief van het Dorpsoverleg.
Het dorpsoverleg organiseert
de wandelingen om mensen uit
het dorp het buitengebied van
Maasbree op een andere manier te
laten zien én proeven. Tijdens het
wandelenmaken de lopers kennis
met de bedrijvigheid van het dorp en
ontdekken ze welke producten worden
geteeld in het buitengebied.
Restaurant De Bron is het startpunt
van de wandeling die zo’n tien kilome
ter lang is. Op de route wordt een kort
bezoek gebracht aan de uitbreiding van
de huisvesting voor arbeidsmigranten
op BreeBronne, een vleermuizen

kelder en People’s Farm. Omdat de
route voornamelijk langs onverharde
paden en lange beken voert, wordt het
dragen van stevige wandelschoenen of
regenlaarzen aanbevolen.
Ontvangst is om 09.30 uur bij
De Bron. Tussen 10.00 en 11.00 uur
vertrekken de wandelaars in kleinere
groepen vergezeld door een gids. Na
afloop wordt er gezorgd voor koffie of
thee en vlaai. Kinderen die niet deel
willen nemen aan de wandeling en
zelfstandig kunnen zwemmen, kunnen
gebruik maken van het zwembad.
Aanmelden kan via info@maasbree.nl

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 24 maart
Witte Donderdagviering voor het
cluster in de kerk van Beringe
19.00 uur
Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur
Viering met Kruisverering 18.00 uur
Zaterdag 26 maart
Paaswake voor het cluster in de kerk
van Panningen 19.00 uur
Zondag 27 maart
H. Mis 10.00 uur (!) Eerste Paasdag
t.i.v. Drika Keizers-Drissen (verj) en
overl. fam.;
Tinus Steeghs
De collecte is helemaal bestemd voor
het onderhoud van onze kerk.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Donderdag 24 maart
Witte Donderdagviering voor het cluster
in kerk van Beringe 19.00 uur
Zondag 27 maart
H. Mis Pasen 09.30 uur t.i.v. Gerda
Smets-Steeghs
De collecte is helemaal bestemd voor
het groot onderhoud van onze eigen
kerk
Zaterdag 2 april
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 9 april
Geen H. Mis

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
Donderdag 24 maart
Witte Donderdagviering voor het
cluster in kerk van Beringe 19.00 uur
Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur in
de dagkapel
Zaterdag 26 maart
H. Mis 19.00 uur Paaswake voor het
cluster – gemengd koor Grashoek
t.i.v. Wilhelmina Hendrika Frencken
(jaardienst) en overl. fam; Joke
Goes; Thei Trienekens (coll) en Nies
Trienekens-Ottenheim; b.g.v. een
verjaardag
De collecte is helemaal bestemd voor
het groot onderhoud van onze eigen
kerk
Zondag 27 en maandag 28 maart
1e en 2e Paasdag geen H. Mis in kerk
Panningen
Overleden:
Anneke Jansen-Bressers, 89 jaar

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

SORRY VOOR DE OVERLAST!
30%
40%

50%

50%

20%

WE ZIJN ONZE WINKEL IN PANNINGEN AAN HET VERBOUWEN!

Frank
Filiaalleider

2QVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQZRUGWȵLQNRSGHVFKRSJHQRPHQ2Q]HZLQNHOEOLMIWHFKWHUJHZRRQRSHQ]HOIV
WLMGHQV HHQ YHUERXZLQJ VWDDQ ZLM YRRU X NODDU :HO ]RX LN XZ EHJULS ZLOOHQ YUDJHQ YRRU HYHQWXHOH H[WUD
GUXNWHLQRQ]HZLQNHOWLMGHQVGH]HKHFWLVFKHGDJHQ0DDUGDQN]LMGH]HPHWDPRUIRVH]XOOHQZLMXVWUDNVQµJ
EHWHUYDQGLHQVWNXQQHQ]LMQ'DDUQDDVWNXQWXWLMGHQVGH]HSHULRGHSURȴWHUHQYDQH[WUDODJHSULM]HQRS
GLYHUVHZLQNHOPRGHOOHQGXVNRPYRRUDOHHQVODQJVRPWHNLMNHQRIHUHHQNRRSMHYRRUXWXVVHQ]LW

WINKELMODELLEN

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS PASEN

VOOR SPECIALE

1e PAASDAG (27 MAART)
PANNINGEN GESLOTEN
ROERMOND GEOPEND: 11.00 – 17.00

PRIJZEN!

30%

20%

2e PAASDAG (28 MAART)
PANNINGEN GEOPEND: 10.00 – 16.00

40%
0%

5

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!

