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HMT ruilbeurs
in Panningen
Bij de ruilbeurs van Historische Motoren en Tractorenvereniging (HMT) en manege de Vosberg in Panningen kwamen op zondag 3 april weer belangstellenden uit de hele
regio (en ver daarbuiten) een kijkje nemen naar de uitgestalde spullen. Van oude tractoren tot huishoudelijke artikelen, alles was te vinden bij manege De Vosberg in Panningen. De vroege vogels konden al om 07.00 uur in de ochtend langs de verschillende kramen struinen. “Er waren zelfs zaterdagmiddag al mensen bij de manege om hun spullen
neer te zetten”, laat de organisatie weten. “Er was zelfs iemand uit Zuid-Duitsland aanwezig. Die heeft dus vier of vijf uur gereden om een paar kwartjes te verdienen.” In totaal
kwamen er zo’n 1.500 mensen kijken naar de uitgestalde spullen. De ruilbeurs werd georganiseerd door de manege onder de vlag van HMT en duurde tot ongeveer 14.00 uur.

Hulp aan minimaal 33 starters

Meer startersleningen in Peel en Maas
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 5 april ingestemd met het afsluiten van een aanvullende lening van 250.000 euro om startersleningen te verstrekken. Met hulp van
de provincie is er in totaal 1.000.000 euro beschikbaar, waarmee minimaal 33 starters kunnen worden geholpen met de aanschaf van hun eerste woning.
Het huidige budget van de
gemeente en de provincie bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn), die de leningen verstrekt,
is medio maart al uitgeput. Er zijn
volgens gemeente Peel en Maas nog
tien lopende aanvragen, maar de
gemeente blijft daarnaast ook nog
meer aanvragen ontvangen. Die
personen worden op een wachtlijst
gezet. Omdat er zoveel vraag naar is,
wilde het College van B&W opnieuw
budget aanvragen. Dat voorstel werd

dinsdag 5 april unaniem goedgekeurd
door de gemeenteraad. In 2015 zijn
er al 28 leningen verstrekt. “Het is
een goede zaak en het blijkt te
werken. We moeten wel in de gaten
houden of de starters het ook terug
kunnen betalen”, aldus de partijen.

28 leningen
in 2015
Gemeente Peel en Maas
vraagt voor 2016 nog een lening

aan van 250.000 euro bij het SVn.
Dat bedrag wordt door de provincie
verdrievoudigd tot 1.000.000 euro.
Daarmee kunnen volgens wethouder Arno Janssen minimaal
33 starters worden geholpen aan
een starterswoning.
De raadspartijen stemden
unaniem in met het voorstel
een nieuwe lening af te sluiten.
In totaal komt 25 procent van
de kosten voor rekening van
de gemeente.

Aanvullende
lening
Een starterslening is een lening
van maximaal 30.000 euro die
kan worden aangevraagd bij de
gemeente en die door de instantie
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn) wordt verstrekt. Die lening
biedt starters op de woningmarkt de
mogelijkheid wat extra geld te lenen
om een woning te kunnen kopen.
Het is een aanvullende lening op de

eerste hypotheek die door de bank
wordt verstrekt en kan het verschil
tussen de prijs van het huis en de
maximale hypotheek overbruggen.
De eerste drie jaar hoeft de starter
geen rente en aflossing te betalen
over de starterslening te betalen.
Na de eerste drie jaar voert SVn een
hertoetsing uit, waar wordt naar het
inkomen van de starter gekeken en
beoordeeld of deze de lening kan
gaan afbetalen. De maximale looptijd
is 30 jaar.
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Huis van Morgen in Panningen verwelkomt duizendste bezoeker

Praktische oplossingen in een eenvoudig
rijtjeshuis
Onopvallend ligt het Huis van Morgen als rijtjeswoning tussen de andere
huizen aan de Bernhardstraat in Panningen. Het huis met praktische
oplossingen voor mensen op leeftijd die zo lang mogelijk thuis willen blijven
wonen, werd eind 2014 geopend en is alleen herkenbaar aan het bord
boven de deur. Voor de rest lijkt het een normale woning. Op maandag
4 april werd alweer de duizendste bezoeker van het ‘informatiehuis’
verwelkomd.
Leden van het Groene Kruisthuiszorgteam Maasbree waren
op maandag de gelukkigen.
Omdat niemand meer precies wist in
welke volgorde ze binnenkwamen,
kregen alle zes de vrouwen een

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

bloemetje uitgereikt. “Een collega
vertelde ons over het huis en ook
cliënten gaven aan dat we hier eens
moesten kijken”, vertelt één van de
dames. “Je ziet hier heel veel zaken die
bij onze cliënten goed van pas zouden
komen. Ze gebruiken vaak als argument
dat hun huis te klein is of dat een
aanpassing te veel geld kost. Veel van
de dingen hier bewijzen het tegendeel.”

Geen showroomopstelling

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl

Het huis is een initiatief van
gemeente Peel en Maas, Wonen
Limburg, Vorkmeer, Proteion Thuis,
Rabobank Peel, Maas en Leudal,
De Zorggroep, Eizt en verscheidene
bedrijven. In het pand zijn allerlei
soorten toepassingen aangebracht die
ervoor kunnen zorgen dat ouderen
langer thuis kunnen wonen. Het zijn
niet alleen technische ontwikkelingen
zoals een traplift, maar ook
slimmigheidjes zoals het weghalen van
drempels of sloten met een sleutelgat
bóven de klink.
Wat het huis vooral uniek maakt,
is het feit dat het allemaal in een
bestaand huis is ingepast, vertelt Piet
Selen van Vorkmeer. “Het is geen
showroom-opstelling. Het is een echt
huis waar de mensen kunnen zien hoe
zij thuis problemen praktisch kunnen
oplossen. Mensen hebben thuis, net
als hier, niet veel ruimte en staan
versteld van de oplossingen die ze
hier tegenkomen. Dat is onze grootste
kracht, denk ik.”
Dat merken ook de vrijwilligers

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.
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Jacqueline Gielen en Hay Peeters.
“De verrassing bij de bezoekers ligt in
de eenvoud”, vertelt Hay. “Met kleine
aanpassingen kunnen ze hun leven een
stuk aangenamer maken.”

Credo is: zien is
geloven
Jacqueline: “Toch twijfelen ouderen
nog wel eens over de aanpassingen.
Het is toch een hele stap om de
tegels in de badkamer die ze al vijftig
jaar schoonmaken te doorboren met
een schroef om een beugel aan op
te hangen.” Hay: “En het blijft een

drempel om de drempels uit je huis te
halen.”
Het doel van het huis is dan
ook om de zaken bespreekbaar te
maken en te zorgen dat mensen
gaan nadenken over aanpassingen.
Jos Janssen is voorzitter van KBO
Panningen en vertelt waarom hij het
huis belangrijk vindt. “Het valt me op
dat mensen nu vaker, al of niet met
wat hulp, op internet gaan zoeken naar
het voor hen geschikte hulpmiddel,
nadat zij een bezoek hebben gebracht
aan het Huis van Morgen. Zij worden
zich meer bewust van hun eigen
situatie en van de mogelijkheden.

Het fijne is dat deze hulpmiddelen
in de woning aan de Bernhardstraat
uitgeprobeerd kunnen worden.”
Piet Selen: “Met behulp van
vrijwilligers kunnen we hier
oplossingen laten zien aan de mensen
die het nodig hebben. We zijn
overigens wel op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, dus als mensen interesse
hebben, mogen ze zich aanmelden.
Het credo blijft: zien is geloven, dus
we hopen dat er nog veel mensen
langskomen om te kijken naar alle
toepassingen en het dan weer
doorvertellen aan de personen die het
nodig hebben.”

‘Ouders wachten de praktijk af’
De Raad van State besloot woensdag 23 maart dat de openbare school in Maasbree er mag komen. Zo kwam er na jarenlang gesteggel duidelijkheid
over de nieuwe school. Stichting Akkoord! po, die het onderwijs op de school gaat verzorgen, organiseerde eerder in januari al een informatiebijeenkomst
over het onderwijs op de nieuwe school. De stichting hield op donderdag 31 maart wederom een informatieavond om uitleg te geven over de manier van
lesgeven.
Bijna alle stoelen in zaal Niëns
waren bezet bij de bijeenkomst
op donderdagavond. Veel ouders
gaven aan nog te twijfelen of ze hun
kinderen in gaan schrijven bij de
nieuwe school die vanaf september
in bedrijf zal zijn. Dat komt volgens
Peter Adriaans, directeur van Akkoord,
doordat ouders veelal kijken naar wat
de buurvrouw doet. “Ze wachten op
elkaar. Dat is iets wat we niet in de
hand hebben. We hebben nu nog maar
weinig aanmeldingen voor kinderen in
de bovenbouw. Ouders willen hun kind
niet op latere leeftijd nog van school
laten wisselen en wachten het af.”
Adriaans vindt dat jammer en
zou graag zien dat er in september
meteen kinderen van alle leeftijden

op de school zitten, waarvan nog niet
bekend is waar die gevestigd gaat
worden. Adriaans: “We hebben nu
23 of 24 aanmeldingen binnen en
dat zijn allemaal kinderen van groep
1 tot en met 4. Dat kan over vier jaar
wel weer rechtgetrokken zijn, maar
het liefst hebben we natuurlijk al
vanaf het begin ook leerlingen voor
de bovenbouw. We garanderen echter
dat ook als er maar één aanmelding
voor een klas is, dat het kind goed
onderwijs zal krijgen. Daar vinden we
wel een oplossing voor.”

Tijdelijke huisvesting
De nieuwe directrice Jolanda
Hertogs vertelde dat het lastig is om
duidelijke beelden op te roepen bij

een concept. “Vandaar dat via een
interactief moment gezocht is naar
het beeld dat ouders hebben of
hopen bevestigd te zien. We hebben
ons motto verteld en na verloop van
tijd zullen de ouders zien hoe het
in de praktijk werkt. Het is niet de
bedoeling om vandaag mensen over
de streep te trekken, maar om ons
idee te vertellen.”

Kindleidend gewerkt
Job Veeger ziet het wel zitten.
De Maasbreese vader besloot zijn zoon
van 2,5 jaar in te schrijven voor de
school. “Ik heb er veel vertrouwen in.
Ik ben bij scholen in Blerick en Baarlo
gaan kijken hoe het concept werkt en
dat beviel me heel goed. Vooral dat

er kindleidend gewerkt wordt, bevalt
me erg.”
De gemeente onderzoekt
momenteel drie locaties waar de
school zich moet gaan vestigen vanaf
september. De bibliotheek aan het
Kennedyplein, de nieuwbouwlocatie
Op de Kemp en de sociëteit van
’t Hofje in woonzorgcentrum In den
Clockenslagh zijn de kanshebbers.
Dat wordt een tijdelijke oplossing.
Adriaans: “Als je kijkt naar het
geboortecijfer in Maasbree, zie je
dat er op termijn minder kinderen
komen. Dan is er meer ruimte op de
huidige school, De Violier. Het idee is
om over een paar jaar bij hen in het
gebouw te komen. Dat kan
prima samen.”
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Grote belangstelling bij glastuinders Peel en Maas

Kom in de Kas trekt
15.000 mensen

Lekkere peperkoek!

Meer dan 15.000 mensen bezochten in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 april een van de zeven
glastuinders in Peel en Maas die meededen aan het glastuinbouwevenement Kom in de Kas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

Spaar voor gratis
lentebloeiers

Gommans

In vijf dorpen konden bezoekers een kijkje nemen in de kassen
waar onder andere tomaten, bloemen of asperges worden geteeld.
Boomkwekerij Coonen uit Baarlo,
Lenders prei- en aspergeplanten uit
Kessel, Het Zomerkoninkje uit Egchel,
De Belaeving uit Egchel, Gerja en
Teboza uit Helden en ’t Brook uit

Koningslust stelden hun kas het hele
weekend open voor publiek. Het doel
van het event is “de tuinbouw dichter
bij de burger brengen en andersom”,
aldus Emiel Verhaegh, voorzitter van
Kom in de Kas 2016.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo sprak tijdens de opening over
het belang van de agrarische sector

voor Peel en Maas. “Ruim 73 procent
van het grondgebied in de gemeente
wordt agrarisch gebruikt”, aldus
Delissen-van Tongerlo. In Peel en Maas
zijn ongeveer zeshonderd agrarische
bedrijven actief, die met 2.700 arbeidsplaatsen zorgen voor 16 procent van de
werkgelegenheid in de gemeente.

Spaar voor gratis
lentebloeiers
Kaupmanshof 34 | Helden

Kijk voor meer informatie:

plus.nl/lentebloeiers
Vanaf zondag 27 maart

(Foto: LLTB)

Kijk voor meer informatie op plus.nl/lentebloeiers
plus.nl

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 11.00 - 17.00

Apollo in Helden blijft bestaan
Discotheek The Apollo in Helden gaat niet verdwijnen. Dat maakte eigenaar Stephan Janssen op dinsdag 5 april
bekend. Eind vorig jaar werd gemeld dat de voor hennepzaken veroordeelde John B. uit Helden de uitgaansgelegenheid wilde overnemen en slopen om het terrein meteen weer door te verkopen aan een buitenlandse ondernemer.
De gemeente gaf echter geen sloopvergunning en John B. zag uiteindelijk af
van de koop. De discotheek gaat wel
verbouwd worden, zo meldt Janssen.
“Om een breder publiek te dienen, gaan
we na de kermis in Helden (van 15 tot

en met 19 april, red) aan de slag met de
verbouwing binnen Apollo. Er zal een
café bij komen, inclusief een terras waar
we in de zomer gasten kunnen voorzien
van een hapje en een drankje. Het café
zal zich gaan richten op bezoekers die

de discotheek ontgroeid zijn, maar toch
nog graag op stap gaan.” De zaal blijft
bestaan en wordt in de toekomst
bereikbaar via een aparte ingang.
De discotheek is tijdens de verbouwing
gewoon open.

CDA stelt vragen
over Wmo-tarieven
CDA Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de stijging van de kosten voor ‘begeleiding Wmo voorziening’ in de gemeente. In het tijdschrift Binnenlands Bestuur, dat bedoeld is voor ambtenaren
en bestuurders, stond in de editie van vrijdag 25 maart dat gemeente Peel en Maas in de top 5 van hoogste
stijgers in de kosten voor ‘begeleiding Wmo voorziening’ staat. In het artikel wordt gesproken over een stijging
van 162 procent.
Wmo staat voor Wet maatschappelijk ondersteuning. Gemeentes in
Nederland moeten er voor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. De gemeente
geeft hier ondersteuning in door
middel van bijvoorbeeld subsidies en
bijdrages.
CDA Peel en Maas wil van het
college weten of de cijfers in het
artikel kloppen en wat de verklaring is voor die verhoging, als dat
daadwerkelijk het geval is. Verder wil
de partij weten hoe de stijging zich
verhoudt tot de eigen bijdrage van
deelnemers in Peel en Maas en of er

cliënten zijn die vanwege de verhoging
afzien van het gebruik van de voor
hen bedoelde voorzieningen. Tot slot
wil het CDA weten welke tarieven en
eigen bijdragen voor de verschillende
Wmo-voorzieningen in 2016 voor de
gemeente gelden.
John Timmermans van het CDA
kwam het artikel tegen en besloot de
vragen op te stellen. “We worden als
gemeenteraad vier keer per jaar op de
hoogte gesteld over hoe de financiën
van de gemeente ervoor staan. Hier is
echter nooit met een woord over gerept,
dus het viel ons wat rauw op het dak
om dat cijfer te zien. Het is denk ik niet

zo dat de cijfers niet kloppen, want
Binnenlands Bestuur heeft gegevens
van het Centraal administratiekantoor
en ik ga ervan uit dat die kloppen.”
Waar precies de kostenverhoging
heeft plaatsgevonden, is voor het
CDA ook niet helder. “Het is ons ook
niet helemaal duidelijk voor welke
voorzieningen dit geldt, dus hebben
we ook de huidige tarieven van de
verschillende Wmo-voorzieningen in
de gemeente opgevraagd. Het moet
in ieder geval niet zo zijn dat inwoners van Peel en Maas geen gebruik
kunnen maken van de voorzieningen,
omdat de kosten te hoog zijn.”

Gommans | Kaupmanshof 34 | 5988BD Helden |

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl

VOOR TUINMEUBEL
& OUTDOOR INSPIRATIE!

elke
zondag
open

U bent van
harte welkom!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Dorpsfiguren van Peel en Maas
11/11

Hay Hesen Beringe

Elk dorp heeft er wel een: een dorpsfiguur. Een bekend gezicht op straat, iemand die altijd iets te vertellen heeft, of het nu over vroeger gaat of
vorige week. Iedereen kent deze persoon, en deze persoon kent iedereen. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar deze ‘dorpsfiguren’ en tekent hun
verhaal op. Hij is geboren op de Kaumeshoek en vervolgens nog een keer of vijf verhuisd. Een woning buiten zijn geliefde Beringe was echter nooit aan
Hay Hesen (59) besteed.

Hay en zijn vrouw Karin zijn
in het dorp ook bekend als kroeg‑
eigenaren van ’t Trepke. Het café
lag altijd op de plek van het huidige café De Nabber. “Zes jaar lang
hebben Karin en ik samen met een
zus van Karin en haar man de kroeg
gehad”, vertelt Hay. “Toen we de
kans kregen om het verkopen,
hebben we dat gedaan. Het was
heel erg leuk, maar het was ook

heel erg druk.” Ze verkochten de kroeg.
Die werd een aantal jaar later vervangen door het nieuwe gemeenschapshuis De Wieksjlaag en kroeg De Nabber.

28 jaar voorzitter
fanclub
Hay houdt veel van blaasmuziek.
Liefst dertig jaar zat hij bij de organisatie van het blaaskapellenfestival dat 54

jaar gehouden werd in Beringe. Van die
dertig jaar zat hij ook nog twaalf jaar in
het bestuur van het festival. “Ik heb zelf
nooit een instrument gespeeld, maar
ik vind de muziek gewoon hartstikke
mooi. Ik ben ook 28 jaar voorzitter geweest van de fanclub van Die
Lustigen Freunde, de Beringse blaaskapel die onlangs is gestopt. Helaas is dat
tijdperk ten einde.”
Ook was hij nog eens elf jaar actief

Nadat Hay stopte bij de carnavalsvereniging besloot hij zich aan
te sluiten bij een andere vereniging:
de schutterij. Uiteraard in Beringe, bij
Sint Hubertus. Daar zit Hay nu zo’n
vier jaar bij. “Ik ben schietend lid,
dus ik doe regelmatig mee aan wedstrijden en dergelijke. Ik stopte bij
De Beringse Kuus, dus ik moest wel
wat anders te doen hebben. Ik heb
al twee keer meegelopen bij het Oud
Limburgs Schuttersfeest. Geschoten
heb ik daar echter nog niet.”
Naast al zijn verenigingswerk
houdt Hay ook van sporten. Iedere
maandagavond gaat hij richting de
tennisclub in het dorp om een paar
balletjes te slaan. Ook de voetbalclub
bezoekt hij regelmatig. “Daar ga ik
regelmatig kijken naar het eerste
elftal. Als het straks weer mooi weer
is, ben ik er op zijn tijd wel weer te
vinden. Lekker een biertje drinken en
voetbal kijken. Ik ben niet vies van
een pilsje, nee”, vertelt Hay lachend.
Als het mooi weer is, is de voetbalclub niet de enige plek waar Hay
zijn tijd spendeert. Samen met Karin
zit hij dan lekker in het zonnetje op
het terras bij De Nabber. “Vroeger
gingen we nog iedere week op
stap, maar dat wordt langzaamaan minder. Ook werden we vaak
gevraagd om te komen tappen bij
evenementen, maar dat zijn we ook
aan het afbouwen. We worden toch
een jaartje ouder hè. Alleen als er
iets te doen is, gaan we nog zeker
een kijkje nemen.” Karin: “Wij zijn
van die mensen die denken dat het
niet doorgaat als we er niet bij zijn”,
lacht ze.

Voordeel met het

verstand van tuin & dier

20%

20%
op alles
korting

*

korting

op

Niet vies van een
pilsje

365 DAGEN DE LOOX

verstand van tuin & dier

Panningen

als bestuurslid van carnavalsvereniging
De Beringse Kuus. Vier jaar geleden
bedankte hij voor de eer. Wel bouwt
hij nog ieder jaar een carnavalswagen.
Hay: “Ik zit nog bij de versierdersclub.
Met een man of tien bouwen we ieder
jaar een prinsenwagen. Na een jaar
schuift die door naar de jeugdprins
en daarna wordt zo’n wagen vaak
verhuurd aan andere verenigingen. In
plaatsen als Tegelen en Roermond heb-

ben wagens van ons gereden. Het
geld dat we ervoor krijgen, gaat naar
De Kuus.”

alles*
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Woensdag 13 april 2016

van 18.00 tot 21.00 uur

Woensdag
13 april 2016
Speciaal
voor klantenpashouders

van 18.00 tot 21.00 uur
Speciaal voor klantenpashouders

* Ga voor meer informatie en actievoorwaarden naar welkoop.nl/vip

WWW.LOOXHAIRBEAUTYSTYLE.NL
Kanaalstraat 61, Beringe 077 - 308 22 27

John F. Kennedylaan 12a

* Ga voor meer informatie en actievoorwaarden naar welkoop.nl/vip
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Catharinahoeve Egchel
wordt woonhuis
De vier recreatieappartementen van de Catharinahoeve in Egchel worden verbouwd tot een woonhuis voor
de eigenaren. Het plan van de eigenaren werd dinsdag 5 april goedgekeurd door de gemeenteraad.

Frontale botsing Kessel
Bij een frontale botsing van twee personenauto’s op dinsdag 5 april op
de Keizersbaan in Kessel zijn twee gewonden gevallen. De brandweer van
Kessel werd rond 14.00 uur gealarmeerd voor de botsing in het buiten‑
gebied van het dorp.
De twee bestuurders werden later
met onbekende verwondingen naar
het ziekenhuis gebracht. Twee auto’s
waren in een bocht frontaal op elkaar
gebotst en de wagens konden daarna
niet meer verder rijden. Beide

voertuigen waren behoorlijk beschadigd geraakt bij de botsing. Brandweer
Kessel was met meerdere voertuigen
aanwezig om de bestuurders uit hun
auto te bevrijden.

De containers voor textiel, glas en Plastic verpakkingen, Metalen en
Drankkartons (PMD) aan de Roode Eggeweg in Kessel zijn verplaatst. De reden
daarvoor is dat er vaak overlast was door illegale stortingen op die locatie.
tainers zijn daar weggehaald) en de
Baarloseweg voor glas en PMD.
PMD wordt in de nabije toekomst
aan huis opgehaald en dan verdwijnen
de brengvoorzieningen, zo meldt de
gemeente. Verder zullen alle brengvoorzieningen ondergronds geplaatst worden.

Winkels Peel en Maas
op zondag eerder open
Ondernemers in Peel en Maas mogen op zondag een uur eerder hun winkel
openen. Het besluit om de winkelopeningstijd met een uur te verruimen naar
10.00 tot 17.00 uur, werd dinsdag 5 april door de gemeenteraad goedgekeurd.
Naast het verruimen van de winkeltijden op zondag van 11.00 tot 17.00
uur naar 10.00 tot 17.00 uur, werd er
vastgehouden aan het besluit dat er
geen los- en laadactiviteiten mogen
plaatsvinden op zon- en feestdagen.
De VVD stelde tijdens de raadsvergadering nog voor om ondernemers
volledige vrijheid te geven in het openstellen van hun winkel. “We verbieden
ondernemers met dit plan om zelf te
beslissen. Waarom stellen we de zondag
niet gelijk aan de andere zes dagen van
de week? Dan kan een ondernemer

besluiten vóór 10.00 uur of na 17.00 uur
open te gaan of blijven.”
Dat voorstel werd niet ondersteund
door de andere partijen. Lokaal Peel
en Maas en het CDA vonden dat zij als
raad respect zouden moeten hebben
voor het feit dat winkeliers 10.00 uur
op zondag vroeg genoeg kunnen
vinden. Beide partijen waren het er ook
over eens dat “we rekening moeten
houden met de omwonenden en hun
zondagsrust. Die zitten misschien niet
te wachten op rammelende winkelwagentjes op zondagochtend.”

Gemeente vernieuwt
banenmarkt
Gemeente Peel en Maas houdt op donderdag 7 april een vernieuwde
banenmarkt. De marktkramen van eerdere edities worden dit keer weggelaten. De naam van de markt is Meet2Match. Bij de markt kunnen werkzoekenden in kleine groepje kennismaken met bedrijven uit de gemeente.
Ondernemers laten bij de banenmarkt zien waar hun bedrijf sterk in is.
De gemeente denkt dat de informele
bijeenkomst drempelverlagend werkt
om ondernemer en werkzoekende
samen te brengen. Bedrijven hebben

Volgens wethouder Arno
Janssen staan beide gebouwen op
Monumenten Inventarisatie Project
(MIP) Gemeentebeschrijvingen. Dit is
een verzameling documenten waarop
diverse historische ontwikkelingen van
de gemeente in de periode 1850 tot
1940 staan beschreven. Beide gebouwen van de Catharinahoeve blijken
van grote cultuurhistorische waarde
voor Egchel te zijn, wat betekent dat
de eigenaar er tijdens de verbouwing

rekening mee moet houden dat die
waarde behouden blijft. “Het plan
om er woningen van te maken is het
beste plan, want beide gebouwen
worden in stand gehouden”, aldus
de wethouder. Omdat daar hoge
kosten mee zijn gemoeid die voor
rekening komen van de eigenaren,
vraagt de gemeente geen eigen
bijdrage voor het wijzigen van het
bestemmingsplan van verblijfsrecreatie naar wonen.

(Foto: Brandweer Kessel)

Afvalcontainers
Kessel verplaatst
De containers lagen uit het zicht
achter een sporthal en zijn nu verplaatst
naar plekken waar ze meer zichtbaar zijn,
zo laat de gemeente weten. De nieuwe
locaties zijn bij supermarkt Phicoop
voor textiel en glas, Schijfweg-Zuid/
Sint Ursulahof voor PMD (de glascon-

De appartementen van de
Catharinahoeve werden verhuurd als
recreatiewoningen voor mensen met
een beperking. Vanwege het
afnemende aantal klanten besloten
de eigenaren te stoppen met de
appartementen en het pand waar de
woningen in zijn gevestigd, te
verbouwen tot één woonhuis. De
bijbehorende bedrijfswoning, die
naast het appartementencomplex ligt,
wordt verkocht als reguliere woning.

de mogelijkheid om producten en
eventuele vacatures te laten zien aan
de werkzoekenden.
De banenmarkt duurt van 16.00 tot
19.00 uur en wordt gehouden bij DOK6
in Panningen.

Kiest u voor kwaliteit?

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken

dealer van

30 jaar ervaring
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Tel. 06 - 15 64 32 87
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Voor de vestiging Sevenum zoekt Abemec een gemotiveerde:

Monteur
landbouwmechanisatie
Abemec, onderdeel van de Koninklijke Agrifirm
Group en het Duitse BayWa, is een importerende
dealer van tractoren, multipurpose machines en
landbouwwerktuigen. Specialisme van Abemec is
landbouwmechanisatie op het boerenerf. Tot de
primaire doelgroep behoren agrariërs, loonwerkers –
zowel in het agrarisch bedrijf als ook in de bouw - en
landschapsbewerkers zoals gemeenten en waterschappen.
Naast verkoop van tractoren, machines en werktuigen
heeft Abemec als andere belangrijke activiteit het

verlenen van service en uitvoeren van reparaties en
onderhoud. Abemec is actief in Noord-Brabant, NoordLimburg, Zeeland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en
Groningen. Wij hebben ruim 200 werknemers in dienst
waaronder ruim 110 servicemonteurs, werkzaam vanuit
18 werkplaatsen in de regio. Abemec heeft een zeer
uitgebreid onderdelenmagazijn, mobiele servicewagens,
een 24-uurs storingsdienst en een professioneel
occasioncentrum.

Ben jij een mbo’er en ben je gek op techniek? Dan
is de kans groot dat Abemec de baan heeft waar jij
op zit te wachten. Als monteur werk je in een team
van enthousiaste collega’s die zowel op de vestiging,
als op locatie de werkzaamheden uitvoert. Je werkt
aan hoogwaardige landbouwmachines waarbij je de
voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitvoert aan mechanische, elektronische en
hydraulische systemen. Jouw inzet is mede bepalend
voor de veiligheid en het ongestoord rijden van het
machinepark van onze klanten.

Arbeidsvoorwaarden:
Een marktconform salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder 24 vakantiedagen,
13 roostervrijedagen en ruime opleidingsmogelijkheden.
Alle medewerkers kunnen gebruik maken van een
aantrekkelijke collectieve zorgverzekering en zijn
ingebracht bij een solide pensioenregeling. Voor
onregelmatig werken ontvang je vanzelfsprekend
een passende vergoeding.

Functie-eisen :
• mbo-diploma in de richting van landbouwtechniek
niveau 4.
• Bereidheid om diverse cursussen te volgen.
• Beschikt over rijbewijs B (E).

Contactinfo:
Ben je geïnteresseerd? Ga naar www.abemec.nl
en klik op ‘werken bij Abemec’ in het linker menu.
Klik op de betreffende functie. Laat hier je motivatie
en cv achter en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe
collega! Voor meer informatie, neem contact op met de
afdeling personeelszaken 0413-382286.

www.abemec.nl
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Geboren

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

Mila

Geboren

Gijs

2 april 2016
Zoon van
Giel en Susanne
Vullings-Grubben
Arnoudstraat 34
5993 CS Maasbree

30 maart 2016
Lieve dochter van
Frank en Lieke
Verhaeg-van Horen
Klein zusje van
Gielke en Bram
Waalsestraat 1
5986 BL Beringe

50
Oefenspringen Tommix
Van harte gefeliciteerd!
Op 13 april 2016 zijn onze ouders, schoonouders, Opa en Oma

Theij en Gerda Heldens-Kessels

Landelijke Rijvereniging Tommix uit Baarlo hield op zaterdag 2 april haar jaarlijkse evenement
oefenspringen op gras. In prima weer konden de deelnemers over hindernissen springen en hun kunsten
vertonen. Er waren wel strenge eisen aan de hoogte van de hindernissen. Zo mochten de paarden vanaf
10.00 uur hun rondes maken over hindernissen van 70 tot 80 centimeter en hoger en konden de paarden
vanaf 13:00 uur aan het werk bij hindernissen van 50 centimeter en hoger. Iedereen mocht twee omlopen
maken en er werd geen klassement opgemaakt. Het evenement werd gehouden op het ruiterterrein aan
de Koeberg in Baarlo.

50 jaar getrouwd.
Theo en Natasja

Tessa en Lieke

Molenstraat 67, 5768 EB Meijel

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.
Helderziende gezocht.
Helderzienden, kaartleggers,
astrologen gevraagd voor thuiswerk
op www.betrouwbaarmedium.nl
Solliciteren kan via de site.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureau’s, stelling enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72
do t/m vrij 9.00 t/m 17.00 uur,
za 9.00 t/m 16.00 uur.
Vragen over liefde & relatie?
Bel een helderziende op
www.betrouwbaarmedium.nl
voor antwoorden & inzichten!
Snel, discreet & goed!
Groentewinkel ‘s maandags gesloten,
rest alle dagen open, zaterdag tot 12u.
Deze week iedere klant 2 st prei gratis.
Volop vollegrond en kasgroenten
aardappelen. Kwekerij Brummans
Vosberg16a Panningen. Tot ziens.
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.

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.
Mindfulness training
voor jongeren (12-17 jr) in Helden.
Leren te vertrouwen op jezelf.
Geconcentreerd en aandachtig zijn.
V.a. 21 april donderdag 16.00-17.30.
Kennismakingsprijs 8 weken € 125,=.
www.sensus-pvs.nl | 06 13 74 75 29.
Gratis stalmest op kopakker met
mestbon. 06 46 77 51 56.
Zelfstandige woonruimte te
huur in Helden. Eigen keuken,
badkamer en 2 (slaap)kamers op
de 1e etage van een 2-onder-1-kap
woning. Alleen beschikbaar voor
eenpersoonshuishouden.
Info: 06 21 80 76 84.

Goede Doelen Week
Peel en Maas
De jaarlijkse Goede Doelen Week vindt van maandag 11 tot en met zondag 16 maart plaats in Peel en Maas.
In alle kernen zetten meer dan duizend inwoners zich vrijwillig in om zo veel mogelijk geld op te halen voor
landelijke en lokale goede doelen.
Het is voor het eerst dat de
Goede Doelen Week in alle elf dorpen
van de gemeente tegelijkertijd
plaatsvindt. De komende dagen
ontvangen alle inwoners een envelop
in hun brievenbus, afkomstig van de
organisatie uit hun eigen dorp. In die

envelop zit een intekenformulier
waarop alle deelnemende goede
doelen staan die in hun dorp meedoen.
Bij elk doel kan apart worden ingevuld
welk bedrag men wil doneren aan
het doel. Het geld wordt dan samen
met de ingevulde lijst in de envelop

gestopt. Als er niets is ingevuld wordt
het geld verdeeld over de fondsen.
Vanaf maandag 11 april gaan de
vrijwilligers weer op pad om de
enveloppen op te halen.
De opbrengst per goed doel en per
dorp wordt binnenkort bekendgemaakt.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Uitvaartverzorging

Lies Oosterveld
Goltziusstraat 27 • 5911 AT Venlo
077-354 77 53 • 06-23 16 87 45
www.liesoosterveld.nl
Met hart en ziel
voor een begrafenis
een crematie
Voor een goed gevoel

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

Postzegels en munten in Kessel-Eik
Postzegel & Muntenvereniging Kessel hield op zondag 3 april een ruilbeurs in het gemeenschapshuis van
Kessel-Eik. Naast de talloze postzegels en munten was er een grote verscheidenheid aan ruilobjecten te
bekijken bij de beurs. Zo waren er ansichtkaarten, suikerzakjes en bidprentjes te ruilen. De ruilbeurs duurde
van 09.00 tot 12.00 uur. Op de foto staan verschillende belangstellenden die een blik werpen op de grote
verzameling postzegels die te zien waren in het gemeenschapshuis.
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Badmintonvereniging en LTC Maasbree

Kennismakingsclinic
Dynamic Tennis
Badmintonvereniging BCM ’80 en tennisvereniging LTC Maasbree
houden op woensdag 13 april een clinic Dynamic Tennis, een sport die
aansluit bij badminton en tennis.
Dynamic Tennis is een combinatie van badminton, tafeltennis en
tennis. Er wordt gespeeld op een
badmintonveld met een tennisnet
en een zachte bal. De belasting op
de armen is veel lager dan bij tennis of badminton. Marianne Breuer
en een afgevaardigde van Dynamic
Tennis Nederweert leiden de clinic,

die plaatsvindt in sporthal D’n Adelaer
in Maasbree.
De clinic vindt op woensdag
13 april plaats van 18.30 tot 21.00 uur
en is ook toegankelijk voor niet-leden.
Voor de rackets en ballen wordt
gezorgd. Neem voor meer informatie
contact op via voorzitter@bcm80.nl
of via 06 53 65 59 21.

Schutterij St. Willibrordus

Kofferbakverkoop
Meijel

Voorspeelochtend jeugdleden
Fanfare Baarlo

Schutterij St. Willibrordus uit Meijel houdt op zondag 10 april een
kofferbakverkoop op haar terrein aan de Nederweerterdijk.

Fanfare Eendracht Baarlo hield zondag 3 april haar jaarlijkse voorspeelochtend, georganiseerd door de
jeugdcommissie. De voorspeelochtend is ter voorbereiding op het regionaal solistenconcours MJT. In totaal
traden 22 jeugdleden in de leeftijd tot 18 jaar van de fanfare op. Het programma startte met een optreden
van de samenspelgroep, onder leiding van dirigent Erik Peeters. Daarna waren de individuele solisten aan de
beurt, die werden begeleid door pianist Jens Seebeck. Iedere deelnemer werd beoordeeld door een deskundige jury. Na afloop ontvingen alle solisten een juryrapport met aanwijzingen en tips ter voorbereiding op
het concours MJT, dat dit jaar plaatsvindt in Beesel.

Aanbieders van tweedehands spullen parkeren hun auto’s
op het terrein en laden daar
hun koopwaar uit. De verkoop

begint om 09.00 uur en duurt tot
16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.kofferbakverkoop-meijel.nl

Ruim tweehonderd aanmeldingen

Kennisquiz
‘Grashoek weet’
Ruim tweehonderd inwoners van Grashoek nemen vrijdag 8 april deel
aan de ‘Grashoek weet’-quiz, die wordt gehouden bij café-zaal Leanzo
in Grashoek.
Alle 21 deelnemende teams
kunnen om 20.00 uur hun spelboekje
ophalen bij Leanzo, waarna ze teruggaan naar hun eigen locatie. Daar
moeten ze aan de slag om alle antwoorden op de vragen te achterhalen.
De teamkapitein moet te allen tijde
bereikbaar zijn. Tot 22.30 uur kan

het spelboekje worden ingeleverd
bij Leanzo, waarna er nog wat kan
worden nagepraat in het café.

Weekend met tourspektakel

Vierde Wielerweekend
van Kessel
Wieler Promotie Kessel houdt op zaterdag 9 en zondag 10 april de vierde editie van het Wielerweekend van
Kessel. Het startschot voor de Funklasse Avondcriterium voor deelnemers uit Baarlo, Beringe, Kessel, Maasbree en
Den Bosch klinkt op zaterdag om 18.00 uur.

Uitslag 22 april
De uitslagen van de ‘Grashoek
weet’-kwis worden op vrijdag 22 april
om 21.00 uur bekendgemaakt.

Historische Werkgroep Maasbree

Herdenkingsbijeen
komst oud-Indië
gangers
Historische Werkgroep de Brede uit Maasbree houdt op zondag 10 april
een herdenkingsbijeenkomst voor oud-Indiëgangers uit Maasbree.
Uit Maasbree hebben
verschillende jongemannen in de
jaren 40 hun militaire plicht vervuld in
het koloniale gebied dat NederlandsIndië heette. Zeventig jaar geleden
was Nederland verwikkeld in conflict
met het gebied, dat onafhankelijk
wilde zijn. In totaal vertrokken
46 mannen, negen vrijwilligers en
37 dienstplichtigen in 1946 naar
Nederlands-Indië. In maart 1951
keerden de laatste mannen terug.
Enkelen vertrokken naar een ander
land en één van hen, Piet Peters,
overleed destijds in Nederlands-Indië.

Momenteel zijn er nog vijf
oud-Indiëgangers uit Maasbree in
leven: Jan van Diepe, Maan Hermans
(uit Nieuw-Zeeland), Jo Trepels,
Ton Vaessen en Sjraar Walraven.
In samenwerking met de Historische
Werkgroep de Brede organiseren
zij traditioneel een herdenkingsbijeenkomst in Maasbree. Deze begint
met een eucharistieviering in de
Aldegundiskerk om 10.00 uur. Na de
mis is er in sociëteit ’t Hofje een bijeenkomst voor de veteranen met hun
echtgenoten, weduwen en leden van
de historische werkgroep.

Een honderdtal wielrenners,
bestaande uit teams van minimaal vier
en maximaal zes tourfietsers proberen
in een uur tijd zo veel mogelijk rondjes
door de straten van Kessel te rijden.
Het team dat de meeste ronden weet
te noteren mag zich winnaar noemen
van de tweede Funklasse. Daarnaast
strijden ook drie damesteams tegen
de heren om een podiumplek. Vanaf
19.30 uur vindt de afterparty van de

Funklasse bij café Biej Ton en Marij
plaats, waar de Crazy Chester Band uit
Egchel optreedt.
Op zondagmorgen wordt om
10.00 uur het startschot gegeven
voor de jeugdtijdrit. Jeugdrenners
in de leeftijd van 7 tot en met
14 jaar rijden hun individuele
tijdrit, waar ook punten voor het
Nederlands Kampioenschap behaald
kunnen worden. Om 13.00 uur is

de start van een nieuwe categorie.
De elite-, belofte- en amateur-dames
strijden over veertig rondes om
de eerste plek en voor het Hertek
sprintklassement. Het slotspektakel,
waar amateur- en junioren-heren van
start gaan voor een wedstrijd van
75 kilometer, begint om 15.30 uur.
Alle activiteiten vinden op zaterdag 9
en zondag 10 april in en rondom het
centrum van Kessel plaats.
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Dorpsoverleg houdt dorpsavond

Meepraten over
toekomst Maasbree
Het Dorpsoverleg Maasbree houdt op dinsdag 12 april een dorpsavond bij Niëns Horeca in Maasbree. Door middel van discussiegroepen en
stellingen kunnen bewoners van Maasbree hun mening laten horen over
kwesties die gaan over ontwikkelingen in het dorp.
Na de laatste dorpsavond in
november, merkten de mensen achter
het dorpsoverleg dat inwoners meer
betrokken willen worden bij onderwerpen die aan bod komen in het
overleg. Daarom is er gekozen voor
een, deels interactieve, dorpsavond
waarbij alle Maasbreenaren worden
uitgenodigd mee te denken. Tijdens
de dorpsavond wordt een korte
update gegeven over de onderwerpen die spelen in het dorp en waar
momenteel aan wordt gewerkt.
Onder andere de ontwikkelingen
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EHBO-vereniging Baarlo viert jubileum

Al 60 jaar eerste hulp bij
ongelukken
De EHBO-vereniging uit Baarlo viert zaterdag 9 april haar 60-jarig jubileum. Maar nieuwe aanmeldingen krijgen
ze nauwelijks. Om de tand des tijds te doorstaan, wil het bestuur zich meer gaan presenteren als opleidingsinstituut. En daar kunnen andere verenigingen weer van profiteren.

rondom het dorpsplein, de MFA, de
verkenning van alternatieve busroutes
in het dorp en de mogelijke locatie
voor de nieuwe pinautomaat zijn
onderwerpen die langskomen. Daarna
wordt, door middel van stellingen, de
discussie geopend over de leegstand
in het dorp en het buitengebied en
onveilige verkeerssituaties (welke zijn
er en welke hebben prioriteit?).
De dorpsavond begint om
20.00 uur en vindt plaats bij
Niëns Horeca. Aanmelden kan via
info@maasbree.nl

Vervolgavond Nacht
van het Dorp Helden
Het Heldense verenigingsplatform Blauw Blood houdt op woensdag
13 april een vervolgavond over het initiatief Nacht van het Dorp.
Ook deze vervolgavond wordt gehouden in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.
Blauw Blood is een samenwerking van een groot aantal verenigingen uit Helden en wil dit jaar het
project Nacht van het Dorp opzetten.
Tijdens die nacht krijgen belangstellenden een presentatie van alles wat
het dorp te bieden heeft. Via een
speciale route gaan de dorpsbewoners langs bedrijven, verenigingen en
organisaties, die zich presenteren en
laten zien wat ze doen.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaf
Jong Nederland Limburg meer uitleg
over het initiatief. Op de vervolgavond
wordt verder ingegaan op vragen en
meer uitleg gegeven over het project.
De bijeenkomst begint woensdag
13 april om 20.00 uur. Neem voor
meer informatie contact op met
Gerard Reijnders via telefoonnummer
06 40 93 70 24 of stuur een mail naar
gamd.reijnders@gmail.com

Informatiebijeenkomst
WhatsApp buurtpreventie
in Baarlo
Dorpsoverleg Baarlo houdt op maandag 11 april een WhatsApp
buurtpreventie-bijeenkomst bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
Tijdens de informatieavond
is een vertegenwoordiger van de
politie aanwezig, worden aanwezigen
geïnformeerd over hoe ze het beste
om kunnen gaan met zo’n WhatsAppcontactgroep en kunnen tips worden
gedeeld. Voor wie aangesloten is bij
zo’n WhatsApp buurtpreventie-groep

of er juist zelf een wil starten, is de
bijeenkomst dan ook zeer geschikt.
De informatiebijeenkomst begint
om 19.30 uur bij gemeenschapshuis De Engelbewaarder in Baarlo.
Aanmelden kan via dorpsoverleg@
baarlo.nl Kijk voor meer informatie
over de app-groepen op www.wabp.nl

Snuffeltrainingen turnen
bij SSS Helden
Kinderen tussen 5 en 7 jaar kunnen op drie dagen in april meedoen
met een snuffeltraining turnen bij gymnastiekvereniging SSS Helden.
Op woensdag 13 en woensdag 20
april kunnen geïnteresseerde kinderen
tussen 13.30 en 15.15 uur en op zaterdag 23 april van 09.00 tot 11.00 uur
meedoen met een training in de turnhal van SSS Helden in ’t Kerkeböske
in Helden. Tijdens die training mogen
aspirant-turnsters hun kunsten laten
zien en uiteindelijk misschien wel

mee gaan doen met de B-selectie van
SSS Helden. Bij de B-selectie oefenen
de turners twee keer per week allerlei
turnoefeningen. Daarnaast is er ook
nog het C-selectieturnen, die op
donderdag van 16.30 tot 17.30 uur
trainen. Kijk voor meer informatie
over de snuffeltrainingen op
www.ssshelden.nl

Het had erom gespannen, of ze
hadden het jubileum niet gehaald.
“De laatste jaren melden zich steeds
minder mensen aan voor een cursus”,
aldus voorzitter Hay Nelissen (55).
Daardoor wordt het voor de vereniging
steeds lastiger genoeg inkomsten te
krijgen. “Tegenwoordig krijgt men
een Bedrijfshulpverlening(BHV)-cursus
aangeboden op het werk en denken ze
dat het niet meer nodig is een EHBOcertificaat te halen. Wij vinden dat
eigenlijk wat te summier. Als BHV’er leer
je naast een beetje eerste hulp ook hoe
je een gebouw moet ontruimen, evacuaties uitvoert en branden moet blussen.
Op een EHBO-cursus leer je veel meer
over het verlenen van eerste hulp.”

besloten we het anders aan te pakken.
Verenigingen hebben EHBO’ers nodig
en wij kunnen wel wat nieuwe leden
gebruiken. Daarom besloten we onszelf
meer als opleidingsinstituut te gaan
profileren”, aldus Hay. ”Organisaties
van evenementen en besturen van
verenigingen uit Baarlo kunnen hun
leden tegen een gereduceerd tarief een
EHBO-cursus laten volgen. Als meerdere verenigingen en organisaties van
evenementen eigen EHBO’ers hebben,
kunnen er onderling hulpverleners worden uitgewisseld. Op die manier kun je
putten uit een veel groter aanbod van
gediplomeerde hulpverleners.”

Opleidingsinstituut

Heftig incident op
voetbalveld

Vanwege het jaarlijks dalende
aantal leden, heeft het bestuur van de
vereniging besloten een andere weg
in te slaan. Wanneer verenigingen
grotere evenementen willen organiseren, verleent de gemeente alleen
een vergunning als er gecertificeerde
EHBO’ers aanwezig zijn. En omdat niet
elke vereniging die heeft, worden
de leden van de EHBO-vereniging
regelmatig ingehuurd. Maar dat ging
niet altijd even soepel, omdat soms
een maand voorafgaand aan een
evenement nog hulpverleners moesten
worden ingehuurd. Hay: “Daarom

Hay werd zelf in 1998 lid van de
Baarlose EHBO-vereniging, nadat hij
getuige was van een heftig incident
op het voetbalveld. “Ik woonde toen
inmiddels al in Baarlo, maar voetbalde
nog in Heibloem waar ik daarvoor
gewoond had”, aldus Hay. Tijdens
een mini-voetbaltoernooi in dat jaar
kreeg de keeper van zijn team een
hartstilstand tijdens de wedstrijd.
“De EHBO’ers van de club waren er heel
snel bij. In eerste instantie hebben ze
hem kunnen redden, maar uiteindelijk
is hij alsnog overleden.” Dat incident
maakte zo’n indruk op Hay, dat hij

besloot zelf te leren hoe hij in zo’n situatie moet handelen. “Ik wil iets kunnen
doen als het nodig is.”
In al die jaren is er wel een hoop
veranderd op het gebied van eerstehulpverlening, volgens Hay. “Vroeger
kon je iemand nog een klap in zijn
gezicht geven om vast te stellen of
iemand bij bewustzijn was.” Nu moet
de hulpverlener dit vast kunnen stellen
door iemand aan te spreken of het
slachtoffer zachtjes te schudden. Jaren
geleden bestond de cursus ook nog
grotendeels uit theorie. “Tegenwoordig
is het voornamelijk praktijk”, aldus Hay.
“Je moet tijdens het examen laten zien
hoe je handelt, want daar gaat het
uiteindelijk immers om.”
Volgens Hay is er dan ook niets
wat iemand ervan kan weerhouden
een cursus te gaan volgen. “Als je niet
zeker weet of je ertoe in staat bent om
hulp te geven als iemand in nood is,
kan ik alleen maar zeggen: dat weet
niemand. Het is een momentopname.
Op het moment zelf handel je vanzelf
naar de situatie. Je krijgt een shot adrenaline en doet wat je moet doen, op de
automatische piloot. De allereerste hulp
verlenen die iemand nodig heeft, dat
is wat je doet. Een ambulance bellen,
een pleister opplakken, een brandwond
koelen of een wond dichtdrukken met
een handdoek. Ook dan verleen je
eerste hulp.”

Voetbal-, volleybal- en handbaltoernooi

BAMM-toernooi Maasbree
De tweede editie van het BSAC Asterix MVC’19 Maasbree (BAMM)-toernooi vindt plaats op zaterdag 28 mei.
Teams die mee willen doen aan de wedstrijden waar voetbal, volleybal en handbal wordt gespeeld, kunnen zich
aanmelden.
Tijdens het toernooi strijden
teams, bestaande uit zes tot negen
personen, tegen elkaar in drie verschillende balsporten. Van 10.00 tot 16.00
uur strijden de jeugdteams, groep 3
basisschool tot 16 jaar, in hun eigen
leeftijdscategorie. Voor elke leeftijds-

categorie is er een aparte poule waarin
wordt gespeeld. De senioren (vanaf 16
jaar) starten om 16.00 uur, waarna rond
22.00 uur de winnaar wordt uitgeroepen.
Bij elke sport staan er maximaal
zes personen, inclusief keeper, op het

veld. Bij de jeugdteams is een extra
begeleider gewenst. Opgeven kan tot
dinsdag 17 mei via de websites van de
deelnemende Maasbreese verenigingen. Kijk voor meer informatie en het
formulier op www.mvc19.nl,
www.vcasterix.nl of www.hvbsac.nl
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GEPLUKT Hans Mertens

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.

garage. Hij haalde materialen die nodig
waren.” Eind jaren 90 stopte Hans met
de garage, die door een voormalig
stagiair werd overgenomen. De klanten
bleven en de garage is er nog steeds.
“Die ligt hier honderd meter vandaan,
aan de overkant van de straat”, aldus
Hans. “Ik kom er ook nog steeds voor
onderhoud van mijn eigen auto.”

Van pechgeval naar
pechgeval
Eind 1998 werd Hans aangenomen
bij de ANWB en ging hij aan de slag
als wegenwacht. Hans: “Geen dag
is hetzelfde en geen enkele klant is
hetzelfde. Het is afwisselend werk
en ik vind het heerlijk om met auto’s
bezig te zijn. De klant tevreden
houden en ze weer op weg helpen.
Ik vind het geweldig. Nog nooit heb ik
spijt gehad dat ik dit werk ben gaan
doen.” Hans rijdt met zijn herkenbare,
gele auto voornamelijk in het gebied
tussen en rondom Venlo, Venray,
Deurne, Someren, Budel, Maasbracht,
Roermond en langs de Duitse en
Belgische grens. “Vroeger reden we
vooral rondjes in dat gebied”, aldus
Hans. Nu rijdt hij heel gericht van a
naar b en van pechgeval naar pech
geval. “Aanbod is er elke dag genoeg.
Als ik onderweg ben naar een melding,
ga ik ook alvast nadenken wat het zou
kunnen zijn en wat ik mogelijk moet
repareren.”

Misschien heeft hij je weleens geholpen toen je met pech langs de weg stond. De 59-jarige Hans Mertens uit
Beringe werkt namelijk al bijna achttien jaar bij de ANWB Wegenwacht. Ook is hij een groot liefhebber van het
automerk Simca en een fervent verzamelaar. Deze week wordt Hans geplukt.
Annelieke, in zijn ouderlijk huis in het
kerkdorp. Zijn interesse in auto’s kwam
niet zomaar uit de lucht vallen. “Ik heb
jarenlang een autogarage gehad hier

Zeg je Hans, dan zeg je auto’s.
Deze 59-jarige geboren en getogen
Beringnaar woont, samen met zijn
vrouw Mia en dochters Marieke en

PUZZEL

Sudoku

in het dorp”, vertelt Hans. “Mijn vader
heeft altijd bij touringcarbedrijf ‘Roedje’
Ghielen gewerkt en hij was jarenlang
boodschappenjongen bij mij in de

Simca’s roesten
heel erg
Hans is daarnaast een echte
verzamelaar. Hij gaat twee keer per
jaar naar een verzamelbeurs. In de
woonkamer staat een vitrine met
allerlei ANWB-spulletjes, zoals speldjes,
auto’s, posters en vlaggetjes. Ook bezit
hij schaalmodellen van treinen en

auto’s. Voertuigen van het Franse
automerk Simca in het bijzonder.
“Eerst spaarde ik werkelijk alles.
Nu alleen nog spullen van Simca.”
In 1934 werd de eerste autofabriek
van het automerk opgericht. PSA,
het moederbedrijf van Peugeot en
Citroën, nam Simca 44 jaar later over.
Omdat de auto’s na die tijd teveel
op het origineel van Peugeot leken,
verdween het op zichzelf staande merk
uiteindelijk van de markt. “Eigenlijk
waren het ook niet de beste auto’s.
Ze roesten heel erg”, vertelt Hans, die
in 1979 zijn eerste echte Simca kocht.
In zijn garage staat een model dat hij
momenteel aan het opknappen is. “Alle
stukken die doorgeroest zijn, moet ik
vervangen. En dat kost meer tijd dan ik
had ingeschat. Maar ik doe het graag,
lekker ‘knommelen’ in en om huis.”
Daarnaast bezit Hans een modelSimca die wel al volledig opgeknapt
is. Een rood model met sportieve witte
strepen. “Elke twee jaar gaan we naar
een meeting met Simca-liefhebbers
van over de hele wereld. In mei is de
volgende, in Venray.”

Tuinhuisje vol
herinneringen
Daar houdt de verzameling van
Hans echter niet op. Het tuinhuisje van
hem en zijn vrouw Mia herbergt allerlei
spullen waar voor hen herinneringen
achter zitten. “Entreekaartjes van 5x
Beringen, medailles van carnaval, foto’s
van vroeger, de houten beugelschop
van mijn schoonvader, koperen vaasjes,
flesjes drank van vakanties, mijn
oude bügel van de fanfare, de eerste
mokjes met een beeltenis van Beringe
erop, en nog veel meer. Soms gaan
we hier samen even zitten. Mia rookt
dan een sigaretje en ik zet koffie. Met
een beetje goed weer kunnen we hier
urenlang doorbrengen.”

Huishoudelijke Hulp
gaat veranderen

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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Nieuwe aanpak hulp bij het huishouden
Er komt een nieuwe aanpak voor hulp bij het
huishouden. Dat hebt u wellicht al gehoord
en gelezen. De nieuwe aanpak is ontwikkeld
samen met vertegenwoordigers uit de dorpen,
de zorgorganisaties en de gemeente.
De nieuwe aanpak start op 1 mei 2016, ook
in Meijel. De meesten onder u, die nu al
huishoudelijke hulp ontvangen, zijn via de
gemeente op de hoogte gebracht.

Wat verandert er en wat niet?
In het weekblad ‘Hallo Peel en Maas’ hebt u al
kunnen lezen wat het allemaal inhoudt. KBO
leden zijn inmiddels via een informatiedag in
d’n Binger op de hoogte gebracht. Degenen,
die niet aanwezig waren of kinderen van ouders
die het aangaat, willen we uitnodigen op een
informatieavond over de nieuwe opzet. Deze
wordt gehouden op woensdag 13 april om
19.30 uur in het Zorgcentrum St. Jozef te Meijel.
Dorpsoverleg Vitale Gemeenschappen
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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.

aan
Daantje Lommen

Venloop
Als een van de 20.000
andere deelnemers schreef ik
mij dit najaar in voor de
Venloop die op zaterdag 19 en
zondag 20 maart plaatsvond
in het centrum van Venlo.
Mijn vriendin en ik zeggen het
al lang tegen elkaar:
“We moeten echt een keertje
meedoen aan een renwedstrijd.” Het voelde als een
mijlpaal. We schreven ons in
voor de vijf kilometer die we
zondag 20 maart zouden
rennen. Thuis probeerde ik
minimaal één keer per week
mijn blokje om te rennen in
de buurt van mijn huis.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Daantje Lommen
13 jaar
Panningen
Het Bouwens

Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Het liefst maak je mij ’s ochtends niet
wakker, zodat ik lekker kan uitslapen.
Maar helaas moet ik er meestal uit
voor school. De enige uitzondering is
misschien tafeltennis.
Welk klusje vind je het minst leuk
om te doen?
Het minst leuke klusje is het schoonmaken van het hok van het konijn.
Dat vind ik altijd niet zo fris ruiken.
Wat zou je ooit willen doen?
Ik zou het mega gaaf vinden om een
keertje in een stockcar te mogen rijden.
Door een kennis ben ik in aanraking
gekomen met dit soort raceauto’s.
Ik zou geen wedstrijd willen rijden,
maar liever gewoon voor de lol een
ritje willen maken.
Welk gerecht kun jij goed
klaarmaken?
Eén keer in de twee weken ga ik naar
een soort kookclubje waar ik de basisdingen klaar leer maken. Met een kookboek moet alles wel lukken. Ik houd
van eten, dus ik lijd geen honger.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ik heb vele prijzen gewonnen met
tafeltennis. Dat is wel te zien aan

de achttien bekers, vijf medailles en
het vaantje die uitgestald staan op
de tafel. Het mooiste dat ik het heb
gewonnen, is het vaantje. Deze heb
ik gewonnen tijdens de finale van
de Nationale Jeugd Meerkampen
in Panningen. Ik heb hard moeten
werken om uiteindelijk hieraan deel te
kunnen nemen.
Wat is de leukste plek waar je ooit
bent geweest?
Dat was in Huizen, toen we met heel
het gezin naar Coronel Adventure gingen. Dat is een soort indoor klimpark
waar ik heb geklommen op moeilijk
niveau en heb gekart.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Als ik een minder leuke dag heb, moet
je me eerst even met rust laten. Daarna
wil ik het liefst stoeien met mijn vader
of met mijn beste maatje.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn prijzen echt nooit weggooien, omdat deze allemaal emotionele waarde hebben en ik voor
elke prijs heel hard gewerkt heb.
Prijzen krijg je niet zomaar, je moet er
echt wat voor doen en over hebben.
Zo train ik elke week twee keer in
Tegelen bij mijn thuisclub en ik train
ook nog twee keer in de week in
Wessem bij de steunpuntentraining.
Dat is op hoog niveau en je kunt er
alleen komen als je hoog op de rang-

lijst staat. In totaal train ik ongeveer
negen uur per week. Daarnaast zijn er
wedstrijden op zaterdag en zondag.
Dat is soms heel ver rijden. Dan ben ik
hele dagen weg.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Er zijn eigenlijk wel meerdere dingen
die ik graag wil doen. Ik zou wel naar
Coronel Adventure en een stockcarrace
willen gaan en ik zou graag naar de
Dakar preproloog willen gaan. Dat is
een dag waar fans van Dakar kunnen komen en hier bijvoorbeeld een
parcours kunnen afleggen of de trucs
van de Nederlandse Dakar-deelnemers
kunnen bekijken.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Het batje dat ik met tafeltennis
gebruik, is mijn belangrijkste voorwerp. Tafeltennis is mijn passie en je
kunt zonder batje natuurlijk niet veel.
Ik heb verschillende batjes gehad
met verschillend rubber. Ik begon met
tafeltennis toen ik in groep 4 met een
folder thuiskwam van de Panningse
tafeltennisclub, dus ik heb al verschillende batjes gehad.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk het meest uit naar mijn trip naar
Roemenië. Ik ga samen met mijn moeder en mijn coach naar dat land om
daar een paar dagen mee te trainen bij
de Roemeense jeugdselectie.

Hoe zou je beste vriendin jou
omschrijven?
Ik heb mijn beste vriendin meteen
geappt met deze vraag. Ze appte me
terug met dit antwoord: ‘Daantje is
gezellig, meelevend, sportief, eigen
weg volgend, aardig, grappig, slim,
handig met techniek en af en toe een
beetje eigenwijs.’
Wat is jouw leukste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik gym.
Ik houd niet van stilzitten, dus gym is
zeker weggelegd voor mij. Ook omdat
ik vaak met tafeltennis bezig ben, vind
ik sporten leuk.
Als je één vak mocht kiezen dat je
een halve dag mocht doen, welk vak
met welke leraar zou dat dan zijn?
Ik zou het liefst mijn gymleraar willen
uitdagen met tafeltennis en hem laten
zien hoe tafeltennis moet, er uitleg
over geven en daarna een potje met
hem tafeltennissen.
Welke opleiding volg je en waarom
heb je deze gekozen?
Ik heb gekozen voor de zesjarige techniekopleiding op het Bouwens, omdat ik
het leuk vind om met mijn handen bezig
te zijn en ik vind metaal en elektriciteit
heel erg interessant. Daar zou ik ook
graag mijn beroep van willen maken.
Ik zou misschien iets willen doen met
robotica en dan menselijke robots willen
maken. Ik zit nu in mijn tweede jaar en
heb elf uur techniek in de week.

Ik doe al lange tijd aan
hardlopen, maar aan een
renwedstrijd had ik nog nooit
meegedaan. Zo had ik die
zondagochtend toch even dat
bekende buikgevoel, nadat ik
wel duizend keer “nee hoor”
had geantwoord op de vraag of
ik zenuwachtig was. Het was
nieuw. Iets anders. Maar ik had
er zin in, net zoals Floor, mijn
vriendin waarmee ik deze
ervaring deelde.
En zo stonden we daar,
20 maart om 10.45 uur, bij het
startsein van mijn (onze) eerste
renwedstrijd. Het rondje door de
binnenstad bestond eigenlijk
voornamelijk uit lachen, kletsen
en rennen. Het was leuk. De
mensen aan de kant die af en
toe iets motiverends riepen, de
mede-hardlopers waar je een
praatje mee kunt maken en de
sfeer die vanaf het begin al goed
was. Vooral bij het einde waar
we elkaar even lachend aankeken bij elk bordje met daarop
‘nog 1 kilometer’, ‘nog 500
meter’ en uiteindelijk ‘nog 100
meter’. Het gaf echt een kick.
Ik weet niet wat het is, maar
met al die toeschouwers langs
de kant, de toeters en de muziek
ga je echt spontaan harder
rennen. Met op het einde de
medaille om onze hals, gaven
we elkaar een high five en
spraken we af volgend jaar de
10 kilometer te gaan rennen.
To be continued.
Daphne
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Bespreking Poll week 12

Ik ga niet kijken naar de komende twee wedstrijden van het Nederlands elftal
De stemmers op onze poll van week 12 waren vrij eensgezind over het
Nederlands elftal. Ondanks dat het keurkorps van bondscoach Danny Blind het
EK in Frankrijk van komende zomer misliep, gaf 88 procent van de stemmers
aan toch naar de oefenwedstrijden te gaan kijken. Dat betekent automatisch
dat slechts 12 procent niet wilde kijken naar de duels. Misschien dat de indrukwekkende herdenkingen aan Johan Cruijff en de slachtoffers in Brussel hebben
meegewogen in de beslissing. De duels gingen in feite nergens over, maar werden wel tegen toplanden (Frankrijk en Engeland) gespeeld.

De eerste wedstrijd, tegen Frankrijk, ging nog verloren met 3-2,
bij de tweede wedstrijd kregen de oneens-stemmers op de poll gelijk.
Nederland zegevierde in Engeland met 2-1 over het gastland. De stemmers
vinden blijkbaar dat Oranje ook in slechte tijden een kans verdiend. Ook was
het een mooie gelegenheid om nieuwe spelers te bekijken die het Nederlands
elftal van de toekomst kunnen gaan vormen. In ieder geval blijft Peel en Maas
gewoon achter het nationaal team staan en kijken ze ook de oefenwedstrijden
die nergens over gaan.

Het is goed dat de afvalcontainers in Kessel worden
verplaatst
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas besloot onlangs om de afvalcontainers aan de
Roode Eggeweg in Kessel te verplaatsen naar andere locaties. Er was volgens
de gemeente veel overlast bij de huidige locatie, die uit het zicht lag. Illegale
stortingen kwamen vaak voor. De containers zijn nu verplaatst naar locaties waar
mensen wel kunnen zien wat er gebeurt rondom de containers.
Maar is het niet de taak van de gemeente om de problemen op te lossen? Nu moeten burgers zelf opletten of er iets fout gaat. Dat kan bijvoorbeeld
problemen opleveren als mensen uit de school klappen en de ‘daders’ weten

wie ze verraden heeft. De gemeente schuift op deze manier de problemen naar
de burgers.
Aan de andere kant is het zo dat burgers ook mee kunnen helpen om hun
dorp schoon te houden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, ziet het dorp er ook
een stuk mooier uit. Het is toch normaal dat je de containers op een gewone
manier gebruikt? Het is goed dat mensen aangesproken worden op abnormaal
gedrag, zodat dat in de toekomst niet meer voorkomt.
Het is goed dat de afvalcontainers in Kessel worden verplaatst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Ik vind de sociale raad een betrouwbaar initiatief
van gemeente Peel en Maas > eens 33% oneens 67%

’t Heike
Vastgoed B.V.
Voor wassen & herstel
van uw paardendekens
Ook voor aanverwante artikelen.

Marjo Leijser
Venloseweg 32, 5971 PB Grubbenvorst
06 - 13 22 34 00
info@dekenservicegrubbenvorst.nl
www.dekenservicegrubbenvorst.nl

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

www.heikevastgoed.nl

Wist u dat…

• u zich bij de Wegwijzer kunt melden voor het
aanvragen van de warme maaltijdvoorziening?
• dat er in mei weer diverse weerbaarheidstrainingen
starten voor 6-23 jarigen?
• dat Buurtbemiddeling op zoek is naar vrijwilligers die
zich in willen zetten voor een fijne leefomgeving?
• dat Vorkmeer u via Twitter en Facebook snel op de
hoogte houdt van het allerlaatste nieuws?
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij
Info & Advies in het Huis van de Gemeente
tussen 8.30 – 12.00 uur?
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Samenkomen vanwege een
overledene, dat is iets wat ons
vanbinnen raakt. Lange rijen
voor de condoleanceregisters
voor Johan Cruijff. Vele dagen
een vol Beursplein in Brussel.
Herdenken spreekt mensen aan.
Massaal. Denken we aan het
massale en emotionele gedenken vanwege de dood van
prinses Diana en bij Pim Fortuyn.
Uitvaarten, afscheidsdiensten,
of ze nu in een kerk plaatsvinden
of in een gemeenschapshuis, een
crematorium of zomaar een zaal.
Altijd is het druk. Een afscheidsdienst is een laatste eerbetoon
aan een dierbare of een min of
meer bekende en ook een uiting
van medeleven aan de nabestaanden. Maar het is meer.
Een uitvaart raakt ons zo diep
van binnen omdat we allemaal
eens moeten sterven. Hodie mihi
cras tibi. Heden ik morgen gij.
Bij ieder afscheid trilt er iets mee
van emoties vanwege dierbaren
die we zelf eerder moesten
missen. Ja zelf raakt het aan ons
eigen sterven. Iets waar we
normaal liever niet aan denken.
Kortgeleden herdachten christenen, wereldwijd, de dood van
Jezus Christus. Tienduizenden
waren aanwezig bij de Kruisweg
van paus Franciscus in het
Romeinse Colosseum. In onze
streken veel minder massaal,
maar voor heel velen blijft Goede
Vrijdag 15.00 uur, Jezus’ stervensuur, toch een heel bijzonder
en indrukwekkend tijdstip. Maar
het christelijk gedenken blijft
niet stil staan bij de dood, maar
verwijst reeds naar het leven na
de dood. Die week van het lijden
en sterven van Jezus
heet immers de Goede
Week. Pasen geeft de
dood een totaal nieuw
perspectief. Niet dat de
dood er niet toe zou
doen. Nee, want de
dood van een dierbare
valt altijd zwaar en de
moord op onschuldigen
is altijd onverteerbaar.
Maar het christelijk
gedenken heeft door
het duister van de dood
heen het troostende en
hoopvolle licht van het
nieuwe leven. En dat
doet goed.

BIOLOGISCHE
KRUIDEN

Diverse soorten.
Potmaat 13 cm.
Per stuk
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Officiële (verkorte)
publicaties

Bestrijding Zwarte rat

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.

• Vrijdag 8 april - vanaf 13.00 uur gesloten in verband met werkzaamheden
• Zaterdag 9 april - hele dag gesloten in verband met werkzaamheden

Sinds 2010 werken de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samen in de bestrijding van de zwarte rat.
In de loop der jaren zijn goede resultaten bereikt. Door intensieve samenwerking is het probleem in onze
regio redelijk beheersbaar gebleven. Toch moeten we constateren dat de zwarte rat nog steeds bezig is aan
haar opmars in heel zuid Nederland. Een zorgwekkende ontwikkeling.
De oorzaken van de toenemende verspreiding zijn:
• de ratten vinden een goed kosthuis rondom woonhuizen en bedrijven;
• het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de openlucht is niet meer toegestaan. In gebouwen alleen onder
in achtneming van strikte voorwaarden;
• het aantal toegestane bestrijdingsmiddelen tegen de zwarte rat is drastisch gereduceerd;
• de rat past zijn levenswijze aan. Verschool het dier zich vroeger onder de dakisolatie, kom je hem nu ook
al tegen in buitennesten, buizen en mestkelders en andere goed beschutte en moeilijk bereikbare
plekken.
Waarom is het belangrijk om zicht te hebben op rattenpopulaties en dan ook nog met nadruk op de
zwarte rattenpopulaties ?
Ratten leveren een gevaar op voor de gezondheid van mens en dier. Zowel de bruine als de zwarte rat
staan bekend als drager van de ziekte van Weil, paratyfus, pest, voedselvergiftiging en huidziekten.
Ratten zijn knaagdieren. Hun voortanden blijven groeien zodat ze altijd moeten knagen. Het maakt niet
uit waarop. Dus ook kabels en leidingen zijn vaak de pineut. Bij elektrische bedrading is het risico op
kortsluiting en eventueel brand zeer waarschijnlijk.
Als de zwarte rat zich thuis voelt in een bedrijf is de economische schade groot. Producten worden vervuild
of aangevreten, waardoor ze onverkoopbaar of onbruikbaar worden. De zwarte rat is een gezelligheidsdier.
Door zijn aanwezigheid verstoort hij de rust in de stal waardoor de andere dieren zich gestrest kunnen
voelen. Hij eet graag mee met andere dieren. Het hobbykippetje of het mestvarken maakt hem niet uit. Dit
kan in de papieren lopen zoals het rekenvoorbeeld laat zien.
Rekenvoorbeeld: een zwarte rat consumeert ca. 20 gram per dag. Een rattenpaar kan tot 1.000
nakomelingen per jaar voortbrengen. Elke 3 weken een nieuw nest van 8–12 jongen. Na 3 maanden
kunnen deze jongen zich ook al voortplanten. 1.000 ratten x 20 gram = 20 kilo per dag x 365 dagen =
7.300 kilo per jaar.
Waar de bruine rat buiten leeft en verhoudingsgewijze gemakkelijk te bestrijden is, stelt de zwarte rat
de mens voor grotere problemen. Voor een onervaren persoon is het lastig om de kenmerken van de
zwarte rat te herkennen of om het dier te bestrijden. De zwarte rat is een bijzonder slim dier en weet op
miraculeuze wijze zijn weg om vallen en obstakels te vinden. Hij is vooral ’s nachts actief en wordt daardoor
vaak pas laat ontdekt.
Wat moet ik doen als ik last hebt van ratten
en muizen?
Als u denkt last te hebben van ratten en/of
muizen neem dan altijd contact op met uw
gemeente. Zij stellen een onderzoek in en
adviseren u over de mogelijkheden om het dier
te weren en te bestrijden. Een aantal gemeenten
zal in het geval van de zwarte rat zelfs de
bestrijding bij burgers overnemen. Informeer bij
uw gemeente naar de mogelijkheden.
Uw informatie is ook belangrijk om zicht te
krijgen op knaagdierpopulaties (ratten en
muizen). Uit de vergelijking van gebieden met deze populaties en het voorkomen van bepaalde ziekten
kunnen conclusies getrokken worden over het verband tussen deze ziektes en de aanwezigheid van
bepaalde knaagdieren.
Vragen?
Arno Linssen: arno.linssen@peelenmaas.nl - tel. (077) 306 66 66 of Lambert van Berlo:
lambert.van.berlo@peelenmaas.nl - tel. (077) 306 66 66.

Nog geen groene container voor gft?
Wist u dat er nog veel gft-afval wordt ingezameld samen met het restafval? Wij vinden het belangrijk
dat gft, en dan met name het groente en fruitafval uit het restafval wordt gehaald.
Heeft u nog geen groene container voor gft-afval dan kunt u deze aanvragen via www.peelenmaas.nl >
inwoners > vaak gezocht > aanvraag groene gft-container.

Voor de groene container betaalt u niets extra.

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.
Grondprijzen 2016
In de vergadering van 14 maart 2016 heeft het college van B&W besloten de volgende beleidsregel vast
te stellen: Grondprijzen 2016. Deze beleidsregel gaat over het vaststellen van de grondprijzen voor
woningbouw- en industriegrond. De beleidsregel is als Bijlage 1 toegevoegd aan het EGB week 14 - 2016.
Algemene Subsidieverordening Peel en Maas
In haar vergadering van 19 januari 2016 heeft de raad besloten de volgende verordening vast te stellen:
De Algemene Subsidieverordening Peel en Maas. De integrale tekst van de verordening is als Bijlage 2
toegevoegd aan het EGB week 14 – 2016.
Inwerkingtreding 1ste reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat op donderdag 10 maart 2016 het
bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas in werking is getreden. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is, tegen het op 15 december 2015 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas, beroep ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan
buitengebied Peel en Maas, in werking is getreden. Het bestemmingsplan wordt pas onherroepelijk als over
alle beroepsschriften uitspraak is gedaan.
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:
• Grashoek, 5985 NG, Kievit 29. Het uitbreiden en veranderen van een glastuinbouwbedrijf (Aardbeiculturen
van der Werf vof)
• Grashoek, 5985 NP, Spiesberg 18. Het veranderen van een varkenshouderij van Aldenzee Deurne; de
luchtwasser is gedraaid ten opzichte van de eerdere verleende Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets.

Afval
Inzameling Oud papier en Oud ijzer
Informatie over de ophaaldagen oud papier vind u op uw afvalkalender
of op de digitale afvalkalender op onze website. Informatie over de
inzameling oud ijzer vind u op de website, zoekwoord “oud ijzer”.

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
U kunt bij de chemokar het KCA aanbieden:
• 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.

Textielinzameling

• Donderdag 7 april: Panningen, Egchel
• Vrijdag 8 april: Helden, Beringe
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel vanaf 8.00
uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten via
www.peelenmaas.nl.
Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Informatieavond en inloopochtend uitvoering Stroomlijn in de
gemeente Peel en Maas

zijn met de plannen dan kunt u mondeling of schriftelijk een formele reactie indienen, op de genoemde
website staat toegelicht hoe dit kan.

Rijkswaterstaat houdt op maandag 18 april 2016 een informatieavond in Raodhoes Blerick, Antoniusplein 2
te Venlo over de plannen voor het programma Stroomlijn. Op maandag 9 mei 2016 is er een inloopochtend
in De Engelbewaarder (“De Ronde School”) in Baarlo. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte
welkom

Alle formele reacties op de stukken, ook wel zienswijzen genoemd, worden door ons beoordeeld. U krijgt
op uw zienswijzen een schriftelijke reactie.

Uw vragen
Tijdens deze informatieavond en inloopochtend wordt u geïnformeerd over het project Stroomlijn Onbedijkte Maas en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen aan medewerkers van Rijkswaterstaat en/of
de aannemer. De informatieavond vindt plaats van 19:15 tot 21:00. De inloopochtend vindt plaats tussen
9:00 en 12:00. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er tekeningen waarop u ziet hoe de uiterwaarden van de
Maas er straks uitzien in uw omgeving. Op de website www.stroomlijnmaas.nl kunt u bij nieuws terugvinden wanneer er informatieavonden, inloopochtenden en –middagen plaatsvinden in andere regio’s.
Het project
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het hardst
door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige afweging
van belangen (wettelijk beschermde natuur, cultuurhistorisch belangrijk (o.a. waardevolle heggen) en bestaande rechten vastgelegd in vergunningen) – zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van
de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
In de tweede helft van 2016 vinden de kapwerkzaamheden plaats.
Vergunningen
De vergunningsaanvragen voor de uiterwaarden De Berckt, Kessel, Reuver en Weerdbeemden liggen naar
verwachting van eind april 2016 tot en met begin juni 2016 ter inzage.
Alle stukken behorende bij de vergunningen zijn in te zien via de website www.coordinatiestroomlijn.nl en
op papier te bekijken bij de gemeente waarin de betreffende uiterwaard is gelegen. Mocht u het niet eens

Meer informatie
Via de websites www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn en www.stroomlijnmaas.nl vindt u meer informatie over
het project en de werkzaamheden.

Referendum 6 april
Op woensdag 6 april 2016 werd het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne gehouden.
Uitslagen
Alle belangrijke informatie kunt u terugvinden op de website www.peelenmaas.nl. Gebruik daarbij het
zoekvenster en het zoekwoord ‘referendum’. Ook de gedetailleerde uitslagen zijn inmiddels geplaatst. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum of mailen
met verkiezingen@peelenmaas.nl.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een

1 automonteur/
Technisch Specialist (M/V)
ste

(fulltime, 38 uur per week)
Spreeuwenberg Automotive, gevestigd in Griendtsveen, is een jong dynamisch bedrijf, waar diverse
activiteiten en specialiteiten worden aangeboden zoals onder andere reparatie, onderhoud en storingsdiagnose van motorvoertuigen. Als universeel autobedrijf zijn wij de laatste en komende jaren vooral bezig
met diagnostiek en reparatie van elektronische en mechanische storingen in moderne benzine-, diesel- ,
hybride-, veiligheids- en comfortsystemen. Spreeuwenberg Automotive profileert zich in die hoedanigheid
als het verlengstuk van het universele garagebedrijf.
Profiel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke, klantvriendelijke collega die zelfstandig
functioneert op de afdeling onderhoud en reparatie. Een nieuwe collega die zich duidelijk herkent
in de volgende competenties en vaardigheden:
• je hebt een opleiding met succes afgerond als 1ste automonteur of Technisch specialist of gelijkwaardig;
• technisch analytisch vermogen en een professionele werkhouding;
• je hebt ruime ervaring met diagnose-apparatuur en kunt ook een diagnose stellen, dit is een pré;
• in het bezit bent van APK II;
• een passie voor Autotechniek;
• je kunt met diverse automerken uit de voeten;
• kunt werken in een klein team, dus kunt goed zelfstandig en verantwoordelijk werken;
onderdelen bestellen, klanten afwikkeling;
• bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.
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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

Gevraagd

vakantie-/
weekendhulp
Min. leeftijd 18 jaar

Total Tankstation Bos
Voor info
077-3073136 / 06-11012777

Iedere zaterdagen zondagavond:

Piraten van de Peel

Dinerbuffet voor jong en oud!

Aanbod
Bij Spreeuwenberg Automotive bieden wij jou een compleet aanbod. In dat aanbod zit een passend salaris,
ruimte voor initiatief en nieuwe ontwikkelingen. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer binnen
Spreeuwenberg Automotive is collegiaal en informeel.
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en C.V.
naar info@spreeuwenbergautomotive.nl.

DeDorpsherberg.nl • Casseweg 1a, Ospel • 0495-641356
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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.

Lokaal Peel en Maas stemt voor Doelgroepenvervoer Limburg
U heeft de laatste weken veel kunnen lezen over de toekomst van de
Regiotaxi, ook wel het doelgroepenvervoer Limburg genoemd. Nadat ruim
twee jaar geleden bekend werd dat de Regiotaxi niet meer onder de
aanbesteding van het openbaar vervoer Limburg ging vallen, is er op
initiatief van provincie Limburg en alle Limburgse gemeenten een
organisatie opgericht.
Vooral de grootte van
de organisatie, namelijk de
samenwerking met 32 andere
gemeenten uit Limburg, was voor
ons een flink discussiepunt. Verder
had fractie Lokaal er moeite mee

dat de gemeenteraad mondjesmaat
betrokken is geweest bij de gehele
procesgang.
Wij vroegen ons ook af of het geen
logge organisatie werd die moeilijk te
besturen is. Hoe worden reizigers te

woord gestaan als ze een rit boeken
en zijn de aangekondigde hogere
zone‑tarieven geen struikelblok?
Menig lezer zou zeggen: “Als
het zo ligt, stem dan tegen.” Maar
tegenstemmen betekent wel dat we
voor onze inwoners die afhankelijk zijn
van aangepast vervoer, de komende
jaren niets geregeld hebben.
Gemeente Peel en Maas kan gezien
de omvang en de complexheid van
dit speciaal vervoer onmogelijk het
doelgroepenvervoer zelf organiseren.

Een raadsmeerderheid inclusief Lokaal
Peel en Maas heeft uiteindelijk vóór het
raadsvoorstel gestemd.
Wel is in een aanvullend voorstel
(een zogenaamd amendement) de
wethouder opgedragen dat de raad
actief betrokken wil blijven bij het
dienstverleningscontract. Ook wordt
via een regionale raadswerkgroep de
uitvoering en de werkwijze tweemaal
per jaar gezamenlijk besproken.
Wie Naus
Raadslid Lokaal Peel en Maas

Hans Lansbergen nieuwe voorzitter CDA
Het CDA Peel en Maas heeft op zaterdag 2 april bij de algemene
ledenvergadering Hans Lansbergen uit Meijel gekozen als nieuwe voorzitter. Een nieuwe voorzitter was nodig, omdat de vorige bekleder van het
ambt, Mustafa Amhaouch, in januari de overstap naar de Tweede Kamer
maakte. Lansbergen was al vice-voorzitter van CDA Peel en Maas.
Lansbergen woont in Meijel en is
agro-ondernemer in het dagelijks
leven. Hij is onder meer actief bij de
LLTB Peel en Maas en AB Werkt

Zuid-Nederland. Verder is Lansbergen
lid van schutterij St. Nicolaas Meijel en
van het Varkensgilde Peel en Maas.

KOM NU
NAAR ONZE
SHOWROOM
VOOR ONZE
VERNIEUWDE
COLLECTIE.

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG
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Beginners

Twee toernooien
voor judoka’s JC Helden
Door: judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden streden op zondag 3 april op twee toernooien mee om de prijzen. In Sittard was het
beginnerstoernooi van EJC Grevenbricht en in Geldrop werd eveneens een toernooi gehouden.

Tweede team
De Flatsers kampioen
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het tweede team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo is op vrijdag
1 april kampioen geworden. Het team van Baarlo won met 4-1 van
Stramproy en stelde zo het kampioenschap veilig.
Piet Geurts viel de eer te beurt
om het benodigde puntje binnen te
halen tegen Henry Houben. De sterke
speler van Stramproy had zijn avond
niet en verloor met 30-16. Esther van
de Perre speelde prima en won van
Wiel Sniekers met 30-20 en legde zo
de basis voor weer een prima uitslag.
Mark Driessen beugelde een
goede partij maar had geen geluk
toen hij op de stand 24-26 missloeg
en de overwinning moest afstaan

Een aardige groep judoka’s van JC
Helden nam deel aan het beginnerstoernooi. Dikverdiende eerste plaatsen
waren er voor Lars Leijten, Niels van
den Berg, Zack Wilms, Thom Schmidt en
Freek van den Beuken bij de jongens.
Lars deed dit door meerdere malen
knap terug te komen van een achterstand, Niels kreeg het voor elkaar door
zeer snelle en mooie ippons te scoren.
Bij de meisjes ging Nova Peeters
als een speer en behaalde ook een
gouden medaille. Zilver was er voor
Sen Boonen, Guus Smits en Rens
Legué. Ook Joch de Groof en Daniël

Thijssen lieten goede voortgang zien
en behaalden een zilveren medaille.
Verder waren er knappe tweede plaatsen voor de zusjes Isis en Vian van Dril,
Milou Verlaek en Minke Boonen.
Marlouk Colbers beet het spits af
in Geldrop en werd met gevarieerd
en mooi judo eerste. Suraya Peters
kende een prima voorbereiding op
het NK door ook het goud te pakken.
Tara van Lier was de verrassing van de
dag door in een sterk bezette poule
twee keer overtuigend te winnen op
ippon. Hiermee haalde ze de finale, die
ze maar net verloor. Ook Noa Janssen

sport 15

aan Rene Luijs. Roy Geurts speelde
ijzersterk en zorgde met slim en
tactisch spel dat Eric Camp daar geen
antwoord op had, 30-18.
De slotpartij werd een prooi voor
Ger van Helden die met goed spel de
grootste overwinning van de avond
behaalde tegen Sjef Mans. Ger won
met 30-14. Het team werd vervolgens
door de vereniging en de tegenstander in de bloemen gezet en daarna
werd er nog gezellig gefeest.

won een zilveren medaille na drie keer
winst en een verliespartij.
Diego Coopmans liet zien na
een blessure weer op de goede weg
terug te zitten. Hij wist in een lastige
poule erg knap tweede te worden.
Bart Cuppens wist na drie sterke wedstrijden en een knallende overname
ook het goud te pakken. Mark van Dijk
pakte ook de volle winst in een nieuwe
gewichtscategorie. Hij won drie partijen
met gevarieerd judo. Ook Guus Manders
pakte het goud, in een poule waarin
Quinn Janssen tweede werd en
Tim Cuppens derde.

Limburgs kampioen
bij GV Concordia
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
Femke van Loon van SSS Helden is op zondag 3 april Limburgs kampioen
geworden in de categorie jeugd 1 D2. Verder wist Mayke van de Beuken een
zilveren medaille te halen bij het LK in Meerssen.

Dames Vokon kampioen
De dames van volleybalvereniging Vokon uit Koningslust zijn op woensdag 30 maart kampioen geworden. Ze speelden in sporthal De Sprunk tegen de nummer twee van de competitie, Rooijse VK uit Venray, en
wonnen met 3-1. Dat was genoeg om het kampioenschap te vieren. De dames verloren niet één keer dit
seizoen en speelden maar twee keer gelijk. Nadat de dames een 3-0 voorsprong pakten, waren ze al zeker
van het kampioenschap. De vierde set werd weggegeven en zo kwam er een 3-1 winst op het scorebord.

Roos Kessels (instap D2), Laury
Theelen en Marit Engelen (jeugd
2) waren in de eerste wedstrijd
aan de beurt. Roos turnde goed en
had zelfs het derde punt op brug.
Uiteindelijk werd ze tiende. Laury en
Marit lieten wat steken vallen op de
balk, maar turnden allebei een mooie
brugoefening. Laury werd uiteindelijk
vierde en Marit vijfde.
Tijdens de tweede wedstrijd
kwamen Maud Sillekens (pupil 1
D1), Benthe Ghielen (pupil 1 D2),
Michelle Maessen, Mayke van de
Beuken en Ilse Hoogers (Junior div.
5) in actie. Maud had een mooie
brugoefening en werd uiteindelijk
zevende. Benthe liet twee mooie
sprongen zien en wist de tiende plek
te behalen. Ilse had wat pech tijdens
haar balkoefening, maar eindigde op

alle andere toestellen in de top drie.
Ze werd vijfde. Mayke turnde een
stabiele wedstrijd en werd vierde.
Michelle scoorde het beste punt op
brug en het tweede punt op balk en
pakte de zilveren medaille.
In de laatste wedstrijd mochten
Eva Verheijen, Fay Peeters (Jeugd 1 D1),
Femke van Loon en Evi Nooijen (jeugd
1 D2) hun oefeningen laten zien.
Eva scoorde het hoogste punt op vloer
en behaalde hiermee een persoonlijk
puntenrecord. Uiteindelijk eindigde
ze als zevende. Fay behaalde op
brug een derde plek en eindigde als
vijfde. Evi liet twee mooie overslagen
zien, waarmee ze het hoogste punt
behaalde. Uiteindelijk eindigde ze als
vierde. Femke behaalde op de vloer
het hoogste punt en op balk het een na
hoogste punt.
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Veel gemiste kansen in
RKMSV wint van
verliespartij SV Panningen Belfeldia
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
De wedstrijd tussen de eerste herenteams van SV Panningen en GFC’33 uit Grubbenvorst op zondag 3 april was
voor beide teams van bovengemiddeld belang, kijkend naar de ranglijst. Beide teams stonden namelijk op een
nacompetitieplaats. GFC kon uiteindelijk tevreden naar huis met een 1-4 overwinning in Panningen.

Al voor de zoveelste keer had
Panningen-trainer Roel Schreurs de
lastige taak zijn defensie te formeren.
Dit keer door het ontbreken van Nick
van den Beucken en Joey Boots vanwege schorsingen en Roger op het Veld
door een blessure. In de achtste minuut
zette Matijs Heesen Remco Litjens oog
in oog met doelman Etienne Baghuis.
De afronding miste echter het doel.
Daarna volgden kansen voor
Patrick Joosten, nogmaals Remco
Litjens en Ilias Amhaouch. Steeds was
de afronding niet goed genoeg om de
Grubbenvorster doelman te passeren.
Vermeldenswaardig waren de passes
van de voet van Roy Schijven, die met

houdt vrijdag 8 april
haar jaarlijkse
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van Patrick Joosten.
In de 62e minuut verspeelde de
tot dan toe zeer solide spelende Bram
Leenders de bal in het eigen strafschopgebied, maar de aanvaller van GFC
schoot de bal naast. Dit, en de omstreden 1-2 van Maik van Knippenberg uit
een buitenspelsituatie, waren de inleiding voor een fase waarin Panningen
het spoor geheel bijster raakte. In een
tijdsbestek van nog geen tien minuten
speelde Grubbenvorst zich naar een
zeer riante 1-4 voorsprong. Panningentrainer Roel Schreurs noemde het een
wedstrijd van gemiste kansen en zijn
collega Grad Xhofleer sprak over gestolen punten.

RKMSV schoot uit de startblokken en was al vroeg te vinden in
het strafschopgebied van Belfeldia.
Het duurde ook niet lang voordat
het eerste doelpunt te noteren viel.
Jimmy Flipsen pikte de bal tussen
twee verdedigers op en verschalkte
de doelman met een schot in de
hoek, 1-0. RKMSV drukte door en
was regelmatig te vinden rondom
het doel van de ploeg uit Belfeld.
Grote kansen vielen er echter niet te
noteren. Beide doelmannen beschikten over een uitstekende lange trap
en deze toonden zij ook regelmatig.
Belfeldia werd daar in de eerste helft
één keer gevaarlijk uit, maar dat
werd een prooi voor doelman Bjorn
van Nienhuijs. De Meijelnaren kregen
een aantal kansrijke standaardsituaties, maar het laatste tikje kon niet
gegeven worden. Aan de andere kant

kwam RKMSV vlak voor rust goed
weg, toen de boomlange verdediger
van Belfeld maar rakelings over kopte
uit een hoekschop.
De tweede helft had de ploeg uit
Meijel de wind in de rug en zocht het
met lange ballen de hoeken. Kansen
vielen er echter niet te noteren,
RKMSV verdedigde solide. Bjorn van
Nienhuijs hield RKMSV daarna op de
been door een goede redding. RKMSV
beloonde daarna het harde werken
door de bevrijdende 2-0 te maken.
Doelman van Nienhuijs bereikte met
een lange trap Ramon Vossen. Hij passeerde zijn man met een goede actie
en legde de bal klaar voor Hayke
Snijders, die van dichtbij hard raak
schoot. In de slotfase kreeg RKMSV
nog enkele goede mogelijkheden,
maar inzetten van dichtbij gingen
over en naast het doel.

Wederom
gelijkspel voor
SV Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Voor de derde keer op rij heeft het eerste herenteam van SV Grashoek
gelijk gespeeld. Het lukte de geelzwarten op zondag 3 april niet om SPV uit
Vlierden te verslaan. Na een half uur kwam Grashoek op achterstand,
waarna Bas Gloudemans Grashoek nog voor de rust langszij bracht.
Dat bleek ook de laatste treffer van het duel.
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name in de eerste helft telkens goed
aankwamen.
In de 36e minuut kwam GFC’33 uit
het niets op voorsprong. Door onnodig
balverlies in de laatste linie werd Job
Hermkens in de gelegenheid gesteld
de bal over de te ver voor zijn doel
staande Patrick Steeghs te lobben.
In minuut 38 schoot Remco Litjens nog
voorlangs en even later miste Stan
Spee nog een kans.
Na de thee trok Panningen
wederom ten aanval. Na weer een
redding van de Grubbenvorster goalie
op een schot van Roy Schijven in 52e
minuut was hij in de daaruit voortvloeiende corner kansloos op een kopbal

Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel heeft op zondag 3 april
het duel met Belfeldia in het eigen voordeel beslecht. De ploeg uit Meijel
gaf hiermee een vervolg aan de reeks die na de winterstop werd
neergezet. In Meijel had de thuisploeg wat recht te zetten, want in
Belfeld werd het nog 3-2 voor Belfeldia. Mede door een vroeg doelpunt
won RKMSV de wedstrijd met 2-0.

per stuk

Zaterdag 9 april 10:00-15:00
Zaterdag 23 april 10:00-15:00
Veldstraat 56a Baarlo
www.minitree.nl

In de eerste tien minuten zetten
de gasten Grashoek flink vast en kroop
Grashoek twee keer door het oog van
de naald. Na dit openingsoffensief
herstelde Grashoek zich helemaal en
kreeg het drie kansen om de score te
openen. Vooral Bas Gloudemans had
de 1-0 twee keer op zijn voet. Ook de
andere Grashoekse aanvallers, Chris
Hunnekens en Erwin Pijnenburg, waren
dicht bij de 1-0. Erwin raakte zelfs het
aluminium waarna de bal wonderlijk
terug het veld in sprong.
Thijs van Rooij ronde een
vlijmscherpe SPV counter simpel af,
waardoor Grashoek na 27 minuten met
de neus op de feiten werd gedrukt.
Lang had Grashoek echter niet nodig
om zich te hervinden, want in de
41e minuut stond het alweer 1-1.

Benny van Berlo gaf een puike voorzet
op het hoofd van Bas Gloudemans,
die prima profiteerde van de
mistastende SPV-doelman.
Na de rust kreeg SPV weer de
eerste mogelijkheden en nam Grashoek
daarna het heft over. Een vrije trap van
Chris werd bijna door Bas verlengd
en ook Erwin was dicht bij een treffer,
maar beiden konden niet scoren.
De pas 15-jarige Raoul Bennebroek
debuteerde vervolgens in het team van
Grashoek. Het had niet veel gescheeld
of Raoul had een droomdebuut
gemaakt. Hij kreeg twee grote kansen
in zijn eerste minuten, maar miste tot
twee maal toe. Het laatste wapenfeit
kwam van SPV dat in de blessuretijd
Grashoek nog even liet bibberen door
de lat te raken.

Panningse Limburgs
Kampioen
Danielle Lormans uit Panningen heeft op zondag 3 april het
Limburgs kampioenschap in Meerssen gewonnen. Bij de tweede divisie
Dames senioren wist ze het beste te scoren. Danielle begon met een
voor haar doen wiebelige balkoefening, maar wist hier toch het
hoogste te scoren, 11.150. Ook op vloer scoorde Danielle het hoogste,
12.650. Na twee goede sprongen moest ze alleen nog een stabiele
brugoefening turnen. Dit deed ze ook, al dacht de jury daar iets anders
over en gaf haar een 8.950. Haar puntentotaal van 44.975 was genoeg
voor het goud. Op zaterdag 2 april turnde de Beringse Noortje Maessen
het LK in Meerssen bij de senioren vierde divisie. Ze turnde een goede
wedstrijd, maar moest twee vallen van de balk incasseren. Haar puntentotaal van 42.400 was desondanks genoeg voor een vierde plek.
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Achttien doelpunten verschil

Makkelijke winst Bevo Hc
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc heeft op zondag 3 april Oosting E&O uit Emmen op eenvoudige wijze
verslagen met 32-14. De ruststand in De Heuf bedroeg 14-6.
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Outdoorseizoen
Maasruiters van start
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
Het outdoorseizoen van De Maasruiters uit Kessel is in het weekend
van zaterdag 2 en zondag 3 april van start gegaan. Ondanks dat het voor
de ruiters en hun pony’s en paarden weer even wennen was, werden er
toch al meteen prima resultaten behaald.
Tijdens een springwedstrijd
voor pony’s wist Lotte Hermans
met Brummerhoeve’s Pilgrim H
de eerste prijs te behalen in de
klasse CB. Emma Kessels behaalde
tijdens een bixiewedstrijd in Meerlo
de derde prijs in de klasse bixie
dressuur AA.
De paarden reden hun eerste
buitenwedstrijd bij De Peelbergen
in Sevenum. Paulien Vervoort en

Giana mochten zich in de klasse
B opstellen voor het in ontvangst
nemen van de tweede prijs.
De Maasruiters houden hun
ponyconcours dit jaar op zaterdag
23 april. Ponyruiters uit de regio
Midden-Limburg strijden op de
terreinen aan de Keizersbaan om
de ereplaatsen die mede recht
geven op een startbewijs voor de
Limburgse kampioenschappen.

Dames VC Kessel
stellen tweede plek
veilig
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Degelijk spel en een goede servicepass. Dat was de conclusie van
de wedstrijd van dames 1 van VC Kessel tegen Jokers VC dames 1 uit
Maastricht op zaterdag 2 april. De wedstrijd werd met 4-0 gewonnen
door de Kesselse dames, die lieten zien waarom ze op de tweede plek
staan.
Bevo verzuimde in de beginperiode
om ruimer afstand te nemen van E&O.
De thuisploeg liet snel aanvalsspel
zien, maar was slordig in de afronding.
Daardoor kon de ploeg uit Emmen
terug in de wedstrijd komen. Na ruim
zestien minuten scoorde de tegenstander zowaar 7-6.
Dat was het moment voor Bevo
om orde op zaken te stellen. E&O wist
het volgende half uur nog slechts drie
keer te scoren. Bevo zette daar veertien doelpunten tegenover. Van een
wedstrijd was toen geen sprake meer.
De thuisploeg liet daarna de teugels
een beetje vieren, zodat E&O toch nog
met een acceptabele nederlaag huiswaarts kon keren.

Coach Martin Vlijm toonde zich na
afloop tevreden over zijn ploeg, zij het
met een kanttekening. “Als je in de
aanval bent, dan moet je zuiniger op de
ballen zijn. We schoten een paar keer
te snel en te onnauwkeurig. Dan sta je
nog te verdedigen. De dekking stond
wel weer goed. Veertien doelpunten
tegen is niet veel.”

Doelgemiddelde

geen zorgen te maken. Hurry Up is door
de zege op Volendam nog onze enige
concurrent op papier.”
Achteraf betreurt de coach dat de
wedstrijd tegen E&O op zondagmiddag
plaatsvond. De Heuf puilde niet uit met
handbalfans. “Het was goed weer. Dan
ga ik ook niet in een sporthal zitten.
Zeker niet als je weet dat Bevo wint”,
aldus de trainer.
Vlijm vertrekt woensdag met
Oranje naar Portugal voor een trainingsstage van vier dagen. Pim Augustinus
en Toon Leenders vergezellen de assistent-coach van Joop Fiege. Nederland
speelt twee keer tegen Portugal en één
keer tegen Slowakije.

Er werd vanaf het begin met druk
geserveerd en de dames wisten de
gaten in het blok van de gasten uit
Maastricht zeer goed te vinden. Vooral
Anne van den Beuken speelde een
zeer goede wedstrijd. Anouk Peeters
van meisjes B maakte haar debuut bij

dames 1 en serveerde Kessel naar de
overwinning. Hiermee blijft de achterstand op VC Landgraaf vijf punten,
maar Kessel heeft hiermee wel al de
tweede plek in de competitie veiliggesteld. De setstanden waren 25-21,
25-20, 25-13 en 25-15.

Komend weekend speelt Bevo
niet. Een week later staat de ontmoeting met Red-Rag Tachos op het
programma. Vlijm: “Zoals het er nu naar
uitziet moeten we nog vier keer winnen, willen we de finale halen. Over
het doelgemiddelde hoeven we ons
(Foto: Ebisch Media)

Te sterk voor Venlo

VV Helden zet goede
reeks voort met zege
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
De goede reeks die het eerste herenteam van VV Helden had ingezet na de winterstop, dertien punten uit vijf
duels, heeft op zondag 3 april zijn vervolg gevonden. Op sportpark Kerkeböske was Helden met 3-2 te sterk voor
VVV’03 uit Venlo, dat op dat moment bovenaan stond in de vierde klasse E.
Het was een open duel. Twee ploegen die aanvallend speelden, zorgden voor vele mogelijkheden aan
beide kanten van het veld. Dat er vijf
doelpunten vielen was dus niet gek.
Helden was de eerste ploeg die toesloeg. Al na twee minuten werd Mairen
Zeevenhoven vrijgespeeld in het vijandelijke zestienmetergebied, waarna hij
voor de openingstreffer kon zorgen.
Helden kreeg daarna goede kansen
om de score te verdubbelen, maar liet
dit na. Aan de andere kant hadden de
Venlonaren ook mogelijkheden om
de gelijkmaker binnen te schieten.
De Griekse spits Tourazidiz raakte tot
twee keer toe het houtwerk. Yusuf

Gungor had zijn vizier wel op scherp
staan, toen deze een voorzet binnenknikte voordat doelman Knippenbergh
eraan kon komen.
Na de rust vloog Helden weer uit
de startblokken. Binnen een kwartier
was er al ruim afstand genomen nadat
Mairen Zeevenhoven zijn tweede van
de middag kon maken en de ingevallen
Tom Peeters het scorebord op 3-1 zette.
Heel Helden hoopte dat het eindsignaal
eens zonder billenknijpen kon worden
bereikt (Helden wist al zijn zeges na
de winterstop immers met slechts één
doelpunt verschil te behalen). Daar
dacht de ingevallen Lars Hoogeveen
toch anders over toen deze een kwartier

voor tijd met zijn eerste balcontact de
spanning terugbracht in de wedstrijd.
De opluchting was wederom groot toen
scheidsrechter Rijbroek om iets voor
16.30 uur voor het eindsignaal floot.
Met deze overwinning passeert
Helden virtueel de Venlose tegenstander die nu meer verliespunten heeft.
Helden moet echter wel nog twee
inhaalwedstrijden winnen om ook
daadwerkelijk boven de Venlonaren op
de ranglijst te komen. HBSV uit HoutBlerick neemt na zondag de leiding
over. De Heldenaren kijken op dit
moment tegen een gat van zeven punten met de ploeg uit Hout-Blerick aan,
die wel evenveel wedstrijden speelden.

Turnster Alcides
zesde van Limburg
De finale van het LK turnen was op zaterdag 2 april in Meerssen.
Meike van GV Alcides uit Baarlo wist een zesde plek te behalen.
Op vloer haalde ze 14.000 punten. Op sprong was het vervolgens een
gemiddelde van 10.925 en op brug wist ze een score van 12.950 te
halen. Na deze onderdelen stond Meike nog eerste, maar bij balk viel
ze twee keer waardoor ze op een eindscore van 46.025 kwam en zo
zesde van Limburg werd.
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Meijelse volleyballers uit dip

Peelpush-mannen
winnen weer
Door: volleybalvereniging Peelpush
Eindelijk liet Peelpush Heren 1 weer eens van zich horen. Na een twee weken durende dip tegen DIO en
Sliedrecht was het vertrouwde spel weer terug bij de Meijelse heren. Op zaterdag 2 april was HLB Van Daal/DS het
slachtoffer. In een goed gevulde en sfeervolle sporthal De Misse in Den Dungen werden de gastheren in hun laatste
thuiswedstrijd met ruime cijfers verslagen. Peelpush startten erg gespannen en liep daardoor in de eerste set achter
de feiten aan, maar kon snel genoeg omschakelen en trok de wedstrijd naar zich toe, 0-3.

KSV D3
poulekampioen
Het turncompetitieteam D3 van gymnastiekvereniging KSV
Castellum Kessel is op woensdag 30 maart poulekampioen geworden.
Juul Peeters, Kim Franssen, Niki Kleynen, Sanne van den Beuken, Britt
Timmermans en Anouk Ottenheijm wisten met 208.800 tegen 180.500
punten te winnen van Olympia Blerick. De meiden mogen zich nu gaan
opmaken voor de competitiefinale op zaterdag 18 juni. Ook individueel
wisten de meiden de eerste vijf plekken op te eisen.

Peelpush liep vanaf het begin
achter DS aan. Het was vooral Van Daal
dat de leiding nam in de eerste set.
Eenmaal bij de twintig aangekomen
liet Peelpush zien dat het weer ‘on the
road’ is. Een 20-18 achterstand werd
omgebogen tot 22-25 en dat betekende
de eerste setwinst.
In set twee waren de rollen
omgedraaid. Nu nam Peelpush de
leiding en had Van Daal het nakijken.
Vanaf 0-0 pakte Peelpush een
voorsprong die niet meer weggegeven

werd. Met het vertrouwde degelijke en
energieke spel werd ook de tweede set
gewonnen, 19-25.
In set drie lieten vooral de meegereisde Peelpush-fans van zich horen
tussen de honderden Van Daal-fans.
Spelers, toeschouwers en danseressen zagen hoe hun Van Daal door een
sterk serverende Rogier Raemaekers
tegen een 9-0 achterstand aankeek.
Vanaf dat punt was het verzet van de
Den Dungense ploeg gebroken. De
9-19 tussenstand werd al gauw genoeg

omgezet in een 12-25 setwinst en dat
betekende weer eens een zege voor de
mannen uit Meijel.
Door deze winst heeft Peelpush het
kampioenschap nog steeds in eigen
handen. De komende drie wedstrijden
worden allemaal in de Meijelse Körref
gespeeld. Op zondag 10 april komt
Webton Hengelo op bezoek. Peelpush
moet twee wedstrijdpunten halen en
dus minimaal met 3-2 winnen om het
kampioenschap veilig te stellen.
(Foto: Wim Simons)

Inhaalwedstrijd

VC Olympia scoort negen
punten in vol programma
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen moest op donderdag 31 in Beers aantreden voor de
inhaalwedstrijd tegen Energo 2. Op zaterdag 2 april stond de geplande thuiswedstrijd tegen Saturnus uit Uden op
het programma. Energo werd met 3-1 verslagen en Saturnus moest er met 4-0 aan geloven.

Cielke Verkoeijen
Limburgs kampioen
Gymnastiekvereniging SSS Helden zond in het weekend van 2 en 3
april 22 meiden naar de LK-finale in Meerssen. Cielke Verkoeijen werd
bij de Instap N2 Limburgs kampioen. Inge Janssen veroverde een
zilveren medaille in de categorie Pupil2 N2. Lieke Teeuwen haalde
brons bij de Jeugd1 N4. Vanuit alle rondes kwamen de beste tien
turnsters van elk niveau naar deze wedstrijd. Het was dus al een
hele prestatie van alle meiden dat ze deel mochten nemen aan
het toernooi.

Met felheid en enthousiasme
werd Energo onder de druk gezet.
Wat volgde was een degelijke 3-1 winst
op een doordeweekse avond, maar nog
belangrijker, vier punten aan het conto
toegevoegd en een van de achtervolgers op grotere achterstand gezet.
Daarnaast liet de Panningse ploeg zien
dat de wedstrijd tegen Ledub een incident was, waar ze zich goed overheen
heeft gezet.
In dezelfde opstelling als donderdag startte Olympia op zaterdag.
Vanaf de eerste bal was duidelijk dat
de dames niets zouden weggeven.

Wederom was de serve, net als donderdag, het sterkste wapen. Voordat er
een volledige rotatie was gespeeld,
hadden Josien Hoeijmakers en de erg
sterk spelende Aniek Haenen, samen
al elf servepunten op hun naam staan.
De time-outs aan Udense kant konden
het tempo aan Heldense kant niet breken en met 25-16 in de eerste set was
de toon gezet.
In de tweede set kon Saturnus tot
het negende punt een kleine voorsprong behouden. Olympia liep echter
weer vrij gemakkelijk weg naar 22-17
door goede keuzes in de spelverdeling.

De tegenstander kwam op 23-23 echter
weer langszij. Een goede eindspurt was
voldoende om de set binnen te halen.
Saturnus was gebroken en kon in
de beide laatste sets de motivatie niet
meer opbrengen om tot het uiterste
te gaan. Olympia troefde hen op alle
fronten af. De 25-10 en 25-14 waren
een duidelijke afspiegeling van het
krachtsverschil en de felheid die beide
teams toonden. Met nog drie wedstrijden te gaan blijft het spannend in de
derde divisie, nu er nog vier ploegen,
waaronder Olympia, aanspraak kunnen
maken op de eerste en tweede plaats.
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Zaalvoetballers Baarlo
te sterk voor Beringe
Door: zaalvoetbalvereniging Baarlo
De eerste herenteams van de zaalvoetbalverenigingen van Baarlo en Beringe speelden op maandag 4 april
tegen elkaar. De derby eindigde in een 3-2 overwinning voor de gasten uit Baarlo.

Nipte zege
heren VC Kessel
Door: VC Kessel Heren 1
Drie weken geleden werd er nog met 3-1 kansloos verloren door het
eerste herenteam van VC Kessel in en tegen Weert. Op zaterdag 2 april stond
de thuiswedstrijd op het programma. Beide ploegen konden de winst goed
gebruiken in de strijd tegen degradatie. Kessel pakte de punten, 3-2.
Kessel begon niet slecht aan
de wedstrijd en kon een kleine
voorsprong van 13-10 nemen. Weert
kwam echter langszij en won de
set zelfs gemakkelijk met 18-25.
De tweede set ging gelijk op. Nog
steeds was het spel van Kessel niet
optimaal. De pass was redelijk, maar
aanvallend maakte het team te veel
persoonlijke fouten. Bij een stand van
17-19 voor Weert leek de Kesselse
ploeg het ook de tweede set weg te
geven. Door een goede servicebeurt
kwam de thuisploeg terug in de set,
maar bij 23-23 gaf Kessel het alsnog
weg. In een heel rommelige rally
werd de bal ruim uit geslagen en
de volgende bal scoorde Weert uit
wederom een slordig punt.

Vanaf begin van de derde set
begon Kessel vrijuit te spelen. Er was
meer servicedruk en ook aanvallend
was de ploeg agressiever. Weert had
moeite met de pass en Kessel kwam
steeds beter in hun spel. De ploeg uit
Peel en Maas liep snel uit naar 14-8 en
gaf dit niet meer weg. De set eindigde
in 25-14. Het leek erop dat Weert zich
in de vierde set herpakte, maar na een
kleine achterstand voerde Kessel de
druk weer op en kon ook de vierde set
binnengehaald worden, 25-17.
Ook de vijfde set ging eenvoudig
naar Kessel. Bij 9-3 kwam Weert nog
even terug tot 9-6, maar daarna werd
het snel afgemaakt door uit te lopen
naar 15-7.

Beringe tegen Baarlo is altijd een
speciaal affiche, aangezien het de
enige teams uit de gemeente Peel
en Maas zijn, die actief zijn in de
Hoofdklasse. Baarlo trad aan zonder
Damian Linders maar met debutant
Frank van Oijen.
Zoals gewoonlijk zakte Beringe
in tot ver op de eigen helft en
mocht Baarlo het spel maken.
Na enkele kleine kansen van Baarlo,
nam Beringe toch de voorsprong.
Ilias Amhaouch draaide weg uit de
verdediging en wist de 1-0 binnen te
schieten. Een minuut later wist deze
zelfde Amhaouch de 2-0 binnen te
schieten na balverlies op het middenveld van Baarlo.

Een slecht begin, maar toch bleef
Baarlo rustig combineren. Keeper Jim
Craenen van Beringe wist in de eerste
helft veel doelpogingen onschadelijk te
maken, maar moest in de 19e minuut
toch vissen. Een goede voorzet van
Frank van Oijen werd binnengeschoten door Frank Peeters, 2-1. Beringe
creëerde verder geen enkele kans in
de eerste helft en miste duidelijk spits
Ron van den Kerkhof.
In de rust werd besloten om
Beringe meteen onder druk te zetten
en dit leidde tot een wedstrijd met
kansen aan beide kanten. Na een
gele kaart voor Daan Verlijsdonk
kreeg Beringe enkele kansjes, maar
deze werden niet benut. Ook toen

Verlijsdonk weer binnen de lijn was,
kreeg Beringe enkele goede kansen,
maar keeper Jarno Hertsig wist drie
knappe reddingen in vijf seconden tijd
te verrichten.
Met nog acht minuten te spelen,
kwam Baarlo terecht op 2-2 via Daan
Verlijsdonk. Met nog vijf minuten
op de klok wist Baarlo de verdiende
2-3 te maken. Joël Gielen bediende
Frank Peeters en die schoot de bal
in de bovenhoek. In de slotminuut
kreeg de aanvoerder van Beringe nog
een rode kaart voor het torpederen
van Joël Gielen. Tot kansen kwam de
thuisploeg niet meer. Een terechte
overwinning voor Baarlo, dat nog een
kleine kans heeft op nacompetitie.

Hoofdrol voor keepers

Doelpuntloos gelijkspel
in Maasbree
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 Maasbree en Rood Wit ’62 uit Budel-Dorplein hebben op zondag 4 april de
punten gedeeld. Het was geen bloedeloze 0-0 wedstrijd, want beide ploegen kregen genoeg kansen. De keepers
Sjors Lintjens (MVC’19) en Rob van Lieshout (Rood Wit’62) hielden met goede reddingen echter hun doelen schoon.

(Foto: VC Kessel/Jaap van ’t Ooster)

Koningslust hard
onderuit in derby
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
De derby tussen de eerste teams van Koningslust en Beringe op zondag
3 april eindigde in een grote overwinning voor VV BEVO uit Beringe.
De gasten wonnen met 4-1.
De wedstrijd was in de eerste
minuten afwachtend van beide ploegen. In de vijftiende minuut was het
BEVO dat de score opende. Met een
aanval over rechts werd de volledig
vrijstaande Rob Minten aangespeeld
die met een strak schot de 0-1 op het
score bord zette.
Koningslust liet daarna direct van
zich horen met een goede aanval,
maar de bal werd maar net tot hoekschop verwerkt. Uit de corner kreeg
Koningslust geen kans, en was BEVO
veel sneller in de omschakeling. En
weer kon Rob Minten vrij inschieten,
0-2. Dat was ook de ruststand.
Na de rust was BEVO beter en met

snelle omschakelingen maakten ze het
de Koningsluster verdediging moeilijk.
Er volgden weer een aantal vrije trappen en bij één van deze vrije trappen,
op 25 meter van het doel, werd de
bal door Eric Minten achter Dennis
Janssen geschoten.
Bij 0-3 bleef Koningslust toch de
aanval zoeken en zag Tom Hunnekens
een vrije trap net tot corner verwerkt
worden. Even later zette Wesly Goeden
Bram Rongen vrij voor Nick Steeghs.
Bram scoorde de eretreffer, 3-1.
Met nog 10 minuten op de klok en de
stand geloofde Koningslust er nog in.
Deze hoop verdween toen Sjors van
Horen de 1-4 op zijn naam scheef.

Beide ploegen begonnen
met aanvallende intenties aan de
wedstrijd, maar de veel scorende
Kevin van Kerkhof trof in de goed
spelende MVC’19-verdediger
Erik Schoof een lastige opponent,
die hem de baas bleef. De Helmondse
tweelingbroers Chazid en Chafik
Mezziani waren handenbindertjes
voor de Maasbreese defensie, die
soeverein werd geleid door Paul van
de Kerkhof.
Op het middenveld hielden de
ploegen elkaar ook in evenwicht.

Rob Custers en de niet helemaal fitte
Ron van de Kerkhof moesten optornen
tegen een met veel inzet spelende
Helmondse defensie. In de 31e minuut
leek Ron van de Kerkhof de score
te openen, maar doelman Rob van
Lieshout wist een Maasbreese treffer
te voorkomen.
In de eerste minuut na rust ontstond een scrimmage in de Helmondse
doelmond. Er deden zich chaotische
situaties op de doellijn voor, maar de
MVC’19-spelers kregen de bal niet over
de lijn. In de 56e minuut stuitte Ron

van de Kerkhof weer op keeper Rob
van Lieshout, die in de 81e minuut
ook een afstandsschot van Willem
Holthuijsen stopte.
Rood Wit-spelers Mohammed
Amezziane, Mathijs van der Meijden
en Jeffrey Aerts ondervonden dat
MVC’19 doelman Sjors Lintjens ook uit
het goede keepershout is gesneden.
Beide ploegen verzuimden te scoren in
dit sportief duel, dat uitstekend werd
geleid door een debuterende 23-jarige
scheidsrechter uit Uden.
(Foto: Math Geurts Fotografie)
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Boswachterij De Kievit opent in de zomer een Prikkelpad

‘Een pad waar gehandicapten de natuur
kunnen beleven’
Herman en José van Dijnen uit Beringe zijn bezig met een speciaal project op hun bosperceel aan het Marispaedje in Beringe. In het natuureducatief centrum Boswachterij De Kievit willen ze komende zomer een Prikkelpad
openen. Dat is een belevingspad waar de zintuigen van mensen met een beperking geprikkeld worden. Op donderdag 14 april ontvangen ze een cheque van drieduizend euro van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind (NSGK) om het idee uit te werken. Samen met de donaties van enkele andere fondsen kan het Prikkelpad nu
gerealiseerd worden.

Herman vertelt over wat er zoal te
zien zal zijn op het pad. Twaalf natuurelementen worden er gerealiseerd.
“Er is bijvoorbeeld een voelsteen. Dat
is een grote kei die rondgedraaid kan
worden. Op de ene kant staat de zon
en is de steen dus warm. Zo kunnen
de bezoekers het verschil tussen koud
en warm voelen. Er staan straks ook
acht voelkastjes langs de route. In die
kastjes zitten spullen als takjes en
mos. Die kunnen ze dan echt voelen en
ruiken. Verder is er nog een kruidenrotonde, komen er bakken met water,
zand en gras, is er een knuffelboom
en liggen er een soort hunebedden
waar de deelnemers op kunnen liggen. En dan heb ik nog niet eens alles
gehad.”

Voelkastjes en
knuffelboom

Het gaat nog enkele maanden
duren voordat het klaar is, vertellen
Herman en José van Boswachterij De
Kievit. Het pad is vooral bedoeld voor

mensen in een rolstoel, blinden en
slechtzienden. José: “Op het pad maken
ze gebruik van alle zintuigen. Ze kunnen de natuur zien, voelen, ruiken

en horen. We hebben al een perceel
waarop kinderen en volwassenen
kennis kunnen maken met de natuur.
Nu gaan we nog een stapje verder.”

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

Herman en José zagen het idee
voor het eerst in België. ”Sinds 2010
werken we nauw samen met de
St. Josephschool in Beringe en met
5x Beringen”, vertelt Herman. “Dat is
een uitwisselingsproject waarbij zeven
dorpen uit vijf landen met de naam
Be(h)ringe(n) elkaar iedere drie jaar
ontmoeten. Ze hadden toen als thema
Beringe Natuurlijk. De kinderen van
de basisschool hebben toen het logo
van 5x Beringen in buxusplanten
gemaakt. Drie bakken van twee meter
lang moesten daarna ergens komen te
staan. Toen hebben ze ons gevraagd

of dat op ons perceel kon. Zo is het
contact ontstaan.”
Op uitnodiging van Belgisch
Beringen togen Herman en José,
vergezeld door wethouder Raf Janssen,
enkele leden van het Gehandicapten
platform en Dorpsoverleg Beringe een
paar maanden later naar het Belgische
Prikkelpad, waar ze meer uitleg kregen.
De initiatiefnemers waren meteen
enthousiast en toen de wethouder
vroeg of het iets voor Herman en José
was, was het antwoord wel te raden.
José: “Toen wisten we vrij vlot dat we
dat ook gingen doen.”

Bomen verwoest
door storm
Herman en José hebben de ruimte
voor een dergelijk pad. Herman erfde
zo’n dertig jaar geleden een stuk grond
van zijn vader. De bomen op het bosperceel werden door een storm in 2007
vrijwel allemaal verwoest. Ze besloten
er toen een educatief centrum van te
maken. Herman is er iedere dag te
vinden. “Ik verzorg er de dieren en er
is altijd wat te doen”, vertelt Herman.
“Er liggen bijvoorbeeld nog een grote
vijver, een kikker- en paddenpoel, een
vleermuiskelder, een vogelbroedplaats
en een speeltuintje. Mensen kunnen
op aanvraag een rondleiding krijgen en
leren over de natuur. Nu gaan we dus
nog een stapje verder en kunnen in de
toekomst ook mensen met een beperking een kijkje nemen in ons bos.”

Leven zonder pijn

Thema-avond
Zij-actief en LKV
De Meijelse afdeling van Limburgs Katholieken Vrouwen
beweging (LKV) houdt op dinsdag 12 april een thema-avond in Meijel.
Frank Prikanowski komt langs om te spreken over het thema Leven
zonder pijn.
Spreker Frank Prikanowski is
volleerd acupuncturist en para
medisch natuurgeneeskundig
therapeut. Hij is medeoprichter van
gezondheidscentrum Ashana Holistic
Care in Tegelen en behandelt onder

andere pijnbestrijding en mensen
met acute en chronische pijn en vele
andere klachten. De avond vindt
plaats bij gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel en begint
om 20.00 uur.

Plezier & Passie

Oldtimers en modeshow in
Panningen
Het centrum van Panningen stond zondag 3 april volledig in het teken van kleding en auto’s. Tijdens het
voorjaarsevenement Fashion&Cars werden diverse soorten en maten auto’s en oldtimers op het
Raadhuisplein en daaromheen te bekijken. Daarnaast werden er modeshows gehouden, waar de laatste
trends op het gebied van kleding werden geshowd. Aan het evenement namen diverse ondernemers van het
Panningse centrum deel.

Tv-opnames bij
streekmuseum
Het programma Plezier & Passie heeft op zaterdag 2 april opnames
gemaakt in streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden.
Plezier & Passie is een
programma over vrije tijd. De
makers bezoeken plekken in het
land waar je kunt ontspannen en
genieten. Ook volgt het programma
Nederlanders die met veel plezier en

passie hun vrije tijd invullen.
Op zondag 10 april wordt
het programma uitgezonden op
de zender RTL 4 en het wordt
herhaald op zaterdag 16 april
om 14.30 uur.
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Extra lange dagwandeltocht

Zevende editie
Rundje Koeberg Extra
Op zondag 10 april vindt de zevende editie van de dagwandeltocht Rundje Koeberg Extra plaats in Helden. Naast de
gebruikelijke onderdelen kan er tijdens deze editie worden deelgenomen aan een extra lange dagwandeltocht.

Psychische klachten op humoristische wijze

Cabaretvoorstelling
Geen Paniek
De cabaretvoorstelling Geen Paniek is zaterdag 9 april te zien in het
DOK6 Theater in Panningen. De opvoering gaat over psychische klachten als
angst en depressie.

De wandelingen starten zoals
gebruikelijk vanuit dorpscentrum
Kerkeböske in Helden. Wandelaars
hebben de keuze uit afstanden van
5, 10, 16, 24 en 32 kilometer. Alle
routes zijn gevarieerd, gaan grotendeels over onverharde wegen en zijn
geheel bewegwijzerd. Ook dit jaar
gaan de routes een andere richting op,
waardoor deelnemers de afgelopen
edities steeds een ander stukje van

de gemeente Peel en Maas hebben
gezien. Dit keer gaan de routes richting
Grashoek. Op de afstanden van 16, 24
en 32 kilometer kan er worden gepauzeerd bij Neessen Aardbeienplanten &
Aspergeplanten in Grashoek. De wandelaars van de 10 kilometerroute kunnen pauzeren bij Robuust in Panningen.
Inschrijven voor de wandelingen
kan op zondag 10 april vanaf 07.30
uur. De tochten van 5 en 10 kilometer

starten tussen 07.30 en 13.00 uur.
Tussen 07.30 en 12.00 uur starten de
deelnemers aan de 16 kilometertocht,
tussen 07.30 en 11.00 uur begint de
24 kilometerroute en deelnemers aan
de 32 kilometer kunnen tussen 07.30
en 10.00 uur starten. De tocht sluit om
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie
over Rundje Koeberg op
www.rundjekoeberg.nl

Het is voor het eerst dat dit thema
wordt opgevoerd in een Nederlands
theater. Cabaretier Marjolijn van Kooten
en psychiater Bram Bakker hebben
beiden te maken met psychische klachten. De een als patiënt, de ander als
behandelaar. Bram Bakker is de eerste
psychiater in Nederland die zijn kennis
op humoristische wijze deelt op de
planken. “Met een theatervoorstelling
bereiken we een groot publiek”, aldus
de psychiater. “En dat is hard nodig
om het taboe rondom angst, depressie
en zelfmoord te kunnen doorbreken.
De meesten isoleren zich omdat ze er
niet over durven praten”, aldus Bakker.
“Er is veel onwetendheid en vaak ook
onbegrip vanuit de directe omgeving.

Met alle gevolgen van dien.”
Cabaretier Marjolijn van
Kooten leed jarenlang aan een
zware angststoornis. Met hulp
van Bakker ontdekte ze haar
grootste passie: cabaret. Ze volgde
een theateropleiding en won in
2010 zilver bij het Amsterdams
Kleinkunst Festival. Haar angst is
onder controle. “Nu wil ik andere
mensen met angstklachten laten
zien dat er hoop is”, aldus Van
Kooten. Ze schreef eerder al het boek
Schijtluis, over haar angsten en die
van enkele bekende Nederlanders.
De voorstelling wordt begeleid door
Richard Kemper, bekend van Veldhuis
& Kemper en begint om 20.15 uur.

10 april

ROMMELMARKT
Carbootsale Kessel
8.30/15.30 uur 90 stands
Rijksweg 30, 5995 NW
Frituur de Viersprong

1 mei MEGA Carbootsale Horst
Voor meer informatie zie:

www.carbootsalehorst.nl

Rondje kunst in Meijel
Liefhebbers van kunst konden op zondag 3 april hun hart ophalen bij de opening van het Ommetje KEN
(Kunst, Erfgoed en Natuur) Meijel. Nadat wethouder Roland van Kessel om 10.30 uur de officiële opening had
verricht, konden belangstellenden hun tocht beginnen langs de vele kunstwerken die in en rondom Meijel
tentoongesteld werden. De lengte van de tocht was 4,5 kilometer. De route was gemarkeerd met linijzers
(turfschoppen) waarop informatie stond over het kunstwerk waar de betreffende linijzer bij te vinden was.
De tocht begon bij gemeenschapshuis D’n Binger en duurde tot ongeveer 17.00 uur.

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Lenaterkt
m

14.00-16.00 uur

Zaterdag l
23 apri

LOCATIE:
De Fabriek Maasbree

Venloseweg 25 Maasbree
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Alle kernen

Goede Doelen Week
ma 11 april – zo 16 april
Locatie: huis-aan-huis

Baarlo
Après-Ski

vr 8 april 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa

Van Maasakkers en
Cools bij DOK6
Gerard van Maasakkers en Frank Cools komen op vrijdag 8 april naar
de theaterzaal van DOK6 in Panningen. De twee zangers houden het simpel
en begeleiden zichzelf op gitaar, ukelele en misschien een orgeltje. In de
voorstelling ‘Maar liefje, nu heb je geen voetjes’ zingen de twee liedjes
van onder andere Van Maasakkers en zangers als Ramses Shaffy,
Bram Vermeulen en Louis Neefs.
Gerard van Maasakkers won in
2011 en 2013 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied, en is
uitgeroepen tot ereburger van Brabant.
Hij is al zo’n 35 jaar singer/songwriter
en brengt nog steeds nieuwe muziek
uit. Frank Cools studeerde aan de
conservatoria van Gent en Antwerpen.

Hij was tien jaar lang presentator en
programmamaker bij VRT Radio 1.
Maar vooral is hij een gedreven
podiumkunstenaar. Hij zingt, acteert,
vertelt, schrijft en componeert.
De voorstelling vindt plaats
op vrijdag 8 april om 20.15 uur in
DOK6 Theater.

Voorjaarsconcert en tentoonstelling

Koninklijke Fanfare
Maasoever Kessel viert
160-jarig jubileum
De Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel viert haar 160-jarig jubileum
dit jaar met een voorjaarsconcert in de kerk van Kessel en een tentoonstelling in Kasteel De Keverberg in het dorp aan de Maas.

Informatiebijeenkomst
WhatsApp buurtpreventie
ma 11 april 19.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder

Beringe

Workshop dansen
wo 13 april 19.30 uur
Organisatie: Eige Wiës Beringe
Locatie: Hoove de Vriendschap

Grashoek
Grashoek Weet

vr 8 april 20.00 uur
Locatie: café-zaal Leanzo

Helden

DJ La Fuente
za 9 april 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Rundje Koeberg Extra
zo 10 april vanaf 07.30 uur
Organisatie: Rundje Koeverg
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Herdenkingsbijeenkomst
oud-Indiëgangers

wo 13 april 20.00 uur
Organisatie: Blauw Blood
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

zo 10 april 10.00 uur
Organisatie: Historische Werkgroep
de Brede, oud-Indiëgangers
Locatie: Aldegundiskerk

Kessel

Lezing en tentoonstelling
Shinkichi Tajiri

Wielerweekend
za 9 april 18.00 uur
zo 10 april 13.00 uur
Organisatie: Wieler Promotie Kessel
Locatie: centrum, rondom café
Biej Ton en Marij

Rommelmarkt Carbootsale
zo 10 april 08.30-15.30 uur
Locatie: frituur De Viersprong

Tentoonstelling jubileum
Fanfare Maasoever
vanaf zo 10 april 10.00-19.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare
Maasoever
Locatie: Kasteel De Keverberg

Voorjaarsconcert jubileum
Fanfare Maasoever
zo 10 april 18.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare
Maasoever
Locatie: kerk O.L. Vrouwe Geboorte

Koningslust

Kledinginzamelingsactie
vr 8 april hele dag
za 9 april 09.00-12.00 uur
ma 11 april vóór 09.00 uur
Org: basisschool De Springplank
en ZijActief
Locatie: familie Verhaegh,
Poorterweg 103

Huiskamerconcert
zo 10 april 11.00 uur
Org: Cultuurpodia Peel en Maas
Locatie: huiskamer familie
Klaasen, Roggelseweg

Snuffeltrainingen turnen
In 1856 werd de Fanfare
Maasoever opgericht onder de naam
De Vooruitgang. Die naam werd in
1911 veranderd in Fanfare Maasoever
Kessel. Tijdens het eeuwfeest in 1956
kreeg de fanfare het predicaat
‘Koninklijk’ en in 2006 werd voor het
eerst een PROMS-concert gehouden
in Kessel.
Bij het voorjaarsconcert
opent het Bläserensemble des
Pascal-Gymnasiums uit het Duitse
Grevenbroich, dat bestaat uit zo’n
veertig leerlingen van het gymnasium onder leiding van Ulrike Küpper
de avond. De Koninklijke Fanfare
Maasoever, onder leiding van Hans
Breuls, zal hierna het concert voortzetten met een aantal muziekstukken.
Daarnaast treden het mannenkoor

Vervolgavond
Nacht van het Dorp

Maasbree

BSAC Appeltaart Actie
ma 4 april – zo 10 april
Org: handbalvereniging BSAC
Locatie: huis-aan-huis verkoop,
za 16 april thuisbezorgd of
afgehaald

zo 10 april 11.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en
Peel, Giotta Tajiri
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Kennismakingsclinic
Dynamic Tennis
wo 13 april 18.30-21.00 uur
BCM’80 en LTC Maasbree
Locatie: sporthal d’n Adelaer

Interactieve dorpsavond
di 12 april 20.00 uur
Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: zaal Niëns

Meijel

Kofferbakverkoop
zo 10 april 09.00-16.00 uur
Schutterij St. Willibrordus
Locatie: schuttersterrein
Nederweerterdijk

Thema-avond
Leven zonder pijn
di 12 april 20.00 uur
LKV Meijel en Zij-Actief
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Panningen

Van Maasakkers en Cools
vr 8 april 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Cabaretvoorstelling
Geen paniek
za 9 april 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Aodemnoët, solisten Ruud Breuls
wo 13 april 13.30-15.15 uur
Cabaretavond
(trompet), Ankie Mofers (saxofoon)
do 14 april 19.30 uur
Organisatie: SSS Helden
en Ton Janssen (zang) samen met de
Locatie: DOK6 Theater
Locatie: turnhal gemeenschapsFanfare op.
centrum Kerkeböske
Tijdens de tentoonstelling zijn
diverse voorwerpen van de fanfare
door de jaren heen te vinden. Onder
andere de eerste vaandels, uniformen,
oude foto’s, instrumenten en oorkondes
zijn te bezichtigen.
Het voorjaarsconcert vindt plaats op
Cultuurpodia houdt op zondag 10 april een huiskamerconcert in Helden. Egbert Derix en Herman Verweij
zondag 10 april in de kerk van Kessel
verzorgen een optreden in de huiskamer van de familie Klaasen aan de Roggelseweg in Helden. Het concert
en is bedoeld om het jubileumjaar in
begint om 11.00 uur.
te luiden. De inloop is vanaf 18.00 uur
in de Kerk ’O.L. Vrouw Geboorte’ van
Kessel. Het concert begint om 18.30
uur. De tentoonstelling in Kasteel De
Keverberg is vanaf zondag 10 april
geopend van 10.00 tot 19.00 uur en
duurt tot eind mei.

Huiskamerconcert Helden

Cabaretavond bij
theater DOK6
Tien aanstormende cabarettalenten treden donderdag 14 april op tijdens
een cabaretavond bij DOK6 Theater in Panningen.
Die avond staan Aron Elstak,
Martijn Hillenius, Kirsten van Teijn, Yora
Rienstra, Kim van Zeben, Matroesjka,
Thomas Smith, Dian Liesker, René van
Meurs en Ronald Smink op het podium
in Panningen. Deze artiesten laten stuk

voor stuk het beste van zichzelf zien
tijdens een avond vol humor, liefde,
herkenning en absurdisme.
Deze voorstelling begint om
19.30 uur. Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu

Egbert Derix is componist en pianist
en Herman Verweij is dichter. Als eerste
spelen zij Awater, een langer gedicht
van Martinus Nijhoff. Hierin gaat de
ik-figuur op zoek naar een reisgenoot.
Hij volgt nieuwsgierig een mysterieuze

man, die op zijn kantoor Awater wordt
genoemd. Na de pauze wordt een
collage van teksten uit De straat en het
struikgewas, geschreven door Armando,
gespeeld. Deze ziet als opgroeiende
puber hoe zijn omgeving verandert

nadat de Duitsers zijn leven zijn binnengetrokken. Armando schrijft in de
hem zo kenmerkende stijl, recht voor
zijn raap. Stuur voor meer informatie een mail naar
pr@cultuurpodiapeelenmaas.nl
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Kerkberichten

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

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

Filmconcert Maasbree
Fanfare Sint Aldegondis uit Maasbree speelde zaterdag 2 april muziek van films als Back to the Future,
Harry Potter, Grease en Indiana Jones tijdens het filmconcert in trefcentrum D’n Adelaer. De bezoekers konden
onder het genot van een hapje en een drankje een aantal filmmomenten herbeleven door de bekende
muziek, die gespeeld werd door de fanfare. Ook de muziek van Ennio Morricone, die een Oscar ontving voor
zijn werk, werd tijdens het concert gespeeld. Het concert was tevens het afscheid van dirigent Gert-Jan
Rongen, die na zes jaar afscheid neemt van de fanfare.

Tentoonstelling bibliotheek Maasbree

Lezing Shinkichi Tajiri
Giotta Tajiri geeft op zondag 10 april een lezing in de Bibliotheek Maasbree. Deze lezing gaat over haar vader,
de Baarlose beeldhouwer Shinkichi Tajiri die in 2009 overleed.

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 april
09.30 uur H. Mis t.i.v. oud-pastoor
Peeters en ouders en Louis Peeters en
Anna Peeters-Peeters en fam
13.30 uur Doopviering van Sterre van
Wilderen, Past. Esserstraat, Beringe

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 9 april
Geen H. Mis
Zaterdag 16 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Toon Janssen
en An Janssen-Lormans (gest. jrd.);
Fam. Hanssen-Willemsen en BruynenWillemsen wegens verjaardagen

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 april
H. Mis 11.00 uur t.i.v. fam. DelissenKersten en overl. fam. (jaardienst)

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 april
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. fam.
Spreeuwenberg-Ramakers
Zaterdag 16 april
Geen H.Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jos Lemmen (zeswekendienst); Anna
Jacoba Smits-Kessels en overl. fam.
(jaardienst); Lei van den Beuken
en fam. Steijvers (verj); overl. oud.
Leonardus Rijs en Wilhelmina Peters
(jaardienst); Jan Nijssen (verj); Pieter
Jan Janssen en Maria Petronella
Janssen (jaardienst); Julie van Dooren
(jaardienst); Cor Kruijk (coll verj);
Harrie Klompen (jaardienst); Anna
Janssen (coll); overl. ouders Verbongvan Soest; Mart Verhaegh en overl.
fam. Verhaegh-Jacobs; Cor en Carla
Janssen

Overhand knot van Shinkichi Tajiri (1996) op de markt in Baarlo
Vorig jaar verscheen het boek
’Shinkichi Tajiri Universal Paradoxes’
van de hand van Giotta Tajiri. Ook is
vanaf zondag 10 april een tentoonstelling over Tajiri te zien in de bibliotheek. Naar aanleiding hiervan wordt
de lezing over het leven en werk van
Tajiri gehouden.
Aan de hand van drie belangrijke
thema’s in zijn werk ‘krijger, knoop
en de Berlijnse muur’ wordt inzicht
gegeven in de paradoxale leefwereld
van de kunstenaar met als vraag:

Hoe heeft zijn leven in verschillende
landen en met andere culturen zijn
kunst gevormd?
De levensloop van beeldhouwer,
fotograaf, graficus, schilder en
ambachtsman Shinkichi Tajiri heeft een
belangrijke rol gespeeld in zijn kunst.
Hij was zoon van Japanse ouders en
werd geboren in de Verenigde Staten.
Uit protest tegen de behandeling
van de Japanse Amerikanen tijdens
de Tweede Wereldoorlog en daarna,
verliet Tajiri in 1948 de Verenigde

Staten. Hij reisde naar Parijs, het
toenmalige ‘Mekka voor de kunst’.
Daar kwam hij in contact met de
Nederlandse leden van de CoBrA
beweging; Constant, Appel en
Corneille. In Parijs leerde hij Ferdi
Janssen kennen en vestigde zich
in 1956 met haar in Amsterdam.
Van 1962 tot aan zijn overlijden
in 2009 woonde hij in Baarlo op
Kasteel Scheres.
De lezing bij de bibliotheek in
Maasbree begint om 11.00 uur.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 7 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 9 april
H. Mis 19.00 uur – dameskoor
t.i.v. Thea Schriks (coll); Mathilde
Steeghs-Franssen en zoon Léon
(gest.jaard); Wiel Strijbosch en Lien
Strijbosch-Geris (gest.jaard); Wiel
Brummans (jaardienst); Frits en Mien
Vestjens-Beijers, Pieter Vestjens en
schoonzus Hetty (uit dankbaarheid);
Dien Peggen-Kusters (coll); Harrie
Vrinssen en Jo van den Eijnden (gest.
jaard); Fina Jegers-de Haan (coll); -Jos
Peeters en Nel Peeters-Brummans
(jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 11 april
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 12 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 14 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 9 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd
koor t.i.v. Truus Ghielen-Kurvers
(zeswekendienst); Mat Vinken
(jaardienst) en overl. fam; Herm
Janssen (verj.); Truus JanssenLemmen (coll) en Kuüb Janssen en
Tinus Kersten; Beb Wijnen-Hermans;
Joke Goes
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Lente kriebels!

D!

Altijd direct de beste prijs!

Gratis

keukenadvies incl. 3D ontwerp

Cali
alpin wit
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 4799,5 jaar apparatuurgarantie
Incl. stenen werkblad € 5599,-

Keuken 285 x 187 cm
afzuigkap

Compleet met:
koel-vriescombi
oven

vaatwasser

gaskookplaat

werkblad

spoelbak

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 0475-691548

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
* 2e keuken gratis is een kinderkeuken (excl. keukenaccessoires) bij aankoop van een complete keuken zolang de voorraad strekt.

