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Met u wil de raad in gesprek over:

Het bestemmingsplan woningbouw
hart voor Maasbree en de Heldense bossen.
De raad nodigt u uit voor de Beeldvormende Vergadering
op dinsdag 26 april om 19.30 uur, om in gesprek
te gaan met raadsleden. De vergaderlocatie is:
Unitas, Wilhelminastraat 11a in Baarlo.
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels!
Voor meer informatie kijk op: www.peelenmaas.nl >
bestuur > Beeldvormende Vergadering > 26 april 2016
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Jubileum voor wensbus
Baarlo-Maasbree
De wensbus die in Baarlo en Maasbree rondrijdt, vierde op woensdag 13 april zijn 1-jarig jubileum. Iedere dag rijden vrijwillige chauffeurs met de bus rond om bijvoorbeeld
ouderen naar een bestemming binnen de gemeente te brengen. De dorpsdagvoorzieningen in de dorpen zijn twee van de vaakst voorkomende bestemmingen. Op de foto
wordt mevrouw Manders-Niessen uit de bus geholpen door chauffeur en penningmeester van de wensbus Noud Janssen, zodat ze haar plek bij de dagvoorziening in sociëteit
’t Hofje in Maasbree weer in kan nemen. Mevrouw Manders-Niessen maakt vier dagen in de week gebruik van de bus om van haar huis naar de dagvoorziening te komen en is
heel tevreden over de service. Zoals medegebruiker van de dagvoorziening mevrouw Koebergen zegt: “Ik weet niet hoe ik anders hiernaartoe zou moeten komen.”
Lees verder op pagina 17

Politie zoekt informatie

Heldens echtpaar vermist
De politie is op zoek naar Mark en Suzan Buitenhuis-Bouten uit Helden. Het echtpaar wordt sinds zaterdag
9 april vermist. De politie heeft al diverse tips ontvangen, maar volgens een woordvoerder blijft het ‘zoeken naar
een speld in een hooiberg’.
De ex-man van Suzan merkte
zaterdag de vermissing op toen hij
zijn twee zoons kwam brengen.
Het hele huis was overhoop gehaald
en deuren en ramen stonden open.
Daarop alarmeerde hij de politie.
Die wilde wegens privacyredenen in
eerste instantie geen mededelingen
doen over de vermissing. Op zondag
10 april kwam familie van Mark en
Suzan zelf met een speciaal opge-

richte facebookpagina naar buiten
waarmee ze aandacht vragen voor
de vermissing. Die pagina wordt veel
bekeken en gedeeld. Ook zijn daar
al diverse r eacties en tips binnen
gekomen. Om technische r edenen was
die facebookpagina woensdag 13 april
onbereikbaar. Volgens de politie werd
eraan gewerkt die weer in de lucht te
krijgen. Ook hebben diverse landelijke media inmiddels aandacht aan

de vermissingszaak besteed. De twee
kinderen die Suzan met haar ex-man
heeft, zijn ondergebracht bij familie.
De politie heeft het huis het hele
weekend onderzocht en buurtbewoners
ondervraagd. De politie houdt rekening
met meerdere scenario’s. Zowel een
vrijwillige verdwijning als een misdrijf
wordt niet uitgesloten. “Het onderzoek
loopt nog volop. We hebben buurtonderzoek gedaan, in en rondom het

huis gezocht en met buurtbewoners
en familieleden gesproken. We blijven
samen met hen zoeken en gaan alle
tips na die we binnenkrijgen”, aldus een
politiewoordvoerder. Waarom of hoe het
stel is verdwenen, is nog niet duidelijk.
Volgens de politie hebben Mark (39) en
zijn vrouw Suzan (38) hun huis aan de
Molenstraat in Helden, naast Snackpoint
D’n Tram, ergens tussen vrijdagavond en
zaterdagmiddag verlaten. Ook wordt er
gezocht naar de verdwenen auto, een
rode Suzuki Wagon R met het kenteken
76-LF-GD. Vermoed wordt dat ze met
dat voertuig zijn vertrokken. “Er zijn

meerdere tips binnengekomen, waaronder over de auto. Jammer genoeg
zit de gouden tip er nog niet bij, dus
het is voorlopig zoeken naar een speld
in een hooiberg”, aldus de politie.
Suzan heeft stijl haar, los of in een
staart gedragen, en draagt een bril.
Mark heeft grijs haar, een ringbaardje
en draagt ook een bril. De politie is op
zoek naar getuigen. Mensen die na
zaterdag 9 april contact hebben gehad
met Mark en Suzan of informatie hebben over hun huidige verblijfplaats,
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900 88 44.
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Zangvereniging Aodemnoët uit Kessel loopt geld mis

‘Wij zijn de dupe van illegale ijzerophalers’
Zangvereniging Aodemnoët uit Kessel heeft als enige vereniging een
vergunning van gemeente Peel en Maas om het oud ijzer op te halen in
Kessel en Kessel-Eik. Toch loopt de vereniging veel geld mis door personen
die het ijzer illegaal meenemen zodra het aan de weg is gelegd door de
bewoners van de dorpen. Een woordvoerder van de oudijzercommissie van
Aodemnoët schat dat de zangvereniging sinds eind 2014 tussen de
vijfhonderd en duizend euro is misgelopen.
“Wij komen iedere laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en
12.00 uur het ijzer ophalen”, vertelt
Aodemnoët. “Dat weten de mensen in
Kessel en Kessel-Eik, maar dat weten
die illegale ophalers natuurlijk ook.
Zij rijden gewoon een paar uurtjes
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eerder door de straten en pikken dan
het ijzer op dat langs de weg ligt. Dan
kunnen wij dus minder ophalen en
dus minder geld verdienen. Wij zijn de
dupe van die illegale ophalers.”

Niet te traceren
Er zijn wel mensen in het dorp die
er iets van zeggen tegen de ‘illegalen’,
laat de vereniging weten. “Maar niet
iedereen is zo vroeg wakker op
zaterdag. Er zijn genoeg mensen die nog
liggen te slapen en die zien dat het ijzer
weg is als ze opstaan. Zij weten dan
ook niet waar het naartoe is. Het is niet
meer te traceren of wij als vereniging
het hebben, of dat de illegale ophalers
het meegenomen hebben.”

Politie moet ze
betrappen
De politie kan weinig doen
aan de illegale praktijken van de
ophalers, ondanks dat ze het ophalen
aankondigen. ”Ze gooien briefjes in
de brievenbus waarop staat wanneer
en hoe laat ze langskomen om het
ijzer op te halen”, vertelt een lid van
de zangvereniging. “Er staat zelfs
een telefoonnummer op. De politie
wordt hierover geïnformeerd en
waar mogelijk controleren ze en
schrijven ze eventueel een boete uit.
De illegale ophalers trekken zich er
echter niets van aan. Daarnaast is

het zo dat de politie ze op heterdaad
moet betrappen. Met een kar vol met
ijzer door een dorp rijden, is immers
gewoon legaal. De politie moet zien
dat ze het ijzer van de stoep halen.”
Naast het geld dat ze mis
lopen door het illegale ophalen, is
de vereniging ook al vier keer het
slachtoffer geweest van diefstal.
Het ijzer wordt opgeslagen in een

grote container bij één van de leden
die in het buitengebied woont. Daaruit
werd al verschillende keren ijzer weggehaald. “Dat heeft ons in totaal al
ongeveer negenhonderd euro gekost”,
vertelt Aodemnoët. “We hebben de
containernu al dichter bij de openbare
weg gezet, zodat er meer zicht op is.
Edelmetalen als koper en lood slaan we
uit voorzichtigheid tegenwoordig achter

slot en grendel op.”
Aodemnoët vraagt alle inwoners
van Kessel en Kessel-Eik om zich in de
week voorafgaand aan de laatste zaterdag van de maand te melden. Door te
bellen of een berichtje te sturen naar
06 55 92 04 39 weten de leden van
Aodemnoët waar ze het ijzer op kunnen halen en weten de inwoners waar
het ijzer naartoe gaat.

Dronken
chauffeur
verliest
rijbewijs
Politie Peel en Maas heeft
donderdag 7 april een dronken
vrachtwagenchauffeur van de weg
gehaald in Kessel. De chauffeur
had zeven keer meer alcohol
gedronken dan toegestaan.
Een getuige die de dronken
chauffeur had zien rijden,
alarmeerde de politie. Die voerde
ter plaatse een alcoholcontrole uit,
waaruit bleek dat het alcohollimiet
was overschreven. Op het bureau
werd een ademanalyse afgenomen,
waaruit naar voren kwam dat de
chauffeur ruim zeven keer teveel
alcohol had gedronken dan is
toegestaan. Er werd een forensisch
arts gewaarschuwd om de mate van
vergiftiging vast te stellen. Volgens
de politie zou deze mate van
alcoholgebruik voldoende zijn om
de man op te nemen in een kliniek.
De chauffeur moet binnenkort voor
de rechter verschijnen. Het rijbewijs
van de man is ingevorderd.
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Windmolenpark in
Peel en Maas

Heerlijke speltkoeken!

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft bij de raadsvergadering op dinsdag 5 april ingestemd met de komst
van een windmolenpark in de gemeente. De locatie voor de vier of vijf windturbines moet nog onderzocht worden.
Daarmee is Peel en Maas, na gemeente Leudal, de tweede gemeenteraad uit de duurzaamheidssamenwerking
tussen Nederweert, Weert, Leudal en Peel en Maas die instemt met een windpark.

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

VROEGE VOGEL

KORTING

BEN JIJ EEN

ZATERDAG

vroege vogel? 16 APRIL
van 9.00 tot 12.00 uur

OP HET HELE

Het windmolenpark Neer dat vanuit veel dorpen in Peel en Maas goed te zien is
Gemeente Peel en Maas werkt
met de drie andere gemeentes en de
provincie Limburg samen op het gebied
van duurzame energie. De gemeentes
hebben samen uitgangspunten op
papier gezet om windenergie te
stimuleren en faciliteren. De colleges
van gemeentes Leudal, Nederweert
en Weert stemden ook in met het
plan voor windparken in de eigen
gemeente, maar alleen bij Leudal ging
ook al de gemeenteraad akkoord.
Eén van de uitgangspunten in
het akkoord is dat de inkomsten uit
de windmolens terugvloeien naar
de lokale gemeenschappen. Ook is

opgenomen dat de windturbines
op een ‘goede’ plek komen te
staan, waarbij er rekening wordt
gehouden met de ‘functiecombinatie
en landschappelijke inrichting’. De
gemeente gaat nu onderzoeken of
er partijen zijn die een windpark
willen ontwikkelen. Er wordt ook
gekeken naar gebieden waar het
windmolenpark kan verrijzen en
partijen die interesse hebben om te
bouwen, worden getoetst aan de
gestelde uitgangspunten.
Grondspeculatie, het tactisch kopen
van grond om het later weer met winst
door te verkopen, moet voorkomen

ASSORTIMENT

worden, aldus de gemeente.
Dat moet gerealiseerd worden door
met een aantal zaken rekening te
houden. “In het zoekgebied moet
één samenhangend windmolenpark
ontwikkeld worden”, laat de gemeente
weten. “Alle grondeigenaren moeten
een eerlijke grondvergoeding krijgen.
In iedere gemeente wordt tenminste
één windenergielocatie ontwikkeld
van vier of vijf windturbines. Daarbij
werken de vier gemeentes samen,
ook met eventuele gemeenteoverschrijdende locaties. De provincie
ondersteunt de gemeentes in het
proces.”

20%
KORTING

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
groenrijk.nl of vraag het aan één van onze medewerkers.

ZONDAG OPEN!

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijk.nl

SCHOONMAAKMEDEWERKER KEUKEN

Politie Peel en Maas was in 2015 in 85,7 procent van de noodgevallen binnen vijftien minuten aanwezig op
de betreffende plek. Het landelijke percentage lag vorig jaar op 85 procent. De norm die de nationale politie
zichzelf stelde om in negentig procent van de gevallen binnen het kwartier aanwezig te zijn, werd op de meeste
plekken niet gehaald. Die cijfers bracht nieuwswebsite Nu.nl onlangs naar buiten.
Vooral in de noordelijke gemeentes van Groningen en Friesland
haalden de meeste politiekorpsen
een lager percentage. De reden dat
in Peel en Maas en andere landelijke
gebieden, zoals in de noordelijke
provincies ook vaak het geval is, de
norm van negentig procent niet is
gehaald, is omdat die gemeentes
uitgestrekt zijn. “De bevolkings
dichtheid is laag en dorpjes liggen
ver uit elkaar, waardoor het verder
rijden is voor politieauto’s”, laat een
woordvoerder van de politie weten.
“Die percentages net zo hoog krijgen
als in de stedelijke gebieden in

Nederland, is heel erg lastig en vrijwel
niet te doen.”

Op tijd helpen
Dan is er ook nog het probleem
van te weinig personeel in een te groot
gebied. “Als er meerdere incidenten
tegelijkertijd plaatsvinden, zijn er te
weinig voertuigen om overal naar
toe te gaan”, vervolgt de woordvoerder. “Dat is ook één van de redenen
waarom de honderd procent nooit
gehaald zal worden. En dan heb je in
Limburg ook nog altijd de Maas, waar
je maar op een paar punten overheen
kunt. Dat zorgt ervoor dat het kwartier

niet altijd gehaald wordt. We zijn er
bij de politie echter constant mee
bezig en proberen er altijd voor te
zorgen dat het percentage omhoog
gaat, zodat we iedereen op tijd
kunnen helpen.”
De uitleg van de politie is terug te
zien in de gegevens van omliggende
gemeentes. In de landelijke gemeentes Leudal en Beesel was de politie
respectievelijk in 76,4 en 70 procent
van de gevallen binnen het kwartier
aanwezig. In de meer stedelijke
gemeente Venlo lag het percentage
op 88,2 procent. In Horst aan de Maas
was dat 86,1 procent.

MEDEWERKER ENTREE, MINIHAVEN
EN TOERISTENTREIN
seizoenswerk m/v

Interesse? Meer informatie is te
vinden op: www.schatberg.nl/vacatures

KAMPEREN, DINEREN EN RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM | 077 467 77 77
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Historische voorwerpen
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Het onbekende voorwerp

De dorpen van de gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert
HALLO Peel en Maas de geschiedenis van die dorpen een beetje tot leven te brengen. In samenwerking met de
historische werkgroepen wordt iedere week een voorwerp uitgelicht en onder de loep genomen. We beginnen
met een onbekend voorwerp dat al jaren op de zolder van streekmuseum ’t Land van Peel en Maas ligt in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

De historische werkgroep van de oudgemeente Helden heeft geen idee wat
het is en waar het voor gebruikt werd.
Om onze nieuwe serie ‘historische
voorwerpen’ te beginnen, proberen we
de heemkundevereniging te helpen
met het zoeken naar het nut van het
onbekende voorwerp.

13 bij 11 centimeter

In de archieven van
Heemkundevereniging Helden
staat het object omschreven als

Onbekend voorwerp 05053. Waar
andere historische voorwerpen uit de
regio netjes een omschrijving heb-

ben van de functie en de tijdsperiode waarin het gebruikt werd, blijft
het rond dit object vooral giswerk.

Piet Gommans van de
heemkundevereniging legt uit hoe
het voorwerp eruit ziet. “Het object
bestaat uit een messing frame van 13
bij 11 centimeter dat bevestigd is aan
een houten handvat. De totale lengte
van het historische voorwerp is 25
centimeter. Aan de onderzijde van het
frame zijn 48 uitsparingen aangebracht,
allemaal met een diameter van 1
centimeter. Het frame is open te
klappen en het is mogelijk dat er iets
aangebracht of bevestigd kan worden
aan het frame. Aan de onderzijde
zijn verder nog sporen aanwezig van
donkerblauwe verf of een soort van
inkt.”
De heemkundevereniging is al een
tijdje bezig met het achterhalen van
de historie van het object en kreeg
al verschillende ideeën toegespeeld
over het nut. Een paar van die
suggesties zijn volgens de werkgroep
in ieder geval al uitgesloten. “Wat
we zeker weten, is dat het geen
rietklopper, tosti-ijzer of muntenteller
is”, vertelt Piet. “Die ideeën werden

ons aangereikt, maar na onderzoek
kunnen we die uitsluiten.”

Hopen op de lezers
Wat het dan wel is,
weet Piet ook niet. Hij vroeg
het na bij verschillende
historische werkgroepen en
heemkundeverenigingen, maar
niemand kon hem vertellen waar
het voorwerp voor diende. Hij legt
de vraag graag neer bij onze lezers.
“Het is zeer opmerkelijk dat we het
nut nog niet achterhaald hebben”,
laat Piet weten. “We zitten zelf in
het historische wereldje en kennen
dus veel mensen die er verstand van
hebben, maar ook die hadden geen
idee. Onze hoop is nu gevestigd
op de lezers van HALLO Peel en
Maas. We hopen dat zij ons kunnen
helpen om meer informatie over het
voorwerp te vergaren.”
Mocht u inderdaad weten waar
het voorwerp voor gebruikt werd of
wordt of heeft u informatie die de
heemkundevereniging verder kan
helpen, neem dan contact op met
de heemkundevereniging via
info@moennik.nl
Kijk voor meer afbeeldingen van
het voorwerp op www.peelenmaasnet.nl en ga naar objecten. Als u
daar bij de zoekterm 05053 invult,
komt u terecht bij het onbekende
voorwerp. Een reactie achterlaten is
daar ook mogelijk.

Sporttrofee uitgereikt

Sportgala Peel en Maas

Voor

In totaal worden er vijf prijzen uitgereikt tijdens de zesde editie van het Sportgala Peel en Maas, dat op vrijdag
15 april plaatsvindt in DOK6 Panningen. Ook worden de sporters van Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg tijdens
het Sportgala gehuldigd.

ga ik naar…..
Patersstraat 2a, 5981 TS Panningen info@petsnmore.nl

De grote vraag is wie wielrenster
Sabrina Stultiëns uit Meijel op gaat
volgen en de gemeentelijke sporttrofee
ontvangt. Voor de sportonderscheiding
komen de winnaars van de categorieën
talent, sportman/sportvrouw,
sportploeg en de waarderingsprijs 2015
in aanmerking. De laatste prijswinnaar
wordt pas tijdens het gala zelf
bekendgemaakt.
Voor de categorie sporttalent zijn
onder andere judoër Mark van Dijk
uit Egchel, honkballer Djero Peeters

uit Maasbree en Bo Piepers uit Kessel
(BMX Cross) genomineerd. In de
categorie sportman/sportvrouw maken
ruiter Michel Hendrix uit Kessel, judoër
Rick Manders uit Helden en atleet
Frans Marcelissen uit Helden kans op de
eerste prijs. Volleybaldames 1 Olympia
Panningen, Heren A1 van handbalclub
Targos Bevo HC en het jongensteam
onder 15 jaar uit Helden maken kans
de beste sportploeg te worden. In
de categorie Iedereen Kan Sporten
(IKS) strijden de Venlose Handbiker

Gwen van Rosmalen, veelzijdig sporter
Ron Spreeuwenberg uit Maasbree en
het G-hockeyteam uit Horst om de
beker.
Vanaf 19.30 uur worden de
winnende sporters bekendgemaakt.
Het programma wordt omlijst door
optredens van de Heldense band
Unlocked, theatergroep Positief
Coachen, De Mutsaersstichting uit
Venlo, turnvereniging SSS Helden,
Wheel Sensation en Showdansgroep
Let’s Do It uit Meijel.

www.petsnmore.nl

Politie waarschuwt
voor platdak-inbrekers
Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

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

Gritzner - Pfaff

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

Politie Peel en Maas heeft ondernemers in de gemeente aangeraden op te letten voor inbrekers die via een
plat dak proberen zich een ingang te verschaffen tot het winkelwaar. Op diverse plaatsen in de regio werd al
ingebroken of geprobeerd via een plat dak winkels of tankstations binnen te komen.
Zo werd er in de nacht van
zondag 3 april op maandag 4 april
in Baarlo een inbraak gepleegd, laat
de politie weten. In Kessel werd
rond diezelfde periode een poging

gedaan tot een inbraak via een plat
dak. Volgens de politie was er in ieder
geval bij die twee gevallen sprake van
dezelfde werkwijze. De politie sluit niet
uit dat er meerdere inbraakpogingen

zijn geweest in de regio. De inbrekers
zouden het vooral op sigaretten
gemunt hebben. Bij de inbraak in
Baarlo werd in ieder geval rookwaar
buitgemaakt.
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Aanpassingen aan centrum Panningen
De eerste aanpassing aan het centrum van Panningen, wordt nog voor de kermis begin juli afgerond. Die eerste
aanpassing houdt in dat het stuk weg van het Raadhuisplein tot aan de Markt wordt afgesloten voor auto’s. Daarnaast worden nog voor de bouwvak begin augustus achter het Changebuilding een weg en verschillende parkeerplaatsen gerealiseerd.

van de aanpassingen aan het centrum.
Sanders: “Nog voor de zomer gaan we
in gesprek met omwonenden over het
tweede deel. De inrichting van de
parkeerplaats voor het gemeentehuis en
het park achter het gebouw maken deel
uit van fase 2. Verder gaan we kijken
hoe de bibliotheek beter kunnen laten

aansluiten op het centrum en
we moeten beslissen wat er gaat
gebeuren met de ruimte waar gymzaal
De Riet (aan de Wilhelminastraat, red)
stond.” Daarnaast gaat de gemeente
ook nog kijken wat er moet gebeuren
met de oude burgemeesterswoning
aan de Parklaan.

10 procent landbouwgrond aspergeteelt

Aspergeteelt flink
toegenomen
De oppervlakte van landbouwgrond voor asperges in Nederland is
sinds 2000 met meer dan 70 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Peel en Maas wordt meer dan
10 procent van de landbouwgrond gebruikt om asperges te telen.

Met de plannen wil de gemeente
een groter gedeelte van het centrum
autoluw en daarmee aanrtrekkelijker
voor het winkelend publiek maken.
Zodra het najaar begint, wordt er weer
begonnen met de verdere aan
passingen, laat wethouder Paul Sanders
weten. “In die periode gaan we de
voorkant inrichten, het autoluwe

gedeelte dus. De ondernemers willen
graag dat het rond de kerst allemaal
klaar is. Dat is logisch natuurlijk,
aangezien dat voor hen een drukke
periode is.” De gemeente maakte
onlangs bekend dat de vier woningen
die aangekocht moesten worden om de
nieuwe straat achter het Changebuilding
te realiseren, nu inderdaad in bezit van

Vandalen besmeuren huis, straat en auto

Centrum Baarlo
bevuild
met frietvet
Vandalen hebben in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 april op de
Grotestraat in Baarlo een verzamelton met frituurvet omgegooid. Ook is er
volgens politie Peel en Maas frietvet tegen de voorgevel en voordeur van
een aanliggende woning en over een geparkeerde auto gegooid.

Volgens de politie werd het
v andalisme rond 21.40 uur op vrijdagavond in de omgeving van supermarkt Coop in Baarlo gepleegd. Er zijn
camerabeelden waarop de daders
duidelijk te zien zouden zijn.
De Baarlose brandweer werd
zaterdagochtend om 10.14 uur
gealarmeerd om het wegdek op de

Grotestraat te reinigen, dat over enkele
tientallen meters was vervuild met
frituurvet. De brandweerlieden waren
twee uur bezig om de straat weer
schoon te krijgen.
De politie roept de daders op zich
vrijwillig te melden bij politie Peel en
Maas. Getuigen mogen zich melden via
0900 88 44. (Foto: brandweer Baarlo)

de gemeente zijn. Bij de aanpassingen
achter het Changebuilding worden
47 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Sanders: “Daar zijn er twintig van die
verdwijnen vanwege de aanpassingen
aan de voorkant van het gebouw.
Er komen dus 27 nieuwe parkeer
plekken bij.” Er wordt voor de zomer
eveneens gestart met de tweede fase

Vorig jaar werd er in Nederland
ruim 17 miljoen kilo asperges geproduceerd, waarvan 62 procent uit Limburg
afkomstig is. Daarvan werd 3,4 miljoen
kilo geëxporteerd, voornamelijk naar
Duitsland, Frankrijk en België. Landelijk
werd er eind vorig jaar 3.570 hectare
landbouwgrond (het areaal) gebruikt
voor de teelt van asperges. Dat is 250
hectare meer dan in 2014. Vooral
Noord-Limburg is een grote speler

op het gebied van aspergeteelt. In
Horst aan de Maas, Peel en Maas,
Nederweert en Leudal wordt meer dan
10 procent van alle landbouwgrond
gebruikt voor de teelt van asperges.
Ten opzichte van 2015 kwam er in
Noord-Limburg ruim 190 hectare grond
bij waarop de groente verbouwd werd.
Samen met Noord-Brabant is NoordLimburg de regio waar de meeste
asperges worden geteeld.
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familie
Geboren

Dani
5 april 2016
Stoere meid en zusje van
Marius en Ilse van Ninhuijs
Jason
Rabouw 32, 5988 JZ Helden



Geboren

Mees

4 april 2016
Zoon van
Dirk Peeters en
Paulien Oldenburger
Willem van Hornestraat 55
5988 AP Helden

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Vragen over liefde & relatie?
Bel een helderziende op
www.betrouwbaarmedium.nl
voor antwoorden & inzichten!
Snel, discreet & goed!
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.
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.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Helderziende gezocht.
Helderzienden, kaartleggers,
astrologen gevraagd voor thuiswerk
op www.betrouwbaarmedium.nl
Solliciteren kan via de site.
Jack Russell vermist. Sammy een
teefje 10jr wit met lichtbruin.
Iets groter als standaard jack russell.
Vermoedelijk ergens aangelopen.
Hebt u haar gezien? Zie foto:
www.neersnieuws.nl/sammy-vermist/
Bel: 06 44 35 37 39.
Groentewinkel ‘s maandags gesloten,
rest alle dagen open. Zaterdag tot
12u iedere klant 2st prei gratis.
Verse stukken asperge groenten
en aardappelen te koop. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Tot gauw.
Te huur industrieterrein de Kieen
Baarlo 30m2 opslagruimte. Alleen
Loopdeur. Tel. 077 785 09 97
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Hoera, Joy en Tijl
hebben een zusje

Fem

Geboren 17 maart 2016
Dochter van
Ron en Jacqueline Lenders
Rembrandtstraat 13
5986 AV Beringe

Vervanging van zes vergiftigde dieren

Nieuwe ezels voor camping
In ’t Niet Maasbree
Ezelcamping In ’t Niet uit Maasbree heeft zaterdag 9 april drie ezels gekregen van Stichting De Ezelshoeve.
Ze ontvingen de dieren nadat zes van hun ezels in februari door vergiftiging om het leven kwamen.

Hoera een meisje!

Ciel
2 april 2016
Jeroen en Petra
Maessen-Ottenheijm
Grote zus Pim
Pastoor
Goossensstraat 46
5985 PX Grashoek

Os pap & mam, opa & oma

Hay en Lies
Boots-Peeters
zijn 50 jaar getrouwd.
Van harte proficiat van de
kinderen en kleinkinderen

Hortensia’s veel soorten v.a. € 3,50.
Laatste week beuken/liguster € 0,70.
Rhodo, viburnum, vlinderstruik e.a.
heesters (op stam). Open zaterdag
van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Gevonden na het weekend van
2/3 april donkerblauwe herenjas.
Past. Knippenberghstraat Helden
077 307 10 39.
Garageverkoop a.s. zaterdag
16 april Kanaalstraat 79 Beringe
van 12.00-16.00 uur.
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.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Ezelcamping In ’t Niet Maasbree
Stichting De Ezelshoeve is een
opvang voor verwaarloosde, mishandelde, oude en zieke ezels. Daarnaast
streeft De Ezelshoeve ernaar de dieren
op een andere plek onder te brengen.
Met dank aan een drietal donaties
besloot de stichting ezels Igor, Mirabel
en Lara aan Wim en Lily van Enckevort
van In ’t Niet te doneren.

In februari verloren de eigenaren
van de minicamping zes ezels door
een vergiftiging met een stof waar
vaatwasmiddel van wordt gemaakt.
Het was ook financieel een tegenvaller
voor In ’t Niet. Nieuwe ezels konden
niet zomaar worden aangekocht en
er zouden, met het nieuwe seizoen
in zicht, minder ezels beschikbaar zijn

voor de populaire ezelwandelingen.
De drie nieuwe ezels kunnen de
vijf viervoeters die de camping nog
had, nu gaan versterken tijdens de
wandelingen.
Door wie of wat de ezels precies
zijn vergiftigd, is nog niet duidelijk.
Wim en Lily hebben in maart aangifte
gedaan en het onderzoek loopt nog.

Eén op de drie inwoners heeft gestemd

Peel en Maas stemt tegen
associatieverdrag
De meerderheid van de inwoners van Peel en Maas is tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met
Oekraïne. Dat blijkt uit cijfers van gemeente Peel en Maas die na het referendum op woensdag 6 april bekend zijn
gemaakt.
Van de 33.956 opgeroepen
inwoners in Peel en Maas is iets meer
dan een kwart (27,49 procent) naar
de stembus gegaan. In totaal werd er
9.335 keer gestemd. Landelijk stemden
de meeste mensen tégen het verdrag.
In totaal stemde 61,1 procent tegen,
38,1 procent gaf aan juist vóór een
handelsovereenkomst met Oekraïne
te zijn.
In Peel en Maas lag het percentage
‘tegen’-stemmers hoger dan het landelijk gemiddelde. Op de 21 stemlocaties
in Peel en Maas stemden in totaal
6.161 mensen tegen het handelsver-

drag tussen de EU en Oekraïne, wat
neerkomt op 65,9 procent. Uiteindelijk
gaven 2.988 mensen, 32 procent,
aan vóór het associatieverdrag te
zijn. Er stemden 64 personen blanco,
waarschijnlijk om het landelijke
opkomstpercentage omhoog te helpen.
Landelijk moest er een opkomstpercentage van 30 procent gehaald
worden om het referendum geldig te
laten zijn. Dat werd met 32,2 procent
gehaald. Van alle stemmers in Peel en
Maas werden 122 biljetten ongeldig
verklaard. Het stemlokaal in het Huis
van de Gemeente in Panningen werd

het meest bezocht. Van de 2.207 opgeroepen personen kwam daar 336,9
procent, 815 personen, haar stem
uitbrengen. In het gemeenschapshuis
van Kessel-Eik was de opkomst daarna
het hoogst. In totaal brachten 217
personen daar hun stem uit van de 612
die waren opgeroepen.
Het is vanaf nu afwachten wat er
met de uitkomst van het referendum
gaat gebeuren. De regering mag het
gebruiken als advies van de bevolking,
maar hoeft er niet naar te handelen.
Het referendum is slechts raadgevend
en niet bindend.

Drugspand Maasbree gesloten
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

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

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

Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op dinsdag 12 april een drugspand in Maasbree voor de komende
drie maanden laten sluiten. Dit besluit werd genomen nadat er softdrugs waren gevonden in het bedrijfspand
aan de Groesweg in Maasbree.
Met de sluiting wil de
gemeente de openbare orde, de
aantasting van het woongenot en

de bedreiging van de leefbaarheid
voor de omgeving herstellen. Ook
wordt het ‘gevaar voor de veiligheid

en gezondheid’ op die manier
beëindigd, laat gemeente Peel en
Maas weten.

Kermisactie
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winkel&bedrijf 07
Vrijdag 15 t/m dinsdag 19 april

Bij besteding van € 25,aan boodschappen
een gratis friet
Bijmet
besteding
vanaf
€ 25,mayonaise
of curry.
aanDeze
boodschappen
bon is geldig tijdens
de Dörper kermis
friet
een
van vrgratis
15 t/m di 19 april
2016
uitsluitend
bij:
met mayonaise of curry bij:

Kermis Helden
van start

KERMISACTIE

De kermis in Helden staat weer op het programma van vrijdag 15 april tot en met
dinsdag 19 april. Discotheek The Apollo en café De Pool hebben een speciale kermistent
staan en ook Club Palladio en de zaal van café De Zoes zijn gewoon geopend tijdens het
kermisweekend.

Mariaplein 18 • Helden

Deze actie geldt alleen bij PLUS Gommans te Helden
PLUS Gommans - Helden

Like ons op Facebook !
facebook.com/plusgommans

Kaupmanshof 34, T 077 462 06 26
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 19.00 uur
11.00 - 17.00 uur

Gommans
Kaupmanshof 34 | Helden

eten & drinken

Openingstijden:
Woensdag t/m zaterdag open vanaf 12.00 uur
Zondag open vanaf 11.00 uur
Keuken open tot 21.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Reserveer nu uw tafel voor Moederdag 8 mei
11.00 uur
Speciale moederdagbrunch

17.00 uur
Moederdag 4-gangen dinerbuffet
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De Heldense Bossen 4 I 5988 NH Helden
T 077-3075430 I E info@restaurantopdenberg.nl
www.restaurantopdenberg.nl

Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden • 077-3071962

• (zwem)vijvers
en waterpartijen
• tuinaanleg
en -onderhoud
• tuinontwerp
en sierbestrating
• speciaalzaak voor
tuin en vijver

De kermistent van The Apollo is iets
aangepast ten opzichte van vorig jaar. “Er zijn
extra tappunten bij de tent en er komt een
extra kassa buiten de kermistent”, vertelt
eigenaar Stephan Janssen. “Zo proberen we
ervoor te zorgen dat het allemaal makkelijker
doorloopt. Omdat we hier de eerste kermis van
het jaar in de buurt hebben, komen er naast
het Heldense volk, mensen vanuit de hele regio
hierheen. Maar met de aanpassingen denken
we de drukte aan te kunnen.”
Naast de kermistent heeft The Apollo nog
twee andere locaties in de discotheek. “Er is
de kermistent, de grote zaal van de discotheek
en zaal Xedra. Die laatste twee zijn alleen op
vrijdag en zaterdag geopend met een speciaal
programma. Ik verwacht op vrijdag en zaterdag
wel een gekkenhuis hier.”
Café De Pool had vorig jaar geen eigen
tent, maar besloot dit keer om dat wel te
doen. Eigenaar Danny van Lier kijkt uit naar de
komende feestelijke dagen. “De vrijdagavond
begint al meteen spectaculair met het

www.tuinhelden.nl

allerlaatste optreden van Groove it or move
it. Die band stopt ermee en komt bij ons het
afscheidsconcert verzorgen.” De tent is iedere
dag vanaf 14.00 uur open, ook op de dinsdag
met de Café De Pool’s Top 2000. “De muziek
wordt op die dag aangepast op het publiek
dat in de tent staat”, vervolgt Danny. “Als er
jongeren staan, komt er moderne muziek en als
er ouderen staan, komt er wat oudere muziek
voorbij.”
Club Palladio is op vrijdag en zaterdag
geopend. Op vrijdag komen Mark with a K,
Kenji en Subraver een optreden verzorgen.
Op zaterdag zijn Shermanology, Eric van
Kleef en Mauro Fuerte te gast bij de
uitgaansgelegenheid. Ook café Jaks is in het
weekend gewoon geopend. Op vrijdag treedt
Anderkovver op in het café.
Het café-gedeelte van De Zoes is tijdens
de kermis gesloten vanwege de verbouwing.
De zaal is echter wel gewoon open met op
vrijdag een optreden van The Sparks en op
zaterdag een van feestband Khick.

Mariaplein 4, 5988 CH Helden " 077-307 76 05
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 08.30 - 12.15 uur / 13.15 - 18.00 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur / maandag gesloten
PosterA0_kermis2016_01.indd 1

30-01-16 14:29
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Rabobank Clubkas Campagne

Twee ton voor verenigingen in Peel en Maas
De Rabobank Clubkas Campagne heeft dit jaar 200.000 euro opgeleverd voor de deelnemende verenigingen in
Peel en Maas. Ruim zeshonderd verenigingen krijgen tussen maandag 4 april en zaterdag 23 april een cheque
uitgereikt van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Leden van de bank konden stemmen op een vereniging. Aan de
hand van het aantal stemmen krijgen de verenigingen geld van Rabobank. Ruim 11.000 leden brachten hun stem
uit, laat de bank weten.

in ontvangst nemen. De vereniging
kan 553,45 euro op de rekening
bijschrijven. Secretaris John Engels
is tevreden met de uitkomst van de
campagne. “Het is een nette cent.
We zijn er hartstikke blij mee. We
willen graag investeren in de toekomst
en volgend jaar bestaan we zestig jaar,
dus dan kunnen we het geld goed
gebruiken. We willen er voor zorgen
dat we ook over tien en twintig jaar
nog een Jong Nederland hebben hier.”

Betrokken
bewoners
Voor een klein dorp als KesselEik harkte de vereniging nog een
behoorlijk hoog bedrag binnen. John:
“De mensen binnen het dorp zijn

schijnbaar heel betrokken bij JongNederland. Het is veel geld voor zo’n
klein dorp. We werken al jaren aan ons
imago en dat werpt zijn vruchten af.
Het is onze bedoeling om de mensen
uit het dorp te betrekken bij ons en dat
is blijkbaar gelukt.

Egchel en Koningslust
volgen nog
De verenigingen in Egchel en
Koningslust krijgen de cheques
op respectievelijk woensdag 20
en donderdag 21 april uitgereikt.
In Egchel op het plein bij
gemeenschapshuis ’t Erf en in
Koningslust op het plein bij dorpshuis
De Sprunk. Beide bijeenkomsten
beginnen om 19.00 uur.

Café De Zwaan Baarlo

Informatieavond
Powerstrips
Leden van Panningse verenigingen kregen op zaterdag 9 april hun cheques uitgereikt
De bank gaat met een busje
op bezoek bij alle 24 kernen uit
het werkgebied om de cheques
uit te reiken aan de verschillende
verenigingen. Fanfare en
slagwerkgroep Semper Avanti uit
Grashoek was één van de verenigingen.
De muzikanten kregen dankzij 120
stemmen 428,28 euro uitgereikt. De
vereniging is uiteraard zeer content

met het geld. “Het komt heel goed
van pas”, vertelt secretaris Louis
Dambacher.
“We hebben een jeugdafdeling
waar we professionele krachten voor
moeten inhuren. Het verloop is echter
groot, omdat veel kinderen een
half jaar later beslissen dat ze toch
liever volleyballen of iets dergelijks.
Die jeugdafdeling kost ons door het

inhuren van de professionals echter
klauwen vol geld. De bijdrage van de
Clubkas Campagne kunnen we nu dus
fijn in de jeugdafdeling steken.”

‘Nette cent’ voor
Kessel-Eik
Ook de Jong Nederland-afdeling
in Kessel-Eik mocht een mooi bedrag

Praktijk De Lichtflits uit Baarlo houdt op donderdag 21 april een
informatieavond over Powerstrips. Tijdens de bijeenkomst is er een lezing
waarin aandacht wordt besteed aan de vraag waarom ziekte ontstaat op
celniveau. De avond vindt plaats bij café De Zwaan in Baarlo en begint
om 19.30 uur.
Eigenaresse van De Lichtflits,
Marleen Timmermans, geeft bij de
informatieavond een antwoord op de
vraag waarom ziekte ontstaat en de
bijdrage van de natuur daarin. Ook

wordt gesproken over Powerstrips, een
soort pleisters die op pijnlijke plekken
aangebracht kunnen worden en die
met behulp van natuurlijke ingrediënten verlichting zouden bieden.

Schilderwerken
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

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

Tel. 06 - 15 64 32 87

INFO

DAG

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoort bestaat in totaal uit zes leden waaronder
een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk omvat. De leden
verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacantiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar een

lid commissie van toezicht

25 APRIL

uit de kring van het maatschappelijk werk

m/v

De commissie vraagt bij voorkeur iemand van allochtone afkomst, maar ook anderen die belangstelling hebben,
wordt uitdrukkelijk verzocht te reageren.
Eén keer per maand wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie,
die de commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.

Kom alles te weten over misschien wel jouw nieuwe buurt.

U BENT VAN HARTE WELKOM
25 april in het Kerkeböske te Helden van 19.00 uur tot 21.00 uur.

reserveer alvast je plaats op

SCHRAMES.NL

Taken van de commissie van toezicht
• toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
• de vragen of klachten van de gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen of
• de klachten behandelen via de beklagcommissie en
• zo nodig de Minister van Justitie en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en
adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden bejegend.
Belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden.
Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 22 april 2016 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl

en zo 09
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GEPLUKT Tom Lenders

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.

gedaan die niet helemaal door de
beugel kunnen”, vertelt Tom lachend.
“Op bruggetjes waar niemand komt
met graffiti zitten kloten en dat soort
dingen. Niet in de steden of dorpen
overigens. Ik wil mijn werk kunnen
afmaken en niet halsoverkop weg
moeten gaan vanwege politie. Later
ga je meer nadenken over consequenties, dus tegenwoordig is het allemaal
legaal wat ik doe.”

Veranderd van
opleiding
Het werken met graffiti zorgde
ervoor dat Tom een andere studierichting koos. Hij studeerde voor camera
man in Eindhoven, maar besloot
daarmee te stoppen. “Ik vond schilderen leuk, dus toen heb ik gekozen voor
een schilderopleiding in Roermond.
Inmiddels werk ik bij schildersbedrijf
Ueberbach in Panningen en heb ik dus
mijn werk gemaakt van het schilderen.”

Muziek maken
grote hobby

Samen met drie anderen maakte hij in mei 2014 een muurschildering voor zijn goede vriend Arjan, die een jaar
daarvoor aan kanker overleed. Tom Lenders (25) uit Meijel hanteert al jaren de spuitbus om muurtjes op te leuken
met graffiti en maakte van schilderen zelfs zijn beroep. Deze week wordt Tom geplukt.
Toen Arjan Betting was overleden
aan een zeldzame vorm van kanker,
liep Tom Lenders een tijdje rond met

het idee om een muurschildering voor
zijn goede vriend te maken. Hij besloot
het idee echt op te pakken en vroeg

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
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bakker Kessels aan de Kerkstraat of hij
het muurtje tussen de bakkerij en de
beugelclub (de voormalige bibliotheek)
mocht gebruiken voor het kunstwerk.
“Die vond het meteen prima, maar
hij zei wel dat ik eerst contact moest
opnemen met de gemeente of zij het
ook wel allemaal goed vonden.”

Schilderen met BBQ
en muziek
Tom stuurde een schets naar de
gemeente en kreeg als antwoord dat
het niet duidelijk genoeg was. “Toen
hebben alle jongens die mee wilden
helpen hun stukje geschetst en opgestuurd”, vervolgt Tom. “Toen mocht het
wel.” Samen met Jordie Rovers, Mark
van Lieshout en Jos Hoppenbrouwers
maakte hij in twee middagen van de
muur in het steegje een ode aan Arjan.
“Dat was een heel gezellig weekend.
We hadden er een barbecue en wat
speakers staan en hebben er gewoon
een feestje van gemaakt. De moeder
van Arjan en zijn zusje en broer zeiden
dat ze het resultaat geweldig vonden.”
Het graffiti spuiten begon voor Tom
toen hij een jaar of veertien was. Zijn
broertje vertelde tegen een klasgenoot
dat Tom ook vaak met graffiti aan de
gang was. “Maar toen had ik dat nog
nooit gedaan”, vertelt Tom. “Ik schetste
wel op papier toen ik jonger was, maar
graffiti heb ik pas vanaf dat moment

geleerd.” In de klas was hij vervolgens
alleen maar aan het schetsen. “Ik zat
altijd achter in de klas nieuwe dingen
te schetsen. En het waren altijd letters die ik tekende. Op een gegeven
moment heb ik van die dikke stiften
gekocht en van het een kwam het
ander.”

Nieuw jasje
Regelmatig trok hij er op uit om
gebouwen te voorzien van een nieuw
jasje. “Ik heb in die tijd wel wat dingen

Naast de graffiti is muziek ook
een grote hobby van Tom. Hij speelde
in verscheidene rockbandjes en was
ook nog een hele tijd dj. “Maar daar
ben ik op een gegeven moment mee
gestopt”, vertelt Tom. “Ik heb een
andere muzieksmaak dan veel mensen
hier in de buurt en als je dan staat te
draaien voor een man of dertig die het
wél leuk vinden, is het niet meer zo
geweldig. Toch heb ik op plekken als
Prilpop in Sevenum, DOK6 in Panningen
en verschillende tentjes in Tilburg en
Nijmegen gestaan. Ik draaide meestal
drum and bass en meer van dat soort
muziek. Niet iedereen houdt daarvan.
Ik luister overigens naar alle soorten
muziek. Hiphop, rock, deephouse,
techno, eigenlijk alles behalve commerciële housemuziek. Laatst ben ik nog
bij een concert van de hiphopformatie
Opgezwolle in De Effenaar in Eindhoven
geweest. Man, de hele zaal stond op
zijn kop. Geweldig.”

WE ZIJN WEER OPEN
START VERKOOP VRIJDAG 15 APRIL
• EENJARIGE PLANTEN O.A.
GERANIUMS, LOBELIA'S, PETUNIA'S,
BEGONIA'S, ENZ. ALLES € 1,- P.ST.
• KUIPPLANTEN HOOGSTE KWALITEIT
• HANGING BASKETS,
DE ALLERBESTE VAN EUROPA
MAANDAG T/M
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

9.30 - 18.00 uur
9.30 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur

LET OP!
WE ZIJN VERHUISD VAN ASTEN NAAR MEIJEL

KAMPSTEEG 11A, MEIJEL 06-83920973
Tuin & Terras

KAMPSTEEG 11A
5768 PN MEIJEL
WWW.RINIVANREES.NL
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jongeren
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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
Liang van Dijck

Ongezond
ongezonder
ongezondst
Overgewicht. Niet alleen in
Nederland, maar in de hele
wereld een steeds groter
probleem. Toen ik laatst de
krant opensloeg, las ik een
artikel dat generaties alsmaar
ongezonder worden. Dit zette
mij aan het denken.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ik zou graag nog twee dingen opnieuw
willen beleven. Het eerste is een film
die ik en een aantal medeleerlingen
drie jaar geleden hebben mogen
maken. Dat was erg leuk om te doen,
Wat is het minst leuke vak op school? want we mochten hem helemaal zelf
maken. Ik zou ook nog graag een keer
Het minst leuke vak op school vind
naar China willen gaan. Daar ben ik
ik over het algemeen aardrijkskunde.
geboren en toen ik er was, vond ik het
Vergeleken met andere vakken heeft
mooi om te zien hoe mijn geboorteland
het vak geen interessante hoofdstukeruitziet.
ken en de methode vind ik nogal saai.
Ik ben er niet slecht in, maar ik vind het Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
gewoon niet leuk om te leren.
Ik zou nooit haggis willen eten. Dat
Hoe zie jij jouw toekomst?
In mijn toekomst zie ik dat ik een leuke is een vleesgerecht van schapenhart,
-long en –lever dat me echt niet lekker
baan heb en het liefst zou ik dan arts
lijkt. Ook levende dieren zoals insecten
zijn. Hiervoor wil ik de studie geneeszou ik nooit willen eten, daar krijg ik al
kunde gaan volgen. Ook wil ik natuurlijk een leuk, gezellig en gezond gezin. geen prettig gevoel bij.
In welke bestaande film had je zelf
In mijn leven wil ik verder zo veel
willen spelen?
mogelijk speciale ervaringen opdoen,
Ik zou wel in The Hobbit willen spelen.
zoals mooie plekken bezoeken.
De film heeft een heel goed verhaal en
Als je een dag van je leven alles
dan zou ik mooie dingen in Nieuwmocht doen en geld speelt geen rol,
Zeeland mogen bezoeken. Het lijkt me
wat zou je dan doen?
erg leuk om in een film te spelen, maar
Ik zou dan een privévliegtuig kopen,
ik weet niet of ik daar wel goed in ben.
dat me overal naar toe zou kunnen
In welke historische tijd had je
vliegen. Dan zou ik vele plaatsen
willen leven?
bezoeken om leuke en mooie ervarinIk denk dat ik wel in de Griekse
gen te beleven. Ik heb zelf al heel wat
mooie ervaringen, maar ik wil nog heel oudheid zou willen leven. Ik zou dan
halfgod willen zijn. Dat betekent dat
wat meer leuke dingen meemaken.
je vader of je moeder een god is en
Wat zou je nog eens opnieuw willen
je andere ouder een levend mens.
doen of beleven?
Liang van Dijck
14 jaar
Grashoek
Het Bouwens

Het liefst zou ik dan een zoon willen
zijn van Zeus, Poseidon of Hades.
Dan heb je coole krachten die je
kunt gebruiken tegen je vijanden.
Toen was alles ook nog niet zo modern,
dus waren de sociale contacten
waarschijnlijk ook beter.
Wie neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou mijn ouders en mijn hond willen
meenemen. Die zou ik nooit willen
missen, waar ik ook naartoe ga.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou vragen of ik later gelukkig ga
worden als ik bijvoorbeeld topsporter,
arts of rechter zou worden. Zelf zeg ik
al jaren dat ik arts wil worden, maar als
hij of zij weet dat ik hier niet gelukkig
mee word, dan zou ik graag iets anders
willen worden.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Filmpjes waarin mensen domme
dingen doen waar ik om kan lachen,
vrolijken me meestal wel op.
Ook volleyballen kan me opvrolijken,
dat is namelijk mijn grootste hobby.
Ook chocolade helpt altijd, dat is mijn
favoriete snoep.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Je kunt me ’s morgens wakker maken
om te gaan volleyballen of te beach

volleyballen. Allebei die dingen vind ik
echt leuk om te doen. En anders voor
een reep chocolade.
Wat is de mooiste plek op aarde?
De mooiste plek op aarde vind ik
The Reed Flute Cave in China. Het is
een grot met wanden vol met mooie
kristallen die ook nog mooi verlicht zijn.
Ik ben er nog nooit geweest, maar ik
zou er echt graag eens naartoe willen.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Op de tweede plaats staat China, omdat
dat mijn geboorteland is. Er is daar
echter geen gezonde leefomgeving.
Op de eerste plaats staat NieuwZeeland. Het is er erg mooi en ik kan de
plekken uit The Hobbit zien.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk als een eigenwijze en aardige
jongen. Ook als een serieuze jongen,
maar natuurlijk ben ik dat niet op alle
momenten.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is dat je jezelf moet
blijven. Anderen moeten er niet voor
zorgen dat je je helemaal anders gaat
gedragen zodat je erbij hoort. Dat zijn
dan niet je vrienden en dat hoeven dan
ook niet je vrienden te worden.

Na het lezen van het artikel
ben ik wat op internet gaan
zoeken en heb ik eens goed
nagedacht over de situatie in
mijn omgeving. Ik las dat eind
jaren 80 ‘slechts’ zeven procent
van de veertigers overgewicht
had. Dit is een generatie later
alweer gestegen tot 15 procent.
Een van de oorzaken is dat
ongezonde voeding een stuk
goedkoper is en beter beschikbaar is geworden voor de
consument. Als ik op school
rondkijk, zie ik inderdaad
dagelijks mensen terugkomen
met zakken chips en broodjes
van de plaatselijke supermarkt.
Men gaat ook steeds vaker
met de auto naar het werk. Het
is daarentegen een stuk gezonder om gewoon door de frisse
lucht naar je bestemming te
fietsen. Deze oorzaak zag ik
natuurlijk niet terug bij de jeugd.
Op dit moment zie je elke dag
hordes fietsen in de fietsenstalling staan op school. Ook roken
en baantjes die vooral zittend
uitgevoerd moeten worden, zijn
belangrijke oorzaken. De
gevolgen hiervan zijn enorm: het
kan ernstige ziektes veroorzaken, met name hart- en vaatziekten. Door de ongezonde
leefstijl weet slechts tien
procent, dus een heel klein deel
van de bevolking, 100 jaar te
worden zonder gezondheids
problemen. Hier schrok ik toch
wel even van.
Misschien moeten wij
Nederlanders toch iets vaker de
fiets uit de schuur pakken en de
zak chips in de kast laten liggen.
Zo worden we samen gezond
oud.
Janique
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Bespreking Poll week 13

Ik vind de Sociale Raad een betrouwbaar initiatief van gemeente Peel en Maas
De meerderheid van de stemmers op de poll van week 13 was het niet
eens met de stelling over de betrouwbaarheid van de Sociale Raad. In totaal
gaf 67 procent aan het geen betrouwbaar initiatief te vinden van gemeente
Peel en Maas. Deze maand krijgen vijftig inwoners van Peel en Maas een brief
waarin ze wordt gevraagd of ze deel uit willen maken van de Sociale Raad.
Het is een experimenteel adviesorgaan waar burgers worden betrokken bij
lokale besluitvorming door de gemeente. Waarom de meeste stemmers het

geen betrouwbaar plan vinden, werd verder niet onderbouwd. Wellicht kennen ze het initiatief niet goed, of weten ze juist wel van de hoed en de rand.
In dat geval weten ze ook dat het project nu al 47.000 euro heeft gekost en
mede om die reden de partij AndersNu uit het project is gestapt. Degenen
die het juist wel een betrouwbaar initiatief vinden, zijn waarschijnlijk juist blij
met een stap van de gemeente om burgers wat meer bij de besluitvorming te
betrekken.

Het is goed dat Peel en Maas zoveel asperges
produceert
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De oppervlakte van landbouwgrond voor asperges in Nederland is sinds
2000 met meer dan 70 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar werd er ruim 17 miljoen kilo asperges
geproduceerd, waarvan 62 procent uit Limburg komt. In Peel en Maas wordt meer
dan 10 procent van de landbouwgrond gebruikt om asperges te telen.
Het is goed dat Peel en Maas zoveel grond gebruikt om asperges op te
telen. Het is een populaire lekkernij die in het hele land wordt gegeten. Limburg
is voor een groot deel verantwoordelijk voor de productie, dus we helpen de

Nederlandse economie. Daarnaast zorgt de aspergeteelt voor veel werkgelegenheid onder jongeren en seizoensarbeiders.
Asperges zijn echter seizoensgroenten, daardoor zijn ze niet het hele jaar te
koop en erg duur. Vandaar de naam ‘het witte goud’. Waarom zou je een tiende
van alle landbouwgrond in de gemeente gebruiken om er één soort groente op
te telen? En wat te denken van die lelijke, honderden meters lange, met plastic
bedekte velden?
Het is goed dat Peel en Maas zoveel asperges produceert. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Het is goed dat de afvalcontainers in Kessel worden verplaatst
> eens 88% oneens 12%

Wilt u ook een
professionele
keuken thuis?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

VAKGARAGE
PEETEN BV

Live on stage

vrijdag 15 april

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Drumschool Marcel Siebers bestaat 12 ½ jaar!!

www.drumschool-marcelsiebers.nl
privé drumlessen op maat!

Dit vieren we met een (gratis)interactieve Latin drumworkshop door de
gerenomeerde nummer 1 latin drummer van DE BENELUX!

jaren 60/70
AANVANG 21.00 UUR

ENTREE GRATIS

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl

LUCAS VAN MERWIJK!!
WANNEER: zaterdag 07 MEI 2016
HOE LAAT: 13 tot 16 UUR
WAAR: Zaal FROXX, Venrayseweg 116, HORST
Max. 100 plaatsen drummersdeelname...

MELD JE AAN VIA
INFO@DRUMSCHOOL-MARCELSIEBERS.NL
Gesponsord door Reijnders Schilderswerken, Muziek Centrum Venray,
Lemmen & Keijsers Accountancy, Litjens Juwelierszaak Horst.

Raadgeving
Peel en Maas is een relatief
kleine gemeente. Alles is op
fietsafstand en de mensen zijn
lekker ‘dorps’. Ik geniet ervan.
Even op de fiets naar de
supermarkt of op de koffie bij
een kennis. Het kan allemaal.
Zo was ook het stembureau
vorige woensdag op fietsafstand,
in Panningen in de Houberij.
Naast de bakker en de supermarkt. Je had het warempel met
de wekelijkse boodschap kunnen
combineren. “Een bruin tijger,
een pot pindakaas en een
handelsverdrag met Oekraïne,
alstublieft. Mag ik pinnen?”
Sommige mensen hebben dit
ook gedaan. Er wonen zo’n
45.000 mensen in Peel en Maas.
33.956 mensen daarvan zijn
kiesgerechtigd. En hoeveel van
die mensen zijn er, denk je, gaan
stemmen afgelopen woensdag?
9.335 mensen. Slechts 27,5
procent. Want “stemmen heeft
met een raadgevend referendum
toch geen nut.”
Ach, de democratie is een
farce. Dat weet ik ook wel. Een
tijdje geleden werd de werking
van de democratie aan mij uitgelegd met een mooi voorbeeld.
Stel, een gezin bestaat uit
vijf personen. Papa, mama, en
drie bengeltjes. De drie bengeltjes willen graag iedere avond
chips met cola als avondeten. Er
wordt een referendum georganiseerd. Uitslag: drie voor, twee
tegen. Alle dagen chips en cola,
want zo heeft de meerderheid
gestemd. Of dat verstandig is,
dat is bijzaak. Wat nu als dit
fictieve referendum raadgevend
was geweest? In dat geval werd
de stem van de bengeltjes
gehoord, maar konden de
verstandige ouders met expertise en ervaring de uiteindelijke
beslissing nemen. Maar had het
dan wel nut om te stemmen?
Voor het uiteindelijke besluit
wellicht niet, maar papa en
mama hebben de wens van de
kinderen gehoord. De beslissing
wordt heroverwogen en uiteindelijk met meer zekerheid
gemaakt. Ik vraag me af: wat
verwachten we nog meer van
onze ouders?

gemeente

nieuws

week 15 / 14 april 2016 / Informatie van en over de gemeente
Start kavelverkoop Hart voor Maasbree

Oﬀiciële (verkorte)
publicaties

Ten zuiden van de nieuwe Brede School kunnen naast de appartementen voor cliënten van Daelzicht nog
11 grondgebonden woningen worden gebouwd. Heeft u belangstelling voor één van de kavels, dan kunt u
dit aangeven door een mail te sturen naar charon.hillen@peelenmaas.nl. Na ontvangst van uw mail zullen
wij contact met u opnemen over de verdere procedure.

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.

U vindt het project en een overzicht van de beschikbare kavels met prijzen, oppervlakten en afmetingen
op de website van de gemeente Peel en Maas. www.peelenmaas.nl > inwoners > kavelwinkel > Hart voor
Maasbree.

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.

Het bruist in het Hart van Maasbree. De leerlingen en leraren zijn heel enthousiast over hun nieuwe brede
School en de nieuwe MFA is begin juni 2016 gereed. De locatie achter de MFA wordt ingevuld met 2 tot 3
woningen/appartementen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charon Hillen, telefoon (077) 306 66 66 of via bovenstaand email adres.

Besluit ambtshalve opnemen adresgegevens in de
Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande
personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de huidige
verblijfplaats.
Naam
Al-Sheikh Taha
Bogacka
Galuba
Janssen
Knaap
Obluski

Voorletters
A
A.A.
D.N.
C.M.H.
M.
D.

Geb.datum
17-06-1995
27-01-1987
20-06-1988
03-07-1952
21-07-1982
10-10-1975

Voornemen ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Ge

Voorletters
F.

Geb.datum
01-08-1977

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Dat doet
u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer
kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus
7088, 5980 AB Panningen. De volledige publicatie vindt u in het Elektronisch Gemeenteblad en op de
website.

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:
• 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.

Wij werken op afspraak!

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Geef een locatie door voor het planten van nieuwe bomen in uw buurt: http://nudge.nl/bomen
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw
mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit milieubeheer: Grashoek, 5985 NZ, Lorbaan 22. Het veranderen van een tuinbouwbedrijf
(Neessen Aardbei en Aspergeplanten; afsplitsing van woning).
Vooraankondiging ruimtelijke ontwikkelingen art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij een bestemmingsplanwijziging
voorbereiden waarbij de bestemming ter hoogte van Neerseweg 90 te Helden en kadastraal perceel
index G sectie H nummer 187 te Egchel worden van bestemming gewijzigd . Het perceel in Helden wordt
gewijzigd naar de bestemming “Agrarisch - Plattelandsondernemer” met de speciﬁeke aanduiding “Horeca
tot en met categorie 2” ten behoeve het oprichten van een wijnbouwbedrijf met restaurant.
Vooraankondiging ruimtelijke ontwikkelingen art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij de herziening van een
bestemmingsplan voorbereiden voor de vestiging van een gezondheidscentrum aan Achter de Hoven 4 te
Maasbree.
Verkeersbesluiten
De gemeente Peel en Maas heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
1. Instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats met kenteken op de Irenestraat in Panningen
2. Instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats met kenteken op de Oude Pastorie in
Maasbree,
De verkeersbesluiten en de daarbij horende stukken liggen van 14 april 2016 tot en met 26 mei 2016
gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Wijziging verordening Winkeltijden
In zijn vergadering van 5 april 2016 heeft de raad van de gemeente Peel en Maas besloten het volgende
artikel uit de ‘verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas (2012-027)’ te wijzigen:
Geschrapt wordt: Artikel 10. Toerisme. Dit wordt vervangen door het nieuwe artikel 10 (2016-018) Artikel 10.
Zon- en feestdagopenstelling
Dit artikel stelt ondernemers en consumenten in staat gebruik te maken van ruimere winkelopeningstijden
op zondag. Het gewijzigde artikel treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. Het gewijzigde
artikel is ook te raadplegen via de website www.peelenmaas.nl. De volledige tekst is opgenomen in EGB
15 - 2016
Erfpachtvoorwaarden gemeente Peel en Maas
In de vergadering van 4 april 2016 heeft het college van B&W besloten de volgende beleidsregel vast te
stellen: Algemene erfpachtvoorwaarden gemeente Peel en Maas De beleidsregel is als Bijlage 1 toegevoegd
aan het EGB week 15 - 2016.

Herhaling actie gratis compost 16 april
Door het grote succes van de compostactie van vrijdag 18 maart 2016
wordt deze herhaald op zaterdag 16 april 2016. Deze actie is voor
inwoners die 18 maart 2016 geen compost hebben afgehaald. U kunt
(maximaal 2 m3) gratis compost ophalen.
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de
groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de
waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.
Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.

Zaterdag 16 april 2016 van 9 tot 12 uur
Tegenover Industrieterrein 18 Panningen (achterkant SIF-gebouw)

Ben er op tijd bij, want op = op
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Doet u ook mee aan de Peel en Maas fotowedstrijd?
In januari 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids en ook deze keer willen we de gids samen met u maken.
Wij organiseren weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids
2017.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. Genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de bestandsnamen ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. Digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal
1 Mb en moeten vrij zijn van auteursrechten.
Vanaf 1 mei 2016 starten de dorpen Kessel, Kessel-Eik,
VrijdagKoningslust
15 april en Meijel met
Eigen bijdrage
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken
promotionele
doeleinden
eenvoor
nieuwe
aanpak van
de hulp bij het huishouden. Iedereen houdt de hulp
Ook
in de nieuwe
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moetenen
mensen
een eigen bijdrage betalen voor de
•
16.00
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opening
kermis
door
wethouder
Raf
Janssen
Schutterij
anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd die
geeft
toestemming
het gebruikverandert. De regie komt in de dorpen zelf
hijunu
heeft, maarvoor
de organisatie
Dat wordt niet meer geregeld via het CAK, maar dat gaat via het zelf kopen va
Sint
Lambertus
liggen.
De samenwerking
tussenetc.
de eigen hulp in buurten en dorpen en de
vouchers. Dat zijn een soort tegoedbonnen. Die kan men kopen via de comp
van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders,teflyers,
brochures,
nieuwsbrieven,
betaalde hulp van beroepskrachten wordt versterkt.
Er wordt een
groter beroep
• penningen
strooien
desgewenst via automatische incasso. Dat klinkt ingewikkeld, maar iedereen k
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto voor publigedaan op de eigen werkzaamheid. De financiering wordt anders geregeld, maar
hier desgevraagd hulp bij. Iedere voucher geeft recht op 1 uur hulp. Daar beta
catie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
de hulp blijft voor iedereen betaalbaar.
een eigen bijdrage voor. Hoe hoog die is, hangt af van iemands inkomen. Dat
Zondag 17 april
5. Stuur de foto’s voor 15 augustus 2016 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van uw
allemaal besproken met de beroepskracht die langs komt om dit te regelen.
naam en adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van www.wetransfer.com
• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken

Nieuwe aanpakKermis
hulp Helden
bij het15
huishouden
t/m 19 april 2016

Waarom deze verandering?
• 18.00 uur tot 20.00 uur Clown Japie
In alle dorpen van Peel en Maas zijn dorpsdagvoorzieningen. In de meeste do

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen?

is ook dorpsvervoer. Dat wordt allemaal geregeld door vrijwilligers uit de dorpe
De gemeente geeft wel subsidie om dit te organiseren, maar mensen uit de do
regelen het zelf. Hetzelfde gebeurt nu met hulp in het huishouden. De huishou
hulp blijft betaald werk, maar het regelen ervan komt meer in handen van het
De gemeente helpt het dorp daarbij via het beschikbaar stellen van een profes
dorpsondersteuner. Met deze manier van werken wordt de hulp door beroepsk
veel sterker gekoppeld aan de onderlinge hulp die mensen elkaar vrijwillig gev
in buurten en dorpen. Dat past in het streven om gemeenschappen te versterk
Daarom gebeurt deze verandering.

Pak uw camera en maak de winnende foto!

Dinsdag 19 april
• 18.00 uur verrassing

Besluitvormende Raadsvergadering
19 april 2016 komt te vervallen

Wij wensen u fijne kermisdagen!

De Besluitvormende Raadsvergadering van 19 april gaat niet door. Dit betekent dat de agendapunten van
deze vergadering op de agenda van de Opiniërende Raadsvergadering van 10 mei 2016 komen. U bent van
harte uitgenodigd op 10 mei.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Pilot in enkele dorpen
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Als alles goed loopt kan in de loop van 2017 de nieuwe aanpak ook in de and
dorpen worden ingevoerd. In het begin kost het de gemeente meer geld, maa
duur moeten de hulp en de zorg beter worden en ook goedkoper.

www.peelenmaas.nl
Huidige hulp blijft

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

Organisatie nu

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

Noteer donderdag 14 april alvast in uw agenda

Organisatie straks

Voorlichtingsbijeenkomst
nieuwe aanpak
hulp bij huishouden

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

Meer informatie

In de dorpen die meedoen worden informatiebijeenkomsten gehouden.

In Kessel en Kessel-Eik gebeurt dat op donderdag 17 maart van 19.00 tot 20
uur in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik, Lindelaan 4.

Woont u in Koningslust en ontvangt u op dit
moment hulp bij het huishouden?
In Koningslust en Meijel gebeurt dat in de loop van maart. Plaats en datum
worden bekend
in de weekbladen.
Dan is deze algemene voorlichtingsbijeenkomst
voor ugemaakt
van belang.
Wanneer
Waar
Tijdstip

Naast de hulpvragers zijn ook de hulpverleners welkom op deze bijeenkomst

donderdag 14 april 2016
Dit geldt zowel voor hulpverleners die werkzaam zijn bij een zorgorganisatie
voor hulpverleners die werkzaam zijn als zelfstandige of via een PGB.
Gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust
Alle mensen die nu hulp bij het huishouden ontvangen en die in bovengeno
19.30 tot 21.00 uur
dorpen wonen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. In de loop van de maan
maart en april worden deze mensen ook allemaal persoonlijk bezocht.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst presenteert Koningslust de nieuwe aanpak hulp bij
Voor verdere informatie kan men zich wenden tot:
huishouden. En zij vertellen wat er wel/niet gaat veranderen
en waar u terecht kunt met vragen.
• Kessel en Kessel-Eik: Inge Hanssen, tel. (06) 24 13 25 65 of Mia Ewalts,

Nieuwe aanpak

tel. (06) 40 06 59 59
• Meijel: Huub Grommen, tel. (06) 51 78 41 83

Met de nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden wordt per 1 mei 2016 gestart in de dorpen
Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel.
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week 15 / 14 april 2016 / Informatie van en over de gemeenteraad

Discussie: hoe ver reikt de taak van de overheid?

Raad hakt knopen door over windenergie,
winkeltijden, startersleningen en wonen
Een breed scala aan onderwerpen passeerde de revue tijdens de opiniërende raadsvergadering van vorige week dinsdag. De vergadering verliep in een ongedwongen sfeer, zonder hoogoplopende
discussies. Rode draad in de debatten was hoever de rol van de overheid moet reiken en hoeveel ruimte moet worden gegeven voor marktwerking. Daarover verschilden de meningen.
De opiniërende raadsvergadering van 5 april werd afgetrapt met een ‘hot item’: duurzame energie.
Ook Limburg gaat en moet mee in deze ontwikkeling: in onze provincie moeten over vijf jaar 35
windmolens staan, zo staat in het landelijke Energieakkoord. De gemeenten Peel en Maas, Nederweert,
Weert en Leudal werken samen op dit vlak en hebben uitgangspunten opgesteld met betrekking tot
het plaatsen van windmolens. Deze uitgangspunten geven richting aan de manier waarop windenergie
ontwikkeld wordt en worden op gemeentelijk niveau verder uitgewerkt.

Windenergie

In de Notitie Uitgangspunten Windenergie, die op 5 april werd voorgelegd aan de gemeenteraad, is
onder andere opgenomen dat in iedere gemeente tenminste één windenergielocatie ontwikkeld wordt
van vier à vijf windturbines. Ook is opgenomen dat grondspeculatie moet worden voorkomen door
één samenhangend windenergieproject te realiseren. Daarnaast dient de omgeving actief te worden
betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van windmolenprojecten en hier ook de vruchten van
kunnen plukken. Lokaal Peel en Maas gaf aan dat de initiatieven en samenwerkingen die al bestaan
op het gebied van windenergie, zoals het geplande Windpark Egchelse Heide of energiecoöperatie
Peel Energie, mogelijk als blauwdruk kunnen dienen. “Onze voorkeur gaat uit naar het realiseren van
één samenhangend windproject, met vier à vijf gelijke turbines. We vinden het ook belangrijk dat
grondeigenaren in zee gaan met samenwerkende lokale partijen, zoals een lokale energiecoöperatie.
Dan vloeit de winst terug naar de omgeving”, zo zei een woordvoerder van Lokaal Peel en Maas.
“Verder moet het eigendom zoveel mogelijk liggen bij groepen burgers, moeten er vaste afspraken
komen over vergoedingen voor grondeigenaren en dienen grondspeculaties te worden voorkomen.
Daar ligt een rol voor de gemeente.”
Met deze laatste opmerking was de VVD-fractie het niet eens. “Wij zijn niet zo bang voor grondspeculaties
en moeten ons daar als overheid niet te zeer mee bemoeien. De markt dient de ruimte te krijgen en we
moeten geen bevoorrechte posities creëren voor plaatselijke of regionale partijen. Ieder initiatief dient
op dezelfde manier te worden beoordeeld.”
De fractie AndersNu sloot zich hierbij aan, maar het CDA had een andere mening. De woordvoerder
van de oppositiepartij gaf aan dat in de kern Egchel veel weerstand bestond toen enkele jaren geleden
het eerste windpark werd gerealiseerd, op de grens van Egchel en Roggel. “Het Windpark Egchelse
Heide, dat nu in de pijplijn zit, stuit echter nauwelijks op verzet. Dat zegt wel iets over de manier
waarop de initiatiefnemers van dit project omgaan met de bevolking. Dat vinden wij toch een fijnere
uitgangssituatie. Van windenergie kunnen veel mensen profiteren, maar er zijn ook mensen die daar last
van hebben. Juist dan is het van belang dat wij als gemeente voor algeheel draagvlak zorgen.”

PvdA/Groen Links sloot zich hierbij aan en gaf aan dat ‘enige overheidsbemoeienis niet slecht is’.
“Uiteindelijk is het te bereiken doel leidend. En in de vrije markt, waar winstbejag vaak voorop staat, is
dat toch wat lastiger.” De Notitie Uitgangspunten Windenergie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.
Alleen eenmansfractie Ton Hanssen onthield zich van stemming vanwege zijn betrokkenheid bij het
initiatief Peel Energie.

Woonwensen van babyboomers

Ook in het volgende onderwerp dat ter tafel kwam - de Structuurvisie Wonen Noord-Limburg - ging het
over de vraag in hoeverre de overheid zaken naar zich toe moet trekken. In deze woonvisie, die de regio
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Noord-Limburg heeft opgesteld met marktpartijen, corporaties en zorgpartijen, staat onder meer dat
gemeenten hun woningbouwplannen moeten terugschroeven vanwege de verwachte bevolkingskrimp.
De VVD benadrukte wederom dat de overheid zich hier niet in moet mengen. “Ook hier grijpt de overheid
in, in een markt en bepaalt dat de bestaande woningvoorraad vooral qua prijs gehandhaafd moet
worden. Want dat is in feite wat hieraan ten grondslag ligt. Stel je nu eens voor dat wij zouden besluiten
dat er voldoende televisies zouden zijn in Peel en Maas en dat vanaf morgen niemand meer een televisie
mag kopen? Behalve wanneer iemand er een over heeft of gaat verhuizen. De wereld zou te klein zijn!
En nu gaan we op dezelfde manier om met de woningmarkt.”
Het CDA gaf aan blij te zijn dat de structuurvisie geen zweverig document is geworden, maar duidelijk
maakt welke woonopgave zich de komende aandient. “Als we niet opletten, bouwen we nu woningen
die over twintig jaar leegstaan.”
AndersNu vroeg zich af waarom er in de structuurvisie niets is opgenomen over woningen voor senioren.
Hier is volgens de fractie veel behoefte aan. “Veel senioren blijven noodgedwongen in hun eigen woning,
maar het aanpassen daarvan kost veel geld. Verzorgingshuizen zijn er echter niet meer. Waarom zetten
we dan geen project op met seniorenwoningen? Daar is absoluut vraag naar.”
Ton Hanssen van de eenmansfractie Hanssen sprak woorden van gelijke strekking. “Ik mis in deze
structuurvisie de babyboomers, de groep mensen met de meeste invloed op de woningmarkt.
We moeten erachter zien te komen wat hun woonwensen zijn, en daar meer aandacht aan besteden.”
Uiteindelijk stemden alle fracties in met de regionale woonvisie, die straks zal worden vertaald in een
lokale visie.

woningen voor starters nog altijd te duur”, zo betoogde Ton Hanssen.
De VVD gaf ook aan dat woningen gemiddeld erg duur zijn voor jongeren. “Zij betalen veel meer dan
wij vroeger. Daarom vind ik dit een mooi medicijn c.q. gebaar om jongeren hier te houden”, zei een
woordvoerder.
In reactie op vragen gaf verantwoordelijk wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) aan dat er tot
nu toe nog geen gedwongen verkopen hebben plaatsgevonden omdat jongeren de leningen niet konden
terugbetalen. “In principe gaan de jongeren na drie jaar afbetalen. Maar als de draagkracht er niet is,
hoeft dat niet. Dan moet aan het einde van de looptijd worden terugbetaald. Door deze constructies zijn
er geen risico’s voor ons als gemeente.”

Rammelende winkelkarretjes

Hoe lang mogen de winkels in Peel en Maas op zondag open zijn? Dat was de centrale vraag bij het
volgende agendapunt; de wijziging van de verordening Winkeltijden Peel en Maas. Tot nu toe mochten
alle winkels in Peel en Maas op zondag open zijn van 11.00 tot 17.00 uur, alleen zaken met een restaurant
of lunchroom (bijvoorbeeld bakkers) konden al vanaf 8.00 uur hun deuren openen. Het college stelde de
raadsleden voor om de winkelopeningstijden voor de zondag met één uur te verruimen en winkeliers de
mogelijkheid te bieden om vanaf 10.00 uur open te gaan. Dit voorstel kwam voort uit een enquête die is
uitgevoerd onder leden van de Retailgroep Peel en Maas. Ook hierbij pleitte de VVD ervoor om de markt
vrij te laten. “Laten we de zondag gelijkstellen aan de andere dagen van de week, en ondernemers zelf
laten bepalen of en hoe laat ze hun zaak openen. Vraag en aanbod vinden elkaar dan wel. Winkels zullen
niet opengaan als er niemand komt.”
De VVD had een amendement voorbereid met deze strekking, maar kreeg weinig bijval van de andere
fracties. “Ik ben voor ‘vrijheid, blijheid’, maar dit gaat me te ver”, zei de fractie AndersNu. Ton Hanssen gaf
aan dat we in Peel en Maas niet toe moeten naar een economie als op Bali, waar de winkels dag en nacht
open zijn en winkeliers zelfs slapen in hun winkel.
CDA en Lokaal Peel en Maas waren van mening dat ook rekening moet worden gehouden met de
zondagsrust van de omwonenden: rammelende winkelkarretjes op de vroege zondagochtend horen hier
volgens hen niet bij.
Alle partijen gaven groen licht voor de wijziging van de verordening, al deed de VVD dat wel met een
stemverklaring. “Zoals gezegd gaat dit raadsvoorstel ons niet ver genoeg. Maar we zijn blij met ieder
uurtje winst, dus stemmen wij vóór.”

Steuntje in de rug voor starters

De raad maakte ook extra financiële middelen vrij om starters te helpen bij de aanschaf van een huis.
Starters kunnen, als steuntje in de rug, een lening krijgen van maximaal 30.000 euro. Vorig jaar werden
in totaal 28 startersleningen verstrekt, dit jaar tien en er zitten er nog negen in de pijplijn.
Het oorspronkelijke budget voor 2016 van gemeente en provincie bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn), dat de leningen verstrekt, was daardoor niet toereikend. Alle fracties stemden in
met een aanvullende lening van 250.000 euro aan het SVn). De provincie verdriedubbelt dit bedrag tot
één miljoen. Met het extra geld kunnen minimaal 33 starters op weg worden geholpen.
Alle fracties waren positief over de regeling en stelden het benodigde extra geld graag ter beschikking.
“Maar het verbaast me wel dat deze leningen nog steeds verstrekt moeten worden. Blijkbaar zijn de

Angst voor precedentwerking

Enige discussie ontstond ook over de voorliggende bestemmingsplanwijziging (van verblijfsrecreatie
naar wonen) van De Catharinahoeve in Egchel. De eigenaar wil de aanwezige recreatieappartementen
voor mensen met een beperking ombouwen tot woning voor zichzelf en de bijbehorende bedrijfswoning
verkopen als burgerwoning. De fractie PvdA/Groen Links vond het opmerkelijk dat, bij het omvormen
van deze twee gebouwen tot burgerwoningen, geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald aan de
gemeente. “Dit zou zijn omdat cultureel erfgoed in stand wordt gehouden. Hier hebben wij wel wat
moeite mee. Voor ruimte-voor-ruimte woningen moeten mensen bijvoorbeeld een forse prijs betalen,
en ook als je een burgerwoning bouwt in het buitengebied moet je een bedrag per m2 betalen. De
vraag is dan of het wel helemaal eerlijk is dat nu geen bijdrage hoeft te worden betaald. We kunnen deze
bestemmingsplanwijziging nu niet tegenhouden, maar ik denk dat we het kwaliteitsmenu - waarin dit
allemaal geregeld is - in de toekomst wel onder de loep moeten nemen.”
Het CDA en AndersNu sloten zich hierbij aan. “We wijken hierbij af van het beleid van Peel en Maas
met betrekking tot woningen in het buitengebied; dit gaat een stap te ver”, zei een woordvoerder
van AndersNu. “En aangezien er in Peel en Maas meer van deze gevallen bestaan, zal hier een grote
precedentwerking vanuit gaan.”
Omdat de raad van mening was dat de spelregels voor dit specifieke geval al bepaald waren, stemde zij in
met dit voorstel, maar wel met de kanttekening dat in de toekomst verder wordt gediscussieerd over het
kwaliteitsplan. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd…

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

Duurzaam is niet moeilijk, het is een keuze
Is duurzaamheid voor u een modewoord, een ideaal of gewoon
praktijk? Een stap in de goede richting zetten is mooi, maar is vaak niet
meer dan een toevoeging op het bestaande.
Afvalscheiding en een betere
afvalverwerking is prima, maar als
we echt van koers willen veranderen,
moeten we toch echt minder afval
produceren en anders omgaan met
energie. En toch is elke kleine stap
cruciaal voor een omslag. Helaas gaan
we het niet alleen redden met kleine

initiatieven. Ook de overheid moet
duidelijke keuzes maken.
Daarom heeft CDA Peel en Maas
onlangs ingestemd met de notitie over
windenergie. Deze notitie geeft richting
aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld
Windpark Egchel. Vier lokale partijen
pakken zich daar samen om windturbi-

nes te realiseren die 75 procent van het
stroomverbruik van de huishoudens in
de gemeente Peel en Maas duurzaam
kunnen opwekken. Een gedeelte van
de gelden vloeit terug naar de lokale
gemeenschap, zodat deze niet alleen
de lasten krijgt van een windmolen,
maar ook lusten. Duurzame energie
opwekken kan ook in het klein. Om u
de dagelijkse toepassingen voor thuis
te laten ervaren, heeft het CDA onlangs
een informatieavond gehouden over

provinciale duurzaamheidsregelingen.
Met deze regelingen wordt het voor
veel mensen mogelijk om hun huis
energieneutraal te maken. Het bedrag
dat mensen maandelijks betalen,
is gelijk en vaak zelfs lager dan de
huidige maandelijkse energierekening.
Ook duurzaam voor de portemonnee
dus. Duurzaam is niet moeilijk, het is
een keuze.
Vivian Moonen,
CDA Peel en Maas

Windenergie in Peel en Maas
Om te zorgen dat er over vijf jaar voldoende (eigen) energie voorhanden is, is er het streven om 35 windmolens in heel Limburg te plaatsen.
Dit is een doelstelling uit het Energieakkoord 2013.
Om te komen tot een goede
regionale invulling van windenergie heeft de raad uitgangspunten
vastgesteld. Deze hebben betrekking
op de samenwerking, maar ook hoe
gemeenten windenergie kunnen
stimuleren en faciliteren.
Er zijn al diverse voorbeelden
van samenwerkingen en coöpera-

ties, zoals Windpark Egchelseheide
en Peelenergie. Lokaal Peel en Maas
ziet graag de realisatie van één
samenhangend windproject in een
beoogd gebied met vier tot vijf gelijke
turbines. Een windmolenpark, zodat
de kans groter wordt dat particuliere
grondeigenaren graag in zee gaan
met samenwerkende lokale partijen

zoals bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie. Daarmee is de kans groter
dat de winst ook terugvloeit naar de
omgeving. Het eigendom moet zoveel
mogelijk bij groepen burgers uit de
omgeving liggen en vaste afspraken
over vergoedingen voor grondeigenaren en de omgeving zijn belangrijk.
Aandacht voor bescherming van geluid
voor woonobjecten eveneens. Een
nog te vormen klankbordgroep van
lokaal betrokkenen bij de ontwikkeling
en de exploitatie van windturbines is

noodzakelijk voor een goed draagvlak.
De omgeving van kansrijke ontwikkelgebieden zijn reeds in kaart gebracht.
Deze uitwerking past bij de strategische
visie en de kernwaarde ‘duurzaamheid’
van onze gemeente. De uitgangspunten
windenergie geven richting aan op
welke manier die windenergie op het
grondgebied ontwikkeld kan worden.
De samenwerking op regionaal niveau
geeft hiervoor voldoende ruimte.
Tiny Valckx,
Fractie Lokaal Peel en Maas

Toekomstig wonen in Peel en Maas
In de raadsvergadering van dinsdag 5 april heeft de gemeenteraad de
structuurvisie wonen Noord-Limburg vastgesteld. Dit is een gezamenlijke
visie van alle Noord-Limburgse gemeentes. Hieruit blijkt dat ook de
gemeente Peel en Maas meer woningbouwplannen op stapel heeft staan
dan in de komende jaren nodig is.
In de woonvisie staan onder
andere de volgende uitgangspunten beschreven: nieuwbouw naar
behoefte en alleen nog bouwen waar
behoefte aan is. Dat zal voor onze
gemeente betekenen dat er keuzes
gemaakt zullen moeten worden en

dat er ook programma’s afgeslankt
of geschrapt moeten worden.
PvdA/GroenLinks stelt hierbij voorop
dat er wel ruimte dient te blijven voor
het bouwen van betaalbare koopwoningen voor de mensen met een lager
en modaal inkomen.

Extra aandacht moet er zijn voor
groepen zoals studenten, reeds hier
gevestigde mensen die een sociale
huurwoning nodig hebben, arbeidsmigranten en mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en hier
mogen blijven. Maar er moet ook extra
aandacht zijn voor het levensloop
bestendig maken van woningen voor
senioren. Daarnaast zullen er daar
waar een tekort aan sociale seniorenwoningen is, wat PvdA/GroenLinks
betreft, seniorenwoningen moeten

worden gebouwd. De punten die zijn
beschreven in de regionale woonvisie
zullen in de loop van dit jaar worden
uitgewerkt in een lokale woonvisie van
de gemeente Peel en Maas. PvdA/
GroenLinks zal zich hierbij sterk inzetten
voor voldoende sociale huurwoningen
voor bovenstaande inwoners in de
gemeente Peel en Maas, waarbij we
het belangrijk vinden dat deze per kern
van Peel en Maas worden gerealiseerd.
Fred Peeters,
Raadslid PvdA/GroenLinks

HET VOORJAAR KAN BEGINNEN
ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Hoek lounge set

Graniet tafels

LAGUNA

op voorraad

van 999,-.

599.-

899.voor:

voor:

Poot 6 x 6 cm
232 x 100 cm

NERGENS IN DE OMGEVING ZO’N GROOT AANBOD
MET ZULKE LAGE PRIJZEN. KOM EN VERGELIJK.

Industrielaan 4, Asten
T. 0493 670910 www.wiegersxl.nl

Eetkamer stoel
NEBA

Elders 199,-.
van 1099,-.
In 2 kleuren op
voorraad.

169.onze prijs

Meubels en Tuinmeubelen

Veel modellen Boxsprings
in onze showroom

499.onze prijs

Nu al 2 persoons
boxspring, geveerd
en gestoffeerd
matras + topper.

BIJNA AL ONZE MEUBELEN KUNNEN WIJ UIT
VOORRAAD LEVEREN. TEGEN OUTLET PRIJZEN

MA. 13.00 - 18.00 UUR
DI. T/M VR. 10.00 - 18.00 UUR VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR
ZA. 10.00 - 17.00 UUR ZO. 12.00 - 17.00 UUR
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Jubileum voor wensbus
Baarlo-Maasbree
De wensbus Baarlo-Maasbree
voerde een jaar geleden haar eerste rit
uit. Op 13 april 2015 werden de eerste
personen uit Baarlo en Maasbree naar
hun bestemming gebracht door de
vrijwillige chauffeurs. Nog altijd rijdt
de bus alle werkdagen rond tussen de
twee dorpen en in de regio. Coördinator
Bèr Theunissen uit Baarlo en penningmeester Noud Janssen uit Maasbree zijn
trots op het project en vertellen over
hoe de bus tot stand kwam.
De wensbus is bedoeld voor
iedereen die vanuit Baarlo of Maasbree
ergens in de gemeente Peel en Maas
afgezet wil worden. De ritten hebben
altijd een sociaal maatschappelijk doel
en inwoners die minder mobiel of
minder zelfredzaam zijn, krijgen voorrang. Bèr: “Er wordt bijvoorbeeld veel
gereden van en naar de dorpsdagvoorzieningen en we hebben afspraken met
de zorginstellingen over hun cliënten.”
Noud: “Ik denk dat 75 procent van de
ritten voor vaste klanten zijn die een
vaste rit maken. Die krijgen ook voorrang op mensen die maar voor één
keer gebruik willen maken van de bus.”

Succesformule
Het begon allemaal in september
2014 toen de dorpsoverleggen van
Maasbree en Baarlo iets wilden doen
aan het feit dat er voor hen geen alter-

natief voor de Regiotaxi was. Noud:
“Er was een blinde vlek wat betreft het
ouderenvervoer in die twee dorpen.
Daar moest iets aan gebeuren.” Er werd
een werkgroep opgericht en die kwam
uit bij een aantal pilots met wensbussen die al liepen in Limburg.” Bèr: “Er
waren er een stuk of zeven en die
waren ook al een paar jaar bezig. Dat
bleek een succesformule, dus wilden
we het hier ook introduceren.”

Familiebezoek, markt
of gemeentehuis
In januari 2015 werd de aanvraag
ingediend bij de provincie en twee
maanden later konden ze ook daadwerkelijk van start. Bèr: “Vervoersbedrijf
Veolia heeft de bus geleverd en de
provincie financiert het allemaal. De
Vereniging Kleine Kernen Limburg was
ook betrokken bij het project.” Nadat
de toezegging er was, moesten er nog
chauffeurs gevonden worden. Dat bleek
eigenlijk best makkelijk. Bèr: “We hebben twee advertenties geplaatst en
na de eerste hadden we al genoeg
aanmeldingen. Heel mooi dat er zoveel
mensen bereid zijn anderen te helpen.”
Alle twintig chauffeurs werden
medisch gekeurd, moesten een verklaring omtrent gedrag inleveren en
een rijvaardigheidstest afleggen. De

chauffeurs werken één dagdeel in twee
weken tijd. Zij worden aangestuurd door
vier coördinatoren. Noud: “Die bepalen
eigenlijk alles. Als je de wensbus belt,
krijg je hen aan de lijn. Zij moeten dan
kijken of alles binnen het schema past
en dus of de rit kan doorgaan of niet.
Dat is altijd nog een heel gepuzzel.”
Vooral veel ouderen maken gebruik
van de bus. En niet alleen om naar de
dorpsdagvoorziening te gaan. Noud:
“We hebben puntbestemmingen waar
de bus buiten de gemeente ook naartoe
rijdt. Dat zijn zaken als het ziekenhuis
in Venlo en het treinstation in Horst/
Sevenum, Venlo en Blerick. Het kan
echter ook voor een familiebezoek zijn,
of omdat ze naar het gemeentehuis
moeten of naar de markt in Panningen
willen.” Bèr: “Of zelfs omdat ze naar
hun wekelijkse kaartclubje w
 illen
gaan.” De gebruikers zijn ook erg
blij met de wensbus, vertelt Marion
Manders van Dorpsdagvoorziening
Maasbree. “Het is veel gemoedelijker
allemaal nu. Voorheen maakten veel
mensen gebruik van taxi’s en die
waren altijd heel gejaagd. Nu zitten
er chauffeurs uit het eigen dorp die
de gebruikers kennen. Een beetje het
ons-kent-onsprincipe. En het feit dat we
kunnen bellen als iets uitloopt en dat de
bus dan gewoon iets later komt, is zeer
handig. Dat stellen gebruikers op prijs.”

Reumavereniging Peel en Maas

Voorlichtingsavond Fibromyalgie
Reumavereniging Peel en Maas houdt op donderdag 21 april wederom een voorlichtingsavond in Helden. Dit
keer is het onderwerp fybromyalgie, een veelvoorkomende vorm van reuma.
Tijdens de informatieavond worden
vragen van aanwezigen beantwoord
door een reumaconsulente en een GGZpsycholoog van de Sint Maartenskliniek

in Nijmegen. Er wordt onder andere
uitgelegd wat fybromyalgie is, welke
invloed het op het dagelijks leven
heeft en hoe ermee omgegaan kan

worden. De avond is vrij toegankelijk,
begint om 19.30 uur en vindt plaats
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden.

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

Openingstoernooi
Breetanque
Jeu de Boulesclub Breetanque uit Maasbree hield zondag 10 april haar
openingstoernooi. Daarmee werd officieel het zomerseizoen geopend.

Op de tien gerenoveerde banen
met de nieuwe scoringsbordjes
meldden zich 32 personen voor het
toernooi. Deze werden aan elkaar
gekoppeld om drie wedstrijden te
spelen. Om 13.30 uur werd gestart
met de eerste wedstrijd. Na twee
rondes waren er elf deelnemers met
twee gewonnen wedstrijden. Om in de

prijzen te vallen moest een team drie
wedstrijden winnen. In de laatste ronde
bleven er in totaal zeven spelers over
die drie wedstrijden gewonnen hadden.
Als derde eindigde Bert van Roy, de
tweede plek was voor Bep Manders.
De grote winnaar van het toernooi
werd Jeu Peeters. De drie winnaars
ontvingen een bloemarrangement.

Muzikaal Jeugdtreffen

Jeugd Fanfare
Maasbree in prijzen
Jeugdige muzikanten van de muziekopleiding van fanfare Sint
Aldegondis Maasbree namen zaterdag 9 en zondag 10 april deel aan het
Muzikaal Jeugdtreffen in Beesel.
Het jeugdtreffen is een tweedaags solistenconcours van acht
regionale muziekverenigingen met
competitie op verschillende niveaus.
In de jeugdafdeling deden Anne
Nijssen, Liz Daemen, Lois Zoontjes,
Meghan Nijssen en Mirthe Umlauf van
Sint Aldegondis voor het eerst mee.
De eerste prijs ging naar Liz Daemen
voor haar uitvoering op xylofoon.
Julia van der Sterren, Siem van
der Sterren en Luuk Timmermans

kwamen in de vierde afdeling op
het podium. Roanne Duarte, Joost
Muijsenberg, Lin Gommans en Tico
Janssen lieten in de derde afdeling
hun muziek horen op bugel en
xylofoon. Bert Raijmakers maakte
zijn debuut in de tweede afdeling.
Ten slotte behaalde Lisanne Hendrikx
op hoorn de hoogste score van alle
deelnemers aan het muzikale jeugdtreffen en was daarmee de grootste
winnaar van het MJT van dit jaar.

Onthulling naam jeugdorkest

Marianne Vos sterkste in Kessel
Meervoudig olympisch kampioene Marianne Vos heeft op zondag 10 april de vierde editie van het
Wielerweekend van Kessel bij de dames gewonnen. Ze reed onder prachtige weersomstandigheden al na
enkele ronden weg bij de rest en zette het peloton op een rondje achterstand. Aafke Soet werd tweede en
Kirsten Peetoom derde. Bij de mannen won Imo de Pruijssenaere de la Woestijne. Het zilver was voor Marc
van Grinsven en het brons ging naar Rik Nederlof. Op zaterdag werd de funklasse voor tourfietsers verreden.
Als winnaar kwam daarbij X-Aequo uit Maasbree uit de bus. TC Everlo uit Panningen werd tweede, gevolgd
door Wingk Mei uit Baarlo.

Voorspeelmiddag
fanfare Koningslust
De voorspeelmiddag van fanfare en drumband EMM Koningslust vindt
zondag 17 april plaats. Deze wordt gehouden in dorpshuis De Sprunk.
Onder andere blokfluiters,
slagwerkers, blazers, het jeugd
orkest en de jeugdslagwerkgroep
Cool Percussion Kidzz laten vanaf
13.30 uur horen wat ze tot nu toe

geleerd hebben op de opleiding.
Tijdens de voorspeelmiddag
wordt ook de nieuwe naam en
het logo van het jeugdorkest
onthuld.
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Nieuw terrasmeubilair onthuld
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

MFC De Engel
bewaarder Baarlo
bestaat 1 jaar
Het multifunctioneel centrum De Engelbewaarder uit Baarlo viert
zaterdag 16 april haar 1-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met de onthulling van het nieuwe terrasmeubilair.
In de openbare accommodatie
zijn onder andere de bibliotheek en
een aantal verenigingen gevestigd.
Er is een dorpsinformatiepunt,
een ontmoetingsruimte en de
dorpsdagvoorziening is er regelmatig
te vinden. Op zaterdag 16 april wordt
vanaf 14.00 uur het 1-jarig bestaan
van De Engelbewaarder gevierd.

Het nieuwe terrasmeubilair wordt
door sponsor Reumkens Voet en
Zorg onthuld. Daarnaast zijn diverse
vaste gebruikers, waaronder de
dorpsdagvoorziening, bibliotheek Peel
en Maas, Historische Werkgroep de
Borcht en het dorpsinformatiepunt
aanwezig. Het programma duurt tot
17.00 uur.

Zevende Rundje Koeberg
De zevende editie van de dagwandeltocht Rundje Koeberg Extra vond op zondag 10 april plaats.
Wandelaars hadden de keuze uit afstanden van 5, 10, 16, 24 en 32 kilometer. Alle deelnemers vertrokken
vanuit gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en eindigden daar ook weer. De routes van dit jaar gingen
richting Grashoek. Tussendoor waren er pauzeplekken geregeld waar de fanatieke wandelaars konden
bijtanken om hun tocht af te maken. De eerste wandelaars konden al om 07.30 uur vertrekken. Om 17.00 uur
was de tocht voor alle wandelaars voorbij.

Openingstoernooi
jeu de boules-club Baarlo
Door: Jeu de Boulesclub Baarlo
Op de jeu de boulesbaan in ’t Kempke in Baarlo vond woensdag 6 april het openingstoernooi plaats van de jeu
de boulesclub. Het was het eerste toernooi van het nieuwe seizoen.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.
Voor champignonkwekerij Jacobs in Kessel
zijn we op zoek naar een

De veertig deelnemers werden verdeeld in twee poules: geel en blauw.
Nadat de meeste poules bij aanvang
van de pauze al waren gespeeld,
maakten nog tien spelers kans op een
finaleplek. Vier uit de gele poule en
zes uit de blauwe poule. Na de laatste

ronde waren er nog zes leden over met
in totaal drie overwinningen. De finale,
gespeeld door Nellie Linders en Wiel
van Lier tegen Jan van Soest en Ria
Theeuwen, ging tot het einde nagenoeg gelijk op.
In de twaalfde beurt wisten Nellie

en Wiel hun eerste én tweede plek veilig te stellen. Jan en Ria werden uiteindelijk derde en vierde. Ook de nieuwste
leden van de club wisten zich tijdens
het openingstoernooi te onderscheiden.
Ria Zuidgeest eindigde op een tiende
plek en Wim als laatste.

Natuur en landschap terug naar mensen

Bijeenkomst project Gemeente
lijke Natuurmonumenten
Sociale coöperatie GLOEI houdt op maandag 18 april een bijeenkomst over Gemeentelijke Natuurmonumenten.
Zij wil met inwoners en het bedrijfsleven van Peel en Maas in gesprek gaan over natuur en landschap in de gemeente.

Technisch teeltmedewerker
Vac.nr. P007047
Je voert teeltwerkzaamheden uit zoals het vullen van de teeltbedden, het
oogsten van de champignons, sorteren en het leegmaken van de kweekcellen. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de techniek binnen het
bedrijf: je onderhoudt machines en voert diverse technische controles uit.
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding, bent technisch zeer goed onderlegd en hebt ervaring in de champignonteelt. Als persoon ben je flexibel,
gedreven en zelfstandig. Het betreft een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie ga je aan de slag via AB Werkt. Bij
gebleken geschiktheid volgt een aanstelling bij het bedrijf zelf.
Verder zijn we voor andere opdrachtgevers op zoek naar:

Hovenier aanleg

– Vac.nr. P008588

Logistiek voorman glastuinbouw

– Vac.nr. P009564

Parttime medewerker melkveehouderij

– Vac.nr. P009103

Solliciteer via de site van AB Werkt of stuur direct je CV naar
horst@ab-werkt.nl

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Peel en Maas is een van de vijf
gemeenten die meedoet aan de
pilot van het project Gemeentelijke
Natuurmonumenten van de Universiteit
Wageningen. In samenwerking met
GLOEI, dat zich inzet voor de lokale
leefomgeving, willen zij met inwoners
in gesprek gaan over de maatschap-

pelijke betrokkenheid met de natuur.
“Het maatschappelijk begrip voor en
betrokkenheid bij het natuurbeleid is
minder geworden”, stelt de universiteit. De school is vóór het inzetten van
particuliere middelen om de natuur te
behouden, zoals dat ook met de zorg
voor monumenten in het algemeen

wordt gedaan. Hierover gaat de informatie- en discussiebijeenkomst.
De netwerkbijeenkomst vindt
plaats op natuurcamping De Flierenhof
in Maasbree en duurt van 19.30 tot
21.30 uur. Aanmelden kan via Henriëtte
Stroucken via info@gloeipeelenmaas.nl
of door te bellen naar 06 30 23 00 29

TeamStorm

Verenigingsbattle tijdens
BaarloStormt
Tijdens de hindernissenstormloop BaarloStormt op zaterdag 4 juni wordt er ook een verenigingsbattle gehouden. Tijdens TeamStorm kunnen leden van een vereniging hun clubkas spekken.
Een team dat meedoet aan de
verenigingsbattle bestaat uit minimaal
vier en maximaal zes personen van
minimaal 16 jaar. De deelnemers
moeten aangesloten zijn bij een
Baarlose sport-, cultuur-, jeugd- of

muziekvereniging en doen mee onder
de naam en in een tenue van hun club.
Er zijn drie geldbedragen te winnen
die ten goede komen aan de clubkas
van de vereniging, club of stichting.
Het snelste verenigingsteam, het team

dat het dichtst bij de gemiddelde tijd
zit en de vereniging met de beste
teampresentatie winnen ieder een
geldbedrag van 200 euro.
Verenigingsteams kunnen zich
aanmelden via www.baarlostormt.nl
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Feestdag in nieuw jasje gestoken

‘Koningin Máxima’ in Baarlo tijdens
Koningsdag
Traditie, beleving, cultuur, muziek, sport en spel. Dat is waar de geheel vernieuwde Koningsdag op woensdag
27 april in Baarlo dit jaar om draait. Stichting Kinderfeesten Baarlo (SKB) blies de feestdag nieuw leven in en wist
zelfs koningin Máxima en de prinsesjes, gespeeld door leden van theatergroep Kameleon, te strikken om naar het
kastelendorp te komen.

De naam Stichting Kinderfeesten
Baarlo is gevormd in 2003, maar de
oorsprong van de organisatie gaat
nog veel verder terug. In 1980 besloot
buurtvereniging De Erpelaers uit Baarlo
een Sint-Maartenfeest te organiseren,
totdat een lid van de buurt voorstelde
één grote viering voor het hele dorp te

organiseren. “We hadden een troshoop,
wat mensen die het verhaal wilden
naspelen en wat lekkers voor de kinderen”, vertelt Mart Driessen, lid van de
buurtvereniging en nu onderdeel van
SKB. “Het werd zo’n succes dat we door
het oudercomité, dat toen zulke activiteiten voor het dorp organiseerde, wer-

den gevraagd ook de Sinterklaasviering
te organiseren. Het ging zo jaren door,
totdat we besloten zelf subsidie aan te
vragen en als stichting verder te gaan.
Toen is Stichting Kinderfeesten Baarlo
opgericht.” De groep, bestaande uit
zo’n 35 personen, is verantwoordelijk
voor de organisatie van Koningsdag,

Sint-Maarten en de Sinterklaasviering
in het dorp.

Koningin Máxima en
prinsesjes
Drie jaar geleden werd de viering
van Sint-Maarten al opgefrist. Nu vond
de organisatie het tijd om Koningsdag
aan te pakken en in Baarlo weer op
de kaart te zetten. “Het feest stelde
de laatste jaren jammer genoeg niet
meer zo veel voor”, aldus Trinette,
een van de organisatoren. Er was
nieuw bloed nodig en er moest een
nieuw programma worden gemaakt.
“Op 28 december zijn we met zijn zessen bij elkaar gekomen om een plan
van aanpak te maken.” Mart gaf de
nieuwe leden alle ruimte om de dag
een geheel nieuwe invulling te geven.
De pot was leeg, dus de organisatie
moest sponsoren werven, bedrijven
enthousiast maken en de samenwerking met andere verenigingen opzoeken. “Dat is uiteindelijk hartstikke goed
gegaan”, aldus Mart. Café Centraal aan
de markt, waar de activiteiten voornamelijk plaatsvinden, stelde onder
andere twee springkussens beschikbaar. De stichting BaarloLeeft!, die de
leefbaarheid van Baarlo ondersteunt,
droeg haar steentje bij en pastoor
Hub Horstman wilde de inzegening
van de versierde kinderfietsjes wel
verzorgen, voorafgaand aan de optocht

door het dorp. En dankzij theatergroep
Kameleon brengen koningin Máxima,
een hofdame en de drie prinsesjes een
bezoek aan Baarlo. “Of koning WillemAlexander ook komt, weten we nog
niet”, vertelt Trinette. “Maar hoe leuk is
het voor de kinderen dat ze de koningin
en de prinsesjes kunnen ontmoeten?”

Fietsbellenconcert
“Beleving staat centraal tijdens
Koningsdag”, vertelt Trinette.
“Het programma is een combinatie
van sport en spel, cultuur, muziek
en traditie. Er is de hele dag iets
te doen en te zien.” Dit jaar begint
Koningsdag met een traditionele
kinderfietsjesoptocht, waarbij
versierde kinderfietsen door het
dorp trekken. Daarna vindt er een
fietsenbellenconcert plaats onder
leiding van fanfare Eendracht en drumen brassband Voorwaarts, geeft de
jeugdfanfare een concert en zijn de
wasplaats en watermolen van het dorp
geopend en in bedrijf. Vroeg op de
middag start de kinderrommelmarkt
en kunnen er oud-Hollandse spelletjes
worden gespeeld. Trinette: “De focus
ligt die dag helemaal op de kinderen.
Ik heb zelf kinderen en vind het
geweldig dat ik mij op deze manier
ook voor de andere kinderen uit het
dorp kan inzetten. En als dit een succes
wordt, kunnen we beginnen met
vooruitkijken.”

Beringe: ontwikkelingen in het dorp

Informatieavond Dorpsoverleg
Het dorpsoverleg van Beringe houdt op woensdag 20 april een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het dorp.
Deze vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
Tijdens de bijeenkomst worden projecten als Coöperatie Steingood, openbare ruimte en woningbouw, de brede

school, multifunctionele accommoda
tie en veiligheid besproken. Deze
onderwerpen hebben te maken met de

toekomst en leefbaarheid van het dorp,
aldus de organisatie. De bijeenkomst bij
De Wieksjlaag begint om 19.30 uur.

Kampeerbos Simonshoek

Zwemdiploma’s
Meijel uitgereikt
In Simon’s Zwem Arena in Meijel ontvingen negentien kinderen
vrijdag 8 april hun zwemdiploma. Ze waren afgezwommen voor het A-,
B-, C- of zwemvaardigheid 1-diploma.
De kinderen lieten tijdens het
afzwemmen zien wat ze geleerd
hadden. Uiteindelijk bleek iedereen
geslaagd en ontvingen de kinderen
hun diploma, een onderwaterfoto en
een cadeautje. Daarna maakten ze
samen met Simon de Boomkabouter
in polonaise een rondje om het
zwembad. Kep Verkoeijen, Sten
Thijssen, Seth Stultiens, Lotte
Minten, Dide Gorts, Asal Dad en Kyan

Bergmans ontvingen hun A-diploma.
Het B-diploma werd uitgereikt aan
Emma de Brouwer, Sep Hupkens,
Len Verkennis, Esmee Janssen, Fay
van den Boogaert, Janne van der
Velden, Nick van Goor en Jesse van
Bree. Fiene Leijsten en Nanna Koolen
zwommen af voor het C-diploma.
Anne-Fleur van Rooij en Fleur van
Bree behaalden hun diploma voor
zwemvaardigheid 1.

Toos Wilms nieuwe voorzitter IVN Helden
Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid in Helden (IVN Helden) heeft in Toos Wilms een
nieuwe voorzitter gevonden. Math Gielen stopte na 37 jaar als voorzitter van de natuurorganisatie. Math gaf
aan dat de ontwikkeling van natuurgebieden het Vlakbroek in Koningslust en de Kwistbeek in Helden een
mijlpaal voor hem zijn geweest. “Het leukste voor mij persoonlijk vond ik om de doelstellingen die we ons
stelden te halen en de sfeer die er hangt binnen de vereniging. En ik vond het heel leuk dat er jeugdleden
naar mij toekwamen om me te bedanken voor de jaren als voorzitter.”
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Team 8 Badminton
Club kampioen
Het achtste team van Badminton Club Maasbree/Baarlo is zondag
10 april uitgeroepen tot kampioen in de poule van 8 tot 10 jaar.

Bloedeloze 0-0

Armoedig P&M-treffen
Baarlo en Panningen
Door: Len Gielen, VV Baarlo
Na vier wedstrijden op rij droog te hebben gestaan, was er eindelijk weer een puntje winst voor het eerste
herenteam van Baarlo. Dat is ook het enige positieve voor de thuisploeg in het verder kwalitatief uiterst magere
P&M-duel tegen Panningen op zondag 10 april, waarin beide ploegen met dat ene puntje eigenlijk nog overbedeeld
werden.

Het team, bestaande uit Rinske
Verheijen, Lieve van Ninhuys, Senna
Tielen, Han Zhang, Kevin Li en Simon
Diepenhorst, won haar laatste
wedstrijd met 2-6 van BC Push 2
uit Baexem. Het achtste team is het

vierde team van BCM’80 dat kampioen is geworden, naast het eerste,
derde en vijfde team. De huldiging
van de teams vinden plaats op zondag 17 april tijdens het eindtoernooi
in Velden.

SV Egchel hard
onderuit in Neerkant
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft zondag 10 april, op bezoek
bij Neerkandia in het Brabantse Neerkant, een verdiende nederlaag
geleden. Het werd op sportpark De Moostdijk een kansloze missie voor de
oranjehemden, 4-0. Daarmee kwam Egchel nog goed weg.
Onder lenteachtige omstandig
heden floot arbiter Vrenken uit Haelen
een goede wedstrijd. Het begin van
het duel ging gelijk op. De groenwitten
uit Neerkant onder leiding van trainer
Frans Nijssen kwamen na een kwartier
op voorsprong. Een kopbal van Joep
Lemmen verdween in de verre hoek
tegen de touwen, 1-0. Keerpunt in het
duel tussen de nummers 4 en 6 van
de ranglijst was de rode kaart voor
Egchel-aanvaller Juul Stammen in de
30e minuut. Het spel bleef op en neer
golven. Enkele vrije trappen hadden
niet het gewenste effect. Vlak voor
rust kwam Neerkandia op 2-0 toen
de bal door Gert Swinkels via de paal
achter de doellijn verdween. Op slag
van rust was er een goede mogelijkheid voor Paul Ververgaert om Egchel
terug in de wedstrijd te brengen,

maar hij schoot voorlangs. Na de
thee kwam Egchel goed weg toen
Neerkandia twee maal het aluminium
trof. De gasten bleven strijden voor
een beter resultaat en kregen ook
mogelijkheden door onder andere
Frank Gielen en Jorrit Kersten, maar
moesten ook toezien dat Neerkandia
met uitvallen grote kansen om zeep
hielp. In de 75e minuut bracht Ruud
Jonker de thuisploeg op een 3-0
voorsprong. Na wat kleine kansjes
voor Egchel en grotere mogelijkheden voor Neerkandia, kwamen in
de laatste minuut de 4-0 eindcijfers
op het scorebord, wederom door
Gert Swinkels. Egchel kon met een
dikke 4-0 nederlaag in de pocket de
thuisreis aanvaarden. De schade op de
ranglijst viel achteraf nog mee, dankzij
de uitslagen van de concurrentie.

Eerste plek NK Jazz
dans voor SSS Helden
Door: Steffie Marx, GV SSS Helden
Gymnastiekvereniging SSS Helden heeft zaterdag 9 april deelgenomen aan de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Jazzdans in
het Brabantse Waalwijk. Daar wisten de Heldense deelneemsters de
eerste plek te behalen.
De deelnemende dansgroepen
kwamen uit het hele land. Met als
hoogste prijs een finaleplek op het NK
in Ahoy Rotterdam. SSS zette in de B
categorie 20 jaar en ouder een goed
resultaat neer. De dansgroep onder
leiding van Vera van Langen wist
de eerste plek te behalen. Met het

hoogste puntentotaal voeren ze nu
de landelijke ranglijst aan. De andere
dansgroepen wisten geen podiumplaats te behalen. Nadat alle voorrondes hebben plaatsgevonden, wordt
bekend gemaakt of de groep van SSS
Helden daadwerkelijk door mag naar
het Nederlands Kampioenschap.

Van goed voetbal was in de
verste verte geen sprake. Veel blinde
passes, nauwelijks combinaties en
zelden tot geen kansen bepaalden het
spelbeeld. De defensies heersten en
beide doelmannen hadden een relatief
gemakkelijke middag. Kortom, het duel
had meer weg van een echt degradatieduel.
De eerste helft kenmerkte zich
met name door de vele ongelukkige
blessures in plaats van boeiend
kijkspel. De gasten uit ’Kepèl’ werden
in die periode het zwaarst getroffen
met liefst drie blessuregevallen en
evenvele wissels. Panningen-trainer
Roel Scheurs was nog voor de rust door
zijn wisselquotum heen. Het ergst er

aan toe was Panningen-aanvoerder
Nick van der Beucken die per brancard
het veld moest verlaten. Even daarvoor
was aan Baarlo-zijde de jonge
middenvelder Bram Reumkens met
een ernstig lijkende blessure van het
veld gedragen. In voetballend opzicht
viel er weinig te genieten voor de
toeschouwers. In de allereerste minuut
werd een doelpunt van Michiel Hanssen
afgekeurd wegens buitenspel en in
de blessuretijd voor rust scheerde een
gevaarlijk afstandsschot van dezelfde
speler rakelings langs het Panningse
doel.
Na de hervatting werd het spel
er niet beter op. Opnieuw rommelige opbouw aan beide kanten en

opnieuw niks te beleven voor beide
doelen. Halverwege de tweede helft
was er een vervaarlijk schot van een
Panningse aanvaller dat met veel
moeite door Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg voorlangs het doel werd
gewerkt. Aan Baarlo-zijde was Dennis
van de Vinne het dichtst bij een treffer
met een als voorzet bedoelde hoge
bal die tot opluchting van Panningendoelman Patrick Steeghs via de bovenkant van de lat over zijn ‘heiligdom’
zeilde. De bloedeloze 0-0 eindstand
was dan ook de enig logische en
terechte uitslag voor een zeer matige
gemeentelijke derby die maar beter
zo snel mogelijk kan worden vergeten.
(Foto : Len Gielen)

Achterstand ingehaald

RKMSV ontsnapt aan
nederlaag
Door: Rowan de Jonge, voetbalclub RKMSV Meijel
Het eerste herenteam van voetbalclub RKMSV Meijel is zondag 10 april ontsnapt aan een nederlaag in Venlo.
Lang stond de ploeg met 2-1 achter tegen FCV Venlo, maar in de slotseconden werd er een gelijkspel uit het vuur
gesleept. De wedstrijd eindigde in 2-2.
RKMSV begon als de gevaarlijke
ploeg. Al gauw werd de druk
opgevoerd op de verdediging van
de thuisploeg. De eerste grote kans
liet ook niet lang op zich wachten.
Na doorzetten van Hayke Snijders
bereikte hij Rowan de Jonge bij de
tweede paal, maar die kreeg de
bal niet op doel. Daarna zakte de
wedstrijd in. Balverlies en slappe duels
zorgden ervoor dat FCV beter in het
spel kwam. De eerste kans werd nog
naast geschoten, maar de tweede
mogelijkheid leverde een doelpunt
op. Een voorzet werd bij de tweede
paal terug voor de goal gebracht en

binnengewerkt door de nummer 10
van FCV. Jimmy Flipsen kreeg voor
Meijel nog een grote kans, maar hij
werd teruggefloten wegens buitenspel.
Er werd gerust met een 1-0 stand voor
de Venlonaren.
Na de rust ging RKMSV fel op zoek
naar de gelijkmaker en die kwam er
al snel. Toon Snijders werd de diepte
in gestuurd via een lange bal. Na een
goede actie werd de achterlijn gehaald
en de bal teruggelegd op Joep Ghielen,
die raak schoot. Lang kon RKMSV echter
niet genieten van het doelpunt, want
kort daarna werd na een voorzet uit
een vrije trap de 2-1 binnengeschoten.

RKMSV probeerde via lange ballen de
spitsen te bereiken, maar grote kansen
leverde het niet op. Enkele schoten
werden gepakt door de doelman of
gingen over en naast.
In de slotminuten ging zo’n beetje
iedereen mee naar voren aan Meijelse
zijde om de gelijkmaker te forceren.
In de laatste seconde van de wedstrijd
werd Hayke aan de rechterkant van
het strafschopgebied bereikt. Hij gaf
de bal voor het doel en Loek Beeren
stond daar om de gelijkmaker achter
de doelman te schieten. Direct na de
aftrap werd er gefloten voor het einde
van de wedstrijd.
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Gelijkspel

Helden loopt averij op
in Melderslo
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Ondanks de goede hervatting van de competitie na de winterstop, met zestien punten uit zes duels, heeft het
eerste herenteam van VV Helden zondag 10 april een deukje opgelopen. In Melderslo kwam het elftal van trainer
Rob Jacobs niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Helden vergat hiermee in te lopen op H.B.S.V. dat ook gelijkspeelde
(2-2 tegen Bieslo), waardoor het gat met de koploper zeven punten blijft.
Melderslo begon goed aan het
duel. De gastheren hadden de hele
eerste helft het beste van het spel en
wisten de Heldenaren vast te zetten op
hun eigen helft. Helden mocht dan ook
van geluk spreken dat Melderslo voor
het doel niet scherp was waardoor er
met 0-0 gerust werd.

Na de rust deed Melderslo echter
wel meteen wat ze de eerste helft
nalieten. Dennis Gubbels was het eindstation van een vlotte counter waarmee
hij de 1-0 op het scorebord bracht.
Na dit doelpunt ging de thuisploeg
wat meer leunen op hun defensie,
waardoor Helden wat beter in het spel
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SV Grashoek
stelt teleur
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Na een aantal veelbelovende wedstrijden stelde het eerste herenteam
van SV Grashoek zondag 10 april in de wedstrijd tegen kampioenskandidaat
Olympia Boys flink teleur. Geen moment kon Grashoek het de gasten
moeilijk maken. Na een half uur spelen scoorde de ploeg uit Ommel de 0-1
en direct na rust vielen de 0-2 en 0-3. Uiteindelijk werd het 0-4. Vooral het
vele balverlies brak Grashoek op.

kwam. Helden ging dan ook driftig op
zoek naar de gelijkmaker en wist die
vlak voor tijd te vinden toen doelman Westerveld een schot van Jeroen
Thijssen niet klemvast kon pakken.
Koen Maessen was er vervolgens als de
kippen bij om de gelijkmaker binnen
te schieten.

Een na laatste beugelwedstrijd

Winst voor tweede team
De Flatsers Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers
In de op een na laatste wedstrijd van het seizoen heeft het tweede team van beugelclub De Flatsers zondag
10 april gedaan wat er verwacht werd, namelijk winnen van Kronenberg.
De openingspartij was helemaal
voor Ger van Helden, die ruim en dik
verdiend won. Piet Geurts volgde het
goede voorbeeld en Esther van de
Perre, die op plaats drie stond, wilde
dat ook. Echter leverden een slechte

start en te veel missers haar een 20-10
achterstand op. Haar tegenstander
kreeg alleen nog maar de ‘steek’ en die
benutte hij.
Roy Geurts speelde vervolgens
een prima partij en het derde punt

was binnen. Mark Driessen verzuimde
hierna om het karwei af te maken,
want hij maakte een denkfout die hem
de overwinning koste. Toch wisten
De Flatsers met 2-3 te winnen in
Kronenberg.

KERNgezond Dorp & Duel
in Beringe
Door: Erik Joosten, Sport Company (KERNgezond)
De zaalvoetbalwedstrijden stonden woensdag 6 april centraal tijdens het KERNgezond Dorp & Duel in Panningen.
Onder leiding van de zaalvoetballers van ZVV Beringe streden tien teams tegen elkaar om zo de eerste punten van
de wedstrijd Dorp & Duel te verdienen.

Olympia Boys had aanvankelijk
nog wat moeite om een echt gat in de
Grashoekse defensie te vinden, maar in
het eerste halve uur konden de gasten
wel al verschillende keren vanuit de
tweede lijn het doel onder vuur nemen.
Uiteindelijk viel de 0-1 ook uit zo’n situatie. Thijs Berkers kon in de 33e minuut
van afstand vrij uithalen en deed dat
zo scherp dat Koen Clephas in het
Grashoekse doel kansloos was. Tot dan
had Grashoek nog helemaal geen
aanval kunnen opzetten. Enkele minuten voor rust lukte dit pas voor de
eerste keer. Marcin Kokoszka passte
de bal prima op de vrij staande Chris
Hunnekens, die naast schoot.

Na de thee maakte Olympia Boys
snel korte metten met de Grashoekse
aspiraties, want voordat Grashoek kon
aanzetten was het al 0-2 in de 47e
minuut. Ook deze treffer was een mooi
afstandsschot van Tim van Mourik.
En zes minuten later was diezelfde Tim
van Mourik de aangever op Koen van
Bree die met een intikker de 0-3 kon
maken. Bij Grashoek werd geprobeerd
de zaak te kantelen. Grashoek kreeg in
het tweede deel van de tweede helft
wel wat meer mogelijkheden, maar
de doelman van de gasten voorkwam
echter een eretreffer. In de 77e minuut
scoorde Marijn van Bussel uiteindelijk
de 0-4, wat ook de eindstand was.

Danielle Lormans
geplaatst voor
NK turnen
KERNgezond Dorp & Duel is een
sportieve strijd tussen tien teams uit de
groepen 7 en/of 8 van verschillende
basisscholen uit Peel en Maas. Ze gaan
de strijd met elkaar aan op het vlak
van sport, fair-play en dorpbijdragen.
Op 23 maart vond de aftrap al plaats
waarbij de teams topsportclinics kregen
van Targos Bevo Hc, Vc Peelpush en ZVV
Beringe. Tijdens de zaalvoetbalwedstrijden in sporthal Piushof te Panningen
was er soms een duidelijk verschil
tussen niveau, maar niet tussen plezier

en fair-play. Met dit laatste konden
de teams ook punten verdienen, door
netjes in hun tenue te verschijnen en
zich sportief te gedragen tegenover
alle betrokkenen. Aan het einde van de
middag bleek dat de teams De Méélse
Peelboys uit Meijel, PSV de Gekste
uit Helden en De Bollies uit Baarlo de
meeste punten hadden verzameld met
het zaalvoetballen. Alle teams hadden
het maximaal aantal punten voor fairplay ontvingen.
Er zal ook nog een volleybalmid-

dag, een handbalmiddag en een
themabijeenkomst die onderdeel is
van fair-play volgen. Met alle onder
delen, sport, fair-play en dorpbijdragen,
kunnen de teams evenveel punten
scoren er is dus nog lang niets beslist in
KERNgezond Dorp & Duel.
Op woensdagmiddag 13 april vindt
de themabijeenkomst plaats in sporthal
D’n Adelaer in Maasbree. Alle teams
gaan dan op een sportieve manier aan
de slag met het thema (KERN)gezond:
omgaan met geld.

Door: Annelies Lormans
De Panningse turnster Danielle Lormans heeft zich zondag 10 april
geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen Turnen Dames Divisie 2.
In het Drentse Dalen vond zondag
10 april de halve finale NK turnen
plaats van de Dames Divisie 2.
Danielle, die turnt in Reuver, begon
op de balk. Daar moest ze echter
van de balk af bij haar losse radslag.
Daarna ging het toernooi verder met
vloer en sprong. Haar twee goed
uitgevoerde ‘half in, anderhalf uit’

leverden haar een gemiddelde score
van 12.550 op. Na drie toestellen
stond Danielle op de derde plaats.
Op de brug moest ze alles uit de kast
halen om in de top negen te blijven,
om door te mogen naar de finale.
Na een goede brug eindigde Danielle
op de vijfde plek, wat betekent dat ze
28 mei naar het NK in Waalwijk mag.
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Klasse tot 73 kilo

Mark van Dijk
Nederlands
kampioen judo
Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Judoclub Helden nam zaterdag 9 april deel aan het Nederlands
kampioenschap onder achttien jaar in Leek. Daar werd Mark van Dijk
eerste in de klasse tot 73 kilogram.

Van start met prijzenregen

Begin buitenseizoen
PSV De Cavaliers Helden
Door: PSV De Cavaliers
PSV De Cavaliers uit Helden nam in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april deel aan het Maasbree
Pony’s en Paarden Dressuur, dat werd georganiseerd door De Cowboys uit Maasbree.
Veel leden van De Cavaliers reden
zichzelf in de prijzen. Bij de pony’s dressuur wist Romee Neefs een eerste plek
te behalen met Ollie in de klasse ABB.
Hanna Neefs wist eerste te worden
met Demi Beau in de klasse CDEM2 en
Natasja Rongen eindigde als derde met
Tigo in de klasse DEL1. Anouk Neefs
behaalde de derde plek met Champ of
Dance in de klasse DEL2, Lizzy Mestrom
werd tweede met Groeze’s Loesje in de
klasse DEM1. Bij het springen behaal-

den Hanna Neefs met Demi Beau in
de klasse CB een tweede prijs, Saskia
Drissen met Angel eindigde als tweede
in de klasse DEM en als vierde eindigde
Layla Peeters met Rocco. Elke Bongers
werd derde met Bella in de klasse
L1 bij paarden dressuur en Monique
Peeters werd achtste met GoGo Borneo
in de klasse L2.
In de klasse L bij het springen was
de eerste prijs voor Julie Dorssers met
chicaro, Anke van Oerle werd tweede

met Fifane O, Mireille Couperus met
Esprie werd derde, een zesde prijs was
weggelegd voor Inge Sonnemans met
Uline van ter Hilst en de zevende prijs
was voor Petra Coppus met Glennis
Grace. Anne Pouwels behaalde bij
de dressuurwedstrijd in Someren
met Don Johnson in de klasse Z1
een tweede prijs. Job Steijvers reed
een Bixiewedstrijd in Landgraaf en
behaalde met Chico in de klasse AA de
derde podiumplek.

Clubkampioenschappen
KSV Kejuso Kessel
Door: Linda van der Wijst, KSV Kejuso Kessel
In gemeenschapshuis De Paort in Kessel werden vrijdag 8 april de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden
door judovereniging Kejuso van Kesselse Sport Vereniging.

Namens de judoclub namen
drie judoka’s deel aan het NK in het
Groningse Leek. Suraya Peters en Tom
van Dijk gaven alles wat ze hadden,
maar wisten geen partij te winnen.
Umberto Coopmans liet wederom zien
in topvorm te zijn en wist als eerstejaars één partij te winnen.
Op zondag 10 april nam Judoclub
Helden ook nog deel aan de
Soeverein Judocup in het Belgische
Lommel. Joris Moors, Tom van Dijk,

Artoer Makartjan en Mike Peters
wonnen allemaal één partij. Guus
Manders, Tetsuo Martynowicz en
Aron Theunissen wisten helaas geen
partij te winnen. Rick Manders won
zijn eerste partij en raakte daarna
weer geblesseerd aan zijn hamstring.
Mark van Dijk was als eerstejaars in
zijn nieuwe klasse tot 73 kilogram
in absolute topvorm. Met vijf mooie
ippons wist hij in een sterke poule
eerste te worden.

Nul punten

Koningslust trekt
aan kortste eind
Door: Rik Wijnands, VV Koningslust
Na het debacle van vorige week thuis tegen Bevo was het voor het
eerste herenteam van Mark Bos zondag 10 april tijd om iets recht te
zetten. Op bezoek bij het Venlose VVV’03, de huidige nummer twee, deed
Koningslust er alles aan om met een goed resultaat weg te komen.
De wedstrijd ging fel van start
en beide ploegen kregen een aantal
kansen. Al vroeg in de wedstrijd was
het Koningslust dat op voorsprong
kwam. Een vrije schop van Jurjen ging
wonderbaarlijk genoeg overal tussendoor en kwam in de voeten van Roy
Bos. Die bedacht zich geen moment
en schoot onhoudbaar binnen.
VVV’03 zette aan om de achterstand weg te werken. Dit had al snel
succes toen een voorzet van dichtbij
binnen werd gekopt, 1-1. Een voorzet
van links belandde wederom bij
Roy, die de bal goed liet stuiten en
beheerst op doel schoot. Echter stond
het aluminium van de paal dit keer in
de weg. Ook Nick wist zijn weg naar
voren te vinden en zag een knappe
actie in de handen van de doelman
belanden. VVV’03 zette weer aan en
Koningslust werd teruggedrongen.
Bram Rongen haalde nog een bal van

de lijn en de thuisploeg trof ook nog
de paal. Dennis wist het doel met
een paar knappe reddingen voor de
rust verder schoon te houden. Wesley
Goeden wist de bal op doel te koppen
na een strakke corner. Echter hield
ook de keeper van VVV’03 het doel
voor rust verder schoon.
Na de rust kwam de thuisploeg
snel op voorsprong. Binnen een
minuut was het raak toen de bal
via Dennis in het doel van Venlo
verdween, 2-1. Grote kansen waren
er weinig aan beide kanten. Met nog
vijftien minuten te gaan, kwam de
bal via een scrimmage bij Roy in de
voeten die op vijf meter van het doel
stond. Roy wilde uithalen, maar werd
naar de grond getrokken. De leidsman
besliste geen strafschop maar wuifde
de overtreding weg. Koningslust trok
uiteindelijk aan het kortste eind en
keerden met nul punten huiswaarts.

Alle deelnemende judoka’s werden
ingedeeld in poules op gewicht en
ervaringsniveau. Voor de allerkleinsten was deze avond een eerste en
spannende kennismaking met een

judowedstrijd. Bij de grotere judoka’s
ging het er wat spectaculairder aan toe.
Er werden een aantal Waza-ari’s, Yuko’s
en zelfs Ippons (wedstrijdpunten bij
judo, red.) gescoord. Onder begeleiding

van trainer John Timmermans liet ook
de seniorengroep zien wat er tijdens
de training beoefend wordt. Na afloop
werden de medailles uitgereikt aan alle
winnaars. (Foto: Linda van der Wijst)

Wedstrijdweekend SSS Helden

Turnster SSS niet door
naar NK
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
De turnsters van SSS Helden namen zaterdag 9 en zondag 10 april deel aan verschillende turnwedstrijden.
Doortje Deijkers reisde op zaterdag
9 april af naar Dalen omdat zij zich
geplaatst had voor de halve finale
van het Nederlands kampioenschap
Instap N2-niveau. Het niveau was erg
hoog. Doortje moest op de balk het
toestel één keer voortijdig verlaten.
Uiteindelijk behaalde ze een 22e plek,
niet genoeg om door te stromen naar
het NK.
Op zondag 10 april vond er een

thuiswedstrijd plaats tegen Leonidas
Tegelen met de D-teams. Renske
Hermans, Loes Heijmans, Tess Smits,
Chayenne Bos, Janna Bruijnen en Gaby
van de Pasch van Concordia. De meiden
wisten met hun stabiele oefeningen
de balk te winnen en ook op sprong
winst te behalen, maar de meiden van
Tegelen bleken op de brug beduidend
sterker. Uiteindelijk was de winst voor
Tegelen met 178,93 tegen 176,98 voor

SSS Helden.
Diezelfde dag nam Linda Verboeket
deel aan de halve finale voor het NK
in Dalen op het Senior div. 2-niveau,
het op één na hoogste. Ook hier was
de concurrentie erg sterk. Linda turnde
een stabiele wedstrijd, tot de vloer.
Daar maakte ze een val, waardoor ze
uiteindelijk op een tiende plek eindigde
en als reserve voor de finale van het
NK staat genoteerd.
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Dames VC Olympia doen
goede zaken
Door: Ron van Tongerlo, VC Olympia
De dames van het eerste team van VC Olympia uit Panningen hebben afgelopen zaterdag hun tweede plaats in
de derde divisie vastgesteld. Er werd een bezoek gebracht aan St. Anthonis, waar aangetreden moest worden tegen
het tweede damesteam van Somas Activia.

Het geroutineerde team van Somas
Activia was voor de gelegenheid
versterkt met enkele speelsters van het
eerste team. Dit omdat de ploeg nog in
degradatienood verkeerde. Vanaf het
eerste moment werd er fel gestreden
door de dames van Olympia. De routine
aan de andere kant zorgde er echter
voor dat ze niet weg konden lopen van
de tegenstander. Enkele sterke services
bezorgden de dames toch de eerste
setwinst met 25-20.
Activia gooide wat jeugd in de
strijd, maar via wederom een sterke
service werden de tweede en derde
set ook gewonnen door de Panningse

dames. Met 25-17 en 25-18 werden de
sets toch nog redelijk duidelijk gewonnen.
Met de overwinning en vier punten
op zak moest er begonnen worden aan
de vierde set. Dat kon een extra puntje
opleveren in de strijd voor de tweede
plaats, die recht geeft op het spelen
van promotie- of degradatiewedstrijden
voor een plek in de tweede divisie. Dat
de dames van Activia dat laatste puntje
ook graag wilde halen, was vanaf het
begin van de set duidelijk. Zo keek
de ploeg steeds tegen een kleine
achterstand aan. Op het eind kwamen
de Panningse dames nog langszij, maar

het was de thuisploeg die de set met
27-25 naar zich toe trok.
De wedstrijd werd met een minder
gevoel afgesloten, maar dat sloeg deels
om toen bekend werd dat de achter
volgers voor de tweede plek allebei
met 3-1 verloren hadden. Daardoor
hebben de Panningse dames, met nog
twee wedstrijden te gaan, een gat
van zeven punten op de achtervolgers.
Vier punten in de volgende wedstrijd
zijn dan voldoende om zeker te zijn
van de tweede plaats. De achterstand
op koploper ActiveRooy, vijf punten, is
waarschijnlijk te groot om nog te overbruggen. (Foto: Jaap van ’t Ooster)

Gehavend VC Kessel
Dames onderuit
Door: VC Kessel Dames 1
Het eerste damesteam van VC Kessel had een zware dobber aan Somas Activia 3 uit Sint Anthonis op zaterdag
9 april. Meerdere blessures zorgden dat Kessel niet op volle kracht kon spelen en het team verloor dan ook met 3-1.
Somas Activia, met veel jonge en
talentvolle speelsters, liet zien dat ze
het afgelopen jaar sterk gegroeid
zijn en de derde plaats zeker
verdienen. Vooral met de midden-

aanvalsters van Somas Activia had
Kessel het moeilijk, zowel aanvallend als blokkerend. Desondanks was
coach Nico Maessen niet ontevreden:
”De speelsters hebben zich kranig

geweerd tegen een hele sterke
ploeg en we hebben de tweede set
verdiend gewonnen.” De setuitslagen waren: 3-1, 25-12, 24-26, 25-14
en 25-12.

Overtuigende overwinning

Heren Tupos 1 kampioen
Door: Louk Joris, VV Tupos
Na het puntverlies van Maasdal H2 bleek elke overwinning voldoende te zijn voor het eerste herenteam van
volleybalvereniging Tupos uit Baarlo om het kampioenschap officieel te beklinken. Dat lukte door op zondag
10 april met 3-2 te winnen van Joker H2.
De beslissende wedstrijd tegen
Jokers Volleybal Club Heer Maastricht
speelde zich af in sporthal De Heeg
in Maastricht. Tupos begon goed aan
de wedstrijd. De Baarlose mannen
zaten er bovenop bij de gastheren
uit Maastricht, wat binnen ’no-time’
zorgde voor een 1-0 voorsprong in
sets. Ayrton Janssen werd door Jordy
van den Eertwegh bediend alsof ze al
jaren samenspelen. Janssen scoorde

zeven directe punten, maakte zeven
kill-blocks en scoorde zeven aces.
De tweede en derde set gingen vervolgens naar de Jokers.
Tom Heines blokte er in het duel
weer op los met elf kill-blocks deze
wedstrijd. De aanvoerder zorgde hiermee voor de nodige punten. Oscar de
Jong sloeg per set weer twee ballen
binnen de drie en maakte geen enkele
servicefout. Jort Bongers scoorde alle

ballen die hij zelf passte en stond verdedigend als een huis. Wouter speelde
2,5 set foutloos en scoorde diverse
spongservices. Sjors groeide uit tot een
steunpilaar waar de buitenaanvallers
van Jokers niet doorheen kwamen.
Hij blokte alles af en zorgde ervoor
dat hij verdedigend ook als een boom
stond. Set vier en vijf waren zoals
verwacht voor Tupos, waardoor het
kampioenschap werkelijkheid werd.
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BEVO blijft in subtop
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe
bestreed op zondag 10 april Belfeldia uit Belfeld, de ploeg die BEVO voor de
winterperiode de laatste afgetekende nederlaag toebracht met 3-0.
In de beginfase golfde het spel op
en neer en speelde het spel zich voornamelijk op het middenveld af. Echter
was BEVO niet van plan wederom
te verliezen van deze tegenstander
en zocht het team met vlijmscherpe
counters het doel op van Belfeld. Uit
een van deze aanvallen scoorde spits
Rob Minten op uitzonderlijke manier
door de goed teruggelegde bal van Luc
Simons met de hak in het doel te werken, waarbij de keeper verbouwereerd
stond te kijken, 1-0. Belfeldia zocht
hierna nog meer de aanval. De gevaarlijkste aanvaller van Belfeld zocht zijn
heil een keer alleen, maar diens schot
ging enkele meters over het doel.
Voor het overige bleef BEVO keurig
overeind zonder echt in de problemen te komen. Na ongeveer twintig
minuten was het weer raak. Uit een
toegekende vrije schop zette Sjors van
Horen zich achter de bal. Het leer was

door de keeper moeilijk te stoppen,
zodat Rob Minten er als de kippen bij
was om dit buitenkansje te verzilveren, 2-0. In de resterende minuten
tot de rust gebeurde er heel weinig.
BEVO beperkte zich tot verdedigen en
Belfeldia zocht de aanval. Het bleef
echter bij een 2-0 voorsprong, waarmee men de rust in ging. Na rust eenzelfde spelbeeld als de laatste twintig
minuten voor rust. BEVO hoefde niet
zo nodig en ving Belfeldia op, om
vervolgens met een snelle break de
beslissing te forceren. Dit lukte bijna
in de 58e minuut, toen Luc Simons de
bal keurig tegendraads in kopte uit
een hoekschop van Sjors van Horen.
De kopbal werd echter van de doellijn
gehaald. Belfeldia was niet bij machte
om het de solide BEVO-defensie echt
moeilijk te maken en BEVO geloofde
het wel, waardoor de ruststand tevens
ook de eindstand werd.

De Maasruiters Kessel

Succesvolle start
seizoen
Het buitenseizoen voor de ponyruiters van De Maasruiters uit Kessel is
zaterdag 9 april succesvol gestart.
In de klasse springen CB ging
de overwinning naar Lotte Hermans
met Brummerhoeve’s Pilgrim H.
Het springen in de klasse CL leverde
eveneens een winnares uit Kessel op.
Nina Vercoulen wist de snelste tijd te

behalen met LvS Abby. In de klasse
DL ging de vierde plek naar Inge
Wulms met Bolero en bij de dressuur
behaalde Lonneke Verbruggen
met Bell Boy de tweede plek in de
klasse BL1.

3-2 overwinning

MVC’19 maakt
indruk in Helmond
MVC’19 heeft zondag 10 april voor een voetbalstunt gezorgd in
Helmond. Door een verdiende 3-2 overwinning maakte het eerste
herenteam van MVC’19 een einde aan het twee jaar bestaande
ongeslagen record van Oranje Zwart in thuiswedstrijden.
Vanaf de eerste minuut liet
MVC’19 zien dat ze kwamen om
te winnen. Oranje Zwart werd
vanaf het begin onder druk gezet.
De Helmondse balgoochelaars Amos
Letwory en Abdelouamap Yahia lagen
merendeels aan de ketting bij de
sterk spelende Maasbreese defensie
en de opofferingsgezinde middenvelders. Onder de bezielende leiding
van de uitblinkende Marco Daniëls
legde MVC’19 in de eerste dertig
minuten de zwakke punten bloot.
In de veertiende minuut zette Marco
Daniëls Rob Custers in riante scoringspositie. Rob Custers liet de talrijke
Maasbreese aanhang voor het eerst
juichen. Tussen de 22e en 26e minuut
leek MVC’19 de wedstrijd op slot
te gooien. Eerst kopte Ron van den
Kerkhof de 0-2 binnen, waarna Bart
Crienen de score op 0-3 zette. Voor de
rust kon Oranje Zwart aanvallend geen
vuist maken. De trainersstaf bracht

Christiaan van Veen en Sharif Lopez
Garrido in ter versterking. Na de pauze
probeerde Oranje Zwart snel een
tegentreffer te scoren. Joost Hesen
knalde de bal na een combinatie met
Marco Daniëls en Ron van den Kerkhof
tegen de lat. In de zeventigste minuut
viel MVC’19 doelman Sjors Lintjens
uit met een op het oog ernstige
knieblessure. De 18-jarige Sander van
den Broeke kon zich voorbereiden op
een zwaar beleg door Oranje Zwart.
Na een afgekeurd doelpunt wegens
buitenspel kwam Oranje Zwart tussen
de 71e en 77e minuut door doelpunten van Amos Letwory en Christiaan
van Veen terug tot 2-3. In de slotminuten ging de Oranje Zwartstorm liggen
en kreeg MVC’19 nog kansen de
voorsprong te vergroten. Toen scheidsrechter Cornelissen, die de kaarten op
zak hield, affloot na enkele minuten
blessuretijd, was ieders conclusie dat
MVC’19 de verdiende winnaar was.
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Livemuziek Chewy and
the Locals

14
04

DJ Paul Elstak
vr 15 april 21.00 uur
Locatie: zaal The Apollo

vr 15 april 20.00 uur
Locatie: Café Centraal

Optreden Groove it
or move it

Viering 1-jarig jubileum

vr 15 april 21.30 uur
Locatie: kermistent De Pool

za 16 april 14.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder

Optreden Mark with a K

Beringe

Voorlichtingsavond
Fibromyalgie

za 16 april 21.00 uur
Locatie: zaal Xedra, The Apollo

do 21 april 19.30 uur
vr 15 april 14.00-16.30 uur
Org: Reumavereniging Peel en Maas Organisatie:
Locatie: Kerkeböske
Diabetes Vereniging Nederland
Locatie:
De Groenling, Panningen

Optreden The Sparks
vr 15 april 21.00 uur
Locatie: zaal De Zoes

vr 15 april 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

House it
za 16 april 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

vr 15 april 22.30 uur
Locatie: zaal Xedra, The Apollo

Informatieavond
dorpsoverleg

Pulse Entertainment

wo 20 april 19.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Helden

Proost! Leuk dat je er band
vr 15 april 20.00 uur
Locatie: kermistent The Apollo

Za 16 april 20.00 uur
Locatie: kermistent De Pool

Themavond ‘Vechtscheiding’

Optreden Rudy de Wit en
Anderkovver XXS

wo 20 april 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: café Biej Ton en Marij

zo 17 april 15.00-21.00 uur
Locatie: kermistent The Apollo

Koningslust

Zo 17 april 16.00 uur
Locatie: kermistent De Pool

zo 17 april 13.30 uur
Org: fanfare en drumband EMM
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Optreden Sjloetingstied

KBO Kienen

zo 17 april 20.00 uur
Locatie: kermistent The Apollo

wo 20 april 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Optreden Thei & Joop
ma 18 april 15.00-21.00 uur
Locatie: kermistent The Apollo

Optreden De Brabanten
ma 18 april 16.00 uur
Locatie: kermistent De Pool

Optreden Khick
Za 16 april 21.00 uur
Locatie: zaal De Zoes

Sportgala
vr 15 april 19.30 uur
Organisatie:
Sportgala Peel en Maas
Locatie: DOK6 Theater

Voorspeelmiddag fanfare
Optreden Teddyboys

Optreden NOAH
za 16 april 20.00 uur
Locatie: kermistent The Apollo

Diabetescafé

Kessel

Dansen met dementerenden Optreden S.T.O.E.R.
do 14 april 14.00-16.30 uur
Locatie: Hoove De Vriendschap

Panningen

DJ Ziva invites
The Streaker

Maasbree

Bijeenkomsten
Gemeentelijke
Natuurmomenten

Muziek onder de toren
za 16 april 13.30 uur
Organisatie:
Stichting Bevordering Blaasmuziek
Locatie:
toren Raadhuisplein

Raak! en de
Magische Schoentjes
za 16 april 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater

Cursus

ma 18 april 19.30-21.30
creatief schrijven
di 19 april 12.00 uur
Org: Sociale coöperatie Gloei
Locatie: Natuurcamping De Flierenhof Locatie: bibliotheek Panningen

Optreden Rock Explosion
ma 18 april 20.00 uur
Locatie: kermistent The Apollo

Meijel
10R-feest

Optreden Anderkovver

Optreden
Boaz van de Beats

Café De Pool’s Top 2000

vr 15 april 20.00 uur
Locatie: Jaks Bar

za 16 april 21.00 uur
Locatie: zaal The Apollo

di 19 april 14.00 uur
Locatie: kermistent De Pool

vr 15 april 19.30-23.30 uur
Organisatie: 10R
Locatie: jeugdhonk De Ketter

Bijeenkomst
kinderfysiotherapie
wo 20 april 10.00-11.30 uur
Organisatie:
MamaCafé Peel en Maas
Locatie: koffiebar Robuust

14
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Lezing over overleden vader

Giotta Tajiri in
Maasbreese bibliotheek
Giotta Tajiri gaf op zondag 10 april in de bibliotheek van Maasbree een lezing over haar vader Shinkichi Tajiri. De
Baarlose beeldhouwer die overleed in 2009. In de bibliotheek is vanaf zondag 10 april een tentoonstelling te zien
over het leven en werk van Tajiri. De tentoonstelling heeft als thema: ‘Hoe heeft zijn leven in verschillende landen
en met verschillende culturen zijn kunst gevormd?’. Giota trapte de tentoonstelling af met de lezing over haar vader
en diens paradoxale leefwereld.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

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

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

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 april
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Bert Verhaegh
(jaardienst); Wim en Wie Sijben en
overl. fam.; Catharina Engels-Simons;
Harrie Engels; Dora Pollaert en Jan
Fransman

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 14 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 17 april
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Lia
en Cas Brummans en Sjaak Peeten;
Jac.Geraats (jaardienst) en Nellie
Geraats-Corsten (verj); Miranda
Berben-Jans (jaardienst); Jan van den
Heurik (jaardienst); Mart Beerens; uit
dankbaarheid
Maandag 18 april
Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 19 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansl. koffiedrinken
Donderdag 21 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 april
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 april
Geen H.Mis
Zondag 17 april
H.Mis 10.00 uur (!) Communieviering:
tijdens deze viering zullen de
kinderen de 1e H. Communie
ontvangen. t.i.v. de communicanten
en hun familie.
12.00 uur H. Doopsel Vera Hendrix
13.00 uur H. Doopsel Juul Houben

De Bibliotheek Panningen

Cursus creatief schrijven voor
(groot)ouders
Onder leiding van schrijfster Jetty Alards kunnen ouders en grootouders op vijf dinsdagen een schrijfcursus
volgen in De Bibliotheek Panningen. De jonge lezer staat daarbij centraal.
De cursus creatief schrijven is
bedoeld voor opa’s, oma’s, papa’s
en mama’s die door middel van een
verhaal waarin zij zelf de hoofdpersoon
zijn, uit te leggen hoe het vroeger was.
Tijdens de cursus wordt uitgelegd hoe

je kinderen door middel van de manier
van schrijven zo goed mogelijk aan
kunt spreken. Ten slotte is er nog een
zesde bijeenkomst waarbij beeldend
kunstenaar Roel Sanders met de
cursisten meedenkt bij het ontwerpen

van een kaft of het invoegen van foto’s.
De eerste cursusdag is op dinsdag
19 april. Meer informatie over de cursus
is te vinden via www.debibliotheekmaasenpeel.nl of door een mailtje te
sturen naar jettyalards@gmail.com

Swingende theatershow vol fantasie en magie

Raak! en de Magische Schoentjes
in DOK6 Theater
De swingende show Raak! en de Magische Schoentjes vindt zaterdag 16 april plaats in het DOK6 Theater in
Panningen.
De drie meiden Daan, Roos en
Sharon zijn samen Raak! en regelmatig
te zien bij Nickelodeon en RTL Telekids.
Nu staan ze in het theater met een
show vol fantasie en magie.
In het Sprookjesmuseum komen

de meiden terecht in de sprookjeswereld. Hans en Grietje, Sneeuwwitje en
Rapunzel komen voorbij. Dan zien ze
één magisch schoentje, terwijl het er
volgens het sprookje twee horen te
zijn. De drie meiden beleven allerlei

gekke avonturen en hebben daarbij regelmatig de hulp nodig van de
jongens en meiden in het publiek om
ervoor te zorgen dat alles goed afloopt.
De voorstelling in de theaterzaal
van DOK6 begin om 14.30 uur.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. oud. Joep Omsels en Annie
Omsels-van Dooren en overl. fam.
(jaardienst); overl. ouders Jan
Lemmen en Miet Lemmen-de Haart
en dochter Leny Vaessen-Lemmen
(jaardienst); Nentje Lemmen-Scheres
en Piet Lemmen (mnd);

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
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 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 16 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Drien van den Beuken-Kempen
(zeswekendienst); Truus LendersBroekmans (jaardienst/col.); Tiny
Van Zon-Nooijen (col.) en Broer Van
Zon (jaardienst); Opa van Hoof; Lei
Janssen (verj/col.); Jeu Janssen en Mia
Janssen-Burhenne; Pierre Vanmaris
(verj.) en overl. fam.
Overleden:
Toos Gastreich, 92 jaar

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
TUMMERS & MIELE: EEN PERFECTE COMBINATIE!
MIELE INNOVATION CENTRE
IN ROERMOND EN PANNINGEN

GRATIS BEZORGD & GEÏNSTALLEERD
IN PEEL EN MAAS!

ALTIJD DE BESTE PRIJS! BEL OF MAIL
ONS, OF VERGELIJK HET ZELF!
TwinDos

Miele PowerWash
De reinigingsprestaties en de wassnelheid zijn bij de
nieuwe Miele-wasmachines dankzij PowerWash van
ongekend niveau. PowerWash dankt zijn superieure
prestaties aan twee unieke kenmerken: PowerShower
en QuickPowerWash. Het doordachte principe van
PowerShower van Miele zorgt voor een effectieve
verwijdering van vuil en een buitengewoon wasresultaat.
Het wasgoed wordt namelijk sneller bevochtigd en
door de unieke sopcirculatie wordt de werking van het
wasmiddel maximaal benut, waardoor het wasresultaat
10% beter is. Het resultaat is een schonere was. Met
QuickPowerWash garandeert een Miele-wasmachine
een eersteklas wasresultaat in een recordtijd. Namelijk
in minder dan 60 minuten wasresultaat A!

Het eerste automatische doseersysteem met
twee fasen. Het tweefasensysteem voor vloeibaar
wasmiddel wast niet alleen bonte was, maar nu
ook witte was grondig schoon. Met één druk op
de knop worden de twee wasmiddelen afzonderlijk
en op het juiste moment tijdens het wasproces
automatisch gedoseerd. Op deze manier kan tot
zelfs 30% aan wasmiddel worden bespaard.

Maurice

TUMMERS & MIELE: EEN
PERFECTE COMBINATIE!

Miele Special ist

“Electro World Tummers neemt alleen genoegen met de allerbeste producten. Niet zo vreemd
dus dat wij erkend Miele-specialist zijn en over een Miele Innovation Centre beschikken.
Miele staat immers synoniem voor topkwaliteit! We verkopen zowel inbouwapparatuur als
vrijstaande apparaten van Miele. Daarnaast heeft Tummers exclusieve Miele-modellen in
haar assortiment met extra functionaliteiten. Onze deskundige medewerkers geven u graag
uitleg hierover. Ook hebben wij bekwame installateurs in huis, die de apparaten gratis bij
u bezorgen en installeren. De producten van Miele spreken mij ook persoonlijk aan. Vooral
vanwege de vele noviteiten, het duurzame karakter en de betrouwbaarheid. Tummers en
Miele vormen dus een perfecte combinatie!”

Lange levensduur
Er wordt bij Miele niets aan het toeval overgelaten
om kwaliteit en duurzaamheid te kunnen blijven
garanderen. Om te voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen onderwerpt Miele alle apparaten
aan zware duurtests. Pas als de apparaten deze
duurproef hebben doorstaan, verdienen ze de
naam Miele. Geen andere fabrikant stelt zulke
hoge eisen als Miele.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

