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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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Eerste kermis van het jaar
De kermis in Helden is al sinds enkele jaren de traditionele opening van het kermisseizoen in Peel en Maas. Van vrijdag 15 april tot en met dinsdag 19 april konden de
inwoners van Helden en omstreken weer rondrijden in de botsauto’s, touwtjes trekken en genieten van kibbeling bij de viskraam. Café De Pool en discotheek The Apollo
hadden allebei een tent neergezet om de dorstige bezoekers op te vangen. Zeker in het weekend wisten vele bezoekers uit de hele omgeving de weg te vinden naar de
kermis. De bezoekers kregen te maken met een aantal regenbuien, maar konden ook geregeld genieten van een lekker lentezonnetje. Op vrijdag werd de kermis onder grote
belangstelling van de jeugd geopend door wethouder Raf Janssen en kermismeester Piet Ebisch en het traditionele afsteken van de Katteköp.

Auto 94-jarige vernield

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Een personenauto op de Mgr. Thijssenstraat in Baarlo is ergens tussen zaterdag 9 april en woensdag 13 april
het doelwit geweest van vandalisme. De eigenaar van de auto, meneer Jansen (94), weet niet hoe hij zichzelf
de komende tijd moet verplaatsen.
“Ik heb ook geen idee wie het
gedaan heeft”, vertelt meneer Jansen.
“Ik lag zelf in bed toen het gebeurde.
Een buurvrouw van mij kwam me
wakker maken om te vertellen dat
de auto in brand stond. Vanuit mijn
kant zag ik alleen dat er een raampje
ingetikt was. Aan de andere kant van
de wagen hadden ze ook nog gepro
beerd de auto in brand te steken.”
Volgens meneer Jansen gebeurde
het incident in de nacht van dinsdag
12 op woensdag 13 april.
De politie liet weten dat er
onder andere een portier en ruit

werden vernield en dat er inderdaad
werd geprobeerd brand te stichten in
de auto. De auto heeft veel schade
opgelopen en wordt vrijwel zeker totalloss verklaard. De 94-jarige eigenaar
van het voertuig is zwaar gedupeerd,
aldus de politie. “Ik weet niet hoe ik nu
ergens moet komen”, vertelt meneer
Jansen. “De auto kunnen ze niet meer
maken. Ze hebben hem al opgehaald
en naar Blerick gebracht.”
De Baarlonaar heeft veel familie in
Horst wonen en kan daar nu dus niet
meer zelfstandig naar toe gaan. “Ik ben
94 jaar en was helemaal gewend aan

die auto. Ik heb 65 jaar gereden,
nooit brokken gemaakt en dan
gebeurt er zoiets. Ik kan wel dingen
met de fiets doen, maar niet alles
natuurlijk. Ik denk dat ik maar aan
mijn schoonzoon vraag of hij me een
aantal keer kan brengen. We kijken
wel hoe we het allemaal op gaan
lossen.”
De politie roept getuigen of
mensen die meer van de vernieling
weten zich te melden via een per
soonlijk bericht op de facebookpagina
of door te bellen naar 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Het gemeentebestuur nodigt iedereen die dit jaar meedoet aan de Alpe
d’HuZes en die afkomstig is uit de gemeente Peel en Maas uit voor een
bijeenkomst op maandag 2 mei van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Waar:
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 Panningen
Wat:
Gemeentesecretaris Henk Mensink heeft in 2012 meegedaan
aan Alpe d’HuZes. Hij zal iets vertellen over zijn ervaringen.
De gemeente stelt voor alle deelnemers een paar
fietshandschoenen beschikbaar.
Graag uiterlijk 27 april aanmelden via monique.verspa
@peelenmaas.nl of telefonisch via (077) 306 66 66.
We hopen je op 2 mei te begroeten en kennis te maken!
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HALLO 28 april 2016

Aangepaste
aanlevertijden
Vanwege Koningsdag
wijzigen de aanlevertijden
voor zowel redactionele
stukken als advertenties en
familieberichten voor de
HALLO Peel en Maas van
donderdag 28 april.
Redactie: aanleveren vóór
maandag 25 april 12.00 uur
Advertenties: aanleveren
vóór maandag 25 april 17.00 uur
Familieberichten: aanleveren
vóór maandag 25 april 17.00 uur

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

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl
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Plannen op donderdag 21 april naar gemeente

Gemeenschapshuis als verbindende
factor voor Panningen
Stichting Gemeenschapshuis in
Kepèl levert op donderdag 21 april
haar plannen voor een gemeenschapshuis in Panningen in bij het
College van B&W en de gemeenteraad van Peel en Maas. De stichting
hoopt dat de raad bij de besluitvormende vergadering op dinsdag 5 juli
kan beslissen of het gemeenschapshuis in het activiteitencentrum van
Vorkmeer aan de Kerkstraat in
Panningen, de oude huishoudschool,
gerealiseerd kan worden.
Eind vorig jaar leverde de stichting
al een plan in, maar dat moest op
enkele plaatsen aangepast worden.
Dat is inmiddels gebeurd en voorzit
ter van de stichting Peter Janssen en
secretaris Mieke Habets hopen dat in
de zomer gestart kan worden met de
verbouwing van het verouderde pand.
“In de plannen staat 17 mei 2017 als
de beoogde openingsdatum”, vertelt
Mieke. “Dus het is wel belangrijk dat
we in de zomer kunnen beginnen met
verbouwen.” Als het College van B&W
de plannen nu wel goedkeurt, kan
volgens de stichting op dinsdag 5 juli
een oordeel geveld worden.

Diensten draaien
voor korting
Het verschil met veel andere
gemeenschapshuizen in de regio ligt
volgens Peter in het feit dat er geen
commerciële partij is die het gebouw
komt exploiteren. “Het beheer en
eigenaarschap ligt in de handen van de
gebruikers. Ze kunnen dan niet met een
probleem naar het bestuur komen en
zeggen: ‘Los maar op’. De verenigingen
draaien zelf bardiensten, werken in de
tuin en doen het onderhoud en beheer.
Die uren worden bijgehouden en de
verenigingen krijgen korting op de
huurprijs naar gelang ze meegeholpen
hebben. Het eigenaarschap komt hier
dus echt bij de gebruikers zelf te liggen.
Andere gemeenschapshuizen uit de

gemeente hebben al interesse getoond
in onze manier van werken.”

Gemeenschapszin
creëren
De stichting hield op dinsdag
12 april een bijeenkomst voor belang
stellenden. Tijdens de avond werd
bekendgemaakt dat een vijftigtal
partijen al interesse getoond heb
ben om naar het pand te verhuizen.
Peter: “KBO Panningen organiseert hun
activiteiten nu op vijf of zes verschil
lende plekken in Panningen en zij wil
len graag naar één gebouw natuurlijk.
Zaken als biljarten, het volksdansen en
de computerlessen zouden allemaal in
het gemeenschapshuis kunnen plaats
vinden. Maar ook bandjes, de harmonie
en zanggroepen kunnen hier repeteren.
Zelfs de judoclub heeft geïnformeerd

over de ruimtes in het pand.”
Het beoogde gemeenschapshuis
krijgt zo’n twintig ruimten van
verschillende grootte. Peter:
“De verenigingen betalen
evenveel per vierkante meter als
bij de gemeenschapshuizen in
bijvoorbeeld Egchel en Helden.
Er komt ook een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte waar een praatje
gemaakt kan worden of koffie
gedronken kan worden door de
gebruikers van het gemeenschapshuis
en bijvoorbeeld buurtbewoners.”
Toch kan het gebouw veel meer
voor Panningen betekenen dan
alleen een plek waar verenigingen
hun activiteiten hebben, denken
Mieke en Peter. “Het moet een
verbindingsgebouw worden”, legt Peter
uit. “Het is belangrijk dat de gebruikers
bij elkaar komen en zich niet afsluiten

in de lokalen. Het motto van het
gebouw is dan ook: vinden, binden
en verbinden. In Panningen is volgens
mij nooit echt sprake geweest van een
gemeenschapsgevoel en wij denken
dat dat door middel van dit gebouw
wel gecreëerd kan worden. Misschien
is het wel een opmaat naar andere
dingen, zoals een dorpsoverleg dat
we in Panningen nog niet hebben. Het
gebouw moet gaan zorgen voor meer
gemeenschapszin.”
Nog niet alles is in kannen en
kruiken, aldus de twee bestuursleden.
Mieke: “We zijn nu nog bezig met
de fondsenwerving, dus het zoeken
naar sponsors en subsidies is nog
volop bezig. Wij denken in ieder
geval dat een gemeenschapshuis
veel kan betekenen voor Panningen
en haar inwoners. We hebben er alle
vertrouwen in.”

Raad beslist 10 mei

Verdeeldheid over verkoop
Heldense Bossen
Binnen de politiek van Peel en Maas is verdeeldheid ontstaan over wat er moet gebeuren met camping De Heldense Bossen. Het College van B&W heeft
een verkoop als beste optie aangewezen, terwijl veel fracties binnen de gemeenteraad de Heldense camping graag in het bezit van de gemeente willen
houden. De gemeenteraad beslist op 10 mei bij de besluitvormende raadsvergadering wat de gemeente gaat doen met de camping.
De camping werd in 1968 opgestart
door de gemeente en in 1997 werd
een bv opgericht om het beheer te
regelen. Een raadswerkgroep onder
zocht de laatste maanden wat de
gevolgen van een verkoop zouden zijn
en wat de overige opties zijn. Het col
lege besloot mede door de informatie
van de werkgroep dat een verkoop de
beste optie is. De grond zou in dat
geval wel eigendom blijven van de
gemeente, maar wordt dan voor
langere tijd verpacht.
CDA Peel en Maas heeft al aange
geven dat ze bij de raadsvergadering

tegen een verkoop gaat stemmen.
De partij vindt dat de camping ‘een
enorme maatschappelijke impact op
Helden’ heeft en wil graag dat de
gemeente daar zeggenschap over blijft
houden.

Concurrent andere
campings
Het CDA hield in februari al een
informatieavond over de camping.
Daaruit bleek volgens de partij dat
ondernemers en inwoners uit Helden,
campinggasten en verenigingen geen

heil zien in een verkoop.
De driekoppige VVD-fractie is juist
vóór een verkoop van de camping.
De oplossing waarbij de grond langdu
rig verpacht wordt zoals het college wil,
is niet het ideale scenario voor de VVD,
vertelt fractievoorzitter Geert Segers.
“Het is een tussenoplossing, maar wij
hadden liever een volledige verkoop
gezien. We blijven bij ons eerdere
standpunt dat de gemeente niet moet
concurreren met andere campings in de
gemeente. Als de gemeente morgen
een supermarkt zou beginnen, zou de
wereld te klein zijn.”

De fractie van Lokaal Peel en Maas
beraadt zich nog over het standpunt.
“We neigen naar behoud van de
camping”, vertelt fractievoorzitter
Rob Willems. “Maar we gaan de
komende tijd nog vergaderen met de
partij en met de gemeenteraad en
pas daarna maken we een definitieve
beslissing. Het gaat er nu om wat
wij belangrijker vinden: de betekenis
van de camping voor Peel en Maas
of het geld wat kunnen krijgen voor
de verkoop. Over die heel belangrijke
vraag gaan we ons de komende tijd
buigen.”
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Harry de Ruyter winnaar
Sporttrofee

Overheerlijke cake!

Harry de Ruyter uit Kessel heeft op vrijdag 15 april bij het Sportgala Peel en Maas de gemeentelijke Sporttrofee
gewonnen. Eerder op de avond kreeg Harry al de Bijzondere Waarderingsprijs uitgereikt. Judoka Rick Manders uit
Helden, de A1 van de Panningse handbalclub Targos Bevo Hc, BMX’er Bo Piepers uit Kessel en handbiker Gwen van
Rosmalen uit Venlo werden ook onderscheiden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

HET BBQ-SEIZOEN
IS VAN START GEGAAN!
Op Koningsdag zijn wij geopend!

van 9.00 tot 18.00 uur

De Ruyter kreeg de trofee vanwege
zijn bijdrage aan de paarden- en
mensport. Hij is bondscoach van de
twee- en vierspan. Harry was van
tevoren niet genomineerd in één van
de categorieën en werd onder valse
voorwendselen naar het Sportgala
gelokt. Hij werd al verrast met de
Bijzondere Waarderingsprijs en was
helemaal overdonderd toen tienvoudig
wereldkampioen en 27-voudig
Nederlands kampioen vierspan IJsbrand
Chardon hem de gemeentelijke trofee
kwam uitreiken.
Rick Manders sleepte de trofee in
de wacht voor Sporter van het jaar.
De judoka werd Limburgs kampioen
en mocht door zijn goede prestaties

deelnemen aan verscheidene Europa
Cup-toernooien. Hij is inmiddels
aangesloten bij het centrum voor
topsport en onderwijs om zo optimaal
bezig te kunnen zijn met zowel het
judo als zijn studie Orthopedische
Technologie.
Targos Bevo Hc A1 wist de
Sportploeg van het jaar te worden
dankzij het Nederlands kampioen
schap dat de ploeg behaalde in 2015.
In de finale in Amsterdam versloegen
de Panningnaren Aalsmeer toen in de
laatste seconden.
BMX-er Bo Piepers werd Talent van
het jaar vanwege zeer goede prestaties
afgelopen jaar. Zo werd de Kesselnaar
Nederlands kampioen, is hij leider in

de Nederlandse en Europese ranking
en werd hij achtste bij het laatste WK.
Piepers kreeg onlangs de topsportstatus
toegewezen van het NOC-NSF.
Gwen van Rosmalen kreeg de
trofee in de categorie Sporters met een
beperking. Voor deze categorie komen
ook sporters met een beperking uit
andere gemeenten uit Noord-Limburg
in aanmerking. Van Rosmalen kreeg
een herseninfarct, en raakte daarna ook
nog eens betrokken bij een ongeluk.
Na een ernstig auto-ongeluk moest
ze weer lang revalideren. Inmiddels
beklom ze verschillende bergen met
haar handbike en deed ze onder
andere mee aan de Venloop.

Compleet assortiment
Weber – Cadac – Saffire
Zeer interessante prijzen
Groot assortiment BBQsauzen
Professionele Weber
Live Cooking Demonstraties
elke
zondag
open

Bij aanschaf van een Weber GBS barbecue

EEN GRATIS VOUCHER T.W.V.
€99,99 VOOR DE WEBER GRILL
ACADEMY© CADEAU
Geldig op 23, 24, 30 april en 1 mei.
Bekijk alle andere actiedagen op www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Voor

(Foto: Ger Bos)

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

www.petsnmore.nl

’t Heike
Vastgoed B.V.

Autobrand Kerkstraat Panningen
Op de Kerkstraat in Panningen heeft dinsdag 19 april een autobrand gewoed. De auto stond geparkeerd
naast het Ringovenpark, niet ver van het pand van Vorkmeer. De brandweer en politie werden dinsdag
19 april rond 12.30 uur gealarmeerd door een buurtbewoner die het voertuig in brand zag staan.
De brandweer was er op tijd bij en had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto
zwaar beschadigd raakte. De eigenaresse wist nog enkele persoonlijke spullen uit de auto te halen,
maar raakte zelf niet gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.

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

www.heikevastgoed.nl

Leren golfen?
Actie € 75,www.kapelkeshof.nl
Open golfdag 24 april
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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.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
vele fijne brieven en kaarten die we mochten ontvangen naar
aanleiding van het overlijden van

Te huur industrieterrein de Kieen
Baarlo 30m2 opslagruimte. Alleen
Loopdeur. Tel. 077 785 09 97

Els Vanlier-Van Heugten
Met veel voldoening kijken wij als familie terug op de mooie en
waardige afscheidsviering in de avondwake en de persoonlijke viering
in Kerkeböske. Het geeft ons troost en kracht dat Els in haar leven
zoveel voor ons en anderen heeft betekend.
Herm Vanlier
Thijs en Cathelijne
Joep en Rachel
Melanie en Stefan

65

Ons

Pietje
wert 65 en ge dees
week me pensioen

Dankbetuiging

Proficiat!

Uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn maatje,
onze papa en opa

Truus, kids

Hein ter Voert
was hartverwarmend. De belangstelling neemt het verdriet
niet weg maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun,
vriendschap en liefde, bloemen en brieven.
Kessel, april 2016

Annie,
Ralph en Beatriz
Pieter en Janneke
Bart
Geesje en Stefan

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Luka
Wes, Lea
Raff, Dex

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

en kleinkinderen

Piet Nijssen

Molenbaan 1, 5768 RT Meijel

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Verse en lokale groenten.
Zet het seizoen op tafel met ‘t
Verskratje van People’s Farm. Haal
wekelijks uw Verskratje op bij een van
onze ophaallocaties in Peel en Maas.
Meer info: www.peoplesfarm.nl
Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij: dyslexie,
Nederlands, Engels, rekenen, spelling,
(begrijpend) lezen, samenvatten.
Faalangst, AD(H)D, autisme voor
laatste 3 vergoedingen mogelijk.
Tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Gevraagd sorteerhulp voor asperges.
Enkele morgens per week. Mts van
den Beuken-Cox, Korte Heide 5,
Maasbree.Tel. 06 23 76 37 62.

Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis.
Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel. 077 307 88 53.
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.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Officiële pasfoto’s nodig ...?
Kunt u, zonder afspraak, laten maken
bij DA de Klimop, in Maasbree.

PGB hulp MCG-er 19 jaar. Ik ben op
zoek naar een PGB hulp voor mijn
zoon van 19 jaar met meervoudige
beperkingen. Het gaat om verzorging
en verpleging in een periode
in mei. Ervaring zeer gewenst.
Mail: willschouten@kpnmail.nl
Gevonden in Ringovenpark Panningen
2 huissleutels met druppel eraan.
Tel. 06 15 23 55 16.
Groentewinkel ‘s maandags gesloten
rest alle dagen open, zaterdag tot 12u.
Gratis iedere klant 2st prei. Te koop
verse stukken asperges, groenten en
aardappelen. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Bruikbaar kleingoed gezocht!
TTC Panningen ‘74 zoekt materialen
voor verkoop: speelgoed, servies,
kleding, elektra, lampen, etc.
Bel Kees (06 15 19 83 51),
Harrie (06 45 90 58 59),
Frans (06 12 43 17 78). Thuis ophalen
of zelf brengen mogelijk.
Mindfulness training.
Mindfulness draagt bij aan meer rust
in je hoofd
en ‘n verbeterd concentratievermogen.
Je leert bewust keuzes te maken
i.p.v. automatisch reageren. 18 mei;
mindfulness training in Helden.
www.sensus-pvs.nl
Gesloten. Confectie reparatie Atelier
Depot Stomerij de Kim gesloten van
27 april t/m 5 mei Veldstraat 29
Helden Tel. 077 306 15 07.
Zet het seizoen op tafel.
Genieten van verse en lokale
groenten? Probeer nu ‘t Verskratje
en geniet wekelijks van de verse
groenten van het seizoen, rechtstreeks
uit de moestuin van People’s Farm in
Maasbree. www.peoplesfarm.nl

Eerste buurtmoestuin
in Peel en Maas
Stichting Eetbaar Peel en Maas i.o. begint in mei met de eerste ecologische buurtmoestuin in de gemeente Peel en Maas. De moestuin wordt
gerealiseerd op een stuk grond aan de Piushof in Panningen. Omwonenden
en vrijwilligers gaan samen de groente, fruit en kruiden verbouwen en
bepalen zelf wat er geteeld gaat worden.

Brandweer Panningen helpt
in Heibloem
Brandweer Panningen heeft op maandag 18 april geassisteerd bij een ongeval in het buitengebied van
Heibloem. De Panningse brandweermannen bevrijdden een bestuurster die met haar auto in de sloot was
beland. De vrouw werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de kruising tussen de
Boerderijweg en de Staldijk waren twee personenauto’s op elkaar gebotst. Het voertuig van de vrouw
belandde zwaar beschadigd in de sloot. De auto van de andere betrokkene was eveneens hevig toegetakeld,
maar de bestuurder kon het voertuig zelf verlaten. De betreffende kruising ligt een paar honderd meter
buiten gemeente Peel en Maas in de gemeente Leudal in het verlengde van de Heibloemseweg in
Panningen. (Foto: Johan Bloemers)

Het initiatief is tot stand gekomen
uit een werkgroep binnen netwerk
organisatie Gloei met ondersteuning
van gemeente Peel en Maas en
Plattelandscoöperatie Peel en Maas,
laat de stichting weten. De gemeente
heeft het stuk grond beschikbaar
gesteld. De stichting houdt op zaterdag
23 april een informatiebijeenkomst voor
buurtbewoners en belangstellenden.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur
en vindt plaats in het activiteitencen
trum van Vorkmeer aan de Kerkstraat
in Panningen. “Het idee ontstond om
samen met buurtbewoners ongebruikte
stukken grond om te bouwen tot eco
logische moestuinen“, vertelt voorzitter
van de stichting Hilde Schiphouwer, zelf
orthomoleculair voedingsdeskundige.
“We zijn een enthousiaste groep hob
bytuinders met kennis uit verschillende
hoeken, zo zijn er een voormalig kwe
ker en zaadveredelaar bij betrokken.”
De groentes en het fruit zijn niet
alleen gezond, ook kan het samen

verbouwen zorgen voor beweging en
verbinding, vertelt Hilde. “Het brengt
gezelligheid in de wijk. Bovendien
willen we nadrukkelijk ook mensen
met een handicap, ouderen en kinderen
betrekken bij het onderhouden van de
tuin. Er komen bijvoorbeeld verhoogde
groentebedden die goed bewerkt
kunnen worden door mensen in een
rolstoel of zittend op een rollator.”
Een belangrijk doel van de moestuin
is educatie en voorlichting over gezond
voedsel en voedselbereiding door
onder andere workshops en lezingen te
geven en informatie op sociale media
als Facebook te verspreiden, aldus de
stichting. “Het gaat niet alleen om de
productie van voedsel, maar ook om
de verwerking van het voedsel en het
delen en verspreiden van kennis over
het ecologisch telen. Het kan voorzien
in allerlei maatschappelijke behoeften,
zoals bewustwording rond de her
komst van voedsel, cohesie in de wijk,
recreatie en zorg.”
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Historische voorwerpen
2/12

Oude torenhaan van Helden

Alle dorpen van 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 meer in beeld te brengen. In samenwerking met
de historische werkgroepen wordt er iedere week een voorwerp uitgelicht en onder de loep genomen. In het
tweede deel bespreken we ‘object 4804’: de oude torenhaan van Helden.

in het dorp gadesloeg vanaf de hoge
torenspits. Ondanks dat hij tijdens de
val zijn staart brak en zijn bek wat
scheef ging staan, overleefde de oude
en eerste torenhaan van Helden de
aanslag.

Helden is 61 meter hoog, mét een
nieuwe haan.

Sjeng de haan

Maar waarom staat er eigenlijk
een haan op een kerktoren? Piet
Gommans legt uit: “In de katholieke
kerk is de haan een symbolische
verwijzing naar de apostel Petrus en
zijn verloochening van Jezus.” Tijdens
gesprekken over zijn aanstaande
“Het was ‘hoonder sjengske’,
dood trekt Jezus de trouw van zijn
Sjeng Janssen van de Roggelseweg,
volgelingen in twijfel, volgens de
die de haan na een paar dagen tussen
Bijbel. De apostel Petrus zegt dat hij
de resten van de kerk vond, zich
Jezus altijd trouw zal zijn en nooit
over hem ontfermde en mee naar
zal verloochenen. Daarop antwoordt
huis nam”, aldus Piet. “Misschien
Jezus: ‘Ik zeg je Petrus, deze nacht
heeft hij wel gedacht: ‘Ik kan beter
zal de haan niet kraaien voordat je
deze haan mee naar huis nemen
driemaal geloochend hebt dat je
dan een echte, want dat geeft alleen
mij kent.’ Piet: “Daarnaast staat de
maar gedonder met al die kippen
windhaan altijd met zijn hoofd in
op mijn bedrijf’.” Na tientallen jaren
de wind én geeft hij de richting aan
kwam de haan in het depot van de
waar de wind vandaan komt.”
heemkundevereniging terecht, waar
De heemkundevereniging
hij nu zijn dagen slijt. Op een foto uit
vraagt zich af of de oude haan in
1929 is de torenhaan voor het eerst te
het depot moet blijven liggen, of
zien. Volgens Piet Gommans is er op
dat er een plek voor gevonden kan
een afbeelding van de kerk uit 1906
worden waar hij in het zicht kan
nog geen haan te zien. “Ergens in die
staan. “We komen er zelf niet uit.
tussenliggende jaren moet hij dus
Onder de toren? Op de kiosk, of
geplaatst zijn.”
aan de muur bij gemeenschapshuis
Tijdens de herbouw van de toren
Kerkeböske? Ik noem maar een paar
en de kerk speelde de rivaliteit tussen
‘Dörp’ (Helden) en ‘Kepèl’ (Panningen) voorbeelden”, aldus Piet. “Sjeng, zo
ook nog een rol, volgens Piet. “Volgens noem ik de haan als eerbetoon aan
zijn redder, heeft het wel gehad op
de overlevering deed een inwoner van
Helden zelfs een schenking van duizend die zolder. Hij wil naar buiten, terug
gulden onder één voorwaarde. De toren onder de Dörper mensen. En eerlijk
gezegd heeft hij dit ook wel
van Helden-Dorp moest zeker een
meter hoger worden dan die van Kepèl. verdiend. Heldenaren die een mooie
En dat is inderdaad gebeurd.” De toren plek voor de haan weten, mogen
van Panningen meet 54 meter. Die van zich bij ons melden.”

Kerk ‘Dörp’ hoger dan
die van ‘Kepèl’

Rond 05.00 uur op
18 november 1944, de dag dat
Helden werd bevrijd, bliezen
Duitse militairen de toren van
de Lambertuskerk op. Het mid
denschip van de kerk raakte
hierbij onherstelbaar beschadigd.

De bezetters hadden beloofd dat ze
zouden waarschuwen als de spring
lading werd ontstoken. Dat deden
ze volgens amateur-historicus en lid
van Heemkundevereniging Helden
Piet Gommans ook. “Eén minuut voor
05.00 uur gaven ze pas een seintje.

Daardoor was er geen tijd meer om
belangrijke en kostbare voorwerpen
veilig te stellen. De gehele inventaris,
inclusief de prachtige preekstoel uit
1700 en het mooie hoogaltaar uit 1669,
werden vernield.” Tot die bewuste dag
was er één iemand die het wel en wee
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De leukste overdekte
gezinsbeurs van
het Zuiden!
7-8 mei en 14-15-16 mei
Entree € 2,50
Kampsteeg 11A, Meijel
www.meijelsmooiste.nl

meijels mooiste voorjaars beurs

FRANSE GERANIUM
Pelargonium
grandiﬂorum.
Potmaat 12 cm.
Diverse kleuren.
Per stuk 3,99

Bouw energiezuinige woningen
Baarlo gestart
Samen met de toekomstige huurders werd donderdag 14 april het startsein gegeven voor de bouw van
achttien energiezuinige woningen in Baarlo. Het Hof, zoals het complex gaat heten, is onderdeel van de
gebiedsontwikkeling ‘Rond de Engelbewaarder’ in het centrum van Baarlo. Nadat in 2009 De Horizon, drie jaar
later ’t Heem en in 2015 De Engelbewaarder werden opgeleverd, wordt verwacht dat in juli de nieuwe, energiezuinige huurwoningen klaar zijn. Van de achttien woningen zijn er inmiddels zestien verhuurd. De toekomstige
bewoners bepaalden per blok welke stenen er gebruikt zouden worden, hoe de gevel moest worden afgewerkt
en welke kozijnen er in komen. Ook kozen zij het model en de kleur van de voordeur. Het volgende onderdeel
is volgens projectontwikkelaar Wonen Limburg het bedenken van een gezamenlijke binnenruimte.
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ELKE ZONDAG OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Renovatie vertraagd; bad op 30 april open

Zwembad Kessel week later geopend
Zwembad ‘t Meulepaedje in Kessel gaat door vertraging tijdens de werkzaamheden een week later open dan
gepland, op zaterdag 30 april. Mede dankzij een lening van 6.000 euro van gemeente Peel en Maas en een donatie
van de voormalige huisarts konden maatregelen worden genomen om het bad geheel energie-zelfvoorzienend
te maken.

tot een maximum van 25.000 euro per
initiatief. In totaal mag er in het fonds
maximaal een half miljoen euro aan
leningen uitstaan. Het fonds wordt
weer aangevuld met het geld van
de rente en de leningen die worden
terugbetaald. Het Kesselse zwembad
is de eerste die een lening heeft
ontvangen uit het fonds, waarmee
duurzame initiatieven worden
gestimuleerd. De gemeenschapshuizen
in Helden en Grashoek, sporthallen
De Heuf en Piushof, de initiatieven
Peel Energie en Zeregio hebben ook

een verzoek ingediend om geld uit het
fonds te ontvangen. De opening voor
het nieuwe seizoen van het zwembad
stond gepland op zondag 24 april.
De aanpassingen zijn bijna afgerond,
maar door een paar technische
tegenslagen duren ze iets langer dan
gepland. Het zwembad opent daarom
haar deuren een week later, op
zaterdag 30 april om 13.30 uur.
Kijk voor meer informatie over het
zwembad op www.zwembadkessel.nl
of op de facebookpagina van Zwembad
Kessel. (Foto: Dick Holthuis)

Nieuwe eigenaren
Café de Pool Maasbree
Café de Pool in Maasbree heeft vanaf mei nieuwe uitbaters. Jo Niëns
en Laura Wijnen nemen het stokje over van Sjraar en Annie Peeters. Die
nemen na meer dan vijftig jaar afscheid van de kroeg.

Gedurende de werkzaamheden
werd er onder andere een put geslagen
waaruit water kan worden opgepompt.
Dit water wordt gebruikt voor het
zwembad, de douches en toiletten,
waardoor er fors op de waterkosten
wordt bespaard. Door de put, de
zonnecollectoren die het water

verwarmen, en de zonnecellen, die
voor elektriciteit zorgen, is het
zwembad nagenoeg geheel
zelfvoorzienend. Inmiddels is ook
de grasmat vervangen, geëgaliseerd
en opnieuw ingezaaid.
Stichting Zwembad Kessel heeft
van voormalig huisarts dr. Allard een

bijdrage ontvangen voor de renovatie.
Die werd tijdens de afscheidsreceptie
bijeengebracht door middel van
donaties. Daarnaast heeft de stichting
6.000 euro uit het revolverend
fonds van gemeente Peel en Maas
ontvangen. Verenigingen en duurzame
initiatieven kunnen daar geld uit lenen

De nieuwe eigenaren geven aan
dat er voorlopig weinig verandert
aan het café aan de Dorpstraat
in Maasbree. Wel komt er een
speelgelegenheid voor kinderen in
de tuin van de kroeg. In de nabije
toekomst willen Niëns en Peeters een
verbouwing en restyling van het café

bewerkstelligen. De bouwtekeningen
daarvoor zouden al klaar liggen.
Eind 2016 zou de verbouwing
gerealiseerd moeten zijn, aldus de
nieuwe eigenaren. Sjraar en Annie
nemen op woensdag 4 mei afscheid
van het ondernemerschap met een
feest in de kroeg.

Adviesraad Sociaal Domein
Adviesraad Sociaal Domein
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Zittend van links naar rechts: Henk Janssen, Rianne Goutier, Robin Grommen,
Neeltje Cox-Janssen

De Adviesraad Sociaal Domein heeft vanaf maart 2016 een eigen website. Op deze website zijn onder andere alle gevraagde en
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en wethouders terug te vinden. Daarnaast stellen de leden zich voor en is er de
mogelijkheid tot het stellen van vragen middels het contactformulier.
De website van de Adviesraad Sociaal Domein is te bezoeken via: www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl
De website van de Adviesraad Sociaal Domein is te bezoeken via: www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl
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Sjoerd Keltjens naar EK in Zweden

Panningnaar Nederlands kampioen
industriële automatisering
De 21-jarige Sjoerd Keltjens uit Panningen is vrijdag 8 april uitgeroepen tot Vakkanjer 2016 op het gebied van
industriële automatisering. Hij mag zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen en Nederland in december
vertegenwoordigen tijdens het EK in Zweden.
Sjoerd kreeg de gouden medaille
uitgereikt tijdens de Vakkanjersfinale
in het Klokgebouw in Eindhoven.
De student van Summa Engineering in
Eindhoven zit in zijn vierde en laatste
jaar van de mbo-opleiding Technicus
mechatronica. “Ik ben praktisch
ingesteld en was vroeger al veel bezig
met knutselen en ‘knommelen’ met
hout bijvoorbeeld”, vertelt de 21-jarige
Panningnaar. “Jarenlang heb ik gedacht
dat ik timmerman wilde worden en was
ik veel met hout bezig. Twee maanden
voordat ik de definitieve keuze moest
maken, koos ik toch voor de richting
elektrotechniek. Mijn moeder was toen
wel even stomverbaasd.”
Hij studeerde zeven jaar aan SintJansberg in Maaseik en stapte daarna
het derde jaar in op het Summacollege
in Eindhoven. Daar zagen docenten
het enthousiasme waarmee Sjoerd
zijn opleiding doorliep. “Fanatiek ben
ik altijd geweest met automatiseren”,
aldus Sjoerd. “Blijkbaar zagen de
leraren dat. Ze zeiden dat ze me wilden
opgeven voor de Vakkanjer-wedstrijd.
Ik had in eerste instantie geen idee

Over zaken
die ons raken.

wat dat inhield, maar vond het prima.”
De eerste opdracht tijdens de voor
rondes was een kermisattractie maken.
“We moesten een draaimolen maken
die tien seconden naar rechts draaide,
daarna tien seconden stil zou staan en
daarna weer tien seconden naar links
moest draaien. Alle materialen waren
gesponsord en we kregen tekeningen
die we moesten bestuderen.”
Toen hij die voorrondes goed door
liep, had hij de smaak te pakken. Nu
mag hij in december naar Zweden voor
het Europees Kampioenschap. Ter voor
bereiding op het EK moet Sjoerd op zoek
naar een eigen werkplaats, waar hij
150 uur moet trainen. “De materialen

Rechtgezet
In het artikel over de aanpassingen aan het centrum van Panningen in
de HALLO Peel en Maas van 14 april is per abuis verkeerde informatie vermeld.
De weg tussen het Raadhuisplein en de Markt wordt niet voor de kermis
al autoluw gemaakt, maar pas vanaf het begin van de bouwvak in augustus.
Tijdens de kermis zelf is het stuk wel afgesloten voor verkeer.

De Sociale Raad
van Peel en Maas
hangt weer in de lucht!
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2016
Beringe

krijgen we opgestuurd. Daarnaast moet
ik oefenen hoe ik met de media praat
en een elevator pitch (verkooppresen
tatie, red.) voorbereiden. Ik vind het
ontzettend leuk. Het betekent heel veel
voor me dat ik zo ver ben gekomen en
ik kan hiermee uiteindelijk wereldkam
pioen worden.” Daarnaast vindt Sjoerd
de Vakkanjers-wedstrijd het bewijs dat
mbo’ers meer in hun mars hebben dan
misschien wordt gedacht. “Een opleiding
op het hbo is misschien niet voor mij
weggelegd, maar ik heb wel een hbofunctie op mijn afstudeerstageplek en
ben Nederlands kampioen industriële
automatisering. Daarmee heb ik wel
bewezen dat ik een hoop kan.”

Een uniek experiment!

4 juni 2016
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Informatiebijeenkomst:
Dinsdag 10 mei
19.00u - 20.00u
De Wieksjlaag, Beringe
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“Taal noch teken” vernomen over kosten

AndersNu stelt vragen over kosten
renovatie gemeentehuis
Fractievoorzitter van AndersNu Jos Wilms heeft een aantal vragen
ingediend bij het College van B&W over de vernieuwbouw van het Huis van
de Gemeente. De fractie geeft aan “taal noch teken” van het college
vernomen te hebben over de kosten.
Een half jaar na de opening van
het nieuwe gemeentehuis heeft de
fractie AndersNu nog niets vernomen
van het College van B&W over de
eindafrekening van de renovatie.
Fractievoorzitter Jos Wilms wil weten
wat kosten van de tijdelijke huisvesting
bedragen, hoe de eindafrekening
van de totale verbouwing eruit
ziet en of de ijsverwarming naar
verwachting heeft gefunctioneerd.
“Als volksvertegenwoordiger vinden wij
dat deze informatie over een dergelijk
megaproject dat door de gemeenschap
is betaald, maximaal openbaar moet
zijn”, laat Jos Wilms weten. Te veel
projecten worden volgens hem als
vertrouwelijk of geheim bestempeld.

Binnen budget van
13,4 miljoen
Na de totstandkoming van de
gemeente Peel en Maas werd er

gekozen voor tijdelijke huisvesting
van het gemeentehuis in de vorm van
een aanbouw. “Een leasecontract was
daarvoor financieel aantrekkelijker
dan kopen. Toch heeft het college
naderhand besloten tot koop over
te gaan. Inmiddels is deze aanbouw
verhuisd naar Duitsland”, aldus Wilms
in zijn brief aan het College van B&W.

‘Hulp’ van traditionele
verwarming
Wilms vraagt zich af hoeveel er
uiteindelijk is betaald voor de tijdelijke
aanbouw en wat de verkoop daarvan
heeft opgebracht. Ook wil hij weten
wat de tijdelijke huisvesting in het SIFgebouw tijdens de verbouwing van het
Huis van de Gemeente heeft gekost.
Hij vraagt zich daarnaast af of de kosten
van de tijdelijke huisvesting binnen
het beschikbare verbouwingsbudget
van 13,4 miljoen euro zijn gebleven en

waarom het college hier de raad niet
over heeft geïnformeerd.
“Ten slotte hebben wij nog vragen
over de ijsverwarming”, schrijft Wilms.
Om het gemeentehuis te verwarmen,
is er gekozen voor het duurzame
‘revolutionaire ijsverwarming project’.
Deze zou de op gas gestookte
verwarming en verkoeling vervangen,
waardoor de CO2-uitstoot nagenoeg
niks zou zijn. Zonnecollectoren
zouden de elektriciteit leveren die
de installatie draaiende houden. De
fractievoorzitter wil weten of die

ijsverwarming naar verwachting
gefunctioneerd heeft, of dat er
nog ‘hulp’ nodig is geweest van de
traditionele verwarming.

Meest energie
opwekkende
stadskantoor van
Nederland
Het Huis van de Gemeente
is, samen met de stadskantoren

van Groningen, Den Bosch en
Utrecht en het gemeentehuis van
Medemblik, genomineerd voor de
titel ‘Meest energieopwekkende
stadskantoor van Nederland’.
“Dat het gemeentehuis hiervoor
genomineerd is, is volkomen nieuw
voor ons”, aldus Wilms. De vragen
die hij namens de fractie stelt staan
er dan ook los van volgens hem.
“Dit neemt niet weg dat ze juist
daardoor aan actualiteit winnen.”
De vragen worden door het
college in behandeling genomen.

Ingegraven in grasveld

‘Boobytrap’ met schroeven
in plantsoen Panningen
Op een grasveld aan de Schout van Merwijckstraat in Panningen is op donderdag 14 april een ingegraven
stuk hout met schroeven er in gevonden. Lorenzo Pijnenburg uit Panningen was zijn hond uit aan het laten, toen
het dier op een bepaalde plek bleef snuffelen. Lorenzo ging kijken en vond een plankje met schroeven erin die
naar boven uitstaken.

L
Ook zin om aan het

motoravontuur
te beginnen?

Maak vrijblijvend een afspraak!

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

WE ZIJN WEER OPEN
MAANDAG T/M ZONDAG GEOPEND
• 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

“De hond was er bijna in gaan
staan”, vertelt Lorenzo. “Hij bleef
maar op één plek ruiken en ik dacht
bij mezelf: wat is hij toch aan het
doen? Toen ik ging kijken, vond ik
een plankje waar allemaal schroeven
uitstaken met de spitse kant naar
boven. Er zat een dikkere balk aan
bevestigd die de grond in ging,
zodat het plankje met de schroeven
ook op zijn plaats bleef zitten. Een
doelbewuste actie om schade toe te
dienen dus.”
Lorenzo haalde de plank uit de
grond en kon zijn ogen niet geloven.
“De schroeven staken uit om iets
of iemand pijn te doen”, vertelt de
Panningnaar. “Er was zelfs een laagje
zand overheen gedaan om het minder
op te laten vallen. En dat op een speel
veldje.” Lorenzo heeft nog gezocht
of er nog meer plankjes in de grond

zaten, maar dat was niet het geval. Wie
er achter de ‘boobytrap’ kan zitten weet
hij ook niet. “Het is de eerste keer dat ik
zoiets meemaak hier in de buurt. Ik heb
geen flauw idee waarom iemand dit zou
doen.”

Geen andere
eigenaardigheden
Hij zette een foto op Facebook van
het stuk hout. Het bericht werd meer
dan 350 keer gedeeld en er kwamen
veel reacties op. Toch zat de gouden tip
over de dader er nog niet bij. “Helaas
niet, nee”, vertelt Lorenzo. “Ik heb
de politie ingeschakeld en zij hebben
het stuk hout opgehaald om verder te
onderzoeken. Het is aan hen om de
dader te achterhalen.”
De politie heeft ook nog geen idee
wie er achter de ‘boobytrap’ kan zitten.

“Agenten hebben eveneens het
plantsoentje afgezocht, maar vonden
ook geen andere eigenaardigheden
meer”, laat een woordvoerder van de
politie weten. “Het is doorgegeven
aan de wijkagent en het is aan hem
om verder rond te vragen en te
kijken of hij iets kan achterhalen.
Als mensen meer informatie hebben,
kunnen ze altijd contact opnemen
met de politie.”
Het verhaal doet wat denken
aan de kuilen die werden gegraven
in de Heldense Bossen in 2008.
De politie vond toen valkuilen waar
op de bodem pinnen waren gezet,
waarschijnlijk om een wietplantage
te beschermen. Het zorgde destijds
voor veel commotie. Eén persoon
werd u
 iteindelijk veroordeeld en
moest dertig maanden de cel in.
(Foto: Lorenzo Pijnenburg)
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Klanten met onzekerheden

Op afspraak
dameskleding shoppen
Er zijn klanten die het lastig vinden om te winkelen tijdens reguliere winkeltijden omdat ze zich onzeker voelen
vanwege haaruitval, een borstamputatie of bijvoorbeeld zichtbare littekens. Deze dames kunnen tegenwoordig ook
buiten openingstijden terecht bij Toos Schatorie van dameskledingwinkel Modestyle in Panningen.
“Bij klanten merkte ik steeds
vaker dat ze geen zin of tijd hadden
om kleding even te passen”, vertelt
Toos. “Ze zagen een mooie blouse
hangen, maar gaven dan algauw aan
dat ze ‘nu even niet’ wilden gaan pas
sen.” In de meeste gevallen voelden
de klanten zich niet prettig om ter
overstaan van andere dames voor de
spiegel te gaan staan. “Wat ook niet
meehielp, was dat niet iedereen even

tactisch reageert als je zag dat iemand
zichtbare onvolkomenheden had.”
Toos besloot daarom de klanten
met een schaamtegevoel, onzekerhe
den of die prikkelbaar zijn, iets extra’s
te bieden. Om die dames alle aandacht
te kunnen geven, zonder de afleiding
van andere klanten, is het mogelijk
om buiten de reguliere openingstijden
de winkel als het ware af te huren.
Het ‘Modestyle Mo(de)ment’ genoemd.

“De winkel gaat dan exclusief voor die
klant open”, aldus Toos. Daarnaast wil
Toos met het Modestyle Mo(de)ment
ook af en toe iemand in het zonnetje
zetten die een nare gebeurtenis achter
de rug heeft. “Die krijgt dan een extraa
tje, zoals een cadeaubon of artikel uit
de winkel. Dat betekent voor mij inder
daad meer werken, maar hier steek ik
graag wat extra tijd in. En zoiets vind je
natuurlijk niet op internet.”

Creatief omgaan met verbouwing
Slagerij Rutten in Panningen is het pand van binnen flink aan het verbouwen. Om toch door te kunnen
gaan besloot de slager op een originele manier door te gaan met de verkoop. De medewerkers staan de
komende weken in een marktwagen, die recht tegenover de winkel staat geparkeerd, het vlees te verkopen.
De wagen staat tot en met woensdag 4 mei op de Markt in Panningen.
11
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Ad vertorial

MMMeats een aanwinst
voor Grashoek

Clevers Kessel
geopend
De nieuwe ijssalon van Clevers op de Baarloseweg in Kessel opende dinsdag 19 april haar deuren.

winkel&bedrijf 01

Het koppel Ruud Megens en
Meggie de Boer zijn de eigenaren van
de nieuwe ijssalon, die in december
werd aangekondigd. Ze werkten beiden
jarenlang in de ijssalon van eigenaar
Theo Clevers in Grubbenvorst en
leerden elkaar daar ook kennen.

Het pand aan de Baarloseweg, niet ver
van de Markt, stond al enige tijd leeg
en werd de afgelopen maanden flink
verbouwd.
Het is de zesde vestiging van de
keten ijssalons van Clevers en de eerste
in de gemeente Peel en Maas.

Eind 2014 gingen de deuren open van MMMeats, een vrieswinkel met vlees en streekproducten. Omdat
de familie Geurts sinds 1984 een varkenshouderij in het Limburgse Grashoek runt, waar het Gevarvlees
(Geurts varkensvlees) wordt geproduceerd, kregen zij het idee om hun eigen vlees te gaan verkopen. Je ziet
veel boerderij- en streekwinkels, maar weinig hiervan verkopen vlees. Daarin willen zij zich onderscheiden
en tevens zo de lijn naar de consument kort houden.
De varkens worden geboren op het varkensbedrijf van
de familie Geurts en groeien op tot gezonde vleesvarkens.
Door de 35 jaar ervaring en hun streven naar de beste
voeding, klimaat en huisvesting, maar vooral goede
verzorging en welzijn voor hun dieren voelen de varkens
zich prettig en groeien ze gezond op. Zo zorgen zij voor een
heerlijk, puur en eerlijk stukje vlees op uw bord. Het bedrijf
bezit het IKB-keurmerk en daarnaast zijn zij actief lid van
Varkensgilde Peel en Maas.
Naast Gevar varkensvlees wordt er bij MMMeats ook
rundvlees en kip verkocht. Het vlees wordt ambachtelijk
klaargemaakt en in kleine porties vacuüm verpakt en direct
ingevroren zonder toevoegingen (E-nummers). Ook vers
vlees kunt u bestellen (informeer naar de slachtdatum).
De balkenbrij en zult worden ambachtelijk, volgens een
oud recept, klaargemaakt en deze lekkernij is inmiddels
erg gewild in Grashoek en omstreken. Ambachtelijke
toetjes, diverse kant-en-klaar(vlees)producten, friet en

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

snacks, kunt u ook vinden in het vriesgedeelte. In het
streekproductengedeelte kunt u terecht voor o.a. jam,
honing, wijn, sap, kaas en oud-Hollandse snoepjes.
Daarnaast zijn er ook cadeaupakketjes, relatie- en
kerstgeschenken, cadeaubonnen en wenskaarten te
verkrijgen. Zeer zeker de moeite waard om een bezoekje te
brengen aan deze veelzijdige streekwinkel aan de Pastoor
Vullinghsstraat 43 in Grashoek! Prachtig gelegen aan de
rand van het dorp in Peel en Maas.

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

’t Heike
Hoe
kijkt
u
terug
op
Hoe
kijkt
u
terug
op
kijkt
u terugop
op Vastgoed B.V.
HoeHoe
kijkt
u terug
uwuw
laatste
autorit?
laatste
autorit?
uw laatste autorit?
uw laatste autorit?

Pastoor Vullinghsstraat 43
5985 PH Grashoek
T 077 - 400 37 91
E info@mmmeats.nl
www.mmmeats.nl

www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

Mooi appartement
te huur

voor langere periode op de 2e verdieping
in het centrum van Maasbree.
Voor meer informatie:

06 55 12 69 96

www.heikevastgoed.nl
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GEPLUKT Trees Joosten-Willems

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.

Maasbree. Vaak vroegen mensen ons
dan waar wij van waren, want daar
kende eigenlijk niemand ons.”

Vechten om een pc
Trees ging bij de toenmalige
boerenleenbank in Panningen werken,
wat tegenwoordig Rabobank is. “Piet
werkte aan de overkant van de straat
bij de gemeente. We konden naar
elkaar kijken door het raam, al was
het vooral Piet die dat deed”, vertelt
Trees grinnikend. “Tijdens het uitgaan
hebben we elkaar echt leren kennen.
In 1971 zijn we getrouwd en gingen
we samen in Panningen wonen.” Van
kinderen kwam het niet. Daarom bleef
Trees altijd met veel plezier bij de bank
werken. “Eerst deed ik vooral admini
stratief werk, later kreeg ik wat meer
taken als secretaresse, bij personeels
zaken of op de receptie.” Op haar werk
kwam ze in contact met de eerste com
puters en leerde ze daar mee omgaan.
“Vroeger stond er maar één computer
op het werk. Dat was regelmatig vech
ten om wie er op mocht.”

Heel wat mobieltjes
gehad

Deze Panningse is inmiddels 66 jaar jong, is zeer actief bij de ouderenbond KBO in haar dorp en helemaal
up-to-date. Ze bezit zelf een smartphone, tablet en laptop, geeft andere ouderen computercursussen en beheert de
facebookpagina’s van KBO Panningen en Muziek onder de Toren. In de Geplukt van deze week: Trees JoostenWillems.
Toen ze 45 jaar geleden met
haar man Piet trouwde, “een echte
Kepèlse”, verhuisde Trees met hem
mee naar Panningen. Daar wonen

ze samen nog steeds. Zelf werd ze
geboren in het gehucht Struiken.
“Dat ligt boven Grashoek aan de A67,
maar hoort officieel bij Maasbree”,

aldus Trees. “Wij waren vroeger meer
op Grashoek georiënteerd en gingen
daar ook naar school. Als we naar de
dokter moesten, gingen we wel naar

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

De interesse voor computers en
andere moderne technologie heeft
Trees altijd gehad. “Toen ik in 2010
met de VUT ging, was ik niet meer
verplicht om bijgeschoold te worden
voor het werk. Maar ik wilde het wel
blijven leren en blijven proberen.
Ook nu heb ik het nieuwe Windows
10-besturingsprogramma op de laptop,
ik bezit een tablet en heb al heel wat
mobiele telefoons gehad. Ik blijf bij.
Als er een nieuw model smartphone
uitkomt, dan koop ik die.” Inmiddels is
Trees verantwoordelijk voor de website
en sociale media van de ouderenbond
in Panningen, is ze contactpersoon van
het SeniorWeb Leercentrum en geeft

ze diverse cursussen. Binnenkort begint
ze, samen met een compagnon, met
het geven van cursussen over DigiD
(digitale identiteit om in te loggen op
overheidswebsites). Ook houdt ze de
facebookpagina bij van het evenement
Muziek onder de Toren in Panningen
en vervult ze bij beide organisaties een
bestuurlijke functie. “Maar ik heb ook
van alles voor de Koninklijke Harmonie
Concordia gedaan, voor de gelijkna
mige gymclub, de voetbalclub, de
countrydansvereniging VODAG, de win
keliersvereniging, het schoolbestuur, in
de jaren 80 ook de wielerronde en tot
voor kort bij het Toeristisch Informatie
Huis (VVV) van Panningen.”

Gebouwen van buiten
bekijken
Je zou zeggen dat stilzitten niet
aan Trees is besteed. “Ik wandel graag
met mijn zus, doe elke week mee aan
linedancen met de ouderen, ik fiets
in de zomer, maar kan ook heel goed
een boek lezen.” Samen met haar man
Piet maakt ze regelmatig reisjes naar
het buitenland. Ze zijn net terug van
een vakantie in Lissabon en gaan over
een paar weken naar Griekenland.
“We hebben de meeste landen in
Europa wel gezien denk ik”, vertelt
Trees. “Portugal, Turkije, Spanje, Italië
en een stukje Oost-Europa. Lekker eten,
mensen kijken, genieten van het weer
en een klein beetje cultuur snuiven. We
zijn geen museabezoekers, maar bekij
ken gebouwen eigenlijk vooral van de
buitenkant. Zolang we dit samen nog
kunnen doen, zorgen Piet en ik ervoor
dat we leuke dingen meemaken.” Trees
baalt er wel van dat zich nog niemand
heeft gemeld die haar wil helpen
met het bijhouden van de website en
sociale media van de KBO. “Want als ik
op vakantie ben, gebeurt er vrijwel niks
met Twitter, Facebook of de site.”

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.

Luistersteen Liberation Route
Kessel onthuld
Een luistersteen van de Liberation Route is zondag 17 april in de kasteeltuin in Kessel onthuld. De steen
markeert de route die de geallieerden aflegden in 1944 en 1945 toen de Tweede Wereldoorlog op haar einde
liep. Op 17 november 1944 werd een groot deel van Kasteel De Keverberg in Kessel door de Duitsers
verwoest door een combinatie van brand en springstof. Twee dagen later werd het dorp bevrijd. Om deze
gebeurtenis uit de oorlog te herdenken werd zondag de luisterlocatie onthuld bij het oorlogsmonument van
Kessel. Bij de luistersteen kan het verhaal van de bevrijding van Kessel worden beluisterd, verteld door
militairen en burgers. Met de internationale bevrijdings- en herdenkingsroute, de Liberation Route, wordt de
geschiedenis hoorbaar, toegankelijk en tastbaar gemaakt.

1

9

6

2

8
5

7

4

4

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1
9

3

8

2
Oplossing vorige week:

8

3

1

6

7
9

5
1

2
8

4

7
1

9

2

3

6

8

1

9

2

4

7

5

2

7

1

3

5

4

8

6

9

9

4

5

8

6

7

3

1

2

5

8

2

9

7

6

1

3

4

4

3

6

2

1

8

9

5

7

1

9

7

4

3

5

6

2

8

6

2

9

5

8

1

7

4

3

7

5

3

6

4

9

2

8

1

8

1

4

7

2

3

5

9

6

21
04

opinie 11

Bespreking Poll week 14

Het is goed dat de afvalcontainers in Kessel worden verplaatst
De afvalcontainers in Kessel werden volgens gemeente Peel en Maas regel
matig gebruikt om rotzooi te dumpen. Ze stonden uit het zicht en daar werd
door de illegale dumpers dankbaar gebruik van gemaakt. De gemeente besloot
om de containers te verplaatsen naar plekken waar ze meer in het zicht liggen.
Volgens maar liefst 88 procent van de stemmers was dat een terechte keuze
van de gemeente. Er mag dus best wat sociale controle plaatsvinden om de
overtreders aan te pakken, vinden de stemmers.

Ze vinden dus niet dat de gemeente op deze manier de verantwoorde
lijkheid afschuift op de burgers. De inwoners van de dorpen kunnen op deze
manier hun steentje bijdragen aan het schoon houden van hun dorp. De illegale
dumpers mogen gerust aangesproken worden op hun gedrag. Je elke keer erge
ren aan de rotzooi die bij de containers ligt, is erger dan af en toe een oogje in
het zeil houden. Als iedereen meewerkt, kunnen de inwoners zelf zorgen voor
een mooier dorp.

De gemeente moet camping De Heldense Bossen
verkopen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas gaat de komende tijd beslissen over het lot van
camping De Heldense Bossen. De gemeente is de enige aandeelhouder van de
camping en kan hem verkopen of in eigen beheer houden. Het College van B&W
heeft voorkeur voor verkoop (een langdurige verpachting van de grond) maar de
gemeenteraad beslist uiteindelijk. Het CDA wil niet verkopen, de VVD juist wel en
Lokaal Peel en Maas twijfelt nog.
Verkoop levert de gemeente veel geld op en dat is altijd zeer welkom.
Daarnaast is het zo dat er nu sprake is van oneerlijke concurrentie ten opzichte

van andere campings in de regio. Een andere partij kan er in investeren en er een
mooier park van maken met betere faciliteiten. Daar profiteert iedereen van.
Van de andere kant is het zo dat je nooit zekerheid hebt als je de camping
verkoopt. Nu heeft De Heldense Bossen een grote invloed op Helden en omge
ving. Als er een andere uitbater komt, kan het zo zijn dat die er voor zocrgt dat
de klanten op de camping blijven. Dan komen er dus minder toeristen van de
camping af. De camping maakt winst, dus waarom zou je hem verkopen?
De gemeente moet camping De Heldense Bossen verkopen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Het is goed dat Peel en Maas zoveel asperges produceert
> eens 75% oneens 25%

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/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuwe Omgevingswet: mooie kansen
Als het gaat over de inrichting van onze leefruimte, horen we als
volksvertegenwoordigers nog te vaak de woorden ‘te veel regeltjes’,
‘ik snap het niet’ en ‘ze’ doen toch wat ze willen. Daar moeten en willen
provincie, rijk, en vooral ook gemeentes, vanaf.
Hiervoor is de Omgevingswet
ontwikkeld, een wet die over twee
jaar in werking treedt en die het
allemaal anders en vooral beter moet
maken. Minder regels en meer ruimte
voor initiatieven, rekening houden
met lokale verschillen en snellere
en betere besluiten mogelijk maken.
De Omgevingswet is gericht op betere
afstemming van de verschillende
plannen voor ruimtelijke ordening,

milieu en het stimuleren van duurzame
projecten, zoals een windmolenpark.
Maar wat betekent dit voor u? Er komt
meer ruimte voor particulier initiatief
door algemene regels in plaats van
gedetailleerde vergunningen. Dat bete
kent nogal wat voor de gemeente. Het
zal anders moeten. Er is behoefte aan
goede en beschikbare informatie zodat
burgers zich kunnen laten horen, zich
gehoord voelen en hen laten zien dat

wat ze inbrengen ook serieus wordt
genomen. Dit vergt goede antennes en
oog voor wat burgers en ondernemers
bezighoudt. Extra transparantie, volle
dige informatieverstrekking en neutrale
communicatie worden belangrijker. Daar
ligt een mooie uitdaging voor ambte
naren en bestuurders, maar zeker ook
voor ons als volksvertegenwoordigers.
Zijn ze in staat een open houding aan te
nemen, eerlijk te communiceren, actief
het debat te zoeken en alle belangheb
benden erbij te betrekken? Ook dat is
burgerparticipatie, maar dan net anders!
Edward Wezenberg,
Fractie Lokaal Peel en Maas

Heldense Bossen, hoe zit het nu?
Verwarring alom over de Heldense Bossen. Eerst kopt de krant dat de
wethouder de camping niet verkoopt, daarna meldt Omroep P&M dat het
college de camping wél wil verkopen en later schrijft de krant dat de
camping toch voor Helden behouden blijft. Hoe zit het nu?
Heel simpel: het college kan
vinden wat het wil, maar het is aan
de gemeenteraad om een besluit te
nemen. Dat gebeurt op zijn vroegst
in de raadsvergadering van 10 mei.
De raad doet dat op basis van een
voorstel van het college. Die liet ver
schillende scenario’s voor de camping
onderzoeken. Twee opties bleven
open: de gemeente blijft gewoon
eigenaar van de camping of de cam

ping wordt verkocht (de grond wordt
voor lange tijd verpacht). Het CDA is
helder: wij zijn tegen verkoop en wil
len dat de camping behouden blijft.
De camping heeft een enorme maat
schappelijke impact op Peel en Maas
en vooral Helden. Wil de gemeente
daar zeggenschap over houden, dan
is behoud van de camping het meest
verstandig. Hoe groot de impact van
de camping is, bleek onder andere uit

de informatieavond die het CDA begin
dit jaar hield. Daar bleek geen enkel
draagvlak te bestaan voor verkoop bij
inwoners, verenigingen, ondernemers
en campinggasten. Het CDA riep het
college toen al op om hierover met
Helden in gesprek te gaan, maar blijk
baar vond het college dat niet nodig.
Het laatste woord is aan de
gemeenteraad. En die staat wel open
voor inbreng. Dinsdag 26 april om
19.30 uur kunt u tijdens de beeldvor
mende vergadering raadsleden laten
weten wat u vindt.
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

T.e.a.b.
Je kunt er uren
rondzwerven, niet wetend of je
iets tegenkomt waar je naar op
zoek bent. Soms kom je
spullen tegen waarvan je je
afvraagt wat iemand er nog
mee moet en waarom het niet
in de container wordt
gesmeten. Maar onderschat de
kracht van ‘Te koop’-pagina’s
op Facebook niet.
Het zijn er tientallen,
misschien wel honderden, waar
allerlei koopwaar wordt
aangeboden door mensen uit je
eigen dorp of eentje iets
verderop. Het is een magisch
leuke plek. Verslavend ook,
want je hoopt stiekem op een
pareltje van een item voor een
prikkie. Van ‘gratis af te halen’
en ‘tegen elk aannemelijk bod’
tot spullen die je voor enkele
euro’s bij die dame op de hoek
kunt ophalen. Soms moet je de
buxushagen nog zelf rooien,
de bakstenen bij elkaar
verzamelen of de kast “even
uitdoen met een sopje.” Vandaar
de lage prijs die je ervoor
betaalt. Speelgoed, kleding,
tuinspullen, brandhout, huisraad,
zelf geknutselde prullen (sorry,
want ik kan me voorstellen dat
er veel tijd in heeft gezeten).
Alles is te vinden op de sociale
media-versies van Marktplaats.
Soms zitten er spullen bij
waarvan je je afvraagt waarom
iemand ze überhaupt aanbiedt.
Totdat ik me bedacht dat niet
iedereen de luxe heeft om
nieuwe spullen aan te schaffen.
En waarom spullen die nog goed
zijn weggooien, terwijl je er nog
iemand blij mee kunt maken?
Zelf verkocht ik blouses van mijn
man die te groot waren
geworden, een leren jasje
waarop ik was uitgekeken en gaf
ik lavastenen weg aan een dame
die ze in haar tuin wilde hebben.
En zelf vond ik precies die
lampen waar we naar op zoek
waren en struin ik de pagina’s af
op zoek naar groen voor onze,
nu nog kale, tuin. Tegen elk
aannemelijk bod, iemand?
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl

gemeente

nieuws

week 16 / 21 april 2016 / Informatie van en over de gemeente
Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente
•
•
•

Koningsdag 27 april gehele dag gesloten
Hemelvaartsdag 5 mei gehele dag gesloten
Vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei gehele dag gesloten. De bibliotheek is op beide dagen geopend.

*Op vrijdag 6 mei is de Burgerlijke Stand geopend van 09.00 tot 10.00 uur voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte

Bestrijding eikenprocessierups
Al enige jaren is de eikenprocessierups een veel voorkomende plaag in onze provincie en aangrenzende
gebieden in Brabant, Duitsland en België. In Peel en Maas wordt al enkele jaren preventief bestreden.
De bestrijding start op 2 mei 2016. Op onze website staat een kaart met alle plekken waar de
eikenprocessierups bestreden wordt en een tijdsplanning. De data kunnen door omstandigheden die wij
niet kunnen beïnvloeden, veranderen.
Meer informatie kunt u vinden in ons EGB week 16-2016 en www.peelenmaas.nl.
Op de website www.hermanvaessen.nl staat ook steeds de meest actuele informatie.

Trouwambtenaar worden?
Kijk op www.peelenmaas.nl
Ontwerp bestemmingsplan “Uitbreiding Manege de Vosberg”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Manege de Vosberg” ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied, gelegen aan de
Ninnesweg 176 te Panningen. Kadastraal bekend als, gemeente Helden, sectie T, nrs. 26, 27, 42, 43, 44, 45,
55, 303 en 437. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de totale ontwikkeling van het manegecomplex.
Deze ontwikkelingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd, rekening houdend van een periode van +/- 10
jaar. Concreet bestaat de totale ontwikkeling uit de volgende onderdelen:
• onderhoud aan bestaande dakconstructie van de bestaande trainingshal;
• uitbreiding van de trainingshal tbv opslagruimte/ontvangstruimte/manoeuvreerruimte;
• verplaatsen van de entree;
• aanleg all-weather piste met buitentribune;
• verbeteren en vergroten buitenrijbanen;
• aanleg bezoekers parkeerterrein aan noordzijde nabij Ninnesweg;
• aanleg/vergroting deelnemers parkeerterrein aan zuidzijde;
• realisatie tweede wedstrijdhal
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 21 april 2016 tot en met 01 juni 2016.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:
• Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het
ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0125-ON01
• Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl >
Inwoners > Actueel > Bekendmakingen;
• Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het Huis van de Gemeente, bij de publieksbalie ter
inzage.
Indienen zienswijzen en informatie
Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, Paul Cuppen. Voor
meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van Team
Omgevingsontwikkeling.

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

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
U kunt bij de chemokar het KCA aanbieden:
Donderdag 21 april 17.00 - 19.00 uur: Meijel, Raadhuisplein.
Donderdag 28 april 17.00 - 19.00 uur: Beringe, voor de kerk.

Officiële (verkorte)
publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel >
Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt wekelijks
uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een geprint EGB kunt u inzien
in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in
Peel en Maas.
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpshart Grashoek-woningen
zuidelijke pleinwand in Grashoek, Peel en Maas
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan en
ontwerpbeeldkwaliteitsplan Dorpshart Grashoek-woningen zuidelijke pleinwand in Grashoek ter inzage
liggen. Iedereen kan het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende
stukken inzien van 21 april 2016 tot en met 1 juni 2016. In die termijn kunt u ook zienswijzen indienen bij de
gemeenteraad.
Beleidsregels kruimelgevallen Peel en Maas 2016
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht bekend
de navolgende beleidsregels m.b.t. planologische kruimelgevallenis in haar vergadering van 11 april 2016
te hebben vastgesteld: Beleidsregel kruimelgevallen Peel en Maas 2016. De beleidsregels treden in werking
met ingang van 21 april 2016 en zijn toegevoegd als Bijlage 1 EGB week 16 – 2016.
Vastgesteld bestemmingsplan Egchelseweg 34-36 te Egchel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 5 april 2016 het bestemmingsplan
Egchelseweg 34-36 te Egchel ongewijzigd heeft vastgesteldIedereen kan het vastgestelde
bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken inzien van 21 april tot en met 2 juni 2016.
De beroepstermijn loopt van 22 april tot en met 2 juni 2016.
Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte kavel Molenhuizen te Maasbree
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 5 april 2016 het bestemmingsplan
Ruimte voor Ruimte kavel aan de Molenhuizen te Maasbree ongewijzigd heeft vastgesteld. Iedereen kan
het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken inzien van 21 april tot en
met 1 juni 2016. De beroepstermijn loopt van 22 april tot en met 2 juni 2016.
Vastgesteld bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan dubbelkern Helden-Panningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 5 april 2016 het bestemmingsplan
“Partiele herziening bestemmingsplan dubbelkern Helden-Panningen t.b.v. de uitvoering fase 1
structuurvisie centrum Panningen” ongewijzigd heeft vastgesteld. Iedereen kan het vastgestelde
bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken inzien van 21 april tot en met 1 juni 2016.
De beroepstermijn loopt van 22 april tot en met 2 juni 2016.

Beeldvormende vergadering

De raad vindt het belangrijk om uw ervaringen, meningen en ideeën als inwoners en ondernemers van
de gemeente Peel en Maas te horen. Op dinsdag 26 april vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om
19.30 uur in zaal Unitas, Wilhelminastraat 13, 5991 AX te Baarlo.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Toekomstscenario’s Camping de Heldense Bossen (2016-034).
De gemeente Peel en Maas is een van de weinige gemeenten nog met een gemeentelijke camping. De
afgelopen jaren is in de raad de camping aan de orde geweest. Het is nu zover dat de raad een keuze kan
maken. Het ontwikkelen van een visie op de camping is niet alleen een bedrijfsmatige exercitie. De visie op
de camping maakt onderdeel uit van het economisch toeristisch beleid van Peel en Maas. Om die reden
heeft een raadswerkgroep een aantal scenario’s bekeken en ontwikkeld. De raad zal nu een besluit moeten
nemen.
2. Bestemmingsplan woningbouw hart voor Maasbree (2016-033).
Ten opzichte van het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan Hart voor Maasbree zijn de inzichten over
onder meer de invulling van de woongebieden en de aan te leggen parkeerplaats voor fietsen en auto’s
gewijzigd. De gewijzigde inzichten passen niet meer binnen de voorschriften van het in 2012 vastgestelde
plan en daarom dient een aangepast bestemmingsplan te worden vastgesteld.
Meepraten en mee luisteren.
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden is niet nodig.
De raadsleden zijn vooral geïnteresseerd in uw mening en stellen het bijzonder op prijs, als u aanschuift
aan één van de tafels om mee te praten over de onderwerpen op het programma van deze avond. Hebt u
vragen over de Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact opnemen met het griffieteam Math Steijvers ( 077) 32 79 512 of Twan Huyskens (077) 3279 513.
Waar vindt u de vergaderstukken?
De bij de onderwerpen behorende vergaderstukken kunt u vinden via: www.peelenmaas.nl > bestuur >
gemeenteraad > beeldvormende vergadering > 26 april 2016

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Gewijzigde ophaaldagen
inzameling afval i.v.m.
Koningsdag
Kessel, Kessel-Eik
Donderdag 28 april wordt vrijdag 29 april
Beringe
Woensdag 27 april wordt donderdag 28 april

Sportgala 2015

foto: Ger Peeters

Egchel, Koningslust, Panningen
Woensdag 27 april wordt donderdag 28 april
Donderdag 28 april wordt vrijdag 29 april
Vrijdag 29 april wordt zaterdag 30 april

Gemeente Peel en Maas feliciteert Harry de Ruiter
met het behalen van de gemeentelijke sporttrofee 2015

Wij werken op afspraak!

Ook felicitaties voor de overige winnaars
Talent: Bo Piepers - BMX
Sporter: Rick Manders - judo
Sportploeg: Heren A1 Bevo Targos - handbal
Bijzondere Waarderingsprijs: Harry de Ruiter - mensport

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

IKS-sportster Noord-Limburg: Gwen van Rosmalen - handbiken

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Reünie

Double Four Country Linedance

00 tot 18.00 uur.
Op zondag 5 juni 2016 van 14.
ijel
D’n Binger, Alexanderplein 2, Me

Iedereen die gedanst heeft in die 16 jaar bij
Double Four Country Linedance is van harte welkom.
Bij interesse, kom gerust eens kijken.
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We willen ook alle Country Linedance clubs verwelkomen
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Digitalisering overheid

Cursus leren werken met
DigiD bij bibliotheek
De Bibliotheek Maas en Peel biedt vanaf dinsdag 26 april een internetcursus aan om te leren werken met de
digitale overheid. Deze vindt plaats bij De Bibliotheek Panningen.

Konings Nachtcross
Baarlo

De cursus is in het leven geroepen
omdat de overheid beduidend meer
met internet doet dan voorheen.
Het aanvragen van huurtoeslag,
zoeken van werk of doorgeven van een
nieuw huisadres gaat allemaal digitaal.
Voor mensen die daar moeite mee
hebben, houdt De Bibliotheek
Maas en Peel een cursus leren werken
met DigiD.
In vier bijeenkomsten maken

deelnemers kennis met werken met
de digitale overheid. Ze leren hoe ze
een DigiD moeten aanvragen en hoe ze
deze gebruiken voor overheidszaken en
gemeentelijke kwesties. Ook krijgen ze
uitleg over wat de overheid allemaal
van mensen weet, zoals de opbouw
van de AOW.
De cursus is bedoeld voor mensen
die al enigszins met internet om
kunnen gaan en de Nederlandse

taal beheersen, wordt gegeven in
groepen van maximaal 6 personen
en bestaat uit vier bijeenkomsten
van twee uur. Deze vinden plaats in
De Bibliotheek Panningen van 14.00
tot 16.00 uur op 26 april, 3 mei,
10 mei en 17 mei. Neem voor meer
informatie en aanmelden contact op
met de balie van de bibliotheek via
077 307 23 82 of via panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Stockcarteam Baarlo, Race Day-Friends Baarlo en BACO houden in het
weekend van 23 en 24 april de jaarlijkse Konings Nachtcross. Diverse klassen
verschijnen aan de start, zowel jeugd als nachtcross-specialisten. Op zowel
zaterdag als zondag is circuit Soeterbeek het toneel van de crosswagens.
De finale van de nachtcross vindt
op zaterdag 23 april plaats rond 20.00
uur en duurt ongeveer een uur. De
jeugd start eerder die dag al om 16.00
uur. Aansluitend aan de finale wordt er

in de tent een feestje gebouwd met
muzikale ondersteuning van dj Leon.
Op zondag 24 april zijn de wedstrijden
van Auto Sport Unie Zuid op circuit
Soeterbeek te bewonderen.

’Goede’ prestatie Jeugdorkest
Open trainingsavond
SV Panningen
Voetbalclub SV Panningen houdt op maandag 25 april een open trainingsavond op het sportpark Panningen Noord.
Na de kennismakingsdagen in
maart en begin april, wordt er
maandag 25 april een trainingsdag
gehouden voor jongens en meisjes
vanaf 5 jaar die graag willen voetballen
en willen weten of voetbal iets voor
hem of haar is.
De deelnemers mogen gerust

al in trainingskleren komen. De tas
en gewone kleren kunnen in het
kleedlokaal worden gelegd. Vanaf
18.15 uur zijn alle jongens en meisjes
welkom op het sportpark Panningen
Noord. Opgeven kan bij de werkgroep
Kennismakingsdagen SV Panningen via
jeugd@svpanningen.nl

Open Golfdag
Kapèlkeshof Grashoek
Wijn en Golfdomein Kapèlkeshof in Grashoek opent op zondag 24 april
haar deuren voor de Open Golfdag. Geïnteresseerden kunnen die dag golf
‘beleven’.
Tijdens de open dag worden er
onder andere rondleidingen gegeven
over het golfdomein, worden er
demonstraties verzorgd door golfpro
fessionals van de golfschool en zijn er
diverse clinics waar mensen aan mee

kunnen doen. Daarnaast zijn het terras
en restaurant geopend voor een hapje
en drankje.
De open dag duurt van 11.00
tot 17.00 uur op het domein van
Kapèlkeshof in Grashoek.

Jeugdorkest Peel en Maas ontving na het optreden bij het Eurofestival het predicaat ‘Goed’. Het festival in
Heel vond op zaterdag 16 en zondag 17 april alweer voor de achttiende keer plaats. Het jeugdorkest Peel en
Maas, dat onder leiding staat van dirigent Maarten Rijs, bestaat pas twee jaar en telt ongeveer vijftig
muzikanten. De orkesten kregen bij het festival 25 minuten de tijd om hun kunsten te vertonen en de
afvaardiging uit Peel en Maas bleek dat zeer goed gedaan te hebben, getuige het predicaat. Als kers op de
taart ontving het orkest aan het einde van de dag de aanmoedigingsprijs in de vorm van de Sjra Hermans
award. Een oorkonde voor het meest veelbelovende orkest van het Eurofestival 2016.

Beringse echtparen in zonnetje gezet

Concert Battle of Sounds
in Beringe
Al diverse jaren organiseert de Slaagwerkgroep Beringe een koffie-met-vlaaiconcert. Dit concert is in een nieuw
jasje gestoken en Battle of Sounds komen te heten. De eerste editie, waar bruidsparen uit Beringe in het zonnetje
worden gezet, vindt plaats op zondag 24 april.
Na zelf een metamorfose te
hebben ondergaan en van drumband
naar Slaagwerkgroep te zijn gegaan,
was het tijd om ook het concert in een
nieuw jasje te steken. Het slagwerkcon
cert Battle of Sounds wordt in samen
werking met Slem Maasbree georgani
seerd en is voor jong en oud te
bezoeken. Onder andere muziek van de
musicals Tarzan, Brand New Day en The
Wiz worden in een medley ten gehore
gebracht. Ook treden de jeugd van

Maasbree, de Beringse blokfluiters en
fanfare St. Joseph op.
Tijdens het concert worden alle
Beringse gouden en diamanten echt
paren in het zonnetje gezet door de
Slaagwerkgroep en fanfare Sint Jozef.
Er wordt een muzikale hulde aan de
bruidsparen gebracht. “In het verleden
werd bij ieder paar apart een serenade
gebracht”, laat de organisatie weten.
“Maar op een gegeven moment zijn we
overgestapt naar allemaal gezamenlijk

in het gemeenschapshuis. De echtpa
ren worden wel speciaal uitgenodigd .
Het is van oudsher een traditie om de
jubilerende echtparen te eren, daarom
doen we het ook dit jaar weer.”
Battle of Sounds vindt plaats in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe en begint om 11.00 uur.
Gouden en diamanten echtparen die er
bij willen zijn, kunnen zich aanmelden
bij Cila Kessels via fwk@hetnet.nl of
door te bellen naar 077 307 58 23.
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Kijk voor meer foto’s op
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Verkeersmiddag
KBO Baarlo
De ouderenbond KBO uit Baarlo houdt op maandag 25 april een
verkeersmiddag. Deze wordt samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Peel en Maas georganiseerd.
Tijdens de middag wordt er uitleg
gegeven over de verkeersregels en de
interpretatie daarvan. Ook wordt er
een film afgespeeld over de gevaar
lijke dode-hoeksituatie en wordt er
door middel van foto’s aandacht
gegeven aan moeilijke en gevaarlijke

verkeerssituaties in Baarlo zelf.
Een gemeentelijke ambtenaar van
verkeer is aanwezig en ook woont
een wijkagent de middag bij.
De verkeersmiddag vindt plaats
bij sociëteit ’t Paedje en begint
om 13.30 uur.

Ochtendwandeling
IVN Helden
Cheque voor Prikkelpad

Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid in Helden (IVN
Helden) houdt op zondag 24 april een wandeling over een gedeelte van
het Struinpad op de Belgenhoek, Scherliet en Marisberg.

Stichting Boswachterij De Kievit uit Beringe heeft op donderdag 14 april een cheque ontvangen van de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). De twee Beringse beheerders van het natuur
educatiecentrum, Herman en José van Dijnen, kregen een cheque met daarop een bedrag van 3.000 euro.
Met dat geld gaan ze een pad maken waar gehandicapten, blinden en slechtzienden hun zintuigen kunnen
laten prikkelen. Met giften van verschillende partijen kan er nu begonnen worden aan het project.
Halverwege de zomer moet het Prikkelpad klaar zijn voor bezoekers. Wethouder van Peel en Maas
Raf Janssen was ook aanwezig bij de overhandiging om het echtpaar te feliciteren.

Het pad is een initiatief van
stichting Veen, die zich inspant om
waardevolle landschappen te
behouden en kennis over te dragen
voor het nageslacht. De wandeling is
circa 8 kilometer lang en wordt geleid
door IVN-landschapsgids Peter

Koningschieten in Beringe
Schutterij Sint Hubertus Beringe houdt op zondag 24 april het jaarlijkse Koningschieten. Op deze dag worden de
koning bij de drumband, de jeugdkoning, de koning bij de schutterij en de dorpskoning bekendgemaakt.
Het programma start om 14.00 uur bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
Het Koningspaar van 2015, Twan en
Monique van Dijck, worden thuis
opgehaald door fanfare Sint Jozef, de
drumband en schutterij Sint Hubertus.
Voor de drumband van de schutterij is
dit hun eerste optreden. Om 15.00 uur

wordt er begonnen met schieten voor
de schutterskoning.
Rond 17.00 uur wordt gestreden om
de titel ‘Dorpskoning’ en ‘Jeugdkoning
van Beringe’. Voor dorpskoning schiet
men met de zware buks en moet men

minimaal 16 jaar en woonachtig in
Beringe zijn. Iedereen die deelneemt
aan het Koningschieten met de zware
buks dient een geldig legitimatiebewijs
te kunnen tonen. De jeugd van 10 tot
16 jaar schiet met een luchtbuks.

Maessen, die uitleg geeft op
interessante plekken. Vertrek is om
09.00 uur bij het IVN-gebouw in
Helden of om 09.15 uur vanuit de
Helenaveenseweg in Grashoek.
Kijk voor meer informatie over de
wandeling op www.ivnhelden.nl

Voorlichtingsavond
LKV Meijel
Limburgs Katholieke Vrouwenbeweging Meijel houdt op dinsdag
26 april een voorlichtingsavond met als thema ‘Het hart op de goede
plaats’. Communicatiebureau voor gezondheid en leefstijl Remedica komt
langs om de onderwerpen te bespreken.
Voor de pauze wordt gesproken
over het onderwerp blaasproblemen.
Na de pauze volgt hart- en bloed
vaten. Naast Remedica is een lokale
apotheker te gast die antwoord geeft

op eventuele vragen over medicatie
bij de besproken onderwerpen.
De avond vindt plaats in gemeen
schapshuis D’n Binger in Meijel en
begint om 20.00 uur.

Koningsspelen
Hockeyclub
Hockeyclub Peel en Maas houdt voor het derde jaar op rij de Koningsspelen op haar eigen hockeyterrein. Deze vinden plaats op vrijdag 22 april.
Dit jaar komen kinderen van de
basisscholen De Wissel en Nieuwe
school uit Panningen en IKC De Kemp
uit Egchel naar de hockeyclub voor de
sportdag. Zo’n 400 kinderen van de
drie scholen maken die dag kennis met
sporten als voetbal, trefbal, handbal en

hockey. Voor de allerkleinste groepen is
er een aangepast programma. Trainers
van de hockeyclub en studenten van
CIOS Venlo/Sittard begeleiden de
spellen. Wethouder Roland van Kessel
opent de Koningsspelen vrijdag 22 april
om 09.15 uur.

Mobiele Vastelaoves
Ambassade
EHBO-cursisten Baarlo geslaagd
Na negen weken oefenen zijn alle cursisten van de EHBO-cursus in Baarlo op donderdag 14 april
geslaagd. De deelnemers startten in februari met de theorie en praktijk van de EHBO-cursus bij de
Engelbewaarder in Baarlo, die gegeven werd door EHBO Baarlo. De vereniging, die dit jaar haar 60-jarig
bestaan viert, leidde de cursisten de afgelopen negen weken op, waarna ze donderdag 14 april om 19.30 uur
op examen gingen.

Stichting Laeve de 3! komt op zondag 23 april op bezoek in gemeente
Peel en Maas. De stichting organiseert het BCL-treffen voor carnavalsverenigingen in 2016 en komt kennismaken met de inwoners van de
gemeente.
De organisatie, die alles met
het getal 3 heeft, bezoekt alle
33 Limburgse gemeentes om
kennis te maken met
carnavalsvierders en om de
activiteiten van het BCL-treffen te

promoten. De Mobiele Vastelaoves
Ambassade staat vanaf 14.00 uur
drie keer 33 minuten op de Markt
in het centrum van Panningen.
Iedereen is welkom om een kijkje
te komen nemen.
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Peel en Maas

Baarlo

Locatie: St. Petrus Kerk
Programma:
• 19.00 u. Aanvang met muziek van het Koperensemble
van Fanfare Eendracht Baarlo
• Openingswoord door mw. M. Vullings-Welles
• Toespraken
door
wethouder
A.
Janssen,
pastoor H. Horstman en dhr. C. Bruijnen,
tussenzang door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Officiële herdenking van de slachtoffers m.m.v.
Kinderen Jong Nederland Baarlo
• 19.45 u. Kranslegging bij monument en twee minuten
stilte
• Last Post door mw. G. Nelissen-Van Megen
• Dankwoord door mw. M. Vullings-Welles

Kessel

Locatie: Oorlogsmonument Donk
(aan de Bevrijdingsweg)
Programma:
• 19.27 u - Luiden klok
• 19.30 u. Woord van welkom door pastoo
• Zang door Dialekgroep “Angers” en Koperensemble
Kon. fanfare Maasoever
• Taptoe
• 2 minuten stilte
• Kranslegging wethouder Roland van Kessel
• Kranslegging kinderen
• Toespraak door wethouder Roland van Kessel
• Militairen van de Nationale Reserve staan bij het
kruis.
• Leden van Santa Fé aanwezig met oude voertuigen
uit de 2e WO

Meijel

Maasbree

Programma:
• 19.45 u. Welkomstwoord, gevolgd door muziek van
Harmonie Eendracht
• 19.47 u. Femmes Vocales - Amazing Grace
• 19.50 u. Bijdrage door de kinderen van basisschool
den Doelhof
• 19.55 u. Het Meijels mannenkoor
• 19.58 u. Trompetsolo -Nederlands Taptoesignaal
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.05 u. Toespraak door wethouder Raf Janssen
• Kranslegging, Janine Jegers leest uit dagboek van
haar opa als oud- Indië strijder.
• 20.08 u. Femmes Vocales
• 20.12 u. Het Meijels mannenkoor
• 20.15 Harmonie Eendracht

Programma:
• 19.43 u. Vertrek vanaf Kennedyplein
• 19.53 u. Woord van welkom en opening
• 19.55 u. Zang Maasbrees Mannenkoor
• 19.58 u. Taptoesignaal fanfare
• 20.00 u. Twee minuten stilte
• 20.02 u. Fanfare, Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak door wethouder Paul Sanders
• 20.10 u. Maasbrees Mannenkoor
• 20.15 u. Kranslegging
• 20.19 u. Bijdrage jongeren + bloemlegging
• 20.25 u. Afsluitend nummer fanfare
• 20.30 u. Dankwoord, afsluiting en uitnodiging voor
koffie in “ ’t Hofje”

Locatie: Alexanderplein

Panningen

Thema: Geef vrijheid door.
Locatie: Everloplein
Programma:
• 19.30 u. Ontmoeting op het plein
• 19:40 u. Fanfare St. Cecilia Helden
• 19.48 u. Welkom en opening
• 19.50 u. Atletiekclub Helden brengt vredesvuur en
ontsteekt vuur in schaal, muziek van fanfare St.
Cecilia Helden
• 19.58 u. Taptoe op trompet
• 19.59 u. Aandacht voor stilte
• 20.00 u. Twee minuten stilte
• 20.02 u. Vervolg programma, met o.a. toespraak
burgemeester en kranslegging.
• Oorlogsverhaal van dhr. Jozef Verburgt vertelt door
Heidi Verburgt.

Locatie: Kennedyplein
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Monsterzege voor
Grashoek
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
De Grashoekse supporters in Heibloem keken elkaar verbaasd aan toen de geelzwarten met frivool aanvalsspel
en vlotte combinaties op zondag 17 april het doel van SVVH onder druk zetten. Hierbij vergat het eerste herenteam
van Grashoek niet om te scoren. 2-7 was de eindstand na het laatste fluitsignaal.
Meest opvallende man was Chris
Hunnekens. De 17-jarige scoorde vier
maal. Nog opmerkelijker was dat deze
treffers binnen een tijdsbestek van
negen minuten werden gemaakt, twee
vlak voor de rust en twee kort erna.
Het begin van de wedstrijd was
veelbelovend. Na een afgeslagen
SVVH-aanval belandde in de 8e minuut
een diepe bal bij Erwin Pijnenburg.
De 23-jarige kon vrij op het SVVH-doel
afgaan, behield het overzicht en plaat
ste de bal met een schuiver onhoud
baar in de rechter benedenhoek, 0-1.
Na 26 minuten verdubbelde Grashoek
de voorsprong. Bas Gloudemans schoot

onhoudbaar raak, 0-2. In de 36e minuut
volgde nummer drie voor Grashoek.
Een puntgave voorzet van Jarno Steeghs
belandde bij Bas Gloudemans, die de
bal in de korte hoek knalde, 0-3.
In de 43e minuut kreeg Chris ook
zijn doelpunt. Na een corner ving hij
de afvallende bal op en joeg het leer
laag over de grond in het net, 0-4.
De euforie was zo groot dat de geel
zwarten in diezelfde minuut vergaten
dat er ook nog verdedigd moest
worden. Rik Dings profiteerde knap en
schoot de bal in de verste hoek achter
doelman Koen Clephas, 1-4.
In de slotminuut van de eerste

helft was het Chris die er een 1-5
ruststand van maakte. Na de thee ging
het doelpuntenfestijn vrolijk verder.
Eerst was het woord aan de blauw
witte thuisclub, die de 2-5 scoorde.
Eén minuut later lag de bal echter
alweer achter Jordy Nelissen. Chris sco
orde zijn derde treffer, 2-6. In de 52e
minuut volgde goal nummer zeven.
Nu was het Bas Maessen die Chris op
avontuur stuurde. De jonge aanvaller
bleef koel en scoorde zijn vierde treffer
waardoor het 2-7 werd. Over en weer
deden zich vervolgens nog kansen voor,
maar beide doelmannen stonden geen
treffers meer toe.

Dames VC Olympia
zeker van tweede plek
Door: Ron van Tongerlo, volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen heeft zich na de overwinning van zaterdag 16 april in en
tegen Tilburg verzekerd van de tweede plaats. Een puike prestatie als je bedenkt dat de Panningse dames van het
eerste team dit jaar debutant waren in de derde divisie.
De wedstrijd waarin dit resultaat
veiliggesteld werd was niet heel fraai.
Blijkbaar was het feest rondom de
nominatie van Sportploeg van het jaar
in de benen blijven zitten, want in
Tilburg kwam Olympia alleen in de
eerste set tot een fraai resultaat.
Mede door twee goede servebeurten
van Josien Hoeijmakers kwam het
niveauverschil tot uiting tussen het
reeds gedegradeerde Volley Tilburg en
Olympia, dat de strijd aan mag gaan
voor een plaats in de tweede divisie
volgend jaar. Na een setwinst van 13-25
en een voorsprong van 7-3 in de

tweede set, ging het helemaal mis. De
thuisploeg kon een voorsprong nemen
van 19-9. Tilburg had het beste van het
spel en was sterk in hun serve. Knullig
werd punt na punt verspeeld en pas na
een time-out kwam de ommekeer.
Men kwam terug tot 19-18. Op het
tandvlees werd de set met 23-25
binnengesleept.
In de derde set dacht Olympia blijk
baar dit kunststukje weer op te kunnen
voeren, maar men kon de weelde van
een voorsprong niet dragen. Na 9-3 en
12-6 voor, werd het spel weer drama
tisch. De servedruk van de gasten werd

opgevoerd en Olympia liet fout na fout
noteren. Men kwam zelfs weer op een
17-24 achterstand. Een opleving op dat
moment kon het tij niet keren en de
setwinst ging naar de thuisploeg.
In de vierde set nam Olympia met
een redelijke start een voorsprong van
5-2 die men ook weer gelijk verloren
liet gaan door zwak aanvallend spel
zonder enige fantasie. Bij 16-7 en
zelfs 23-12 daalde het niveau ern
stig. De coach van Olympia moest bij
23-17 en 24-20 tot twee keer toe nog
ingrijpenmet een time-out voor dat
het laatste punt gescoord kon worden.

Kyra Hendricks werd negende en plaatste zich voor het NK

Twee turnsters
SSS Helden naar
NK turnen

Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Inge Janssen en Kyra Hendricks van SSS Helden hebben zich in het
weekend van zaterdag 16 en zondag 17 april geplaatst voor het NK turnen.
Bij de halve finale in Bergschenhoek wisten de beide meiden een plekje in
de finale te bemachtigen.

Inge mocht op zaterdag bij de
pupillen 2 N2 haar poging wagen.
Ze turnde een mooie wedstrijd en
deze werd ook beloond met een
zesde plaats en daarmee heeft ze
zich geplaatst voor het NK turnen.
Ook wist ze zich te plaatsen voor de
toestelfinale sprong met het tweede
sprongpunt van de wedstrijd. Voor
balk staat ze reserve. Op zondagmid
dag mocht Kyra uitkomen in de

categorie jeugd 2 divisie 3. Ze turnde
een mooie wedstrijd, behalve op
brug. Daar ging het wat minder,
waardoor het tot de laatste minuut
erg spannend bleef. Negen meiden
gingen door naar het NK en Kyra wist
door een goede oefening op vloer
uiteindelijk een negende plek te
behalen met een verschil van 0.040
op de nummer tien. Ze is reserve
voor toestelfinale vloer

Verdedigen titel

Heldense beugelaars
kampioen in LottoEreklasse
Door: Geert Teeuwen, HBC Helden
Het eerste herenteam van beugelclub HBC uit Helden werd donderdag
14 april kampioen in de Lotto-Ereklasse. Er waren slechts twee punten nodig
om de titel te verdedigen.

Schietvereniging Bree 4.5 kampioen
Het eerste team van schietvereniging Bree 4.5 uit Maasbree heeft het kampioenschap in de eerste klasse
van de KLSB weten te prolongeren. De drie mannen verloren slechts één van de achttien wedstrijden.
Marco Vissers schoot over achttien wedstrijden een gemiddelde van 278,67 ringen. Thijs Philipsen eindigde
op een gemiddelde van 274, 89 en Drees Wijnen op 271,61. De schutters hadden 96 ringen meer geschoten
dan tweede plek De Rangers uit Swolgen. De receptie is op zondag 24 april vanaf 12.00 uur in het clublokaal
aan de Schorweg in Maasbree. Op de foto staan Drees, Thijs en Marco.

De heren vertrokken naar Meijel,
waar de strijd om de titel werd
gestreden. De eerste partij werd
gewonnen door Johan Peeters tegen
Dre van Enckevort. In de tweede partij
kon Frank ‘Bölke’ Kusters het
beslissende punt maken tegen
Mark Hanssen. In een partij waarbij
Frank toch wat last van de zenuwen
had, kwam Frank twee keer op
achterstand. Toch wist hij bij de 24
weer gelijk te komen. Uiteindelijk wist
Mark toch nog te winnen en zo ging
het eerste punt naar Meijel deze
avond.

In de derde partij kwam Nederlands
Kampioen Johan Verest op de baan.
Mede door enkele fantastische ballen
gespeeld te hebben werd door Johan
het tweede punt en daarmee ook
het kampioenschap binnen gehaald.
De vierde en vijfde wedstrijd gingen in
sneltreinvaart naar de 30 met ook hier
winst voor HBC door Paul Reijnders en
Johan Hoeijmakers. Het kampioenschap
werd met een stuk vlaai gevierd na
afloop van de wedstrijd. De kampioens
receptie van de heren wordt woens
dag 4 mei om 20.30 uur gevierd in
’t Beugelhoes in Helden.
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Dames VC Kessel
verliezen wederom
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De Peel en Maas-derby tussen VC Kessel dames 1 en Peelpush
dames 4 stond op zaterdag 16 april op het programma. De Meijelse
dames gingen uiteindelijk met de punten naar huis, 1-3.
VC Kessel was al verzekerd van de
tweede plek. Peelpush was met een
achtste plek op de ranglijst ook al
veilig. Desalniettemin streed Peelpush
om Kessel puntjes afhandig te maken.
De eerste drie sets wisten de Kesselse
dames amper hun niveau te halen,

hoewel er ook goede dingen
gebeurden. De laatste set toonde
Kessel meer strijdkracht en deze wist
de ploeg dan ook binnen te halen.
Het werd uiteindelijk 1-3 voor
Peelpush met de setstanden 13-25,
24-26, 16-25 en 25-21.

ZVV Baarlo onderuit
Door: zaalvoetbalvereniging ZVV Baarlo
De vijfde plaats in de hoofdklasse stond al vast voor het eerste
zaalvoetbalteam van Baarlo bij de laatste competitiewedstrijd op
maandag 18 april. Tegenstander De Keigel uit Beek moest drie punten
halen om degradatie te voorkomen en wist met 3-6 te zegevieren.
Baarlo speelde gezapig en wist
geen enkel moment grip te krijgen op
de tegenstander. Toch kwam Baarlo
op een 1-0 voorsprong door Frank
van Oijen. Net voor rust wisten de
gasten tweemaal het doel te vinden
en zo stond er een 1-2 ruststand op
het scorebord. In de tweede helft was
het doelman Jarno Hertsig die met
een mistrap De Keigel de 1-3 inleidde.

Baarlo kwam nog wel terug tot 2-3 via
Niek Stemkens. Vervolgens was het
een complete chaos bij Baarlo achterin
en wist de Keigel driemaal te scoren.
Frank van Oijen wist de 3-6 eind
stand op het scorebord te zetten. Wat
overbleef was een knap vijfde plek in
de hoofdklasse met 35 punten en 109
doelpunten voor. Topscorer werd Frank
Peeters met 27 doelpunten.

Wij zijn op zoek naar een

Receptionist(e)
voor notariskantoor in Panningen!

Functie:
Jij bent het gezicht van het bedrijf en ontvangt op een gastvriendelijke en hartelijke wijze onze cliënten en bezoekers en maakt ze
wegwijs binnen kantoor. Je bent hun eerste aanspreekpunt en
beantwoordt ook hun eerste vragen.
J.F. Kennedylaan
6 telefoonverkeer,
Deze werkzaamheden worden
afgewisseld met
behandelen van e-mails en administratieve
werkzaamheden.
Panningen
Door de verschillende taken die je vervult is het van belang dat je
Tel.:
077
307
14 90kunt schakelen en
min of meer een duizendpoot bent,
makkelijk
van aanpakken weet.
www.mobersendings.nl
Hou er rekening mee dat dit een functie is voor 38 uur per week!

Helden C4 kampioen
De C4 van VV Helden heeft op zaterdag 16 april het kampioenschap in de derde klasse binnengehaald.
De kampioenswedstrijd werd overtuigend met 5-1 gewonnen van de directe titelconcurrent. De tegenstander
was het combinatieteam ST Brevendia/Crescentia/SV Altweerterheide C2. Een samenwerkingsverband tussen
drie clubs uit die regio

Moeizame zege
Peelpush-mannen
Door: Ivo Naus, volleybalvereniging Peelpush
Na de euforie van het behaalde kampioenschap moest er zondag 17 april gewoon gespeeld worden door
het eerste herenteam van Peelpush uit Meijel. Dit keer tegen degradatiekandidaat SV Dynamo uit Apeldoorn.
Met geforceerd spel werd een moeizame 3-1 overwinning behaald door de Meijelse mannen.
Set één werd matig gestart door de
Peelclub, Dynamo nam vanaf het begin
de leiding en stond gedurende de set
continu voor. Peelpush hobbelde er
achteraan met weinig concentratie en
energie. Voor Peelpush stond er niets
meer op het spel, maar het was vooral
moraal verplicht om zich te
revancheren voor de slechte reeks van
de afgelopen weken. Boven de twintig
kwam Peelpush bij en het ging gelijk
op tijdens de belangrijke setpoints.
Pas bij 32-31 verzilverde Peelpush
het setpunt.

Peelpush startte in de tweede
set met meer concentratie en nam
vanaf het begin een voorsprong.
Dynamo probeerde nog met enkele
acties het arbitrale duo van de wijs te
brengen, maar dit werd niet beloond.
Peelpush speelde de tweede set solide
uit, 25-22.
Set drie was weer het totale
tegenovergestelde van de tweede
set. Ditmaal was het Dynamo dat
het initiatief nam en vanaf het begin
met een goede serveserie een
verschil maakte. Óp dat moment

lukte even niks meer bij Peelpush en
de communicatie liep alles behalve
gesmeerd. Dynamo won deze set dan
ook overtuigend met 14-25.
Peelpush wist dat het in set vier
meteen een voorsprong moest pakken
om een verschil te kunnen maken.
Met een sterke serve werd een klein
gat gecreëerd. Deze voorsprong werd
ook niet meer afgegeven, al kwam
Dynamo op het einde van de set
toch nog dichterbij. Het bleek niet
voldoende en ook de vierde set bleef
in Meijel.

Wat wij jou bieden:
• een baan in en voor een dynamisch bedrijf
• een marktconform salaris en bijpassende secundaire
arbeidsvoorwaarden
Onze perfecte kandidaat:
• heeft bij voorkeur enige ervaring als receptionist(e) en minimaal
in bezit van MBO- of HAVO-diploma
• is van nature dienstverlenend ingesteld en stelt de klant voorop
• heeft oog voor detail, is oplossingsgericht en heeft een praktische
instelling
• ziet er representatief uit en heeft een vriendelijke uitstraling
• heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal
• is woonachtig in de omgeving van Panningen
Sollicitatieprocedure:
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaande
vacature stuur dan een mail of brief met pasfoto en cv naar
Lgielen@mobersendings.nl of naar: Mobers en Dings notarissen,
Postbus 7003, 5980 AA Panningen.

J.F. Kennedylaan 6J.F. Kennedylaan 6
Panningen
Panningen
Tel.: 077 - 307 14 90
Tel.: 077 - 307 14 90
www.mobersendings.nl
www.mobersendings.nl
J.F. Kennedylaan 6
Panningen
Tel.: 077 - 307 14 90
www.mobersendings.nl

Bevo heren 2 naar eredivisie
Door: Bart Ebisch, Targos Bevo Hc
Het tweede herenteam van handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen is zondag 17 april gepromoveerd naar de eredivisie. Voor de wedstrijd tegen WHC uit Den Haag had de ploeg van Jeroen Baats
genoeg aan één punt om promotie af te dwingen. In De Heuf werd het 33-21. Doelman Bram van
Grunsven stopte in de eerste helft twee strafworpen achter elkaar. De bijna voltallige selectie van het
standaardteam van Bevo was getuige van de historische prestatie. De selectiespelers Jeroen van den
Beucken, Niek Jordens en Max de Lange moedigden het tweede herenteam aan met luid tromgeroffel
vanaf de tribune, terwijl Dario Polman het trio vergezelde door met de clubvlag te zwaaien. Na het
slotsignaal volgde in sporthal De Heuf een spontane receptie. (Foto: EbischMedia)
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Baarlo boekt nipte zege
bij ODA
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op het moment dat een zege broodnodig was om uit degradatiezorgen te blijven, pakte het eerste herenteam
van VV Baarlo na vijf duels op rij zonder zege weer eens de volle buit. In de slotfase van het inhaalduel bij
concurrent FC ODA uit Weert frommelde Noud Schotman de bal uit een hoekschop over de doellijn, 0-1.

Next Generation Cup

MD Meijel
wint showgedeelte
in Brunssum
Door: Majoretten en dans Meijel
MD Meijel was op zondag 17 april present bij de Next Generation Cup
in Brunssum. Bij het showgedeelte wisten soliste Leanne Brummans en
het duo Joyce van Diepen en Iris Hoebergen de eerste plek te behalen.
Dad een 6,5, Iris Hoebergen een 7,0,
De Next Generation Cup is een
Lotte van Enckevort een 7,2 en Joyce
majorettewedstrijd voor de jongere
van Diepen een 7,4. Bij het technisch
majorettes. Er deden leden van MD
programma scoorde MD als volgt:
Meijel mee in het showgedeelte, de
Anouk van de Leensel 68,5, Djem van
sterparade en het technisch
programma. Bij de sterparade werden Susteren 70, Bente Basten 71,5 en
de volgende punten behaald: Awesta Leanne Brummans 73.

Rommelige eerste helft

Hockeyheren
Peel en Maas winnen
van Liberty
Door: hockeyvereniging HCPM
Het eerste herenteam van Hockeyclub Peel en Maas heeft op zondag
17 april met 4-2 gewonnen van Liberty. De heenwedstrijd tegen de
gasten uit Den Dongen werd nog met 3-3 gelijkgespeeld.

Door blessures en schorsingen
moest Baarlo-trainer Rob Geenen voor
de zoveelste maal puzzelen met de
basisopstelling. Met onder andere
Maikel van Erp voor de geschorste
goaltjesdief Matthijs Hanssen in de
voorhoede pakte Baarlo vanaf de aftrap
het initiatief in dit duel. Het eerste
kansje deed zich echter pas halverwege
de eerste helft voor. Michiel Hanssen
brak door over links, maar kon ter
hoogte van de eerste paal afgestopt
worden ten koste van een hoekschop.
Daaruit kopte Rik Schotman fraai en
hard in, maar ODA-routinier Wouter
Robben wist ternauwernood de bal nog

op de doellijn te keren.
De thuisclub moest het vooral
hebben van uitvallen, maar Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg kwam
nauwelijks in de problemen. Een
minuut of acht voor de pauze werd
Michiel Hanssen gelanceerd. De weg
naar het doel was echter net iets te
lang om de achtervolgende verdedigers
van zich af te houden en een veelbe
lovende breedtepass op de vrijstaande
Dennis van de Vinne ging daarna ook
de mist in. Op slag van rust had Maikel
van Erp dé kans om Baarlo op een ver
diende voorsprong te zetten. Hij schoot
de bal in kansrijke positie echter rake

lings over het doel.
In de tweede helft veranderde het
spelbeeld nauwelijks. Weer was Baarlo
de bovenliggende partij, maar kansen
voor onder andere Michiel Hanssen
en tot tweemaal toe Maikel van Erp
leidden opnieuw niet tot de vurig
gewenste openingstreffer. Daar moest
Baarlo tot in de slotfase op wachten.
Uit een hoekschop viel de bal na een
scrimmage op enkele meters van het
doel ineens pardoes voor de voeten
van Noud Schotman, die de bal over de
doellijn drukte, 0-1. De nipte voor
sprong werd vervolgens tot het laatste
fluitsignaal verdedigd. (Foto: Len Gielen)

Einde seizoen

Laatste competitie
wedstrijden GV Concordia
Door: Noortje Maessen, gymnastiekvereniging GV Concordia
De laatste competitiewedstrijden van de turnsters van GV Concordia vonden plaats in het weekend van 16 en 17
april. De instappers en de meiden van supplement E wisten niet te winnen, de meiden van supplement F wel.
Op zaterdag 16 april turnden de
jongste meiden (instappers) en de
meiden van supplement F hun tegen
HOSEMA uit Horst. De instappers
turnden een wedstrijd waar veel
verbeteringen waarneembaar waren
ten opzichte van het begin van het
seizoen. Toch waren er ook hier en daar
nog wat onnodige foutjes. Een prima
wedstrijd om het seizoen mee af te
sluiten en door te groeien naar volgend
jaar. Het was net niet voldoende voor
de overwinning.

Supplement F turnde daarna
een stabiele wedstrijd. Door mooi
uitgevoerde oefeningen wisten ze bij
ieder toestel te winnen. Doordat ze
alle wedstrijden gewonnen hebben
dit seizoen, wisten ze met deze
overwinning zich te plaatsen voor de
competitiefinale.
Tot slot volgde op zondag de
allerlaatste competitiewedstrijd
van het seizoen. Deze was dit jaar
voor supplement E tegen de dames
van Groot Meerssen. De dames van

supplement E zijn een combinatieteam
met Tegelen. De dames begonnen
sterk op sprong. Daarna ging men door
naar brug waar goede oefeningen
voorbij kwamen, maar waar ook nog
enkele verbeterpuntjes te zien waren.
Op de balk verloren de dames aardig
wat punten. Op vloer werd dit weer
goedgemaakt met zeer goede en nette
oefeningen. De dames hadden net te
weinig punten om te winnen. Al met al
waren de dames tevreden en hebben
ze een gezellig wedstrijd gehad.

De eerste helft was erg rommelig.
Ondanks de snelle 1-0 van Pieter de
Vries stond de organisatie niet goed
bij de Panningnaren. Het spel golfde
op en neer en dat zorgde voor veel
onrust in de ploeg. Halverwege de
eerste helft kon de bal onderschept
worden door Toon Panken,
die vervolgens de bal behendig
afrondde voor de 2-0. Dat was ook de
ruststand.
De tweede helft begon beter voor
de ploeg uit Panningen. Toon Panken
schoot de bal vanaf de achterlijn in de

goal. Een zeer knappe actie. Met een
3-0 voorsprong werd er nog steeds
veel energie en strijd geleverd. Er
werd gespeeld alsof het nog 0-0
stond. Het was daarom ook extra zuur
dat Liberty via een strafcorner de 3-1
maakte. Spits Michiel Bottinga legde
na een mooie actie van Rick Stevens
de bal behendig in het hoekje van
de goal neer. Met een 4-1 voor
sprong was de wedstrijd gespeeld.
Liberty scoorde nog een keer maar de
gasten hebben nooit aan de punten
mogen ruiken. De eindstand was 4-2.

Rechtgezet
In de HALLO Peel en Maas van
donderdag 14 april werd vermeld
dat judoka van Judoclub Helden op
zondag 10 april Nederlands Kampioen
werd in de klasse tot 73 kilo. Dit klopt
niet. Mark van Dijk nam niet deel aan

het Nederlands Kampioenschap, maar
deed mee aan de Soeverein Judocup
in het Belgische Lommel. Daar
behaalde hij wel de eerste plek in zijn
klasse, maar dit leverde hem niet de
titel Nederlands kampioen op.

Onze Vrije Uren

Handboogschutters
Grashoek winnen
Nederlaagtoernooi
Door: Albert van Nierop, handboogschutterij OVU Grashoek
De handboogschutters van Onze Vrije Uren (OVU) uit Grashoek namen
donderdag 14 april deel aan het Nederlaag toernooi van Kunst en
Vriendschap in Liessel.
Ondanks dat de schutters slechts
met drie deelnemers waren, deden
ze wel hun best. De
handboogschutters schoten 619
punten, die 206,3 punten waard
waren en 7,5 punt over het
gemiddelde van de schutterij was.
De thuisploeg schoot 193,3 punten

gemiddeld, wat een score van -8
punten opbracht. Zodoende wonnen
de leden van handboogschutterij OVU
uit Grashoek met 15,5 punten
verschil. De hoogste senior was
Albert van Nierop, die 215 punten
behaalde. Compound schutter werd
Ge Meijer met 233 punten.
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Mogelijk laatste wedstrijd

Onverwachte punten
Heren VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
In de mogelijk laatste thuiswedstrijd ooit hebben de heren van
VC Kessel 1 op zaterdag 16 april met 2-3 gewonnen van Hands Up. Hands
Up uit Berlicum staat tweede op slechts één punt van koploper Skunk uit
Vegchel. Kessel heeft al het hele seizoen te maken met een kleine
selectie en vooralsnog ziet het er naar uit dat er geen herenteam meer
zal zijn komend seizoen.
Kessel wilde een goed resultaat
neerzetten, ook voor het publiek.
Het team begon erg goed aan de
wedstrijd en speelde met veel
servicedruk en plezier. De eerste set
werd door de Kesselse mannen
uiteindelijk met 25-23 binnengehaald.
In de tweede set zakte de ploeg
weer in en het enthousiasme ontbrak
een beetje. Veel persoonlijke fouten
leverde de setwinst voor Hands
Up op, 17-25. De derde set werd
gespeeld in een fantasieopstel
ling. Dat bleek geen succes en de

Panningen hard onderuit
bij IVO
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
IVO is de voetbalafdeling van sportvereniging Velden en is koploper in de derde klasse C. Ziehier de tegen
stander van het eerste herenteam van SV Panningen op zondag 17 april. De 83 toeschouwers zagen geen al te beste
wedstrijd in Velden, waar de gastheren met 3-0 wonnen.

set werd ruim verloren met 12-25.
De vierde set werd nipt binnenge
sleept door Kessel met 25-23 nadat
het team lang achter gestaan had.
De vijfde set werd te makkelijk
weggegeven door veel fouten aan
Kesselse kant.
Het team maakte er dus nog
een leuke (eventuele) laatste
thuiswedstrijd van. “We hopen dat
er nog een vervolg komt komend
seizoen”, laat het team weten.
“Als mensen interesse hebben,
kunnen ze zich melden bij VC Kessel.”

Baarlose koploper

Dames VV Tupos
op kampioenskoers
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Koploper van de eerste klasse F VV Tupos dames 1 ontving op
zaterdag 16 april naaste concurrent Holyoke uit Belfeld. Na een goed
begin voltrok zich een doemscenario voor de Baarlose ploeg: de spelverdeelster raakte geblesseerd. De enige optie was een niet fitte spelverdeler die in haar gewone kloffie op de bank zat.
Na een snelle kledingwissel
moest zij spelen, ongetraind en
zonder warming-up. Het deerde de
Baarlose formatie niet, met 25-10
werd de eerste set binnen geslagen.
Ook de tweede set kon Holyoke Tupos
niet onder druk houden, deze werd
met 25-18 gewonnen. In de derde set
kon Tupos met moeite de foutenlast
laag houden en maakte het zich zelf
moeilijk. Op het tandvlees werd de

set toch met 25-22 binnengehaald .
Na een moeizame start in set 4
kwamen de aanvallers helemaal los
en werd de tegenstander in alle facet
ten van het spel weggespeeld, 25-16.
De 4-0 overwinning was een feit, wat
zeer knap was gezien de gebeurtenis
in de eerste set. Op zaterdag 23 april
kunnen de dames de titel pakken in
een uitwedstrijd tegen middenmoter
Peelpush.

Beugelclub Baarlo

De Flatsers winnen
vrij eenvoudig
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De laatste wedstrijd van het seizoen werd door het tweede team van
De Flatsers uit Baarlo, die eerder al het kampioenschap binnenhaalden,
dik verdiend gewonnen. Loosbroek werd op vrijdag 15 april met 4-1
verslagen.
Het begin werd gemaakt door
Piet Geurts die ruim won. In de
tweede wedstrijd had Esther van de
Perre nog iets recht te zetten, want
een week eerder was de start niet
goed geweest. De laatste wedstrijd
was echter van het begin tot het
einde prima, met als resultaat een
30-18 winst.
Roy Geurts speelde ook zeer
bedreven en was duidelijk een
maatje te groot voor zijn tegenstan

der, want 30-18 was terecht gezien
het vertoonde spel. Ger van Helden
speelde daarna een zeer spannende
wedstrijd, maar zijn tegenstander gaf
geen duimbreed toe en ging er met
de winst vandoor. De slotpartij was
eveneens spannend. Mark Driessen
greep de winst door in de laatste
slagbeurt op de stand 28-28 een bol
alleen te slaan.
De kampioensreceptie van het
team vindt op zaterdag 7 mei.

De ziekenboeg bij Panningen was
weer overvol. Nick van den Beucken,
Auke Houben, Roger op het Veld,
Robin van Osch en Roy Schijven waren
geblesseerd. De laatste haakte tijdens
de warming up af met een kuitblessure.
Trainer Schreurs had zijn mannen de
opdracht gegeven niet te voetballen,
beducht als hij was voor de Veldense
counters. En voetballen deden ze dan
ook niet. Panningen creëerde geen
enkele echte uitgespeelde kans.
Op de overwinning van IVO viel dan
ook niets af te dingen.
Ook IVO bakte er in de eerste
helft niet veel van. Panningen hield in
die eerste helft nog gelijke tred met

IVO. In de 4e minuut onderschepte
Nick Wilmer een pass en ging hij een
sprintduel aan met twee Veldense
verdedigers. Dat kostte zoveel kracht,
dat zijn uiteindelijke doelpoging een
gemakkelijke prooi was voor de IVOdoelman.
In de 20e minuut was er zowaar
een veelbelovende aanval van
Panningen na een mooi passje van
Patrick Joosten op Nick Wilmer.
Het leverde niets op. Aan de andere
kant liet Joep Sijbers zien dat hij met
zijn 33 jaar nog gevaarlijk is. Met
name in de lucht troefde hij en Rik
Broekaart regelmatig de Panningenverdediging af. Gevaarlijk werd het

echter nauwelijks voor het Panningse
doel.
0-0 was de ruststand en de
Panningen-aanhang zag kansen.
IVO domineerde echter in tweede
helft en na acht minuten was het raak.
De Panningse defensie verloor een
kopduel en Siebe Munten schoot raak,
1-0. Joep Sijbers troefde een minuut
later zijn directe tegenstander af en
schoot de 2-0 binnen. Roel Schreurs
wisselde vervolgens een verdediger
voor aanvaller Tom van den Beucken en
gaf het sein om achterin één-op-één
te gaan spelen. Dat resulteerde in nog
een tegentreffer voor Panningen, 3-0
door Rik Broekaart. (Foto: SC Knuurke)

Makkelijke winst
handballers Bevo
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Targos Bevo Hc heeft zaterdag 16 april in de eredivisie een gemakkelijke zege geboekt op Red-Rag Tachos.
In Waalwijk werd het 20-34 voor het eerste herenteam van de Panningse handbalclub.
Rode lantaarndrager Tachos wist
twee weken geleden in eigen huis
onverwacht te winnen van Volendam.
Een nieuwe stunt zat er geen moment
in. “Het was een eenvoudige
overwinning met veertien doelpunten
verschil”, blikte Vlijm terug. “De eerste
helft speelden we prima. De tweede
helft waren we wat slordig in de
afwerking.”
Bij rust zag het er naar uit dat de
ploeg van coach Martin Vlijm veertig
doelpunten of meer zou scoren.
Met een ruststand van 20-8 was de

wedstrijd al gespeeld. Alle spelers van
Bevo kregen vervolgens volop speeltijd.
Dat leidde wel tot het missen van meer
kansen. Beide doelmannen waren de
beste spelers op het veld. Voor rust
keepte Mark van den Beucken, na rust
Bart Ravensbergen.
Donderdag speelt Bevo in de
halve finale om de beker thuis tegen
Aalsmeer. Zaterdag staat in De Heuf de
competitiewedstrijd tegen Volendam
op het programma. Vlijm: “Donderdag
is een hartstikke belangrijke wedstrijd.
Als we winnen dan staan we in de

finale. Minstens net zo belangrijk is de
wedstrijd tegen Volendam. Want ook
die finale willen we halen.”
Tussen beide wedstrijden zitten
maar twee dagen rust. Volgens de
trainer is dat geen probleem. “Dat
hoort erbij. Als je prijzen wilt winnen,
dan is het gevolg dat je op een
gegeven moment veel wedstrijden
moet spelen. Dat doe ik liever dan
thuis op de bank zitten. Voor Volendam
geldt trouwens hetzelfde. Die spelen
donderdag de halve finale tegen Lions
en zaterdag tegen ons.”

21
04

15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Max Wijnhoven
14 jaar
Panningen
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Op mijn ideale dag ga ik ’s middags
lekker op de bank zitten en dan ga ik
’s avonds naar de voetbaltraining. Ik
ben namelijk keeper.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Als ik echt alles mocht doen, dan zou
ik een huis laten bouwen. In een mooi
land aan het strand met zonnig weer.
Ook zou ik nog een sportwagen kopen,
waarschijnlijk een grote Lamborghini.
Als je naar het buitenland zou

moeten verhuizen, welk land zou dat
dan zijn?
Dat zou dan Amerika zijn, omdat ik
altijd al graag op een high school heb
willen zitten. Ik sport graag en op zo’n
school doen ze veel aan sport. Dat lijkt
me wel leuk. Waar in Amerika, maakt
mij niet zo veel uit, maar aan het
strand lijkt me heel erg gaaf.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik zou denk ik wel in Taken willen
spelen, dat is een spannende actiefilm.
Het gaat over een man wiens dochter
ontvoerd wordt. Hij zet dan alles op
alles om zijn dochter terug te kunnen
vinden. Ik zou dan de hoofdrol willen
spelen van Bryan Mills, gespeeld door
Liam Neeson, de vader van het meisje

’t Heike
Schilderwerken
Vastgoed B.V. J. Geraedts
Te huur

halfvrijstaande
woning
in het buitengebied van Maasbree.
Voor meer informatie:

06 55 12 69 96

www.heikevastgoed.nl

Voor al uw
binnen& buitenwerken
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Max Wijnhoven

dat ontvoerd wordt.
Met wie zou je een week willen
ruilen van leven?
Ik zou een week willen ruilen van leven
met Edwin van der Sar, de oud-prof
keeper. Ik zou elke dag willen keepen
en trainen. Ik train nu al vier keer in de
week. Dan zou ik ook wel een wedstrijd
tegen Real Madrid willen spelen in een
groot stadion.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Dat is in Oostenrijk, in de mooie bergen
met veel sneeuw. Dan ben ik daar aan
het snowboarden en ga ik over de
schans en dat vind ik echt geweldig.
Vooral omdat je dan een hele mooie
omgeving om je heen ziet en er een
leuke sfeer hangt daar.

Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou geld meenemen naar een
onbewoond eiland. Met dat geld zou
ik dan een heel mooi huis bouwen aan
het strand.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou dingen vragen over mijn toe
komst, bijvoorbeeld hoeveel kinderen
ik later krijg en of ik met een leuke
vrouw ga trouwen. Misschien vraag ik
wel of ik profkeeper ga worden, want
dat zou echt geweldig zijn.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Mijn beste vrienden zouden mij
omschrijven als een aardig en spontaan
persoon die ook nog heel sportief is.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Dat is een lastige vraag, maar ik denk
dat ik nooit insecten zou eten, bijvoor
beeld sprinkhanen. Het ziet er echt niet
lekker uit.
Hoe zie jij jouw ideale toekomst?
In mijn ideale toekomst ben ik natuur
lijk gelukkig. Mijn grootste droom is
om later profkeeper te worden, maar
als dat niet lukt, dan zou ik graag in de
economie iets gaan doen. Ik wil ook
graag gelukkig zijn met een vrouw en
ik denk twee kinderen.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij mag je wel wakker maken voor
sushi, dat is echt mijn favoriete eten.
Vooral de rolletjes met zalm, rijst en
zeewier. We gaan wel eens sushi eten
bij een restaurant in de buurt en dat
vind ik dan echt lekker.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister eigenlijk niet zo veel muziek,
maar ik denk dat ik dan toch voor
Ronnie Flex kies. Ik heb niet echt een
lievelingsliedje van hem, maar ik vind
al zijn muziek wel leuk. Ook luister
ik graag gewoon naar de top 40, de
muziek die op dat moment populair is.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ja, dat is opruimen. Ik ben niet zo goed
in opruimen. Mijn kamer ziet er nog
best wel netjes uit, maar ik laat nog
wel eens dingen slingeren. Dan liggen
mijn kleren bijvoorbeeld aan de ene
en rommel aan de andere kant van de
kamer.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou denk ik nooit mijn telefoon en
mijn tablet weggooien. Het is altijd
handig om een telefoon in je zak te
hebben, zo ben je altijd bereikbaar. Op
een tablet kun je veel dingen opzoeken
en die is wat groter. Ik zou denk ik niet
zonder deze apparaten kunnen.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

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

Lente
Ik durf het nog steeds niet
met alle zekerheid te zeggen,
maar met een aantal zonnige
dagen en 21 maart (begin van
de astronomische lente) achter
de rug wordt het stukje bij
beetje definitiever. Het is
lente!
Na de winter die eeuwen
leek te duren en de handschoenen die standaard in de zakken
van mijn winterjas zaten, is het
nu tijd voor de periode waar de
vogeltjes vrolijk fluiten en de
bloemen bloeien. De zon die
alles doet oplichten en mijn
gezicht verwarmt als ik naar
boven kijk. Al ben ik iemand die
echt van de koudere periodes
kan genieten, hebben de lente
en de zomer ook zo hun charmes. Charmes waar veel mensen
voor smelten, want als ik vertel
dat ik de winter eigenlijk
helemaal niet zo erg vind, kijken
velen mij met een verbaasde
blik aan. Die blik verlangt naar
de lange zomerdagen, terrasjes
en zonnebrillen.
Als ik er over nadenk, moet
ik er eigenlijk wel aan toegeven.
Elk seizoen heeft zo zijn fijne
dingen. Zo heeft de lente zijn
verwarmende effect, bloeiende
natuur, lichtere kleding en
vrolijke kleuren. Ik word in ieder
geval blij van de toenemende
uren buiten die gevuld worden
met dingen waarvan ik in de
winter alleen maar kan dromen.
Het gevoel dat je later op de
avond nog kan nagenieten van
de dag zonder jezelf te hoeven
verstoppen in wollen kledingstukken en de verwarming op
20 graden te hebben staan.
Laten we hopen dat april niet
altijd doet wat hij wil en ons
misschien toch al wat extra
zonnestraaltjes gunt.
Daphne
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Wat doet Peel en Maas op

Koningsdag 2016
Baarlo

Kessel

De traditionele fietsjesoptocht wordt ook dit jaar tijdens Koningsdag op woensdag
27 april gehouden in Baarlo. Daarnaast vinden er die dag diverse activiteiten plaats op
de Markt.

Tijdens Koningsdag op woensdag 27 april vinden er op de Onderste en Bovenste
Markt in Kessel diverse activiteiten plaats, die worden georganiseerd door Stichting
Kindervakantiewerk Kessel.

Koningsdag begint ’s ochtends traditioneel met het luiden van de kerkklokken om
10.30 uur. Pastoor Hub Horstman zegent de versierde fietsen in, waarna om 10.35 uur
de kinderoptocht vanaf de Markt begint waar Baarlose kinderen met hun versierde
fietsen door het dorp trekken. Om 11.15 uur vindt de prijsuitreiking plaats voor de mooist
versierde fiets en krijgen alle deelnemers aan de optocht een attentie. Daarna begint de
rest van het dagprogramma met om 11.30 uur een mini-fietsbellenconcert op de Markt,
ondersteund fanfare Eendracht en drumband Voorwaarts, waarna om 12.00 uur een
optreden van de Jeugdfanfare en samenspelgroep gehouden wordt. Om 13.00 uur begint
het middagprogramma. Bij de kasteelweide wordt een wasdemonstratie gegeven bij de
wasplaats en is de watermolen geopend en te bezichtigen. Om diezelfde tijd kunnen kinderen
deelnemen aan tien oud-Hollandse spelen op de kasteelweide en spulletjes verkopen op de
kindermarkt op de Baron van Erplaan. Op de Markt staan twee springkussens voor de kinderen
en daarnaast brengen koningin Máxima, een hofdame en de drie prinsesjes, gespeeld door
leden van theatergroep Kameleon, een bezoekje aan het dorp tijdens Koningsdag.

Om 10.45 uur kunnen kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s verzamelen voor de
fietstocht, waarna ze om 11.00 uur met hun versierde fietsen door de straten van Kessel gaan.
Om 13.00 uur begint de koningsmarkt, waar speelgoed en andere spulletjes kunnen worden
verkocht en waar ook ‘living statues’ mee mogen doen. Tussen 13.00 en 14.00 uur mogen
kinderen van groep 1 tot en met 8 zich inschrijven voor de straatraces, die om 14.30 uur
beginnen. Wie is het snelste op zijn skelter, fiets, driewieler, step of skeelers?
Kijk voor meer informatie op www.koningsdagkessel.nl

Panningen
Het Oranjecomité en Jong Nederland uit Panningen zijn dit jaar de organisatoren van
Koningsdag in Panningen. Voor de kinderen van de basisscholen staan er woensdag
27 april diverse activiteiten op het programma.
In het centrum van Panningen worden van 12.00 tot 16.00 uur diverse activiteiten
gehouden. In verband met de weekmarkt vinden deze plaats op het Wilhelminaplein bij
het gemeentehuis. De winkels zijn die dag gewoon geopend. Kinderen kunnen deelnemen
aan ridderspelen, zelf cupcakes bakken en versieren, zich laten schminken en er staan
springkussens. Daarnaast worden er door de vrijwillige brandweer, DéDé Danceballet en Mitch
Gym (thai-box) een aantal demonstraties gegeven. Joekskapel De Rebellerie verzorgt tijdens
Koningsdag de muziek.

Meijel
Ook in Meijel wordt op woensdag 27 april Koningsdag gevierd. De vele activiteiten in
het dorp, die worden georganiseerd door Stichting Oranje Comité Meijel, vinden op en
rondom het Alexanderplein bij gemeenschapshuis D’n Binger plaats.
Kinderen kunnen zich die dag onder andere laten schminken, er zijn twee springkussens
voor twee verschillende leeftijdscategorieën, er zijn wafels, glaasjes ranja en ijsjes
verkrijgbaar en er is een friteswagen aanwezig. Alle basisschoolkinderen van Meijel hebben
een gezamenlijke dans geleerd en geoefend, die ze op het plein demonstreren. Daarnaast
treden onder andere Harmonie Eendracht Meijel, DéDé Danceballet, tennisclub LTC Meijel,
de schutterij, percussiegroep Prima Verde en dansgroep MD Meijel op. In jeugdcentrum
De Ketter wordt er voor de jeugd van groep 8 en de brugklas van 17.00 tot 20.00 uur een party
georganiseerd. Kijk voor meer informatie over Koningsdag in Meijel op de facebookpagina.

Helden
De Gezamenlijke Buurten Helden Dorp hebben ook voor Koningsdag dit jaar weer
diverse activiteiten georganiseerd. Op woensdag 27 april is er onder andere een
vrijmarkt en zijn er diverse activiteiten voor kinderen.

Grashoek
Het Oranje Comité Grashoek heeft ook dit jaar een programma opgesteld tijdens
Koningsdag op woensdag 27 april.
Na de spelletjes die vorig jaar werden gehouden, gaat er dit jaar weer een optocht door
het dorp. Kinderen in de leeftijd tot en met groep 8 die mee willen doen, mogen hun fiets,
skelter of step versieren voor Koningsdag. Daarmee zijn diverse prijzen te winnen. Kijk voor
meer informatie over het programma op de facebookpagina van Oranje Comité Grashoek.

In het dorp wordt van 10.00 tot 14.00 uur een vrijmarkt gehouden bij gemeenschapshuis
Kerkeböske. Vanaf 09.30 uur kunnen de deelnemers die zich hebben aangemeld beginnen met
opbouwen. Daarnaast is er een springkussen, loopt er een ballonnenclown rond en kunnen
kinderen zich laten schminken. Ook is er bij Kerkeböske koffie, thee en vlaai te verkrijgen.
Kijk voor meer informatie op www.ghbd.nl of op de facebookpagina van Gezamenlijke Buurten
Helden Dorp.

Beringe
Maasbree
Stichting Kinderfeesten Maasbree heeft dit jaar een heel nieuw programma opgezet
voor Koningsdag in Maasbree op woensdag 27 april.
In het centrum van Maasbree bij het Kennedyplein en het schoolplein van basisschool
De Violier vinden diverse activiteiten plaats. Om 12.00 uur start een fietstocht rondom de
school, waar kinderen met hun koninklijk versierde fiets aan mee mogen doen. Daarnaast
zijn er op beide pleinen springkussens en kunnen er spellen worden gedaan, is er dans en
muziek en staan er diverse kraampjes. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van
Stichting Kinderfeesten Maasbree.

Het Jeugdwerk Beringe (JWB) houdt op Koningsdag, woensdag 27 april, de jaarlijkse
Oranje-optocht. Kinderen uit Beringe gaan dan in optocht door het dorp met hun
versierde fiets, skelter of bolderwagen.
Om 09.45 uur verzamelen de deelnemers zich op het schoolplein van de St Josephschool,
waarna de optocht om 10.00 uur begint en op het kerkplein weer eindigt. Fanfare St Joseph
gaat voorop in de optocht, gevolgd door de kinderen en hun versierde vervoermiddel.
De mooist versierde fiets of andere twee- of vierwieler krijgt een prijs. Na de optocht begint de
eerste editie van MasterSjef Kids Beringe, waar kinderen in groepjes kleine gerechtjes maken
die ze daarna mogen opeten. Rond 12.00 uur is MasterSjef Kids Beringe afgelopen, waarna
nog een ballonnenwedstrijd wordt gehouden. Om 12.30 uur worden deze de lucht ingelaten.
De ballon die het verste komt, krijgt nog een prijs. Hierna is het programma afgelopen.
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Konings Nachtcross
za 23 en zo 24 april 16.00 uur
Organisatie:
Stockcarteam Baarlo, Race
Day-Friends en BACO
Locatie: circuit Soeterbeek

Verkeersmiddag
ma 25 april 13.30 uur
Organisatie: KBO Baarlo
Locatie: sociëteit ’t Paedje

Koningsdag
wo 27 april 10.30-16.00 uur
Organisatie: Stichting
Kinderfeesten Baarlo
Locatie: dorp, rondom Markt
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Grashoek

Open Golfdag Kapèlkeshof

Ponyconcours
PC De Maasruiters

Koningsdag

Koningsspelen

za 23 april 09.00 uur
Organisatie: PC De Maasruiters
Locatie: wedstrijdterrein
Keizersbaan

wo 27 april 12.00 uur
Organisatie: Stichting
Kinderfeesten Maasbree
Locatie: centrum rondom
Kennedyplein

zo 24 april 11.00-17.00 uur
Organisatie: Wijn en golfdomein
Kapèlkeshof
Locatie: Kapèlkeshof

vr 22 april 09.15 uur
Organisatie: Hockeyclub Peel en
Maas (HCPM)
Locatie: terrein HCPM

Wandeling Struinpad

Koningsdag

zo 24 april 09.00 of 09.15 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf
Helenaveenseweg 79

wo 27 april 10.45 uur
Organisatie: Stichting
Kindervakantiewerk Kessel
Locatie: Onderste en Bovenste
Markt

Meijel

Koningsdag

wo 27 april 09.45 uur
Organisatie:
Jeugdwerk Beringe
Locatie: dorp, schoolplein
St Josephschool

Koningschieten
zo 24 april 14.00 uur
Organisatie: schutterij
Sint Hubertus Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

vr 22 april 19.00-23.00 uur
za 23 april 19.00-23.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Koningsdag
wo 27 april 09.45-12.30 uur
Organisatie: Oranje Comité
Grashoek
Locatie: dorp

Helden

Wandeling Struinpad
zo 24 april 09.00 of 09.15 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf IVN-gebouw

Kessel-Eik

Bloemenactie
Meijels Mannenkoor

vr 22 april 14.00-15.30 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening
Kessel en Kessel-Eik
Locatie: dorpsdagvoorziening
Koninginnelaan Kessel

Voorlichtingsavond LKV

Optreden Jac Hanssen

Maasbree

Concert Wiener Mélange

Beringe

Wòr Méél Gröts òp Is

Koningsdag
wo 27 april 09.30 uur
Organisatie: Gezamenlijke Buurten
Helden Dorp
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

vr 22 april 19.30 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: sociëteit ’t Hofje

Lentemarkt

Kessel

za 23 april 14.00-16.00 uur
Organisatie: dagvoorziening
Atelier de Fabriek
Locatie: De Fabriek

vr 22 april 14.00-15.30 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening
Kessel en Kessel-Eik
Locatie: dorpsdagvoorziening
Koninginnelaan Kessel

vr 22 en za 23 april
Organisatie: Drumband en
Majoretten Maasbree
Locatie: huis-aan-huis

Optreden Jac Hanssen

za 23 april
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: bloemenkraam
Alexanderplein

di 26 april 20.00 uur
Organisatie: Limburgs Katholieke
Vrouwenbeweging Meijel (LKV)
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Koningsdag
wo 27 april
Org: Stichting Oranje Comité Meijel
Locatie: Alexanderplein

Mobiele
Vastelaoves Ambassade
zo 23 april 14.00 uur
Organisatie:
Stichting Laeve de 3!
Locatie: Markt

Open trainingsavond
SV Panningen
ma 25 april 18.15 uur
Organisatie: SV Panningen
Locatie: sportpark Panningen
Noord

Koningsdag
weekmarkt
wo 27 april 09.00-16.00 uur
Organisatie: Ebisch Events
Locatie: centrum Panningen

Koningsdag
wo 27 april 12.00-16.00 uur
Organisatie: Oranjecomité, Jong
Nederland Panningen
Locatie: Wilhelminaplein

Blowbeat

Panningen

do 28 april 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Expositie Het Bouwens
Geranium- en perkplantenactie do 21 april 19.30 uur
tot en met wo 22 juni
Organisatie: examenleerlingen Het
Bouwens
Locatie: DOK6

Muziek onder de Toren weer volop aan de gang

‘We zouden graag een nieuw podium zien’
Het is al een paar weken geleden dat werkgroep Muziek onder de Toren weer begon met optredens op het
Raadhuisplein in Panningen. Tot en met september staat er iedere zaterdagmiddag een muziekgroep op het podium
bij de herkenbare toren. Muziek onder de Toren bestaat inmiddels sinds 2010. Wiel Geurts was initiatiefnemer van
de optredens en zit nu in de organisatie.

“Binnenkort wordt het centrum aange
past en het zou een gemiste kans van
de gemeente zijn om het podium nu

links te laten liggen. Er liggen al ideeën
en ontwerpen klaar. Het enige wat
nodig is, is de steun van de gemeente.”

Optreden Jac
Hanssen in Kessel
Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik houdt op vrijdag 22 april
een muziekmiddag. Jac Hanssen, de troubadour uit Horst, verzorgt een
optreden tijdens de muzikale bijeenkomst. Het optreden duurt 1,5 uur en
er komen nummers uit verschillende genres voorbij.
De dorpsdagvoorziening
nodigt iedereen uit om een kijkje
te komen nemen en mee te
genieten van Hanssen. Die treedt
op van 14.00 tot 15.30 uur met

nostalgische nummers. Er komen
Limburgse, Duitse, Engelse en
Nederlandse nummers voorbij.
De dorpsdagvoorziening ligt aan de
Koninginnelaan in Kessel.

Muziek Jong voor Oud
“Ik woon naast het podium bij
de toren en zag dat die niet constant
gebruikt werd”, vertelt Wiel. “Daar
moesten we iets mee doen.” Samen
met de uitbater van DOK6 Horeca
bedacht hij een werkgroep die ervoor
moest zorgen dat er meer optredens
zouden komen. Wiel vroeg een aantal
blaaskapellen en die wilden graag een
optreden verzorgen. “Dat ging eigen
lijk vrij makkelijk, ja”, vertelt Wiel.
“Inmiddels hebben we een gevarieerd
programma op kunnen zetten, waarbij

er iedere week een goede muziekgroep
staat. Niet alleen maar blaaskapellen.”
Eén van de groepen die komen
optreden is blaaskapel Böhmische
Klänge. “Dat is een bijeengezochte
groep muzikanten uit de regio die
onder leiding staan van dirigent Theo
Verhaegh”, vertelt Wiel. Die groep ont
stond uit de werkgroep Muziek onder
de Toren. “We hebben toen Stichting
Bevordering Blaasmuziek opgericht om,
zoals de naam al zegt, de blaasmuziek
te bevorderen en Böhmische Klänge

was daar een onderdeel van. Van
daaruit zijn ook de workshops en het
concert onder leiding van Freek Mestrini
laatst in DOK6 georganiseerd. Dat was
overigens een groot succes met meer
dan driehonderd toeschouwers bij het
afsluitende concert.”
Wiel zou wel graag zien dat
de gemeente geld steekt in een
nieuw podium op het Raadhuisplein.
“Het huidige podium staat er al een
jaar of tien en voldoet niet meer aan
de hedendaagse eisen”, vertelt Wiel.

Wiener Mélange
In de serie ‘Muziek Jong voor Oud’ is vrijdag 22 april Wiener Mélange
te gast in sociëteit ’t Hofje in Maasbree.
Tijdens het concert speelt Leentje
Clijsters dwarsfluit en zingt zij.
Ook dwarsfluitspeler Xander Urlings
laat zijn kunsten horen. Het publiek
wordt meegenomen op een muzikale
reis door Midden-Europa, waar Franse
chansons en Weense walsen worden

gespeeld en Édith Piaf, Ann Christie
en Toon Hermans de revue passeren,
afgewisseld met de bekendste klassieke
melodieën. De uitvoerenden kondigen
zelf hun programma aan en omlijsten
deze. De zaal gaat om 19.30 uur open
en het concert begint om 20.00 uur.
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Gemeentelijke musical
krijgt vervolg
De musical The show must go on, gemaakt en opgevoerd door personen uit Peel en Maas, krijgt een vervolg in
2017. De nieuwe voorstelling krijgt de naam Aquarius. In de muzikale vertelling wordt de toeschouwer meegenomen naar de jaren 60.
The show must go on werd in
2015 acht keer opgevoerd in DOK6
voor in totaal ruim 2.500 bezoekers.
Meer dan honderd personen werkten
toen mee aan de productie, waaronder
decorbouwers, kostuumontwerpers,
grimeurs, productiemedewerkers,
muzikanten, zangers, danseressen en
acteurs. In Aquarius wordt de tijd van
hippie-idealen van de flowerpower,

vrije liefde en vrede belicht. Nummers
als Aquarius, Hair en Let the sunshine
in komen voorbij. De voorbereidingen
zijn inmiddels gestart en de organisatie
is op zoek naar talenten op allerlei
gebieden. Alle inwoners van Peel
en Maas mogen zich opgeven voor
het project dat ook in 2017 weer in
DOK6 plaatsvindt.
De organisatie zoekt acteurs,

zangers, dansers en muzikanten,
maar ook decorbouwers, kledingmakers
of schminkers zijn welkom. Ook
mensen die op een andere manier
betrokken willen zijn bij de musical,
kunnen zich aanmelden. In mei vindt
al de eerste bijeenkomst plaats voor
belangstellenden. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar aquarius@
dok6.eu
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 |
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 |
Ermeritus kapelaan Henk Lemmens
06 23 14 94 11
Kerkbestuur		077 307 14 88
|

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 april
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Jan Teeuwen en
Lies Teeuwen-Evers

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 23 april
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Wout Slegers (coll); Mia TimmermansKessels, Piet Timmermans en Peter
Timmermans; Thea Schriks (coll); Piet
Kessels (gest.jaard) ; Lei Lemmen
en Marie Lemmen-Spee (gest.
jaard); Dien Peggen-Kusters (coll);
Roos Heldens-Kessels (coll) ; Chris
Verstappen en Lies VerstappenThijssen (jaard) ; Sef en Leen
Koopmans-Zegers; Willem Klein
Zieverink en zoon Will en overl. fam.
van Hugten: uit dankbaarheid
Zondag 24 april
Eerste H. Communiemis 10.00 uur
t.i.v. Piet en Roos
Doopviering 14.30 uur: Milan
Gommans, Pastoor Willemsplantsoen
Maandag 25 april
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 26 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 28 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Grashoek

Blowbeat in DOK6
De gitaarband Blowbeat is op donderdag 28 april te gast in het DOK6 Theater in Panningen. De band met zanger
Ton Engels bestaat al sinds begin jaren 80 en komt in Panningen een gedeelte van het oeuvre ten gehore brengen.
Dat oeuvre is zeer divers, van ingehouden, rustige nummers tot naar hardrock neigende heftigheid.

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 april
H.Mis 11.00 uur t.i.v. welzijn van alle
parochianen
Zaterdag 30 april
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Frens van Oijen
(zeswekendienst); Wiel van der
Sterren (zeswekendienst)

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 24 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke; Mien
Peeters-Thiesen en Geer Peeters
(jaardienst); Jacobus Manders,
Johanna Manders-Maessen en Sjaak
Manders; extra collecte vw de kosten
van de misboekjes
Overleden
Hai Maessen, 87 jaar

Parochie Koningslust
De band bestaat uit Ton Engels
(zang en gitaar), Leendert Haaksma
(gitaar), Eric Coenen (bas en zang)

en Arthur Lijten (drums en zang).
De mannen grossierde ooit in dwarse
rock en experimenteerdrift en zijn na

een lange afwezigheid weer terug op
het podium.

Lentemarkt De Fabriek Maasbree
Dagvoorziening Atelier De Fabriek houdt op zaterdag 23 april de jaarlijkse lentemarkt. Bij het evenement
worden de kunstwerken die de cliënten van de dagvoorziening door het jaar heen gemaakt hebben, gepresenteerd
en verkocht. Denk aan zaken als schilderijen, vazen en vogelhuisjes.
Naast het presenteren van de
kunstwerken is de markt ook bedoeld
om familieleden van cliënten en bezoe
kers kennis te laten maken met het
atelier. Iedereen kan op die manier zien

waar de gasten één of meerdere dagen
per week doorbrengen. De naastgele
gen Speelfabriek is tijdens de middag
ook geopend, zodat kinderen tot 8 jaar
daar hun energie kwijt kunnen.

De markt begint om 14.00 uur en
duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie over
Atelier De Fabriek op
www.defabriekmaasbree.nl

kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Parochie Beringe

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 april
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de parochie
Donderdag 5 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur

De zesde editie van het concert Wòr Méél Gröts òp Is vindt plaats op vrijdag 22 april (zitplaatsen) en op
zaterdag 23 april (staanplaatsen). Harmonie Eendracht treedt net als vele andere Meijelse artiesten op
tijdens de concerten. Er wordt een grote variëteit aan nummers voor jong en oud ten gehore gebracht,
van Kensington tot Maywood en van Metallica tot Boudewijn de Groot. De rest van het programma houdt de
organisatie vooralsnog geheim. De twee concerten vinden plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het concert of op www.harmoniemeijel.nl

roger.maenen@ziggo.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Egchel

Concert Wòr Méél Gröts òp Is

pet.horst@home.nl

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 23 april
Geen H. Mis
Zaterdag 30 april
Geen H. Mis
Woensdag 4 mei
H. Mis Hemelvaart 17.30 uur t.i.v. de
slachtoffers van oorlogsgeweld

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 23 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Mia van Neerven-Hendriks
(zeswekendienst); Maria vd Linden-vd
Hoogen; Jaan Hermans
Zaterdag 30 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Leo Stals (jaardienst); Piet Coopmans
en Wies Coopmans-Broekmans
(jaardienst); Fien Schmitz-Giesen
(verj.); Cor van den Beuken en Jac
van den Beuken; Joke Goes; Nel
Verhaegh-Jacobs (verj./col.); Riekie
Heidendal-vd Hoogen
Extra collectie misboekjes
Overleden
Nel Berghs-Beurskens, 73 jaar
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Naam:
Leeftijd:
Telefoon nr:
Lever de kleurplaat in bij Superkeukens voor 1 mei 2016. De inzenders van de
mooiste kleurplaten worden beloond met een schitterende speelgoed-Superkeuken!
HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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