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In volle vaart naar
het gala
Voor de eindexamenleerlingen van de havo- en vwo-klassen van het Bouwens uit Panningen was het vrijdag 22 april weer tijd voor het gala. De leerlingen kwamen in hun
beste pak of jurk geheel in stijl naar het feest bij DOK6 in Panningen, waar de rode loper voor hen was uitgerold. Ook dit jaar lieten de leerlingen zich in de meest opvallende
voertuigen vervoeren. Ze kwamen aan in een legerjeep, zittend op de motorkap van een stockcarauto of in een cabrio, met een Ford Mustang of oude brandweerwagen, in de
achterbak van een 4x4, zittend in een oude Fiat 500, achterop de motor of zittend in de kattenbak van een Volkswagenbusje. Op 12 mei beginnen de examens voor de vmbo-,
havo- en vwo-leerlingen. Het gala voor de leerlingen van het vmbo-college wordt op vrijdag 3 juni gehouden. (Foto: Jac Willekens, fotoclub KiekZe)

Commotie rond Keverbergplein in Kessel
Nadat het College van B&W van Peel en Maas bekendmaakte dat het Keverbergplein in Kessel toch aangepakt
gaat worden, werd vanuit verschillende kanten kritiek geuit op het besluit. Het college hield op woensdag 20 april
een bijeenkomst om de inwoners van Kessel te informeren over het hernieuwde plan. Daar bleek dat veel mensen
tegen het idee zijn.
De kruising tussen de Koningin
nelaan, de Keverbergstraat en de
Burgemeester Wutsstraat moet
afgesloten worden voor verkeer, dat
was het plan dat drie buurtbewoners
en de gemeente bedachten in 2014.
Daar werd fel tegen geprotesteerd
door andere buurtbewoners en die
verzamelden handtekeningen om
het tegen te gaan. Dat lukte en het
college besloot in 2015 de plannen
in te trekken. In de week van
maandag 18 april kwam echter naar

buiten dat het college de plannen toch
wil doorzetten.

‘Afsluiten plein is
het probleem’
Johan van Knippenberg zou
graag zien dat een mediator met alle
partijen gaat praten. De Kesselnaar
woonde meer dan vijftig jaar bij
het Keverbergplein in de buurt en
zijn moeder is nog steeds daar
woonachtig. “Iedereen is vóór de

verfraaiing van het plein. Veel van
de omwonenden hebben zelfs
aangegeven dat ze mee willen
helpen met het onderhouden van het
plein. Het probleem is vooral dat de
gemeente de weg wil afsluiten. Dat is
mijns inziens helemaal niet nodig.”
Johan ziet het plan nu als
zelfsturing van de gemeente over
de rug van anderen. “Het kan toch
niet zo zijn dat een paar mensen
kunnen beslissen en dat omwonenden
het maar moeten slikken”, gaat

hij verder. “De gemeente, de drie
initiatiefnemers van het plan en de
buurtbewoners moeten samen rond
de tafel gaan zitten. Het is een goed
plan, maar er moet ook geluisterd
worden naar de oudere generatie
die daar in de buurt woont. Voor hen
betekent vijftig meter omlopen als
de weg wordt afgesloten wel degelijk
een probleem. Daar moet rekening
mee gehouden worden.”

‘Mis dialoog vanuit
wethouder’
CDA-raadslid Roel Boots schrok
in ieder geval van de beslissing van
het college en besloot raadsvragen

te stellen. “Ik ben geschrokken van
deze actie vanuit het college”, laat
de CDA’er weten. “Uit het niets is het
plan uit de koelkast gepakt en weer
in de etalage gezet. Veel mensen in
Kessel zijn hierdoor overrompeld en
dat vind ik een slechte zaak.”
Ook het CDA-raadslid ziet de
communicatie als een pijnpunt in
het dossier. “Ik mis hier toch echt de
dialoog en verbindende rol vanuit de
wethouder. Door alle commotie zijn
er tot nu toe alleen maar verliezers.
Dat kan toch nooit de bedoeling
zijn”, laat Boots weten. Met de
raadsvragen wil de CDA’er vooral
te weten komen hoe de wethouder
het gaat oplossen.
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Aangepaste
aanlevertijden
Vanwege Hemelvaart
wijzigen de aanlevertijden voor
zowel redactionele stukken als
advertenties en familieberichten
voor de HALLO Peel en Maas.
Deze verschijnt vanwege
Hemelvaartsdag niet op donder
dag, maar op woensdag 4 mei.
Redactie: aanleveren vóór
maandag 2 mei 12.00 uur
Advertenties: aanleveren
vóór maandag 2 mei 17.00 uur
Familieberichten: aanleveren
vóór maandag 2 mei 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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Koninklijke onderscheidingen door burgemeester opgespeld

Vijf lintjes in Peel en Maas
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo heeft dinsdag 26 april
vijf Koninklijke onderscheidingen
uitgereikt. Pastoor Louis Verhaag uit
Kessel, Jac van Nisselroij uit Helden,
Beringnaar Ted Steeghs en de
Meijelse Thom van Rijt en Huub
Grommen werden benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Pastoor Louis Verhaag (78) uit
Kessel werd gedecoreerd vanwege zijn
bijzondere verdiensten voor de
samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Hij is al vijftien jaar
begeleider van bedevaarten naar Polen
en Portugal, is sinds 2011 geestelijk
adviseur voor de kring Helden van het
Katholieke Vrouwennetwerk ZijActief
Limburg en zet zich in als vrijwilliger bij
de Stichting Triduüm Groot Helden.
In de Lambertuskerk in Helden
werd Jac van Nisselroij (74) onder
scheiden vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. Jac is al sinds 1971
vrijwilliger bij en bestuurslid van
voetbalvereniging VV Helden en
zet zich al 21 jaar vrijwillig in voor
Stichting Missie Comité Helden-Dorp.
Daar organiseerde hij jarenlang de
maandelijkse oud-papierinzameling
en hield hij toezicht op de inzamelcontainers. Sinds 2014 is hij vooral
actief als adviseur en coach. Daarnaast
is de gedecoreerde vrijwilliger bij De
Maaltijdservice in Venray, bij Stichting
Gemeenschapshuis Helden en bij de
rooms-katholieke parochie Heilige
Lambertus in Helden, waar hij onder
andere het groen v erzorgt en schoonmaakwerk verricht.
De 75-jarige Ted Steeghs uit
Beringe werd door de burgemeester
onder andere gedecoreerd vanwege
zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij

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

Jac van Nisselroij krijgt door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
het lintje voor zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld
fanfare St. Jozef en bij blaaskapel
Die Lustige Freunde, waar hij zich als
vrijwilliger, voorzitter-penningmeester en mede-organisator van het
Internationale Blaaskapellen Festival
verdienstelijk heeft gemaakt. Ook was
hij lid van de vrijwillige politie, lid van
de Wildbeheereenheid en buitengewoon opsporingsambtenaar. Hij is nog
steeds actief bij de schutterij in Beringe
en hij vervult al sinds 1997 diverse
taken bij de Katholieke Bond voor
Ouderen (KBO) in Beringe.
In gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel kreeg Thom van Rijt (71) een

onderscheiding uitgereikt vanwege zijn
vrijwilligerswerk voor de huurdersvereniging Alert in Meijel, als bestuurslid
van woningbouwstichting De Horst
en vanwege zijn jarenlange lidmaatschap bij verzamelaarsvereniging
De Peelstreek in Meijel. Daar is hij al
sinds 1976 bij betrokken als organisator
van de maandelijkse ruilbeurs en de
jaarlijkse ledenexcursie.
Huub Grommen (69) uit Meijel
is al jarenlang betrokken bij diverse
maatschappelijke organisaties in Meijel.
In 1995 kwam hij als vrijwilliger bij de
rooms-katholieke Sint Nicolaasparochie

in Meijel, waar hij onder andere
contactpersoon is bij uitvaarten en
de website beheert. Hij zet zich al
zes jaar in voor het leefklimaat in de
gemeenschap bij het Netwerk Vitale
Gemeenschap Dorpsoverleg Meijel en is
daarnaast al sinds 2007 zeer betrokken bij de KBO, waar hij initiatiefnemer
was van het Info Loket Meijel, ouderen
adviseert over diverse onderwerpen,
voorlichtingsbijeenkomsten organiseert
en artikelen schrijft voor het lokale
nieuwsblad. De burgemeester prees de
gedecoreerden voor hun inzet en feliciteert hen met hun onderscheiding.

6.000 euro meer dan 2015

Goede Doelen Week brengt 130.000 euro op
De Goede Doelen Week heeft in Peel en Maas bijna 130.000 euro opgeleverd. Dat is 6.000 euro meer dan er vorig jaar werd ingezameld. Vooral in de
dorpen Helden en Panningen viel de opbrengst hoger uit dan een jaar eerder. Het was voor het eerst dat de Goede Doelen Week in de hele gemeente in
dezelfde week plaatsvond.
Ruim duizend vrijwilligers gingen
in de week van 11 april de deuren
langs om de enveloppen, die de
inwoners al eerder ontvingen, op te
halen. In Helden werd het meeste
opgehaald. De collectanten kwamen
daar terug met ruim 22.000 euro.
Dat is ruim negentien procent meer
dan in 2015. In Panningen werd ruim

20.000 euro opgehaald, elf procent
meer dan vorig jaar. In Grashoek
daalde de opbrengst naar 6.000 euro,
zes procent minder dan in 2015.
De organiserende dorpscomités
zeggen allemaal tevreden te zijn
over de opbrengst. “Omdat deze
gezamenlijke actie in de meeste
dorpen al enkele jaren bestaat, lijken

steeds meer mensen te begrijpen
hoe het werkt”, laat de organisatie
weten. “In Koningslust bijvoorbeeld
maakte een collectant mee dat in
álle huizen waar zij aanbelde, de
envelop met geld al keurig klaar lag
bij de voordeur.”
De opbrengst wordt de komende
weken in elk dorp verdeeld over de

goede doelen die daar meedoen
en vervolgens overgemaakt naar
de betreffende fondsen. Hoeveel
elk fonds krijgt, hangt af van wat
mensen hebben aangekruist op het
formulier. Als er niets is aangekruist,
wordt het bedrag verdeeld over
alle goede doelen die meededen in
het dorp.

Zorgen over buurtmoestuin in Panningen
Een aantal buurtbewoners van de Piushof in Panningen denkt niet dat de geplande buurtmoestuin op het grasveld bij hun woningen veel belangstellenden gaat trekken. Stichting Eetbaar Peel en Maas kondigde op woensdag 20 april aan dat er op het grasveld tegenover verzorgingstehuis De Wietel een
buurtmoestuin gerealiseerd gaat worden. Eén van de doelen van de stichting is om de omwonenden te betrekken bij het bijhouden van de moestuin.
“We organiseren al iedere
week een koffiemomentje voor alle
bewoners van de wijk, maar daar komt
vrijwel niemand op af”, vertelt Tiny
Kempen (66), die vanuit haar raam op
het veld kijkt waar de moestuin moet
komen. “Er komen iedere keer een
stuk of vijf van de honderd inwoners
opdagen. Ik geloof niet dat zo’n
moestuin beter gaat werken.”
Tiny ging met een aantal andere

inwoners naar de bijeenkomst
die de stichting op zaterdag 23
april organiseerde. Daar lieten ze
hun onvrede blijken. Maar ook uit
de bijeenkomst bleek de geringe
belangstelling voor de moestuin. “Er
waren maar een paar omwonenden
aanwezig bij de bijeenkomst, terwijl ze
allemaal een brief hebben gekregen”,
vertelt Tiny. Die brief had eerder
verstuurd moeten worden, vindt

omwonende mevrouw Leijten (83).
“We kregen op donderdag een brief dat
de bijeenkomst zaterdag was, dat is
wel behoorlijk kort dag.”

’Best een goed plan’
Wat de stichting op papier
heeft gezet, kan in principe wel op
goedkeuring van de dames regelen.
“Maar ik heb er weinig vertrouwen in
dat ze hun beloftes na gaan komen”,

vertelt mevrouw Leijten. “De eerste
paar jaar zal het wel goed gaan met
telen, maar daarna groeit er niks
meer denk ik. Wat gaat er dan mee
gebeuren?” Had Philipsen (68) woont
ook in de buurt en denkt dat het wel
goed komt. “Als ze het doen zoals ze
hebben toegezegd, wordt het wel wat.
Het is best een mooi plan. Als ze het
goed op papier zetten, heb ik er wel
vertrouwen in.”
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Starterswoningen op plek huidige school

Inwoners Beringe kiezen
naam school

Overheerlijke cake!

De inwoners van Beringe mogen ideeën aandragen voor de nieuwe naam van de basisschool aan de Kanaalstraat die momenteel gerestaureerd wordt. Een commissie bestaande uit twee leden van het Dorpsoverleg Beringe,
werkgroep Brede School en dorpscoöperatie Steingood kiezen uit de inzendingen de beste optie. Dat maakte het
dorpsoverleg bekend tijdens de bijeenkomst op woensdag 20 april.

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

PERKGOED IN
WANDHANGER

Diverse soorten.
Per stuk

VAN 14,99CVOOR
De ‘nieuwe’ school aan de
Kerkstraat, die vroeger al als basisschool diende, wordt momenteel
verbouwd en er is een nieuw stuk
bijgebouwd. De school moet vanaf
het begin van het schooljaar op
1 september weer in bedrijf zijn.
Na die datum kan er ook begonnen

worden met de sloop van de huidige
Sint Josephschool aan de Kardinaal
Van Rossumstraat. Op de plek van de
huidige basisschool moeten starterswoningen en levensloopbestendige
woningen komen. “We kijken naar
de vraag die er is”, vertelt voorzitter
van het dorpsoverleg Sjraar van

Horen. “De eerste p
 lanning was vijf
starterswoningen, maar er hebben
al negen mensen interesse getoond
voor een huis. We gaan nog bijeenkomsten h
 ouden over de p
 lannen
met de geïnteresseerden en met de
omwonenden. Dan wordt er meer
duidelijk.”
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Politie waarschuwt voor insluipers

Dieven azen op paardenzadels
De politie Peel en Maas waarschuwt paardenhouders voor ongewenste personen die, voornamelijk ’s nachts,
rondlopen bij paardenstallen in Meijel. Dit vanwege diverse diefstallen van paardenzadels in Peel en Maas.
bij dieven, omdat het kostbare
objecten zijn die vaak niet
geregistreerd zijn. Dat maakt het
makkelijk verhandelbare spullen.
Mensen die iets verdachts
horen of zien, kunnen dat bij de
politie melden via 0900 88 44 en
bij spoed via het noodnummer
112.

In oktober of november klaar voor gebruik

Geldautomaat Maasbree naar
Heideweg
De nieuw te realiseren geldautomaat in Maasbree komt naast de Heideweg. Dat laat Rabobank Peel, Maas en
Leudal desgevraagd weten. Afhankelijk van de vergunning die verleend moet worden, zou de geldautomaat in
oktober of november klaar moeten zijn voor gebruik.
In de groenvoorziening aan de
Heideweg bij supermarkt Coop wordt
een stenen gebouw gebouwd waar
één geldautomaat geplaatst wordt,
laat een woordvoerder van de bank
weten.
“Er kan 24 uur per dag worden
gepind, met één persoon tegelijk.”

Verwacht wordt dat tussen week 36
en 40, begin september tot begin
oktober, begonnen kan worden met
de bouw.
“Uiterlijk zes weken later moet
de automaat dan te gebruiken zijn”,
aldus de woordvoerder.
De verkoop van het leegstaande

Rabobank-pand aan de Dorpstraat
wordt volgens de bank pas in gang
gezet als de nieuwe automaat
klaar is. Het pand wordt verkocht
op basis van openbare inschrijving,
waarbij geïnteresseerden een bod
kunnen doen door middel van een
inschrijfformulier.

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88
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• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Voornamelijk paardenhouders
in de buitengebieden moeten alert
zijn. In februari werden op twee
plaatsen in het buitengebied van
Meijel paardenzadels gestolen. Bij
een derde woning bleek ook te
zijn ingebroken, maar daar werd
niets weggenomen. Toen al meldde
de politie dat zadels geliefd zijn

OP S
C

Er zouden bij de politie diverse
meldingen zijn binnengekomen
over paardeneigenaren die ’s nachts
personen rond horen lopen bij
paardenstallen. Het gaat dan
voornamelijk om meldingen uit
Meijel, maar ook in andere plaatsen
zijn in het verleden zadels en andere
toebehoren gestolen.

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

GD
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OO
RTING
OP VERH

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Dank je voor de hand die je toestak.
Dank je voor de zorg die je bood.
Dank je voor de woorden die je sprak.
Dank je voor de glimlach die altijd te zien was.
Dank je voor alles wat je gaf.
Dank je mam, het is goed.

Dankbetuiging

Zonder ôzze pap is alles anders…..
We willen iedereen bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook
na het overlijden van

Frens Van Oijen

Zeer dankbaar zijn we voor al die jaren dat we
onze zorgzame, lieve en dappere vrouw, moeder
en oma bij ons hebben mogen hebben

Jeanne Steeghs-Lormans
echtgenote van

Ghiel Steeghs
✩ Koningslust, 25 december 1932
† Grashoek, 24 april 2016
Grashoek:
Helenaveen:

Pap
Carla en Wietze
Siebe
Anna
Hielke
Familie Lormans
Familie Steeghs

Helenaveenseweg 48
5985 NM Grashoek
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
30 april a.s. om 10.30 uur in de kerk van het
H. Hart van Jezus te Grashoek, gevolgd door de
crematieplechtigheid in het crematorium MiddenLimburg, Kasteelweg 10 te Baexem.
Vrijdag a.s. in de avondwake om 19.00 uur zullen
wij Jeanne bijzonder gedenken in genoemde kerk.

Dit alles heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.
Kinderen, kleinkinderen en Dien
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 30 april a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van Grashoek.

Tip voor moederdag: hanging
baskets. Verkoop op 7 mei bij
u aan de deur. Steun hiermee
volleybalvereniging VC Olympia.

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

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

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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.

Te koop verse asperge, koppen
en stukken, diverse vollegrond- en
kasgroenten, vastkokende en kruimige
aardappelen. Normale openingstijden
zaterdag tot 12u maandags dicht.
Kwekerij Brummans Panningen.

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

Te huur: in het buitengebied
van Maasbree, halfvrijstaande
boerderijwoning. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl
Weekendkracht gezocht.
Ben je 16+ en zoek je weekend- en
vakantiewerk? Wij bieden werk in
onze technische dienst. Interesse?
E-mail: info@breebronne.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
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.
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

Welkom lief ventje!

Geboren op
16 april 2016

Toon
Zoontje van
Marjan de Bruijn en
Guus Jacobs
Broertje van Sep
Van Hövellstraat 26
5988 AH Helden

Welkom lief zusje…

Eef

Geboren op
19 april 2016
Dochter en zusje van
Maurice Hendrix
& Cindy van den Goor
Theuntje
De Hanenberg 4
5973 RM Lottum

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Perkplantjes verkoop – zaterdag
7 mei bij u aan de deur – door leden
volleybalvereniging VC Olympia.

Dagelijks verse asperges.
Groene en witte asperges dagelijks
vers verkrijgbaar. Wij zijn geopend
van maandag t/m zaterdag van 8.00
-12.00 uur. Niens Veldsehuizen 24
Maasbree. Tel. 077 465 14 32.
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.
Te huur appartement op de 2e
verdieping in Maasbree. Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl
Perkplantenactie
volleybalvereniging VC Olympia;
zaterdag 7 mei; verkoop huis-aan-huis
in Panningen, Helden en Egchel.

Meijel 25 jaar startlocatie
Fiets4Daagse
Meijel is dit jaar voor de 25e keer op rij een startplaats van Fiets4Daagse De Peel. Vanaf 1992 fungeert het
peeldorp als locatie waar de fietsers hun tocht kunnen starten. Daarvoor was Meijel al enkele jaren hoofdetappeplaats geweest. Deelnemers die van 26 tot en met 29 juli minimaal drie dagen meefietsen vanuit startlocatie Meijel
worden verrast met een blijvende herinnering.

Andere startplaatsen van de vierdaagse zijn Deurne, Stiphout en Weert.
De deelnemers hebben een keuze uit
bewegwijzerde fietsroutes van 30, 45
en 60 kilometer lang. De routes voeren
de fietsers door en langs de Brabantse
en Limburgse Peelgebieden, de
Kempen, de Meierij en over Belgisch-

Limburgs grondgebied. Voorgaande
jaren waren er ruim vierduizend starters per editie die vanuit Meijel vertrokken. De organisatie verwacht weer een
mooie editie. “Van de jubileum-editie
verwachten we weer een feestelijke
happening voor jong en oud”, laat
de organisatie weten. “De fietsvier-

daagse is iedere dag weer sportief en
recreatief genieten, waarbij gezelligheid troef is.” Inschrijven kan van 1 mei
tot 20 juli en kan bij het VVV-kantoor
in Panningen aan het Raadhuisplein,
gemeenschapshuis d’n Binger in Meijel
of via de website van de organisatie:
www.fiets4daagsedepeel.nl

Vier generaties
Wendy Peeters uit Maasbree is de gelukkige moeder van Mila
Sijbers geworden. Samen met trotse overgrootmoeder Mia BrummansSimons en de eveneens trotse oma Annie Peeters-Brummans maken ze
de vier generaties compleet. Mia woont in Panningen en Annie in
Meijel, wat de generaties ook nog eens een echte Peel en Maas-familie
maken.

nieuws 05
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Historische voorwerpen

Pieëlkruiger Meijel

3/12

De dorpen van de gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert
HALLO Peel en Maas de geschiedenis van die dorpen een beetje tot leven te brengen. In samenwerking met de
historische werkgroepen wordt iedere week een voorwerp uitgelicht en onder de loep genomen. Deze week uit
hét peeldorp bij uitstek, Meijel, de pieëlkruiger.

echt voor eigen gebruik. Niet om geld
te verdienen, zoals in de Brabantse
Peel wel veel meer gebeurd is.”
De boeren bonden een slachthout
aan de pieëlkruiger om hem mee te
kunnen nemen. Een slachthout is een
gebogen stuk hout waar geslachte
varkens aan werden gehangen. Die
pasten goed op de handvaten van de
pieëlkruigers en met touw konden die
weer aan de fietsen vastgemaakt worden, zodat de boeren niet lopend met
de kruiwagen richting de Peel hoefden.
Na het zaaiseizoen in het voorjaar,
trokken vele inwoners regelmatig op
hun fiets richting de Peel om te gaan
werken. Van tevoren hadden ze al een
klein stukje Peel aangekocht bij een
veiling om hun turven uit te halen.
Sil: “De notaris kondigde die veiling
altijd aan met een plakkaat dat hij
ophing in het dorp. Ieder stukje grond
werd daar per opbod verkocht. De
Meijelnaren wisten ongeveer wel wat
ze uit zo’n stukje grond konden halen.
Dat waren meestal zo’n tienduizend
turven. Die waren dus nodig om de
winter door te komen.”

‘Peelpuisten’
in de grond
Iedere turfsteker in Meijel had
er wel eentje in bezit: een pieëlkruiger. Een soort langgerekte kruiwagen om de nog natte turven op
te leggen en ze zo te kunnen verplaatsen. In museum Truijenhof in
Meijel hebben ze nog een origineel
exemplaar staan. Voorzitter van
heemkundevereniging Medelo Wim

Basten (77) en lid van de vereniging
Sil Verschaeren (85) weten nog wel
hoe die kruiwagens gebruikt werden.

Arme Meijelse
boeren
“Vroeger, net na de Tweede
Wereldoorlog, waren de meeste men-

WWW.PARC-OVERKAPPINGEN.NL
Loop eens vrijblijvend bij ons binnen....
of bezoek onze website!

sen in Meijel maar arme boeren”, vertelt Wim. “Kolen waren duur en gas en
elektriciteit waren nog niet aangesloten
in de huizen. De inwoners moesten dus
een andere manier vinden om het huis
te kunnen verwarmen en ’s avonds het
fornuis aan de gang te houden. Daarom
gingen de Meijelnaren naar de Peel om
daar turven uit te steken. Het was dus

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

Tel. 06 - 15 64 32 87

Onovertroffen
saamhorigheids
gevoel
Het was hard werken in de Peel,
maar toch heerste er een onovertroffen saamhorigheidsgevoel.
Sil: “Iedereen was op zijn eigen
stukje grond aan het werk, maar
koffie drinken deden ze allemaal
samen. En natuurlijk werd er ook
veel gelogen bij die bijeenkomsten.
De ene had nog meer turf gestoken
dan de andere. Maar ja, dat hoorde
er natuurlijk bij.”
Rond 1963 was het wel gedaan
met de turfwinst in de Peel en
stapten mensen over naar kolen,
die inmiddels wel betaalbaar waren
geworden. “En de boeren hoefden
er niet voor te werken”, vertelt Wim.
“Dus toen was het wel afgelopen
met de boeren die op de fiets met
de pieëlkruiger erachter naar de
Peel gingen. Dat is toch wel jammer,
want vaak was het heel gezellig bij
het uitsteken. Het was gewoon een
sociaal gebeuren.”

VAKGARAGE
PEETEN BV

Schilderwerken

Bezoekadres: Mariastraat 26A Reuver Tel. 077 - 476 24 74

WWW.PARC-OVERKAPPINGEN.NL

Soms had iemand pech en zat er
precies in zijn stuk grond een ‘peelpuist’ van een meter in doorsnee.
“Dat is een boomstronk die diep in
het veen zat”, vertelt Wim. “Sommige
van de ‘peelpuisten’ waren meer
dan tienduizend jaar oud. Als je die
in je stukje aangekochte grond had,
kreeg je ergens anders een meter

grond om het goed te maken.”
Als de turven u
 itgestoken waren,
werden ze uitgestald om te drogen.
Wim: “Rond de kermis in Meijel,
die ook toen al begin september
plaatsvond, waren ze droog en
werden ze opgehaald met paard en
wagen.” Tot die tijd lagen de turven
gewoon te drogen in de vrije natuur.
“Gestolen werden er nooit”, vertelt
Wim. “Dat gebeurde toen niet.”

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

HET VOORJAAR KAN BEGINNEN
ZONDAG 1 MEI EN HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Hoek lounge set

Graniet tafels

LAGUNA

op voorraad

van 999,-.

599.-

899.voor:

voor:

Poot 6 x 6 cm
232 x 100 cm

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

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

Eetkamer stoel
NEBA

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

169.onze prijs

Meubels en Tuinmeubelen

Veel modellen Boxsprings
in onze showroom

499.onze prijs

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

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

MA. 13.00 - 18.00 UUR
DI. T/M VR. 10.00 - 18.00 UUR VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR
ZA. 10.00 - 17.00 UUR ZO. 12.00 - 17.00 UUR
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winkel&bedrijf

Cartridgeshop & Videotheek Panningen verdwijnt

Starters in de regio
Edelweiss
Integraal
Behandelcentrum
Edelweiss
Eigenaar: Linda Toonen en
Charlotte Giesen
Adres:
Zandstraat 21
Plaats:
Koningslust
Telefoon: 077 462 17 00
info@ibc-edelweiss.nl
E-mail:
Website: ibc-edelweiss.nl
Sector:
Gezondheidszorg
Start:
Eind 2015
Bedrijf:

Activiteiten
Bij Integraal Behandelcentrum
Edelweiss worden onder andere
fysiotherapie, oefentherapie
Mensendieck, acupunctuur en
psychologie gecombineerd om tot
de beste behandeling te komen.
Voor de patient houdt dit in dat er
snel hulp op verschillende
vlakken geboden kan worden. Een
verpleegkundige die door zwaar
lichamelijk werk rugklachten
heeft opgelopen, kan bijvoorbeeld op één locatie worden
behandeld door twee specialisten.
De fysiotherapeut helpt om de rug
sterker te maken en de oefen
therapeut Mensendieck zorgt voor
een verbetering van de werk
houding. Als bijvoorbeeld
werkstress meespeelt, kan er
daarbij een coachingstraject
worden ingezet. Dit is slechts één
van de praktijkvoorbeelden, want
zo zijn er veel meer waarbij
verschillende disciplines worden
ingezet voor het behandelen van
een klacht. Er is geen wachttijd en
een afspraak wordt gemaakt
binnen drie dagen na aanmel-

ding. Patiënten met etalage
benen, waar de beenspieren te
weinig zuurstof krijgen van de
slagaders, worden behandeld
door de fysiotherapeut vanuit het
netwerk ClaudicatioNet. Patiënten
met Parkinson worden begeleid
vanuit het netwerk ParkinsonNet
waar de oefentherapeut Mensen
dieck bij aangesloten is. Bij beide
netwerken is er intensief overleg
tussen de huisarts, specialist en
therapeut, waardoor de hulp aan
de patiënt het beste is. Een intake
bij IBC Edelweiss is altijd gratis.
Het streven is om zoveel mogelijk
verzekerde zorg aan te bieden om
de kosten voor de patient laag te
houden. Elke maand is er een
actie gericht op een specifiek
onderwerp waar mensen gratis
gebruik van kunnen maken.

Geen dvd’s of blu-rays
meer te huur in Panningen
Na tien jaar stopt Robin Peeters (41) met de Cartridgeshop & Videotheek in Panningen. Hij nam het bedrijf een
decennium geleden over, toen het nog onder Videoland viel, maar kreeg onlangs de kans om bij een andere zaak
aan de slag te gaan. Hoewel hij het heel jammer vindt om te stoppen met het verhuren van films en het vullen van
cartridges, was het volgens hem een gelopen zaak. “Het is geen dramatisch verhaal, maar een nieuwe kans voor
mezelf”, vertelt de in Grashoek geboren en getogen ondernemer.

Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente
Peel en Maas die klachten of
beperkingen hebben op lichamelijk en/of mentaal vlak en
hiermee geholpen willen worden.
Onderscheidend vermogen
Integraal Behandelcentrum
Edelweiss onderscheidt zich door
in de eerste lijn integrale zorg te
bieden, wat leidt tot snellere en
betere hulp voor mensen met
klachten aan het bewegings
apparaat of de mentale gesteldheid. Dit betekent voor de
patiënt dat de nodige zorg onder
één dak in een persoonlijke en
prettige sfeer wordt geboden,
toegankelijk en dichtbij.

Wijnen Square Crops
wint Prix d’Asperge
Paprika- en komkommerteler Wijnen Square Crops heeft op vrijdag
22 april de Prix d’Asperge 2016 gewonnen. Het Egchelse bedrijf kreeg de
prijs voor de succesvolle en innovatieve productie van paprika’s in
Grubbenvorst en komkommers in Egchel. Organisator van de jaarlijkse
onderscheiding is Stichting Promotie Aspergerie. De prijs werd uitgereikt
door gouverneur van Limburg Theo Bovens.
Pieter en Twan Wijnen en Julian
Santegoeds kregen het bronzen
beeldje overhandigd in het stadhuis
van Venlo. Ook het bijbehorende
geldbedrag van 3.000 euro werd
daar in ontvangst genomen. Dat geld
schenkt Wijnen Square Crops aan
Stichting Daelzicht. Die stichting heeft
diverse kunstateliers voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Stichting Promotie Aspergerie stelde
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in 1993 de prijs in om personen,
ondernemingen of instellingen te
onderscheiden die met visie en inzet
de economische, maatschappelijke of
culturele belangen Noord-Limburg een
grote dienst bewijzen. Het feit dat bij
Wijnen jaarlijks tien miljoen kubieke
meter aardgas wordt bespaard door
innovatieve oplossingen, was reden
voor de organisatie om de prijs aan het
Egchelse bedrijf te overhandigen.

Integraal Behandelcentrum Edelweiss
Zandstraat 21
5984 PA Koningslust
info@ibc-edelweiss.nl
Tel. 077-7001240 / 06-41655347

Complete behandeling onder één dak.

Gra
Int tis
ake

Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck, Psychologie,
Dry Needling, Acupunctuur, Coaching, Voedingsadvies.
www.integraalbehandelcentrumedelweiss.nl

“Het eerste jaar hebben we
toen erg goed gedraaid”, herinnert
Robin zich. “Op zaterdagen stonden
we gewoon met drie man te werken. Toen was het echt altijd druk.”
De w
 inkel lag toen nog aan de
Raadhuisstraat in Panningen. “Zeker in
de avond was het dan altijd wel
gezellig. Maar vrij snel daarna begon
het verhuur van de films al terug te
lopen”, vervolgt Robin. Om dat op te
vangen, richtte hij zich meer op het
vullen en verkopen van cartridges.
“Die hadden we al toen ik het bedrijf
overnam, maar ik heb geprobeerd
het groter te maken en echt de
concurrentieaan te gaan met de
andere cartridge-bedrijven in de regio.”

Voorbijgelopen aan
alle kanten
Op een gegeven moment was
het ook met de cartridges niet meer
bol te werken aan de Raadhuisstraat.
Hij besloot te verhuizen. “We gingen
terug van 330 naar 74 vierkante

meter in het nieuwe pand aan de
Kepringelehof in Panningen. Dat is
achteraf echt de allerbeste keuze
geweest voor de winkel. Er kwamen
nieuwe rekken en we konden het compact houden. Maar ja, we werden nog
steeds aan alle kanten voorbij gelopen.
Downloaden, Netflix, dat soort dingen.
Daar is geen kruid tegen gewassen.”

Nostalgie en
gezelligheid
Robin kreeg de kans om bij elektronicawinkel Tummers te gaan werken
bij de vestiging in Roermond. “Ik heb
er goed over nagedacht, maar dit leek
me toch het beste. Het huurcontract
liep ook af dus dat maakte de keuze
makkelijker.” De dvd’s en blu-rays die
over zijn, worden vanaf maandag 2 mei
in de verkoop gedaan. Liefhebbers
kunnen dan langskomen om de films
in te slaan. Robin: “De standaard
reclameslogans zijn op de voorraad van
toepassing, zoals ‘op is op’ en ‘weg is
pech’.”

Er zijn wel nog steeds diehardliefhebbers van dvd’s en blu-rays.
Roy Smolenaars, die in Panningen
woont, is één van de klanten die nog
vrijwel iedere dag langskomt om
een film mee te nemen. “Ik heb een
geweldig abonnement van tien euro
in de maand waarvan ik iedere dag
een filmpje kan komen halen”, vertelt
hij. “Film is echt een hobby van me.
Ik moet ook voor dat rek staan en de
hoesjes aan kunnen raken. Ik lees ook
geen boeken via de tablet ofzo. Dit
is voor mij nostalgie en daarbij is het
altijd gezellig om hier langs te komen.”
Een aantal jaar geleden had Robin
veel meer van dat soort klanten, tegenwoordig zijn ze zeldzaam. “Voor die
klanten vind ik het ook erg jammer dat
ik weg ga”, vertelt Robin. “Ik ben die
klanten ook dankbaar dat ik het nog zo
lang heb volgehouden. Het is wel een
soort van een einde van een tijdperk.
Op 20 mei eindigt het dan toch echt
allemaal. Maar zoals ik al zei: het is
geen dramatisch verhaal, maar een
nieuwe kans.”

Aspergegilde en Rabobank
gaan samenwerken
AspergeGilde Peel en Maas en Rabobank Peel, Maas en Leudal hebben een meerjarig samenwerkingsverband
getekend. Op woensdag 20 april tekenden Mat Kersten, voorzitter van het AspergeGilde, en Thijs Janssen,
directeur Bedrijven van Rabobank Peel, Maas en Leudal, de overeenkomst.
Mat Kersten laat weten dat de
bank het gilde verder kan helpen om
de ambities verder vorm te geven.
“Rabobank is al langer sponsor van
ons, maar met deze overeenkomst
geven we er een nieuwe dimensie
aan. De bank heeft veel kennis over
de foodsector, een groot netwerk in

de regio en de sector en ze hebben een
duidelijke visie op voedselvoorziening.”

Win-winsituatie
Thijs Janssen ziet eveneens veel
kansen voor het samenwerkings
verband. “Wij zetten in op wereldwijde
voedselzekerheid en op het stimuleren

van gebalanceerde, gezonde voeding”, vertelt hij. “De samenwerking
met het AspergeGilde past perfect in
dat plaatjes, temeer omdat asperges
niet alleen een streekproduct, maar
ook een gezond product is. We zijn er
van overtuigd dat de samenwerking
een win-winsituatie oplevert.”
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Beugelclub viert 75-jarig bestaan en verhuizing

‘De vergrijzing is voor ons juist géén
probleem’
Beugelclub De Treffers uit Maasbree bestaat maar liefst 75 jaar. Die historische mijlpaal viert de sportclub
t egelijk met de verhuizing naar het nieuwe clubhuis. Na eerst meer dan veertig jaar in café Linssen (inmiddels
gesloopt) en daarna 32 jaar in gemeenschapshuis D’n Adelaer gezeten te hebben, verrees de afgelopen tijd een
nieuw gebouw aan de Breetse Peelweg. Gelegen naast voetbalclub MVC’19 en sportschool Dynamic Maasbree ziet
de beugelclub de toekomst rooskleurig in.

volgende zet nagedacht. Het heeft wel
wat weg van schaken.”
De Treffers is met 64 leden geen
kleine vereniging. “De laatste jaren
zijn we behoorlijk gegroeid”, vertelt
Lei. “Er is een grote vriendengroep
bijgekomen die de sport schitterend
vindt. We hebben vier teams in de
reguliere competities en twee in de
middagcompetitie. Normaal wordt
er gespeeld op vrijdag of zaterdag,
maar de laatste tijd ook wel doordeweeks. We hebben teveel leden om
het allemaal in het weekend te doen.
De spelers stonden elke keer lang
te wachten voor ze weer mochten.
Gelukkig hebben we in het nieuwe
clublokaal twee banen in plaats van
één zoals bij D’n Adelaer.”

Missen de coolfactor
Het zijn wel voornamelijk mannen
op leeftijd die bij de vereniging komen.
Het liefst zou de club dat anders zien,
“We hoorden een aantal jaar
geleden dat we niet in D’n Adelaer
konden blijven, dus toen zijn we op
zoek gegaan naar een nieuw gebouw.”
Aan het woord is Lei Willems (68) uit
Maasbree, voorzitter van De Treffers.
De vereniging wilde graag naar een
sportievere omgeving en zag een
unieke kans bij de voetbalclub.
Lei: “Er lag hier eerst een
fietsenstalling, maar die werd eigenlijk
helemaal niet gebruikt. Gelukkig
konden we hiernaartoe verhuizen en
hebben we een heel nieuw gebouw

neer kunnen zetten. We hopen dat deze
omgeving voor nieuwe leden kan
zorgen.”

Vergelijkbaar met
schaken
De vereniging betaalde zelf
voor het gebouw en waar de club
tekortschoot, werd er geld geleend
van de leden. Op zaterdag 30 april
wordt het splinternieuwe clubgebouw
geopend met een receptie.
Een dag eerder hebben de leden

al een besloten feest. Op zondag
1 mei volgt de open dag voor alle
belangstellenden. Mensen kunnen
op die dag kennismaken met de
beugelsport, zoals de club zelf schrijft.
De sport is door de jaren heen een
tikkeltje veranderd, zegt Lei. “Een team
bestaat tegenwoordig uit vijf man.
Vroeger waren dat er zes of meer”,
vertelt Lei. “Waar het vroeger ging om
de bal door de beugel te spelen en die
van de tegenstander zo hard mogelijk
in de goot te slaan, wordt er nu meer
tactisch gespeeld en wordt over elke

Fanfare St. Cecilia Helden
in de prijzen
Negen solisten van fanfare St. Cecilia uit Helden namen zondag 24 april deel aan allerlei divisies van
het Lei Extra solistenconcours in Hulsberg, waar ze in de prijzen vielen. In de jeugddivisie kwamen de
meeste kandidaten uit. Shira Korsten behaalde op bugel 85,5 punt, Freke van Will behaalde op altsaxo
foon 82 punten, Janne Marcelissen eveneens op altsaxofoon 84 punten, Sjors Peeters op trombone
82 punten en Elke Dautzenberg op sopraansaxofoon 81 punten. In de vierde divisie behaalde Pim
Dautzenberg 88 punten op zijn altsaxofoon. Hij werd hiermee winnaar van de vierde divisie. Ook Tom
Dautzenberg kwam uit in de vierde divisie en behaalde 85 punten op marimba. In de eerste divisie
speelde Joeri Mommers op trompet 83 punten bij elkaar en Jeroen Vermazeren op trombone 87 punten.

maar dat is lastig te bewerkstelligen,
vertelt Lei. “Wij krijgen vaak leden
die eerst een andere sport gedaan
hebben, zoals voetbal, en die daarna
nog gaan beugelen. We hebben wel
jeugd gehad, maar het is lastig om die
geïnspireerd te houden. Er is zoveel te
doen overal, dan kunnen we ze niet
hier houden. We werken wel samen
met de basisschool en ook met de
buitenschoolse opvang komen ze hier
regelmatig beugelen, maar we missen
de ‘coolfactor’.”
Voor veel verenigingen is de
toekomst ongewis, maar bij De Treffers
valt dat wel mee. “Ik zie de toekomst
juist heel positief in”, vertelt Lei.
“Vergrijzing kan een probleem zijn,
maar voor ons is het dat juist niet.
Wij krijgen juist méér leden en ook
dankzij het nieuwe clubgebouw is onze
uitgangspositie beter. Wij hebben dus
alle vertrouwen in wat komen gaat.”
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Meibaum opzetten
in Baarlo
Vriendenclub 1 Mei uit Baarlo zet op zondag 1 mei alweer voor de
negentiende keer een meibaum op. Rond 13.00 uur vertrekt de
vriendengroep vanaf de Markt in Baarlo om de 25 meter lange paal op te
halen. Rond 14.00 uur wordt de mei-baum de hoogte in gebracht.
De stoet wordt muzikaal begeleid
door het trommelkorps van schutterij
Sint Anonius en Sint Petrus Baarlo.
Ook is er een parade van tractor-old
timers te zien. Na het opzetten van de
paal wordt de muziek verzorgd door
de Heljese Büb’n en de Baarlose
formative Die Lústige Büb’n. Ook is er

een zaagwedstrijd waar iedereen aan
kan deelnemen en is er een barbecue
aanwezig op het plein voor café
Centraal in Baarlo. Het planten van
een meibaum of meiboom is een oud
gebruik. Vroeger werd het gezien als
vruchtbaarheidsritueel om bij het
begin van de zomer de natuur te eren.

Grand Tour de Bree
Stichting Herberg Papilio uit Maasbree houdt op Hemelvaartsdag,
donderdag 5 mei, de twaalfde editie van wandeltocht Grand Tour de Bree
(GTB). De goede doelenloop stuurt de wandelaars door de natuurrijke
omgeving van Maasbree.
Deelnemers kunnen dit jaar kiezen
uit drie routes, die aan elkaar verbonden zijn, zodat onderweg nog gekozen
kan worden welke route gevolgd
wordt. Er zijn routes van twaalf,
negentien en 28 kilometer. Een lange
broek en goede schoenen worden

aanbevolen in verband met slecht
begaanbare paden en natheid. Er wordt
gestart om 08.30 uur bij recreatiepark
Breebronne. De opbrengst van die loop
gaat volledig naar de stichting die
vakanties aanbiedt aan gezinnen van
wie een kind is overleden.
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Uitverkochte jubileumeditie

Fuif Oppuh Kelder viert eerste lustrum
Ze wilden in 2011 met een klein feestje beginnen en kijken hoe het zou lopen. Dit jaar trekt hun feest al ruim
850 bezoekers. Fuif Oppuh Kelder is al vijf jaar een begrip onder jongeren uit de regio. Op zaterdag 30 april vindt de
uitverkochte jubileumeditie van het feest plaats aan de Groeze in Beringe.

een grote fuif. In de regio werden
en worden er door andere kiëten
feesten georganiseerd, zoals Celke 9
en ’t Kerke. Het fenomeen was bekend
in de regio en dat wilden wij ook
proberen.” De organisatie wilde klein
beginnen en richtte zich op zeshonderd
bezoekers. Inmiddels is dat aantal flink
opgelopen. Dit jaar worden er 850 man
verwacht op het uitverkochte feest.

Verlies gemaakt
in eerste jaar

In totaal zijn ze een half jaar bezig
met het organiseren van hun fuif.
“Elke maand komen we bij elkaar met
z’n allen, een stuk of twintig man
inmiddels”, vertelt Twan van Roij (25)
uit Panningen, voorzitter van de
kiëtfuif. Binnen de organisatie bestaan
werkgroepen die ieder hun eigen
verantwoordelijkheden en taken

hebben. “Er gaat een hoop tijd in
zitten. Maar als we uiteindelijk een
topfeest hebben gehad, is dat het wel
waard geweest.”
Het begon zo’n acht jaar geleden,
toen een groep vrienden in de leeftijd
van zestien jaar een feestje wilde
houden. “We mochten de loods van
een boer gebruiken en nodigden

driehonderd man uit. Toen werden
we veel meer ondersteund door onze
ouders. Zij hielden een oogje in het
zeil en zorgden ervoor dat het goed
en netjes verliep”, aldus Twan. Daarna
organiseerden ze nog twee keer een
nieuwjaarsfuif, totdat ze besloten
het anders aan te pakken. “Vijf jaar
geleden zijn we ons gaan richten op

Kennismaken met linedance
Country linedance-vereniging Vodag uit Helden houdt in mei en juni kennismakingsavonden voor geïnteresseerden. Belangstellenden zijn op zondag- en donderdagavond welkom bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe en
op donderdagavond ook in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. De lestijden zijn van 19.30 tot 21.00 uur.
Vodag bestaat al bijna twintig jaar.
Linedance is een dansvorm uit
Amerika, waarbij iedereen

tegelijkertijd dezelfde danspasjes
maakt in rijen en in één lijn.
Het dansen gebeurt voornamelijk op

countrymuziek, maar de laatste jaren
is ook popmuziek populair. Aangepaste
kleding is niet nodig.

Het eerste jaar had de organisatie
te kampen met flink wat tegenslagen.
Twan: “Toen hebben we flink verlies
geleden, waardoor we uit eigen zak
moesten bijleggen. We zijn een stichting
en mogen dus geen winst draaien.
Maar uit eigen zak betalen is ook niks
natuurlijk. We besloten het financieel
beter op orde te maken door een buffer
op te bouwen. Daardoor kunnen we een
keer wat duurdere artiesten boeken, bijvoorbeeld.” Andere tegenslagen die ze
moesten verwerken, waren een muziekinstallatie die het op het laatste moment
begaf en ingehuurde beveiligers die niet
kwamen opdagen. “Zulke dingen moeten we op het laatste moment dan nog
regelen. Niet leuk, maar dat maakt het
organiseren ook spannend. Uiteindelijk
lukt het wel, mede doordat we met zo
veel man zijn en een groot netwerk
hebben opgebouwd.”
De afgelopen twee jaar ervaarde
Twan als een hoogtepunt. “Toen
ging alles goed, was alles ook goed

geregeld. Het klopt dan gewoon. We
merkten aan elkaar dat het goed ging
en dat we op de feestavond zelf niet
nog van hot naar haar hoefden te rennen.” De fuif loopt daarbij inmiddels zo
goed, dat het uitgebreid zou kunnen
worden naar tweeduizend feestgangers,
aldus Twan. Maar die ambities heeft de
kiët niet. “Dat het een populair feest
is, komt waarschijnlijk vooral doordat
de jeugd van tegenwoordig het wel
rond spreekt. Wat dat betreft is het toch
best een kleine gemeente. Maar zo
groot willen we niet worden. Het moet
toch leuk blijven.” Ook moet elk jaar
alles goed worden afgestemd met de
omwonenden, de hulpdiensten en de
gemeente. Mocht het feest nog groter
worden, dan zou dat ook tot meer
overlast kunnen leiden. “Geen klachten
krijgen en zo min mogelijk overlast
veroorzaken, is wat dat betreft wel ons
streven.”

’Doorgaan willen
we zeker’
Hoe de toekomst er voor het feest
uit gaat zien, weet de organisatie niet.
“We zijn begonnen als twee vriendengroepen, maar hebben ons samengevoegd en er één naam (Oppuh Kelder,
red.) aan gekoppeld. Het is dan ook
kijken hoe het loopt de komende jaren.
Onderling merken we dat we andere
dingen gaan doen. Een huis kopen,
samenwonen, een andere levensfase
in. Maar doorgaan willen we zeker.”
(Foto: Marlou Hensen)

Legitimatieplicht

Koningschieten
St. Hubertus Kessel
Schutterij, fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus Kessel houdt op
zaterdag 30 april het jaarlijkse koningschieten. Er wordt om 13.30 uur
verzameld bij clublokaal De Boesjer in Kessel. Vervolgens wordt de
huidige koning Joey van den Beuken opgehaald en rond 15.00 uur wordt
er begonnen met schieten op schietterrein De Witmaeker.
Bij het korps verdedigt
Henk Thijssen zijn titel en bij de
burgers probeert Paul Pennings
wederom de winst te pakken. In

verband met de nieuwe wetgeving
geldt een legitimatieplicht voor alle
deelnemers aan de
schietwedstrijden.

Motorliefhebbers

Kennismakingsrit
GTM Maasbree
Biljarters KBO Panningen
kampioen
Het eerste team van de senioren biljarters van KBO Panningen is kampioen geworden. Dit wordt
gevierd met een receptie op vrijdag 29 april. De heer Cor Loeffen, Henny Pijnenburg, Alwie Reijnen en Piet
Peeters wisten de eerste plek te behalen en de kampioenstitel op hun naam te schrijven. De KBO biedt het
team een receptie aan die van 13.30 tot 17.00 uur gehouden wordt in de Ringoven in Panningen.

Motorclub GTM Maasbree houdt op zondag 1 mei een kennismakingsrit voor motorliefhebbers. De bedoeling van de dag is om motorrijders en
motorclubs uit de regio bij elkaar te brengen. GTM organiseert de rit in
samenwerking met Hens Motoren.
De samenkomst is om 09.00 uur
bij Hens Motoren aan de Voltaweg in
Maasbree. Rond 09.30 uur start de rit
die ongeveer twee uur duurt. Rond
12.00 uur is de geplande terugkomst
bij Hens Motoren. Na de lunch volgt
de tweede rit die eveneens ongeveer

twee uur in beslag neemt. De dag
wordt afgesloten bij café Niëns in
Maasbree.
Opgeven kan door een mailtje te
sturen naar gtmmaasbree@home.nl
De routes van de ritten zijn te
downloaden via www.gtmmaasbree.nl
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Begin zomercompetitie
HSV De Noordervaart Meijel

Wisselbeker voor
visser Huub Peters
Tijdens de eerste wedstrijd van de zomercompetitie voor hengelsport
vereniging HSV de Noordervaart uit Meijel was het Huub Peters die
zondag 24 april de grootste vis wist te vangen. Daarmee won hij de
Rabobank Peel, Maas en Leudal wisselbeker.

Open Golfdag in Grashoek
Wijn en Golfdomein Kapèlkeshof in Grashoek opende zondag 24 april haar deuren voor de Open
Golfdag. Diverse golfliefhebbers kwamen die dag naar het golfterrein om golf te ‘beleven’ en een
balletje te slaan. Tijdens de open dag werden er onder andere rondleidingen gegeven over het
golfdomein, gaven golfprofessionals een aantal demonstraties en kon men deelnemen aan een van de
vele clinics om kennis te maken met de golfsport.

Kruisprocessie buurtvereniging
Loo Panningen
Buurtvereniging Loo in Panningen houdt in samenwerking met de parochie van Panningen op dinsdag 3 mei
een kruisprocessie. De Heilige Mis met aansluitend een korte processie vindt dit jaar plaats in de stal van Truus
Lemmen op de Loo 11 in Panningen.
De kruisprocessie wordt alweer voor
de negende keer georganiseerd door de
buurtvereniging. Het is uitgegroeid van
een eenmalige activiteit tot een jaarlijks

terugkerend fenomeen. Bij de kruisprocessie wordt Gods zegen gevraagd voor
een goede oogst en wordt Hij bedankt
voor de schepping. Ook wordt gebeden

voor de noden in de wereld. De Mis
start om 19.00 uur en na afloop kan er
nog nagepraat worden onder het genot
van een kopje koffie.

Traditiegetrouw werd het seizoen geopend op visvijver De Donk
in Meijel, maar de vangst was slecht
te noemen. Van de 27 deelnemers
waren er zeven die geen vis ter
weging aanboden, wat betekent
dat de vangsten niet zo geweldig
waren. Huub Peters behaalde de
eerste plaats met 2.380 gram,
gevolgd door Sjaak van Rhee met
1.795 gram en William Scheenen
met 1.505 gram. Vierde werd
Gerard van Eijk met een vis van
1.430 gram, gevolgd door Albert
van Lanen (1.375 gram), Ruud
Flipsen (1.345 gram), Noud van
Dijk met 850 gram en Jan Nijssen
die een vis van 585 gram ving.
Onderaan de lijst eindigde Danny
Flipsen met 520 gram.

Hemelvaartsdag

Opening
nieuwe kantine
VV Koningslust
Voetbalvereniging VV Koningslust opent op Hemelvaartsdag
donderdag 5 mei de deuren van de nieuwe kantine. Op die dag speelt het
eerste team van de club de derby tegen VV Helden. De officiële opening
van het complex vindt plaats rond de start van het nieuwe seizoen.
De club begon in augustus 2013
met de bouw van de nieuwe kantine
en kleedlokalen. Vrijwel alles werd
vervolgens door vrijwilligers gedaan,
waardoor de kosten laag bleven.
De bouw liep grote achterstand op
nadat in het voorjaar van 2015 de
betonnen afdekvloer begon te
scheuren en aan de randen omhoog
begon te komen. Pas in februari van
dit jaar werd een oplossing gevonden.

De kleedlokalen werden
een jaar geleden al in gebruik
genomen en op Hemelvaartsdag
kan de club daar ook de kantine
aan toevoegen. De beugelbaan
achter de kantine en een aantal
andere afwerkpunten moeten nog
afgemaakt worden, voordat het
complex officieel geopend wordt
rond de start van het nieuwe
seizoen.

Negen renners

Atletiek Helden
brengt bevrijdings
vuur naar Panningen
Lopers van Atletiek Helden brengen in de nacht van woensdag 4 op
donderdag 5 mei het officiële bevrijdingsvuur van Wageningen naar
Panningen. Negen renners starten om 01.00 uur en rennen in estafettevorm naar Peel en Maas.

Scholenhandbal in De Heuf
Sporthal De Heuf was op woensdag 20 april het toneel van handbaltoernooi Peel en Maas Cup 2016.
Kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Peel en Maas konden meedoen aan het toernooi.
Bij de meisjes won basisschool De Liaan uit Helden en bij de jongens/gemengd ging de titel naar
basisschool De Kemp uit Egchel. Beide teams wonnen een beker en een VIP-arrangement voor een
wedstrijd van het eerste team van Targos Bevo Hc. Tevens zijn de ploegen door naar het Limburgs
kampioenschap scholenhandbal. Op de foto het winnende team van basisschool De Kemp uit Egchel.
(Foto: Jordy Strijbos)

De negen renners bezoeken op
woensdag 4 mei de dodenherdenking
bij het oorlogsmonument in Everlo in
Panningen en vertrekken vervolgens
naar Wageningen. Het startpunt is
Hotel de Wereld, waar op 5 mei 1945
de vrede officieel werd getekend.
Manuela Geurts, Tanja
Wanten, Rinie Ebisch, Wim Ebisch,

Ton Teuwsen, Peter Kegel, Wiel van
Lier, Wim Janssen en Hans Peeters
vertrekken vervolgens rond 01.00 uur
’s nachts vanuit Wageningen en
arriveren rond 11.00 uur weer bij het
monument in Everlo. Daar ontsteken
ze het bevrijdingsvuur en worden ze
door de burgemeester en wethouders
verwelkomd.
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GEPLUKT Aafke Driessen

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.

Aafke werd in november 1993
geboren als derde dochter voor het
gezin Driessen. Ze heeft nog twee
zussen die 8 en 11 jaar ouder zijn
dan haar. “Ze zijn al een hele tijd het
huis uit en hebben al kinderen, dus
stiekem ben ik nu enig kind”, vertelt
ze grinnikend. “Mijn oudste zus heeft
drie kinderen en de ander twee. Ze zijn
tussen de twee en vijf jaar oud en ik
vind het heerlijk om met ze te spelen
en ravotten. Het huis is echt een bende
als ze weer naar huis gaan.”

Niks op het spel

Ze ging van de havo naar het vmbo om een creatieve opleiding te gaan doen, studeerde aan het Sint Lucas in
Eindhoven, begon een jaar geleden voor zichzelf als grafisch ontwerper, fotografeert graag en ontspant het liefst op
de salsadansvloer. Deze week plukken we de 22-jarige Aafke Driessen uit Kessel.

Aafke begon op het Bouwens in
Panningen in de havo/vwo-brugklas
en ging uiteindelijk de havo doen.
“Het derde jaar moest ik eigenlijk
overdoen, maar ik wilde dat helemaal niet”, aldus Aafke. “Alleen maar
leren, daar had ik geen zin meer in.
Ik was toen al veel creatief bezig en
wilde juist iets gaan doen.” Daarom
koos ze ervoor naar de middelbare
school Niekée in Roermond te gaan,
waar ze een combinatie van vmbo
met grafimedia ging doen. Daarna
volgde ze een grafische opleiding aan
het Sint Lucas in Eindhoven. “Daar
ben ik in mei vorig jaar afgestudeerd
als grafisch ontwerper. Toen ben ik
ook meteen voor mezelf begonnen”,
aldus Aafke. “Omdat ik nog thuis woon,
hoef ik mij geen zorgen te maken over
vaste lasten voor een huis bijvoorbeeld,
dus ik zou niks op het spel zetten.
En dat eigen baas zijn bevalt me heel
erg goed.”
Inmiddels is ze eigenaresse
van haar eigen grafische ontwerp
bureau Design by AAF en doet ze de
vormgeving voor een winkel in Meijel.
Daarnaast begon ze in december
samen met haar vriendin Anne een
webwinkel waar ze verrassingsdozen
verkochten met daarin allerlei kleine
cadeautjes.

“We wilden samen gaan ondernemen, maar uiteindelijk kreeg mijn
vriendin een andere goede baan
en heb ik het in mijn eentje verder
opgepakt.” Van haar vader nam ze
een kantoorruimte in Kessel over, van
waaruit ze werkt. “Eerst gebruikte ik de
studeerkamer op zolder als kantoor”,
vertelt Aafke. “Maar toen zat ik bijna
dagelijks nog tot ’s avonds laat te werken. Die zolderruimte is nu meer een
atelier geworden waar mijn moeder en
ik in onze vrije tijd lekker onze gang
kunnen gaan.”

Van danspartner
naar liefdespartner
Als Aafke niet aan het werk is,
gaat ze graag het bos in met haar
fotocamera. “Vooral in de herfst
en de lente ga ik er graag op uit.
Mooie foto’s maken, spelen met de
instellingen en het licht. Ik vind het
ontzettend leuk om te doen, vooral
omdat je als grafisch ontwerper veel
achter de computer zit. Even weg van
het scherm en lekker fotograferen of
schilderen. Dat creatief bezig zijn ook
gewoon mijn werk is, vind ik heerlijk.”
Echt ontspannen doet Aafke op de
dansvloer. Het was haar vriendin Anne
die haar ‘besmette’ met het salsavirus.
“Zij ging vaker naar het muziekcafé
Motown in Venlo, waar regelmatig
salsafeestjes werden gehouden.
Na een paar keer aandringen ben ik
met haar meegegaan. Ik heb daar
heel lang op een bankje gezeten,
maar heb uiteindelijk toch een dansje
gedaan. Dat ene dansje werden
al gauw meer dansjes en ik was
verkocht.” Op de dansvloer leerde ze
een danspartner kennen waarmee
het enorm goed bleek te klikken.
“Inmiddels hebben we al anderhalf jaar
een relatie en gaan we samen naar
salsafeestjes in de buurt.”

PUZZEL

• Advies
• Coaching
• Projecten

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.

Start eens met een klankbordsessie,
maar laten wij eerst eens kennismaken.
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Bespreking Poll week 15

Het is goed dat Peel en Maas zoveel asperges produceert
De meeste stemmers vinden het goed dat Peel en Maas veel asperges
produceert. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt
namelijk dat de oppervlakte van landbouwgrond voor asperges in Nederland
met meer dan 70 procent is gestegen sinds 2000. In totaal werd er ruim 17 miljoen kilo asperges geproduceerd, waarvan 62 procent afkomstig is uit Limburg.
Ook in Peel en Maas worden er veel asperges geteeld. Meer dan 10 procent
van de landbouwgrond in onze gemeente wordt gebruikt om het witte goud op
te telen. In totaal vond de grote meerderheid van onze stemmers, 77 procent,

dat het goed is dat Peel en Maas de meeste landbouwgrond gebruikt om de
seizoensgroente op te telen. Daarmee helpen we de Nederlandse economie
immers mee. Toch waren er ook stemmers, 23 procent, die het niet met onze
stelling eens waren. Voornamelijk vanwege de lelijke, honderden meters lange,
met plastic bedekte velden. Panningnaar Piet Gommans reageerde namelijk:
“Tsja, als het in dit tempo doorgaat, moeten we de teksten op de borden van
Peel en Maas langs de invalswegen aanpassen. Bijvoorbeeld ‘Beleef de ruimte,
welkom in het land van plastic en maïs.”

De nieuwe manier van collecteren werkt prima
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In week 15 kwamen de collectanten weer langs in alle dorpen van Peel en
Maas. Dit jaar vond de Goede Doelen Week voor het eerst in alle dorpen van de
gemeente in dezelfde week plaats. Al een aantal jaar krijgen de inwoners van de
dorpen een envelop thuisgestuurd waar ze geld in kunnen doen en waar ze zelf
op kunnen aankruisen naar welk goed doel het geld moet gaan.
Het collecteren werkt prima op deze manier. Er werd weer een mooi bedrag
van 130.000 euro opgehaald. De collectanten komen nog maar één keer langs
om geld te innen. Zo hoeven de organisatie niet steeds gebruik te maken van

dezelfde collectanten die veel vrije tijd kwijt zijn en mensen ergeren zich niet
meer aan de collectanten.
Het geld wordt nu verdeeld onder de organisaties, wat betekent dat de goede
doelen minder per stuk krijgen. Zij zijn de dupe van deze manier van collecteren.
Mensen geven nu niet vijftig cent per goed doel, maar in totaal een euro. Dat
betekent dat er verschillende goede doelen minder krijgen dan dat ze een eigen
collecteweek hadden gehad.
De nieuwe manier van collecteren werkt prima. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > De gemeente moet camping De Heldense Bossen verkopen > eens 5% oneens 95%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

De Heldense Bossen
Het College van B&W wil camping De Heldens Bossen in de verkoop
zetten. Het college heeft echter maar één steekhoudend argument,
namelijk dat het beheren van een camping geen gemeentelijke taak is.
Daarmee heeft het college een punt, maar je kunt je afvragen of dat wel
een probleem is.
Er zijn een heleboel argumenten
om de camping wel onder het beheer
van de gemeente te houden. De camping is al jaren een financieel gezond
bedrijf. Er zijn geen redenen aan te
nemen dat dit in de toekomst niet het
geval zal zijn. De campingbezoekers
zijn een stuwende kracht voor de
economie van Peel en Maas en zeker

voor de Dörper ondernemers. Wanneer
een commercieel bedrijf de camping
overneemt, zal het zelf zoveel mogelijk
inkomsten willen genereren en zal
het bedrijf investeren in winkels en
restaurants op de camping. We krijgen
dan een zelfvoorzienend ‘dorp’ binnen
De Heldense Bossen. Een commercieel
gerunde camping gaat op termijn

ongetwijfeld de zwemaccommodatie
aanpassen, waardoor er geduchte
concurrentie zal ontstaan voor zwembad De Waterloat in Panningen met
als gevolg grote financiële tekorten.
Uiteindelijk komen die ten laste van
de gemeente. De gemeente heeft nu
grip op ongewenste ontwikkelingen,
waardoor er garantie is op bescherming
van de natuurwaarden van de Heldense
bossen. Blijft dat ook na verkoop zo?
Voor een ondernemer is het minder
aantrekkelijk om een camping te kopen
als de gemeente de grond alleen maar
in erfpacht geeft. Dit zal de verkoop-

prijs alleen maar nadelig beïnvloeden.
Wat zijn de consequenties wanneer een ondernemer er niet in slaagt
voldoende omzet te creëren en de
camping failliet gaat? Wat betekent
dat voor de gemeente?
En tot slot misschien wel het
belangrijkste argument, namelijk dat
het Dörper Overleg zijn bezorgdheid
heeft geuit over eventuele verkoop.
Hoe belangrijk vindt het college de
stem van de burger?
Gemeenteraad, bezint eer ge
begint.
Geert Ebisch, Panningen

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

Een nieuwe lente en een nieuw begin
Al weer meer dan twee jaar geleden kregen we als Lokaal Peel en
Maas zoveel stemmen dat ons zetelaantal in de raad steeg van zeven naar
negen. Wat volgde was de opdracht tot het vormen van een coalitie.
Lokaal Peel en Maas, in 2009
voor het eerst deelnemend aan de
verkiezingen, gevormd uit zeven
lokale partijen, in 2010 gestart als
één fractie en later één partij en vier
jaar later de samensteller van de
coalitie. Al snel bleek dat het beste
gevoel lag bij de vorming van een
coalitie met VVD en PvdA/GroenLinks.
Nu halverwege deze coalitieperiode
voelt deze samenwerking nog altijd

goed. Maar ook de contacten met
bijvoorbeeld CDA ervaar ik als positief.
Allen met een kritische, constructieve
en positieve grondhouding kunnen
we bereiken waarvoor we gekozen
zijn: het beste voor de burgers van
Peel en Maas. Nu, twee jaar verder
is het goed om eens terug te kijken
en uiteraard ook vooruit. We wilden
heel veel en hebben zeker ook heel
veel bereikt. Maar we zijn er nog lang

niet, we hebben nog een hele weg
te gaan. Het nieuwe besturen, raad
in de ‘driverseat’, expertmeetings en
burgers meer betrekken bij politiek
zijn voorbeelden van zaken die
direct opgepakt zijn. Maar daarnaast
is ook het afhandelen van lastige,
langlopende dossiers een speerpunt
van ons. Naar experts is en wordt nog
steeds geluisterd bij de vernieuwingen.
Via de Sociale Raad worden burgers
actief betrokken bij de politieke
besluitvorming rondom zorg, één van
de taken die sinds 2015 op het bordje
van de gemeenten ligt. Beeldvormende

vergaderingen als voorbereiding op
besluitvormende raadsvergaderingen
werden verder aangepast om de
inbreng van betrokkenen beter mee
te kunnen nemen in overwegingen
en zo zijn er meer voorbeelden te
noemen. Zoals aangegeven, we zijn
er nog lang niet. Graag gaan we met
u het gesprek aan, want een fijn Peel
en Maas, dat moeten we echt samen
doen. Ik nodig u ook uit om eens onze
website te bezoeken.
Rob Willems
fractievoorzitter
Lokaal Peel en Maas

Lente,
deel 2

Op het moment van
schrijven, komt er langzaam
een einde aan één van de
heerlijkste lentedagen van dit
jaar. En al begon de dag koud,
dat werd in rap tempo goedge
maakt. De zon warmde alles
snel op en verwende ons met
bijna zomerse temperaturen.
De wind bleef nog wat frisjes,
maar die ging later weer
liggen en toen was het alleen
nog genieten.
En dus besloot ik om de boel
de boel te laten, want zulke
dagen zijn een cadeautje. Het
huis en al het andere moest
maar even wachten. Vitamine Z
lag voor het grijpen. Hond Luna
keek me dan ook verwachtingsvol aan, klaar voor een lange
wandeling. Ik besloot niet zo
zeer voor ver, maar voor vrij te
gaan. Luna mocht naar ‘haar’
stukje weidegrond, waar ze naar
hartenlust kon rondrennen en op
muizen kon jagen, want die
komen ook weer bovengronds.
Ondertussen genoot ik van de
overdaad aan paardenbloemen,
vlinders en van de warmte van
de zon. Natuurlijk was ik niet de
enige en dus had Luna ook nog
speelkameraadjes.
Eenmaal thuis was Luna
bekaf, klaar voor een dutje. Ik
besloot nog even na te genieten,
en dus werd de ligstoel tevoorschijn getoverd. Boek erbij,
drankje en een licht muziekje op
de achtergrond. Dit voelde als
een minivakantie. Het enige wat
nog ontbrak, was een jurkje.
Maar ook dat was zó geregeld.
Dat mijn benen nog niet zoveel
zon gezien hadden, was een feit
dat ik zelf prima kon negeren.
Míjn eerste rokjesdag, en ik
voelde me dan ook bijzonder
licht en luchtig. Inmiddels begint
het af te koelen, en de weer
berichten beloven weinig goeds.
De lente moet weer even terug
de ijskast in. Die hermelijnen
mantel van de koning lijkt me
nu geen slecht idee. Ik had hem
de zon gegund op die koude
Koningsdag.
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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week 17 / 28 april 2016 / Informatie van en over de gemeente
Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente
•
•

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

Wist je dat….
De gemeente Peel en Maas diverse bouwkavels te koop heeft!
Kavel kopen
Of je nu wilt bouwen in sportief Maasbree, bijzonder Baarlo, ruimtelijk Grashoek of knus Koningslust, in
vrijwel iedere kern hebben wij kavels te koop om jouw droomhuis te verwezenlijken.
Rechtstreeks kopen bij de gemeente geeft veel vrijheid. Je bepaalt zelf het ontwerp van de woning en je
hebt zelf de regie over het bouwproces. Ook ontwikkelende partijen hebben kavels (met woningen) te
koop in diverse kernen.
Starterslening
Ben je starter op de woningmarkt dan kom je misschien in aanmerking voor een starterslening. Om in
aanmerking te komen voor een starterslening moet je aan de voorwaarden voldoen. Met deze aanvullende
lening is het misschien toch mogelijk om een eigen woning te kopen. De eerste drie jaar betaal je geen
rente en aflossing over de starterslening.
Erfpacht
Bij erfpacht maak je tegen een vergoeding gebruik van de grond zonder de grond te kopen. Je bent dan
erfpachter. Deze regeling is voor iedereen toegankelijk.
Online Kavelwinkel
In de kavelwinkel op www.peelenmaas.nl vindt je ons complete aanbod en de prijzen van beschikbare
bouwkavels. Ook staat hier de informatie over de starterslening en de mogelijkheden voor erfpacht.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Charon Hillen, tel. (077) 306 6666 of mailen naar
charon.hillen@peelenmaas.nl

Na 1 juli 2016 is de categorie T op het rijbewijs verplicht.
Met de categorie T mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid
(MMBS) besturen op de openbare weg. Tot 1 juli 2016 is het in Nederland nog mogelijk om met een
trekkercertificaat een LBT en een MMBS te besturen. Ná 1 juli 2016 is de categorie T op het rijbewijs
verplicht.
Omwisselen trekkercertificaat
Tot 1 juli 2016 kunt u uw trekkercertificaat omwisselen voor een categorie T op het rijbewijs. Dat kan vanaf
16 jaar. Hebt u al een rijbewijs met categorie B, afgegeven door de gemeente vóór 1 juli 2015? Dan krijgt u
de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs.
Omwisselen via RDW en CBR
Het omwisselen van uw trekkercertificaat verloopt via de RDW en het CBR. Bij het CBR moet u een “Eigen
verklaring” aanvragen. Bij de RDW moet u uw trekkercertificaat om laten wisselen. Als u een positieve
beoordeling van de RDW en het CBR per post heeft ontvangen, dan vraagt u het rijbewijs aan bij de
gemeente. Informatie hierover vindt u via de website van RDW (het rijbewijs – categorie T op het rijbewijs)
en CBR (tab: eigen verklaring & keuring – omwisselen trekkercertificaat).
Tractor rijden in het buitenland
Wilt u in het buitenland op een tractor rijden? Duitsland en België hebben hun eigen rijbewijzen voor een
LBT en kunnen vanaf 1 juli 2015 al vragen om een T-rijbewijs. Dan moet u wellicht eerder uw B-rijbewijs
omwisselen voor een B- en T-rijbewijs. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie hierover leest
u op www.rijksoverheid.nl, onder factsheet en FAQ.

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”.

Doet u ook mee aan de Peel en Maas fotowedstrijd?

In januari 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids Peel en Maas en ook deze keer willen we de gids samen
met u maken.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2017. Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen?

Pak uw camera en maak de winnende foto!

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.
Vaststelling Beleidsregel Voorzieningen Niet UitkeringsGerechtigden (NUG)
In de vergadering van 18 april 2016 heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten de
beleidsregel Voorzieningen Niet UitkeringsGerechtigden (NUG) vast te stellen. De Beleidsregel is als
Bijlage 1 toegevoegd aan EGB week17 - 2016 . Voor telefonische vragen belt u met het Klant Contact
Centrum.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de
volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Kessel, 5995 PX, Keizersbaan 4. Het oprichten van een paardenhouderij (Stal Hendrix Baarlo B.V.)
• Maasbree, 5993 PE, Rooth 57. Het veranderen van de inrichting, het bedrijf wordt omgezet naar een
paardenhouderij (groepshuisvesting). De meldingen de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf
27 april 2016 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De meldingen
en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak,
in te zien.

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

Voor de groene container betaalt u niets extra.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering

Op dinsdag 10 mei 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de
website: www.peelenmaas.nl/bestuur > gemeenteraad > opiniërende raadsvergadering > datum 10 mei
2016.
AGENDA:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijsten van de Opiniërende Raadsvergadering van 1 maart 2016 (2016-017), de
Besluitvormende Raadsvergadering van 15 maart 2016 (2015-028) en de Opiniërende Raadsvergadering
van 05 april 2016 (2016-032).
5. Mededelingen
6. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
7. Toekomstscenario’s Camping de Heldense Bossen (2016-034).
8. Bestemmingsplan woningbouw hart voor Maasbree (2016-033).
9. Bestemmingsplan Hei ongenummerd Baarlo (2016-035)
10. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Peel en Maas (2016-019).
11. Verordening herbenoeming burgemeester (2016-031)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 7 tot en met
agendapunt 11 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 10 mei 2016
of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 24 mei 2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen

Postbus 7088,
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Ontwerpbestemmingsplan Achter de Hoven 4 te Maasbree
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 Achter de Hoven 4 te Maasbree ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied Achter de
Hoven 4 te Maasbree. Het bestemmingsplan betreft de wijziging van het bestemmingsplan zodat een
gezondheidscentrum gevestigd kan worden. Daarnaast vindt er een uitbreiding van het gebouw plaats; dit
wordt ook meegenomen in dit bestemmingsplan.
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 28 april 2016 tot en met 8 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.BPL0140-ON01;
• Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het Huis van de Gemeente, bij de publieksbalie ter
inzage.
Indienen zienswijzen en vragen
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 kunt u een afspraak maken met Ingrid Korten-Hanssen. Voor meer informatie
neemt u contact op met Ingrid Korten-Hanssen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling.

Gewijzigde ophaaldagen
inzameling afval i.v.m.
Hemelvaart
Kessel, Kessel-Eik Donderdag 5 mei wordt vrijdag 6 mei
Baarlo Donderdag 5 mei wordt zaterdag 7 mei
Beringe, Grashoek Donderdag 5 mei wordt vrijdag 6 mei
Egchel, Koningslust, Panningen Donderdag 5 mei wordt vrijdag 6 mei en Vrijdag 6 mei wordt
zaterdag 7 mei

Trouwambtenaar worden? l
Kijk op www.peelenmaas.n
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Samen is gezelliger
Dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas
In Peel en Maas zijn negen dorpsdagvoorzieningen actief. Deze voorzieningen
vormen een combinatie van dagbesteding, ontspanning en ontmoeting voor
thuiswonende ouderen. Met dorpsgenoten kunnen deelnemers de dag op een
gezellige en nuttige manier doorbrengen: ontspanning om de hoek, samen eten,
ontmoeting en samen iets leuks doen. Ook kan thuis die dag wat hulp en zorg uit
handen genomen worden van de eventuele mantelzorger.
De dag start met gezamenlijk koffie of thee drinken. Daarna zijn er allerlei
activiteiten zoals de krant (voor)lezen, kaarten, sjoelen, (geheugen)spellen, een
praatje maken, helpen met koken, bewegen aan tafel, schilderen, kaarten maken,
iets creatiefs doen, bakken of een wandeling maken. Deze activiteiten kunnen
zowel individueel als in groepsverband plaats vinden. De deelnemers geven zelf
hun interesses aan en de begeleiders spelen hier zoveel mogelijk op in. Rond de
middag wordt er samen genoten van een warme maaltijd bereid door vrijwillige
koks. In de middag staan er weer activiteiten op het programma. Ook is er de
mogelijkheid om even te rusten. Regelmatig worden er uitstapjes gemaakt zoals
een bezoek aan een bedrijf, museum of natuurgebied.
De dorpsdagvoorzieningen zijn veelal opgezet door de kernteams Wonen,
Welzijn, Zorg en worden gerund door vrijwilligers uit het dorp. Ze worden daarbij
ondersteund door een beroepskracht. De gemeente subsidieert deze voorzieningen.
Als u denkt dat deze dagbesteding iets voor u is of voor iemand die u kent, loop
dan binnen tijdens de openingstijden van de dorpsdagvoorziening in uw omgeving.
Drink een kopje koffie of thee mee, proef de sfeer en praat met de begeleiders over
uw wensen en vragen. Ontdek welke activiteiten geboden worden en doe alvast
mee. De openingsdagen en –tijden variëren per dorpsdagvoorziening. Deelnemers
kunnen kiezen uit een of meerdere hele of halve dagen in combinatie met een
warme maaltijd. Dorpsdagvoorzieningen kunnen zelf bepalen of deelnemer
geplaatst kan worden. Er is geen tussenkomst van gemeente nodig.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 2,25 of € 2,50 per dagdeel (dat
is een morgen of middag) en € 4,50 voor de warme maaltijd. Voor een hele dag
inclusief maaltijd komt dit neer op € 9,00. Mocht dit een probleem zijn dan kan
hier in een aantal gevallen in overleg met de gemeente van afgeweken worden.
Mocht de deelnemer niet zelf over vervoer beschikken dan is het dorpsvervoer of
de wensbus een mogelijkheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dorpsdagvoorziening in
uw dorp. Via de www.peelenmaas.nl/Vele_handen vindt u contactgegevens
van de dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas.
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4 MEI HERDENKING 2016

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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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

Tom Peeters
16 jaar
Helden
College Den Hulster

Welk klusje vind je het minst leuk
om te doen?
Het minst leuke klusje is naar mijn
mening het helpen met de asperges
thuis. We hebben een eigen asperge
bedrijf en ik moet daarbij weleens
helpen met onder andere afwegen en
sorteren.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou
dat zijn?
Dan zou ik het liefst naar Engeland
gaan. Ik vind dat ze daar de leukste
voetbalcompetitie hebben, de Premier
League. Als ik een specifiek deel in
Engeland zou moeten kiezen, dan zou
ik het liefst naar Londen gaan. Daar liggen verschillende clubs, zoals Chelsea,
Arsenal en Tottenham Hotspur. Arsenal
is mijn favoriete club.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?

De mooiste plek waar ik ooit ben
geweest is De Kuip in Rotterdam,
het stadion van Feyenoord. Al lange tijd
ben ik grote fan van de Rotterdamse
club en in 2008 kwam ik voor het eerst
in het stadion. Ik vind dat er in De Kuip
een fantastische sfeer en samenhang
van alle fans hangt, waarvan ik elke
keer kippenvel krijg.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Als ik twee keer naar een onbewoond
eiland zou gaan, zou ik de ene keer
mijn gezin meenemen en de andere
keer mijn hechte vriendengroep.
We zijn vaak samen en dit lijkt me
een leuke ervaring om met hen mee
te maken. Eventueel zorg ik dat ik ook
een bal op het eiland heb om mee
te voetballen.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou graag willen weten of ik later
topsporter zal worden. Ik ben er nu al
veel mee bezig en zit op een sport
opleiding. Ik heb veel over voor sport
en voetbal. Ik train drie keer per week

Occasions
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

vanaf

E 500,Autobedrijf
J van Deursen
06 - 537 205 81

jongeren 15

aan
Tom Peeters

en speel één wedstrijd. Bij VV Helden
ben ik vervroegd naar de A geplaatst
en mag ik nu ook weleens meespelen
met het hoogste team van Helden en
heb zelfs al een paar goals mogen
maken.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Als een dag geld geen rol speelt, zou
ik in Spanje een huis huren en al mijn
vrienden uitnodigen om daar een
feestje te bouwen. Een deel van Spanje
staat erom bekend dat het een echt
feestland is voor jongeren met veel
uitgaansgebieden. Ik ben al een keer in
Spanje geweest met mijn familie, maar
zou ook graag een keertje met mijn
vrienden naar het warme land willen.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Een belangrijk advies dat mijn vader
mij heeft gegeven, is dat ik mezelf
moet zijn en blijven. Vooral op het
gebied van sport en voetbal mag ik
ook luisteren naar mijn eigen gevoel
en hoef ik niet altijd te doen wat een
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ander mij aanraadt. Af en toe heb
ik weleens na een voetbalwedstrijd
gedacht dat ik het beter had kunnen
doen.
Heb je ooit iets gebroken?
Ik heb een keertje mijn voet gebroken,
nadat iemand met zaalvoetbal op de
buitenkant van mijn voet was gaan
staan. Na dertien weken in het gips
te hebben gezeten, was mijn voet
eindelijk weer beter.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
De belangrijkste voorwerpen die ik
heb, zijn mijn voetballen. Elke dag ben
ik bezig met de sport. Ik kijk elke dag
voetbal op televisie, ik trap in mijn vrije
tijd graag een balletje, ik speel het als
sport en ik praat veel over de sport.
Waar kijk je het meest naar uit?
Zondag 24 april speelt Feyenoord de
bekerfinale tegen FC Utrecht in De Kuip.
Het is lang geleden dat Feyenoord
een prijs heeft gewonnen, dus ik hoop
dat ze die zondag met de beker naar
huis gaan. (Dit interview werd voor de
bekerwedstrijd afgenomen, red.)
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
De meeste mensen zeggen dat ik qua
uiterlijk het meest op mijn moeder
lijk en qua innerlijk op mijn vader.
Ik herken mijzelf weleens in mijn vader
met onze ongeduldigheid en het niet
tegen verlies kunnen.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou wel een week willen ruilen
met Dirk Kuyt. Hij heeft veel meegemaakt in zijn carrière als profvoetballer. Hij heeft bij verschillende clubs
gespeeld, waaronder Feyenoord. Ik ben
best benieuwd naar het leven van een
topsporter.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Het liefst met een tripje naar een wedstrijd van Arsenal in Londen. Ik vind dat
de sfeer van het voetbal in Engeland
mooier is dan op andere plekken. Dan
zou ik een vriend van mij meenemen
die ook groot fan is van Arsenal.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Iemand die veel om voetbal geeft,
altijd in is voor een feestje, graag met
vrienden om zich heen is en altijd de
positieve kant van iets in ziet.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Dat was tijdens de wedstrijd toen we
tegen de koploper moesten spelen dit
seizoen. We stonden maar drie punten
achter op hen in de ranglijst, maar
omdat we dik verloren, hebben we als
het ware het kampioenschap verspeeld.

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

Cito-toets
Ook dit jaar moeten veel
achtstegroepers er weer aan
geloven: de eindtoets. Vier jaar
geleden mocht ik de toets
maken. Voor mij was het de
Cito-toets die voor een deel
bepaalde welk niveau je mocht
gaan doen op de middelbare
school, maar nu is daar op
sommige scholen verandering
in gekomen.
Vier jaar geleden zat ik zelf
in groep acht en was het tijd om
de Cito-toets te gaan maken.
Ik was best wel zenuwachtig,
want deze momentopname zou
voor een deel bepalen welk
niveau ik zou gaan doen.
Natuurlijk wist ik van tevoren al
wel ongeveer wat het zou gaan
worden, maar deze toets zou
voor een aantal kinderen de
doorslag geven.
Veel mensen vinden het
onzin, dat een momentopname
als de Cito-toets het niveau
bepaalt van de kinderen.
Men zegt bijvoorbeeld dat deze
toets alleen gericht is op de
kennis van het kind, maar niet
op het doorzettingsvermogen en
dat is iets wat je naar mijn
mening zeker nodig hebt op de
middelbare school. Een groot
aantal basisscholen heeft
daarom besloten om de Citotoets af te schaffen en het
advies af te laten hangen van
het oordeel dat de leerkracht op
de basisschool geeft.
Het advies van de leerkracht
wordt dus doorslaggevend op
die scholen, maar ook daar is
weer veel kritiek op. Mensen
vinden dat leraren niet altijd een
goed beeld hebben van de
leerling en daarom de leerling
op een veel te hoog, of zelfs een
veel te laag niveau laten starten.
Ik denk dat een combinatie van
een toets en het oordeel van de
leraar het beste is. Zo heb je
zowel een objectieve als een
subjectieve bron en is er dus
meer kans dat het kind op het
goede niveau terechtkomt.
Janique
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Ongeslagen periode
VV Helden ten einde
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na moeizame gelijke spelen in Melderslo en Meijel leek er al wat
zand in de machine van trainer Rob Jacobs te zijn gekomen. Waar het
eerste herenteam van VV Helden de ongeslagen status na de winterstop
in Meijel nog stand zag houden, ging deze er zondag 24 april toch echt
aan. De gasten uit Beesel wonnen, verdiend, met 1-2.
Ondanks een povere eerste helft
van beide partijen mocht Helden met
een voorsprong de thee in. Het was
Guus Maessen die na een kwartier
spelen een vrije trap bij de tweede
paal binnenkopte en zo tot doelpunt wist te promoveren. Bieslo had
daarentegen wat kansen gehad om
wat terug te doen maar zag geen van
deze verzilverd worden.
Na de rust sloeg Bieslo direct toe,
zij het niet dat de gelijkmaker van
een Heldense voet afkomstig was.
Bart Raijmakers, die zich vlak na zijn
eigen doelpunt ook nog gewisseld

Degradatiekandidaat Kwiek Venlo

Gelijkspel voor Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
In het kwaliteitsarme duel tegen laagvlieger Kwiek Venlo bakte het eerste herenteam van voetbalvereniging
Baarlo er zondag 24 april opnieuw weinig van. Alleen in de slotfase, waarin ook de gelijkmaker viel, was het spel
nog enigszins acceptabel. Het werd 1-1.

zag worden met een dikke enkel,
gleed een voorzet van links pardoes
achter zijn eigen doelman. Lang
leek deze stand ook de eindstand te
worden, maar invaller Arthur Hannink
dacht daar anders over. Hij profiteerde
optimaal van Heldens balverlies en
bezorgde de ploeg uit Beesel, dat
tegen degradatie vecht, een belangrijke driepunter.
Door dit verlies wist Helden niet
te profiteren van het gelijke spel tussen VVV’03 en Meijel, de twee voornaamste concurrenten op de ranglijst
om een plek in de nacompetitie.

Black Shadow Country Line Dancers
van Vodag zoekt nieuwe leden
Country line dance vereniging Vodag uit Helden is een
vereniging die al bijna 20 jaar bestaat. Line-dance is een
dansvorm afkomstig uit Amerika, waarbij iedereen tegelijk
dezelfde danspasjes maakt in rijen en in één lijn.
De dansen zijn opgebouwd uit verschillende danspassen.
Dit gebeurt hoofdzakelijk op countrymuziek, maar de laatste
jaren ook op popmuziek zoals bijvoorbeeld muziek van Ilse de
Lange. Het leuke aan deze manier van dansen is dat iedereen
het kan beoefenen, jong of oud en zonder afhankelijk te zijn
van een partner. Velen zullen denken dat dit iets is voor oude
mensen en dat je speciale kleding moet dragen. Integendeel,
gewoon in je eigen kleding en gemakkelijke schoenen.
Geïnteresseerden kunnen in de maanden mei en juni
kennismaken met deze vorm van dansen.
Op zondag- en donderdagavond is men van harte welkom
in de Wieksjlaag in Beringe en op donderdagavond in
de Ankerplaats in Grashoek, uitgezonderd 5 en 15 mei.
De lestijden zijn van 19.30 tot 21.00 uur.

Baarlo-verdediger Leon Peeters geeft een pass naar voren (Foto: Len Gielen)
Zoals in voorgaande duels was er
bij Baarlo weer sprake van rommelig
spel met heel veel verkeerde passes.
Het was doelman Jeffrey Schouenberg
die zich ontpopte als beste man bij
Baarlo. Hij moest meerdere malen
handelend optreden om Kwiek
Venlo voor rust van een verdiende
openingstreffer af te houden.
De kansen die er wel degelijk
waren, waren echter niet aan de
Venlonaren besteed. De beste was
voor Umut Sezer die na een kwartiertje
spelen de vrije doortocht kreeg van de
Baarlose defensie, maar dit leverde
geen doelpunt op. Michiel Hanssen

stootte vanaf links door tot aan de
achterlijn, dicht bij de eerste paal. Uit
de door hem teruggelegde bal richtte
Maikel van Erp echter in kansrijke positie recht op de Venlose doelman Gino
Jacobs. De ruststand was 0-0.
Ook na rust wist Baarlo niet te
overtuigen. Weer had Kwiek Venlo
het betere van het spel. En toen hij
een keer door een inzet op doel werd
gepasseerd, bracht de paal redding
voor Baarlo. De onvermijdelijke en
verdiende openingsgoal voor de
thuisclub bleef echter niet uit. Rond
de 70e minuut verkeek de ingevallen
Rick Nelissen zich op een dieptepass

over de linkerflank. Hakim Aknaf
profiteerde namens Kwiek Venlo en uit
diens lage voorzet schoof ploeggenoot
Umut Sezer de bal bij tweede paal
eenvoudig binnen: 1-0. Met enkele
verse krachten ging Baarlo na deze
opdoffer wat beter spelen en werd
de jacht op de gelijkmaker geopend.
Na een gemiste kopbal van Matthijs
Hanssen bij de eerste paal, was het
uitgerekend Rick Nelissen die de
gelijkmaker inleidde. Zijn schot op
doel ging voorlangs, maar via het
lichaamsdeel van een Kwiek-speler
caramboleerde de bal alsnog in het
doel, 1-1.

Meer informatie vind je op www.freewebs.com/vodagh/

zondag 8 mei

11.30 tot
15.00 uur
in de

Piraterij
en

Reutskamer
met speelhoek
voor de kinderen

VV Helden D1G kampioen
22,50
p.p.

Casseweg 1A, Ospel • tel. 0495 - 64 13 56

DeDorpsherberg.nl

De jongens en meiden van VV Helden D1G behaalden zaterdag 23 april het kampioenschap in de derde
divisie. Het was daarom feest op sportpark Kerkeböske in Helden, waar de veertien spelers en vierkoppige
leiding de overwinning behaalden. Dat ging niet zonder slag of stoot, want onverwachte verliespartijen
tegen laag geklasseerde tegenstanders maakten de strijd bovenin ongemeen spannend. In de laatste serie
nam Helden opnieuw afstand van Scharn Maastricht en NWC uit Asten, waardoor ze met nog één wedstrijd te
spelen de kampoensschaal al in de lucht konden houden. Daarmee werd promotie naar de tweede divisie
afgedwongen. Zaterdag 14 mei kan ook de beker nog gewonnen worden. Dan speelt het team in Neer de
bekerfinale tegen SV Budel.
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Podium voor
De Maasruiters Kessel
Door: Vera Geraedts, De Maasruiters Kessel
De Kesselse ponyruiters hebben zaterdag 23 april tijdens de door
henzelf georganiseerde ponywedstrijd een aantal prijzen gewonnen.
In de klasse springen CB behaalde
Lotte Hermans met Brummerhoeve’s
Pilgrim H de tweede plaats. In de
klasse DB ging de vijfde prijs naar
Danice Giesbertz met Vayda H. Bij de
dressuur klasse C-BB was de eerste
plaats voor Lonneke Verbruggen met

Moelview Milan. In de klasse BL1
behaalde ze daarnaast nog de tweede
plek met Bell Boy. In de klasse DL1
ging de vierde prijs naar Marieke
Vervoort met Tongerveld’s Chiko. Lara
Hermans en Emma Kessels werden rijkelijk beloond voor hun bixieproeven.

Trainer Görtzen stopt
bij heren Peelpush
Eerste team Breetanque kampioen
Het eerste team van petanque-vereniging Breetanque uit Maasbree is op 21 april kampioen geworden in
de recreantencompetitie 2015-2016. In de regiocompetitie, die duurde van oktober tot en met april, deden
zestien teams mee uit de regio Venlo. JBC Baarlo was één van de tegenstanders. Het kampioensteam bestaat
uit Herman Janssen, Peter Thiede, Jan Vaessen, Riet Vaessen, Piet van de Laar en Jan Peeters. De ploeg uit
Maasbree eindigde op een gelijk aantal punten met PC Venlo, maar werd door het onderling resultaat toch
tot kampioen uitgeroepen.

Het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel neemt
na dit seizoen afscheid van trainer/coach Guido Görtzen. De olympisch
kampioen van 1996 wist dit seizoen het kampioenschap in de nationale
Topdivisie te realiseren en een plek in de Final Four van de bekercompetitie
te veroveren. Görtzen gaf aan te weinig mogelijkheden binnen Peelpush te
zien om zijn ambities verder vorm te geven.

Weer verlies Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het veldoverwicht van de Sevenummers was zondag 24 april groter, wat Sparta’18 een terechte 0-2 overwinning
opleverde. Hoe anders had het kunnen lopen als de Panningse aanvallers van het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Panningen de kansen hadden benut.

“Ik heb een superjaar en geweldig seizoen gehad bij Peelpush”, laat
trainer Görtzen weten. “Ik heb de kans
gekregen om als onervaren trainer en
coach aan de slag te gaan met een
mooie groep getalenteerde mannen. Wie maakt het mee om in zijn
eerste jaar zo overtuigend kampioen
te worden en te promoveren naar de
eredivisie? Daarnaast was het bereiken
van de Final Four in de bekercompetitie een fantastische ervaring waar de
mannen intens van hebben genoten.”
Het bestuur respecteert de keuze van

Görtzen en is de trainer dankbaar voor
zijn inzet voor de club. Voorzitter Wil
van Oosteren: ”Ik vind het erg jammer dat Guido weggaat bij Peelpush.
Hij heeft een solide aanzet gegeven
om het volleybal niet alleen bij onze
club, maar die voor heel Limburg op
een hoger plan te brengen. Wij zijn
hem daarvoor bijzonder erkentelijk.
Uiteraard wensen wij Guido een succesvol vervolg van zijn volley-carrière toe
en kijken ernaar uit hem nog veel, ook
bij Peelpush, te kunnen ontmoeten.”
(Foto: Wim Simons)

WE ZIJN WEER OPEN
MAANDAG T/M ZONDAG GEOPEND

Sparta had in de eerste helft wat
meer balbezit dan Panningen, maar de
groenwitten hadden de beste kansen.
In de vijfde minuut werd de eerste
doelpoging genoteerd. Freek Wijnen
probeerde het namens Sparta van
afstand, zijn schot was echter geen
probleem voor Panningen-doelman
Tim van Renselaar. Aan de andere kant
kwam Ilias Amhaouch in de 10e minuut
millimeters tekort om een voorzet binnen te tikken. Het echte gevaar kwam
in de 32e minuut van Sparta.
Tim van Renselaar stopte met veel
moeite een goed genomen vrije trap
van Sparta’18. En in de 36e minuut

toucheerde een schot van Rob Peeters
zelfs de lat boven het Panningen-doel.
In de 37e minuut ging Matijs Heesen
alleen op weg naar het Sevenumse
doel. Bart Peeters wist de situatie te
redden door middel van een handsbal
en een overtreding. Scheidsrechter
Kerstges uit Eysden wuifde echter
alle protesten weg en liet de mannen
doorspelen. Nadat Tim van Renselaar
namens Panningen in de 41e minuut
met de nodige moeite een schot van
Rob Peeters onschadelijk maakte, ging
men de rust in met een 0-0 stand.
In de tweede helft was het
dan toch Sparta wat de klok sloeg.

Meteen in de 46e minuut toonde Tim
van Renselaar zijn klasse en redde
hij fraai op een Spartaanse inzet. In
de 63e minuut ging een Sevenums
schot een halve meter naast en
Sparta-spits Rob Peeters kopte een
fraaie voorzet recht in de handen van
Panningen-doelman Tim van Renselaar.
Daartegenover kon Panningen geen
enkele uitgespeelde kans in de tweede
helft stellen. Een doelpunt voor Sparta
leek een kwestie van tijd. In de 81e
minuut schoot Freek Wijnen de 0-1
binnen. Vijf minuten later werd het
0-2 door Bart Schouten. Een verdiende
overwinning voor Sparta.

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

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

LET OP!
WE ZIJN VERHUISD VAN ASTEN NAAR MEIJEL

KAMPSTEEG 11A, MEIJEL 06-83920973
Tuin & Terras

KAMPSTEEG 11A
5768 PN MEIJEL
www.rINIvANrEES.NL
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Naar vierde plaats

MVC’19 klopt
concurrent SC Irene
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
In een spannende wedstrijd heeft het eerste herenteam van voetbal
vereniging MVC’19 uit Maasbree zondag 24 april verdiend met 3-2 van
concurrent SC Irene uit Tegelen gewonnen. MVC’19 klimt door deze cruciale
overwinning naar de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht
kan geven op het spelen van promotiewedstrijden.

1-3 tegen Swalmen

Bevo naar verdiende
nederlaag
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
De ongeslagen status in 2016 van het eerste herenteam van voetbalvereniging BEVO uit Beringe eindigde
zondag 24 april na een verdiende nederlaag tegen een beter en gemotiveerder Swalmen, 1-3.
BEVO begon goed aan de wedstrijd en creëerde een paar kansen.
Vooral door toedoen van de gevaarlijke Sjors van Horen, die bijna als
enige zijn niveau haalde.
Ook Swalmen kwam er in de
eerste helft enkele keren gevaarlijk
uit, waarbij het goed gebruik maakte
van de goed op dreef zijnde spitsen.
In de tiende minuut scoorde Swalmen
uit een voorzet vanaf links, waarbij de
BEVO-defensie onvoldoende ingreep.
BEVO-keeper Nick Steeghs kwam
goed uit, maar kon de bal onvoldoende pareren en de terugspringende bal werd eenvoudig binnengetikt door een spits, 0-1.

Middenvelder Django Peeters was een van de
Maasbreese uitblinkers (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 had de beste start in het
thuisduel. Door goed druk te zetten wist de Maasbreese ploeg de
niet imponerende gastenverdediging
te overbluffen. Dat leverde MVC’19
enkele kansen op. In de 15e minuut
werd een onreglementaire actie tegen
Rob Custers afgestraft. Marco Daniëls
nam de vrije trap perfect en topscorer
Ron van den Kerkhof verzilverde die
voorzet met het hoofd, 1-0. Maasbree
bleef aanvallend voetballen, maar ook
Tegelen drong regelmatig het hechte
defensieblok binnen. De jeugdige
keeper Sander van de Broeke stond zijn
mannetje en werd ondersteund door de
goed spelende defensie met Paul van
den Kerkhof in een hoofdrol.

Irene begon furieus
Tegelen werd in de eerste helft
alleen gevaarlijk uit vrije trappen
en corners. Hoewel zich nog diverse
hachelijke zaken voor beide doelen
voordeden, ging de rust met 1-0 in. Na

de pauze begon SC Irene furieus. In de
61e minuut werd een fraai genomen
vrije trap in eerste en tweede instantie
goed gepareerd door doelman Sander
van de Broeke, maar uiteindelijk kon
Casper Vermeulen het beslissende
tikje geven, 1-1. MVC’19 herpakte zich
snel. Centrumverdediger Paul van den
Kerkhof stond bij een goed genomen
corner van Marco Daniëls op de juiste
plek om de 2-1 te scoren in de 69e
minuut. MVC’19 wilde vervolgens snel
doordrukken naar de 3-1.

Aansluitingstreffer
Middenvelder Django Peeters
bekroonde zijn uitstekende wedstrijd
met de derde treffer in de 75e minuut.
Ron van den Kerkhof had met een
kopbal Django Peeters in schietpositie gebracht. SC Irene kon pas in de
88e minuut door invaller Rick Görges
de aansluitingstreffer scoren. Wat de
Tegelse ploeg ook probeerde, de gelijkmaker viel niet meer in blessuretijd.

365 DAGEN DE LOOX
Voordeel met het
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WWW.LOOXHAIRBEAUTYSTYLE.NL
Kanaalstraat 61, Beringe 077 - 308 22 27

BEVO zocht nu ook iets meer de
aanval en kon binnen tien minuten
de gelijkmaker noteren. Uit een goed
opgezette aanval via spits Rob Minten
werd BEVO gevaarlijk. Rob bediende
op zijn beurt Sjors van Horen, die
enkele meters dribbelde en snoeihard
de 1-1 tegen de touwen joeg. Tot de
rust gebeurde er niet meer zo veel
en speelde het spel zich voornamelijk
af op het middenveld. Daarbij viel
op dat de BEVO-ploeg geen enkele
tweede bal kon veroveren, waardoor
het heel moeilijk werd om de winst
af te dwingen. De rust brak dan ook
aan met een tot dan gelijkwaardige
wedstrijd.

Direct na rust kwam Swalmen
beter uit de startblokken dan BEVO en
tijdens een hevige sneeuw en hagelbui profiteerde de Swalmen-ploeg van
de slecht georganiseerde BEVO-ploeg
bij een tweetal hoekschoppen. Bij de
tweede hoekschop profiteerde een
aanvaller van de geboden vrijheid en
hij kon vrij inkoppen, 1-2.
Het was inmiddels duidelijk dat
dit BEVO vanmiddag niet bij machte
was om het verschil te maken.
Swalmen counterde nog eenmaal
vlijmscherp en bracht zodoende
de 1-3 eindstand op het scorebord.
Een wedstrijd voor BEVO om snel te
vergeten.

Egchel en Grashoek delen
punten
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
De eerste herenteams van de voetbalverenigingen uit Egchel en Grashoek hebben in een heuse Peel en
Maasderby op zondag 24 april de punten gedeeld. Op sportpark De Wietel van Egchel werd het na 90 minuten
2-2. Beide ploegen mogen met de puntendeling tevreden zijn: Egchel op basis van de eerste en Grashoek op
basis van de tweede helft.
Nadat Chris Hunnekens van
Grashoek na een uitbraak een goed
schot had afgevuurd op Egcheldoelman Bjorn Oomen, was het
Egchel dat in de 19e minuut een
voorsprong nam. Uit een voorzet
van Colin Bruisten trof spits Leon
Teeuwen via de paal doel, 1-0.
Grashoek kreeg daarna wat corners
te nemen zonder rendement. Na
een appel voor een strafschop in het
Egchelse strafschopgebied, welke
door de leidsman werd weggewuifd,
kwam Grashoek in de 38e minuut
op gelijke hoogte. Egchel kreeg de
bal niet weggewerkt en Tim van
Ophoven was degene die het beslissende tikje gaf.

Na wat schoten en corners voor
beide ploegen werd de thee gedronken
met een 1-1 ruststand. Bij het beginsignaal voor de tweede helft zorgde
een korte maar fikse hagelbui voor een
wit en doorweekt veld, waarna een
mooi lentezonnetje het langs de lijn
weer aantrekkelijk maakte om naar de
verrichtingen in het veld te kijken. Het
was nu vooral Grashoek dat de toon
zette en Egchel moest ver terug, maar
kreeg desondanks nog enkele goede
mogelijkheden met uitvallen door
Mathijs Venner.
In de 70e minuut kwamen
de bezoekers op voorsprong toen
de oudste speler op het veld, Bas
Gloudemans met een prachtige uithaal

in de linkerbovenhoek keeper Oomen
het nakijken gaf, 1-2. Vervolgens
kopte Benny van Berlo uit een vrije
trap voor de geelzwarten maar net
naast en testte hij middels een hard
schot de Egchelse doelman.
In de 90e minuut ging de bal
op de stip vanwege een handsbal in
het strafschopgebied van Grashoek.
Mathijs Venner schoot vanaf 11 meter
raak, keeper Koen Clephas was kansloos, 2-2. In de allerlaatste minuut
was er nog een afgekeurd doelpunt
van Grashoek wegens een over
treding. Zo bleef het bij een terechte
puntendeling op sportpark de Wietel
waarmee beide ploegen vrede
konden hebben.

Thriller in Meijel

Tupos Dames 1 Baarlo
kampioen
Door: Ronald de Jongh, volleybalvereniging VV Tupos Baarlo
Met een voorsprong van drie punten speelde het eerste damesteam van volleybalvereniging Tupos uit Baarlo
haar laatste wedstrijd tegen Peelpush uit Meijel. Dit was op zaterdag 23 april in De Korref in Meijel.
De spanning was te merken in
de eerste set bij Tupos, waar veel
foutjes werden gemaakt en weinig
vertrouwen te voelen was. Deze
set werd verdiend gewonnen door
Peelpush met 25-20. Daarna kwam
het besef dat er echt anders gespeeld
moest gaan worden. Beetje bij beetje
kwam de Baarlose formatie beter in
het spel, wat resulteerde in setwinst, 22-25. In de derde set kwam

de Baarlose trein op gang. Aanvallend
en blokkerend werd het verschil
gemaakt wat een score opleverde van
16-25. Bij een 3-1 uitslag zou de titel
binnen zijn voor de Baarlose dames.
Die druk was te merken en de ‘flow’
verdween een beetje bij Tupos. Mede
doordat Peelpush wederom nieuwe
energie had aangeboord. Bij 20-20 ging
Tupos nog een keer voluit. Alle ballen
werden van de vloer geraapt en alle

aanvallen vielen op de vloer aan
Meijelse zijde. Een killblock van
Rosanne de Vogel en Danielle Görtz
maakte een eind aan deze spannende
wedstrijd.
Daarmee kwam de uitslag op 1-3,
wat Tupos kampioen maakte. Na het
eerste herenteam is nu ook Dames
1 kampioen in de eerste klasse.
Daarmee promoveren beide teams
naar de promotieklasse.
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België Junior & Cadet Open

Succes voor Panningse
Sharon Janssen
Door: Wiel Schers
Met het behalen van een derde plaats bij de Cadetten tijdens de België Junior & cadet Open in Spa heeft de
Panningse tafeltennisspeelster Sharon Janssen zich behoorlijk in de kijker gespeeld.

Nederlandse titels
voor DSG Expression
Baarlo
Niet alleen het resultaat behaald
op een ITTF-evenement dat haar
waarschijnlijk een plaats op de WorldRanking (onder de 15 jaar) zal opleveren, maar meer dat Sharon Janssen
de als nummer één geplaatste Jana
Bernard (30e op de World-Ranking) al
in de eerste ronde (vierkamp) wist uit
te schakelen voor het hoofdtoernooi,
was voor velen een opzienbarende
prestatie.
In een adembenemende partij
waar Sharon met een minimaal verschil
in gamecijfers op een 2-0 achterstand
kwam te staan, bleef zij heel koel en
beheerst zoeken naar de juiste balans

in haar spel. Dat deed zij ook toen haar
Belgische tegenstandster in een zenuwslopende vierde game, die een meest
bizarre en miraculeuze slotfase kende,
een paar keer op matchpoint kwam
te staan. Sharon won deze game met
16-14. Ook in de vijfde game leidde dit
tot onvoorstelbaar mooie rally’s. Sharon
kwam al snel op voorsprong maar haar
opponent kwam goed terug en op een
spectaculaire wijze ging de slotfase van
de wedstrijd in, uiteindelijk won Sharon
met 11-9.
Ook in de kwartfinale op zondag versloeg de nummer 1 van de
Nederlandse ranglijst een beetje

onverwacht de sterke Spaanse Carmen
Henares met de cijfers 3-1. De Spaanse
probeerde nog met meer druk Sharon
op de knieën te krijgen maar zij liet
zich niet meer verrassen.
In de strijd om die felbegeerde
finaleplaats begon zij voortvarend
tegen de Belgische Maelys Dahy,
de nummer 49 van de World-Ranking.
Sharon won de eerste game zeer
verrassend met 11-3, verloor vervolgens met 5-11 maar moest ook in de
daaropvolgende twee game met nipte
cijfers 9-11 en 11-13 haar tegen
standster feliciteren. Maelys Dahy wist
even later ook de finale te winnen.

Door: Piet de Wit, dans- en showgroep DSG Expression Baarlo
Voor dans- en showgroep DSG Expression was zondag 24 april een
succesvolle dag. De Baarlose showdanseressen namen daar deel aan het
Nederlands kampioenschap van de International Dancesport Association
(IDA), die plaatsvond in het Zuid-Limburgse Partij. Expression behaalde daar
een vierde plaats, drie vice-Nederlands kampioens- en vijf Nederlands
kampioenstitels.
In de B-klasse deed Danée
Timmermans ontzettend haar best in de
categorie gardesolo’s 8 tot en met 11
jaar, maar ze greep met de behaalde
vierde plaats net naast de bekers. Met
de hele gardegroep behaalde ze echter
een welverdiende eerste plaats en dus
de eerste kampioenstitel voor Baarlo.
Maud Timmermans en Robin
Janssen behaalden voor hun vlinderdans bij de showparen eveneens de
kampioenstitel. Het slaapfeestje van
de showgroep behaalde de vicekampioenstitel. Het werd in de A-klasse
erg spannend of de Welcome to the
dollhouse-showgroep de titel zou
prolongeren, maar de groep kwam
ééntiende punt tekort.

De showgroep 12 tot en met 15
jaar haalde voor de derde keer achter
elkaar de titel Nederlands kampioen
binnen, deze keer met de Piccolodans.
Bij de senioren schoof Aniek Jacobs een
plaats op in de ranking ten opzichte van
die van de vorige Nederlandse kampioenschappen. Zij behaalde zondag
de vice-Nederlands kampioenstitel.
De gardegroep behaalde evenals de
vorige twee seizoenen de Nederlands
kampioenstitel. En ook de showgroepdanseressen werden voor de derde
keer achter elkaar Nederlands kampioen. Het seizoen wordt zaterdag 7 mei
afgesloten met de Euregio-titelstrijd
voor de daarvoor gekwalificeerden in
het Duitse Hückelhoven.

Wist u dat…

Finale Jeugd Judo Competitie in Belfeld

Succes voor Judoclub Helden
Judoclub Helden nam zondag 24 april deel aan de finale van de Jeugd Judo Competitie in Belfeld. In totaal
deden vier teams van de Heldense club mee aan de competitie. Het meisjesteam tot 12 jaar met Marlouk
Colbers, Meike Timmermans, Ivy Kranen, Isis van Dril, Noa Janssen en Suus Horvath werd voor het derde jaar
kampioen. De teams van 2Move Belfeld/Reuver, Jigoro Kano Sevenum, Judo Ryu Maasduinen en Hercules
Echt werden allen met 4-1 verslagen door Helden. De dames tot 15 jaar werden vierde in de poule. Bij de
jongens tot 12 jaar deed JC Helden met twee teams mee. Team 1 werd vierde in de derde poule en het
tweede team werd derde in poule 2.

• u bij stichting Leergeld financiële hulp kunt aanvragen
voor sport-/muziekles of andere hobby’s van uw kind?
• in Panningen een meneer op leeftijd op zoek is naar
een wandelmaatje?
• er in Peel & Maas verse, warme maaltijden aan huis
bezorgd worden voor mensen die niet (goed) meer zelf
kunnen koken?
• dat er op 8 juni weer een (gratis) workshop ‘kinderen
& emoties’ van start gaat voor ouders?
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij Info & Advies
in het Huis van de Gemeente tussen 8.30 - 12.00 uur?
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

Geen setwinst Heren VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Kessel kon zaterdag 23 april net geen setje pakken in de
laatste competitiewedstrijd tegen Stravoc.
Alle sets, op de tweede set na,
waren erg close waarin de heren
steeds net niet de winst naar zich toe
konden trekken. De wedstrijd ging
nergens meer om en dat was ook

te merken aan de sfeer in het veld. Er
werd bij vlagen goed gespeeld. Al met
al was het een mooie afsluiter van een
goed seizoen. Met een verdienstelijke
zesde plaats mocht het team niet kla-

gen met de weinige trainingsarbeid
en krappe selectie, waar vaak slechts
zes mannen speelden. Daarom zoekt
het herenteam ook nog nieuwe spelers voor het komende seizoen.

Jeugdtoernooi RKMSV
gaat verder onder nieuwe naam
Het internationale Top-C toernooi in Meijel gaat vanaf dit jaar verder als het RKMSV Under 15 tournament.
De organisatie heeft voor deze naamsverandering gekozen om de vele buitenlandse teams meer duidelijkheid te
geven. Het toernooi wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 21 en zondag
22 mei op sportpark De Starte in Meijel.
Het deelnemersveld van de
jubileumeditie bestaat dit jaar weer
uit een internationaal gezelschap. Zo
komt Right To Dream uit Ghana haar
titel verdedigen en wil tweevoudig
winnaar FC Kopenhagen er alles aan
om de beker mee terug te nemen
naar Denemarken. Daarnaast keert

Fulham FC voor de vijfde keer terug
naar Meijel, wordt het deelname nummer drie voor Rangers FC uit Schotland
en neemt het Griekse Panathinaikos
voor de tweede keer op rij deel.
Een van de nieuwkomers op
het toernooi is Southampton FC uit
Engeland. Daarnaast debuteren ook

Arminia Bielefeld uit Duitsland en KV
Mechelen uit België op het Under 15
tournament. De Nederlandse inbreng
bestaat dit jaar uit FC Twente, NEC/
FC Oss en partnerclub VVV/Helmond
Sport. Ook het regioteam onder de
naam Peel en Maas United ontbreekt
niet.

Overwinning in slotseconde bepaald

Bevo revancheert zich na
bekernederlaag
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het publiek genoot van een schitterende en spannende pot handbal op zaterdag 23 april. Na de zeperd
tegen Aalsmeer enkele dagen eerder en waarbij een plek in de bekerfinale werd verspeeld, waren de spelers van
het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc getergd en gebrand op een revanche op zichzelf.

Kampioenschap
voor volleybaldames
recreanten 2 Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2015-2016 is het de
Dames Recreanten 2 van volleybalvereniging Kessel op zaterdag 23 april
uiteindelijk toch gelukt de kampioenstitel te grijpen.
Na een nek-aan-nek race met
ActiveRooy uit Venray, waarin beide
teams geen enkele nederlaag incasseerden, lukte het Dames Recreanten 2
van VC Kessel om het kampioenschap
te grijpen en zo te promoveren naar de
derde klasse. Lange rally’s, onbegrijpe-

lijke punten en geweldige reddingen.
Na de verlossende score en de 3-0
voorsprong was de ontlading enorm.
De receptie wordt door de vereniging
op 3 juni gehouden om 20.00 uur in
de VC Kessel kantine, gelegen bij de
sportzaal in Kessel.

Laatste thuiswedstrijd

Winst dames
VC Olympia
Door: Ron van Tongerlo, volleybalvereniging VC Olympia
Er stond zaterdag 23 april niets meer op het spel voor de dames van
het eerste team van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen. De
tweede plaats, die recht geeft op promotiewedstrijden, was vorige week
al veilig gesteld. Toch wilde het team de teleurstellende wedstrijd van
vorige week recht zetten. Achilles uit Beugen was de ploeg die eraan
moest geloven.

Merijn Haenen kondigde vooraf
aan, dat de verliespartij hem extra
motiveerde. Hij hield zijn woord.
Met zeven doelpunten was Haenen
een van de bepalende spelers. Bevo
begon goed door een 2-0 voorsprong
te nemen. Op een gegeven moment
bedroeg de voorsprong drie doelpunten (12-9), maar door aanspeelfoutjes
voorin wist Volendam met snelle
counters in de spannende slotfase
van de eerste helft toch nog langszij
te komen: 13-13. Opvallend was dat
sterspeler Jorn Smits van Volendam
nauwelijks in het spel voorkwam. De

dekking van Bevo hield hem op veilige
afstand van de uitstekend keepende
Bart Ravensbergen.
In de tweede helft ging het
geruime tijd gelijk op. Een strafworp
van Haenen (19-18) vormde na bijna
45 minuten spelen het breekpunt van
de wedstrijd. Bevo geloofde weer in
de overwinning en vertaalde dat in
een prachtige eindfase. Na de 22-18,
Haenen rondde een break fraai af,
kwam Volendam nog terug tot 22-20,
maar daar was de thuisploeg niet van
onder de indruk. Via 24-20, met een
schitterend doelpunt van Niek Jordens,

en 27-23 door een fraaie treffer van Rik
Elissen bepaalde Haenen met een strafworp in de slotseconde de eindstand op
30-26 en barstte in De Heuf een juichstemming los. “Een zenuwenwedstrijd”,
oordeelde Martin Vlijm. “Tot 16-16 was
het kantje boord. Daarna kwam het
geloof terug in de ploeg. En dat is knap,
omdat we met twee middenopbouwers
moesten spelen door de afwezigheid
van Robin Jansen. Bart keepte goed en
we hervonden ons ritme op het juiste
moment. Daar komt bij dat het publiek
geweldig was. Honderd keer beter dan
tegen Aalsmeer.” (Foto: EbischMedia)

In de eerste set bleven de
gasten tot 10-10 redelijk bij. Daarna
schakelde Olympia een tandje bij en
kon het weglopen naar een 21-12
voorsprong. Een goede spelverdeling
zorgde dat vooral de buitenspeelsters
een hoog scoringspercentage haalden.
Helaas bracht de servedruk niet het
gewenste resultaat. Er werden vier
serves gemist en er werd ingetogen
geserveerd, wat de tegenstander de
mogelijkheid gaf meer aanvalsdruk te
zetten. Het resultaat hiervan was dat
de gasten langzaam terugkwamen
en de Heldense coach op 23-18 zijn
toevlucht nam in een time-out. Na
de puntjes op de i gezet te hebben
maakte men de set met 25-20 af.
In de tweede set werd
voortvarend geserveerd door
Maud Rutten. Een 12-4 voorsprong
werd snel genomen. Vanaf dat
moment zakte het niveau van
vooral de servepass en kon er geen
aanvalsdruk meer gezet worden. De

spelverdeelsters moesten redden in
plaats van spelverdelen. Men bleef
hard werken, maar de energie ging
verloren aan verdedigen. Achilles
kwam bijna langszij bij het zestiende
punt. Dat was het moment dat
Olympia het initiatief weer kon
oppakken en de setwinst met 25-21
veilig kon stellen.
Tijdens de derde set werd tegen
een achterstand van tien punten
gekeken en deze werd dan ook
kansloos met 15-25 ingeleverd.
De vierde set lukte het weer niet om
de tegenstander de wil op te leggen.
Tot halverwege de set ging het gelijk
op. Aanvallend was Achilles vooral
op de middenpositie veel sterker
en kon deze niet gestopt worden.
Na een tactische wissel bij Olympia
die een kill-blok opleverde, kwam het
geloof terug. Aniek Haenen, die een
ongelukkige wedstrijd speelde, was
de beslissende factor. Zij maakt de
wedstrijd af met vijf punten.
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Onthulling Peeltroef
Medelo in Meijel
Gedeputeerde Johan van den Hout van Noord-Brabant komt op zaterdag 30 april Peeltroef Medelo in het
centrum van Meijel openen. Op hetzelfde moment opent de Limburgse gedeputeerde Patrick van de Broek Peeltroef
de Koningshoeven in Helenaveen. De onthullingen vinden tegelijkertijd plaats om 13.30 uur in de twee dorpen.

Heropening Gruttewei
Na anderhalf jaar voorbereiden en klussen wordt speeltuin
De Gruttewei in Kessel op zondag 1 mei officieel heropend.
Meer dan veertig vrijwilligers
hebben de afgelopen maanden de
oude speeltuin vernieuwd. Er is een
natuurlijke speelomgeving gecreëerd
en een voetbalkooi gerealiseerd. Naast
de vrijwilligers uit Kessel hebben ook
diverse bedrijven uit de omgeving hun
steentje bij gedragen door middel van
financiële steun of het ter beschikking
stellen van diensten. In de week
voorafgaand aan de heropening zijn
nog een vogelnestschommel, een
duikelrek en een nieuwe glijbaan
geplaatst. Eind mei wordt de speeltuin

nog uitgerust met een kabelbaan van
twintig meter lang. Tijdens de dag van
de heropening op zondag 1 mei starten
de festiviteiten om 12.00 uur, waarna
om 13.00 uur de speeltuin officieel
heropend wordt door enkele kinderen
uit de buurt samen met wethouders
Arno Janssen en Roland van Kessel. Om
14.30 uur start de tombola waarbij
meer dan tachtig prijzen van lokale
ondernemers te winnen zijn. De
opbrengst van de verkoop van loten,
eten en drinken tijdens de opening
komen ten goede aan de speeltuin.

Bedevaart Ommel
De Meijelse parochie houdt op maandag 2 mei een bedevaart naar
Ommel. Het gezelschap vertrekt om 08.30 uur met de fiets richting de
kerk in Ommel waar om 10.00 uur kapelaan Roger Maenen van Meijel
voorgaat in de viering.

De eerste Peeltroef is al geplaatst in Meijel
“De dubbele onthulling symboliseert de unieke samenwerking tussen
de Brabantse en Limburgse provincies
en hun peeldorpen”, laat de organisatie
weten. “De Brabantse en Limburgse
genodigden komen eerder op de dag
op de grens van Limburg en NoordBrabant samen op het punt waar de
kanalen Helenavaart en het Deurnese
kanaal parallel gaan lopen. Daarna
vertrekken de twee gedeputeerden
naar de dorpen voor de officiële
onthulling.”
Peeltroeven zijn speciale plekken
in de Peel, waar een bijzonder verhaal
verteld wordt. Het idee rondom de

kunstwerken is tot stand gekomen
vanuit het Peelvennootschap in
Helenaveen. De leden van dat vennootschap wilden bezoekers nader kennis
laten maken met de cultuurhistorie van
kenmerkende plekken in de Mariapeel,
de Deurnese Peel en de Groote Peel
door het plaatsen van de Peeltroeven
en het achterliggende verhaal van de
plek waar die staat.
Dorpsoverleg Meijel besloot een
samenwerking aan te gaan met het
Peelvennootschap en een Peeltroef
te adopteren. Samen kwamen ze op
het idee om een extra dimensie aan
het idee toe te voegen. “Er wordt een

fietstocht ontwikkeld die de fietsers
langs alle kunstwerken voert”, aldus de
organisatie. “Er komen in totaal twaalf
Peeltroeven in de omgeving te staan
en de tocht wordt zo’n 48 kilometer
lang. Vanaf 30 april is de tocht te
fietsen.”
De Peeltroeven zijn gemaakt in
de vorm van een hoogveenzuil die
van veraf te herkennen is en verder
is er een zitbank die is geïnspireerd
op de kruiwagen van de turfstekers.
De troeven zijn ontwikkeld door De
Peel Natuurlijk, een samenwerking
tussen toeristisch-recreatieve bedrijven
in de Peel.

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

Na afloop van de viering wordt
er bij café Eijsbouts in Ommel koffie gedronken. Daarna vertrekken
de deelnemers aan de bedevaart
gezamenlijk naar het Museum Klok
& Peel in Asten. Daar wordt ook de
lunch genuttigd. De parochie vraagt
mensen die op eigen gelegenheid
naar Ommel gaan om op maandag

2 mei mee te gaan. “Zodat we er
een echte Meijel-dag van kunnen
maken in Ommel”, aldus de activiteitengroep van de parochie. Opgeven
voor de tocht kan door te bellen naar
077 466 90 74 of 077 466 31 62
of tijdens de spreekuren op de
pastorie. Mailen kan ook via secr.
kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl

SNS nu ook
in Panningen
Waar andere banken deuren sluiten,
zijn wij 6 dagen per week open
Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

Voor

moederdag
ga ik naar…..

Lentemarkt De Fabriek Maasbree
De jaarlijkse lentemarkt van dagvoorziening Atelier de Fabriek in Maasbree vond plaats op zaterdag
23 april. De kunstwerken van de cliënten werden weer goed bekeken en gekocht door de vele belangstellenden die een kijkje kwamen nemen. Schilderijen, vogelhuisjes en bordjes stonden klaar om gekocht
te worden bij de dagvoorziening. De twee uur durende markt werd wederom goed bezocht.

Patersstraat 2a, 5981 TS Panningen info@petsnmore.nl

www.petsnmore.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Meiboom opzetten
zo 1 mei 13.00 uur
Organisatie: vriendenclub 1 Mei
Locatie: Markt

Dodenherdenking
wo 4 mei 19.00 uur
Locatie: kerk Baarlo

Rondleiding PS Aero
wo 4 mei 10.00 uur
en 13.30 uur
Organisatie: VVV Baarlo,
PS Aero
Locatie: PS Aero,
Napoleonsbaan Zuid

Beringe

IJzer-/kledinginzameling
za 30 april 10.00-12.00 uur
Organisatie: schutterij
St. Nicolaas
Locatie: schutterslokaal
Donkersveld

28
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Grashoek
Kennismaken
met linedance

zo 1 mei 19.30-21.00 uur
do 5 mei 19.30-21.00 uur
Organisatie: Country linedancevereniging Vodag Helden
Locatie: De Ankerplaats

Drumkids
di 3 mei 19.00-19.30 uur
Organisatie: jeugdslagwerkgroep
Drumband Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis de
Ankerplaats

Kessel

Koningschieten
za 30 april 13.30 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: café De Boesjer

Vogelbeurs

do 5 mei 10.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportvelden De Roode
Egge

Koningslust
Opening kantine

do 5 mei 14.30 uur
Organisatie: voetbalvereniging
VV Koningslust
Locatie: sportpark De Lust

Kennismakingsrit GTM

zo 1 mei 12.00 uur
Locatie: speeltuin De Gruttewei

Grand tour de Bree

wo 4 mei 19.30 uur
Locatie: oorlogsmonument Donk

di 3 mei 19.00 uur
Organisatie:
buurtvereniging Loo
Locatie: stal Loo 11

Dodenherdenking
Dodenherdenking

wo 4 mei 19.45 uur
Locatie: Alexanderplein

wo 4 mei 19.30 uur
Locatie: Everloplein

Dotje voetbaltoernooi
do 5 mei 10.00 uur
Organisatie: Dotje Toernooi
Locatie: sportpark PanningenNoord

Kampioensreceptie
biljarters
vr 29 april 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven

Overdracht
bevrijdingsvuur

Optreden
Laot gaon en Cannonfood

do 5 mei 08.30 uur
Org: Stichting Herberg Papilio
Locatie: recreatiepark BreeBronne

Meijel

Opening Peeltroeven
Dodenherdenking

Kruisprocessie

ma 2 mei 08.30 uur
Organisatie:
parochie Meijel
Locatie: kerk Meijel

Panningen

zo 1 mei 09.00 uur
Organisatie: GTM Maasbree
Locatie: Hens Motoren

wo 4 mei 19.43 uur
Locatie: Kennedyplein

ma 2 mei 19.30 uur
Organisatie:
Spaarkas Biej Ton en Marij
Locatie: café Biej Ton en Marij

ma 2 mei 19.30-21.00 uur
Organisatie: gemeente
Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente

Maasbree

Heropening
speeltuin De Gruttewei

Kienavond

Bijeenkomst Alpe d’HuZesdeelnemers

zo 1 mei 09.00-11.30 uur
Organisatie: Meijels Pracht
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Bedevaart Ommel

Dodenherdenking

Kietfuif Oppuh Kelder
za 30 april 20.30 uur
Organisatie: Kiët Oppuh Kelder
Locatie: de Groeze

Hemelvaartsvolleybal
toernooi

do 5 mei aankomst 11.00 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie:
oorlogsmonument Everlo

za 30 april
13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder
de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

Aspergeshopdag
do 5 mei 11.00-17.00 uur
Organisatie: Centrum
Management Panningen en
Aspergegilde
Locatie: centrum Panningen

Optreden
The Wild Colorado

za 30 april 13.30 uur
Organisatie: Peelgeluk
Locatie: Raadhuisplein

za 30 april 21.30 uur
Locatie: café Pierke

10,-

€

per stuk

Vanaf

€

22,50

Talen Tools® X-bezem
· Incl. steel van 160 cm

per rol

Hozelock® tuinslang
· Lengte: 25 of 50 m
· Diameter inw.: 12,5 mm

€

29,95

per stuk

€

39,-

per stuk

€

210,per stuk

EXTR
KORTI NA
G

Hozelock® slangwagen
· Incl. 20 m slang, startset
en tuinspuit

Ebara® hydrofoor
· Capaciteit tot 3,8 m3/u
· Opvoerhoogte tot 50 m

BeGreen mini regenton
· Inhoud: 100 liter
· Incl. standaard en kraan

Kijk voor meer acties op wildkamp.nl/actiedagen!

OP TU IN
& VIJVE
R
ARTIKE
LE N!

25%

G OP
KORTI N

(POP-UP) SPROEIERS

DOMPELPOMPEN

WATERSLANGEN

ALLE VIJVER-

PVC DAKGOTEN

ARTIKELEN

Wildkamp Beringe Biesen 1 | T 077-3060806
Alle acties zijn incl. BTW en geldig op 6 en 7 mei

28
04

Kerkberichten

service 23

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

www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Emeritus kapelaan Henk Lemmens
06 23 14 94 11 | lemmensh@hetnet.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 mei
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten
en familie
Donderdag 5 mei
H. Mis Hemelvaart 09.00 uur (!)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 mei
Geen H. Mis
Donderdag 5 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur t.i.v.
Thei Vestjens en Toos Vestjens-Berden
Zondag 8 mei
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 april
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Frens van Oijen
(zeswekendienst); Wiel van der
Sterren (zeswekendienst)
Donderdag 5 mei
H.Mis Hemelvaartsdag 10.00 uur (!)
t.i.v. Pastoor Albert Raijmaekers

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 1 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Piet Willems; Nol Jacobs en Nellie
Jacobs-van Maris (mnd); Netje
Joosten-Stammen; overl. oud. Leo
Absil en Maria Absil-Sillen (jaardienst)
en kinderen
Donderdag 5 mei
H. Mis Hemelvaart 10.00 uur –
samenzang t.i.v. voor hen die hun
leven gaven voor onze vrijheid; voor
vrede en verdraagzaamheid in de
wereld
Vrijdag 6 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Overleden
Hai Maessen, 87 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Kerkdiensten
Zaterdag 30 april
Geen H. Mis
Woensdag 4 mei
H. Mis Hemelvaart 17.30 uur t.i.v. de
slachtoffers van oorlogsgeweld
Zaterdag 7 mei
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 28 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 30 april
Geen Viering
Zondag 1 mei
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Thea Schriks (coll); uit dankbaarheid
Maandag 2 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 3 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 5 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur - herenkoor

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 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; Herm Peeters
en opa en oma Peeters-van Lier
Extra collectie misboekjes
Zondag 1 mei
Doopsel van Thomas Neessen in Kapel
bij de Paters Lazaristen
Dinsdag 3 mei
19.00 uur Kruisprocessie in de Loo
Woensdag 4 mei
H. Mis vooravond Hemelvaart 19.00
uur – volkszang t.i.v. de slachtoffers
van oorlogsgeweld en hen die hun
leven gaven voor onze vrijheid
Vrijdag 6 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Overleden
Bertha Kessels-Winkelmolen, 80 jaar

Vastelaoves Ambassade in
Peel en Maas
De mobiele Vastelaoves Ambassade van het Venlose vastelaovesgezelschap De 3-kes was op zaterdag
23 april te gast op de Markt in Panningen. Vanaf 14.03 uur probeerde de organisatie de activiteiten rondom
het BCL-treffen in november in Hout-Blerick, waarbij carnavalsverenigingen uit heel Limburg samenkomen,
onder de aandacht te brengen. De organisatie brengt met de Roadshow een bezoek aan alle 33 gemeentes
in Limburg. Na drie keer 33 minuten werd alles weer ingepakt en vertrok de caravan weer naar de volgende
bestemming. Wethouder Arno Janssen kwam langs om de opening te verrichten en de ‘Laeve de 3!-vlag’
te hijsen.

FTNON-Dofra gevestigd in Horst produceert en verkoopt machines voor de vers
verwerkende industrie, alsmede voor het kweken van champignons. Onder
onze afnemers bevinden zich vooruitstrevende telers, maar ook internationaal
bekende industriële verwerkers van groenten en fruit zoals Heinz, Domino’s
Pizza, Del Monte, Bonduelle en Cêla Víta. De machines en productielijnen van
FTNON-Dofra worden wereldwijd afgezet.

Wij zijn op zoek naar een:

Tekenaar / Constructeur m/v
Als tekenaar/constructeur ben je onder andere
verantwoordelijk voor:
het opstellen van offertetekeningen;
het doorvoeren van aanpassingen in bestaande
ontwerpen;
het ontwerpen en tekenen van nieuwe
machines;
het uitvoeren van berekeningen, waaronder
sterkteberekeningen.

Je profiel
Wij zijn op zoek een capabele, zelfstandig
opererende medewerker die bereid is initiatief
te nemen en die voortdurend streeft naar
vernieuwing en verbetering.

www.ftnondofra.com

Belangrijk is dat je:
minimaal drie tot vijf jaar ervaring hebt als
Tekenaar/Constructeur in de machinebouw;
ervaring hebt met het toepassen van
roestvrijstaal, bij voorkeur in de food-sector;
ervaring hebt met het gebruik 3D
engineeringssoftware, bij voorkeur Inventor of
Solid works;
een opleiding hebt als werktuigbouwkundige of
vergelijkbaar;
MBO/HBO werk- en denkniveau hebt.

Voldoe je aan dit profiel, solliciteer dan
vandaag nog!
Voor sollicitaties en nadere informatie kun je
terecht bij Johan Ramaekers, op telefoonnummer
077 399 98 88 of per e-mail aan info@dofra.nl

FTNON Dofra b.v.
Nijverheidsstraat 11, 5961 PJ Horst
The Netherlands
+31 (0)77 399 98 88

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

AddWash
Voeg kledingstukken toe tijdens het wassen!

NIET TEVREDEN? GELD TERUG!
SAMSUNG ADDWASH 30 DAGEN OP PROEF

DE GROOTSTE WITGOEDSPECIALIST VAN LIMBURG!

MAX.

MAX.

8

KG

8

KG

GRATIS

1400

NU

BEZORGEN &
INSTALLEREN

1400

649,-

TOEREN

SAMSUNG

WASMACHINE WW80K5400

MAX.

TOEREN

GRATIS

NU

BEZORGEN &
INSTALLEREN

KG

1600

749,-

TOEREN

GRATIS

NU

BEZORGEN &
INSTALLEREN

899,-

SAMSUNG

SAMSUNG
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WASMACHINE WW80K6404QW/EN
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9

WASMACHINE WW90K6604QW/EN

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

