Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina

BARBECUE & BUFFET

19
05
2

0

1

11
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

6

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Historische voorwerpen: grensstenen Baarlo
De Kever
berg is
een van
de oudste
kastelen
van
Nederland
pagina

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

pagina

Ook ideaal
voor bedrijven

04

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

02

Tijdelijke
woon
contracten
opnieuw in
de raad
pagina

03

Zebrapad
Kanaal
straat
Beringe
moet
smaller
pagina

05

Met de
Kreidler
Florett
even
terug naar
vroeger
pagina

20

Mini Voetbaltoernooi
SV Egchel
Op eerste pinksterdag zondag 15 mei vond het jaarlijkse SV Egchel Mini Voetbaltoernooi plaats. De velden van voetbalvereniging SV Egchel, gelegen in Panningen, waren
wederom het decor van de wedstrijden. Vanaf 10.00 uur stonden 58 ploegen uit de hele regio op het veld om een gooi te doen naar de prijzen. Bij het toernooi strijden teams
van één keeper en vijf veldspelers tegen elkaar in drie verschillende categorieën. In de categorie Sportief wist Vergane Glorie de eerste plek te behalen. Bij Recreatief was
Wiet te Wiet 2 het beste team. De damespoule werd gewonnen door MVC dames 1. De voorspelde regen bleef uit op zondag, waardoor de organisatie tevreden kon zijn over de
belangstelling. Na afloop van het voetballen ging het feest vrolijk verder in de feesttent bij de kantine.

College kiest voor Joep en Monique van Schaijk

Raadhuis Meijel gegund aan Egchelse ondernemers
Het voormalig gemeentehuis van Meijel komt waarschijnlijk in handen van de Egchelse ondernemers Joep en
Monique van Schaijk. Het College van B&W van Peel en Maas besloot op maandag 9 mei in te stemmen met de
gunning van het raadhuis aan het echtpaar Van Schaijk. De verkoop leverde eerder dit jaar problemen op toen
potentiële koper Ronald van Tilborg uit Meijel de financiering niet rond kreeg.
Het college maakte begin april
bekend dat de verkoop aan Van Tilborg
niet doorging, omdat hij de finan
ciering niet rond kreeg. Daarna werd
een onafhankelijke horecamakelaar
ingeschakeld die acht geïnteresseerde
partijen benaderde en uiteindelijk
van twee een bod op het voormalig
gemeentehuis kreeg. Het bod van
Joep en Monique van Schaijk bleek
het beste en werd zodoende uit
gekozen door het college. Van Tilborg,

eigenaar van café De Vangrail in Meijel,
won drie jaar geleden de prijsvraag die
de gemeente had uitgeschreven voor
het pand. Eind vorig gaf hij eerst aan
het bod geen gestand te kunnen doen
en later weer dat het wél ging lukken.
In maart vroeg Van Tilborg langer de tijd
om een bankgarantie te regelen. Die tijd
kreeg hij niet en de deal ketste definitief
af. De ondernemer werd niet benaderd
opnieuw een bod te doen. “Dat komt
omdat de gemeente geen vertrouwen

heeft in de financiële gegoedheid van
de heer Van Tilborg, mede door de
voorgeschiedenis”, laat een woord
voerder van de gemeente weten. Joep
en Monique van Schaijk uit Egchel,
eigenaren van restaurant en Wijnerij De
Belaeving in Helden en Egchel, hebben
verschillende plannen met het voormalig
raadhuis in Meijel. Joep: “De kantoor
ruimtes willen we verbouwen tot hotel
annex woonruimte. Het worden budget
kamers waar mensen ook voor langere

tijd kunnen zitten. Dus ook als iemand
bijvoorbeeld zijn huis aan het verbou
wen is, kunnen ze bij ons voor weinig
geld verblijven. Of als bouwvakkers hier
gedetacheerd zijn of iets dergelijks.”

Sociale
ontmoetingsplaats
De raadzaal wordt verbouwd tot
restaurant en aan de voorkant van het
gebouw moet een terras verrijzen.
Een andere zaal in het pand krijgt
een speciale functie. “Dat wordt een
restaurantje waar de hotelgasten, maar
ook mensen uit Meijel voor weinig geld
kunnen komen ontbijten of dineren”,

vertelt Joep. “Meijelnaren die alleen
zijn of geen tijd of zin hebben om te
koken, kunnen hier aanschuiven. Het
wordt betaalbaar zodat de mensen
zeggen dat ze voor dat geld niet zelf
hadden kunnen koken. Een beetje
een sociale ontmoetingsplaats.”
Joep hoopt dat het terras al in de
zomer open kan zijn voor het publiek.
“We hebben al veel plannen, maar de
verkoop is nog niet helemaal rond.
Ik hoop en denk dat het binnen één
of twee weken geregeld is, zodat we
kunnen beginnen met verbouwen.
Het wordt een uitdaging om het dan
op tijd af te hebben, maar dat hebben
we al vaker voor elkaar gekregen.”
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Archeologisch rapport herbouw gepresenteerd

De Keverberg is een van de oudste kastelen
van Nederland
Het archeologisch rapport dat is opgesteld rondom de herbouw van
Kasteel De Keverberg in Kessel, is op woensdag 11 mei gepresenteerd.
Uit dat rapport is op te maken dat het kasteel één van de oudste kastelen
van Nederland is en er al rond het jaar 900 mensen woonden.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo ontving het rapport woensdag
11 mei officieel uit handen van Har
Timmermans van Kasteel De Keverberg
en Xavier van Dijk van RAAP, het
onderzoeks- en adviesbureau voor
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archeologie en cultuurhistorie in
Nederland. Dat onderzoek werd gedaan
in opdracht van de eigenaren van het
kasteel, Stichting Behoud Kasteel
De Keverberg.

Romeins
bouwmateriaal
De vondsten van de archeologen
gaan helemaal terug naar de
prehistorie. Uit die tijd zijn enkele
vuurstenen voorwerpen gevonden. De
burcht in Kessel is gebouwd op een
hooggelegen Maasterras dat gevormd
is in de IJstijd en dat in de prehistorie
werd bewoond door rondtrekkende
jagers. Eeuwen later, rond het jaar 900,
werd de plek volgens het onderzoek
van RAAP ook al bewoond. Er werden
onder andere scherven aangetroffen
van potten en ander aardewerk, wat
volgens de onderzoekers een goede
aanwijzing is dat die plek ook in de
tiende eeuw werd gebruikt. Ook werd
er Romeins bouwmateriaal gevonden,
dat afkomstig moet zijn van twee
Romeinse villa’s in Kessel-Eik en
het gehucht Hout. De villa’s liggen
ruim 4,5 kilometer uit elkaar. Precies
halverwege ligt Huys Kessel, Kasteel
De Keverberg. Onderzoekers houden
er rekening mee dat het kasteel dicht
bij een belangrijke, Romeinse plek ligt,
zoals een villa of tempel.

Tien kilo botten
Kasteel De Keverberg mag tot een
van de oudste kastelen van Nederland
worden gerekend. Het eerste
stenen gebouw dateert van de elfde
eeuw, toen een grote woontoren
uit natuursteen opgetrokken werd.
Deze was met een wal en een gracht
begrensd en moest de belangen
van de graaf van Kessel verdedigen.
De toren straalde macht en status uit
door de bouwmaterialen die werden
gebruikt. Dat geeft aan dat de burcht
rijke en machtige bewoners had.
Daarnaast werd er bijna tien kilo aan
botten gevonden, voornamelijk van
varkens, schapen of geiten en jachtwild
zoals edelhert en haas. In 1107 werd
Hendrik I van Kessel als eerste graaf
van Kessel vermeld in historische
bronnen. Hendrik I behoorde tot
een nieuwe en invloedrijke groep
krijgslieden die veel grond bezat en de
bouw van bijvoorbeeld een woontoren
kon veroorloven.

De Keverberg tijdens de herbouw (archieffoto: Jac Willekens, fotoclub KiekZe)
In 1922 kwam het kasteel in handen
van de eerste, niet-adellijke eige
naars: de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid. Kasteel De Keverberg
werd op 17 november 1944 groten

deels verwoest door oorlogsgeweld.
Het kasteel kon niet worden herbouwd
door de zusters, waardoor de burcht
een ruïne werd die in 1953 door de
gemeente Kessel werd gekocht. In

november 2011 werd door de gemeen
teraad van Peel en Maas akkoord gege
ven voor de herbouw van het eeuwen
oude kasteel, waarvan de nieuwbouw
vier jaar later werd geopend.

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

In 1944 grotendeels
verwoest
In de vijftiende en zestiende eeuw
werd de burcht, met het militaire
karakter, getransformeerd tot een adel
lijke woning en kan er gesproken wor
den van Huys Kessel. Baron Frits was
de laatste adellijke bewoner van het
kasteel. Hij stierf in 1876. De loden kist
waarin hij vorig jaar werd gevonden,
is sinds maandag 16 mei te bezich
tigen in de kelder van De Keverberg.

Pinkstermarkt in Panningen
Bezoekers van de pinkstermarkt in Panningen konden op maandag 16 mei opgelucht ademhalen.
Waar de paasmarkt van 28 maart werd afgelast vanwege de harde wind, kon er op tweede pinksterdag
gewoon langs de vele kraampjes in het centrum van Panningen gestruind worden. Van 09.30 tot
16.00 uur liep het centrum vol met onder andere koopjesjagers en verzamelaars die weer hun ogen
konden uitkijken. Zo ook bij de snoepkraampjes, waar de honderden verschillende kleuren en geuren
de zintuigen tartten.
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Inwoners Irenehof gesommeerd te vertrekken

Tijdelijke wooncontracten
opnieuw in de raad

Lekkere speltkoeken!

De gemeenteraad van Peel en Maas gaat de contracten van woonurgenten in tijdelijke woningen opnieuw
bekijken. Dit vanwege het initiatief van Lokaal Peel en Maas-raadslid Tiny Valckx. Zij stelde vragen aan het College
van B&W na klachten gehoord te hebben van bewoners van wooncomplex Irenehof in Panningen dat ze geen
vervangende woonruimte konden vinden binnen de gestelde termijn van twee jaar.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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De gemeenteraad kan de termijn
van twee jaar, die de bewoners krijgen
om een andere woning te vinden,
aanpassen en dus eventueel verlengen.
De raad was in het verleden zelf
verantwoordelijk voor de gestelde
termijn. “Nu blijkt echter dat er
voor sommige mensen iets anders
verzonnen moet worden. De termijn
van twee jaar is niet voor iedereen
haalbaar”, aldus Tiny Valckx.

Termijn niet voor
iedereen haalbaar
Valckx laat weten dat de inwoners
van Irenehof verrast werden door
woningcorporatie Wonen Limburg die
het complex beheert en onderhoudt.
“De bewoners kregen een brief
waarin ze werden gesommeerd om
het pand op 2 juni leeg en conform
de huisregels achter te laten”, laat
ze weten. “En dat ondanks dat zij

meerdere malen gereageerd hebben
op het woonaanbod en geen woning
toegewezen hebben gekregen.”
Valckx denkt dat de regels niet bij
iedereen even goed werken. “Ik ken
de doelgroep en ik weet dat er veel
kwetsbare mensen tussen zitten”,
vertelt ze. “Er wonen bijvoorbeeld
alleenstaande dames met jonge
kinderen. Die kunnen ergens anders de
huur echt niet betalen. Ze betalen nu
ongeveer 400 euro, meer kunnen zij
gewoon niet kwijt per maand.”

Vaak
kruimelgevallen
“Het gros van de mensen vindt wel
binnen twee jaar een geschikte woning
en kan vertrekken uit Irenehof”,
gaat Valckx verder. “Het gaat om de
kruimelgevallen waarbij dat niet lukt.
Als gemeenteraad hebben wij de taak
om die ook te helpen. Ik zou graag

zien dat daar maatwerk voor geregeld
wordt. Dat er iemand met die mensen
gaat kijken naar de opties en advies
geeft.”
De bewoners die gesommeerd
werden te vertrekken, kregen te horen
dat ze een half jaar langer krijgen
om een geschikte woonruimte te
vinden, zo liet Wonen Limburg weten.
“Maar dat is ook nog te kort”, vertelt
Valckx. “Ze zijn in sommige gevallen
tevreden met de woning en willen
helemaal niet weg. In een ander dorp
of gemeente is ook niet echt een
optie. Ze hebben in Panningen hun
roots en netwerk en daar moeten ze
nog regelmatig een beroep op doen.
Dat kun je niet zomaar weghalen.”
Vanwege de problemen besloot
Valckx het onderwerp aan te kaarten
en terug op de agenda te zetten.
Valckx: “Ik ga ervoor zorgen dat er de
komende weken veel over gesproken
wordt.”

Brandhaarden in Maasbree

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de bossen achter het
crematorium in Blerick. Daar werden meer dan acht brandjes gesticht tussen dinsdag 10 en donderdag 12 mei.
Een aantal van die brandhaarden bevonden zich op Maasbrees grondgebied.
De brandweerkorpsen van Panningen
en Baarlo rukten ook een keer uit.
Vanwege het droge weer was er in die
periode sprake van code oranje. Dat
betekende dat er met extra materiaal
uitgerukt werd om grootschalige
bosbranden te voorkomen.

•

•
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Wij werken grenzeloos
groen en grondig
Tongerveldweg 17 - 5993
Maasbree
WijNH
zoeken
een - Tel. (077) 465 21 92

www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

Allround
Trekkerchauffeur

m/v

met ervaring op gebied van spuitwerkzaamheden.

Ben jij diegene die we zoeken?
Wij bieden je een prettige werksfeer en prima
arbeidsvoorwaarden.
Voor inlichtingen kun je contact met ons opnemen.
Reacties graag richten aan:

Politie zoekt pyromaan
na natuurbranden
Het ging telkens om kleine
brandjes die de brandweer
snel onder controle had.
De brandweerkorpsen van
Maasbree en Venlo waren steeds
snel ter plaatse, waardoor er
geen grote schade ontstond.

9,

99
Wij
en onze medewerkers wensen
onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
en een
fantastische
Alaaf!
GroenRijk
Maasbree
Kanaalweg 7 carnaval
077-4650080 toe.
groenrijkmaasbree.nl
HQHHQ
JH]RQG6

Getuigen die een brandstichter
of verdacht persoon zien in de
omgeving van het crematorium
worden verzocht meteen 112 te
bellen. Andere getuigen kunnen zich
melden via 0900 88 44 of bij het
politiebureau.

Tongerveldweg 17 - 5993 NH Maasbree - Tel. (077) 465 21 92
info@loonbedrijfseelen.nl www.loonbedrijfseelen.nl

Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar

weekend- en
vakantiehulpen m/v
Ben jij een actieve, zelfstandige, leergierige persoon?
Ben jij minimaal 16 jaar en wil je wat bijverdienen?
Stuur dan nu een sollicitatie met cv naar Cathelijne Peeters
via cathelijne@bakkerpeeters.nl

Baarskampstraat 44, 5995 AW Kessel
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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.

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.

Workshop glasversmelten. Creëer
je eigen unieke glaswerkstuk d.m.v.
glasversmelten bij La Jina glaswerken.
Op woensdag 8 juni van 19.30-22 uur
bij Minne Toko, Meijel. Voor meer info
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.

Te koop verse asperges/koppen en
stukken/vele soorten vollegrond
en kasgroenten, vastkokende en
kruimige aardappelen. Maandags en
zaterdag na 12u gesloten. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a 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

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Rommelmarkt TTC Panningen ‘74.
Zondag 22 mei van 11:00 t/m 15:30
uur. Minister Calsstraat 3 te Panningen
(sportcomplex de Riet). Speelgoed,
servies, elektronica, kleding, etc.
Entree € 2,- p.p. Kinderen t/m 12 jaar
gratis.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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.

24 mei 2016 word ik

80 jaar

Te huur: appartement op de 2e
verdieping in het centrum van
Maasbree. Voor meer informatie:
www.heikevastgoed.nl of bellen naar
06 55 12 69 96.

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Pioenen. Rood, roze of wit. Pioenen
zijn altijd mooi. Vosberg 16 Panningen.
Vakantie in Kroatië. Vakantieappartement te huur in Kroatië
www.villarubina.com

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Dit wil ik niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Daarom
hou ik een receptie
van 18.00 tot 20.00 uur
a.s. dinsdag bij de
Heldense Bossen.

Riet Verlaek-Pennings

Historische voorwerpen
6/12

Grensstenen Baarlo
kennen, dateert van de zeventiende
eeuw en dankt zijn naam aan de
adellijke familie Van Erp. De familie
bewoonde en bezat het kasteel van
1787 tot 1962. De familie Van Olne
was eveneens een adellijke familie
die kasteel De Berckt en later ook
kasteel Scheres bewoonde. Het
geslacht stierf in 1891 uit toen de
laatste Nederlandse erfgenaam,
baron Josephus Ernestus Hubertus
Wilhelmus (Wilhelm) d’Olne,
overleed op 42-jarige leeftijd.
Tot 1830 was de familie d’Olne
eigenaar van De Berckt, dat
het kasteel verkocht aan baron
Scherpenzeel-Van Heusch. Die
vertrok in 1869, waarna het kasteel
door andere families werd bewoond.

Kasteelheren
eigenden grond toe

De drie grensstenen. Met een roze stift heeft
Ben Peeters de initialen gemarkeerd ter verduidelijking
Alle dorpen van gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert HALLO Peel en Maas de geschiedenis van
die dorpen een beetje meer in beeld te brengen. In samenwerking met de historische werkgroepen wordt er iedere week een voorwerp uitgelicht en
onder de loep genomen. Baarlonaar Ben Peeters (73) heeft drie grensstenen in zijn bezit. Deze stenen markeerden de grond die eigendom was van de
adellijke families die de kastelen in Baarlo bewoonden.
Ben Peeters, agrariër,
a mateurarcheoloog en bestuurs
lid van Historische Werkgroep
De Borcht Baarlo, heeft de drie
grensstenen al jarenlang in zijn
bezit. “De eerste steen kwam
tevoorschijn toen mijn buurman,
kaasboer Van Heeswijk, zijn land
aan het bewerken was”, aldus
Ben, die in de buurtschap Oyen in
het grensgebied tussen Kessel en
Baarlo woont. “Van Heeswijk woont
in een boerderij die heel vroe
ger een boerderij van de familie
Van Erp was, die ook het naar hen

vernoemde kasteel D’Erp bewoonden.
In 1985 was hij met een kraan aan het
werk, toen er een grote steen boven
de grond uit kwam. Die rolde van
de zandwal zo op mijn land. Toen ik
hem zag liggen, had ik meteen door
wat het was en heb hem mee naar
huis g
 enomen. Daar had de buurman
overigens geen problemen mee.”

VE, VO en SVHM
Eenmaal thuis werd het vermoe
den van Ben bevestigd: het ging
om een grenssteen van een van de
bekende families die Baarlo hebben

bewoond: de familie Van Erp, of ‘VE’,
zoals in de grenssteen was gekerfd.
De andere twee grensstenen ontdekte
Ben zelf. Op de twee andere stenen
staan ‘VO’ en ‘SVHM’. “Die afkortingen
verwijzen naar de families Van Olne
(officieel d’Olne, red.) en ScherpenzeelVan Heusch”, aldus Ben. De drie stenen
zijn gemaakt van Naamse hardsteen,
een soort kalksteen dat gewonnen
werd uit de kalksteengroeven in België.
De Naamse steen werd vaak via de
Maas aangevoerd. De tot grensstenen
bewerkte stenen werden rechtop in
de grond gezet en met een ketting

vastgeklonken. Ben: “Het is een heel
bewerkelijke steen die veel toepassin
gen heeft en weervast is.”

Uitgestorven
geslachten
Het kastelendorp Baarlo kent
vier kastelen. Kasteel D’Erp, kasteel
De Berckt, riddergoed De Raay en
kasteel Scheres. De historie van de
grensstenen heeft alles te maken met
de kastelen D’Erp, Scheres en De Berckt,
die door belangrijke families werden
bewoond. Kasteel D’Erp zoals we het nu

“Alle drie de families waren van
adel. Vroeger mocht je jezelf adellijk
noemen als je 200 jaar, of acht
kwartieren, aan familiedocumenten
kon overhandigen. Het was
meestal de katholieke kerk die
die documenten bijhield”, aldus
Ben. “Hun wegen kruisten zich ook
regelmatig. Er waren veel ruzies
onderling, maar dochters en zonen
trouwden onderling ook met elkaar.
Daardoor bezaten ze enorm veel
grond in Baarlo.” Kasteelheren
eigenden zich destijds grond toe,
terwijl de inwoners van het dorp
niets bezaten. Om aan te geven welk
perceel eigendom van welke familie
was, plaatsten ze grensstenen in de
grond en kerfden ze er de afkorting
van hun familienaam in. Het is
echter niet ‘nieuw’, volgens Ben.
“Ver voordat de Baarlose families
het deden, gebruikten de Romeinse
veldheren al grensstenen om de
door hen toegeëigende grond te
markeren.”
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Verkeersschouw door centrum Beringe

Zebrapad Kanaalstraat Beringe moet
smaller
De verkeersschouw van donderdag 12 mei, georganiseerd door Dorpsoverleg Beringe, leverde een aantal
verkeersknelpunten in het dorp op. Het te brede zebrapad bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag op de Kanaalstraat
is daarvan het belangrijkste, zo geeft Peter van Horen van het dorpsoverleg aan. “Het gemeenschapshuis is toch de
plek waar veel senioren regelmatig naartoe gaan voor onder meer de dorpsdagvoorziening.”

sing”, vertelt Peter. De schouw werd
aangevraagd door KBO Beringe.
De wandeling met leden van de KBO,
gemeente en politie was dan ook
vooral gericht op ouderen. Peter:
“De deelnemers hadden van tevoren al
de problemen op papier gezet en aan
ons doorgegeven. Die hebben we eerst
doorgenomen en vervolgens hebben
we met z’n allen een rondje door het
dorp gelopen.”

Hondenpoep en
slechte trottoirs
Andere punten die werden
a angekaart, zijn de hoeveelheid
hondenpoep in de berm, de staat van
een aantal trottoirs en foutgeparkeerde
auto’s. “De hondenpoep kwam voor mij
ook als een verrassing”, vertelt Peter.
“Het gaat om de poep in de berm
waarvan je denkt dat dat juist goed is.

Maar de deelnemers gaven aan dat ze
bij een tegemoetkomende auto vaak
moeten uitwijken naar de berm waar
de poep ligt.”
De slechte staat van de trottoirs is
vooral in de Kardinaal van Rossumstraat
een probleem, volgens de senioren.
Boomstronken zorgen ervoor dat oude
ren niet meer met hun rollator over
de stoep kunnen en dat ze via de weg
verder moeten lopen. Peter: “Bij slecht
geparkeerde auto’s ontstaat hetzelfde
probleem: ouderen moeten over de
weg om verder te kunnen. Dat geeft
onveilige situaties. De politie zou bij
voorbeeld meer kunnen controleren op
foute geparkeerde auto’s.”
Peter luisterde goed naar de
deelnemers. “Ik heb van alle opmer
kingen een rapport gemaakt, dat ik
naar de deelnemende partijen opstuur.
Dan moeten de gemeente en de politie
het verder oppakken. ”

Slachtoffer uit water gehaald
Het zebrapad moet een stuk
smaller gemaakt worden, zo was de
conclusie van de schouw. Door de hui
dige vorm van het zebrapad is het niet
voor iedereen duidelijk waar de rijbaan
ophoudt. “Het is de bedoeling dat het
zebrapad minder breed wordt en dat
er flexibele paaltjes aan de zijkanten
komen te staan”, vertelt Peter. “Die zor
gen ervoor dat mensen weten hoe ze
moeten rijden. Dat is een stuk veiliger
voor de voetgangers en automobilisten.

In Helden is eenzelfde soort constructie
gemaakt op het Mariaplein.”

In de zomer
aanpassen
Eerder werden al betonnen blokken
in het centrum van Beringe geplaatst
om de rijbaan duidelijker aan te geven,
maar dat was slechts een proef, laat
Peter weten. “Die zijn inmiddels
weggehaald, maar ze bleken wel te

voldoen aan hun functie: chauffeurs
laten zien hoe ze moeten rijden. Voor
de geleiding van het verkeer werkten
de blokken goed, maar qua uiterlijk
was het natuurlijk niks. Daarom hebben
we een andere optie bedacht.”
Het is de bedoeling dat nog
vóór de opening in september van
de basisschool aan de Kanaalstraat,
die momenteel gerenoveerd wordt,
het zebrapad is aangepast. “Dat lijkt
ons in ieder geval de beste oplos

Jetskiongeluk
Kessel

Op de Maas, ter hoogte van Kessel, is op zaterdag 14 mei een ongeval
met een jetski voorgevallen. De brandweerkorpsen van Baarlo, Venlo,
Beesel-Reuver, Belfeld en Weert werden gealarmeerd. Ook werd een
traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.
De brandweerkorpsen werden
rond 20.00 uur ’s avonds opgeroepen.
Het korps uit Baarlo legt uit hoe het in
zijn werk ging. “Bij dergelijke inciden
ten op de Maas wordt vanuit beide
zijdes het ongeval benaderd”, laat
het korps weten. “Toen wij ter plaatse
kwamen, was de jetski-bestuurder
reeds al aan de Kesselse zijde uit
het water gehaald. De collega’s van

de ambulance en traumahelikopter
hebben zich vervolgens over het
slachtoffer ontfermd.”
Het oppervlaktereddingsteam
uit Venlo, dat gespecialiseerd is in
het redden van drenkelingen aan
de oppervlakte, en het duikteam
uit Weert werden geannuleerd toen
duidelijk was dat het slachtoffer al uit
het water was gehaald.

Politie
waarschuwt voor
babbeltrucs
Politie Peel en Maas waarschuwt ouderen wederom om op te passen
voor babbeltrucs. De politie geeft aan dat er in de regio weer een stijging
te zien is van diefstallen door middel van een babbeltruc. “We merken
dat het nog altijd veel voorkomt dat, met name ouderen, in de zogeheten
babbeltruc trappen”, schrijft de politie op Facebook.

Vogeltjes in de brievenbus
Mevrouw Lies van den Beuken-Steijvers (97) uit Helden keek wat raar op toen ze een paar weken
geleden een koolmeesje een nestje zag bouwen in haar brievenbus. Om de vogel zo min mogelijk te
storen, besloot ze een boodschappentas aan haar deur te hangen waar de post in kon.
De krantenbezorger en postbode deden het nog wel eens fout, maar inmiddels vallen er geen brieven
of kranten meer op de jonge koolmeesjes. Lies gaat nog elke dag even kijken of het nog goed gaat met
de vogeltjes. Als ze het deurtje van de brievenbus openmaakt en ze ziet de kopjes weer
omhoogschieten, weet Lies dat de kleintjes en de koolmees het goed maken.

De politie zou graag zien dat
mensen het bericht doorgeven aan
hun vader, moeder, opa of oma.
“Ouderen maken weinig tot geen
gebruik van Facebook, daarom ook
nadrukkelijk het verzoek om ze te
wijzen op de babbeltruc”, schrijft de
politie.
“Laat ze dit bericht zien en maak
duidelijk wat de babbeltruc precies
inhoudt en hoe ze het kunnen
voorkomen.” In februari plaatst de

politie eveneens een dergelijke
waarschuwing op het sociale
medium. Toen gaven ze een aantal
voorbeelden van de trucs. “Je kunt
denken aan een collecte voor een
goed doel, een gesprek voor het
Groene Kruis, vragen of ze even
mogen bellen, ze willen een slokje
water drinken of gebruik maken van
het toilet”, liet de politie toen weten.
“Ze verzinnen altijd wel wat, als ze
maar binnenkomen.”
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ivo Schers
15 jaar
Koningslust
het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale dag eruit?
Op mijn ideale dag slaap ik uit en sta
ik rond 10.00 uur op. Vervolgens ga
ik filmpjes kijken op mijn mobiel via
YouTube of speel ik mijn favoriete
game. ’s Middags rond 14.00 uur speel
ik een potje voetbal en ’s avonds
spreek ik af met mijn vrienden en gaan
we iets leuks doen samen.
Als je een dag van je leven alles zou
mogen doen, en geld speelt geen
rol, wat zou je dan doen?
Ik zou zo snel mogelijk naar het bui
tenland vliegen, welk land maakt me
niet uit. Daar zou ik een Lamborghini
huren en door het land gaan toeren
om de mooie omgeving te ontdekken.
’s Avonds zou ik een luxe restaurant
uitkiezen om te gaan eten.

Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
dan zijn?
Dan zou ik naar Dubai willen verhuizen.
Ik kies voor Dubai, omdat ik het een
erg mooi land vind en je er waarschijn
lijk wel een leuke baan kan vinden.
Er zijn genoeg leuke en mooie dingen
te beleven.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik had wel in Enemy at the Gates willen
spelen, deze film gaat over een sluip
schutter in de Tweede Wereldoorlog
genaamd Vassili Zaitsey. De Tweede
Wereldoorlog vind ik een boeiend
thema, dus het lijkt me gaaf om in een
film te spelen die daar op gebaseerd is.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Dat is de Pont d’Arc, deze ligt in
Frankrijk. De Pont d’Arc is een natuur
lijke brug die over de Ardèche ligt.
Ik vind het zo mooi, omdat het een

aan
Ivo Schers

heel imposant verschijnsel is en er
niet veel van zijn, zeker niet van deze
grootte.
Met wie zou je een week van leven
willen ruilen?
Ik zou wel een week willen ruilen met
Christiano Ronaldo. Ik vind voetbal
namelijk een leuke sport en het lijkt
me gaaf om een keer mee te maken
hoe het is in een groot stadion als dat
van Real Madrid te spelen. Bovendien
lijkt het me interessant om eens te
zien wat zo’n speler moet doen op een
training en wat er allemaal van hem
verwacht wordt.
Wie neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou mijn opa Mat meenemen naar
een onbewoond eiland, hij doet name
lijk aan hengelsport. Op die manier heb
ik altijd iets te eten op het eiland.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik wil geen vraag stellen aan een

Kom ZONDAG 22 MEI ook gezellig
langs om te kijken, proeven en beleven!
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n
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helderziende. Het lijkt me namelijk een
stuk minder leuk om te leven als je al
weet wat de toekomst je gaat brengen.
Ik laat me gewoon verrassen en zie wel
wat de toekomt mij brengt.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze me omschrijven als een
rare, humoristische en drukke jongen.
Soms vinden ze me misschien een
tikkeltje irritant, maar bovenal een
gezellige vriend.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Testikels van dieren of andere vreemde
lichaamsdelen van dieren die je in de
supermarkt niet voorbij ziet komen,
zou ik nooit van mijn leven eten.
Bovendien zou ik echt geen insec
ten eten. De gedachte dat je zoiets
vreemds aan het eten bent, vind ik
absoluut niet fijn.
Hoe zie jij je toekomst?
Ik hoop dat ik later een gemiddeld
inkomen heb, een leuke vrouw zal
vinden en daarmee twee kinderen
krijgt. Kortom: huisje, boompje, beestje,
dan zal ik niet klagen en gelukkig zijn.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij mag je ’s ochtends wel wakker
maken voor een leuke verrassing,
dat lijkt me wel leuk. Bijvoorbeeld als
mijn ouders naast mijn bed staan met
het nieuws dat we een leuk uitstapje
gaan maken die dag. Zo word ik direct
wakker met een goed gevoel.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister eigenlijk niet naar één
bepaalde soort muziek, eigenlijk
gewoon van alles wat. Meestal zijn het
liedjes die op dat moment populair zijn
en dus in de SlamFM top 40 staan.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik ben niet zo goed in wiskunde op
school, als ik dit een stuk beter zou
kunnen, dan zou dit school een stuk
gemakkelijker maken voor mij.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn mobiel nooit weggooien,
want hier breng ik erg veel tijd mee
door. Als me een keer verveel, dan is
mijn mobiel er altijd voor me, dus die
zou ik niet kunnen missen. Het maakt
het leven gewoon een stuk makke
lijker, zo kan ik iedereen heel simpel
bereiken.

Jouw
passie
Het zal je weleens zijn
opgevallen. Als je rondkijkt in
je omgeving of op sociale
media kun je zien dat iedereen
zo zijn interesses, hobby’s en
passies heeft. Iedereen doet
zijn eigen ding. Nu ik elke
twee weken iemand mag
interviewen voor HALLO, valt
het steeds meer op. De één is
gek op voetbal, terwijl de
ander helemaal weg is van
tafeltennis.
Ik zie en hoor hoe belangrijk
die dingen zijn voor ieder
persoon. Ieder heeft zijn eigen
passie waar diegene energie in
stopt, omdat hij of zij er simpelweg van kan genieten en er
plezier in heeft. Een passie wordt
ook wel omschreven als ‘een
hartstochtelijke liefhebberij’.
Je zou het ook kunnen verwoorden als iets waar je een grote
liefde voor hebt. Het hoeft niet
één groot onderdeel in je leven
te zijn waar je helemaal voor
gaat. Misschien heb je wel
verschillende passies in je leven.
Je bent goed in tekenen, maar
ook in volleyballen. Misschien
ben je ook wel goed in fotograferen en voor mensen zorgen.
Het zijn de kleine dingen die
het hem doen. Een passie kan
een doel zijn. Iets waarvoor je
sneller gaat lopen. Iets waardoor
je geluk ervaart. Er is natuurlijk
ook een kans dat je jouw passie
nog niet gevonden hebt.
Wat vind jij belangrijk in het
leven? Leg je de nadruk graag op
vrijheid, discipline, creativiteit of
eerlijkheid? Nu je gevonden hebt
wat je belangrijk vindt, ga je
hiermee aan de slag. Je mag
groeien in wat je graag doet.
Soms vraag ik mezelf af: wat
vind ik écht leuk om te doen?
Waar kan ik mijn geluk uit
halen? Wat zorgt ervoor dat ik
blij en vrolijk ben? Een passie
hebben is iets moois. Iets wat je
vast kan houden voor de rest
van je leven.
Daphne
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Voorjaarskeuring
politiehonden
Twee leden van politiehondenvereniging Onze Vrije Tijd Helden hebben in het weekend van zaterdag 7 en
zondag 8 mei met succes deelgenomen aan de voorjaarskeuring voor politiehonden in Venlo. Freddie Verhaegh uit
Koningslust en Kim van de Winkel uit Heibloem haalden het certificaat.

verenigingen 07
Kennismaken met
windbuksschieten in
Maasbree
Bij schutterij Sint Martinus in Maasbree kunnen kinderen op zaterdag
21 mei kennismaken met luchtbuksschieten in de vorm van een wedstrijd. De kennismakingsdag is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8
tot en met 14 jaar.
Tijdens de kennismakingsles wor
den tien schietrondes georganiseerd,
waarvan de beste vijf meetellen in
het eindklassement. Naast zaterdag
21 mei worden ook in de daarop vol
gende maanden op de een na laatste
zaterdagen lessen gehouden binnen
de competitie. Aan het einde van het

Freddie verhaegh wist met zijn
Duitse herder Perry het certificaat met
lof te behalen met 414 punten. Kim van
de Winkel haalde het certificaat met
lof met 414 punten met haar Mechelse
herder Juno. Voor het behalen van het

certificaat politiehond moet minimaal
348 punten behaald worden en het
maximum is 435.
Voor meer informatie over het
africhten van politiehonden of over
de rol van pakwerker (boef) kan er

jaar, in december, is de afsluiting en
ontknoping van de winnaar.
De wedstrijdronde windbuks
schieten vindt zaterdag 21 mei
plaats op het schuttersterrein aan de
Schorweg 6 in Maasbree.
Kijk voor meer informatie op
www.schutterijsintmartinus.nl

altijd een training bezocht worden op
het oefenterrein aan de Lorbaan in
Grashoek. De trainingstijden zijn op
woensdag vanaf 18.30 uur, op zaterdag
vanaf 14.00 uur en op zondag om
09.00 uur.

Receptie ereleden Voorwaarts Baarlo
Ereleden Ton Peeters en Wiel Noijen van de Baarlose drum- en brassband Voorwaarts krijgen een receptie
aangeboden voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Deze wordt op vrijdag 20 mei gehouden.
Tijdens de jaarvergadering in maart
zijn Ton Peeters en Wiel Noijen
benoemd tot erelid van Voorwaarts
vanwege hun inzet als bestuurslid,

voorzitter en secretaris gedurende ruim
30 jaar. Op de receptie treedt de
drum- en brassband op met een
muziekstuk dat speciaal voor de twee

ereleden wordt gespeeld.
De receptie vindt vrijdag 20 mei
plaats van 19.30 tot 21.00 uur bij zaal
Unitas in Baarlo.

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

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Parttime melker – Vac.nr. P009570

Voor 8 uur per week. Je voert zelfstandig melkbeurten uit in de
avonduren. Je hebt ruime ervaring met het melken van koeien.

Operator glastuinbouw zaailijn – Vac.nr. P009234

Je bedient de zaailijn voor de trayplanten, stelt machines in, verricht
(preventief) onderhoud en lost storingen vakkundig op. Je hebt een
afgeronde mbo-opleiding richting techniek en/of tuinbouw.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P010043

Je werkt in de dek- en drachtstal. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding niveau 3/4 richting veehouderij en ervaring in de functie.

Werkvoorbereider/calculator hoveniersbedrijf

Educatieve kookles
Jong Nederland Kessel-Eik
De jongste leden van Jong Nederland Kessel-Eik kregen donderdag 12 mei een educatieve kookles.
Cateraar Antoine Teeuwen van Lemongrass en John Duif van Herefords Slagerij leerden de kinderen hoe
ze hamburgers moesten maken. Daarna werden de aardappelen gewassen en gesneden tot friet, moest
er sla gewassen worden voor op het broodje en werden tomaten en komkommers gesneden.
Ondertussen werd er uitleg gegeven over waar alle ingrediënten vandaan komen en van welk vlees de
hamburgers worden gemaakt. Aan het einde van de kookles mochten de kinderen hun zelfgemaakte
hamburgers opeten.

Vac.nr. P009300

Aan de hand van klantwensen stel je inrichtings- en beplantingsplannen op. Daarnaast verzorg je de calculatie en werkplanning. Je
hebt ervaring in de functie en leidinggevende capaciteiten.

Medewerker technische dienst – Vac.nr. P009873

Je verricht technisch en periodiek onderhoud aan machines, apparaten, systemen en gebouwen. Storingen verhelp je snel en vakkundig
en je voert diverse metingen uit. Je hebt kennis van elektrotechniek.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Dressuurwedstrijd
Tommix Baarlo
Rijvereniging Tommix uit Baarlo houdt op zaterdag 21 mei en zondag
22 mei dressuurwedstrijden op het ruiterterrein De Koeberg in Baarlo.
In totaal verschijnen er op zaterdag
21 mei 130 ruiters aan de start in de
klasses B tot en met ZZ licht. De meeste
ruiters rijden tijdens de dressuurwed
strijd twee proeven. Op zondag 22 mei
nemen er in totaal ongeveer tachtig

ruiters aan de start van de wedstrijd,
die bijna allemaal twee proeven gaan
rijden. Ook tijdens deze wedstrijd wordt
er in alle klasses gereden.
De eerste klasses beginnen tijdens
het dressuurweekend om 09.00 uur.

Diabetescafé
Panningen
Bij centrum De Groenling in Panningen wordt op vrijdag 20 mei een
diabetescafé gehouden. Dit is een informatieve bijeenkomst voor en door
mensen die met diabetes te maken hebben.
Tijdens het diabetescafé kunnen
de aanwezigen ideeën, informatie
en ervaringen uitwisselen met
elkaar. Ook is er de mogelijkheid
om kennis te maken met yoga.
Docente Nellie Hoebergen geeft een
gratis proefles, waar aandacht wordt
besteed aan de rug en gewrichten
om het lichaam soepeler te maken.
Vanwege de proefles wordt het

dragen van gemakkelijke kleding
aangeraden. De bijeenkomst
wordt mede georganiseerd door
Diabetesvereniging Nederland en
wordt gehouden bij De Groenling op de
Steenbakkersstraat 70 in Panningen.
Het diabetescafé duurt van 14.00 tot
16.30 uur. Neem voor meer informatie
contact op met Ans Driessen via
06 42 10 46 70.

Spellenbos Maasbree geopend
Jong Nederland Maasbree heeft op maandag 16 mei het nieuwe spellenbos geopend. Het bos,
gelegen achter de blokhut van de vereniging, werd door wethouder Paul Sanders en leden van Jong
Nederland officieel geopend. Op de oude trimbaan, die met hulp van de gemeente weer in het bezit
van de vereniging kwam, staan in totaal vijftien spellen die voor iedereen toegankelijk zijn, mits Jong
Nederland het niet zelf in gebruik heeft. In het spellenbos staan ook oude kunstwerken van
basisscholen De Schout en De Linden, die Jong Nederland veilig heeft gesteld. Op de foto krijgt een
jeugdlid een cheque van 7.500 euro van Rabobank Peel, Maas en Leudal overhandigd.

Zondag 22 m
ei is
AutoArena V
enlo geopend
v
an 10.00 tot

17.00 uur

De nieuwe Tiguan nu bij AutoArena Venlo in de showroom.
Indrukwekkend comfortabel. Uiterst innovatief.
De nieuwe Tiguan biedt een hele wereld aan mogelijkheden; on-road, off-road én online. De nieuwe Tiguan staat nu in onze showroom en is bij ons te bestellen als
voorwielaandrijving of 4Motion, extra complete Highline of sportieve R-line en met een hele reeks zuinige TSI-benzinemotoren en TDI-diesels. Kom snel langs, we
vertellen u graag meer over deze bijzondere SUV. U rijdt hem al vanaf € 28.790.

Een feest van innovatie op 21 en 22 mei in onze showroom in Venlo.
Tijdens de innovatiedagen laten wij u graag zien waarom niet alleen de nieuwe Tiguan een feest is op het gebied van innovatie, maar ook al onze andere modellen.
De meest innovatieve Volkswagens zijn beschikbaar zodat u alle nieuwe snufjes zelf kunt uitproberen. Bovendien is ook de XL1 van de partij.

AutoArena

Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

Bezoek de inn
ovatiedagen
op 21 en 22
Volkswagen Service in:
Venray, Keizersveld 85. Telefoon 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66
Boxmeer, Handelstraat 9. Telefoon 0485 - 52 16 40

mei

Vanafprijs van € 28.790 is inclusief BTW en exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdage en leges. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Brandstofverbruik in L/100 km: gecombineerd tussen 4,7 en 7,4 L/100 km,
CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 123 en 170 g/km. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag.
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Uitwisseling Jeu de Boules Club Baarlo
en Breetanque Maasbree
Door: Piet Derks, Jeu de Boules Club Baarlo
Het jaarlijkse treffen tussen Jeu de Boules Club Baarlo en Breetanque uit
Maasbree vond woensdag 11 mei plaats. Met 44 deelnemers, waarvan
wellicht door de Breetse kermis maar vijftien uit Maasbree, was het weer
volle bak op de Baarlose banen bij park het Kempke.
Rond 13.30 uur startte de eerste
ronde. Hierin waren al diverse spelers
die tien of meer punten pakten. Na
twee ronden en bij aanvang van de
pauze, bleek dat een kermis in het
dorp ook een oppepper kan zijn.
Van Breetanque waren er maar liefst
zes spelers ongeslagen tegen vier
van de Baarlose club. Vijf spelers
wisten ook de derde ronde te
overleven. Uit Maasbree waren het
Niek Lenders, Riet en Jan Vaessen
en Dré Zeelen. Jan van Soest lukte

Jan van Soest, Riet Vaessen, Paul Meijer en Niek Lenders

dit als enige Baarlonaar. Vooraf was
afgesproken dat de finale gespeeld
werd door de twee besten van elke
club en zo verscheen ook Paul Meijer
ten tonele. Samen met Niek Lenders
moesten zij het opnemen tegen Riet
Vaessen en Jan van Soest voor een
ereplaats. Dat lukte hen wonderwel.
In de negende beurt brachten ze de
stand op 13-5. Niek Lenders eindigde
op de eerste plaats, gevolgd door
Paul Meijer, Riet Vaessen en Jan van
Soest.

Bijeenkomst
Sportdorp Maasbree
Maasbreenaren die een sportieve bijdrage willen doen aan hun dorp,
worden uitgenodigd op woensdag 25 mei naar een bijeenkomst te
komen over het initiatief Sportdorp Maasbree.
Tijdens de bijeenkomst
kunnen personen die graag
creatief meedenken over het
sportaanbod in Maasbree of een
nieuw beweeginitiatief willen gaan
uitvoeren, ondersteuning krijgen voor
hun idee. Ze kunnen hun wensen
kenbaar maken en hierbij eventueel
financiële ondersteuning krijgen.
De bijeenkomst wordt begeleid door
Bert Janssen creativiteitscoaching.
Sportdorp Maasbree is een initiatief
dat een vitale samenleving wil

Britse Kermiskoers
Niëns Horeca in Maasbree was op maandag 16 mei het decor van de start en finish van de Britse
Kermiskoers. Fietsclub De Kilomaetervraeters hield alweer voor de vierde keer de fietstocht die een
groep wielrenners door de omgeving stuurt. De tocht vindt elk jaar plaats in het weekend na de kermis
in Maasbree. Die duurde van donderdag 5 tot en met dinsdag 10 mei. De fietstocht vond dit jaar plaats
op tweede pinksterdag. (Foto: Riny Meusen)

Open training
bij Majoretten en Dans Meijel
Majoretten en Dans Meijel houdt op maandag 23 mei een open training. Deze is bedoeld voor kinderen vanaf
5 jaar die kennis willen komen maken met de vereniging.
Kinderen die met eigen ogen wil
len zien wat majoretten bij MD Meijel
inhoudt, die vijf jaar of ouder zijn, die

dansen leuk vinden en die nieuwsgierig
zijn naar twirlen, kunnen van 16.15 tot
17.00 uur in de Rabo-zaal van gemeen

schapshuis D’n Binger in Meijel komen
kijken. Hier houdt MD Meijel een korte
open training.

Kijkles Volleybalspeeltuin
VC Grashoek
Volleybalclub VC Grashoek houdt op zaterdag 21 mei een kijles tijdens de Volleybalspeeltuin. Ouders, broertjes,
zusjes en andere familieleden van de leden kunnen dan een les komen kijken.
De Volleybalspeeltuin is een jaar
geleden door VC Grashoek in het leven
geroepen om het ledenaantal van de
club een boost te geven. Het is een les
die speciaal bedoeld is voor de

allerkleinsten vanaf 4 jaar, om op een
speelse manier kennis te laten maken
met volleybal.
Alle ouders, broertjes, zusjes,
oma’s en opa’s kunnen zaterdag

21 mei van 13.00 tot 14.00 uur komen
kijken.
De kijkles is ook de laatste les van
het Volleybalspeeltuin-seizoen, dat in
september weer van start gaat.

realiseren waarin iedereen ervoor kan
kiezen om actief en gezond te leven.
De bijeenkomst vindt plaats
bij gastrobar Bruiz in het voorma
lige gemeentehuis. Inloop is vanaf
19.00 uur. De bijeenkomst start om
19.30 uur en eindigt uiterlijk om
22.30 uur.
Aanmelden kan tot en met zon
dag 22 mei bij Marlieke Verstraten,
projectleider Sportdorp Maasbree, via
m.verstraten@hoerakindercentra.nl of
via 06 31 95 96 51.

55-plus toernooi
beugelclub Baarlo
Beugelclub De Flatsers uit Baarlo organiseert voor de 23e keer het
55+-toernooi. De voorrondes beginnen op woensdag 8 juni.
In tegenstelling tot andere
jaren worden de wedstrijden
dit jaar op woensdagmiddagen
gespeeld. De voorrondes beginnen
op woensdag 8 juni, gevolgd door
de wedstrijden op 15 en 22 juni.
De finales worden uiteindelijk
op woensdag 29 juni gehouden.

Alle wedstrijden starten ’s middags
om 12.30 uur.
Inschrijven voor het toernooi is
mogelijk tot en met zondag 28 mei.
Dit kan via het secretariaat van de
beugelclub, of door te mailen naar
deflatsers@hetnet.nl of
wilgeraads@home.nl
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Bespreking Poll week 18

Ik zet mijn mobiel uit tijdens de dodenherdenking
De meningen van de stemmers waren sterk verdeeld over deze stelling.
Zo verdeeld zelfs, dat een gelijke stand van vijftig procent aan beide kanten
werd bereikt. Dat betekent dat de helft van de mensen de telefoon uit
heeft gezet op 4 mei om 19.59 uur. Wat we niet kunnen zien is hoe het met
de leeftijden zit van stemmers. Zijn het vooral de ouderen die de telefoon
uitzetten? Of zijn het juist jongeren? Ouderen doen minder met hun mobieltje
en merken het dus minder als de telefoon uitstaat. Als de jongeren de telefoon
uitzetten, zou dat een groter gebaar zijn.

Het is ook mogelijk om de mobiele telefoon op stil te zetten, zodat je niets
voelt van berichten of telefoontjes. Dat is vrijwel hetzelfde als hem uitzetten.
Het tekent de mensen juist die de telefoon wél hebben uitgeschakeld. Dat laat
zien dat je echt bezig bent met de dodenherdenking en de mobiel niet alleen
voor de vorm hebt uitgezet. Het is veel meer dan alleen een handeling, het is
laten zien dat het je interesseert. De ene helft van de stemmers dacht er zo
over, terwijl de andere helft de telefoon op stil zetten voldoende vond.

Meer eindexamens moeten digitaal
worden afgenomen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Kramp in je hand van het schrijven, letters die voor je ogen dansen, al die
velletjes papier en zo netjes mogelijk proberen te schrijven. De eindexamens
zijn weer begonnen voor alle vmbo’ers, havisten en vwo’ers. Veel examens
worden nog ouderwets op een velletje papier uitgedeeld, terwijl op het vmbo
de meeste examens juist digitaal worden gegeven. Waarom niet overstappen op
volledig digitale eindexamens? De technologie is inmiddels wel zo ver, dat dit
geen probleem moet zijn en vlekkeloos zou moeten werken. Het is vriendelijker
voor de leerlingen. Meer rust, geen kramp in de hand van het schrijven en het

scheelt natuurlijk een hoop papier. De computer kijkt het werk na, wat een hoop
minder nakijkwerk voor de leraren inhoudt. Niet te vergeten het ontcijferen van
hanenpoten en slordige handschriften dat niet meer nodig is.
Maar wat als zo’n digitaal eindexamen nu niet werkt? Dan kun je
geen examen doen. En waarom moeten we leerlingen alweer achter een
computerscherm zetten? Laat ze maar schrijven, dat doen ze anders toch al
zo weinig.
Meer eindexamens moeten digitaal worden afgenomen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19)
> Omwonenden moeten meer betrokken worden bij de beslissingen over tijdelijke woningen
> eens 87% oneens 13%

Kringloop en
woningontruiming

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Wist u dat…

365 DAGEN DE LOOX

• De eerste groep voor broertjes en zusjes van kinderen met
een beperking deze maand van start gaat. Opgeven kan nog!
• U voor tijdelijke hulp bij spanningen in het gezin, depressieve
klachten, rouwverwerking, weerbaarheidsproblemen,
relatieproblemen of echtscheiding terecht kunt bij het
maatschappelijk werk
• U bij de wegwijzer terecht kunt voor een persoonlijk
alarmapparaat?
• Er op donderdag een speciaal spreekuur is voor mantelzorgers, van 10.00 – 12.00 uur in het Huis van de Gemeente
• 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

Voordeel met het
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KAP

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

Kiest u voor kwaliteit?

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

dealer van

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

Nederlands
trots
We zaten zaterdagavond
toch weer allemaal voor de
televisie. Niemand vindt het
Eurovisie Songfestival echt
leuk, maar toch wordt het
massaal bekeken. En we zijn
allemaal blij als de ‘douze
points’ naar Les Pays Bas
(al was het dit jaar jammer
genoeg allemaal in het Engels)
gaan.
Ik gok dat het een vorm van
nationale trots is. Op zondag was
ik bij het Mini Voetbaltoernooi
van SV Egchel en normaal doet
de kantine dan alleen dienst als
tappunt. Dit jaar mocht Max
Verstappen echter voor de eerste
keer in een goede auto meedoen aan de Formule 1. En dat
was te zien ook. De complete
kantine stroomde vol naar mate
de race vorderde. Op het einde
was een pilsje halen nogal lastig
geworden. Bij afloop werd er
ook nog gejuicht voor de jonge
Limburger. Ik weet zeker dat de
meeste mensen die zondag
gekeken hebben, de afgelopen
tien jaar niet op zondagochtend
om 07.00 uur zijn opgestaan om
te kijken naar het oeverloos
rondjes rijden door auto’s die
meer geluid maken dan bouwvakkers die aan het heien zijn.
Maar zodra een Nederlander het
goed doet, is het ook meteen
interessant. Of het nu Douwe
Bob of Max Verstappen is, als het
Nederlander betreft, is het
spannend om naar te kijken.
En ik doe precies hetzelfde.
Komende zomer zit ik weer dag
en nacht voor de televisie om
‘onze’ sporters in Rio de Janeiro
aan te moedigen bij de
Olympische Spelen. Opeens
interesseert het me wel wat voor
wax Dorian van Rijsselberghe op
zijn surfplank smeert en hoeveel
vluchtelementen Epke
Zonderland dit keer heeft
gepland. Sommige zaken zijn
gewoon niet om aan te zien,
behalve als er een Nederlander
meedoet. Dan wel.
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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Vrijdag 3 juni gehele dag gesloten (Personeelsdag)

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 >
Acztueel > 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.
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg vastgesteld
Burgemeester en Wethouders van Peel en Maas maken, gelet op het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van de, door de gemeenteraad op 5 april 2016
vastgestelde: Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg (NL.IMRO.1894.SVI0011-VG01)
In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het
beleidsveld ’Wonen’ in de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep,
Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas Venlo en Venray) vastgelegd.
Verordening herbenoeming burgemeester Peel en Maas
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 mei 2016 de Verordening
Herbenoemingscommissie burgemeester gemeente Peel en Maas vastgesteld. Na een periode
van zes jaren is het wettelijk voorgeschreven dat een besluit moet worden genomen over de
herbenoeming van de burgemeester. Voor de uitvoering van dit proces dient een verordening
te worden vastgesteld. De vastgestelde verordening (2016-031) ligt in het Klanten Contact
Centrum bij de raadsstukken van de griffie ter inzage.
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:
• Helden, 5988 EM, Molenstraat 7. Het veranderen van Café Feestzaal ’De Zoes’.
• Panningen, 5981 TJ, Wietelweg 4. Het oprichten van een tandartsenpraktijk.
De meldingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei 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.
Beleidsregel Landelijke Toegankelijkheid en Regiobinding Maatschappelijke opvang
Peel en Maas 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college van B&W van Venlo, namens de
gemeente Peel en Maas op 23 februari 2016 de volgende twee besluiten heeft genomen:
• het Besluit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2016
• de Beleidsregel Landelijke toegankelijkheid en Regiobinding Maatschappelijke Opvang
Het besluit en de beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari
2016 en zijn toegevoegd als Bijlagen 1, 2 en 3 aan EGB week 20 – 2016:

Openingstijden

Maandag : 8:30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag : 8:30 uur - 17:00 uur
Woensdag : 8:30 uur - 17:00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken én afspraak op
maandagavond en zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp.
Mogelijk: voor Vergunning Toezicht en Handhaving én Werk, Zorg en
Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
08.30 – 12.00 uur

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 24 mei 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De agenda met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website:
www.peelenmaas.nl/ bestuur > gemeenteraad > besluitvormende raadsvergadering >
datum 24 mei 2016. Voor de besluitvormende vergadering staat het volgende onderwerp
op de agenda: Toekomstscenario’s Camping de Heldense Bossen (2016-034).

Afval nieuws
Vanaf 20 juni gaan wij ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree
op de nieuwe manier het afval inzamelen. Ons eigen enthousiaste team van de buitendienst
verzorgt de nieuwe afvalinzameling. Zij rijden in herkenbare afvalwagen met twee of drie
compartimenten om meer soorten afval gescheiden op te halen. In Egchel, Koningslust en
Panningen halen we op deze manier al langer succesvol het afval op.
Voor de inwoners van Meijel, Kessel en Kessel-Eik blijft alles nog even bij het oude.
Wij streven ernaar om ook in de kernen zo snel mogelijk volgens de nieuwe manier het
afval in te zamelen. Wij wensen alle inwoners van Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en
Maasbree veel succes!

isa en bas gaan afval scheiden
mmm...
lekker isa,
al dat afval.

Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Peel en Maas
In de vergadering van 10 mei 2016 heeft het college van B&W besloten de volgende beleidsregel
vast te stellen: Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Peel en Maas. Tegelijkertijd met
de vaststelling van deze beleidsregel is de vorige versie van deze beleidsregel ingetrokken.
De beleidsregel gaat over de uitwerking van de verordening maatschappelijke ondersteuning
Peel en Maas en bevat regels over de procedure van een hulpvraag, over maatwerkvoorzieningen
en algemene voorzieningen, persoonsgebonden budget en waardering van mantelzorgers.
De integrale tekst van de beleidsregel is toegevoegd als Bijlage 4 aan EGB week 20 – 2016:
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Peel en Maas
In haar vergadering van 10 mei 2016 heeft de raad besloten de volgende verordening te wijzigen:
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Peel en Maas. Veranderd is Artikel 14: regels voor
bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.
De gewijzigde verordening treedt in werking op 20 mei 2016. De integrale tekst van de
verordening is toegevoegd als Bijlage 5 aan EGB 20-2016.

Donderdag : 8:30 uur - 17:00 uur
Vrijdag :
8:30 uur - 17:00 uur
Zaterdag : 08:30 uur - 12:00 uur

as

Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

Is a en B

nee bas, niet zoveel eten.
...we gaan scheiden!

peel en maas heeft twee nieuwe inwoners. het blikje isa
(ik sorteer afval) is een expert op het gebied van afvalscheiding.
bas (beter afval sorteren) kan nog veel leren van isa. de komende
weken zijn bas en isa regelmatig te vinden in het gemeentenieuws.
hierin vertellen ze meer over het scheiden van afval.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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‘Maatschappelijke spin-off groot’

Ruime raadsmeerderheid wil camping
Heldense Bossen niet kwijt
Camping De Heldense Bossen blijft in het bezit van de gemeente. Dat werd al snel duidelijk
tijdens de opiniërende raadsvergadering van vorige week dinsdag, die grotendeels in het teken
stond van de discussie over behoud dan wel verkoop van het recreatiepark. Een duidelijke
raadsmeerderheid vindt dat het een gemeentelijke camping moet blijven: alleen dán is de
grote waarde die het heeft voor de gemeenschap, gegarandeerd. Tijdens de besluitvormende
vergadering van volgende week zal de raad formeel de knoop doorhakken.
Het was geen verrassing dat de publieke tribune vol zat; ook de Beeldvormende vergadering over de
camping, twee weken eerder, had al veel belangstelling getrokken.
Voordat de Heldense Bossen aan de orde kwam, had de fractie Lokaal Peel en Maas in het gebruikelijke
Vragenhalfuurtje een vraag over een heel ander onderwerp. De fractie had informatie dat enkele
bewoners van de tijdelijke woningen aan de Irenehof in Panningen waren gesommeerd de woning te
verlaten. Reden is dat ze er nu twee jaar wonen, wat de maximale termijn is. De betrokkenen zeggen
echter nog geen alternatief te hebben. Lokaal Peel en Maas wilde van het college weten hoe het tegen
deze situatie aankijkt.
Portefeuillehouder wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) zei dat als er inderdaad geen
alternatief voorhanden is, in overleg verlenging mogelijk zou moeten zijn. Binnenkort is een eerste
evaluatie van het project Irenehof gepland met Wonen Limburg en initiatiefnemer Neptunus. Daarin zal
hij deze kwestie ook meenemen, beloofde hij.

Gemeentecamping of niet?

Het was op voorhand duidelijk dat de rest van de vergadering vooral over de kwestie Heldense Bossen
zou gaan. Vraag die voorlag: moet de camping – nu een BV met de gemeente als enige aandeelhouder –
verkocht worden of niet? Is het beheren van een commercieel bedrijf zoals als een camping wel een taak
voor de gemeente?
De kwestie hangt al sinds 2012 boven de markt, toen de raad bij het college aandrong om hierover met
een voorstel te komen. Uiteindelijk heeft, op initiatief van de raad, een raadswerkgroep zélf een aantal
scenario’s uitgewerkt, variërend van verkoop tot behoud (en enkele scenario’s daar tussen in).
Met het naderen van de besluitvorming hadden de nodige maatschappelijk organisaties en andere
betrokkenen zich al geroerd, o.a. tijdens de Beeldvormende vergadering van eind april. Bijna allemaal
zijn ze tegenstander van verkoop.
Maar liefst zeven mensen hadden zich ook gemeld om gebruik te mogen maken van het Spreekrecht;
op één na bleken ze allemaal vurig pleitbezorger van de ‘gemeentecamping’.
Een vaste gast van de camping riep de raad – en met name de VVD – op om ‘echte
volksvertegenwoordigers te zijn’ en te ‘luisteren naar de burgers’. Verder noemde hij toerisme en
promotie van de gemeente (d.m.v. de camping) wel degelijk een kerntaak van de gemeente.
Andere sprekers brachten de grote maatschappelijke spin-off ter sprake, zowel voor lokale ondernemers
als ook voor maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld scholen, de Zonnebloem (Triduüm)
en buurtverenigingen. Tal van partijen organiseren er regelmatig activiteiten. Of dat zo blijft bij een
commerciële partij, zelfs als je hierover afspraken maakt, is hoogst twijfelachtig, betoogden enkele
insprekers.
Er was één inspreker die wél vindt dat de camping verkocht moet worden. Irma van Heugten, eigenaar
van camping Simonshoek in Meijel, zei dat een gemeentelijke camping oneerlijke concurrentie is voor
andere campings in de regio. Ze vindt het ook principieel onjuist dat de gemeente met belastinggeld
een bedrijf runt en dus commerciële risico’s loopt.

Discussie

In de daaropvolgende discussie in de raad werden al snel duidelijk welke kant het op zou gaan. Nadat
de PvdA/GroenLinksfractie zoals verwacht duidelijk had gemaakt vóór behoud van de camping te zijn,

bleek ook Lokaal Peel en Maas dat standpunt toegedaan. Omdat eerder ook al het CDA had gezegd vóór
behoud van de camping te zijn, was daarmee feitelijk het pleit al beslecht.
Voor Lokaal Peel en Maas is de maatschappelijke inbedding van de camping in de lokale gemeenschap
alsmede de grote economische spin-off alleen gegarandeerd als ze in handen van de gemeente blijft.
Ton Hanssen van de gelijknamige eenmansfractie sloot zich daarbij aan. Hij gaf voorbeelden van
campings die na overname chique ‘residences’ waren geworden met lucratieve vakantiewoningen – maar
weinig maatschappelijke relevantie. Voorwaarden stellen aan een verkoop klinkt mooi, zei Hanssen ook,
maar als de koper failliet dreigt te gaan wordt het erg lastig om die voorwaarden overeind te houden.
Ook het CDA denkt dat voorwaarden stellen aan een koper om de camping dicht bij de lokale
gemeenschap te houden, op termijn weinig zekerheid biedt. Woordvoerder Han Coenen noemde net als
andere partijen de grote maatschappelijk betekenis van De Heldense Bossen. Die was hem nog een extra
duidelijk gebleken uit diverse bijeenkomsten met betrokkenen, de afgelopen tijd.
De VVD was de enige verklaarde vóórstander van verkoop en dringt hier ook al vele jaren op aan.
De liberalen verweten het CDA te zijn afgeweken van hun oorspronkelijke ‘wél verkopen’-standpunt.
Fractievoorzitter Geert Segers noemde het daarom ook ‘geen exclusief VVD-idee’ en vond dat het CDA
‘aan het duiken’ was. De partij vindt ook dat een overheid principieel niet ondernemertje moet spelen
met publiek geld, ‘zeker niet als de bodem van onze reserves in zicht komt’. Ook relativeerde Segers de
(kleine) winst die de camping tegenwoordig maakt. Verkoop daarentegen levert juist veel geld óp, aldus
Segers. Volgens hem zijn er ook wel degelijk maatschappelijke voorwaarden te stellen aan een koper.
Ook de Fractie AndersNu was kritisch over behoud van de camping, hoewel ze in de vergadering
nog geen standpunt innam. Fractievoorzitter Jos Wilms vond net als de VVD dat andere partijen in het
verleden wel degelijk neigden naar verkoop. Hij hekelde ook de ‘plotselinge omslag’ in het beleid eind
vorig jaar, toen een raadswerkgroep aan de slag ging en het nu voorliggende voorstel uitwerkte (met
diverse scenario’s om uit te kiezen). ‘Dat was alleen maar voor de bühne’, zei Wilms, want de meerderheid
tégen verkoop was volgens hem in december al bepaald.

De Sociale Raad hangt weer in de lucht
Op verschillende locaties in
Peel en Maas hangen sinds
enkele weken de banners
van de Sociale Raad,
heeft u ze al gezien?
Heeft u ook een uitnodiging
ontvangen? Vergeet dan niet
uw keuze door te geven via
info@socialeraad.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

In reactie op het VVD-verwijt over ‘duiken’ wees CDA’er Han Coenen erop dat CDA-wethouders in het
verleden weliswaar positief stonden t.o.v. verkoop, maar dat de raadsfractie zich daar nooit over had
uitgelaten.
Partijgenoot Wanten voegde daaraan toe dat het goed is dat nu alle opties op een rij gezet zijn. ‘Het is nu
aan ons als raad om een afweging te maken.’ Wanten uitte ook stevige kritiek op wethouder Paul Sanders
(VVD). Die zou veel te weinig oor hebben gehad voor de bezwaren die er in de gemeenschap leven tegen
verkoop. Hij zou de zorgen zelfs ‘met veel dedain wegwuiven en bagatelliseren.’
Sanders wees er echter op dat het vorig jaar de raad zélf was die besloot om - met een speciale
werkgroep - het heft in handen te nemen en met een eigen voorstel te komen. ‘Het is úw voorstel.
U heeft zelf het traject bepaald, ook voor de communicatie. De werkgroep heeft mij gevraagd om
te communiceren met het dorp, en dat heb ik ook gedaan. De input heb ik teruggekoppeld naar de
werkgroep.
Wat u nu aangeeft had uw raadslid die in de werkgroep zat, beter dáár kunnen inbrengen.’
Daarna werd de discussie over De Heldens Bossen door burgemeester Delissen afgesloten.
Omdat AndersNu nog even wil nadenken over haar standpunt, zal het definitieve besluit pas worden
genomen in de Besluitvormende vergadering van 24 mei.

Eigen bijdrage Wmo

Daarna konden twee agendapunten snel worden afgewerkt. Een ervan betrof een bestemmingsplan voor
een perceel aan de Hei in Baarlo. Daar wordt een intensieve veehouderij omgezet in een perceel met
woonbestemming. De initiatiefnemer moet daarvoor wel stallen en een loods slopen en zorgen voor een
nette inpassing in de omgeving, o.m. door aanplant. De raad vond het een prima plan en ging unaniem
akkoord.
Een ander agendapunt betrof een kleine wijziging in de regels voor de eigen bijdrage voor Wmovoorzieningen. Daarvoor loopt sinds 1 mei een proefproject. Het CDA had gezien dat in de regels haast
ongemerkt een zinnetje was geslopen waarin staat dat voor de hoogte van die eigen bijdrage ook naar

het eigen vermogen wordt gekeken. Omdat de partij daar principiële tegen is had ze al een amendement
klaarliggen om die zinsnede te schrappen. Maar portefeuillehouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei in
zijn reactie meteen dat die passage inderdaad eruit moet.

Verkeersdrukte Kessel

Aan het eind van de vergadering kwamen de oppositiepartijen CDA, AndersNu en Ton Hanssen nog met
een motie over de verkeerssituatie in de kern van Kessel. De geplande afsluiting van een aantal wegen
moet worden uitgesteld, staat in de motie. Er is volgens de indieners namelijk veel onrust ontstaan over
de groeiende verkeersdrukte na de opening van kasteel De Keverberg en onlangs ijssalon Clevers.
Er moet daarom eerst een totaalplan komen voor een toekomstbestendig wegen-, route- en
parkeerbeleid. De rest van de raad vond dat geen goed idee. Diverse partijen wezen erop dat het college
hierover uitvoerig met de gemeenschap overlegt en dat het Dorpsoverleg binnenkort zelf ook met een
plan komt. Deze vorm van zelfsturing moet alle ruimte krijgen, klonk het van diverse zijden. Ook was niet
iedereen overtuigd van de acute ernst van de situatie
Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) was zelfs nogal gepikeerd over de motie. Hij zei dat de
onrust in Kessel mede veroorzaakt was door de indiener van de motie (CDA-raadslid en Kesselnaar
Roel Boots). Die had ook ‘ongefundeerd geroepen‘ dat er niet voldoende gecommuniceerd is en dat
er ‘vriendjespolitiek’ bedreven wordt. Janssen zei dat er juist véél met alle betrokken partijen wordt
gesproken en dat hij intensief met dit onderwerp bezig is. ‘Dat maakt deze motie overbodig.’
De motie kreeg uiteindelijk alleen de stemmen van de oppositie en werd met 14 tegen 11 stemmen
verworpen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

SpeedDATEN...?

...vraag onze plastisch chirurgen
het hemd van het lijf!
Op dinsdag 24 mei van 19.00 - 22.00 uur organiseert VieCuri MOOI een open avond op locatie Venray.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken en ‘speeddaten’ met plastisch chirurgen.
Stel geheel vrijblijvend vragen over bijvoorbeeld: ooglidcorrecties, borstcorrecties of botox en fillers. U kunt ook
terecht met vragen over borstreconstructie en handchirurgie. Er zijn diverse stands met informatie over plastische
chirurgie.

Aanmelden speeddatesessie
(tot 23 mei, vol = vol):
www.viecurimooi.nl/speeddate
O f b e l 07 7 - 3 2 0 6 8 6 5
www.facebook.com/viecurimooi

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

Nieuwe regels gemeentelijke uitvoering WMO
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is
meedoen. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig deel kunnen
nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de gemeente
verschillende middelen gebruiken, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg,
huishoudelijke hulp.
Elke gemeente geeft zelf invulling
aan de WMO. Het huidige landelijke
beleid van de VVD en PvdA heeft voor
veel veranderingen gezorgd in de
zorg. Zo wordt het aantal aanspraken
op zorg beperkt, wordt de dienstver
lening versoberd en gaan steeds meer

vormen van hulp onder de WMO vallen.
CDA Peel en Maas is groot voorstan
der om hulp zo dicht mogelijk bij de
mensen zelf te regelen. Maar hulp moet
voor iedereen maximaal toegankelijk
en betaalbaar blijven. Het opeten van
het spreekwoordelijke, zelfgespaarde

‘appeltje voor de dorst’ maakt daar
volgens het CDA geen onderdeel van
uit. De gemeenteraad heeft vorige week
nieuwe regels voor de gemeentelijke
uitvoering van de WMO vastgesteld.
Belangrijk voor het CDA hierbij was dat
bij het bepalen van de eigen bijdrage
voor maatschappelijke ondersteuning
geen extra gemeentelijke heffing op
het eigen vermogen van mensen mag
plaatsvinden. CDA begrijpt dat er een
eigen bijdrage hoort bij betaalbare zorg,
maar deze bijdrage moet beperkt blijven.

Dit om de toegankelijkheid voor voor
zieningen, zoals de dorpsdagvoorziening
of hulp in de huishouding, zo maximaal
mogelijk te laten zijn. CDA pleit ervoor
om de eigen bijdrage op spaargeld niet
extra te verhogen voor trouwe spaarders
of eigen huisbezitters. De wethouder
gaf aan hiermee in te kunnen stemmen.
De verordening werd hierdoor aangepast,
waarna de verordening door de gehele
gemeenteraad is vastgesteld.
Vivian Moonen,
raadslid CDA Peel en Maas

Eerst Kessel zelf, dan de gemeenteraad
Tijdens de laatste raadsvergadering werd verzocht om een verkeer
overkoepelend verkeers- en parkeerplan te maken. Voor ons als Lokaal
Peel&Maas is dat niet de juiste volgorde.
Het dorpsoverleg Kessel
presenteert binnenkort haar dorpsvisie
2025. Door zo’n overkoepelend plan
stel je als gemeente dat je te weinig
vertrouwen hebt in het dorpsoverleg.
Dat is de dood voor zelfsturing.
Daarmee zeggen wij niet dat de
gemeente geen verantwoording
heeft, want die heeft ze wel degelijk.

Zodra de plannen gepresenteerd
worden, komt de gemeente in
beeld. Besluiten die noodzakelijk
zijn moeten genomen worden door
de gemeenteraad. Adviezen zoals
verkeersaanpassingen worden
begeleid door verkeersdeskundigen
van de gemeente. Dat er onrust is door
verkeersstromen rond ijssalon Clevers is

ons bekend. Met name het parkeren van
fietsen is hier een probleem. Er wordt
in overleg met Clevers al gezocht naar
een oplossing. Ook bewegwijzering
naar de parkeerplaatsen nabij camping
Gravenhof verdient aandacht. Het
opnieuw inbrengen van het plan
Keverbergplein zou onrust veroorzaakt
hebben? Dat klopt, omdat een groep
mensen al jarenlang fanatiek bezig
is om een mooi plan uit te werken
met maximale aandacht voor de
omgeving. Dit is een mooi voorbeeld

van zelfsturing, maar zelfsturing wil
zeggen dat raadsleden zich er niet
mee bemoeien en juist dat is wel
gebeurd. De gemeente heeft mensen
in dienst die zich bezighouden met het
begeleiden van zelfsturingsprojecten.
Raadsleden komen pas in beeld als er
een besluit genomen moet worden.
Tijdens deze raadsvergadering is
opgesomd welke overleggen er
vanuit de gemeente plaatsvonden,
dat waren er nogal wat. Een brief van
de initiatiefnemers toonde aan dat zij

buiten deze overleggen ook heel veel
gesprekken voerden met iedereen
die op welke wijze dan ook betrokken
kon zijn. De beschuldiging dat er te
weinig communicatie is geweest is
dus absoluut niet waar. Jammer dat er
raadsleden zijn die vinden dat ze dat
moeten roepen.

nog, daar moet je buiten blijven
totdat de burgers er, met wethouder
en deskundige ambtenaren, samen
een goed plan voor hebben gemaakt
en de financiële middelen hiervoor
hebben gevonden. Dan pas komen
de raadsleden om de hoek kijken
om hun eigen politieke a fwegingen
te maken en een besluit te nemen.

Laat nu het burgerinitiatief het werk
doen. Zij komen er samen met hun
buurtgenoten, die er misschien wat
anders in zitten, best wel uit.

Rob Willems, fractievoorzitter
Lokaal Peel&Maas

Een burgerinitiatief in Kessel
Een jaar lang hebben de initiatiefnemers zich gebogen over de
herinrichting van het Keverbergplein. Omwonenden en belanghebbenden
zijn gesproken en de meerderheid was positief gestemd. Met een goed
plan en maar een paar tegenstanders werd de hulp van de gemeente
ingeschakeld voor de uitvoering.
Helaas hebben deze paar
tegenstanders de publiciteit
gezocht en gevonden. Met genoeg

stampij kan een hoop ellende en
wantrouwen gekweekt worden.
Niet wenselijk in een dorp als

Kessel waar hulpvaardigheid en
samenwerking voorop staan. Met een
motie onder het mom van een
onderzoek verkeersveiligheid in het
hele centrum van Kessel hebben de
fracties CDA en AndersNu geprobeerd
het burgerinitiatief te ontmoedigen.
Als raadslid moet je je niet met een
burgerinitiatief bemoeien. Sterker

Saskia Vintges,
raadslid VVD Peel en Maas

Wij zoeken een fulltime

front-end developer
www.kempencommunicatie.nl/vacature
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GEPLUKT Lisette Peters

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.

kwartje voor mij pas, toen ik bedacht
dat ik een studie kon doen op het
gebied van handvaardigheid. Dat wilde
ik doen. Ik zou wel zien of ik een baan
kon vinden.”

Cursussen geven in
haar atelier
In 1985, toen Lisette nog studeerde,
kochten Geert en Lisette een oude boer
derij in Kessel. “Het was precies waar
we naar op zoek waren. We hebben het
van boven tot onder opgeknapt en zijn
er gaan wonen.” Al snel nadat Lisette in
1988 afstudeerde, vond ze een baan als
handvaardigheidsdocent bij ROC Gilde
Opleidingen in Roermond. In 1998 koch
ten Lisette en Geert hun huidige huis in
Kessel-Eik, waar ze ook jarenlang aan
klusten. “Aan de straatkant van het huis
heb ik een winkeltje ingericht, waar
ik kunstwerken verkoop op afspraak”,
aldus Lisette. Daarnaast geeft ze
regelmatig cursussen in het maken van
keramische kunstwerken in haar atelier.
“Ik kan niet zo goed stilzitten”, geeft
Lisette toe. “Vaak ben ik met meerdere
dingen tegelijk bezig. En als iets bijna
af is, ben ik alweer aan het bedenken
wat ik daarna zal doen.” Lisette vindt
naar eigen zeggen alles leuk. “Ik heb
een regiecursus gedaan, deel de passie
voor fotografie met Geert en vind het
ook heerlijk om te schilderen, naaien en
bezig te zijn met textiel.”

De in Kessel-Eik woonachtige Lisette Peters (51) is niet zo goed in stilzitten. Ze werkt als drama- en handvaardigheidsdocent, geeft keramiekcursussen, doet elk jaar vrijwilligerswerk in Roemenië en staat tijdens carnaval op
het podium met zelfbedachte sketches. Tijd om de Kessel-Eikse boerenbruid van dit jaar te plukken.
Samen met haar man Geert en
dochters Kiki (16) en Lissy (14) woont
de in Velden geboren Lisette in een
monumentale boerderij in KesselEik. Nadat ze het Thomascollege, het

voormalige Valuascollege in Venlo,
afrondde, startte ze met de studie
Tehatex (Tekenen, Handvaardigheid
en Textiele werkvormen, red.) aan de
Gelderse Leergangen in Nijmegen.

Dat was een hele verrassing voor haar
ouders. “Op de middelbare school had
ik een heel exact vakkenpakket”, aldus
Lisette. “Onder andere wiskunde en
natuurkunde zaten daarbij. Toch viel het

den. De omstandigheden in de tehuizen
daar zijn ook heel anders, minder goed
dan hier. We doen spellen met de
kinderen, bedenken knutselopdrachten,
organiseren een zeskamp en nemen
spullen voor ze mee. In Nederland
organiseren we sponsoractiviteiten om
geld op te halen. Ontzettend dankbaar
werk om te doen.”

Carnavalsbloed
In eigen dorp helpt Lisette jaarlijks
mee met het zomerkamp van Jong
Nederland Kessel-Eik, waar ze kamp
leidster is. Ook zit ze in de organisatie
van de evenementen Kunstmarkt
Kessel en Kunst in de Tuin. Ook stroomt
bij Lisette het carnavalsbloed door de
aderen. Afgelopen carnaval was ze
boerenbruid van Kessel-Eik. Haar doch
ter Lissy werd uitgeroepen tot jeugd
prinses en haar man Geert was twee
jaar geleden prins carnaval. “Daarnaast
voer ik al zestien jaar, samen met een
paar anderen, sketches op tijdens de
bonte avond. Eerst in Kessel en sinds
twee jaar hier in Kessel-Eik.”

Reizen op
verlanglijstje

Een andere hobby van Lisette is
koken. “Vooral van gezellig tafelen
met vrienden kan ik enorm genie
ten.” Maar ook pretparken bezoe
ken, De Efteling in het bijzonder, en
reizen doet Lisette graag. “Voordat we
kinderen kregen, hebben Geert en ik
veel gereisd. We hebben bijvoorbeeld
Zuid-Afrika, Indonesië, Amerika en
Gambia gezien. Nu zijn we net terug
Al een paar jaar reist Lisette in de
van Turkije met de kinderen. In de
zomer naar Roemenië met een groep
zomervakantie gaan we kamperen met
leerlingen om daar vrijwilligerswerk
de caravan in Italië aan het Gardameer.
te doen in kinder- en oudertehuizen.
“Fantastisch om te mogen doen”, aldus Een roadtrip door Amerika maken met
Kiki en Lissy staat nog hoog op ons
Lisette. “Vaak gaat het om weeskinde
verlanglijstje. Hopelijk kunnen we dat
ren, kinderen met verslaafde ouders
of moeilijk opvoedbare jongens en mei volgend jaar waar maken.”

Dankbaar
vrijwilligerswerk
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Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Vier generaties in Beringe
Met de geboorte van Eva, de dochter van Suzanne Houwen uit Beringe, zijn de vier generaties in de
familie compleet. Suzanne Houwen (27) werd in februari de trotse moeder van de inmiddels drie maanden oude Eva. Op de foto staan ze samen met oma Marian Wijnands (52, links) en superoma Lies van
Enckevort (78, rechts) die in Meijel wonen en maar wat blij zijn met de kleine spruit.
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Afsluiting seizoen

Knappe
overwinning
Grashoek
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Grashoek speelde
maandag 16 mei in en tegen Racing Boys uit Deurne. De geelzwarte
gasten wonnen met 2-5 van het team dat maar liefst vier gele kaarten
ontving.
De 30-jarige aanvoerder van
Racing Boys kreeg binnen een half
uur twee gele kaarten en dus rood.
De thuisclub moest een uur lang met
tien man verder. De geelzwarten
speelden fris van de lever veel op de
helft van de tegenstander. Toch was
na 19 minuten de eerste dikke kans
voor de thuisclub. Geert Goossens
schoot rakelings langs. Twee minuten
later kreeg Bart van Schijndel zijn
eerste gele kaart. De thuisclub raakte
geïrriteerd toen 5 minuten later weer
een speler geel kreeg. Grashoek
voelde dat er kansen op komst waren.
In de 30e minuut constateerde
de scheidsrechter na een corner van
Grashoek een duwfout en legde bal
op de stip. De doelman van Racing
Boys stopte het schot van Chris
Hunnekens. In de 33e minuut kreeg
Bart van Schijndel zijn tweede gele
kaart. In de 36e minuut was het voor
Grashoek raak. Bas Maessen nam
een voorzet van Leike Cuijpers op
de pantoffel en schoot onhoudbaar
de 0-1 binnen. Opwinding in de
40e minuut: weer een penalty voor
Grashoek. Dit keer trad aanvoerder
Tim van Ophoven aan. Ook hij kreeg

de bal niet langs doelman Luuk
Verhaegh. Door een hoekschop en
een fraaie uithaal van Jarno Steeghs
wist Grashoek voor de rust 0-2
te scoren.

Debutant benutte
speelminuten
Na de rust werd Grashoek onder
druk gezet. In de 56e minuut werden
de geelzwarten achterin uitgetikt en
Danny Kroes scoorde de aansluitings
treffer en met een fraaie boog ver
dween de bal even later achter doel
man Koen Clephas. 2-2. Na de vierde
gele kaart voor Racing Boys leek toch
de partij in het voordeel van de thuis
club te kantelen. Bas Gloudemans,
de 38-jarige Grashoekse spits, haalde
doeltreffend uit en scoorde 2-3. Drie
minuten later viel het doek voor de
thuisclub. Na goed voorbereidend
werk van Leike Cuijpers schoot
Tim van Ophoven beheerst de 2-4
binnen. De 16-jarige debutant Stan
Cuijpers benutte zijn speelminuten
optimaal en wist de 2-5 te scoren,
waarna Grashoek met de punten
huiswaarts ging.

Huub Peters wint Peel en Maasviswedstrijd
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Visvijver De Donk in Meijel was op zaterdag 14 mei het strijdtoneel voor de jaarlijkse Peel en Maas-viswedstrijd.
Huub Peters werd met 6.320 gram eerste in de wedstrijd, die georganiseerd was door HSV De Noordervaart uit Meijel.
De vangsten vielen niet tegen:
29 vissers vingen meer dan 53 kilo
vis. Achter Huub Peters eindigde Huub
Faassen op de tweede plek met 5.640
gram. Derde werd Albert Trines met
4.970 gram.
HSV De Noordervaart doet dit

jaar ook mee aan het Federatief
Clubkampioenschap, waarvan op
woensdag 11 mei de eerste wed
strijd plaatsvond. HSV Leudal was de
tegenstander van HSV De Noordervaart
1 bij de wedstrijd aan het Heeldergrind.
HSV Leudal eindigde de wedstrijd met

33 punten en HSV De Noordervaart
haalde 30 punten. HSV De Noordervaart
2 won op dezelfde dag van HSV Willem
Barendsz in Broekhuizenvorst met
39 punten tegenover de 23 van de
tegenstander. Er volgt nog een ‘thuis
wedstrijd’ voor beide Meijelse teams.

RKMSV Under 15 tournament
Voetbalvereniging RKMSV uit Meijel houdt op zaterdag 21 en zondag 22 mei het vijfde RKMSV Under
15 tournament, voorheen het Top-C toernooi. Clubs als Southampton FC uit Engeland, Panathinaikos uit Griekenland,
FC Kopenhagen uit Denemarken en Rangers FC uit Schotland vaardigen teams af naar sportpark De Starte om
te strijden voor de titel.
Ook de winnaar van vorig jaar, Right
To Dream uit Ghana, is van de partij.
Fulham FC uit Engeland, KV Mechelen
uit België en Arminia Bielefeld
uit Duitsland zijn ook aanwezig.

Uit Nederland komen nog FC Twente,
NEC/FC Oss, VVV/Helmond Sport en het
regioteam Peel en Maas United. Voor de
toeschouwers is er het wasmachine
schieten op zaterdag en een dag later

kunnen de mensen kennis maken met
de interactieve trainingsmaterialen van
Smartgoals. Kijk voor meer informatie
op www.topc-rkmsv.nl of kijk op de
Facebookpagina van het toernooi.

Volgend seizoen vijfde klasse

Kessel wint overtuigend
van Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
De eerste herenteams van de voetbalverenigingen VV Koningslust en VV Kessel speelden maandag 16 mei hun
laatste wedstrijd in de vierde klasse op de velden van Koningslust. Van de beide teams, die al gedegradeerd zijn,
ging Kessel er na een 3-6 overwinning met de winst vandoor.

Tamme wedstrijd

Helden onderuit
in laatste duel
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na een tamme wedstrijd vanuit de Heldense kant, stond er maandag
16 mei na het thuisduel met FCV-Venlo een 0-1 uitstand op het scorebord.
Het eerste herenteam van Helden, dat al verzekerd was van een plek in
de nacompetitie, speelde een tamme wedstrijd en leek wat met de
handrem erop te spelen.
De Venlonaren hadden voor
afgaande aan de middag nog een
kleine kans op het behalen van de
derde periode. Ondanks de driepunter
in Helden ging deze toch aan hen
voorbij, omdat Belfeldia ook wist te
winnen.

Gemakkelijke
strafschop
Voor rust werd het duel ontsierd
doordat scheidsrechter Azarfane de
grensrechter van FCV wegstuurde.
De heer Gielen, die eerlijk vlagde,
werd tot driemaal toe genegeerd door
de scheidsrechter. Na een daaruit
voorkomende discussie besloot de
leidsman de grensrechter weg te
sturen.

Ook na de thee was het spel van
beide ploegen niet van een heel hoog
niveau. Kay Verkoeyen was namens
FCV wel dichtbij de openingstref
fer. De lat stond een schot echter
in de weg. Aan de andere kant kon
Tom Peeters alleen op doelman
Ververgaert af. Zijn schot mistte ech
ter richting. De enige treffer van de
middag viel nadat Guus de Grood een,
gemakkelijk gegeven, strafschop bin
nen mocht schieten. Doelman Bouten
werd vakkundig de verkeerde hoek
in gestuurd, waardoor de winst mee
naar Venlo ging. Helden kan zich nu
op gaan maken voor de nacompetitie
die wellicht recht gaat geven op pro
motie naar de derde klasse. Om dat te
bewerkstelligen zal er eerst afgere
kend moeten worden met Liessel.

De wedstrijd was in de eerste
helft een gelijk opgaande strijd met
het openingsdoelpunt voor Kessel.
De 0-1 werd na een steekbal en
beheerst afmaken op het scorebord
gebracht. Koningslust kreeg hierdoor
inspiratie en ging vol in de aanval.
Hieruit volgde een corner. Bram Rongen
kwam niet lang daarna met een prima
voorzet op Tom Hunnekens die de bal
net miste. Freek Kessels speelde een
prima pass op Roel Ghielen die het net
niet tot scoren bracht. Een schot van
Bram Kessels ging net over het doel
heen. Van links kwam er een voorzet

op maat van Jurjen Verbong die
Bram Rongen uitgemeten in de hek van
het doel kopte en de 1-1 aantekende.

Gelijkmaker voor rust
Een doorgebroken speler wist
Dennis Janssen te passeren, waardoor
heel gemakkelijk de 1-2 werd gemaakt.
Even later kreeg Koningslust een corner
die Nick Rongen doorkopte op Rik.
Op zijn beurt wist hij die bal perfect
in de hoek van het doel van Kessel
te koppen: 2-2. Direct na de aftrap
van Kessel leed de ploeg balverlies.
Bram Rongen wist daar wel raad

mee en scoorde met een mooi schot.
Snel genoeg daarna was Kessel weer
bij de les en wist het elftal nog voor
de rust de gelijkmaker te scoren: 3-3.
Na een paar goede pogingen de
bal in het doel van de tegenstander
te krijgen, wist Kessel te scoren bij
een snelle uitval en een steekbal.
Voor de verdediging van Koningslust
was er geen houden meer aan,
waardoor het 3-4 werd. De koek was
op voor Koningslust, waardoor Kessel
nog twee keer wist te scoren en de
eindscore 3-6 werd.
(Foto: Peter Janssen)
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Bekerfinales in Meerlo

VC Olympia-dames en heren VC Kessel
pakken beker
Door: volleybalvereniging VC Olympia en volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen heeft op zaterdag 14 mei de beker in de regio Zuid
gewonnen. VCN dames 4 uit Capelle aan den IJssel werd in Meerlo met 3-0 verslagen. Het eerste herenteam van
VC Kessel won in Meerlo de bekerfinale van VCN uit Capelle aan de IJssel.

een keer gas gegeven en er werden
ook enkele wissels doorgevoerd. Een
viertal setpoints werd weggewerkt en
de set werd alsnog binnen gehaald
met 27-25. Een ontsnapping op het
laatste moment, wat toch zeker een
waarschuwing moest zijn voor de
tweede set.

Overtuigende zeges

Beide teams met hun bekers
Na de mislukte poging om
te promoveren naar de tweede
divisie, moesten de dames van
VC Olympia zich opmaken voor de
afsluiting van het seizoen. Met het

doel om de bekerwinst van vorig te
prolongeren en de wrange smaak
van de laatste promotiewedstrijd
weg te werken, werd er begonnen
aan de finale. Dat bleek toch niet al

te makkelijk te gaan. VCN bouwde
een voorsprong op, waar de dames
uit Panningen de hele set achter
aan liepen. Met het verlies van de
set in het vooruitzicht werd er nog

Toch bleek dat niet helemaal het
geval en liep de tegenstander weer
weg in het begin. Het wilde nog niet
helemaal lukken, maar gaandeweg
de set kregen de dames meer grip
op het spel van VCN. Enkele goede
services brachten de dames langszij
en uiteindelijk werd de set toch weer
gewonnen. De setstand was 25-20.
Bij de tegenstander leek er al wat
minder geloof te komen in een goede
afloop van de wedstrijd. In de derde
set konden de Olympia-dames dan
ook vanaf het begin van de set een
voorsprong nemen en die langzaam
uitbouwen. De set werd gewonnen met
25-19, waarmee de bekerwinst een feit
was. Na de bekerwinst van vorig jaar
dus een prolongatie van de titel.
Het eerste herenteam van VC
Kessel mocht het seizoen afsluiten met
de bekerfinale. Tegenstander in de
sporthal in Meerlo was VCN uit Capelle
aan den IJssel. De Kesselse heren
begonnen goed aan de bekerfinale.
Er werd snel een kleine voorsprong

genomen, maar daarna stokte het
even. De passing was iets minder
zuiver en VCN kreeg grip op het
Kesselse spel. De eerste set ging dan
ook met 21-25 naar het jonge team uit
Capelle aan de IJssel.
De tweede set ging lange tijd
gelijk op. Maar uiteindelijk konden de
Kesselse heren doordrukken en zo de
set binnen halen. De finale was weer
helemaal in evenwicht. De derde set
was er een om niet snel te vergeten.
Bijna alles lukte aan de zijde van
VC Kessel. Goede services, prima
passing, scorende aanvallers en prima
blokkades; VCN werd er moedeloos
van en stapelde daarbij fout op fout.
De 25-9 setwinst voor VC Kessel spreekt
boekdelen.
Nog een set was nodig om historie
voor VC Kessel te schrijven, want
nog nooit eerder had VC Kessel de
regiobeker in de hoogste categorie bij
de heren gewonnen. Na de grote zege
in set 3 was het zaak de concentratie
vast te houden en niet overmoedig
te worden. VCN kwam terug in de
wedstrijd en de spanning nam toe.
Echter VC Kessel kwam als eerste op
setpunt en daarmee op matchpoint bij
24-22. VCN kon het eerste matchpoint
nog ongedaan maken, maar het
tweede was raak door VC Kessel.
De zege met 3-1 was binnen en de
beker ging naar VC Kessel.
(Foto: VC Kessel, Jaap van ’t Ooster)

Judoka Malouk Colbers
BEVO grijpt naast behaalt eerste plaats
periodetitel
Geen nacompetitie

Door: judovereniging JC Helden
Judoka Malouk Colbers van judovereniging JC Helden heeft bij het Kaizen toernooi in Echt de eerste plek gehaald.
Het toernooi vond plaats op zaterdag 14 en zondag 15 mei en er waren met name veel Duitse toppers aanwezig.

Door: voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV BEVO toog maandag
16 mei vol goede moed richting Reuver, om daar het reeds voor de
degradatiestrijd gedoemde VV Reuver te bestrijden. Het werd 1-1.
In de beginfase was het vooral
BEVO dat Reuver de wil oplegde.
Na een aantal opgelegde kansen
achtereenvolgens in de 7e, 8e en 9e
minuut, was het dan uiteindelijk in de
tiende minuut raak. Een goede actie
van Kevin Vossen resulteerde in een
goed balletje terug, dat door spits Rob
Minten onberispelijk laag in het doel
werd geknald 0-1. Hierna was het ook
nog BEVO dat de wedstrijd dicteerde,
maar tot echte uitgespeelde kansen
kwam het voorlopig niet meer.
Enkele minuten voor rust werd
het, althans dat dacht de gehele
BEVO-aanhang, 0-2 na een uistekende
voorzet van Roger Gielen op spits
Rob Minten, die onhoudbaar voor de
keeper de bal binnen kopte. Echter tot
ieders verbazing werd de goal
afgekeurd door de warrig leidende
scheidsrechter, die zich liet overreden
door de grensrechter van de thuisclub.
Buitenspel was de conclusie. Na deze
tegenvaller knakte er iets bij BEVO,
waardoor het spel steeds minder
werd. De rust ging in met een magere

0-1 voorsprong voor BEVO.
Na rust probeerde BEVO de
opgebouwde voorsprong snel uit
te bouwen. Echter de passing was
onnauwkeurig, waardoor de BEVO
voorwaartsen niet tot heel sporadisch
in stelling konden worden gebracht.
Naarmate de wedstrijd vorderde werd
de BEVO-ploeg steeds zenuwachtiger
of verkrampter, waardoor Reuver in
de eindfase er zelfs gevaarlijk uit
kwam.
In de 70e minuut gebeurde dan
ook wat men niet had verwacht.
Reuver scoorde uit een ogenschijnlijk
ongevaarlijke aanval de 1-1, waardoor
de BEVO-ploeg bij winst van Belfeldia
met meer dan twee treffers zou zijn
uitgeschakeld voor de derde periode.
De BEVO-ploeg zette nog een kwartier
lang druk op de Reuver-defensie,
maar zonder veel overtuiging.
Teveel ballen kwamen net niet aan en
ook echte kansen waren er niet meer,
zodat BEVO ondanks de keurige vierde
plek op de ranglijst, de slagroom op
de taart niet wist te halen.

Manouk Colbers op de hoogste trede van het podium
Op zaterdag liep het niet zo
goed. Veel beslissingen vielen net de
verkeerde kant op, waardoor er erg
weinig partijen gewonnen werden.
Brent Schuijers en Janine Janssen wisten
beide één partij te winnen. Brent had
een ongelukkige loting en Janine was
net terug van een blessure, dus voor
beiden een prima prestatie. Luna Lucker
was weer in topvorm, maar kwam
nog net te kort voor het podium en
eindigde na drie keer winst op een

gedeelde vijfde plaats. Op zondag liep
de Judoclub Helden-trein weer beter.
Marlouk Colbers wist knap al haar
partijen te winnen en werd eerste.
Milou Verlaek wist ook erg knap het
brons op te eisen. Ze judode sterk en
liet mooi gevarieerd judo zien. Artoer
Makartjan wist in een zware poule het
brons te pakken. Waar het een week
eerder in Mierlo nog net niet lukte, liet
hij vandaag weer zien tot de absolute
top te behoren. Het slot was voor Guus

Manders, die in een wat kleinere poule
ook het brons op eiste. Dirk Peeters,
Kevin Janssen, Viggo Wilms, Rens Lequé,
Siem Lacroix, Diego Coopmans, Joris
Moors, Barbara Konings, Eefje Moors,
Meike Timmermans, Sjors Peeters,
Tom van Dijk, Umberto Coopmans,
Thom Schmidt, Zack Wilms, Tara van
Lier, Suraya Peters, Bart Cuppens, Rick
Manders en Tim Cuppens wisten helaas
geen podium te behalen, maar deden
weer de nodige w
 edstrijdervaring op.
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Niet de sterkste opstelling

Handballers Bevo v
 erslaan Lions
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Op de slotdag van de handbalcompetitie won het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc
zaterdag 14 mei in De Heuf in Panningen van OCI Lions met 27-25.

Beide kampioenskandidaten
traden in Panningen niet aan in
de sterkste opstelling. Bovendien
wisselden beide ploegen flink door.
Zo keepte Mark van den Beucken de
eerste helft en Bram Ravensbergen
de tweede helft. Toch speelden beide
teams voor de winst. Bevo maakte het
verschil in de tweede helft. Bij rust
stond het 13-15. “We wilden winnen
en dat is gelukkig gelukt. Iedereen
heeft gespeeld, ook dat is mooi”, zei
coach Martin Vlijm na afloop. “Aan het
opstootje op het einde van de tweede
helft zag je dat de finale al leeft bij
beide ploegen. Dat moet ook.”

Schitterende
doelpunten
Het publiek werd in De Heuf
getrakteerd op schitterende
doelpunten van onder andere Rik
Elissen en Merijn Haenen. In de
beginfase waren de bezoekers
effectiever. Na vijf minuten stond het
1-3. Nog geen tien minuten later was
de achterstand weggepoetst en nam
Bevo de leiding: 10-7. Vervolgens
kwam de thuisploeg er tien minuten

Toon Leenders krijgt een tijdstraf van de arbiter (Foto: Ebisch Media)

Mogelijke derby tegen Helden

Panningen
speelt
nacompetitie

niet meer aan te pas en scoorde Lions
zes keer binnen acht minuten: 10-13.
Beide ploegen bleven aan elkaar
gewaagd. Bevo boog de achterstand
na rust binnen tien minuten om in
een voorsprong van 20-18, waarna
Lions zich terugknokte naar 22-23. De
slotfase was voor Bevo dat in ondertal
27-24 aantekende. Met nog twee
minuten op de klok kon het daarna
niet meer misgaan voor de thuisclub.

Strafworpen
Na afloop kondigde Vlijm aan
dat Bevo deze week gaat oefenen
op strafworpen nemen. De ploeg
miste er liefst vier en benutte er
slechts eentje. De coach was in zijn
nopjes met de overwinning, al wil
hij er verder weinig waarde aan
hechten. “Het zegt niks, maar is wel
leuk om mee te nemen naar Sittard
volgende week. We kunnen van ze
winnen, dat hebben we vandaag
laten zien. De ploeg gelooft in het
kampioenschap.”
Zondag 22 mei speelt Bevo in
Sittard. Zes dagen later, op zaterdag
28 mei, volgt de return in De Heuf in
Panningen.

Wedstrijd op uitdagende Duiste baan

Beringnaar elfde bij
Europese quadwedstrijd
Door: Motocrossplanet
Nick van Hout uit Beringe is in de vierde wedstrijd om het Europees Kampioenschap Quads in het Duitse
Moorgrund net buiten de top tien geëindigd. In zowel de eerste als de tweede manche op zondag 15 mei kwam de
Yamaha-coureur als elfde binnen en werd hiermee twaalfde in het dagklassement.

Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
Na de nederlaag op donderdag 12 mei in Helmond bij Oranje-Zwart,
stond al vast dat het eerste herenteam van SV Panningen zich kan
opmaken voor het spelen van de nacompetitie om in de derde klasse te
blijven. Zelfs na de 12-0 winst tegen VV Vos uit Venlo op maandag 16 mei
ontkomt Panningen daar niet aan.
De tegenstander in de nacompe
titie komt uit het duel tussen RKSV
Liessel en VV Helden. De wedstrijden
staan gepland voor zondag 29 mei
en zondag 5 juni. Panningen begint
met een thuisduel. VV Vos was op
tweede pinksterdag niet in staat met
elf derde klasse-waardige spelers aan
de wedstrijd te beginnen. Met zeer
veel pijn en moeite kregen ze tien
spelers bij elkaar, allen uit hun lagere
elftallen, om de laatste competitie
wedstrijd toch te kunnen spelen. Deze
situatie speelt al enkele weken bij
de club. Voorzitter van VV VOS Sjors

Peeters, aanwezig in Panningen, vatte
het als volgt samen: “Dat mensen het
oneens kunnen zijn met bestuurlijke
beslissingen is heel goed begrijp
baar. Maar als men deze beslissingen
vervolgens gaat negeren, dan moeten
wij als bestuur ingrijpen en de pas
sende maatregelen nemen en dat
hebben we gedaan.” De gevolgde
score van 12-0 was louter interessant
voor de statistieken. De doelpunten
werden gemaakt door William
Steeghs (4), Ilias Amhaouch (2),
Remco Litjens (2), Idris Pakasa (2),
Roy Schijven en Nick Wilmer.

Ze zijn er weer!

Zomerbloeiers, geraniums
en perkplanten vanaf € 1,00
Kwekerij van Ophoven
Bongardweide 18, Baarlo | Tel. 077 – 477 30 84

De rondetijden op het circuit van
Moorgrund lagen onder de anderhalve
minuut. Dit betekende dat het een
korte baan was, die ook niet al te
breed was. Op zaterdag 14 mei
kwalificeerde Nick zich als zeventiende
en hij was vastbesloten om op zondag
hoger op het uitslagenblad te staan.
Op zondag waren de weers
omstandigheden een stuk minder
goed. Hagel, regen en zon wisselden
elkaar af. Dit zorgde ervoor dat de

baan er voor de eerste manche nat
bij lag.
Al snel na de start van de eerste
manche kreeg Nick te maken met
een kapotte bril, waardoor hij aan
het einde van de tweede ronde even
de pits in ging om een nieuwe op te
zetten. Hierbij gingen vele plaatsen
verloren, maar hij kwam sterk terug
en wist zich gedurende de wedstrijd
toch nog helemaal terug te knokken
naar een elfde plaats.

In de tweede manche kwam hij na
een slechte start al snel goed in zijn
ritme en wist er opnieuw een elfde
plaats uit te halen. Hiermee eindigde
hij net een plaats achter Marc de Vries.
Met tweemaal een elfde plaats
eindigde Nick op een twaalfde plaats in
het dagklassement. In de tussenstand
om het Europees Kampioenschap bezet
hij de elfde plaats en staat slechts
drie punten achter de man op de
tiende plek.
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Promotiewedstrijden 2e klasse

MVC’19 verliest
derby van Baarlo
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo heeft maandag
16 mei revanche genomen tegen MVC’19 uit Maasbree. Baarlo oogde iets
scherper dan MVC’19 en won door treffers van Michiel Hanssen en Roel
Bouten met 2-0. Baarlo blijft derde klasser en MVC’19 gaat zich opmaken
voor promotiewedstrijden naar de 2e klasse.

Bekerwinnaars VV Helden
Voetbalvereniging VV Helden leverde op zaterdag 14 mei twee bekerwinnaars. De D1G en de F1 wisten
allebei met 2-1 de finale van hun bekertoernooi te winnen. De D1G deed dat tegen SV Budel D1 en de F1
won van FC Oda F1. Beide duels vonden plaats in Neer. De twee Heldense teams, beide ook kampioen in hun
competitie, mogen nu op 5 juni in Schijndel gaan strijden om de districtsbeker van het district Zuid II.

Jeugdige MVC’19-speler Bart Houben
viel verdienstelijk in (Foto: Math Geurts Fotografie)

In de eerste helft konden beide
teams het publiek nauwelijks boeien.
Het heilige vuur ontbrak. Je kon
zien dat er niets meer op het spel
stond. De keepers Niek Hendriks van
MVC’19 en Jeffrey Schouenberg van
Baarlo hoefden nauwelijks in actie te
komen. Goed uitgevoerde aanvallen
waren op een hand te tellen. Het
leek erop dat beide ploegen elkaar
geen pijn wilden doen. Een van de
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
betere MVC-spelers was de jeugdige
Met vier punten uit twee uitduels heeft het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo in het pinksterweekeinde de competitie nog verdienstelijk weten af te sluiten. Op zaterdag 14 mei werd het 0-0 in Sevenum tegen Jaap Bruijnen. De rust ging in met een
bloedeloze 0-0.
Sparta’18.
Baarlo kwam na rust scherper
uit de startblokken dan MVC’19.
Aanvoerder Michiel Hanssen
troefde in de 50e minuut het solide

Volgens seizoen in de derde klasse

Baarlo sluit competitie
verdienstelijk af

Maasbreese centrale duo Luc en Paul
van den Kerkhof af en liet MVC’19
doelman Niek Hendriks kansloos:
0-1. MVC’19, dat diverse spelers
miste door blessures en schorsingen,
zag middenvelder Django Peeters
uitvallen. Toen ook nog Jaap Bruijnen
uitviel met een nekblessure,
moest trainer Joe Wijnen nog meer
improviseren en mocht Youri Vinken
zijn debuut maken. MVC’19 kreeg
nauwelijks kansen. Dat Roel Hanssen
in de 88e minuut nog de 0-2 scoorde,
was alleen van belang voor de
statistiek.
Zondag 22 mei begint MVC’19
aan de promotiewedstrijden naar de
2e klasse.

Egchel verliest
laatste duel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft het seizoen 2015-2016
afgesloten op maandag 16 mei met een 0-3 nederlaag tegen ONDO dat
daarmee kampioen werd in de vijfde klasse E. Voor Egchel eindigde het
seizoen met een teleurstellende zevende plaats zonder prijzen.

Op Pinksterzaterdag leek het in
Sevenum in eerste instantie nog een
echte wedstrijd te worden toen binnen
een kwartier allereerst Sparta’18 uit
een vrije trap op de paal schoot en voor
Baarlo Michiel Hanssen en Jeroen van
Wylick de kans op de openingstreffer
lieten liggen. Maar dat waren dan ook
de hoogtepunten in de voor het overige
matte eerste helft. Na rust waren de
eerste kansen ook weer voor Baarlo,

dat halverwege de tweede helft een
penalty had verdiend na het neerleg
gen van de doorgebroken Michiel
Hansen door de Sparta-doelman.

Mislukte
openingstreffer
Wat iedereen langs de kant wel
zag, ontging echter de arbiter van
dienst. In de slotfase liet Sparta’18 nog

enkele goede mogelijkheden liggen om
de wedstrijd naar zich toe te trekken.
De 0-0 eindstand gaf de verhoudingen
en het spel uiteindelijk echter goed
weer. Voor Baarlo zit het seizoen er
volledig op. Trainer Rob Geenen kan
zich na de vakantieperiode met zijn
ploeg weer gaan richten op een nieuw
seizoen in de derde klasse. Dat wordt
dan alweer het derde seizoen van de
Neerse coach bij Baarlo. (Foto: Len Gielen)

Voorafgaand aan het seizoen
waren er hoge verwachtingen van de
oranjehemden, maar door vele bles
sures en schorsingen kon de ploeg
van scheidend trainer Peter Peeters
lange tijd niet in de sterkste formatie
aan de aftrap verschijnen. De vervan
gers deden hun uiterste best maar er
zat gewoon niet meer in.
De wedstrijd tegen ONDO,
die werd gespeeld in Heusden
omdat sportcomplex De Wietel
niet beschikbaar was wegens het
Mini Voetbaltoernooi, was al na vijf
minuten gespeeld. De basis voor het
kampioensfeest van ONDO werd al in
de beginfase gelegd. Twee doelpun
ten van Rob Kessels betekenden al na
vijf minuten een 0-2 voorsprong voor
ONDO.
De zege kreeg in de laatste

minuut nog een extra glans door een
treffer van Bart Mennen, 0-3. Na het
laatste fluitsignaal van de 20-jarige
arbiter Adriaans uit Helmond kon
de feestvreugde in Heusden losbar
sten met onder andere Bengaals
vuurwerk, bloemen en champagne.
Egchel had de tegenstander goed
partij gegeven maar moest toch zijn
meerdere erkennen.
Vermeldenswaardig is nog
het feit dat trainer Peeters beide
keepers (Bjorn Oomen en Jeroen van
Knippenberg) ieder een helft het doel
liet verdedigen. Zo komt er een einde
aan het seizoen 2015-2016. Na de
zomerstop zal een andere Egchelnaar,
Twan van de Mortel, het stokje van
Peter Peeters overnemen en de selec
tie van de oranjehemden onder zijn
hoede nemen.
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Bromfietstour vanuit Grashoek op 22 mei

Met de Kreidler Florett even terug naar
vroeger
Voor de Grashoekse Jan Craenen (66) en Mart Teeuwen (74) is een ritje op hun Kreidler Florett en Batavus
bromfiets pure nostalgie. Ze ontdekten per toeval dat meer dorpsgenoten die liefde voor oude bromfietsen delen en
besloten een bromfietstour te organiseren. Die start zondag 22 mei vanaf café Leanzo in Grashoek.

te stappen.” Ook was het in die tijd
nog vrij normaal om met wat pilsjes
achter de kiezen weer op de brommer
te stappen. “Misschien niet verstandig,
maar mensen keken er in die tijd niet
van op”, aldus Mart.

naar Groningen gereden”, aldus Jan.
Mart reisde een keer af naar Friesland,
omdat de verkoper de onderdelen niet
op wilde sturen.
De oude brommers hebben
regelmatig onderhoud nodig.
Daar zijn de mannen op berekend.
“Als we gaan toeren, heb ik altijd
een bruinleren gereedschapskoffertje
De brommer van toen heeft Mart
bij me op de brommer”, aldus Mart.
niet meer. “Maar heel wat jaren
“Daarin zitten de belangrijkste
geleden, vóór Marktplaats bestond,
spullen voor onderweg, want er
vond ik precies zo’n model bromfiets
als ik vroeger had. Voor 175 gulden was gaat weleens wat kapot. Een EHBOhet blok roest van mij. Ik heb hem toen kitje, een bandenplaksetje, kabels,
benzineslangetjes, een tube vet,
zelf opgeknapt en blauw gespoten.”
bougies, tangetjes en andere dingen.”
De 74-jarige heeft thuis nog meer
Bromfietsen uit de jaren 60 en 70 zijn,
bromfietsen staan, maar de Batavus
mits goed gerenoveerd, best wat waard
blijft zijn grootste trots. “Ooit bood
iemand zich aan die de brommer wilde voor de liefhebber. Maar verkopen
doen Jan en Mart hun brommers
kopen. Mijn vrouw was degene die
absoluut niet. Mart: “Als ik de brommer
mij voor gek verklaarde als ik hem zou
start, ruik ik de tweetaktmotor en ben
verkopen.” De tweede bromfiets van
Jan werd een Zundapp. “Duizend gulden ik meteen terug in mijn jonge jaren.”
Jan: “Het is pure nostalgie. Niet alleen
kostte die toen, maar wat was ik er
voor ons, maar ook voor mensen die
trots op”, vertelt Jan. Inmiddels bezit
vroeger zo’n brommer hadden en weer
hij een rood-grijze Kreidler Florett, die
even teruggaan naar vroeger als ze ons
hij zelf renoveerde. Maar volgens Jan
zien rijden.”
en Mart is het niet gemakkelijk om
Wie de stoet wil zien vertrekken,
aan onderdelen te komen. “Voor de
kan zondag 22 mei om 10.30 uur bij
naven (bevestigingsmechanisme
café-zaal Leanzo komen kijken.
voor het wiel, red.) ben ik helemaal

Blok roest

Jan Craenen op zijn Florett en Mart Teeuwen op zijn Batavus bromfiets
Jan en Mart zagen af en toe brom
fietsen uit de jaren 60 en 70 rijden
in Grashoek, maar ontdekten nooit
wie het waren en waar ze woonden.
“Toen hebben we onze hoofden bij
elkaar gestoken en kennissen gebeld
die een oude bromfiets hebben”, ver
telt Jan. “Via-via ontdekten we dat veel
meer mensen in Grashoek een oude
bromfiets bezitten dan we dachten.
Zo zijn we op het idee gekomen om
een bromfietstour voor onze dorps
genoten te organiseren.” In totaal
rijden er zo’n twintig brommereigena
ren uit Grashoek in de leeftijd van 43

tot 74 jaar mee. “Sommige brommers
zijn ouder dan degene die er op rijdt”,
vertelt Jan grinnikend.

Herkenbaar aan
bromfiets
Zijn allereerste bromfiets kreeg
Mart in 1962, toen hij twintig jaar
was. “Ik kwam toen net uit militaire
dienst en kreeg hem cadeau van
mijn ouders. Het was een groene
Batavus Conforte uit Heerenveen.”
Het merk is nu voornamelijk bekend
als fietsenfabrikant, maar begon in

1936 met het maken van bromfietsen.
Jan kocht zijn eerste tweewieler toen
hij 16 jaar was. Jan: “Voor 75 gulden
kocht ik een rode NSU Cavallino, van
mijn eigen zuurverdiende geld. Een
brommer was toen alles op die leeftijd.
Het was de meest gebruikelijke manier
om je te vervoeren.” Daarbij waren
dorpsgenoten gemakkelijk te
herkennen aan hun brommer.
“Aan de bromfietsen die voor het café
geparkeerd stonden, kon je zien wie
er binnen zat”, vertelt Jan. “Dan wist
je waar je kameraden waren en in
welke kroeg je dus niet binnen hoefde

mmm lekker... bakken vol
met
zoete
aardbeien
3 smak
aanbieding 21 en 22 mei
(3x500 gr)

voor €

en

6,00

sonata, salsa,
maling centenary,
darselect, elsanta
en lambada’s
van de volle grond
Winkel, terras en museum
vrij toegankelijk

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl

Mantelzorg
Muzieksalon
Stichting Vorkmeer houdt op donderdag 26 mei de Mantelzorg Muziek
salon. Dit keer zijn er optredens van Fred Piek en Sido Martens. De muzikale
avond is bedoeld voor mantelzorgers om andere mantelzorgers te
ontmoeten, bij te praten en vooral om te ontspannen.

Sido Martens (foto: Ronald Rietman)
Fred Piek en Sido Martens speelden
in de jaren 70 samen in de band
Fungus die een grote hit had met
(Al die willen te) Kaap’ren varen.
Piek speelde daarna nog in de Amazing
Stroopwafels, bekend van het lied Oude
Maasweg. Martens ging na Fungus
verder als singer-songwriter.
De Mantelzorg Muzieksalon
wordt georganiseerd door Vorkmeer
Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.
De toegang is gratis voor mantelzorgers
met hun partner of degene voor wie

zij zorgen of eventueel een introducé.
Het festijn vindt plaats in gemeen
schapshuis Kessel-Eik en duurt van
20.00 tot 22.30 uur. De zaal gaat om
19.15 uur open.
Mantelzorgers die graag deze
avond willen bijwonen, maar niet zelf
in staat zijn om vervangende zorg te
regelen of niet over eigen vervoer
beschikken, kunnen dit doorgeven
aan het Steunpunt Mantelzorg Peel en
Maas. Waar mogelijk wordt samen naar
een oplossing gezocht.
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Cursus over de Peel van Stichting VEEN

‘Kennis van de eigen
natuuromgeving vergroten’
Stichting VEEN zet zich al jaren in om de kennis van de Peel te delen met mensen uit de regio en het
Peellandschap te verfraaien. In juni start de groep vrijwilligers met het geven van een cursus waar ze verscheidene
onderwerpen van de Peel aan bod laat komen. Piet Blankers uit Meijel is oprichter van de stichting. “Ik vind het
mooi om een bijdrage te leveren aan onze eigen omgeving.”

vertelt Piet. “Maar dat verliep allemaal
zo stroef. Ze zeggen wel eens dat ik
nogal eigenwijs ben, dus toen heb ik
de stichting opgericht om het zelf te
regelen.”

45 hectare
grond

De vogelkijkhut die vorig jaar geplaatst is (Foto: Stichting VEEN)
De stichting koopt gronden die
tegen de Peel aan liggen en beheert

die percelen op een natuurvriendelijke
manier. “Ik was in 2002 al betrokken

geweest bij het aankopen van gronden
rond de Peel door de overheid”,

AC/DC coverband in Sjiwa Baarlo
De Brabantse AC/DC-coverband Bon Scotch staat zaterdag 21 mei op de planken van jongerencentrum Sjiwa
in Baarlo tijdens het evenement RockSteady!
Alle klassiekers van de
Australische rockband AC/DC uit de
tijd van zanger Bon Scott komen

tijdens de tribute-avond voorbij. Waan
je in de jaren 70 met hits als TNT, It’s
a Long Way To The Top (If You Wanna

Rock And Roll) en Highway To Hell.
Het optreden van Bon Scotch
begint zaterdag 21 mei om 20.30 uur.

Kessel opent deuren tijdens
Belaef Kessel
Heel Kessel staat op zondag 22 mei in het teken van Belaef Kessel. Tijdens het jaarlijks terugkerende
evenement worden er in het dorp diverse activiteiten georganiseerd en zetten verenigingen, culturele instellingen en bedrijven hun beste beentje voor.
Onder andere Kasteel
De Keverberg, VVV Kessel, diverse res
taurants, cafés en de nieuwe ijssalon,
maar ook de tennisclub, fysiothera
peut, slagerij, kapper, de dorpsdag
voorziening, de St. Anthonius Molen

en de brandweer nemen deel aan het
evenement. Ook zijn er diverse attrac
ties voor kinderen te vinden. De win
kels in het dorp zijn tijdens Belaef
Kessel geopend en in het hele dorp is
iets te ‘beleven’.

Belaef Kessel duurt zondag
22 mei van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie over het
programma en wat waar te doen is
op de facebookpagina van Belaef
Kessel.

Rabobank Jeugdvierdaagse
De 51e editie van de Rabobank Jeugdvierdaagse wordt dit jaar gelopen van woensdag 22 tot en met
zaterdag 25 juni. Voorinschrijven om hieraan deel te nemen kan op woensdag 25 en donderdag 26 mei.
Deelnemers kunnen deelnemen
aan de 5, 10 of 15 kilometer. Een deel
van de routes is ten opzichte van
vorig jaar aangepast. Daarnaast
wordt dit jaar op zaterdag 25 juni een
dagwandeltocht gehouden met de

afstanden 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer.
Hieraan kunnen ook deelnemers van
de jeugdvierdaagse aan meedoen.
Dit moeten ze aangeven bij hun
inschrijving.
Voorinschrijven is mogelijk op

woensdag 25 en donderdag 26 mei
van 19.00 tot 20.30 uur. Kijk voor
meer informatie over de jeugdvier
daagse en de inschrijfadressen op
www.jeugdvierdaagsehelden.nl of op
de facebookpagina.

Zonder geld kon er echter
weinig grond aangekocht worden.
Na verschillende tripjes richting
Amsterdam kreeg de stichting
uiteindelijk een fors bedrag van de
Postcodeloterij. Dat werd gebruikt om
tot nu toe 45 hectare grond te kopen.
“We kopen zelf geen natuurgebieden,
maar wel percelen die tegen de
Peel aan liggen”, vertelt Piet. “Het is
bijvoorbeeld goed als we het waterpeil
op die stukken hoog houden. Dan kan
het hoogveen in de Peel zich beter
herstellen.”
De aangekochte stukken grond
zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
De stichting realiseerde ook onder
andere een struinpad en een
vogelkijkhut. In de toekomst komen
er ook nog grondwatermeters om
de waterstromen te laten zien die
het ontstaan van de Peel verklaren.
“Het struinpad gaat dwars door een
aantal percelen en is 13,4 kilometer
lang en loopt van Meijel naar
Grashoek”, laat Piet weten. Het pad
wordt onderhouden door vrijwilligers.
“De vogelkijkhut hebben we in juli
vorig jaar geplaatst bij een plas in
natuurgebied ’t Molentje in Meijel.”
Dat water werd vanwege zijn vele
verdiensten voor de natuur in de regio
door de gemeente vernoemd naar Piet:
de Blankersplas.

Groep vrijwilligers
uitbreiden
Met de cursus over de Peel wil
de stichting de groep vrijwilligers
uitbreiden en de kennis die ze hebben
verspreiden. Piet: “Natuurlijk willen
we mensen enthousiasmeren om
bij de stichting te komen, maar ook
bij het onderhoud kunnen we wel
hulp gebruiken. Er zijn nu twintig
mensen die zich aangemeld hebben.
Daar mogen er nog wel een stuk of
vijftien bijkomen.”

Ontstaan
van de Peel
Bij de cursus worden de
volgende onderwerpen behandeld:
het ontstaan van de Peel (geologie,
hydrologie), flora en fauna van
de ongerepte en verveende Peel,
verveningsgeschiedenis, bedreigingen
voor de Peelnatuur en de activiteiten
(aankopen, beheer enzovoorts) van
Stichting VEEN.
De cursus vindt plaats op
donderdag 2, 9, 16 en 23 juni van
20.00 tot 22.00 uur in Peel- en
Dorpsmuseum Truijenhof in Meijel.
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar jopibla@hotmail.com of te bellen
naar 077 466 15 14 of 06 37 35 64 89.
Kijk voor meer informatie op
www.stichtingveen-depeel.nl

WIJ
ZOEKEN
EEN...
fulltime

LEIDINGGEVENDE
horeca m/v

BEN JIJ...

• Collegiaal!

GA DAN
NAAR...
www.schatberg.nl/
vacatures
voor de
volledige vacature.

MIDDENPEELWEG 5 | 077 467 77 77
WWW.SCHATBERG.NL | INFO@SCHATBERG.NL
KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Receptie ereleden
Voorwaarts
vr 20 mei
19.30-21.00 uur
Organisatie: drum- en brassband
Voorwaarts
Locatie: zaal Unitas

Dressuurwedstrijden
Tommix

Mantelzorg Muzieksalon
do 26 mei 19.15-22.30 uur
Organisatie: Stichting Vorkmeer
Locatie: gemeenschapshuis
Kessel-Eik

Maasbree

Bökkers (coverband Normaal)
za 21 mei 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Bijeenkomst Sportdorp
Maasbree
wo 25 mei 19.30-22.30 uur
Organisatie: Sportdorp Maasbree
Locatie: gastrobar Bruiz

za 21 en zo 22 mei 09.00 uur
Organisatie: rijvereniging
Tommix
Locatie: ruiterterrein
De Koeberg

Meijel

Bökkers in Mafcentrum
Maasbree

AC/DC coverband

za 21 en zo 22 mei
Organisatie: RKMSV Meijel
Locatie: sportpark De Starte

De Achterhoekse boerenrockband Bökkers staat zaterdag 21 mei op de planken bij het Mafcentrum in Maasbree.
Het voorprogramma wordt verzorgd door STOER, de Stoere Patsers Tribute-band.

zo 22 mei 11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting
BaarloLeeft!, werkgroep
KnopenLopen
Locatie: start multifunctioneel
centrum De Engelbewaarder

Coverband Normaal

In 2014 trad de band Bökkers
voor het eerst op bij het Maasbreese
jongerencentrum, op initiatief van
liefhebbers van de band Normaal.

De Achterhoekse boerenrockband
wordt geroemd als de kwalitatief beste
coverband van Normaal.
De zaal is zaterdag 21 mei geopend

vanaf 20.30 uur. Kijk voor meer infor
matie over het optreden van Bökkers
op www.mafcentrum.nl of op de face
bookpagina van Mafcentrum Maasbree.

za 21 mei 20.30 uur
Organisatie: RockSteady!
Locatie: jongerencentrum Sjiwa

Smakelijk Wandelrondje
Baarlo

Grashoek

Start Grashoekse
bromfietstour

Wandeltocht langs proeverijen

RKMSV under 15
tournament

Saturday Night Madness
za 21 mei 19.30-23.30 uur
Organisatie: jongerenorganisatie
10R events
Locatie: jeugdhonk De Ketter

Open training Majoretten
en Dans Meijel
ma 23 mei 16.15-17.00 uur
Organisatie: Majoretten en Dans
Meijel (MD Meijel)
Locatie: Rabozaal gemeenschapshuis D’n Binger

Panningen

Smakelijk Wandelrondje Baarlo

zo 22 mei 10.30 uur
Locatie: café-zaal Leanzo

De werkgroep KnopenLopen van Stichting Baarlo Leeft! organiseert voor de vierde keer het Smakelijk
Wandelrondje in Baarlo. Deze vindt plaats op zondag 22 mei.

Helden

vr 20 mei 14.00-16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging
Nederland, afdeling Panningen
Locatie: De Groenling op
Steenbakkersstraat 70

za 21 mei
22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

Opening terrasseizoen

Jaarlijks worden in Baarlo diverse
wandelrondjes georganiseerd door de
werkgroep om het KnopenLopen lev
endig te houden. In december werd
in het kader daarvan al het Winter
Wandelrondje gehouden.
Het Smakelijk Wandelrondje is
een wandeltocht langs diverse proe
verijen met plaatselijke lekkernijen.

De tocht op 22 mei gaat onder andere
langs Wim Hendriks planten in Kessel
waar eetbare bloemen kunnen worden
geproefd, langs Bakkerij Broekmans
en De Echte Bakker Marc Fleuren in
Baarlo voor een stukje Baolderse
kook. Andere namen worden later
bekendgemaakt. De route, met een
afstand van zo’n tien kilometer, wordt

gelopen via een routebeschrijving,
is bewegwijzerd en toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Bij MFC De
Engelbewaarder start zondag 22 mei
het wandelrondje tussen 11.00 en
13.00 uur. De uiterlijke eindtijd is
17.00 uur. Kijk voor meer informatie
over het Smakelijk Wandelrondje op
www.baarloleeft.nl/knopenlopen

za 21 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Helden houdt op zondag 22 mei een
wandeling door De Weerdbeemd in Kessel-Eik. De wandeling wordt verzorgd door Harrie Peeters.
afgraving ontwikkeld tot een gevarieerd
moerasgebied met veel flora en fauna.
Onder andere de ijsvogel, watervogels,
Gallowayrunderen, dassenburchten en
bevers zijn er te vinden. De wandelaars
vertrekken zondag 22 mei om 09.00
uur bij de Steenfabriek Joosten aan de

Kanaaldijk in Kessel-Eik. Met regen
achtig weer kan het drassig zijn in
het natuurgebied, dus het dragen van
stevige wandelschoenen wordt aan
geraden. Neem voor meer informatie
contact op met Harrie Peeters via
hwjgpeeters@gmail.com

Denkt u dat kunstgras
in uw tuin onbetaalbaar is?
www.kunstgraslimburg.nl

Kleinste discotheek van
Nederland (1-jarig bestaan)
vr 20 mei 20.30 uur
Locatie: Tommies Bar

Belaef Kessel

Wandeling De Weerdbeemd

vr 20, za 21 en zo 22 mei 20.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut

DJ Thera invites

Kessel

Kessel-Eik

Landschap De Weerdbeemd is
ontstaan uit de vroegere kleiwinning
voor de steenfabriek. Het gebied
wordt nu als natuurontwikkelingspro
ject beheerd door de firma Kuypers,
Staatsbosbeheer en de stichting Ark.
De Weerdbeemd heeft zich na de

Clubbie met Vato Gonzalez
en MC Tjen

Diabetescafé

zo 22 mei
11.00-17.00 uur
Organisatie: ondernemers Kessel
Locatie: hele dorp

Kessel-Eik
Wandeling
De Weerdbeemd

zo 22 mei 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: Steenfabriek Joosten
aan Kanaaldijk

Optreden Seniorenorkest
Festina Lente en Vosberg
Muzikanten
za 21 mei 13.30-16.30 uur
Org: Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

Euro avond (1-jarig bestaan)
za 21 mei 20.30 uur
Locatie: Tommies Bar

Barbecue (1-jarig bestaan)
zo 22 mei 14.00 uur
Locatie: Tommies Bar

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan 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

service 23

Veilig op Weg in Maasbree
Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Violier in Maasbree leerden op dinsdag 17 mei hoe ze om
moeten gaan met grote voertuigen in het verkeer. De les was in het kader van het dode hoek-lesprogramma Veilig
op Weg, een samenwerkingsverband van Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland.

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

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 22 mei
H. Mis 9.30 uur t.i.v.Jan Tulmans (col);
Jac Theelen en Elisabeth TheelenVerber en hun overl. zonen Cor en Sef
en fam.
Zondag 29 mei
H. Mis 9.30 uur

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 19 mei
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 21 mei
Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Mien Snijders-Schreurs (col); Roos
Heldens-Kessels (jaardienst);
Harrie Vrinssen en Jo Vrinssen-van
den Eijnden; Wiel Simons (gest.
jaardienst); Dien Peggen-Kusters (col);
fam. Meulendijks-Basten; Jan Roost
(trouwdag); uit dankbaarheid
Zondag 22 mei
Doopvieringen: 13.30 uur Michiel
Janssen; 14.30 uur Milan Gommans
Maandag 23 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 24 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffie
Donderdag 26 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hay Gommans
bij gelegenheid van zijn verjaardag
Zondag 29 mei
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 20 mei
H.Mis 13.30 uur uit dankbaarheid
b.g.v. het 50-jarig huwelijk van Jan en
Marietje Strik-van der Burgt
Zondag 22 mei
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wiel van der
Sterren (col); Drika Keizers-Drissen
(jaardienst) en overl.fam.

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
Woensdag 18 mei
14.00 uur Maria-omgang bij
Kerkeböske voor senioren m.m.v.
schuttersgilde St. Lambertus,
ensemble fanfare St. Cecilia,
seniorenkoor Helden e.a.
Zondag 22 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste H.
Communieviering van de Heldense
kinderen

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 21 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
To Janssen-van der Linden en Piet
Janssen en zoon Sjraar; Jac Kerkhof
en Nelly Kerkhof-Hendriks; Thei
Trienekens (col) en Nies TrienekensOttenheim; Jos v.d. Hoogen (overl.)

Ruim achter een groot voertuig
blijven en aan de rechterkant op min
stens drie meter afstand blijven. Dat
zijn twee vuistregels die de leerlingen
van de Maasbreese school meekregen
bij de les. Naast een theorieles, gingen

de kinderen ook kijken bij een echte
vrachtwagen, de speciale Veilig op
Wegvrachtauto. De leerlingen mochten
in de cabine van de vrachtauto plaats
nemen om te kijken wat een chauffeur
nou eigenlijk ziet. Vooral belangrijk

was wat de vrachtautochauffeur juist
niet kan zien. Veilig op Weg is grootste
dode hoek-lesproject in Nederland, laat
de organisatie weten. Jaarlijks worden
zo’n 1.500 basisscholen bezocht om de
leerlingen kennis bij te brengen.

Golfkampioenschap
Peel en Maas
Bij de gemeentelijke golfkampioenschappen op vrijdag 17 juni staat een auto klaar voor degene die er in slaagt
een hole-in-one te slaan op een vooraf daarvoor benoemde hole. De organisatie is in handen van Stichting Peel en
Maas en Golf die het evenement voor de twaalfde keer organiseert. Het kampioenschap vindt plaats op De Peelse
Golf in Evertsoord.
Deelnemers moeten voldoen aan
drie eisen: ze moeten woonachtig zijn in
gemeente Peel en Maas, minimaal 18
jaar oud zijn en in het bezit zijn van het
GVB of enkele jaren golfervaring hebben.
Lid zijn van een golfclub of –vereniging

is niet nodig. De deelnemers worden
ingedeeld in drie categorieën. Categorie
A-deelnemers met handicap 0 t/m 18,
B-deelnemers met een handicap van
18,1 tot 36 en deelnemers met een han
dicap van 36 of hoger. In elke categorie

is er een aparte winnaar. Daarboven is er
een algemeen kampioen die de door de
gemeente beschikbaar gesteld wisselbe
ker in ontvangst mag nemen. Bel voor
meer informatie met het secretariaat
van de stichting op 077 307 26 51.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 21 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Gerda SmetsSteeghs (vw het kerkkoor); Piet
Keijsers en Lies Keijsers-Smolders
Zaterdag 28 mei
Geen H. Mis

Saturday Night Madness
Jongerenorganisatie 10R events uit Meijel houdt op zaterdag 21 mei Saturday Night Madness in jeugdhonk
De Ketter in Meijel. Het feest is bedoeld voor tieners uit de regio uit de brugklas in de leeftijd tot en met 15 jaar.
Dj Jarno verzorgt de muziek tijdens
de avond. Alle tieners tot en met

15 jaar zijn welkom bij het feest. De
avond begint om 19.30 uur en duurt tot

23.30 uur. De deuren blijven voor de
veiligheid gesloten tot 22.30 uur.

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

TV INRUILACTIE

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD?
OF EEN Ultra HD OF SMART TV?
TV

DAN IS DIT UW KANS!!
OP ALLE TV’S VANAF 46” EN GROTER

GRANDIOZE INRUILKORTING
BIJ INRUIL VAN UW HUIDIGE TV!
KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP WWW.ELECTROWORLDTUMMERS.NL/INRUIL

VAN MINIMAAL

300,- TOT ????,KOM SNEL NAAR 1 VAN ONZE
VESTIGINGEN EN PROFITEER!

13
9

cm

ÉÉN VAN DE VELE
AANBIEDINGEN!

849,-
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300,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN
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549,-

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!

