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Bijna tweeduizend
bezoekers bij opening
Het Open Hoés van hospice en verblijfhuis het Plattelandshoés in Panningen trok zaterdag 4 maart bijna tweeduizend bezoekers. Na anderhalf jaar voorbereiden en een
half jaar verbouwen openden de deuren van het hospice, voor inwoners van Peel en Maas en Leudal, ten slotte haar deuren. Vanwege de grote belangstelling stonden gasten
soms drie kwartier tot een uur te wachten voordat ze het gebouw konden betreden. Vrijwilligers van het hospice gingen langs met koffie of thee om het wachten aangenamer
te maken. “Deze overweldigende belangstelling geeft wel aan dat het Plattelandshoés leeft onder de bevolking van Peel en Maas en Leudal”, aldus het bestuur. “Een geweldig initiatief, dat nu eindelijk gerealiseerd is, na verscheidene mislukte pogingen.” (Foto: Jac Willekens)

Dader nog onbekend

Groot aantal auto’s vernield
in Maasbree
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Verschillende auto’s in Maasbree zijn in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 februari bekrast en van veel
wagens werden de banden lek gestoken. Het gaat om ongeveer twintig auto’s aan de Herikstraat, Heideweg,
Kamillestraat, Weegbreestraat en Distelstraat. De totale schade loopt volgens buurtbewoners in de duizenden
euro’s. De politie heeft niemand aangehouden.
“Schandalig”, noemt buurtbewoonster Leonie het vandalisme.
“Bij onze bedrijfsbus werden twee
banden lek gestoken. Gelukkig werd
die niet bekrast.” De schade verschilt
per auto. Sommige werden bekrast
en bij andere werden de banden lek
gestoken. Bij de auto’s van buurtbewoonster Anouk gebeurde beide.
“Eén auto stond aan de weg onder

een lantaarnpaal en daar werden twee
banden lek gestoken en de zijkant van
voor naar achter bekrast”, vertelt ze.
“Een andere stond op de oprit en daar
werden zelfs alle banden lek gestoken
en de zijkant en motorkap bekrast.”
Alle gedupeerde buurtbewoners
deden aangifte en de politie kwam
langs voor een buurtonderzoek, maar
kon (nog) geen daders achterhalen.

“De politie kan verder ook niets
meer doen, liet ze weten”, vertelt
Leonie. Het is niet de eerste keer dat
dergelijke vernielingen plaatsvinden
in Maasbree. Anouk: “Een paar jaar
geleden werden bij de auto van mijn
man al twee keer in één week de
banden lek gestoken. Het voelt bijna
als een achterbuurt hier.”
Lees verder op pagina 03
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Panningnaar Mustafa Amhaouch over de Tweede Kamer

Eén van de 150 die het land besturen
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Cascara Rodizio
gehele gemeente
CDA Peel en Maas
gehele gemeente
Sociale Raad
gehele gemeente
Stichting Plattelandshoés
gehele gemeente
Fysio Centrum Beringe
alleen Beringe

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Mustafa Amhaouch uit Panningen
zit inmiddels alweer ruim een jaar in
de Tweede Kamer. De CDA’er weet
dus van het reilen en zeilen in de
politieke arena van Nederland.
Amhaouch is de enige Peel en
Maas’er in de Tweede Kamer.
Waar de geboren Koningsluster zich
normaal richt op Binnenlandse
Zaken, Koninkrijksrelaties en
Economische Zaken, was het de
laatste tijd campagne voeren voor
de Tweede Kamerverkiezingen.
Op woensdag 15 maart staan de
Tweede Kamerverkiezingen op het
programma. Amhaouch staat op plek
15 van de CDA-kieslijst. Natuurlijk
wil hij graag zijn plek behouden en
daarom reist hij momenteel het hele
land door. “De Tweede Kamer is
nu 2,5 week op reces vanwege de
verkiezingen, maar daar voor was het
helemaal erg”, vertelt Amhaouch.
“Een voorbeeld van een donderdag:
overdag was ik aan het werk in Den
Haag, ’s avonds had ik een debat in
Groningen, daarna ging ik naar een
hotel in Utrecht om te slapen en
’s morgens sprong ik heel vroeg in de
trein zodat ik om 10.00 uur bij mijn
werkbezoek in Maasbree kon zijn.
Lekker druk, zullen we maar zeggen.”

‘Nu pas geproefd aan
Den Haag’
In november 2015 werd Amhaouch
door zijn partij uitgekozen om de
plek van Kamerlid Peter Oskam over
te nemen, die burgemeester werd
in Capelle aan den IJssel. In januari
2016 werd Amhaouch geïnstalleerd en
beëdigd. Hij is dus nu iets meer dan
een jaar Tweede Kamerlid. “Ik heb nu
pas geproefd aan alles”, vertelt hij.
“Ik weet nu hoe de procedures lopen
en hoe het spel gespeeld wordt in
Den Haag. Ik had wel wat ervaring
vanuit de gemeenteraad in Peel en
Maas, maar dit is toch net wat anders.
Vooropgesteld: het is heel erg leuk.
Je bent immers één van de 150 die het
land besturen. Elke week stem je over
zo’n veertig tot vijftig zaken die allemaal effect hebben op de samenleving.
Daar krijg ik enorm veel energie van.”
Als portefeuille kreeg Amhaouch

Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties
en een gedeelte Economische Zaken.
Het team waarmee hij zich iedere
week buigt over de verschillende
zaken, bestaat uit vier mensen: een
woordvoerder, twee beleidsmedewerkers en Amhaouch zelf. “Wat we
vooral doen, is inlezen op stukken en
wetten die ingediend worden door
andere partijen of onszelf. We hebben
werkbezoeken om te kijken hoe het
in de praktijk werkt. Vervolgens gaan
wij een mening vormen voor het CDA
over het onderwerp. Dus een mening
die past binnen de uitgangspunten en
het verkiezingsprogramma van onze
partij.”
Op dinsdagmorgen komt de hele
fractie bij elkaar om elkaars voorstellen
te bespreken. Soms duren die gesprekken langer dan anders. “De donorwet
die vorig jaar september werd aangenomen is zo’n voorbeeld. Het duurde
lang, omdat je zo’n complex en
gevoelig onderwerp zeer grondig wilt
bespreken voordat er een standpunt
wordt ingenomen.” Uiteindelijk komen
ze er altijd uit. “Ik heb wel eens

meegemaakt dat een voorstel opnieuw
bekeken moest worden, maar dat is
zelden. Een voorstel wordt ook altijd
beter als er meer mensen naar kijken.”

bijbehorende zorgen van mensen.
“Veel mensen hebben een korter
lontje gekregen”, vertelt Amhaouch.
“Ze luisteren niet meer naar elkaar.
Zeker op sociale media is dat het
geval. Er wordt een mening gevormd
op iets wat voorbij komt, die mening
wordt gedropt en de mensen gaan
weer door. Er is geen gesprek meer.
Amhaouch wil graag deel blijven
uitmaken van de Tweede Kamer. Bij de ‘Echte’ Nederlanders zijn bang voor
‘buitenlanders’ en die buitenlanders,
vorige verkiezingen in 2013 haalde
vaak gewoon geboren in Nederland,
het CDA dertien zetels. Dat zou te
zijn bang dat ze niet meer welkom
weinig zijn voor Amhaouch om ook
zijn. Een vicieuze cirkel.”
na 15 maart in de kamer te zitten.
Gemiddeld gaat het goed in
In de peilingen zit de partij rond de
Nederland, maar dat zegt Amhaouch
twintig zetels. “Maar we moeten niet
te veel kijken naar die peilingen”, vindt niks. “We moeten juist naar de menAmhaouch. “De media hebben het
sen zelf kijken. Álle mensen moeten
vaak over tactisch stemmen, dus stem- een fatsoenlijk bestaan hebben, niet
de gemiddelde mens. Er zijn veel
men om te zorgen dat iemand anders
onzekerheden in ons land, maar wij
geen meerderheid krijgt. Nederland
willen de zekerheid een stuk terug
is een coalitieland, dus tactiek is helemaal niet belangrijk. Je moet stemmen brengen.” Amhaouch heeft veel verop wat je zelf belangrijk vindt. Na de
trouwen voor 15 maart. “Ik verwacht
verkiezingen moet er toch een coalitie
dat ik nog steeds in de Tweede Kamer
komen.”
zit na de verkiezingen. Ik heb veel
energie en ambitie voor de komende
Amhaouch ziet ook de verharperiode.”
ding die optreedt in Nederland en de

‘Tactisch stemmen is
niet nodig’

Vrijwilligersactie NLdoet 2017

Volop vrijwilligersacties in Peel en Maas
De grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet, wordt gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart en heeft ook dit jaar in Peel en Maas
vijftig verschillende initiatieven open staan. De actie is een initiatief van het sociaal fonds Het Oranje Fonds en wil onder meer laten zien hoe belangrijk
vrijwilligers zijn in onze samenleving.
In Peel en Maas zijn er zo’n
vijftig klussen aangemeld bij NLdoet,
waar jong en oud zich voor kunnen aanmelden. Zo kan men in
Kessel helpen om het zwembad
klaar te maken voor de zomer of
om het Sint Annaplein op te knappen. In Maasbree zijn niet alleen
vrijwilligers nodig voor het verven
van wanden en het plaatsen van
kasten bij het wooncomplex op de
Westeringlaan, maar ook voor het

bouwen van magazijnkasten en buffettafels. Inwoners van Grashoek kunnen
bijvoorbeeld helpen om het schutterslokaal en het terrein te onderhouden.
In Panningen zijn vrijwilligers nodig om
het terras van zorginstelling Daelzicht
op te fraaien, een volière te bouwen
bij de zorggroep op het Piushof of
om decoratie te maken voor Vigorous
Indoor. Ook in Baarlo is er genoeg te
doen, zoals het buitenterrein van Jong
Nederland opknappen, de muren ver-

ven van het activiteitencentrum bij SGL
De Maashorst of de tuin bij zorgcentrum Ter Borcht opknappen.
Bijna ieder sociaal initiatief telt
wel een aantal actieve burgers,
bijvoorbeeld bij sportverenigingen,
evenementen, buurtverenigingen of
zorginstellingen. Daarom organiseert
het Oranje Fonds ieder jaar NLdoet om
vrijwilligers in het zonnetje te zetten
en om iedereen te stimuleren eens
wat vaker de handen uit de mouwen

te steken. Bovendien wilt NLdoet
een positief beeld uitdragen van
vrijwilligerswerk. Bij de editie van
2016 waren maar liefst 350.000
Nederlanders actief bij meer dan
9.200 vrijwilligersklussen
Een aantal klusjes zit al vol, maar
voor de meeste kunnen vrijwilligers
zich nog aanmelden.
Kijk voor het complete overzicht
van klusjes en meer informatie op
www.nldoet.nl
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Jaco Verstappen op kieslijst

Meijelnaar op plek 6
partij Nieuwe Wegen

Lekker puntjes scoren

De politieke partij Nieuwe Wegen bestaat sinds november vorig jaar en doet op woensdag 15 maart mee aan
de Tweede Kamerverkiezingen. Op de Limburgse kieslijst vinden we op plek 6 een kandidaat uit Peel en Maas.
De Meijelnaar Jaco Verstappen probeert bij de verkiezingen een plekje te veroveren in de Tweede Kamer.

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

Nadat Kamerlid Jacques Monasch
vorig jaar bij de lijsttrekkersverkiezing
van de PvdA zijn voorwaarden niet
ingewilligd zag worden, besloot hij
de partij Nieuwe Wegen op te richten.
Monasch zette zijn eigen idealen op
papier en verzamelde mensen om zich
heen met dezelfde ideeën. De Meijelse
Jaco Verstappen (28) zag de twaalf
speerpunten en was meteen overtuigd.
“Ik besloot een brief te sturen naar
Jacques Monasch. Hij reageerde op
mijn sollicitatie en nodigde me uit voor
een kennismakingsgesprek. Na enkele
gesprekken heb ik me bij de partij
aangesloten.”

Fulltime flyeren en
langs de deuren
Nieuwe Wegen is nieuwe partij
zonder leden. Veel geld is er dus niet
en vanwege het gebrek aan vrijwilligers moeten de mensen op de
kieslijst zelf hun campagne voeren.
Voor Verstappen was die campagne
de laatste weken een fulltime baan.
“Het was veel flyeren op straat, huisaan-huis langsgaan en posters ophangen”, vertelt hij. “Daarnaast waren er

ook werkbezoeken en bijeenkomsten
van de partij. Je kunt wel zeggen dat
ik mijn tijd goed vol heb gekregen de
laatste weken.”
Verstappen is altijd geïnteresseerd
geweest in de Nederlandse politiek.
Ook toen hij voor zijn studie en werk
vier jaar in Polen woonde. “Ik keek nog
regelmatig naar het kanaal Politiek24
en ik ben altijd het nieuws blijven
volgen, en dan met name de politieke
kant.” De vorige keren dat hij mocht
stemmen, was Verstappen overtuigd
van de PVV van Geert Wilders. “Ik heb
hun standpunten altijd verdedigd
hier in Meijel. Echter, in 2010 liet de
PVV binnen een dag na de verkiezingen hun enige breekpunt vallen.
Mijn vertrouwen raakten ze toen kwijt.
Bij Nieuwe Wegen zijn we kritisch op
het immigratiebeleid, maar we hanteren ook de menselijk maat. Bovendien
hebben we een kandidatenlijst met
mensen uit de praktijk. Geen beroepspolitici.”
Het is volgens Verstappen belangrijk dat mensen gaan stemmen.
“Eén stem lijkt niets waard, maar dat
is absoluut niet het geval”, vertelt hij.
“De thuisblijvers worden niet gehoord.”

Er is dit jaar een recordaantal partijen
die meedoen aan de verkiezingen.
Dat is volgens Verstappen helemaal
niet verkeerd. “De nuance tussen
de partijen maakt het stelsel mooi.
Als jouw standpunten niet passen bij
de ene partij, dan is dat vaak wel het
geval bij een andere.”

‘Thuisblijvers worden
niet gehoord’
Nieuwe Wegen lijkt geen grote rol
te gaan spelen in de verkiezingen op
15 maart. In de verschillende peilingen komt de partij niet naar voren als
kanshebber op een zetel. Verstappen
staat in Limburg op plek 6 van de
kieslijst en op de nationale variant van
Nieuwe Wegen op plek 13. Het lijkt dus
een haast onmogelijke opgave om in
de Tweede Kamer te komen. “Peilingen
vertrouw ik niet”, vertelt hij. “Bij de
Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zaten ze er ook flink
naast. Ik ben positief gestemd over
mijn kansen en merk dat er een groot
draagvlak is voor onze ideeën. Hopelijk
kunnen we aan de klus beginnen na
15 maart.”

Groot aantal auto’s vernield
in Maasbree
De buurtgenoten hoorden niets
tijdens de gewraakte nacht. “Mijn buurvrouw slaapt met het raam open,
maar zelfs zij heeft niets gehoord”,
vertelt Anouk. “Ik denk dat het om
een einzelgänger gaat die vanuit het
centrum naar het buitengebied loopt
en er lol aan heeft om dit te doen.
Dat is lastig aanpakken.” Verschillende
buurtbewoners hebben wel gedacht om
camera’s te plaatsen. “Maar die mogen
dan niet op de straat gericht worden”,
aldus Leonie. “Alleen op privéterrein.

Dus of dat veel effect heeft, weet ik
niet.” Wat nog veel vervelender is voor
de getroffen autobezitters, is dat een
normale verzekering vandalisme niet
dekt. “Alleen de mensen die een allriskverzekering hebben, krijgen de schade
vergoed”, vertelt Leonie. “Zo’n verzekering hebben echter maar weinig mensen.” Anouk gebruikt haar auto ook voor
haar werk en ze weet niet of ze haar
schade vergoed krijgt. “Ik schaam me
kapot om met zo’n krassen op de wagen
rond te rijden. Misschien wordt de auto

zelfs total loss verklaard, wat moet ik
dan? We hebben twee jonge kinderen
en hebben niet zomaar het geld liggen
om de wagen over te laten spuiten.”
Daarnaast is er nog de emotionele
schade. “Ik slaap heel licht nu”, vertelt
Anouk. “Elke keer als ik maar een kuchje
hoor buiten, begin ik al te spieken door
de ruiten. Leuk is anders.” Mensen die
informatie hebben over de vernielingen
of getuige zijn geweest, kunnen zich
melden bij de politie via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.

zondag
m
12 aart open
uur
van 12.00 tot 17.00

Aubrieta

Aubrieta gracilis
‘Kitte’. Ø 11 cm. 3 stuks 5.97

4.3 VOOR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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P Minder energiekosten

P Een veilige woning P Comfort dat u verdient

Ramen
Deuren
Serres
Zonwering
Lichtstraten
Overkappingen
Ontvang een gratis advies bij u thuis of in een van de showrooms!
Meijel
Weert
Geleen

Bosrand 7
(077) 396 11 22
Roermondseweg 58
(0495) 54 22 55
Rijksweg-centrum 55a (046) 475 74 99

www.bohaco.nl

goed bekeken ‘n klasse beter

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG RIJDEN,
GOED ZICHT
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Op vijftien plekken ingebroken in Beringe

Tuinhuisjes doelwit
grootschalige inbraak
Ongeveer vijftien huizen in Beringe zijn in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 maart het doelwit geweest
van inbraak. De dieven kwamen niet in de woningen, maar beperkten zich tot de tuinhuisjes. Daaruit werd
voornamelijk tuingereedschap buitgemaakt. Woningen aan de Meijelseweg, de Kievit en de Hoogstraat waren
het doelwit.
De dieven maakten dus vooral
tuingereedschap buit. Bij veel van
de plekken waar werd ingebroken
werd een kruiwagen meegenomen.
Daarin werd het gestolen goed
gestopt en vervolgens vervoerd naar
het zandpaadje tussen de Hoogstraat
en de Kievit achter meubelwinkel
Teakpaleis. Daar werden, op twee na,
alle missende kruiwagens teruggevonden. Ook vond de politie een muts

HALLO in Melbourne
Henk-Peter en Joke Kwant maakten onlangs een grote reis naar
Australië, waar hun zoon Olaf woont. Daar bezochten ze onder
andere Sydney aan de oostkust, Melbourne en Adelaide in het
zuiden. Het balkon van hun zoon Olaf, met de skyline van
Melbourne op de achtergrond, vonden Henk-Peter en Joke een
mooie plek voor een foto.

en een jas van de daders. Een buurtbewoonster had zelf nog niets gemerkt
toen ze dinsdagochtend overal politie
zag rondrijden. “Bij ons is eigenlijk
niets weggehaald als een kruiwagen”,
vertelt ze. “Het hekwerk van het
zandpaadje naar een naastgelegen
grasveld was doorgeknipt, dus waarschijnlijk zijn ze daar doorheen
gekomen. Vanuit het paadje hebben
ze een hele strook tuinen bezocht

aan de omliggende straten en alles
teruggebracht naar de verzamelplek
op het paadje. Daar is het pikkeduister en komt eigenlijk nooit iemand,
dus het is niet zo gek dat niemand
iets gezien heeft.”
De buit bestond, voor zover de
buurtbewoonster kon vertellen,
voornamelijk uit tuingereedschap
als heggenscharen, jerrycans en
grasmaaiers.

Gemeente Peel en Maas roept dader op zich te melden

Komgrensbord
Koningslust vernield

Gemeente Peel en Maas is op zoek naar de vernieler van een komgrensbord in Koningslust. Op donderdag
2 maart werd het bord omgereden. De dader zou er na de aanrijding vandoor zijn gegaan.
Het bord stond op de hoek van de
Poorterweg en Brentjes in Koningslust
en geeft de bebouwde kom aan en
toont de bijbehorende maximumsnelheid. Ooggetuigen hebben de
gemeente verteld dat tussen 13.30
en 14.00 uur een automobilist in een
rode jeep met zwart dak tegen het
bord zou zijn gereden. De dader zou
zijn uitgestapt, om zich heen hebben

gekeken en is volgens de ooggetuigen
weer doorgereden.
De gemeente heeft aangifte
gedaan bij de politie. De kosten
voor het vervangen van het bord zijn
700 euro. “Een bedrag dat uiteindelijk
door de gemeenschap wordt betaald”,
aldus de gemeente op haar website.
Gemeente Peel en Maas doet een
dringende oproep aan de dader om

zich te melden. Ook wil de gemeente
weten of er meer mensen getuige
zijn geweest van het incident en hier
meer over kunnen vertellen.
Wie informatie heeft, kan contact
opnemen met de politie via 0900
88 44, via Meld Misdaad Anoniem
0800 70 00 of met Ron Koolen, team
Buitendienst van de gemeente,
via 306 66 66.

Turning Technic is toeleverancier van fijn-mechanische onderdelen
welke worden vervaardigd in kleine tot middelgrote series.
De productie van deze onderdelen geschiedt met behulp van een
zeer modern machinepark. De hoogstaande kwaliteit van onze
producten en de organisatie staat hierbij centraal. Momenteel zijn
we met een prima team van 16 gemotiveerde mensen, welke hun
werkzaamheden in dagdienst vervullen. Turning Technic is een
dynamisch bedrijf welk een gestage groei doormaakt.
Mede in verband met deze groei zijn wij op zoek naar
enthousiaste mensen in de functie van:

CNC-Draaier m/v
Uw profiel
•
•
•
•

Opleidingsniveau MBO met minimaal 5 jaar ervaring;
Affiniteit met draaien/frezen;
Geen 8 tot 5 mentaliteit;
Nauwkeurig, zowel zelfstandig en als in teamverband kunnen
werken.

Wij bieden
• Een zelfstandige en verantwoordelijke job;
• Een leuke inventieve afwisselende baan binnen een dynamische
onderneming;
• Passende salariëring;
• Werken met een modern machinepark;
• Goede secundaire arbeidvoorwaarden;
• Mogelijkheden tot opleiding(en).
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de
heer P. Kupers
Turning Technic, De Hulst 3A, 5807 EW Oostrum.
Tel.: 0478 – 58 29 89, E-mail : p.kupers@turning-technic.nl

www.turning-technic.nl

HALLO in Nieuw-Zeeland
Rosalie van Mullekom-van der Elsen bracht een tijdje geleden, samen met haar man Dion en hun
kinderen, een bezoek aan haar zus Nellie Engels-van der Elsen. Die woont al sinds 1991 in NieuwZeeland met haar man Jan Engels. Jan verhuisde toen hij twintig jaar oud was naar de andere kant van
de wereld. Hij ontmoette Nellie uit Grashoek, toen zij in Nieuw-Zeeland op vakantie was. Ze trouwden,
kochten een eigen melkveebedrijf en kregen drie kinderen. Tijdens het familiebezoek van vier weken
werd een klein deel van Nieuw-Zeeland verkend. “Jan en Nellie lieten ons de mooiste plekjes zien.
Het was een prachtig bezoek in een schitterende land. Om nooit te vergeten”, aldus Rosalie.
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Tweede Kamerverkiezingen

Achter de schermen bij het stembureau
Over enkele dagen is het zover: dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op woensdag 15 maart mag iedereen
die de Nederlandse nationaliteit heeft en achttien jaar of ouder is naar het stembureau om zijn of haar stem uit te
brengen. Maar voordat het zover is, dienen de nodige voorbereidingen getroffen te worden. En ook nadat het
stembureau gesloten is, moet er nog aardig wat werk verricht worden.

Overigens blijft de voorzitter de hele
dag, en wisselen de twee stembureauleden op het midden van de dag met
twee andere leden.”

Stipt om 07.30 uur
open

In Peel en Maas zijn in totaal
21 ruimtes ingericht tot stembureau.
Iedereen met een stempas kan bij
een willekeurig stembureau in de
gemeente Peel en Maas terecht.
Ieder bureau telt één voorzitter en
twee stembureauleden. Vanaf 2007 is
Gerda Mewiss uit Helden één van de
twee stembureauleden bij het stembureau in Koningslust. “In 2006 heb
ik me opgegeven om mee te helpen

op een stembureau”, vertelt Gerda.
“Ik heb datzelfde jaar meegeholpen
op het stembureau bij verzorgingshuis
De Wietel in Panningen, maar alle
jaren daarna was en ben ik medeverantwoordelijk voor het stemmen in
Koningslust. Ter voorbereiding heb ik
een instructieboekje gekregen en woon
ik binnenkort samen met andere leden
een instructie bij.”
Voordat het stembureau open gaat,

moeten verschillende dingen gecontroleerd en in orde gemaakt worden.
“Zo moeten we bordjes ophangen,
kijken of de stembus leeg is, zorgen dat
de stemhokken goed staan, controleren
of er een rood potlood ligt en nagaan
of we lege stembiljetten hebben”,
legt Gerda uit. “Ook dient de voorzitter
een voorbeeld van een stempas te hebben, voor het geval dat we te maken
krijgen met een ongeldige stempas.

Bekijk het filmpje via
www.hallopeelenmaas.nl

Militaire oefening Peel en Maas
Bij een militaire oefening met een Chinook-helikopter werden op vrijdag 3 maart verschillende
weilanden in Peel en Maas aangedaan. In onder meer Grashoek en Koningslust kwam de helikopter
twee legervoertuigen en twee pallets afleveren om die vervolgens weer op te tillen en te vervoeren
naar de volgende locatie. De Chinook werd in veel dorpen gesignaleerd.

Op de dag van de verkiezingen gaat
het stembureau precies om 07.30 uur
open. “Geen minuut eerder of later”,
aldus Gerda. “Mensen die binnenkomen, kunnen hun stempas en een
geldig legitimatiebewijs laten zien bij
de voorzitter. Als alles klopt, noemt de
voorzitter het nummer op de stempas
en kijk ik of dit nummer bekend is in
het Register Ongeldige Stempassen
(ROS). Als dit niet zo is, krijgt de stemmer een leeg stembiljet mee en mag
degene in het stemlokaal met een rood
potlood een keuze maken. Vervolgens
mag het stembiljet onder toeziend
oog van het tweede stembureaulid in
de stembus gedaan worden. Als het
21.00 uur is en als er niemand meer in
de rij staat, sluiten we het stembureau.”
Wanneer het bureau eenmaal
gesloten is, kunnen de stemmen
worden geteld. “Dan moeten we ervoor
zorgen dat het aantal stempassen overeenkomt met het aantal stembiljetten.
Als dat klopt, gaan we verder met het
sorteren en tellen van de stembiljetten.

De stembiljetten moeten we vaak eerst
uitvouwen en controleren op geldigheid. Daarna categoriseren we het
stembiljet onder één van de politieke
partijen, als ongeldig of als blanco.
Als we dat eenmaal gedaan hebben,
kijken we per partij wie de meeste
stemmen heeft gekregen. Ten slotte
moet alles apart genoteerd en netjes
ingepakt worden. Het is ook wel eens
voorgekomen dat er iets niet klopt.
In dat geval moeten we bijna alles
opnieuw gaan tellen.”

Geen trammelant in
Koningslust
Al met al hangt er volgens Gerda
een gemoedelijke sfeer bij het stembureau in Koningslust. “Het is een rustig
stembureau in twee opzichten”, legt ze
uit. “Ten eerste is het klein en is er niet
constant aanloop. Daardoor kunnen
we goed overzicht houden. Aan de
andere kant zal je op het stembureau
in Koningslust niet zo snel trammelant
meemaken. Als er iemand bijvoorbeeld
zijn of haar legitimatiebewijs vergeten
is, dan wordt er gewoon rustig op gereageerd. Ook zijn er altijd wel stemmers
die gezellig een praatje komen maken.
Dit alles maakt het niet alleen een fijn
stembureau voor de stemmers, maar
ook voor ons.”
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familie
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Dankbetuiging

Je was zo moe
Je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden

Ik dank u hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het
overlijden van mijn lieve vrouw

Trees Walraven-Vaessen

Jac Lenders

Uw aanwezigheid op de dag van de afscheidsdienst en alle andere
blijken van deelneming zijn mij tot steun bij dit verlies.

52 jaar in liefde verbonden met

Sraar Walraven
Maasbree, maart 2017

Beringe, * 18 maart 1940

Heythuysen, † 1 maart 2017

Gerda Lenders-Gielen
Pap, schoonvader en opa van
Thea en Jos
Diana en Mark
Frank
Lisa
Marga en André
Richard
Sabine

Zeer getroffen zijn wij door het volledig
onverwachte overlijden van

Jan Boots
Jan was een van de leden van het eerste uur en jarenlang
voorzitter van onze LTC. Mede door zijn inzet groeide onze
vereniging in de jaren tachtig tot een volwaardige club.

Peter en Kim
Rik j
Remco
Lars
Correspondentieadres :

De zesde weekdienst is op zondag 12 maart om 11:00 uur in de
parochiekerk van Maasbree.

Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen veel kracht
om dit enorme verlies te dragen.

Familie Lenders
Kard. Van Rossumstraat 4
5986 BH Beringe

De afscheidsdienst heeft dinsdag 7 maart plaatsgevonden in
crematorium ‘Venlo’.

Bestuur en leden LTC Maasbree

Ons bereikte het droevige bericht dat
zaterdag 25 februari 2017 is overleden

Toon Hovens
Dankbetuiging

De vele bezoekjes, telefoontjes, kaarten, bloemen en woorden.
Dit heeft ons goed gedaan.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd
na het overlijden van pap en mam, opa en oma.

Karel Vercoulen
en

Dien Vercoulen-Verlinden
Verder willen wij de buren, St Jozef wonen en zorg
en uitvaartbegeleiding Roland van den Boom bedanken.
Caroline en Jack Thijssen-Vercoulen
Joris en Sjors

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.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Nieuwe EHBO-cursus.
EHBO-diploma in 6 morgens?
Start 13-05 www.ehbopanningen.nl

Ansichtkaarten en bidprentjes
gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Tel. 307 13 97.

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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.
Aerial introductieworkshops
vrijdag 10 en 24 maart om 19.30 uur
bij Lekker Laeve! Info en aanmelden op
www. lekkerlaeve.nl
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Cursus babyMassage in Helden bij
Lekker Laeve! Op 17-24 en 31 maart.
Alle info en aanmelden op
www.lekkerlaeve.nl

Groen links, Groen rechts.
Peter Mestrom Tuinontwerpen
(ook aanleg tuinen) 06 15 15 43 95.
Potgrondactie VC Olympia.
Op zaterdag 11 maart komt VC Olympia
bij u langs de deur met zakken
potgrond. En wel van 10:30-14:00 uur
in Panningen, Egchel en Helden.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana frieslanders
bintje. Het adres voor verse en
betaalbare groenten 750gr prei 1euro
kassla 0.75 euro. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Counseling en coaching Helden.
Last van spanningen, ‘n (dreigende)
burn-out of moeite met keuzes maken?
Counseling & coaching draagt bij
aan inzichten en herstel. Vergoeding
mogelijk via zorgverzekeraar.
www.sensus-pvs.nl / 06 13 74 75 29.
Op zoek naar huurwoning.
Woonruimte in Peel en Maas.
Met woonkamer, keuken, 1-2
slaapkamer(s), badkamer/toilet.
Liefst met tuintje of balkon. All-in prijs
max: 700 euro. 06 15 44 37 11.

Keet

Dochter van
Joos en Heddeke
Zusje van Funs en Sien
Roggelseweg119
5987 NC Egchel

Instapklare woning te koop.
In Beringe een 2 onder 1 kap woning
instap klaar in een kindvriendelijke
buurt. Grote leefkeuken, 4 slaapkamers, ruime tuin met overkapping.
Vraagprijs € 249.000. Voor meer info
06 57 59 81 55.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Verkoop wegens verhuizing.
Garageverkoop van: speelgoed,
huisraad, (tuin)gereedschap, bureaustoel, tafels, slaapzakken en nog veel
meer. Kom op zaterdag 11 maart
tussen 10.00 en 14.00 u. naar Veldstraat 30 in Helden en sla uw slag.
Potgrondactie VC Olympia.
Zaterdag 11 maart grote potgrondactie
VC Olympia. Van 10:30-14:00 uur
komen wij langs de deur in Panningen
en Egchel. Steun VC Olympia en koop
uw potgrond.
Bedrijfsruimte te huur.
Te huur: bedrijfsruimte 100 of 200 m2.
Ruimte is vorstvrij, toilet aanwezig,
laad en losruimte, water en stroom
aanwezig. Locatie: Heibloem. Contact
gegevens: 06 12 07 70 85.
Te huur gevraagd woonruimte in
Peel en Maas aan de rand van het dorp
tot in buitengebied. Woonkamer keuken
1-2 slaapkamer(s) douche en wc of
badkamer. Schuurtje 10-20 m2 om te
knutselen. All-in prijs max € 600,-.
06 46 73 12 31.
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.
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Potgrondactie VC Olympia.
Op zaterdag 11 maart komt VC Olympia
bij u langs de deur met zakken
potgrond. En wel van 10:30-14:00 uur
in Panningen, Egchel en Helden.

Meijel, maart 2017

w w w. b o b n o t e n . n l

Wij wensen Truus, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden VC Asterix

Zo kort na elkaar.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Toon was de oprichter en erelid van onze vereniging.
Ook is Toon altijd zeer actief geweest als trainer en was hij
een trouwe supporter. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
jarenlange inzet en enthousiasme.

Geboren 1 maart 2017
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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

Lenatrekt
m

14.00-16.00 uur

Zondag
2 april

LOCATIE:
De Fabriek Maasbree

Venloseweg 25 Maasbree
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GEPLUKT Abderzak Kebli

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.

verbergen. Het feit dat koning WillemAlexander langs is geweest, zegt wel
genoeg. We staan er goed op.”

Nederland voorbeeld
van tolerantie
Toch merkt Appie ook dat de
samenleving veranderd is. Er wordt
de laatste jaren anders gekeken naar
moslims, denkt hij. “Moslim zijn staat
tegenwoordig voor veel mensen bijna
synoniem aan terrorist zijn. Dat terwijl
de islam juist vredelievend is. Dat is
ook een reden waarom we zo open zijn
bij de moskee. We willen graag aan
iedereen laten zien hoe het echt zit.
Laten zien dat de geluiden die nu vaak
verspreid worden, helemaal niet waar
zijn. Het is makkelijker geworden om
dingen te roepen. Nederland is altijd
een voorbeeld geweest van tolerantie
en dat zijn we nu weg aan het gooien.
Dat is heel erg jammer.”
Bestuurslid zijn van de moskee kost veel tijd in de avonduren.
Overdag werkt Appie in Venlo. Hij werkt
al 27 jaar bij printerfabrikant Océ.
Eerst als procesoperator en de laatste
jaren houdt hij zich vooral bezig met
de productie van een nieuwe, enorme
printer. “Het is vooral processen testen
om te zien of alles werkt zoals het
moet. Ik vind het harstikke leuk en
uitdagend werk.”

‘Thaiboksleraar is
maatschappelijk werk’
De 47-jarige Abderzak Kebli, Appie voor bekenden, woont al zijn hele leven in Helden. Naast zijn rol als
secretaris bij moskee Assalaam in Panningen, beheert hij ook een eigen thaiboksschool. Hij is getrouwd en heeft
twee kinderen. Deze week wordt Appie geplukt.
Appie is secretaris en sinds kort
vicevoorzitter van de moskee in
Panningen. Een belangrijke maatschappelijke rol. Hij vindt dat het bestuur

goed zijn best doet om midden in
de samenleving te staan en de islam
positief te promoten. “Er wordt veel
georganiseerd en er zitten veel jonge-

ren in het bestuur”, vertelt hij. “Vooral
belangrijk is de uitstraling naar buiten
toe. We zijn als moskee altijd heel open
geweest, we hebben immers niks te

Alsof het werk en de moskee
nog niet genoeg zijn, heeft Appie
ook nog een eigen thaiboksschool in
de Piushallen in Panningen: Appie’s
fightgym. “Ik begon zelf in 2001 met
thaiboksen. Op een gegeven moment
was ik zo fanatiek dat ik samen met
sportschoolhouder Loek Geeraets het
hele land rondging naar thaiboks-

gala’s.” Hij vond het zo leuk dat hij
besloot zijn kennis over te dragen en
een eigen ‘gym’ te beginnen. “Ik geef
les aan twee groepen: jongeren en volwassenen. Daar ben ik zo’n twee à drie
avonden in de week mee bezig.”
Toch gaat het lang niet altijd over
sterker worden en goed kunnen vechten. “Ik ben een soort maatschappelijk
werker”, vertelt Appie. “Er komen veel
kinderen bij mij die gepest worden.
Ik probeer ze zelfvertrouwen te geven.
Als ik hoor van de ouders dat er iets
mis is, zorg ik dat ik tijdens de les even
langsga en vraag hoe het écht gaat
met iemand.” Maar er komen ook juist
kinderen die heel druk zijn. “Die moet
ik dan weer heel anders aanpakken en
ook aandacht geven. Thaiboksleraar
zijn kost veel geduld, dat kan ik wel
zeggen.”

Moderne steden en
prachtige natuur
Familie is ook heel belangrijk voor
Appie. Hij gaat regelmatig op bezoek
bij zijn ouders, die een straat verderop
wonen. Ook zijn drie broers en zusje
ziet Appie vaak. “De afgelopen jaren
heb ik al verschillende mensen van de
eerste generatie zien wegvallen en dat
heeft me er bewust van gemaakt dat
mijn ouders ook steeds ouder worden.
Ik heb ooit gelezen dat de moeder het
gezin bij elkaar houdt en daar geloof
ik in. Al zorgt mijn vader daar ook
goed voor bij ons gezin.” Appie heeft
nog veel familie wonen in Marokko
en gaat daar ook nog vaak op bezoek.
De schoonheid van het land overvalt
hem iedere keer. “Mensen denken vaak
dat er alleen zand is en dat de mensen
op ezels en kamelen rijden. De steden
zijn echter hartstikke modern en de
natuur is prachtig. Je kunt je eigenlijk
niet voorstellen hoe mooi Marokko is
zonder er zelf geweest te zijn.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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HALLO in Gran Canaria
Jo en Ursula Kranen uit Panningen reisden vlak voor kerst naar Gran Canaria om lekker bij te komen
en een moeilijk 2016 af te sluiten. Toen ze daar aankwamen troffen ze Ger en Tiny Verstegen, eveneens
uit Panningen. Op het eiland, dat onderdeel is van de Canarische Eilanden, hebben ze samen vier leuke
en warme weken doorgebracht. Op de foto staat het viertal op de Pico de Bandana, een dode vulkaan
met een krater waar verschillende lagen lavastromen en wijnranken te zien zijn. Hierin kunnen
bezoekers afdalen en rondwandelen. Het is misschien wel het bekendste plekje op Gran Canaria,
waar het eiland mede door is ontstaan.
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Nationaal Fonds Kinderhulp

KinderzwerfboekStation bij
Kim der opvang in Panningen
In Panningen is sinds eind februari een KinderzwerfboekStation gevestigd. In de kasten die voor zo’n station gemaakt worden, kunnen kinderboeken ingeleverd worden die anders gelezen of
ongelezen in een boekenkast achter waren gebleven. Het KinderzwerfboekStation is geplaatst bij Kim der opvang in Panningen is inmiddels het vierde station in Peel en Maas. Kinderzwerfboek is
een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, dat alle kinderen de mogelijkheid wil bieden om te lezen.
Kim Joosten uit Panningen heeft
thuis een kinderopvang waar ze
zes kinderen in de leeftijdscategorie van nul tot twaalf jaar opvangt.
“Via een collega die zelf ook een
kinderopvang heeft, hoorde ik over
het hele idee van Kinderzwerfboek”,
vertelt Kim. “Ook vertelde één van
de kinderen die ik opvang over een
KinderzwerfboekStation bij haar op
school in Baarlo. Ik ben me toen gaan
inlezen en dacht dat het wel een leuke
toevoeging zou zijn bij mijn kinderopvang. Niet alleen kunnen ouders
zelf boeken inleveren en meenemen,
maar ook verleen ik de buurt een fijne
service.”

“Kinderen en ouders kunnen hier zelf
boeken inleveren of meenemen. In het
kastje liggen naast een aantal boeken
ook stickers met codes die in een boek
geplakt kunnen worden. Op de website
van Kinderzwerfboek kan dan met
deze code ingevuld worden waar het
boek gevonden is. Het hele idee van
een kinderzwerfboek is namelijk dat
de boeken gaan ‘zwerven’ en niet bij
iemand in de kast belanden. Als een
boek uitgelezen is, kan het bijvoorbeeld
achtergelaten worden in de wachtruimte bij de huisarts, op school, in
winkels of in de trein. Online kunnen
kinderen de zwerftocht van het boek
volgen, waardoor ook het topografisch
inzicht wordt gestimuleerd.”

Boeken moeten gaan
Niet om te
zwerven
concurreren
In Peel en Maas zijn er
KinderzwerfboekStations in Baarlo,
Maasbree en nu dus ook in Panningen
te vinden. “Buiten bij de voordeur staat
een kast die bestand is tegen weer en
wind”, legt Kim uit.

De achterliggende gedachte
van Kinderzwerfboek is om lezen te
stimuleren, niet om bibliotheken of
boekhandels de wind uit de zeilen te
nemen. “Een KinderzwerfboekStation is

absoluut niet bedoeld om te concurreren met de bestaande boekhandels
en bibliotheken”, vindt Kim. “Er zijn
daarom ook behoorlijk wat verschillen aan te wijzen. Het aanbod in
het kastje is afhankelijk van wat er
ingeleverd wordt, terwijl je bij de bieb
bijvoorbeeld gericht naar een titel kunt
zoeken. Ook kun je bij de bibliotheek
een boek reserveren of over laten
komen uit andere vestigingen. Dat is
bij een KinderzwerfboekStation niet
aan de orde. Bovendien zullen mensen
evengoed naar een boekhandel gaan
als ze een boek cadeau willen doen
voor een verjaardag bijvoorbeeld.
Door KinderzwerfboekStations wordt
het lezen ‘tussendoor’ gestimuleerd,
wat voor boekhandels en bibliotheken
ook alleen maar voordelig is.”
Kijk voor meer informatie op
www.kinderzwerfboek.nl
of op de Facebookpagina
Kinderzwerfboekstation bij Kim der
opvang. Hier plaatst Kim nieuwe
aanwinsten en informatie over
kinderboeken.

Oh, zit dat zo!
Sollicitatietip: denk na
over je personal brand
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Net een opleiding afgerond, een andere carrièrepad ingeslagen of aan
het solliciteren naar die felbegeerde baan? Dan wil je ervoor zorgen dat jij
niet de zoveelste op de banenmarkt bent, maar net die ene uitblinker. De
sleutel naar een net wat mooier opgepoetste versie van jezelf is personal
branding. Met personal branding presenteer je jouw persoonlijkheid,
kennis en ervaring net even iets professioneler.

Meijelse ‘Peelgeluk’condooms
In de Meijelse horeca zijn sinds vrijdag 3 maart gratis
‘Peelgeluk’-condooms verkrijgbaar. Deze zijn voorzien met de
ludieke tekst ‘Vur ouw Sex a Peel’, met een knipoog naar sexappeal
en hoogveengebied de Peel. De actie is bedacht door de Meijelse
promotiestichting Peelgeluk, die met de actie haar betrokkenheid
met de gemeenschap wil benadrukken. Het idee is ontstaan door
een publicatie in HALLO over een GGD-onderzoek waaruit bleek dat
slechts dertien procent van de seksueel actieve dertien- en veertienjarigen veilige seks heeft. “Wij willen deze jongeren in Meijel en de
rest van Peel en Maas een handje helpen”, aldus Peelgeluk.
“Daarom komen wij met een eigen Peelgeluk condoom, voor een
gelukkig Peelgeluk seizoen.” In de toekomst wil de organisatie de
condooms ook tijdens grote evenementen uitdelen.

Branding werd ooit gezien als
iets voor grote bedrijven en merken,
maar in de netwerkeconomie waarin
we leven, is branding iets van alledag. Alles is een brand. Of je nu
freelancer bent, bij een klein bedrijf
werkt of bij een multinational: het
is noodzakelijk om te laten zien wat
jou onderscheidt van alle anderen.
De concurrentie op de arbeidsmarkt
is groot. Jezelf onderscheiden van
mensen met een vergelijkbare achtergrond en vaardigheden is daarom
essentieel. Het is van belang om op
te vallen, om je te onderscheiden
van de meute door middel van jouw
personal brand.
Heb je bijvoorbeeld oog voor
innovatie, een sterke passie voor
reclame of een bijzondere manier
van pitchen? Licht datgene uit waar

jij je mee onderscheidt én dat bij je
doelgroep in de smaak valt. Dat doen
grote merken ook. Zo verkoopt Volvo
zich bijvoorbeeld als ‘veilig’ en voert
Ferrari als kernwaarde ‘performance’,
terwijl beiden hetzelfde product bieden:
een auto. Personal branding werkt
hetzelfde: je bouwt een professioneel
imago op dat uitstraalt wat jouw onderscheidende kwaliteiten zijn. Door een
sterk personal brand gaan mensen op
je vertrouwen en kiezen ze jou boven al
die anderen.
Personal branding werkt van binnen
naar buiten: zonder jouw innerlijke
drijfveren te kennen, is het onmogelijk
jezelf onderscheidend te profileren.
Je personal brand moet namelijk écht
zijn. Doe je niet voor als iemand anders,
maar ga op zoek naar jouw identiteit.
Het gaat niet om jezelf veranderen of
beter worden, maar om de bewustwording van je eigen kracht en hoe
je die gebruikt om jezelf te verkopen.

Wie ben jij? Waar heb jij een passie
voor? Wat zijn jouw sterke en zwakke
punten? Welke eigenschap maakt
jou anders dan anderen? Je kunt
je personal brand daarna op veel
manieren uitdragen: hoe je iemand
een handdruk geeft, hoe je praat,
welke kleding je draagt. Maar ook
wat er online over je te vinden is.
Zorg voor een gelikte LinkedIn-pagina
en representatieve profielfoto’s.
Of zoek een vrijwilligersfunctie die
aansluit bij je merk.
Meer tips over het uitdragen
van je personal brand en informatie
over veel meer communicatieonderwerpen vind je op
blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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Martijn Lacroix komt terug met Tinus

Oud-kastelein opnieuw de kroeg in
Het pand aan de Markt in Panningen, waar voorheen koffie- en loungebar Robuust was gevestigd, wordt
momenteel omgebouwd tot een bruin café. Panningnaar Martijn Lacroix wil vanaf vrijdag 21 april een nieuwe zaak
beginnen in het gebouw. De 38-jarige kastelein heeft al een ‘nieuwe’ naam verzonnen voor zijn kroeg: Tinus.

buiten de horeca”, vertelt Martijn.
“Dat wilde niet echt vlotten en de
horeca bleef kriebelen. Dus heb ik
toch nog maar eens gekeken of een
bruin café mogelijk was in Panningen,
want daar is volgens mij behoefte
aan. Ik ging naar dit pand kijken met
het idee dat ik ook nee kon zeggen,
want ik had wat twijfels. Toen ik hier
binnen stond, was ik echter meteen
verkocht. Het was groter dan ik dacht
en er zijn genoeg mogelijkheden.”

Dakconstructie
uit 1850

De naam komt niet zomaar uit de
lucht vallen. Eerder had Martijn al een
kroeg met dezelfde naam in Helden

01

(het latere café Friends). Daarna was
hij uitbater van sportbar The Coach
in Panningen. Die laatste verkocht

hij in oktober vorig jaar. “Toen had ik
bedacht dat ik geen
11eigen baas meer
zou worden en ben
ik gaan solliciteren
09
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Er moet wel nog het nodige
gebeuren aan het gebouw om het
aan de eisen van Martijn te voldoen.
De belangrijkste verandering is straks
te zien als de klanten omhoog kijken.
“Het plafond gaat eruit en het wordt
helemaal open tot aan het dak”,
vertelt Martijn. “Dan kijk je dus op de
houten spanten op zes meter hoogte
van de dakconstructie uit 1850. Zo oud
is het gebouw al.”
Martijn wil sowieso de sfeer van
een oude, bruine kroeg naar voren
halen. “Er komt een stenen buffet,
de vloer is van hout en ook de wanden krijgen een oude look”, vertelt hij.
Verder komen er meer wc’s, wordt de
keuken vernieuwd en zijn er twee

dartsbanen gepland. “Als doelgroep
heb ik alle mensen tussen de 25 en
50 jaar in gedachten. Niet de echte
jongeren dus, maar een net iets ouder
publiek.”

Enige met Guinness
uit de tap
Een kroeg buiten Panningen
beginnen, was geen optie voor
Martijn. “Hier heb ik de goodwill en
de ervaring met de horeca. Ik denk
ook echt dat er behoefte is aan een
bruine kroeg in Panningen. Er zijn wel
andere cafés, maar niet zo’n zelfde als
wat ik hier wil neerzetten.” Het café
gaat doordeweeks in de avonduren
open en op vrijdag, zaterdag en
zondag ook ’s middags. “Als het lekker
weer is, kun je buiten op het terras
zitten en er zijn te allen tijde borrelsnacks te bestellen. Verder wordt dit de
enige kroeg in de regio met Guinnessbier uit de tap, daarmee onderscheiden we ons nog meer. Het wordt een
kroeg waar het goed toeven is.”
Martijn kan niet meer wachten
totdat hij de deuren van de kroeg
open kan gooien. Martijn: “Ik heb
er absoluut veel zin in. Ik was dat
thuis zitten helemaal beu. Laat het
kroegleven maar weer lekker beginnen.”

Advertorial

Eerste, middels houtbouw gerealiseerde woning, te bezichtigen

Open Dag woonhof Domaine Belle Cour
Woonhof Domaine Belle Cour organiseert op zaterdag 11 maart een open dag op de bouwlocatie aan de Beekstraat in Panningen. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen die benieuwd
of geïnteresseerd is van harte welkom om kennis te maken met het woonhof en de unieke houtbouwmethode. Ook is er voor serieus geïnteresseerden de mogelijkheid om een kijkje
te nemen in de eerste woning.
Duurzaam wonen
Woonhof Domaine Belle Cour wordt een
mooie mix van gezonde en energiezuinige
woningen en appartementen. In een
besloten, rustige en autoluwe woonomgeving
kunt u hier comfortabel wonen, nu en in de
toekomst. Er is aandacht voor veiligheid en
privacy en een beheervereniging zorgt voor
service en diensten op maat.
Wat alle woningen met elkaar gemeen
hebben, is dat er rekening wordt gehouden
met de toekomst. Faciliteiten zijn bouwkundig
voorbereid of er wordt bij de bouw al
rekening mee gehouden.
De contouren van woonhof Domaine Belle
Cour worden steeds meer zichtbaar. Er wordt
druk gewerkt aan de voorbereidingen en
realisatie van de eerste woningen.

Nadat op vrijdag 10 maart de eerste
woning van woonhof Domaine Belle Cour
officieel wordt onthuld door wethouder
Arno Janssen en Tweede Kamerlid Mustafa
Amhaouch, organiseert het woonhof op
zaterdag 11 maart een open dag. Tussen

11.00 en 15.00 uur is iedereen die benieuwd
of geïnteresseerd is van harte welkom op de
bouwlocatie aan de Beekstraat in Panningen.
Verkoopmakelaars zijn hier aanwezig om vragen
te beantwoorden en bezoekers bij interesse
te voorzien van meer informatie over de

beschikbare woningen en appartementen in
het woonhof. Serieus geïnteresseerden kunnen
een kijkje nemen in de eerste woning.
Tevens is het bouwteam aanwezig om u
meer te vertellen over de unieke
houtbouwmethode.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over Domaine Belle
Cour naar www.domainebellecour.nl of neem
contact op met de verkoopmakelaars van
Intermakelaars en SatinVastgoed.nl.
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Informatiebijeenkomst
autisme
MamaCafé Peel en Maas organiseert op woensdag 15 maart een
bijeenkomst over autisme. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur en
wordt gehouden in basisschool Nieuweschool in Panningen.
De avond wordt begeleid door
Chris Baetsen, Casemanager, Ambulant
autisme team van Stichting Daelzicht.
Ze praat over autisme als ‘een
prikkelverwerking stoornis’. De filter in
de hersenen werkt gedeeltelijk of
helemaal niet. Dit houdt in dat prikkels
ongefilterd binnen komen. Via de
methode Brainblocks laat Baetsen
bezoekers het verschil zien tussen de
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Brandweerpost Meijel

Controle brandblussers
De brandweerpost Meijel organiseert ook dit jaar een handbrandblusserkeuring. Deze vindt plaats op zaterdag
11 maart bij de brandweerkazerne in Meijel.

hersenen van mensen met en zonder
autisme. In de lezing komen kenmerken zoals theory of mind, Triade van
Wing en moeite met plannen en
organiseren voor. Het wordt geen
theoretisch verhaal. De theorie wordt
vertaald vanuit de praktijk. Er is dus
ruimte om eigen praktijkvoorbeelden
te bespreken. Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Jongste volleybaljeugd

Cool Moves Volley
toernooi in Kessel
Bij sportzaal Achter De Häöf in Kessel vindt zondag 12 maart het
Cool Moves Volleybaltoernooi plaats. Dit toernooi wordt georganiseerd
door volleybalvereniging VC Kessel.
Het toernooi is bedoeld voor de
jongste jeugd op de niveaus 1 tot
en met 3. Aan de wedstrijden doen
ruim 25 teams uit de hele regio
mee. Deelnemers zijn onder andere

afkomstig uit Grashoek, Grubbenvorst,
Liessel, Melderslo, Reuver, Venlo en
Kessel.
De eerste wedstrijden beginnen
om 10.00 uur.

Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf is van 09.00 tot 13.00 uur
aanwezig bij de brandweerkazerne
op de Randweg in Meijel om diverse
brandblussers te keuren. Dit kan tegen

een gereduceerd tarief per blustoestel. Alle gecontroleerde handblussers
ontvangen een verzegelingsset en
controlesticker. Wie langs wil komen
met zijn of haar brandblusser, wordt

door de lieden verzocht de blusser te
voorzien van naam en telefoonnummer.
Voor eventuele vragen kan men tussen
18.00 en 19.00 uur contact opnemen
met Mark van Rooij via 06 10 88 88 68.
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Wanneer? Maandag 20 maart en dinsdag 21 maart
Hoe laat? 17.00 - 19.30 uur
Voor wie? Nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers
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Op 20 en 21 maart zijn onze aanmelddagen. Samen met je ouders/verzorgers
schrijf je je tijdens deze aanmelddagen in als nieuwe leerling.
Wij kijken naar je uit!
Wil je weten wat je allemaal mee moet nemen?
Kijk dan op onze website: www.hetbouwens.nl/groep-8/aanmelden

www.hetbouwens.nl
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Kennismaken sport

Open dag MTB Baarlo
Mountainbikevereniging MTB Baarlo organiseert op zondag 12 maart een open dag. Jong en oud kunnen kennis
komen maken met het mountainbiken en de vereniging.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, (Voorjaars-) Moeheid
Klachten aan Arm-Nek-Schouder
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

Wij zijn op zoek naar een:

onderhoudsmedewerker/
lasser m/v
voor onze werkplaats. De werkzaamheden betreffen het onderhoud en
reparatie van de afzetcontainers en overige voorkomende werkzaamheden.
Dit is een fulltime functie.

Tijdens de open dag heeft MTB
Baarlo diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunnen geïnteresseerden
deelnemen aan een technisch
parcours en een toertocht door
het bos. Ook geven leden verschil-

lende demonstraties. In de clubtent
worden alle vragen omtrent het
mountainbiken en de vereniging
beantwoord.
De open dag vindt plaats op
de Koeberg in Baarlo, tegenover

de blokhut van Jong Nederland, en
vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur.
Wie even wil proberen, kan ter plaatse
een mountainbike lenen. Voor meer
informatie of aanmelden, neem
contact op via media@mtbbaarlo.nl

Infomiddag over ouderenzorg
Ouderenbond KBO Maasbree organiseert in samenwerking met VieCuri Medisch Centrum een infomiddag
over ouderenzorg. Deze middag wordt gehouden op vrijdag 17 maart in gemeenschapshuis Hoës van Bree in
Maasbree.
onder andere alles over ouderenzorg
en coördinatie van nazorg voor de
patiënten, bijvoorbeeld als men na

de opname nog niet direct naar huis
kan. De informatiemiddag begint om
14.00 uur.

ZijActief Grashoek

Bijeenkomst over innerlijke kracht
Bij gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek staat op woensdag 22 maart helemaal in het teken van
innerlijke kracht. Deze thema-avond wordt georganiseerd door vrouwenvereniging ZijActief Grashoek.
Voor deze avond is psychosociaal
therapeute Judith Gubbels-Veekens
van praktijk Puur-Kracht uitgenodigd
om te vertellen over de zoektocht

naar innerlijke kracht. Daarbij komt
ook inzicht in levensvragen, bewustwording en zelfontwikkeling aan
bod. De bijeenkomst vangt aan om

20.00 uur bij gemeenschapshuis de
Ankerplaats in Grashoek. Ook nietleden van ZijActief kunnen de avond
bijwonen.

ZijActief Kessel 2.0

Thema-avond over verlies in Kessel
Vrouwenvereniging ZijActief Kessel 2.0 organiseert op woensdag 15 maart een thema-avond die in het teken
staat van verlieservaringen. De bijeenkomst wordt ingevuld door Nel Notermans en Jannie Teeuwen van Stichting
Leven Rond de Dood.
Een verlieservaring kan iemand
om verschillende redenen meemaken. Denk daarbij niet alleen aan
verlies van een dierbare of relatie, maar ook aan het verlies van

gezondheid of een baan. Gastsprekers
Nel Notermans en Jannie Teeuwen
zijn thuis in dit thema en zijn
woensdag 15 maart vanaf 19.30 uur
aan het woord.

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Samen met VieCuri

De voorlichting wordt gegeven
door een geriatriedeskundige en
een transferdeskundige. Zij weten

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert.

De thema-avond wordt georganiseerd in samenwerking met
de Zonnebloem en vindt plaats
bij Zorgboerderij Oda Hoeve in
Kessel.
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Bespreking Poll week 08

De dag van de Tweede Kamerverkiezingen moet een officiële vrije dag worden
Een vrije dag om te gaan stemmen, is volgens een meerderheid van de
stemmers op onze poll niet nodig. Twee derde (67 procent) van de stemmers gaf aan het geen goed idee te vinden. Er gingen de laatste tijd stemmen op om van de verkiezingsdag een vrije dag te maken voor iedereen.
Zo hoeft niemand vrij te pakken van het werk en wordt de drempel om te
stemmen verlaagd. Volgens de stemmers is dat dus niet nodig.
Adelbert Bosker uit Maasbree is vrij duidelijk in zijn mening. “Onzin!

Op allerlei manieren wordt het belang van je recht tot stemmen aangeprezen: televisie, krant, billboard en sociale media. Soms zelfs een overkill.
Bij tijden is het helaas een politieke poppenkast. Iedereen die het belang nu
nog niet inziet, heeft onder een steen gelegen.
Dus kies je er voor om niet te stemmen, dan interesseert het je het niet
en moet je daarna je mond dichthouden. Een vrije dag voor iets wat al een
‘cadeautje’ is, het moet niet gekker worden.”

Ik ga stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het hele land staat momenteel in het teken van de Tweede
Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart. Vrijwel iedereen in Nederland die
ouder is dan 18 jaar mag zijn stem uitbrengen. Toch wordt een opkomstpercentage van 100 procent nooit gehaald. Er zijn dus genoeg mensen die hun stem niet
uitbrengen.
Wat heeft het ook voor zin om te stemmen? Er verandert toch niks. Na de
verkiezingen worden de standpunten door de partijen weer overboord gegooid
om toch maar mee te mogen regeren. Het is altijd dezelfde kliek politici die in het

kabinet komt. Het vertrouwen in de politiek is gewoon weg. Gaan stemmen is
weggegooide tijd.
Aan de andere kant is het zo dat als je niet stemt, er zeker niets verandert.
Door je stem uit te brengen, kun je er zelf misschien voor zorgen dat er wel degelijk iets verandert. We leven in een democratie en het is van groot belang dat je
ook daadwerkelijk gebruik maakt van je stemrecht. Als iedereen laks reageert en
niet gaat stemmen, kunnen we net zo goed de democratie opheffen.
Ik ga stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Postbode als klusjesman is een goed idee > eens 45% oneens 55%

Niet één week, maar...

Het HELE JAAR

in de aanbieding

Schriks Konfektie is al meer dan 40 jaar dé specialist in het
fabriceren van schorten en sloven. Schriks werkt met een
eigen snijzaal, een eigen productie in Meijel en verkoopt
haar kleding via dealers verspreid over heel Nederland.
Wij zijn per direct op zoek naar een:

Bananen

Danio kwark

Per kilo

Alle soorten
2 bekers
à 450 gram

Pampers

Jumbo roerbakmixen

Baby Dry, Baby Dry Pants
of Active Fit
2 voordeelpakken
à 35-60 stuks

Alle soorten
2 zakken
à 400 gram

Prijs per

luier

Cup-A-Soup
Alle soorten
4 doosjes met 2
of 3 porties

GRATIS
3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs
van 4 producten, alle combinaties mogelijk.

Je gaat als allround medewerker (mede) verantwoordelijk worden voor
het tekenen van patronen, het opleggen van stof met een automatische
oplegwagen en het uitknippen van deze modellen. Deze uitgeknipte
modellen worden dan verdeeld in thuiswerk in de regio en ook weer
opgehaald. Verder ben je inzetbaar voor diverse atelierwerkzaamheden
zoals trenzen en drukkers aanzetten. Ook het assisteren bij het verwerken van orders zal tot deze functie gaan behoren. Middels een interne
opleiding maken we je bekwaam in deze functie.

Wij zoeken iemand:
Robijn Klein & Krachtig
wasmiddelen en wasverzachters
Alle soorten,
3 ﬂacons à 570-1470 ml

GRATIS
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs
van 3 producten, alle combinaties mogelijk.

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ALLROUND
MEDEWERKER
SNIJZAAL

ADVERTENTIE W E E K
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

•
•
•
•
•

Zweef jij
nog?
Op 15 maart zijn wij aan de
beurt om duidelijk te maken hoe
het met ons land verder moet.
Veel kiezers zweven nog.
Deze column gaat over het belang
om te gaan stemmen, ons
democratisch recht, maar ook over
mijn kijk op de samenleving.
Iedereen zal met mij minder
werkeloosheid belangrijk vinden
en ook het behoud van het milieu.
Maar ik ben ook voor een land
waar niet het recht van de
sterkste geldt, maar dat er ook
oog, oor en hart is voor de
zwakken. Belangrijk is dus
verbetering van de zorg, meer
‘handen aan het bed’, met liefde
en respect voor kwetsbare en
afhankelijke mensen. Ook meer
erkenning van mantelzorg en
vrijwilligerswerk. Dat de kloof
tussen arm en rijk niet steeds
groter moet worden. Integendeel!
Succes en talent moeten gestimuleerd worden, maar er moet ook
plaats zijn voor solidariteit,
barmhartigheid en mededogen.
Anders wordt de samenleving
keihard. Nederland is opgebouwd
op joods-christelijke en humanistische waarden, zoals ook verwoord
in onze grondwet. Dat garandeert
vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid. Deze waarden zijn
helaas niet voor ieder vanzelfsprekend. We moeten van onze
waarden en normen blijven
getuigen en ze doorgeven. In een
land van godsdienstvrijheid ben ik
natuurlijk voor het recht op
bijzonder onderwijs. Dat is een
verrijking van de samenleving.
Nederland is de laatste jaren
veelkleuriger geworden.
Een echte zorg maar ook een
uitdaging. Zo heb ik grote vragen
over dubbele nationaliteiten. Het lijkt me niet
meer van deze tijd.
Verder ben ik voor
goede opvang van
oorlogsvluchtelingen in
nood, maar niet
onbeperkt en zonder
voorwaarden. Ook hier
kunnen we niet zonder
Europa. Of er een partij
bestaat die voor al deze
zaken staat? Ik hoop
het. Zo veel mogelijk.
In ieder geval zal ik op
15 maart mijn stem
uitbrengen. Jij gaat toch
ook stemmen?

die MBO geschoold is;
die in bezit is van rijbewijs B;
met een goed technisch inzicht;
die kan aanpakken;
die zelfstandig kan werken, flexibel is en een echte teamplayer.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

een fulltime baan van 8.00 uur– 17. 00 uur, 37 uur per week;
salaris volgens CAO normen confectie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
interne opleiding;
bij gebleken geschiktheid kans op een vast contract.

Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatie met cv vóór
20 maart per mail richten aan: Dhr. J. Schriks, vacature@schriks.nl

www.schriks.nl

Prins Bernhardstraat 5, 5768 AA Meijel

pastoor
Peter van der Horst

gemeente
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Verkiezingen Tweede Kamer
op 15 maart 2017
Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.
Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur.
Twee nieuwe stemlokalen
Er zijn bij deze verkiezingen twee nieuwe stemlokalen ingericht.
In Maasbree kan niet meer worden gestemd bij Sociëteit ’t Hofje,
maar in het Hoës van Bree (foyer) aan het Kennedyplein 5.
Ook in Panningen is een nieuw stemlokaal. De Ringoven is vervangen door de basisschool de
Wissel aan de Schoutenring 34. U kunt echter in een willekeurig stembureau van Peel en Maas
uw stem uitbrengen.
Braille in gemeentehuis
In het stemlokaal, dat gevestigd is in het Huis van de Gemeente in Panningen is een
kandidatenlijst in braille en in grote letters aanwezig. Wilt u deze speciale kandidatenlijst
gebruiken als hulpmiddel, vraag het dan aan één van de stembureauleden.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt
dat het identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal
5 jaar verlopen mag zijn.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Wanneer u een stempas heeft
ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.
Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de
ondertekening niet. De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde).
Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs
meegeven aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw
gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie
terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het
uitbrengen van uw volmachtstem.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem moet
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 30 januari 2017 als kiezer geregistreerd in
Peel en Maas, dan kunt u stemmen in een willekeurig stembureau van Peel en Maas. Voor het
stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer,
moet u een kiezerspas aanvragen. Bij het KCC, cluster Burgerzaken kunt u kosteloos formulieren
ophalen voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen
deelnemen. Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017,
door de kiezer zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur worden
aangevraagd.
Let op: wij werken wel op afspraak! U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal
verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast
uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag
u niet stemmen.
Stempas niet ontvangen of kwijtgeraakt?
Om overal in Peel en Maas te kunnen stemmen, heeft u een stempas ontvangen. Zonder de
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet
vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2017
een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan alleen persoonlijk bij de
medewerkers van het cluster Burgerzaken. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 14 maart
2017 12.00 uur.
Let op: wij werken wel op afspraak! Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt
u daarmee niet stemmen…dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast
uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee.
Uitslagen
De uitslagen zullen we vanaf donderdag 16 maart publiceren op onze website (www.
peelenmaas.nl). De officiële uitslag wordt op 21 maart in een openbare zitting door de Kiesraad
vastgesteld.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met de medewerkers van het
KCC of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl. Ook op onze website vindt u alle informatie over
de Tweede Kamerverkiezingen.

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor
Vergunning Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en
zaterdagochtend voor Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: 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 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Openbare bekendmakingen
Besluit ambtshalve opnemen adresgegevens in de Basisregistratie Personen

Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Bobrzak
Deaconu
Hor, El
Fiederowicz
Gajewski
Gogu
Kurec
Mika
Morarescu
Nagy
Olczak
Ouardi
Popiel
Skan

Voorletters
M.S.
M.
A.A.
S.
S.B.
G.
K.A.
P.H.
S.
F.
K.E.
N.
E.M.
A.

Geb.datum
10-12-1971
25-08-1977
13-10-1983
08-01-1985
24-08-1984
29-05-1985
08-08-1968
02-11-1954
22-01-1971
27-05-1966
20-06-1970
16-06-1993
15-11-1977
01-11-1989

Stancescu
C.A.
19-12-1993
Trybul
P.
30-12-1984
Ungureanu
R.
29-03-1979
Woloszczak
A.
21-03-1994
Youssef Abd Elgelil Ahmed Abd Elsalam 29-11-1960
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de
datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen
behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 7088, 5980 AB Panningen

De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen
internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de
Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas.
Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt
ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te
raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Meld
het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/melden-bij-de-gemeente/
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen. U kunt het voorwerp vervolgens
thuis bewaren of inleveren op het gemeentehuis.

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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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.

Goed nieuws voor Kessel
‘Mien dörp, ich haoj van dich’. Dit is de titel van de dorpsontwikkelingsvisie die onder regie van Stichting Dorpsoverleg Kessel is opgesteld. Tijdens
de raadsvergadering van 21 februari mocht de gemeenteraad zich hierover
uitspreken.
Namens de CDA-fractie heb ik de
opstellers van de dorpsontwikkelingsvisie gecomplimenteerd. Het dorpsoverleg is zeer grondig te werk gegaan
en heeft haar uiterste best gedaan
zoveel mogelijk mensen uit Kessel te
betrekken. Betrokkenheid, draagvlak
en communicatie zijn zeer belangrijke

uitgangspunten. De visie van Kessel
is een helder gestructureerde toekomstvisie met aandacht voor de belangrijkste
pijlers, zoals wonen, infrastructuur,
zorg, voorzieningen en accommodaties
en toerisme. Een heel professionele
aanpak van Kessel. Zeer sterk. Naast de
complimenten hebben we wel aan-

dacht gevraagd voor drie onderwerpen.
Goed dat Kessel aan de slag gaat met
een verkeerscirculatieplan. Daar hebben
we vorig jaar ook al voor gepleit. In het
verlengde hiervan hebben we gevraagd
hoe de wethouders Van Kessel en
Janssen er voor gaan zorgen dat de ontwikkelingen rondom het Keverbergplein
worden meegenomen in dit verkeerscirculatieplan. Het Keverbergplein mag
geen op zichzelf staande losse ontwikkeling zijn, maar moet worden geïntegreerd
in het totaalplan. Daarnaast hebben we

aandacht gevraagd voor de toekomst van
gemeenschapshuis De Paort. De wethouder verzekerde dat hierover in de loop
van 2017 helderheid zal zijn. We blijven
dit intensief volgen. Als uitsmijter kreeg
de motie van CDA, VVD en AndersNu over
de dijkverhoging en –verlegging in Kessel
en Baarlo unanieme steun van de raad.
Ook dit is een belangrijk signaal naar de
mensen die hier mee te maken hebben.
Top!
Roel Boots,
raadslid CDA Peel en Maas

Openbare bibliotheek Maas en Peel
De openbare bibliotheek Maas en Peel is een samenwerking van de
bibliotheken in de gemeenten Peel en Maas en Beesel. In het strategisch
beleidsplan 2017-2020, raadsvoorstel Peel en Maas 7 maart en Beesel
27 maart, is een financieel reddingsplan uitgewerkt.
Omdat de jaarlijkse financiële
bijdrage van de provincie is weggevallen en de afdracht per inwoner van
de gemeente Beesel lager was dan
hier bij ons in Peel en Maas, moest
er een nieuw strategisch beleidsplan
komen. Dit alles om de bibliotheek-

organisatie weer financieel gezond te
maken. Het bestuur heeft de afgelopen
jaren samen met de medewerkers en
veel vrijwilligers alle zeilen moeten
bijzetten om de bibliotheken draaiende
te houden, een grote opgave. In de
raadsvergadering van 21 februari heb-

ben Lokaal Peel&Maas en de meerderheid van de andere raadsfracties
besloten het nieuwe beleidsplan met
daarin een eenmalige financiële injectie van 35.000 euro goed te keuren.
Als de raad van Beesel op 27 maart ook
positief beslist kan het bestuur de turbulente jaren van bezuinigen en onzekerheid achter zich laten. Bibliotheken
in de beide gemeenten dragen bij aan
kennis en informatievoorziening voor
hun inwoners. Ook vervullen zij via

01

ketensamenwerking een belangrijke
sociale en maatschappelijk functie om
bijvoorbeeld taalonderwijs en laaggeletterdheid aan de eigen inwoners
maar ook aan zogenaamde statushouders.
Lokaal Peel&Maas wenst het
bestuur, de medewerkers en de honderdvijftig vrijwilligers de komende
jaren heel veel succes.
Wie Naus,
raadslid Lokaal Peel&Maas

winkel&bedrijf
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Open avond Helicon MBO Helmond 15 maart

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste medewerk(st)er
voor het sorteren van asperges in de periode maart-juni.
Geinteresseerd? Neem contact op met ons.
Engels Asperges zoekt tevens

landbouwgrond
in de omgeving Peel en Maas. Heeft u grond te koop/te huur,
neem dan contact op met ons.

Actief en gezond met Dier,
Outdoor en Voeding
Helicon MBO Helmond houdt woensdag 15 maart een open avond. Alle mbo-opleidingen op het gebied van
Dier, Outdoor en recreatie en Voeding verzorgen presentaties. Op de infomarkt kun je in gesprek met vakdocenten en laten studenten praktijkvoorbeelden zien. De open avond is voor iedereen toegankelijk en duurt van
19.00 tot 21.30 uur op Scheepsboulevard 1 in Helmond.

Engels Asperges
Beekstraat 58
5981 NV Panningen
Tel. 077 307 65 34
Mob. 06 25 10 40 01

Wist u dat…

De klussenservice van Vorkmeer een groep vrijwilligers is
die klussen in en om het huis uitvoeren bij burgers in
Peel en Maas. Door deze hulp uit het dorp zijn burgers in
staat langer zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde
omgeving. Klussenservice is bedoeld voor:
• senioren;
• mensen met een beperking die zelfstandig wonen;
• mensen met een klein inkomen die klussen hebben in of
rondom het huis, die men niet zelf kan uitvoeren of kan
uitbesteden;
(Grote of specialistische klussen worden niet door onze
vrijwilligers gedaan).
Hebt u een klus die hiervoor in aanmerking komt?
Meld u aan via wegwijzer@vorkmeer.nl
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

Eerstejaars Outdoor en recreatiestudenten bij in te richten natuurterrein
Voeding en een gezond leven
In de opleiding leren de studenten alles over voeding,
bijvoorbeeld hoe het wordt geproduceerd en hoe je er
lekker en gezond eten van maakt. Altijd duurzaam en
innovatief. In de studie zitten de nieuwste trends; de
studenten ondernemen via social media en inspireren
anderen met hun passie en kennis.

Werken met dieren
Voor het beroepsmatig werken met dieren kun je in
Helmond kiezen voor Dier en gedrag op niveau 3 en Dier
en ondernemen of Dierenartsassistent/Paraveterinair op
niveau 4. De specialisatie Wildparkmanagement is uniek
in Zuid-Nederland en richt zich op wilde dieren in binnenen buitenland.

Outdoor en recreatie
Outdoor en recreatie is dé opleiding voor actieve
natuurliefhebbers die graag met mensen werken. De studenten leren groepen te begeleiden bij buitensportactiviteiten, zoals mountainbiken, survivaltochten en nog veel
meer. Tevens worden zij opgeleid tot gastheer of –vrouw
die alles weet over de inrichting en het beheer van een
recreatieterrein of camping. Met de vakken marketing,
communicatie en management hebben de studenten
een goede basis voor zelfstandig ondernemerschap, een
leidinggevende functie of doorstroom naar het HBO.

Aanmelden voor een opleiding kan tijdens de
open avond.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sidney van Oijen
17 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Heb je een verborgen talent?
Ja, mijn verborgen talent is het
schrijven van boeken en verhalen.
Dit is mijn manier om emoties kwijt te
kunnen. Voor mijn profielwerkstuk heb
ik een boek geschreven en via een app
genaamd Wattpad schrijf ik boeken.
Wat is je favoriete hobby?
Naast volleyballen is muziek luisteren
mijn hobby. Hier zing ik dan vaak ook
bij. Ik heb geen favoriete muziekstijl,
ik luister van alles wat. Ik zing niet één
keer per dag of week, maar ik zing
letterlijk overal.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?

www.haardstede.nl

Dat is het liedje Don’t stop believing
van Journey. Dit liedje heeft mij geleerd
om nooit te stoppen met geloven in
jezelf, hoe moeilijk dat soms ook is.
Dit liedje beluister ik vaak.
Wat is je droombaan?
Vroeger zou ik zangeres gezegd
hebben, maar nu wil ik graag leidinggevende worden in een groot pretpark. Dit is mijn laatste jaar op het
Bouwens en volgend jaar ga ik naar
de NHTV-hogeschool in Breda, waar ik
deze opleiding kan volgen. Met mijn
vervolgstudie hoop ik mijn droombaan
te bereiken.
Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is Disney. Dit komt
doordat mijn naam er op lijkt en omdat
ik van alles houd dat met Disney te
maken heeft. Ik heb deze bijnaam
gekregen van mijn vrienden. Hier spre-

jongeren 15

aan
Sidney van Oijen

ken ze mij dan ook vaak mee aan.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn moeder.
Zij is een sterke vrouw en ik heb enorm
veel respect voor haar. Zij heeft mij
laten zien dat wat er ook gebeurt,
je sterk moet blijven voor jezelf en
tegenover je kinderen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind vertrouwen en eerlijkheid
belangrijk. Ook vind ik het belangrijk
dat je alles tegen elkaar moet kunnen
zeggen, zonder dat ze je raar aankijken.
Betrouwbaarheid moet er ook zijn,
je moet geheimen aan elkaar kunnen
vertellen zonder dat ze doorverteld
worden. Dit zie ik dan ook vaak terug in
mijn huidige vriendschappen.
Wie kent jou het beste?
Mijn vrienden kennen mij het beste.

Zij weten wanneer ik verdrietig ben of
wanneer ze mij even alleen moeten
laten. Ik kan alles tegen ze zeggen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou van leven willen ruilen met Lady
Gaga. Zij heeft een geweldig leven.
Ik houd echt van haar stijl en instelling.
Het boeit haar niet wat andere van
haar denken. Zo sta ik ook in het leven.
Het lijkt me bovendien leuk om al die
paparazzi om mij heen te hebben en
dat mensen je iedere dag volgen.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Er is één iemand die mij altijd doet
denken aan mijzelf. Dat is Rachel Berry
van de serie Glee. Zij is niet populair en
ze heeft het niet gemakkelijk op school.
Toch heeft ze een droom. Haar droom
is beroemd worden, dat was ook mijn
droom. Ook qua karakter lijk ik erg op
haar. Soms is ze een beetje egoïstisch,
maar ze is altijd vrolijk, een dromer en
een hopeloze romanticus.
Optimist, pessimist of realist?
Aan de ene kant ben ik een echte
optimist. Ik zie namelijk in alles het
positieve. Aan de andere kant ben ik ook
wel een realist. Ik weet dat sommige
dingen niet kunnen gaan zoals ik dat wil.
Dit zal ik dan moeten accepteren.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Ik zou dan een wolf zijn. Ik ben een
gezelschapsmens die altijd in een groep
wil zijn. Verder vind ik ze superschattig
als ze puppy zijn en verschrikkelijk cool
als ze ouder zijn.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik het meest de blozende emoticon. De facepalm-emoticon komt ook
steeds vaker voor. Deze is ontzettend
handig als iets nergens op slaat of als
je iets niet snapt. Toch gebruik ik over
het algemeen liever gewoon woorden
dan emoticons.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat andere mensen mij zien als
een spontane leuke meid die niet bang
is om een foutje te maken. Ze moeten
ook mijn gekkigheid kunnen zien.
Dat is gewoon hoe ik ben. Ik denk dat
mensen mij zo ook wel zien.
Dag of nacht?
Ik ben echt een nachtmens. Ik houd
echt van het donker en de maan.
Het gevoel van de nacht vind ik erg fijn.

Meijelseweg 51 | Beringe | T (077) 466 9194
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Een dagje
meekijken
Zonder verwachtingen liep
ik die maandagochtend de
campus van de Erasmus
Universiteit op: ik zou een
dagje meekijken met Marli
Huijer.
Marli is bijzonder hoogleraar
publieksfilosofie op de Erasmus
Universiteit. Verder heeft zij als
‘Denker des Vaderlands’ nog vele
werken geschreven, waaronder
een aantal boeken over onder
onderwerpen als ritme en
discipline.
Nou hoor ik je denken:
waarom loop jij een dagje met
haar mee? In opdracht van school
moesten wij, leerlingen van VWO
5, op zoek naar een stageplek
voor één dagje. Ik besloot een
aantal mailtjes te versturen en
kreeg gelukkig al snel antwoord.
Het beroep van filosofe Marli
Huijer leek me interessant en ik
was benieuwd wat ik zou
meemaken op deze stagedag.
Met wat zenuwen stapte ik haar
kantoortje binnen, maar deze
waren al snel verdwenen. Ze
vertelde wat we die dag zouden
gaan doen, over haarzelf en ze
toonde interesse in mijn leven.
Ik kijk hierop terug als een dag
waarop ik veel heb geleerd. Ik zie
het als een dag waarin ik nieuwe
inzichten op heb gedaan. Marli
vertelde mij dat zij nog lang niet
van plan is te stoppen met
werken, omdat ze het gewoon té
leuk vindt. Op mijn vraag wat zij
het leukste vond aan haar baan,
bleef het niet alleen bij het
geven van colleges aan studenten. Ook schrijven, in het
openbaar spreken bij bijvoorbeeld een lezing en met verschillende mensen in contact komen,
zou zij niet kunnen missen.
Eigenlijk vond ze alles leuk aan
hetgeen dat zij bijna elke dag
mag doen. Dat is eigenlijk
speciaal: hetgeen dat je het liefst
doet als baan mogen uitvoeren.
Misschien wel van je hobby je
baan maken? Ik denk dat dit
overigens heel belangrijk is.
Ik hoop later ook een baan te
vinden waaraan ik alles leuk
vind.
Daphne
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Hervatten competitie

Winst voor dames
VC Olympia Panningen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na een competitieloze periode van een maand mocht het eerste damesteam van volleybalvereniging
VC Olympia uit Panningen zaterdag 4 maart aan de bak. In Eindhoven moesten de degens gekruist worden met
Hajraa, een ploeg die er in de eerste competitiehelft voor gezorgd had dat de Panningse dames een zeldzaam
verlies hadden geleden in eigen huis.
Bewust van het feit dat er gestreden moest gaan worden, gingen de
Panningse dames het veld in. Vanaf
het begin werd er gestreden voor elk
punt, maar werden mooie punten
afgewisseld met onnodige fouten.
Het ging dan ook drie sets lang gelijk
op, waarbij de dames van VC Olympia
wel steeds de set winnend wisten af
te sluiten. Vanaf het twintigste punt

lukte het steeds om er een schepje
bovenop te doen en daarmee de sets
binnen te halen. Met de setstanden
25-21, 25-22 en 25-23 werd in ieder
geval gezorgd voor de benodigde
overwinning. Vier punten waren al
binnen en de vierde set moest de
kers op de taart worden.
In die vierde set werden er
enkele posities gewisseld en de inge-

komen speelsters kweten zich goed
van hun taak. Samen met de rest van
het team zetten ze de tegenstander
vanaf het begin onder druk en gaven
ze de Eindhovense dames geen zicht
op enig winstpunt. Met 25-16 werd
de set binnengehaald en daarmee
was de volle winst een feit. Ook het
thuisverlies werd daarmee goed
gemaakt.

Derby tegen SV Panningen

Helden trekt aan het
langste eind
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De eerste herenteams van voetbalverenigingen VV Helden en SV Panningen stonden zondag 5 maart tegenover elkaar op sportpark Panningen Noord. De Heldenaren zouden er alles aan doen, binnen de sportieve
grenzen, om te winnen. En zulks geschiedde. De wedstrijd was weliswaar niet altijd even hoogstaand van niveau,
maar sportiviteit vierde hoogtij en aan spanning ontbrak het geenszins.
In de vijfde minuut kopte Nick van
Lier, nota bene een van de kleinsten
van het veld, een corner snoeihard in.
Panningen-doelman Jordy Nelissen
was geslagen, maar de bal werd van
de doellijn gehaald. De tegenstoot
was voor Panningen, Nick Wilmer kon
echter niet succesvol afronden.
In de twaalfde minuut was het
weer Nick van Lier die kon inkoppen.
Andermaal werd de bal van de lijn
gehaald. In de 22e minuut ontsnapte
Helden aan een achterstand; door een
misverstand in de verdediging rolde
een bal buiten bereik van Heldengoalie Rick Knippenbergh net langs

de voor Panningen verkeerde kant
van de paal. De strijd ging redelijk
gelijk op in deze eerste helft, maar
de allerbeste kansen waren toch voor
Helden. Matijs Heesen haalde namens
Panningen nogmaals een bal van de
doellijn en Ton Peeters schoot een
vrije trap vanaf 20 meter een kleine
87 centimeter naast het doel.
De tweede helft was nauwelijks op gang toen de wedstrijd
werd beslist. Freek Kessels scoorde
0-1 namens Helden. De blauwwitten namen nu het heft in handen.
Een vrije trap van Ton Peeters viel
bovenop de Panningse lat.

In de volgende fase domineerde
Helden en Panningen-doelman Jordy
Nelissen liet enkele malen zien dat hij
uit het echte keepershout is gesneden.
In de 82e minuut hield Jeroen Beeks
Helden-spits Ton Peeters even vast
toen deze dreigde door te breken met
de bal aan de voet. Hoewel het een
op het oog lichte overtreding betrof,
restte scheidsrechter van Veenendaal
niets anders dan een rode kaart te
trekken. Panningen moest verder met
tien man. Kansen waren er alleen
nog voor de blauwwitten uit Helden.
Jordy Nelissen verijdelde echter alle
pogingen.

Pijn en moeite

SV Grashoek op valreep
naar winst
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Met pijn en moeite is het Grashoek zondag 5 maart gelukt om aan het thuisduel tegen Kronenberg drie
punten over te houden. Bas Gloudemans scoorde in de 90e minuut de bevrijdende 2-1 waardoor Grashoek drie
punten inliep op koploper Reuver dat met 5-0 billenkoek kreeg in Neerkant.
Grashoek wachtte af tot er fouten
werden gemaakt, om daar van te
profiteren. In de 17e minuut lukte dit
perfect. De Kronenbergse defensie
verloor de bal bij de opbouw waardoor
Grashoek in een riante overtal situatie
kwam. Leike Cuijpers hield prima het
overzicht en bediende Chris Hunnekens die de 1-0 mocht intikken.
Grashoek hield in de eerste helft de
overhand.
De thuisploeg kreeg enkele halve
kansen om op 2-0 te komen, maar
verder dan pogingen kwam men niet.
In de 40e minuut verraste Kronenberg
iedereen door toch de 1-1 te scoren.
Simon Hoex draaide een corner ver-

rassend en vakkundig tegen de harde
wind in de goal.
Waar de gasten in de eerste helft
maar enkele corners kregen, waren
dat er in de tweede helft zeker een
tiental. En bij iedere corner was
het alle hens aan dek bij Grashoek.
Met een sterke luchtmacht en een
paar goede trapspecialisten maakte
Kronenberg het Grashoek iedere keer
heel erg lastig. Toch wisten Koen en
zijn defensie het Grashoekse doel
schoon te houden.
Grashoek kon aan de andere kant
nog wel wat gevaar stichten, maar
dit werd gaandeweg de tweede helft
steeds minder. Kronenberg kreeg in

de laatste tien minuten twee vette
schietkansen die Koen wist te pareren.
Toen hij er niet bij kon stond Bas
Maessen op de lijn om de bal op het
laatste moment toch nog weg te werken. Kronenberg was dus veel dichter
bij de winst dan de geelzwarten van
Nelis Luijten. Toch was het uiteindelijk
Grashoek dat toesloeg. De drang naar
voren werd Kronenberg fataal in de
90e minuut toen Raoul Bennebroek
op links kon uitbreken en een perfecte
voorzet op Bas Gloudemans gaf.
Grashoek was natuurlijk in extase
met deze treffer, want de geelzwarten beseften terdege dat ze langs de
afgrond waren gelopen.

Zwaarste dressuurklasse

Hanna Neefs uit
Helden Nederlands
kampioen
Door: Anke van Oerle
Dat het voor de Heldense Hanna Neefs van paardensportvereniging
De Cavaliers Helden een bijzondere dag zou gaan worden op zaterdag
4 maart stond voorop al vast. Het zou namelijk de allerlaatste wedstrijd
worden met haar pony Demi Beau en dat ook nog op het Nederlands
kampioenschap in Ermelo. Mooier kon het al niet, maar dit dan ook nog
afsluiten met de Nederlandse titel maakte het feestje helemaal
compleet.
Hanna moest als eerste van
start en zette meteen een mooie
score neer die uiteindelijk niet meer
verbeterd kon worden door de concurrentie. Die liet ze met ruim twee
procent achter zich. Hierdoor mocht
ze zich op het eind van de dag de
kersverse Nederlands Kampioene
noemen in de zwaarste dressuur
klasse CZ1/Z2.
Hanna reageerde na afloop
vol enthousiasme over haar top-

per: “Ik heb zoveel plezier gehad
met Demi Beau. Onze allerlaatste
wedstrijd op dit kampioenschap is
een supermooie afsluiting van onze
tijd samen. Ik had dit nooit gedacht.
Wat een afsluiting! Gelukkig blijft
ze bij ons, want mijn jongere zusje
Romee mag nu de teugels overnemen. Voor mij staat er nieuwe pony
klaar, genaamd Colourful Rebel.
Ik heb zin om daar volop mee te
gaan trainen.”

Laatste wedstrijd

Bree 4.5 tweede
in competitie
Door: schietvereniging Bree 4.5
De laatste wedstrijd van de competitie voor schietvereniging
Bree 4.5 uit Maasbree op zondag 5 maart werd met twintig ringen
verschil gewonnen van schietvereniging De Rangers uit Swolgen.
De uitslag was 834 tegen 814 ringen.
Thijs Philipsen was de beste
schutter met een mooie serie van
284 ringen. Op één ringetje volgde
Marco Vissers met 283 ringen.
Drees Wijnen schoot teveel achten
en dat leverde hem een bescheiden
score van 267 ringen op. Het team
sloot de competitie af met een schitterde tweede plaats achter de onge-

naakbare kampioen Het Trefpunt uit
Sevenum. Van de veertien geschoten
wedstrijden werden er maar liefst
elf gewonnen, werd één keer gelijk
gespeeld en verloor men twee keer
van de kampioen uit Sevenum.
Schietvereniging Bree 4.5 sluit
komend weekend het seizoen af met
het bondsfeest in Koningslust.
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Matige wedstrijd

Onnodig verlies
De Treffers Maasbree
Door: beugelclub De Treffers
In een matige wedstrijd hebben het eerste team van beugelclub De Treffers de winst behoorlijk laten liggen
tegen Olland 1. De spelers moesten zich op de terugreis nog eens goed achter de oren krabben.
In de eerste twee wedstrijden ging
de winst nog verdiend naar Jo Hendrix
en Frank Peters, maar in de volgende
drie partijen ging het niet goed voor
Wim Grommen, Jac Lintjens en Hem
Hendrix. Zo kreeg Wim Grommen in
de derde partij volop kansen om uit
te lopen naar een zekere voorsprong.
Door zijn defensieve spel liet hij echter

Recreantencompetitie

Badmintonners
Kessel aan de slag
Door: Kesselse Sport Vereniging KSV Kessel
Badmintonclub De Polsslag uit Kessel heeft woensdag 1 maart de achtste
wedstrijd gespeeld in de recreantencompetitie. De dames verloren een
wedstrijd, maar de heren namen punten mee terug naar Kessel.
In Weert werd de wedstrijd tegen
de directe concurrent (BC WeertStamproy verloren met 6-2. De dames
uit Weert bleken uiteindelijk veel
sterker dan de Kesselse dames. Bij de
heren was het wat beter verdeeld.
De heren dubbel en de single van
Gerald zorgden voor de twee punten
die mee naar Kessel werden genomen.

Ellen en Rogier hadden wat lichte
blessures. Het team werd gecompleteerd door Petra en Gerald. De koppositie werd door deze twee punten
niet afgestaan, maar de concurrentie is
tot op 1 punt genaderd. Met nog twee
wedstrijd rondes voor de boeg zijn er
nog vier kanshebbers voor de eerste
plek.

kansen liggen met als gevolg een
verdiend verlies.
In de vierde partij had Jac Lintjens
ineens zoveel last van spanning en
zenuwen, dat elke speelbol niet deed
wat ie moest doen waardoor Jac
de winst liet glippen. Hem Hendrix
speelde in de vijfde en laatste partij
prima, maar Hem liet telkens op het

moment suprême de voorsprong uit
handen glippen.
Pijnlijk was het bij de stand 28-28,
Hem had zijn bol voor de ring liggen en
moest boven de ring op korte afstand
een bol vastleggen wat totaal mislukte. Zijn tegenstander Jurre Verhagen
maakte hier dankbaar gebruik van en
weg was de winst voor Hem.

SSS Helden wint in
Kerkrade
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Voor de turnsters van gymnastiekvereniging SSS Helden stond zaterdag 4 maart een competitiewedstrijd tegen
Balans Kerkrade suppl E op het programma. De turnsters van SSS Helden hadden al een keer in Kerkrade tegen dit
team geturnd. Nu was het hun beurt om naar Helden te komen.
Het team van SSS Helden bestond
uit Mette Hermans, Lieke Teeuwen, Niki
Meerts, Mirthe Peeters en Elke
Dautzenberg aan de beurt. Anouk
Hendrix was ziek. Ze begonnen met
sprong en daar werd door SSS het
verschil gemaakt van drie punten.
Daarna ging de wedstrijd door naar de

brug. Daar was SSS 0.05 beter, dus het
verschil was maar minimaal.
De wedstrijd was erg spannend.
Als derde toestel stond de balk op
het programma, het zenuwtoestel.
Daar wist Kerkrade met een verschil
van 0.30 te winnen van SSS. Als laatste
de vloer, daar behaalde SSS ook een

minimaal verschil in haar voordeel.
In totaal behaalde SSS 185,03 punten
en Kerkrade 182,48 punten. Dit betekent dat SSS Helden de competitiewedstrijd won. Lieke behaalde persoonlijk
een tweede plek, Mirthe werd derde.
Niki was vierde, Mette vijfde en de
zevende plek was voor Elke.

Flatsers Baarlo leiden
competitie
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo speelde zaterdag 4 maart een competitiewedstrijd tegen
het team uit Hoogeloon. Het eerste team van de Baarlose beugelaars behaalde een dikverdiende overwinning.
Ze vergroten hiermee de voorsprong op de ranglijst tot maar liefst acht punten.
Met nog vier wedstrijden te gaan,
gaan De Flatsers er vanuit dat het
voldoende moet zijn om het kampioenschap te pakken. Piet Geurts begon
zoals gebruikelijk en wederom was
de tegenstander niet bij machte om
Piet van de overwinning af te houden.

De goede start was er weer.
Esther van de Perre-Geurts had
deze avond ook een makkie en zij won
met groot verschil (30-18) de tweede
partij. Op drie volgde Roy Geurts dit
goede voorbeeld en de teamwinst was
toen een feit: eer stond 3-0 op het sco-

rebord. Ger van Helden deed er in de
vierde partij een schepje bovenop en
het werd zelfs 4-0 voor De Flatsers.
In de slotpartij begon Mark Driessen
goed, maar een dipje in het midden
van de partij kwam hij net niet meer te
boven, hij verloor toch maar nipt.

Jaarlijkse wedstrijd

Winnaars Koningschieten
Koningslust
Vijfde plaats voor Karin
van Beek op NK dressuur
Door: ruiterclub De Cowboys Maasbree
Karin van Beek van ruiterclub De Cowboys uit Maasbree nam
zaterdag 4 maart deel aan het Nederlands kampioenschap dressuur
in Ermelo. Ze mocht starten met haar jonge merrie Funny May in de
klasse L1. Karin zette een mooie proef neer en wist hiermee een
geweldige vijfde prijs te noteren. Clubgenoot Nikki Hendriks kwam
hetzelfde weekend aan start tijdens een springwedstrijd in Asten.
Zij behaalde met Charusa S Z een tweede prijs in de klasse L.

Door: handboogvereniging De Indianen
Op de banen van handboogvereniging De Indianen uit Koningslust werd vrijdag 3 en zaterdag 4 maart het
jaarlijks Koningschieten verschoten. Er namen 22 schutters deel aan de wedstrijden, verdeeld onder achttien senior
recurveschutters, twee jeugd recurveschutters en twee compound schutters.
Na vijftig pijlen was de strijd om
de ereplaatsen nog erg spannend.
De laatste tien pijlen die door de
hoogste twaalf schutters na vijftig
pijlen geschoten werden, zouden de
beslissing moeten brengen.
Bij de recurvesenioren wist René
Koopmans met een score van 536
punten zijn titel van 2016 uiteindelijk
te prolongeren. Hij werd Koning 2017.

Frank Verdonschot zette nog een
eindspurtje in en behaalde uiteindelijk met 523 punten een tweede
plaats. Anne Lucassen kon helaas haar
tweede plaats na de vijftig pijlen niet
vasthouden. Ze werd met een mooie
score van 521 punten derde. Bij de
jeugd werd Jesse Peeten met een
score van 248 punten jeugdkoning van
2017.

De compoundschutters maakten
er ook dit jaar weer een spannende
wedstrijd van en het verschil na
vijftig pijlen was dan ook minimaal.
De laatste tien pijlen moesten ook hier
de beslissing brengen. Ton Janssen
behaalde met 546 punten de koningstitel behaalde, terwijl Mat Steeghs
met 540 punten een tweede plaats
behaalde.
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Gasten op alle fronten overtroefd

Targos Bevo Hc opent strijd
landstitel overtuigend
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc Panningen
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen begon zaterdag 4 maart op overtuigende wijze aan de strijd om de landstitel. In de eerste poulewedstrijd werd eredivisiekampioen Oosting E&O uit
Emmen met 35-15 thuis verslagen. Op alle fronten werden de gasten overtroefd. Bij de rust leidde Targos Bevo Hc al
met 16-6.

Zestien deelnemers

Roy Theeuwen clubkampioen Dartclub
Centraal Baarlo
Door: dartclub DC Centraal
Dartclub DC Centraal uit Baarlo hield zaterdag 4 maart haar clubkampioenschappen. Zestien darters verschenen aan de start. De clubkampioen
van vorig jaar was er niet bij om zijn titel te verdedigen.
De wedstrijd ging van start met
vier poules, met ieder vier deelnemers. Het winnen van een poule
betekende een achtste finale tegen
een nummer vier. Dat zou een
voordeel moeten zijn. De poules
waren allemaal spannend en de
kaarten werden geschud. De eerste
wedstrijden werden om ‘Best of 3’
gespeeld, dus foutjes konden direct
worden afgestraft. Ook al haalde
een deelnemer de minste punten en
werd deze laatste in de poule, dan
kon hij of zij alsnog de kwartfinale
halen. Dit gebeurde Rob, die vierde
was in poule A en tegen de nummer
1 van poule C, Rik, won. Ook Nick,
die vierde werd in poule C, won van
de nummer 1 in Poule A, Jeroen.
De winnaars van de achtste finale
mochten in de kwartfinale opkomen met eigen opkomstnummers.
Dit zorgde voor ludieke nummers,
er waren zelfs eigen nummers
samengesteld. In de achtste finales
speelden Roy tegen Rob, Frank tegen
Sindy, Dennie tegen Ward en René

tegen Charrel. In de kwartfinales
waren geen echte verrassingen en zo
waren de halve finales bekend: Frank
speelde tegen Roy en René tegen
Dennie.
Frank wist zijn dubbels niet te
raken, waardoor Roy relatief eenvoudig kon profiteren en zijn tweede
finaleplaats op rij vaststelde. René
rekende af met Dennie, die onder
zijn kunnen gooide. De finale zou
dus gaan tussen de twee gebroeders
Theeuwen.
Eerst mochten Dennie en Frank
nog om de derde plaats werpen.
Frank haalde nu wel zijn niveau en
pakte de beker voor de derde plek.
De finale ging over vier gewonnen
legs en René pakte de eerste twee.
Roy bleef echter rustig, herpakte zich
en won daarna vier legs op rij en
daarmee de titel. Roy Theeuwen is
clubkampioen DC Centraal 2017.
Frank pakte nog de beker voor
de hoogste finish, hij gooide in de
poulefase al 114 uit. René noteerde
als enige deze middag een 180.
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Een supergemotiveerd Targos
Bevo Hc nam snel een 2-0 voorsprong.
Tot 3-3 kon Oosting E&O de thuisclub
bijbenen, maar toen Bevo het tempo
verhoogde, was het snel gedaan met
het verzet van de gasten uit Emmen.
Aanvallend kon Oosting E&O geen vuist
maken, omdat de thuisploeg verdedigend nauwelijks fouten maakte en in
keeper Markus Hammerschmidt een
van haar uitblinkers had. Bevo had
aanvallend weinig moeite om gaten te
vinden in de Emmense verdediging.

Via een tussenstand van 9-4 liep
Targos Bevo Hc uit naar een 16-6 ruststand. In de beginfase van de tweede
helft had Bevo even een inzinking
en kon Oosting E&O terugkomen tot
16-10. Pas na zes minuten kwam de
Panningse doelpuntenmachine weer
op gang. Een ontketende thuisploeg
liep van 16-10 uit naar 20-10. De voorsprong werd gestaag uitgebreid met
ook enkele mooie breakouts. Bevo
speelde in een roes en liep uit tot
25-12. De doelpuntenhonger van de

Panningse ploeg was nog lang niet
gesteld.
In de slotfase liep Targos Bevo
Hc nog uit naar 35-15. De score had
nog hoger kunnen uitvallen, maar
er werden nog wat kansen gemist
in de slotfase. Targos toonde in deze
wedstrijd aan dat het krachtsverschil
tussen een ploeg uit de BENE League
en een topploeg uit de nationale competitie erg groot is. Een gemotiveerd
Targos Bevo Hc heeft haar visitekaartje
afgeven.

Olympia-heren
strijdend ten onder
Door: volleybalvereniging VC Olympia
VC Voerendaal kwam op bezoek bij het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia in Panningen.
De uitwedstrijd werd nipt verloren (3-2) dus waren er zaterdag 4 maart kansen op een overwinning. Ook deze
zaterdag werd het Panningse team versterkt met volleyballers uit heren 2.
Vanaf het eerste punt was
duidelijk dat beide teams voor de
overwinning speelden. Halverwege de
eerste set verkrampt Voerendaal een
beetje waardoor de Panningse heren
een riante voorsprong van zes punten
opbouwden. Maar langzaamaan kwamen de bezoekers weer in hun spel
en bij 21-21 was de voorsprong teniet
gedaan. Met een tactische time-out
op 23-24 werd de servicebeurt van
Voerendaal verstoord. Helaas bleek
het niet voldoende voor de setwinst.
Die ging mede door fouten van VC
Olympia met 24-26 naar Voerendaal.
Vol goede moed en power begonnen de heren aan de tweede set.
De tegenstander was tot halverwege

de set de bovenliggende partij.
De rally’s werden langer en werklust werd op een gegeven moment
beloond. Ze stonden met 15-12
achter, maar het punt dat volgde was
het kantelpunt in de set. De meest
ogenschijnlijke onhaalbare bal die
ver achter het veld was, werd met
een omhaalbeweging met de voet
teruggespeeld naar de tegenstander.
Je moet erbij zijn geweest om het te
geloven. En ja hoor, het was een punt
voor Olympia. De heren kwamen in
de flow en denderden door naar de
setwinst (25-21).
De derde set was net als de
vorige: een vroege achterstand
werd halverwege goedgemaakt.

Weer waren lange rally’s tekenend
voor het wedstrijdbeeld. Passie en
strijd tot het laatste punt. Dit keer trok
Olympia in de spannende slotfase aan
het langste eind (27-25).
De hele vierde set liep Olympia
echter weer vanaf het begin achter de
feiten aan. Voerendaal kwam op 3-0
en dat gat werd nooit meer gedicht.
Ze bleven hard werken, maar de
energie vloeide ook langzaam weg,
waardoor een vijfsetter onvermijdelijk werd. Daarin kon Olympia tot 5-5
bijbenen, maar verder kwam het niet.
Aanvallend kregen ze de bal niet aan
de grond of over het net. Voerendaal
won daardoor de vijfde set terecht
met 15-8.

Dames Grashoek gestopt
door Maasbree
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De dames van het eerste team van volleybalvereniging VC Grashoek mochten zaterdag 4 maart op bezoek bij de
buren, VS Asterix DS1 in Maasbree. VC Asterix zorgde in de thuiswedstrijd ook al voor flinke tegenstand. Waakzaamheid werd gevraagd en alle registers moesten vandaag open. De ploeg oogde niet scherp en de Maasbreese dames
roken hun kans.
In de eerste set ging het redelijk
gelijk op. Het was met name lastig om
de scorende mensen te vinden.
De servicedruk van Grashoek was te
laag, terwijl Asterix daar wel voor
zorgde. Via 13-12 werd het 21-21 en
vervolgens 23-23. Asterix greep de
winst met 25-23.
In set twee werden de Grashoekse
dames weggeserveerd en in mum
van tijd keken ze tegen een 10-5
achterstand aan. Spelers keken elkaar
aan maar waren niet in staat het
zelf te corrigeren. Enkele wissels aan
Grashoekse zijde zorgden voor de
benodigde afwisseling en de dames

zorgden ervoor dat de achterstand snel
kleiner werd. Via 15-12 werd het 20-20
en de achterstand was volledig weg.
Het geloof kwam terug en de strijd was
daar. Wederom verscheen 23-23 op het
scorebord maar weer speelde Asterix
dit goed uit. Daarmee was het 25-23
en 2-0 voor Asterix.
Teleurstelling was groot aan
Grashoekse zijde maar er was nog
steeds een wedstrijd te winnen.
Set 3 en set 4 verliepen nagenoeg
vlekkeloos. De spanning was er vanaf.
Dankzij enkele omzettingen in het team
brachten de dames met tweemaal
ruime cijfers, 13-25 en 20-25, de wed-

strijd weer in evenwicht. Voor het
eerst moest een vijfde set dit seizoen
de beslissing brengen.
Bij de start van de set leek er geen
vuiltje aan de lucht. Via 0-4 werd het
8-4 en werd er gewisseld van kant,
maar toen was het weg. Zes punten
op rij voor Asterix en twee time-outs
verder was het plots 10-8 voor Asterix.
Nog een keer de rug gerecht door
Grashoek en 13-13 verscheen op het
scorebord, maar het verhaal van de
wedstrijd ging ook nu op. De laatste
twee punten bleven in Maasbree en
daarmee de overwinning voor Asterix
een feit.
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Verlies ondanks strijdlust

Sportieve meidenmiddag
met ‘ladies-night’

Dames VC Kessel
kunnen niet stunten

Vriendinnendag
voetbalclub RKMSV
De vrouwenteams van voetbalclub RKMSV uit Meijel houden op
vrijdag 7 april een Vriendinnendag. Alle meiden uit Meijel, jong en oud,
zijn die dag welkom om kennis te maken met de vrouwelijke kant van de
voetbalclub.
Het eerste en tweede vrouwenteam van RKMSV en RKMSV/BEVO
organiseren de dag dit jaar. De
Vriendinnendag is vrij toegankelijk,
dus ook voor niet-leden van de voetbalclub, en vindt plaats bij de
voetbalclub op sportpark De Starte
in Meijel. Om 16.00 uur wordt actief
gestart met voetbalspelletjes.
Daarna zet de dag zich voort in de
kantine van RKMSV, waar tot
ongeveer 20.00 uur alle ruimte is

Door: volleybalvereniging VC Kessel
De wedstrijd tussen de eerste damesteams van volleybalvereniging VC Kessel en Hornerhof/HHC uit Horn werd
zaterdag 4 maart gespeeld. De nummer 3 tegen de nummer 2 in de ranglijst, dus voor velen een beladen wedstrijd.

om te kletsen, foto’s te maken en
de meiden zich op kunnen laten
tutten. Voor een hapje en drankje
wordt gezorgd. Dames die zin
hebben in een sportieve uitdaging
en aansluitend een ontspannen
ladies-night, kunnen zich tot
17 maart aanmelden. Dit kan door
een mailtje te sturen, onder
vermelding van naam en leeftijd
van de vriendinnen, naar
vrouwenvoetbal@rkmsv.nl

NK-A senioren

Derde plaats voor
Sharon Janssen

VC Kessel-aanvalster Anne van den Beuken passeert blok
in kraker tegen Hornerhof/HHC (Foto: VC Kessel/Jaap van ’t Ooster)

Door: Wiel Schers
Tijdens de Nederlandse tafeltenniskampioenschappen in Zwolle op
zaterdag 4 en zondag 5 maart wist Sharon Janssen uit Panningen samen
met de Chinese Shuo Han Men een knappe derde plaats te behalen in het
dames-dubbel.
In de halve finale bleek het duo
Yana Timina en Tanja Helle toch iets
sterker te zijn dan het veel jongere
duo uit Panningen en Groningen.
Hun winnende opponent won naderhand ook de finale en werd hierdoor
voor het tweede achtereenvolgende
jaar Nederlands kampioen.

In de eerste ronde van het enkelspel lootte de Sharon Janssen meteen
haar dubbelpartner Shuo Han Men.
In alle games ging de strijd gelijk op,
daardoor werd het voor het publiek
een boeiende partij die de Chinese
uiteindelijk met 4-2 in haar voordeel
besliste.

In de eerste helft van de competitie gingen de dames van VC Kessel
met 0-4 de boot in tegen Hornerhof/
HHC. Zo’n nederlaag wilden ze in de
thuisbasis voorkomen. De dames
gingen dan ook vol enthousiasme
en strijdlust het veld in. De wedstrijd
kwam aan de Kesselse kant moeilijk op
gang. Onenigheden en passeerfouten
resulteerden in een ferme achterstand.
De dames wisten zich te herpakken,
maar helaas te laat. De setstand werd
18-25.
Aan het begin van de tweede

set gingen Kessel en Horn gelijk op.
Kanonskogels en tactische ballen werden gescoord. De dames konden het
goede spel niet vasthouden. Er werden
aan het einde van de set veel slordige
fouten gemaakt en de dames kregen
de bal niet meer op de grond getimmerd. De eindstand van de tweede set
was 16-25.
De nachtmerrie van de eerste
competitiehelft leek opnieuw beleefd
te worden. Gelukkig was deze vreselijke droom van korte duur. VC Kessel
herpakte zich en sloeg de ene na de

andere bal op de grond. De pass werd
verzorgd en de servicedruk was hoog.
Kessel won de set met 25-22. Ook de
vierde set speelde Kessel met gemak.
De flow en het enthousiasme zaten
erin. De Kesselse dames waren de
tegenstander op dat moment te slim
af. Een 25-19 winst voor Kesselse kant.
Kessel had nu nog maar één doel, de
comeback vasthouden en zo Horn verslaan. Helaas was Horn in de vijfde set
aan de macht en kreeg Kessel niet de
mogelijkheid om ze te temmen (9-15).
Dit resulteerde in een 2-3 verlies.

Geïmproviseerde opstelling door blessures

Koningslust knokt zich naar overwinning
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Wegens vele blessures begon het eerste herenelftal van voetbalvereniging VV Koningslust op zondag 5 maart
met een enigszins geïmproviseerde opstelling aan de wedstrijd. Ze kregen het eerste elftal van DKDSO uit Lomm op
bezoek op sportpark De Lust.
Rik Wijnands voegde zich in de
achtste minuut met een rugblessure
bij alle al geblesseerden. Voor hem
kwam Bas Lemmen binnen de lijnen.
In de 15e minuut opende Koningslust
bijna de score. Via een goede aanval
kwam Jurjen Verbong in stelling om op
goal te schieten, maar de keeper van
RKDSO wist zijn inzet te keren.

Koningslust bleef het betere van
het spel houden. Tussen de 25e en 30e
minuut kreeg RKDSO een aantal vrije
trappen die voor gevaarlijke situaties
zorgden voor Koningslust. Vervolgens
kreeg Koningslust weer een mogelijkheid, waarbij Bram Rongen via een
inworp werd bereikt en uit de draai bij
de keeper in de handen schoot.

In de 38e minuut legde Roel
Ghielen legde de bal breed op Rik Bos
die vervolgende binnenschoot. Na het
doelpunt speelde het spel zich vooral
af op het middenveld, tot de scheidsrechter voor de rust floot.
Na de rust bleef het spelbeeld
hetzelfde. In de 50e minuut probeerde Jurjen Verbong het maar ook

deze keer eindigde zijn gekrulde schot
in de handen van de keeper. Uit het
niets kwam een steekpass van de
defensie van RKDSO. De spits zette
de stand op 1-1. Hierna werd het spel
grimmiger. De scheidsrechter trok in
de 55e minuut de eerste gele kaart
van de wedstrijd voor RKDSO na een
overtreding op Bram Rongen. Roel
Ghielen zette druk op een terugspeelbal van RKDSO op de keeper,
die hierdoor de bal verspeelde, 2-1
voor Koningslust.

De thuisploeg probeerde de 3-1
te maken. Een inzet van Nick Rongen
werd via een arm van een RKSDOspeler gekeerd. De scheidsrechter
gaf een penalty, die Bram Rongen
binnenschoot.

Spel grimmiger
RKDSO gaf zich echter nog niet
gewonnen. In de 75e minuut kreeg
ook RKDSO een penalty na een overtreding binnen het zestienmetergebied
van Bas Lemmen, 3-2.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Zoekt u een kleine SUV of hoge instap?
Wij hebben circa 40 occasions
met BOVAG garantie!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik krijg een goed gevoel
als een klant blij is
met zijn aankoop’
frank
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Twee voetbalstijlen in botsing

MVC’19 slaat toe in
slotfase
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Twee voetbalstijlen kwamen zondag 5 maart met elkaar in botsing in Maasbree. Uiteindelijk trok het eerste
herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree in de slotfase aan het langste eind in deze streekderby
tegen Sparta’18 uit Sevenum.

Inhaalwedstrijd

Overtuigende winst
SV Egchel
Door: voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel heeft
zondag 5 maart de inhaalwedstrijd tegen Sporting ST uit Swolgen
en Tienray met maar liefst 2-8 gewonnen. Juul Stammen en Lex
Verstappen waren beiden met elk drie treffers productief. Was het
in de heenwedstrijd al 6-0 voor de oranjehemden, in het terugwedstrijd werd dus eenzelfde marge behaald, alleen nu met nog meer
doelpunten.
Op het fraaie sportpark Kerkebos
tussen de dorpen Swolgen en
Tienray floot arbiter Benders.
Hij hoefde geen enkele gele of rode
kaart te tonen. Onder regenachtige
omstandigheden met een straffe
wind dwars over het veld startte
Egchel met Gido van Lier als vervanger van Freek van Nisterdael.

Kopbal tegen
de touwen

Bart Crienen verzette bergen werk op middenveld (Foto: Math Geurts Fotografie)
De beginfase was voor Maasbree,
dat fris combinerend toch kansen wist
te scheppen. Marco Daniëls leek in
de 15e minuut te gaan scoren, maar
stuitte op de Sevenumse doelman.
Ook Rob Custers en Ron van den
Kerkhof kwamen nog in kansrijke
positie, maar konden niet voor de
afronding zorgen. Sparta’18 dwong
MVC’19 mee te gaan in haar op veel
fysiek gebaseerde spel. Kansen waren
er nauwelijks voor de gasten, maar
deze waren wel levensgevaarlijk.
MVC’19 doelman Tim van Renselaar
stond echter zijn mannetje en greep
kordaat in.
De rust ging in met 0-0. Het was

toen al duidelijk dat doelpunten schaars
zouden worden in dit duel, dat veel
vroeg van de spelers door de regen
en het zware veld. In de 82e minuut
kon de trouwe aanhang van Maasbree
juichen. Rob Custers passeerde weer
eens zijn tegenstander en zijn gechipte
voorzet werd verzilverd door Ron
van den Kerkhof, 1-0. Dit leek ook de
eindstand te worden, maar in de 86e
minuut kende scheidsrechter Engelen
Sparta’18 een strafschop toe wegens
vermeende hands van een MVC’19speler in het strafschopgebied. Ondanks
felle protesten van de Maasbreese
ploeg bleef de referee bij zijn beslissing. In het ontstane tumult deelde

de scheidsrechter drie gele kaarten uit
aan Maasbreese spelers. Marco Daniëls
moest met twee gele kaarten eerder
gaan douchen. De Sparta’18-speler
die de strafschop nam, knalde deze
strafschop hogenhuis over. MVC’19
overleefde met tien man de spannende
slotfase. Sevenum kon aanvallend geen
vuist maken. Het werd zelfs in de 94e
minuut nog 2-0 voor MVC’19, toen
Rob Custers de diepte ingestuurd werd
en fraai de tweede en laatste treffer
scoorde. MVC’19 was drie dure punten
rijker. Jammer, dat in deze wedstrijd
zeven gele kaarten werden uitgedeeld.
Het was een mannelijk, maar geen
onsportief duel.

Goede servicedruk

Peelpush wint ook uit
van Avior
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush Meijel
Na carnaval mocht het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel zaterdag 4 maart weer
aantreden tegen Avior uit Schalkhaar. In de thuiswedstrijd werd er met 3-1 gewonnen van dit team, maar Avior kon
thuis ook af en toe stunten, dus moest Peelpush met een volle concentratie de wedstrijd in gaan.
Peelpush en Avior liepen in de
eerste set gelijk op, maar Peelpush
zorgde uiteindelijk voor een voorsprong van vijf punten. Op 15-20 had
Peelpush nog maar vijf punten nodig
om de eerste set binnen te halen,
maar Avior had hier andere plannen
mee. Door een hoge foutenlast aan de
kant van Peelpush en een steeds beter
spelend Avior kwamen de mannen uit
Schalkhaar bij. Dit zorgde uiteindelijk
dat de Schalkhaarse mannen de set
binnenhaalden met 27-25.
Peelpush was even van het padje
af en moest er weer snel op zien te

raken. De mannen werden op scherp
gezet en gingen recht op het doel af.
Peelpush pakte steeds een kleine voorsprong van twee a drie punten en hield
dit vol tot het einde. Ijen Tervooren
werd er in gewisseld voor de service en
voerde dit perfect uit. Met een stand
van 21-25 haalde Peelpush de tweede
set binnen.
Peelpush moest doorgaan met
dit spelletje om Avior onder druk te
houden, en ook in set drie lukte dat.
Door middel van een goed scorende
Eddy Raaijmakers drukte Peelpush door
en was het een afspiegeling van set 2.

Peelpush kwam geen moment in de
problemen maar moest aan het eind
natuurlijk de voorsprong wel behouden.
Dit werd gelukkig op een goede manier
gedaan en ook set 3 werd beslist in het
voordeel van de Meijelse mannen.
In de vierde set wilde Peelpush de
wedstrijd beslissen. Weer had Peelpush
een kleine voorsprong die vast werd
gehouden. Met een goede servciedruk
liep Peelpush over Avior heen en op
een stand van 21-24 sloeg Koen van
den Beuken de bal via het Schalkhaarse
blok uit en was de overwinning een
feit.

De mannen van trainer Twan van
de Mortel namen al na een kwartier
een 0-2 voorsprong. Eerst werd Lex
binnen het zestienmetergebied neergelegd. Hij stond op en speelde de
bal op Juul die de 0-1 aantekende.
De 0-2 ontstond uit een voorzet van
Juul op Leon Teeuwen, zijn kopbal verdween tegen de touwen.
Vervolgens verzuimden de oranjehemden de score nog verder op te
voeren en kreeg Sporting, de ploeg
van oefenmeester Piet Hoebergen,
zelfs enkele kansen. Zonder resultaat
overigens.
Na de rust verkozen de meeste

toeschouwers een plekje vanuit de
warme kantine boven een staanplaats langs de lijn. Regen was
er inmiddels in voldoende mate.
Niet alleen vanuit de hemel regende
het maar ook op het veld regende
het, doelpunten. In vaak korte
tijdsbestekken werd de score van 0-2
uiteindelijk uitgebouwd naar een 2-8
eindstand. Achtereenvolgens scoorden namens de gasten Frank Gielen
(0-3), Lex Verstappen (0-4, 1-6
en 1-8) en Juul Stammen (1-5 en
1-7). Voor de thuisploeg deden
Dave van Rijswick (1-4) en Johan
van Mierlo (2-8) nog iets terug.
Beide ploegen wisselden gedurende de wedstrijd elk twee spelers.
Bij Egchel betrof het wissels binnen
de eigen familie: Martijn Rambags
en Rick Crommentuijn losten resp.
Luc Crommentuijn en Rik Rambags
af. Egchel behaalde tenslotte een
grote zege op de hekkensluiter en
kan komend weekend de borst
natmaken als het bezoek gaat bij
Neerkandia, dat vandaag koploper
Reuver met maar liefst 5-0 naar huis
stuurde.

Niets meer op spel

Slecht begin kost
Baarlo de wedstrijd
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Van tevoren werd er niks verwacht. Met slechts één auto reisde het
eerste zaalvoetbalteam van Zvv Baarlo maandag 6 maart af naar
Maastricht voor de uitwedstrijd tegen Campus 2. Voor Baarlo stond er
niks meer op het spel dit seizoen en de motivatie was dan ook minder
geworden. Toch werd tegen Campus in de tweede helft zeer sterk
gespeeld.
Baarlo begon zeer matig aan
de wedstrijd. Na vijftien minuten
spelen was er een 4-0 tussenstand
en weinig kansen voor Baarlo.
Door middel van een goede eentwee tussen Joël Gielen en Tim
Gielen, wist Joël de 4-1 te maken.
Net voor rust verraste Tim met een
afstandspegel de keeper, 4-2. In de
rust was er eindelijk tijd om bij te
tanken, want wissels waren er niet.
In de tweede helft scoorde de
thuisploeg uit een mooie combinatie snel de 5-2. Toch liet Baarlo
zich niet zomaar aan de kant zetten
en via debutant Jort Kluthausen
werd het dan ook 5-3, na een
goede pass van Joël Gielen. Nadat
de thuisploeg een gele kaart had
gekregen ging ook doelman Jarno
Hertsig meevoetballen. Hij wist
Niek Stemkens in te spelen en

zo werd het 5-4. Toch wist de
thuisploeg snel genoeg weer op
6-4 te komen en Baarlo kon weer
opnieuw beginnen. Via Joël Gielen
werd het 6-5, op aangeven van
Niek Stemkens.

Toeslaan op
goede momenten
Wellicht was dit een van de
mooiste combinaties van Baarlo dit
seizoen. Het hele team was hierbij
betrokken. Baarlo kreeg weer
hoop, maar de thuisploeg wist op
de goede momenten toe te slaan.
De laatste minuten werd er alles
of niks gespeeld en dit leverde
uiteindelijk een 9-6 eindstand op.
Het slotakkoord was voor wederom
Joël Gielen, op aangeven van Jarno
Hertsig.
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Balpenverzameling van 130.000 stuks

‘In Panningen is geen unieke pen meer
te vinden’
Zijn verzameling werd zo groot, dat de vrouw van Lei Korsten (77) uit Panningen hem verzocht deze in de
fietsenberging onder te brengen. Daar staan nu ruim 130.000 balpennen netjes uitgestald en opgeslagen.
“Een verzameling als deze kun je geen waarde geven”, aldus Lei.

zijn immense verzameling naar de
fietsenberging, waar hij alle plek
heeft om zijn collectie uit te stallen.
“Toch haal ik sindsdien overal de stiften
uit. Dan weet ik tenminste zeker dat er
niets meer gaat lekken.”

Op alfabetische
volgorde genoteerd
In 1986 werd de Reclame
Balpennenclub Nederland (RBN)
opgericht door een groep pennenverzamelaars. Toen had Lei al 7.000
balpennen in zijn bezit. “Die aantallen
boeien helemaal niet. De kwaliteit
is veel belangrijker. Een complete
pen, in goede staat en met een leuke
opdruk, daar gaat het om.” Sindsdien
is de collectie uitgegroeid tot ruim
130.000 pennen, allemaal op alfabetische volgorde genoteerd in een klapper
en uitgestald in zijn fietsenberging.
“Zo kan ik altijd naslaan of ik een pen
al heb”, legt Lei uit. “Pennen die met
een S beginnen komen veruit het
meeste voor. Daar heb ik er 33.000
van. De B komt weer veel minder voor,
daar heb ik er 2.900 van.” In de klapper
staan naast de naam van het bedrijf
of merk dat de pen heeft uitgegeven,
ook het logo en het model pen vermeld. “Logo’s zijn uniek, die onthoud

Het doet hem wel een beetje pijn.
Zijn serie zwarte pennen met zilveren
gravure van de PTT zal hij waarschijnlijk nooit meer compleet maken.
Die pennen werden door het postbedrijf in de jaren zeventig gemaakt en
genummerd. Een aantal nummers
ontbreekt in de collectie van Lei.
De lege vakjes in zijn zelfgebouwde
stellingen blijven dus leeg. “Die exemplaren zijn helaas nergens meer te
vinden”, vertelt Lei. “Andere verzamelaars die ik op beurzen tegenkom, zijn

vaak op zoek naar dezelfde pennen uit
die serie.”

‘Compleet en in
goede staat’
Lei trouwde in 1963 met zijn vrouw
Nellie. Een jaar later gingen ze samen
in Panningen wonen. “De oudste
broer van Nellie verzamelde in die
tijd pennen”, aldus Lei. “Hij vroeg of
ik hem wilde helpen. Als ik een leuke
pen tegenkwam, nam ik die voor hem

je beter. Zo haal ik de pennen ook niet
door elkaar.”
Tot het grote verdriet van Lei
werd de verzamelclub door onenigheid binnen het bestuur opgeheven
en in Zuid-Holland voortgezet onder
een andere naam. “Na die tijd heb
ik me bij geen enkele club meer
aangemeld”, vertelt Lei. “Ik hoef niet
meer zo nodig ergens lid van te zijn
en verplichtingen hebben. Eén keer
per jaar ga ik naar de grote beurs in
Maaseik. Verder zoek ik nieuwe pennen elders in Nederland en in België.
Vooral buiten Panningen, want hier is
niets meer te vinden.”
Een favoriet model heeft Lei naar
eigen zeggen niet. Ook kan hij niet
zeggen waar een mooie pen aan
moet voldoen. “Dat doet er niet meer
zo toe. Het gaat inmiddels op de
automatische piloot. Heb ik een pen
nog niet? Dan wil ik hem hebben.”
Wel heeft Lei enkele pennen in zijn
bezit die hij als pronkstuk beschouwt.
“Ooit kreeg ik van een juf een hele
mooie balpen. Die gaf ze zomaar aan
mij af. Later kwam ik erachter dat die
80 gulden waard was. Mensen hebben vaak geen idee wat ze in handen
hebben. Maar of een pen nu een paar
cent of honderd euro waard is, voor
ons verzamelaars is dat hetzelfde.”

mee. Maar na een tijd werd het steeds
moeilijker die pennen af te geven.
Zo ben ik zelf aangestoken met het
verzamelvirus.” Zijn vrouw vindt het
eigenlijk maar niets, zo vertelt Lei.
“Jaren geleden bewaarde ik de pennen
hier in huis op een rek. Maar toen
mijn vrouw tijdens het poetsen een
grote inktvlek op onze vloerbedekking
ontdekte die door een lekkende pen
was veroorzaakt, moest dat rek weg.
Inkt is ook rot spul, je krijgt het maar
moeilijk uitgewassen.” Lei verhuisde

Jaarlijkse stille tocht

Stille Omgang vanuit Meijel
De jaarlijkse Stille Omgang is een stille tocht in Amsterdam en wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 en
zondag 19 maart. Bedevaartgangers uit Limburg en Oost-Brabant die hier graag aan deel willen nemen, kunnen
met een bus vertrekken vanuit Meijel.
De stille tocht leidt bedevaartgangers door de oude binnenstad
van Amsterdam, waarbij het Mirakel
van Amsterdam van 15 maart 1345
herdacht wordt.

Naast de tocht is er ook een
plechtige eucharistieviering in de
Krijtbergkerk. Dit jaar staat het thema
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in
U in stilte centraal. Ook jongeren kun-

nen deelnemen aan de stille tocht.
Bel voor meer informatie naar
J. Neessen 077 466 1277 of naar
J. v.d. Goor 077 307 6628 of kijk op
www.stille-omgang.nl

Dok6 Theater

Spektakel in Kessel

Nieuwe toneelvoorstelling
Toneelvereniging Spektakel uit Kessel speelt haar nieuwe voorstelling begin april in gemeenschapshuis
De Paort in Kessel. Het gezelschap staat op de planken met het stuk ‘Ome Sjaak is doëd…en den is d’r koffie!’.
De voorbereidingen zijn in volle
gang bij toneelvereniging Spektakel
uit Kessel. Hun nieuwe voorstelling ‘Ome Sjaak is doëd....en den is
d’r koffie!’ wordt in de weekenden

van 1 en 2 en 8 en 9 april gespeeld.
De toneelvereniging staat onder regie
van Lisette Leenders. De voorstellingen op zaterdagen 1 en 8 april
en zondag 9 april zijn om 20.00 uur.

Zondagmiddag 2 april begint de
voorstelling om 15.00 uur.
Kaarten zijn vanaf zaterdag
11 maart onder andere verkrijgbaar
bij het gemeenschapshuis.

Kindervoorstelling Pien
Bij het Dok6 Theater in Panningen vindt op zondag 12 maart de
kindervoorstelling Pien plaats. Het hoofdpersonage heet Pien en is een
beetje anders dan de andere kinderen. De voorstelling begint om 14:30 uur
en is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.
Vanaf het begin van de voorstelling is duidelijk dat Pien er niet echt bij
hoort. Ze zingt hardop, verzint verhalen
en maakt de mooiste tekeningen over
het land van Ottenbracht.

Wanneer ze op een dag ontwaakt
in de wereld van haar fantasieverhalen,
begint haar zoektocht naar vriendschap, bijzonder zijn en naar de held in
zichzelf.
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Agenda t/m 16 maart 2017
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Potgrondactie

Tijd: hele dag
Organisatie: Het Oranje Fonds
Locatie: heel Peel en Maas, zie www.nldoet.nl

Tijd: 13.00-17.30 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: huis-aan-huis in Helden

Oude Metalen Actie (OMA)

Première toneelvoorstelling
Eens was er... – uitverkocht

Thema-avond permanente makeup en haarwerk

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Kameleon
Locatie: theater Thalia Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Org: Lisette van Rooij en Angeline van Heugten
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: hele dag
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: huis-aan-huis in Maasbree

za
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NLdoet

NLdoet

Oude Metalen Actie (OMA)

wo
15
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Goud van Oud
met The Sparks

Tijd: hele dag
Organisatie: Het Oranje Fonds
Locatie: heel Peel en Maas, zie www.nldoet.nl

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

zo
12
03

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tweede Kamerverkiezingen
Tijd: 07.30-21.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: 21 locaties in Peel en Maas; zie stempas of
www.peelenmaas.nl

Cool Moves Volleytoernooi

Thema-avond over verlies

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportzaal Achter De Häöf Kessel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0 en Stichting Leven
Rond de Dood
Locatie: zorgboerderij Oda Hoeve Kessel

Brandbluscontrole

Open dag MTB Baarlo

Informatiebijeenkomst autisme

Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: brandweerpost Meijel
Locatie: brandweerkazerne Randweg Meijel

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: mountainbikevereniging MTB Baarlo
Locatie: op Koeberg Baarlo, tegenover blokhut

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Potgrondactie

Kindervoorstelling Pien

Tijd: 09.30
Organisatie: carnavalsvereniging De Brookhaze
Locatie: huis-aan-huis in Koningslust

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Potgrondactie

Toneelvoorstelling Eens was er...

Toneelvoorstelling Eens was er...

Tijd: 10.30-14.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging VC Olympia
Locatie: huis-aan-huis in Panningen en Egchel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Kameleon
Locatie: theater Thalia Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Kameleon
Locatie: theater Thalia Baarlo

Tijd: hele dag
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: huis-aan-huis in Maasbree

do
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Start leesgroep literair: bespreking
boek De hemel boven Parijs
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Stichting Senia
Locatie: bibliotheek Meijel

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl
Gevestigd in het ontwikkelingsgebied Californië (Grubbenvorst) is Gielen Kwekerij een modern glastuinbouwbedrijf met een totale
oppervlakte van 9,6 hectare, (2 kassen van elk 4,8 hectare). Binnen het concept Tasty Tom produceert het bedrijf een bijzondere
“smaaktomaat” die zich op meerdere aspecten onderscheid van de gangbare trostomaat.
Gielen Kwekerij zoekt per direct een fulltime medewerker voor de combinatie functie:

Teeltspecialist / Teamleider arbeid
Teeltspecialist:
1. Analyseren en uitvoeren van teeltadviezen,
kwaliteitsverbeteringen
2. Opstellen gewasbeschermingsplan
3. Instellen van de klimaatcomputer n.a.v. stand van het gewas
4. Controle plantregistratie
5. Analyseresultaten watermonsters aanpassen en bespreken
6. Afstemming met externe teeltspecialist en bio adviseur
7. Rondgang met collega bedrijven
8. Bestellen biologische en chemische bestrijdingsmiddelen en
meststoffen
9. Het draaien van storingsdiensten.

(M/V)

Teamleider arbeid:
1. Leidinggeven en motiveren van ongeveer 15 medewerkers
2. Organiseren, coördineren en leiden van de dagelijkse
werkzaamheden
3. Instrueren en informeren van direct ondergeschikten,
delegeren
van verantwoordelijkheden en stellen van prioriteiten
4. Bewaken van uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin,
toezien op de voortgang en ingrijpen bij organisatorische of
andere onvolkomenheden
5. Delegeren van het opleiden/begeleiden van nieuwe
medewerkers.

Bent u geïnteresseerd in een toekomstbestendige functie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tiny Engels, personeelszaken Gielen Kwekerij. Telefoon 06-40694066.
Uw CV met motivatie kunt u sturen naar tiny@gielenkwekerijbv.nl

Gielen Kwekerij BV Nieuw Erf 1, 5971 PL Grubbenvorst Tel. 077 - 396 11 70, Fax 077 - 396 11 72

Zondag 12 maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 25 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen.
Elk uur een trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer
uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus hiervoor bij de Goodybag uitgifte.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!
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Eigen productie theatergroep Kameleon

Theatervoorstelling over
geluk in Baarlo
Theatergroep Kameleon uit Baarlo staat zaterdag 11 maart op het podium tijdens de première van de komische
theatervoorstelling ‘Eens was er…’. De voorstelling wordt daarna nog vier keer opgevoerd in het Thaliatheater in
Baarlo.

service 23

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 maart
H. Mis 09.30 t.i.v. Corrie van Horenvan Enckevort (zeswekendienst);
Jan van Rijt (jaardienst);
Woensdag 15 maart
H. Mis 09.uur in sacristie

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81.
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 11 maart
Geen H. Mis
Overleden: Sjaan Wijnands, 79 jaar
Zaterdag 18 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jo Berkers-de
Laat (zeswekendienst); Overl ouders
Johannes Bos en Cornelia Verstappen
(gest. jaardienst); Sef Berkers en
Bertha Berkers-Thijssen (gest. jaardienst)

Parochie Egchel

De voorstelling gaat over de
wensen en verlangens die elk mens
wel heeft. Iedereen droomt er van
een grote vis aan de haak te slaan.
De hoofdpersonen in deze voorstelling
doen mee met een loterij. Als fee Fay
verschijnt, lijkt voor de meesten dan
ook de grote klapper te zijn gevallen.
Totdat blijkt dat één familie niet met de
neus in de boter is gevallen. Hoe gaan
ze met deze grote teleurstelling om?
Ze mogen hun wensen alsnog aan de

fee kenbaar maken, maar het is nog
maar de vraag of Fay deze kan vervullen. ‘Eens was er…’ is geschreven door
Louis Brüll, die zelf al jarenlang speelt in
de theatergroep. Het verhaal ontwikkelt
zich als een sprookje, maar het is nog
maar de vraag of het ook daadwerkelijk
sprookjesachtig is. Het decor en veel
attributen zijn gemaakt door cliënten
van creatief atelier De Bekkerie in de
Boekend. De première op zaterdag
11 maart en de voorstelling op vrijdag

17 maart zijn uitverkocht. Andere
speeldata zijn zondag 12 maart en
donderdag 16 maart. Op maandag
20 maart vindt een extra voorstelling
plaats. Aanvang is elke speelavond om
20.00 uur. Op zondag 19 maart vindt
een besloten voorstelling plaats voor de
Baarlose afdeling van De Zonnebloem.
Reserveren kan door een mailtje te
sturen naar t gkameleon@gmail.com
of door na 18.00 uur te bellen naar
077 477 23 60.

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

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 maart
H. Mis 11.00 uur – Presentatiemis 1ste
Communiecanten 2017 t.i.v. jaardienst
Leonardus van Knippenberg en Marie
Knippenberg-Peeters en zoon Sjeng;
Sil Peeters en Door Peeters-Hillen
(verjaardagen); overl. ouders NijssenSchroén
Zondag 19 maart
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
Zondag 12 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Steeghs (jaardienst); Overl. ouders
Rooijakkers-Steeghs; Wiel van der
Sterren (jaardienst)
Doopviering 12.30 uur: Alysha Tielen

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Piet Wolters (zeswekendienst); Drees
Hermkes (verj); Toos Gastreich (jaardienst/ verj); overl. ouders Giel van
Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (col);

John de Wolf stimuleert
werkzoekende 50-plussers
Oud-voetballer John de Wolf kwam vrijdag 3 maart naar gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden
om oudere werkzoekenden op te roepen om in beweging te blijven: “Zo blijf je vitaal en mentaal
scherp.” De Wolf is door minister Lodewijk Asscher benoemd als ambassadeur voor werkzoekende
vijftigplussers. Van 11.00 tot 12.30 uur was de oud-international gastspreker op de
Ontmoetingsochtend voor Werkzoekenden Peel en Maas. Hij werd geïnterviewd door Jannine van der
Naald, die de zaal een aantal stellingen voorlegde. Ook beantwoordde de oud-voetballer vragen van de
ruim negentig aanwezigen. (Foto: Jac Willekens)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 9 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 11 maart
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Pieter Vestjens; overl. ouders StrijbosLommen en fam. (jaard); uit dankbaarheid
Maandag 13 maart
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 16 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

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 11 maart
H. Mis 19.00 – gemengd koor t.i.v.
Giel van Neerven, Mia van NeervenHendriks en overl. fam. Hendriks
(jaardienst); Coen Luijten (verj./jaardienst) en Wies Luijten-Hunnekens;
Joke Goes
Zondag 12 maart
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

WASSEN & DROGEN

INRUILACTIE!
Extra hoge kortingen bij inruil van uw oude wasmachine of droger!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

GRATIS BEZORGD!

104,- INRUILKORTING!

479,-

104,- INRUILKORTING!

375,-

799,-

CONDENSDROGER / T6DB72GP

WASMACHINE / WDA111

t Energieklasse B t Vulgewicht 1-7 KG t 65 dB
t ProSense-technologie stemt de droogtijd af op de lading was
t De ProTex-trommel beschermt uw kleding en voorkomt kreuken

t&OFSHJFLMBTTF"

695,-

t7VMHFXJDIU,(tSQN

t%F4PGU$BSFUSPNNFMCFTDIFSNUVXLMFEJOH
t%FXBUFSNFUFSTUFNUIFUXBUFSWFSCSVJL[ÏÏSQSFDJFTBG

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

!

uwd
VernieEcht

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

