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Peel en Maas
heeft gestemd
De Tweede Kamerverkiezingen zijn weer voorbij. Op woensdag 15 maart brachten Nederlanders hun stem uit om te bepalen wie het de komende vier jaar voor het zeggen
heeft. In Peel en Maas kon dat bij één van de 21 stemlokalen, verdeeld over de elf kernen van onze gemeente. Bijvoorbeeld bij De Houbereij in Panningen, waar om 09.00 uur
al 160 stemmen waren uitgebracht volgens een medewerkster van het stembureau. Ook het Panningse CDA-lid Mustafa Amhaouch bracht daar zijn stem uit. Bij het ter perse
gaan van dit blad kon er nog gestemd worden en was de uitslag nog niet bekend. Zodra de uitslagen van Peel en Maas bekend zijn, vindt u deze op www.hallopeelenmaas.nl

.

Gemeente betaalt botsauto’s in Kessel-Eik

‘Kermissen in kleine kernen waarborgen’
Het College van B&W van Peel en Maas heeft een driejarig contract afgesloten met verschillende kermisexploitanten om ook in de kleine kernen een kermis te waarborgen. De gemeente vindt het belangrijk dat iedere kern
een eigen kermis houdt. ”Het zorgt voor saamhorigheid, vergroot de leefbaarheid en heeft cultuurhistorische
waarde”, zo staat te lezen in het collegebesluit.
De kermis in Kessel-Eik krijgt een
extra bijdrage van 2.000 euro om de
botsauto’s de komende drie jaar van
te betalen. “Dat doen we, omdat het
volgens ons en het dorp nodig is om
een volwaardige kermis neer te zetten”, vertelt wethouder Paul Sanders.
“Kessel-Eik regelt ieder jaar helemaal
zelf de kermis en feesttent en daarom
beschouwen we de botsauto’s als
steuntje in de rug voor de organisatie.”

Andere kermissen in kleine kernen
worden eveneens door de gemeente
geholpen. “Egchel en Beringe krijgen
bijvoorbeeld een bijdrage voor het
afzetten van wegen en het plaatsen
van vervangende verkeersborden”,
vertelt Sanders. “Verder spreken we
met exploitanten af dat ze ook in de
kleine kernen staan, naast winstgevende kermissen zoals Panningen en
Meijel.” In Koningslust wordt sinds
2013 geen kermis meer gehouden,

nadat bleek dat er geen draagvlak
meer was, aldus de gemeente.

Comité organiseert
Eikse kermis
In Kessel-Eik wordt de kermis door
de inwoners zelf geregeld. Het dorp
heeft geen café aan het centrale plein
liggen dat een tent neerzet bij de kermis. Wel is er een kermiscomité dat het
feest ieder jaar organiseert. “We heb-

ben dezelfde tent als die gebruikt wordt
bij het dorpsfeest Eiks Treffen. Met de
inkomsten van het ene jaar kunnen
we de kermis voor het volgende jaar
regelen”, vertelt Jeanne Hesen van het
kermiscomité.
Ook de ‘Eikse’ bedrijven leveren
een bijdrage. “Er zijn veel bedrijven die
betrokken zijn bij het dorp en zij doen
ook een bijdrage om de kermis draaiende te houden”, gaat Jeanne verder.
“De kermis is namelijk heel belangrijk
voor een klein dorpje als Kessel-Eik.
Het zorgt ervoor dat de leefbaarheid
hoog blijft en het is gewoon gezellig om
met bekenden onder elkaar te zijn. Er is
nog steeds behoefte aan, anders was

het kermiscomité al lang gestopt.”
Toch wordt voor veel dorpen
een daling van het inwoneraantal
verwacht en ook de vergrijzing draagt
niet bij aan een drukke kermis.
“Misschien dat de gemeente dan ook
voor andere kleine kernen zaken als
de botsauto’s moet gaan betalen”,
aldus Sanders. “Maar we weten
niet hoe het zich gaat ontwikkelen.
We hebben nu in ieder geval voor
de komende drie jaar contractueel
vastliggen dat ook de kleine kernen
een volwaardige kermis hebben.
Het belangrijkste is draagvlak binnen een dorp en dat is overal nog
aanwezig.”
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Optie voor locatie Beckers en pand Jaspers

Plan voor begeleid wonen in Meijel krijgt vorm
Het netwerk Wonen van Dorpsoverleg Meijel is met zorgaanbieders,
gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Antares in gesprek over het
realiseren van panden voor begeleid wonen in Meijel. Het aantal jongeren
met een beperking dat op zichzelf wil gaan wonen in het Peeldorp ligt
inmiddels op zeventien. De volgende stap voor de initiatiefnemers is het
kiezen van een zorgaanbieder.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
De Hypotheker Panningen
gehele gemeente

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

In september begon het traject van
het netwerk Wonen van het dorpsoverleg. Samen met Ard en Marina
Stappers, ouders van een zoon met
een beperking, plaatste zij een oproep
om in contact te komen met ouders
van jongvolwassenen die wilden meedenken over begeleid wonen in Meijel.
Op 10 oktober vond een drukbezochte
bijeenkomst plaats. “Hoewel er nog
veel vragen en onduidelijkheden
waren, was er grote bereidheid om er
samen voor te zorgen dat er wonin-

gen gebouwd gaan worden voor deze
jongeren”, aldus het dorpsoverleg.
Na gesprekken met zorgaanbieders, de gemeente en Antares
kwam het overleg tot de conclusie
dat begeleid wonen in Meijel een
reële optie is. “Alle partijen hebben
inmiddels aangegeven een dergelijke
huisvesting in Meijel te zien zitten”,
schrijft het dorpsoverleg. Ard en Marina
Stappers: “Wij zijn als ouders van
Jeroen al lange tijd aan het nadenken
over de toekomstige woonsituatie van
onze zoon. We waren blij verrast dat er
bij de startbijeenkomst zoveel ouders
aanwezig waren.”
De ouders bezochten twee wooncomplexen om inspiratie op te doen.
Ard: “We vinden het belangrijk dat
we als ouders invloed houden op de

woonsituatie van ons kind. De afgelopen tijd zijn er regelmatig overleggen
geweest tussen de initiatiefnemers,
de gemeente en het Dorpsoverleg.
Bij elke vergadering sluiten twee
ouders aan zodat ze worden meegenomen in het proces.”

Pand Jaspers en
locatie Beckers
Er zijn in Meijel enkele locaties
die mogelijk geschikt zijn. Rob Peeters
van het Dorpsoverleg: “Om voor een
zorgaanbieder een rendabel project te
kunnen realiseren, moeten er minimaal 21 woningen gebouwd worden.
Dit hoeven uiteraard niet allemaal
zorgwoningen te zijn. We focussen
ons nu op de locatie van het voorma-

lig pand Jaspers aan de Dorpsstraat
en de Beckerslocatie op de hoek van
de Steegstraat en de Kapelkesweg.
De aanblik van beide locaties is voor
veel mensen een doorn in het oog.
Met dit nieuwbouwproject slaan we
dan twee vliegen in een klap. De jongeren vinden er een thuis en de locatie
krijgt een mooie invulling.”
De verschillende partijen blijven
nu in overleg tot een zorgaanbieder
is gekozen door het dorpsoverleg en
de ouders en er met de eigenaar van
de toekomstige locatie een overeenstemming is bereikt. “Daarna kan een
verdere stap worden genomen tot de
realisatie van een woonvoorziening
voor jongvolwassenen met een beperking in Meijel”, aldus Dorpsoverleg
Meijel.

Gedupeerde bekraste auto’s

Flyeractie om vandalen Maasbree
te pakken
Met een flyeractie wil Nico Timmermans uit Maasbree de vandalen
pakken die in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 februari twintig
auto’s vernielden. Banden werden lek gestoken en auto’s werden bekrast.
Buurtbewoner Nico heeft dankzij vandalen een schadepost van meer dan
tweeduizend euro.
Het idee van Nico is om in het
centrum van Maasbree flyers uit te
delen aan het winkelend publiek.
“Misschien levert het tips op waar de
politie iets mee kan doen”, vertelt hij.
Nico moet veel geld neerleggen om
de schade te vergoeden. “De buurtbewoners moeten dat ergens op kunnen
verhalen. De verzekering betaalt vaak

niet, dus we zitten met enorme schadebedragen opgescheept.”
Auto’s aan de Herikstraat, Heideweg, Kamillestraat, Weegbreestraat
en Distelstraat waren doelwit van het
vandalisme. Nico denkt dat het één
of meerdere mensen zijn geweest
die terugkwamen van het uitgaan.
“Ik wil grotere flyers ophangen in de

uitgaansgelegenheden. Misschien
wordt er op die plekken over gepraat
of heeft iemand iets gehoord.”
De actie moet dus tips opleveren
voor de politie. Die had wel iets meer
kunnen doen, vindt Nico. “We hebben aangifte gedaan en er zou een
buurtonderzoek zijn gepleegd. Het
enige wat ik gezien heb, is een brief
in de bus dat we ons kunnen melden
als we tips hebben. Het is al een paar
keer eerder gebeurd dat in deze buurt
vernielingen aan auto’s zijn geweest.
Het lijkt mij dus dat de politie er wel
iets meer mee zouden kunnen doen.

Politie Peel en Maas heeft zelfs niks
op hun Facebookpagina gezet. Dat zou
ervoor gezorgd hebben dat veel meer
mensen het gezien hadden.”

Snel beginnen
Omdat het voorval nu nog vers in
het geheugen zit, wil Nico eigenlijk
snel beginnen met flyeren.
Nico: “Ik ben nog bezig om het
van de grond te krijgen. Woensdag
15 maart word ik echter geopereerd
en moet ik zes weken plat. Dan moet
ik daarna gaan flyeren. Als het eerder
lukt, zou dat ideaal zijn.”
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Vragen over uitbaggeren

Zorgen over
deel De Koelen
De politieke partijen CDA Peel en Maas en Lokaal Peel&Maas hebben
gezamenlijk raadsvragen gesteld over het watergebied De Koelen in
Baarlo. De partijen willen van het College van B&W weten of er ook
gekeken wordt naar het zuidelijk gedeelte van De Koelen. Dat onderdeel
van het natuurgebied komt namelijk niet voor in de uitbaggerplannen
van de gemeente.

HALLO in Nice
De Maasbreese Pieter van Deurzen besloot tijdens carnaval samen met zijn vriendin de rust van de
Middellandse Zee op te zoeken in het Franse Nice. Pieter en zijn vriendin houden niet van de vastelaovend en gaan ieder jaar op stedentrip in die periode. Eerder werden al Stockholm, Riga, Valencia en
Alicante bezocht. “Stockholm en Riga zijn mooie steden, maar in februari is het er veel te koud,
vandaar dat we hebben besloten om dit jaar weer lekker naar het zuiden van Europa af te reizen”,
laat Pieter weten. “O ja, deze foto is genomen op het strand bij de bekende Promenade des Anglais
in Nice.”

Grote vrijwilligersactie ook in Peel en Maas

De Koelen is een verbreding van
de Bosbeek in Baarlo. Ten noorden
van de aanwezige voetgangersbrug
wordt het water gebruikt om te
vissen, ten zuiden van de brug
bevindt zich een groenstrook met
een voetpad. Voor het noordelijk
stuk zijn onlangs uitbaggerplannen
gepresenteerd. “Diverse malen
hebben bewoners langs De Koelen
bij de gemeente aan de bel
getrokken over de verwaarloosde
staat van in het bijzonder dat
zuidelijk gedeelte”, schrijven de
fracties van het CDA en Lokaal P&M.
“In het investeringsbudget voor het
uitbaggeren is het zuidelijk gedeelte
niet meegenomen, omdat er geen
waterhuishoudkundige noodzaak is.”

Natuurgebied
Het noordelijk deel wordt uitgebaggerd voor de visserij. “Bewoners
langs het zuidelijk gedeelte zijn van
mening dat het zuidelijk gedeelte ook
onderhouden moet worden omdat dat

niet gewoon een beek is, maar een
natuurgebied”, aldus de partijen.
“Natuurorganisatie IVN heeft aan de
bewoners bevestigd dat dat inderdaad een gebied is dat natuurwaarden heeft. Nog wel, want zonder
onderhoud zullen die natuurwaarden
volgens hen verdwijnen.”

Inventariseren met
belanghebbenden
Han Coenen namens het CDA en
Edward Wezenberg namens Lokaal
P&M vragen zich af of het college
de stelling van bewoners onderschrijft dat het zuidelijk gedeelte van
De Koelen natuurwaarden bevinden
die het waard zijn om te behouden.
Verder vragen ze of het college
bereid is om met belanghebbenden
in gesprek te gaan om te inventariseren wat er zou moeten gebeuren
om die natuurwaarden te behouden.
Ook vragen ze de gemeenteraad
daarover te informeren.

NLdoet: texen in Baarlo
Op verschillende plekken in Peel en Maas staken vrijwilligers vrijdag 10 en zaterdag 11 maart de handen uit de
mouwen tijdens de landelijke actie NLdoet. In Baarlo hielpen leden van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo op
zaterdag 11 maart met verven bij activiteitencentrum (AC) De Maashorst.
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voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel na een hersenbloeding,
ongeval of ziekte.
“De muren waren hard toe
aan een opfrisbeurt”, aldus Guido
Hoogervorst, teamleider cliëntenzorg
van De Maashorst. “De vrijwilligers
zijn de hele dag in de weer geweest.
Een geweldige geste van De Kook. De
verf en benodigdheden ontvingen we

van Sikkens. Namens De Maashorst wil
ik iedereen bedanken die betrokken is
geweest bij het laten slagen van deze
klus. Chapeau!”
Het activiteitencentrum is nog op
zoek naar vrijwilligers die enkele uren
per week met de bus zouden willen
rijden waarmee cliënten vervoerd
worden. Neem hiervoor contact op met
het SGL via 077 477 28 20.
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Vanuit de hele gemeente waren
vijftig klusjes aangemeld bij de
website van de NLdoet, dat georganiseerd wordt door sociaal fonds
het Oranje Fonds. In totaal hielpen
zestien mannen en vrouwen van de
carnavalsvereniging met het texen
van de muren bij AC De Maashorst,
een activiteitencentrum van Stichting
Gehandicaptenzorg Limburg (SGL)
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Leergeld en jeugdfondsen
AndersNu wil
slaan handen ineen
lijst gemeentepanden

Een samenwerking tussen Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds is op woensdag 8 maart in
de gemeente Peel en Maas van start gegaan. De drie organisaties willen ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen
met een krappe beurs toch mee kunnen doen.

Politieke partij AndersNu heeft door middel van raadsvragen nogmaals aangegeven aan het College van B&W dat het een lijst van
gemeentelijke panden wil zien. “Sinds april 2016 heeft AndersNu
verzocht om een overzicht van onroerende zaken welke in eigendom zijn
van de gemeente Peel en Maas”, zo schrijft de partij in de vragen aan het
college. Nog altijd hebben ze die lijst niet in kunnen zien.
AndersNu is naar eigen zeggen al
bijna een jaar bezig met het verkrijgen van een lijst met alle panden
in het bezit van de gemeente. Na
de eerste vraag breidde de partij
het verzoek later uit met een lijst
van de plaatsgevonden transacties.
“Tot op heden hebben wij deze nog
niet kunnen inzien”, schrijft de partij.
“Zaterdag 21 januari jongstleden zou
de lijst ter inzage liggen. De griffier
had een ambtenaar geregeld om
eventuele vragen te kunnen beantwoorden. De afspraak werd echter op
het laatste moment afgezegd omdat
de lijst nog niet compleet zou zijn.”
Vervolgens vroeg AndersNu naar
eigen zeggen nog twee keer om de
lijst, maar beide verzoeken leverden
niets op. “Het eerste verzoek werd

niet beantwoord”, aldus de oppositiepartij. “De tweede werd afgelopen
week (week 10) beantwoord door
de griffier met een verzoek om het
formeel in te dienen. We moeten dus
een verzoek indienen om een lijst die
al meerdere keren is toegezegd en die
21 januari al ter inzage zou liggen, te
kunnen inzien. Wij krijgen de indruk
dat er geen medewerking wordt verleend aan een redelijk verzoek.”
Om alsnog de lijst te zien, diende
AndersNu onlangs vragen in bij het
college. ‘Wanneer kunnen wij de
complete lijst inzien, inclusief de
plaatsgevonden transactie?’ en ‘Wat is
de reden van het bijna een jaar laten
wachten?’ luiden de twee vragen die
fractieleider Jos Wilms bij het college
neerlegde.

LAATSTE
WEEK

Jumbo
witlof
Zak 500 gram

Hand- of
perssinaasappelen
Net à 3 kilo

Spa Touch Of
Alle soorten
3 ﬂessen
à 1 liter

Milner kaas
Alle plakken,
stukken of smeerkaas
2 verpakkingen
à 150-450 gram

e
HALVE
PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Jumbo
bloemkool
Per stuk

Kies en mix vlees
3 bakjes rundergehakt à 600 gram,
kipdrumsticks à 660 gram, gehaktschnitzels,
gehaktballen, kipburgers of mega vissticks
à 4 stuks, grillburgers à 5 stuks of
runderchipolata’s à 8 stuks

Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

11

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

Ilse den Mulder, voorzitter Leergeld Peel en Maas
en Guul Smeets, directievoorzitter Rabobank Peel, Maas en Leudal
Volgens de organisaties zijn er in
Nederland steeds meer kinderen die
om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds bieden deze kinderen de kans om deel te nemen aan

sportactiviteiten, maar ook op gebied
van onderwijs, welzijn en cultuur.
De Rabobank Foundation ondersteunt
deze gezamenlijke start met een bedrag
van 5.000 euro. De lokale samenwerking tussen de organisaties in Peel en
Maas past in de lijn die de drie organisaties zelf al ingezet hadden. “In steeds

meer gemeenten werken Leergeld,
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
samen”, aldus Gaby van den Biggelaar,
directeur Leergeld Nederland. “We zijn
er allemaal van overtuigd dat samenwerking en afstemming bijdraagt aan
ons gezamenlijke doel: zoveel mogelijk
kinderen bereiken en laten meedoen.”
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Uit

Peel
en
Maas

Anneke
Vaessen

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Anneke Vaessen (24) uit Maasbree verhuisde twee weken nadat ze haar diploma haalde naar Bulawayo, een
stad in het Afrikaanse Zimbabwe. Iets waar ze van jongs af aan al van droomde.

Anneke is geboren in Venray, maar opgegroeid in
Maasbree. Daar heeft ze altijd bij haar ouders en zusjes
gewoond. “Toen ik studeerde, was ik doordeweeks
eigenlijk ook al bijna niet meer in Maasbree te vinden”,
vertelt Anneke. “Ik heb eerst Fashion & Design gestudeerd in Den Bosch. In het tweede jaar heb ik een half
jaar in Arnhem stage gelopen, dus toen ben ik daar op
kamers gegaan. Daarna heb ik me ingeschreven voor de
kunstacademie in Maastricht, waar ik vier jaar op kamers
heb gezeten. In tegenstelling tot veel andere klasgenoten, wist ik precies wat ik wilde gaan doen toen ik
afgestudeerd was.”

Tekeningen van hutjes
Twee weken nadat ze haar diploma in ontvangt mocht
nemen, boekte Anneke een vlucht richting Bulawayo.
“Bulawayo is de op één na grootste stad in het Afrikaanse
Zimbabwe en helemaal niet zo arm en onveilig als iedereen denkt”, aldus Anneke.“Eigenlijk wilde ik al zolang
ik me kan herinneren graag naar een derdewereldland.
Op de basisschool maakte ik ook altijd tekeningen van
hutjes en Afrikaanse mensen. Een paar jaar voordat ik
werd geboren, zijn mijn ouders op vakantie geweest in
Kenia. Ik kon mijn ogen niet afhouden van de foto’s die
ze daar gemaakt hebben. Toen ik in het derde jaar van
mijn tweede studie de kans kreeg om drie maanden naar
het buitenland te gaan, heb ik deze met beide handen
aangegrepen.”
Voor Anneke was het duidelijk dat ze in deze periode
naar een derdewereldland wilde gaan, maar het was
alleen nog de vraag naar welk land. “Ik kon in eerste
instantie meerwerken aan een fotoproject in India”,

legt ze uit. “Dit ging door omstandigheden helaas
niet door. Toen heb ik via via kunnen regelen dat ik in
Zimbabwe terecht kon. Het beviel me daar zo goed dat
ik in mijn vierde en laatste schooljaar twee weken terug
ben gegaan naar dezelfde plaats. Ik heb toen mijn studie
afgemaakt en ben in juli 2016 weer vertrokken naar
Bulawayo.”
Volgens Anneke lopen de dagen in Zimbabwe niet zo
gestructureerd en gepland als in Nederland. Anneke: “Het
is eigenlijk heel normaal om per dag te kijken wat je
eens zal gaan doen. Soms komt er bezoek, af en toe ga
ik naar een marktje en sinds enkele maanden ben bezig
met mijn eigen bedrijfje Feke. Samen met een vriend uit
Zimbabwe maken we onder andere dekens en kussens in
Afrikaanse stijl. Door de mentaliteit die er heerst, hoef ik
me niet druk te maken dat iets op een bepaald moment
klaar moet zijn. Als het vandaag niet lukt, dan doe ik het
gewoon morgen. In Nederland zou dat meteen zorgen
voor stress. Hoewel er natuurlijk heel veel dingen anders
zijn, is de levenshouding denk ik het allergrootste verschil
tussen Afrika en Nederland.”

Zin in een frikandel speciaal
Begin dit jaar is Anneke weer even thuis in Maasbree
geweest. “Dat was eigenlijk niet gepland, maar door
omstandigheden met betrekking tot mijn visum kon het
even niet anders”, legt ze uit. “Het was wel weer fijn dat
ik familie en vriendinnen weer kon zien, wat dat is toch
wel wat je het meest mist als je weg bent. Hoewel ik
Maasbree en de hele omgeving helemaal niet mis, heb ik
soms wel nog eens zin in een frikandel speciaal of om
lekker tapas te eten met vriendinnen.”

Hulp voor overstekende padden
De jaarlijkse trek van padden is weer begonnen. Veel van de kleine beestjes komen bij hun tocht over wegen
en fietspaden. Volgens het IVN Helden werden vorig jaar veel padden doodgereden bij hun pogingen van het
oversteken van de Neerseweg in Helden. De faunawerkgroep van het IVN gaat dit jaar de padden helpen bij die
oversteek.
Samen met buurtbewoners gaat
de werkgroep de padden helpen met
oversteken. De werkgroep besloot dat
te doen nadat buurtbewoner Jac Bouten
aangaf dat vorig jaar veel padden het
loodje legden bij de jaarlijkse trek
over de Neerseweg. De materialen

die nodig zijn voor de hulp, palen,
worteldoek, gladde draad, krammen
en emmers, worden door gemeente
Peel en Maas bekostigd en worden
na afloop bij Jac opgeslagen. Met de
materialen bouwt de werkgroep een
wal die de padden verhindert de weg

over te steken op hun route naar de
poel waar ze hun eitjes willen afzetten.
Er worden emmers ingegraven waar de
beestjes in de avond en nacht, als de
trek op gang komt, in vallen en die de
volgende ochtend door de vrijwilligers
in de poel geleegd worden.
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Dankbetuiging

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, mam, oma

Fien van Rijt - Strijbos
Verder willen wij bedanken:
Mia Strijbos van Zorgboerderij De Katsberg en
Uitvaartbegeleiding Roland van den Boom.
Sjef van Rijt
Kinderen en kleinkinderen.

Zoë as unne boët langzaam aan d’n einder verdwient
Zoë hebbe weej de letste tièd, stap veur stap
Hojje motte zegge taege dich
Waat blief, zien de herinneringe

Thei Ottenheim
echgenoeët van Annie

Ottenheim - Joosten

Welkom lief ventje!

Geboren op
8 maart 2017

Baer
Zoon en broertje van
Peter en Maike
Vanmaris
Ties
Hoogstraat 7
5986 AA Beringe

26 april 1935 - Baolder - 12 maart 2017

Meijel, maart 2017

Annie

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken
van medeleven die wij ontvingen na het overlijden
van oos mam en oma

Dien Huijs - Strijbos

Jacqueline en Sandro
Rik
Per
Theo en Lilia
Tjeu
Sven

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die
haar missen. Dit zal ook ons tot steun zijn in de komende tijd.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19 maart
om 10.00 uur in de parochiekerk van Helden.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen familie Huijs

Dankbetuiging
Een hand.... een woord ..... een kaart ..... een gebaar doen zo goed als je
iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van
mijn vrouw, ‘os mam’, onze schoonmoeder en oma

Annie Korsten-Duijf
Hartelijk dank hiervoor.
Een speciaal woord van dank aan huisarts van Kemenade, assistente Inge
en de medewerkers van het Groene Kruis Thuiszorg voor de goede
zorgen.

Helden, maart 2017

Ton Korsten
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 26 maart om 10.00 uur
in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
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.
Nieuwe EHBO-cursus.
EHBO-diploma in 6 morgens?
Start 13-05 www.ehbopanningen.nl

Woningruil Kessel? Gezocht halfvrijstaand woonhuis met garage. Heb zelf
een vrijstaand woonhuis, vraagprijs
€ 324.500,- tel. 06 45 04 09 80.
Vacature procesoperator.
Vacature voor (aankomend)
procesoperator/keurmeester
aardappelverwerkend bedrijf.
Zie voor meer info www.bexbv.nl
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.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Geboren

Fem

5 maart 2017
Dochter van Sander en
Wendy Stappers-Neessen
Zusje van Ize
Meester Beumersstraat 8
5986 CE Beringe

André

Weej neme aafscheid van Thei op zaoterdaag 18 maart
um 14.00 oor in Restaurant Boszicht, Provincialeweg 2,
5993 RG Maasbree.
Aansloètend bringe weej Thei in beslaote krink
naor ‘t crematorium.
Geej kint persuuënlik aafscheid neme van Thei op
vriedaag 17 maart van 18.00 wies 18.30 oor in de
rouwkamer St. Martinus, Medisch Centrum VieCuri,
ingang Prof. Gelissensingel te Venlo.
Pastoor Geenenstraat 36, 5991 BJ Baarlo
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
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen tel.
077 307 17 76.

Verse groenten te koop.
Te koop verse groenten en fruit vrijdag
en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
Keup 4a Egchel.
Te koop tulpen in diverse kleuren
van maandag t/m zaterdag van
12:00u tot 13:00u gesloten. Pubben
C.V. Helenaveenseweg 8b Sevenum.

Te huur A-locatie bedrijfspand,
geheel of in delen. Werkplaats, garage,
showroom, buitenterrein, autohandel
en/of andere toepassingen. Locatie
industrieterrein Panningen. Contact;
Arthega@home.nl. 06 23 47 92 09.
Week vd mondhygienist 20-26 mrt.
De mondhygiënist coacht je naar
een leven lang een gezond, frisse
en stralende mond. Maak een gratis
afspraak voor tandvlees-check en
goodiebag. Mondhygienistenpraktijk
Maasbree 077 850 16 02.
Gevraagd vakantie-/zaterdaghulp.
Word jij deze zomer nog 16 en ben je
op zoek naar een leuke afwisselende
zaterdag-/vakantiebaan op een
kwekerij? Neem dan contact op met
Lukassen plantgoed op tel. 06 50 23
81 38 of mail naar aluka@hetnet.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Gevraagd woningen:
‘t Heike Vastgoed B.V. kan uw woning
direct aankopen. *Doordat wij direct
van u aankopen is er voor u zekerheid.
*Wij kopen uw woning, en u heeft
verkocht. Voor meer informatie:
tel. 06 55 12 69 96.
Computerproblemen? Einde van
Vista en Windows Live Mail! Trage
of virale pc? Zie voor info en tips op
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Expeditie Robinson

Overleven op een onbewoond eiland
Voor het eerst sinds acht jaar bestaat het RTL-programma Expeditie Robinson komend seizoen niet meer alleen
uit Bekende Nederlanders (BN’ers). Iedereen kan zich opgeven voor het programma. Liz Janssen (19) uit Kessel-Eik
en Stefan Schers (20) uit Kessel besloten een kans te wagen. Zij willen naast BN’ers en drie ‘gewone Nederlanders’
meedoen aan de survival- en spellenshow.

Stefan heeft nog wat meer te
winnen. Met ruim zeshonderd stemmen staat hij, bij het ter perse gaan
van dit blad, op de 320e plek. “Het is
mijn grote droom om met Expeditie
Robinson mee te doen”, vertelt hij.
“Toen ik klein was, keek ik al naar het
programma. Ik heb altijd gezegd ‘Als
ik ouder ben, doe ik ook mee’. Helaas
deden de afgelopen jaren alleen maar
BN’ers mee met het programma.
Daarom greep ik dit keer mijn kans.”
Van zijn omgeving kreeg hij vooral
positieve reacties. “Mijn moeder weet
dat ik hier altijd aan mee heb willen
doen”, aldus Stefan. “Ze zei dan ook
meteen dat ik ervoor moest gaan.
Mijn ouders en Peter Joosten van
PJP producties hebben uiteindelijk
geholpen bij het maken van het
filmpje.” Voor de camera staan vindt
Stefan dan ook geen enkel probleem.
Hij heeft zelfs overwogen een

Liz Janssen uit Kessel-Eik
Expeditie Robinson is een avontuurlijk realityprogramma waarin
personen proberen te overleven op
een onbewoond eiland en gedurende
dertig tot vijftig dagen strijden om de
Robinsontitel in diverse opdrachten
en proeven. Het eerste seizoen, een
samenwerking tussen Nederland en
het Belgische Vlaanderen, werd in 2000
uitgezonden. Tijdens de eerste tien
seizoenen namen alleen onbekende
Nederlanders en Vlamingen deel aan
het programma. Sinds 2010 doen
alleen nog bekende Nederlanders en
Vlamingen mee.

Promotiefimpje
gemaakt
Alle opgegeven kandidaten moeten
een promotiefilmpje maken waarop
gestemd kan worden via de website
van Expeditie Robinson. De vijftig filmpjes met de meeste stemmen plaatsen

zich voor het screeningsweekend.
Daar komen nog de vijftig mensen bij
die volgens een jury van het programma de leukste filmpjes gemaakt
hebben. Uit de honderd overgebleven
kandidaten worden vier avonturiers
gekozen die écht mee mogen doen aan
het programma.

Stage gelopen
in Australië
Liz is sowieso een avontuurlijk type
en wil graag een nieuwe uitdaging
aangaan, vertelt ze. “Ik doe de sportopleiding CIOS in Heerlen waar ik in
juli mee klaar ben en vorig jaar heb ik
stage gelopen in Australië. Daar werkte
ik bij een bedrijf dat allerlei buitenactiviteiten en jeugdkampen organiseerde.
Dan moesten we met rugzakken vol
bepakking naar plekken lopen om daar
tussen de kangaroe’s de tenten op te
zetten. Verder begeleidde ik activitei-

ten als kajakken, raften en klimmen.
Ik houd dus wel van avontuur.”
Naast haar opleiding, waarbij ze
eigenlijk ook vrijwel altijd moet sporten, doet Liz ook nog aan tennissen en
voetbal. Het fysieke aspect van de spellen die op het eiland gevolgd moeten
worden, zorgt dus niet voor kopzorgen.
Maar ook het feit dat alles gefilmd
wordt, vindt Liz niet erg. “Dat maakt
me niks uit. Ik heb niets te verbergen.”
Ze kan niet wachten om te beginnen.
“Ik kijk het programma altijd en wil al
heel lang meedoen. De spellen lijken
me leuk, het weinig eten maakt me
niets uit en de uitdaging trekt me.
Ik hoop heel erg dat ik mee kan doen.”
Belangrijk is dus om veel stemmen
te vergaren. Liz stond op een gegeven
moment op de 52e plek, maar moest
daarna weer wat toegeven. “Volgens
mij hebben zo’n duizend mensen zich
opgegeven, dus het is lastig om bij de
eerste vijftig te komen.”

Stefan Schers uit Kessel

opleiding te gaan volgen als acteur.
“Toch koos ik uiteindelijk voor de
sporthogeschool in Eindhoven, waar
ik een opleiding tot gymleraar volg.
Dat geeft mij qua werk uiteindelijk
meer zekerheid en het past beter bij
mij.”

270 plekken te laag
voor plek in top 50
Wat sportiviteit betreft, zit het dus
wel goed bij Stefan. “Van mijzelf heb ik
een prima conditie, dus daarmee kan
ik mijzelf bewijzen. De proeven die in
het programma worden gedaan, lijken
mij heel erg vet. Ik zie dit programma
ook als ultieme lichamelijke test. Dit
is conditie in een heel andere tak van
sport.”
Stemmen op Liz of Stefan kan
tot maandag 20 maart via
www.expeditierobinson.nl
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WIL JIJ DE VAKANTIE VAN ONZE
GASTEN HELEMAAL TE GEK MAKEN?
Solliciteer dan bij de Leistert en ga voor het leukste
vakantiebaantje! Check www.leistert.nl/vacatures

HELDENSEDIJK 5 | 6088 NT ROGGEL | T. 0475 49 30 30 | WWW.LEISTERT.NL
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Madelon Kort
16 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Het lijkt mij interessant om te ervaren
hoe mijn leven eruit zou zien als ik in
een land zoals India geboren zou zijn.
Het leven in India is naar mijn mening

het tegenovergestelde van de westerse
cultuur. Ik denk dat de dagelijkse dingen die in Nederland heel normaal zijn,
in India heel anders zullen zijn.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Voor school moest ik laatst een cover
van een zelf bedacht tijdschrift maken
dat met jezelf te maken had. Ik vond
een paar gezegdes op internet waar
ik mijn eigen draai aan heb gegeven.
Hieruit kwam de titel: ‘Life is short and

SNS
blijft wél in
Panningen
SNS

Waar andere banken
hunin
deuren
blijft
wél
sluiten blijven wij wel 6 dagen per
week geopend
Panningen
Waar andere banken hun deuren
sluiten blijven wij wel 6 dagen
per
week geopend
Raadhuisplein
38
5981 AT Panningen

Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

Stap nu
over

jongeren 09

aan
Madelon Kort

so is my last name’. Deze titel vertelt
niet alleen iets over mijn achternaam,
maar ook over mijn humor.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Instagram, een app waarop je foto’s
plaatst van jouw leven. Dit is mijn favoriete sociale medium, omdat ik het leuk
vind om foto’s te maken en te plaatsen
van mijn leven. Ik maak iedere dag
wel een paar foto’s van bijvoorbeeld
een mooi uitzicht of een groepsfoto
met vriendinnen. Ook vind ik het leuk
om via deze app op de profielen van
andere mensen te kijken wat hen
bezighoudt in hun leven.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het heel erg belangrijk dat
mijn vrienden en vriendinnen dezelfde
humor hebben als ik. Ik denk dat het
belangrijk is dat er veel wordt gelachen. Eén van de eerste dingen waar ik
naar kijk bij een persoon, is of hij of zij
dezelfde humor heeft. Als iemand niet
dezelfde humor heeft, kan het zijn dat
er misverstanden ontstaan.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Op deze vrije dag slaap ik uit, maar
niet te lang, want dat vind ik zonde van
mijn dag. Daarna ga ik uitgebreid shoppen en ’s avonds spreek ik met mijn
vriendinnen af om ergens uit te gaan
eten. Op het einde van de dag geef ik
nog een feestje.
Welke muziek luister je veel?
In mijn vrije tijd luister ik het liefste
naar hiphop. De artiest Mac Miller

maakt naar mijn mening erg goede
muziek. Als ik op een feestje ben,
maakt het mij niet uit wat voor muziek
ze draaien. Dan kan ik luisteren naar
muziek uit de nineties tot muziek uit
de top 40.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik ben bang dat ik niet kan overleven
op een onbewoond eiland, dus neem
ik een boot of een vliegtuig mee,
waarmee ik weer terug naar huis kan.
Het lijkt me wel leuk om aan een programma zoals Expeditie Robinson mee
te doen, maar ik wil liever niet alleen
op een onbewoond eiland zitten.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik ken al snel de tekst van een liedje,
maar als ik mee ga zingen, verpest ik
het liedje helemaal. Als ik beter zou
kunnen zingen, zou ik de nachtegaal uit
kunnen hangen op alle feestjes. En als
ik zeker zou weten dat ik de talentenshow zou winnen, zou ik ook nog wel
aan zangwedstrijd mee willen doen.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Mijn vriendinnen vertelden dat ze
mij zouden omschrijven als iemand
waarmee je kunt lachen, die gezellig,
aardig en sociaal is en die sarcastische
humor heeft.
Wat deed je als kind het liefst?
Mijn ouders vertelden dat ik vroeger
speelde alsof ik een juffrouwtje,
kassière of kappertje was. Ik ben enig
kind en heb dus geen broertjes of
zusjes. In mijn eentje praatte ik tegen
mijn knuffels en speelde alsof ik al
volwassen was.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Op de basisschool was er een trend
waarbij meisjes in één oor een ring
droegen. In deze ring zaten grote,
gekleurde bloemen. Als ik nu kijk naar
foto’s waar ik deze oorbel in had, denk
ik echt bij mezelf hoe ik ooit deze trend
heb kunnen volgen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik vind het heel leuk om horrorfilms
te kijken. Mijn favoriete horrorfilm is
‘The Conjuring’. Deze film gaat over een
familie die verhuisd is naar een huis
waar het spookt. Ik zou in deze film
willen spelen, omdat het mijn favoriete
horrorfilm is en het lijkt me heel erg
tof om te weten hoe zo’n film wordt
gemaakt.
Hond of kat?
Ik heb écht een hekel aan katten.
Wij hebben zelf geen hond thuis, maar
als ik op mezelf ga wonen, wil ik twee
honden. Een husky en een mopshond.
Optimist, pessimist of realist?
Mijn ouders en vriendinnen zeggen dat
ik een optimistisch persoon ben. Ik ben
iemand die over het algemeen positief
ingesteld is en ik probeer zoveel mogelijk positief naar situaties te kijken.
Festival of discotheek?
Op een festival kun je meer doen en
is er de hele dag muziek van artiesten
die live optreden. Ik ben eerder al naar
een aantal kleinere festivals in de regio
geweest, maar zou ook grotere festivals
willen bezoeken in de toekomst.

Presentatie
stress?
Stotteren en spontaan
enorm snel gaan praten:
struikelblokken bij een
presentatie. Je kunt er niet
onderuit komen, presentaties
zijn en blijven essentieel in het
leven. Hoe doe je dit nu het
beste?
Op het moment dat ik deze
column schrijf, ben ik erg druk
bezig met voorbereidingen.
Voorbereidingen voor de
presentatie van mijn profielwerkstuk. Ik heb eerder geschreven over het werkstuk, toen
vertelde ik al dat het gaat over
persoonlijke verhalen bij
oorlogsmonumenten. Na een
jaar lang informatie zoeken en
vervolgens verwerken, is het nu
tijd voor de presentatie.
Presentaties zijn voor veel
mensen, en vooral mensen van
mijn leeftijd, een lastige
hindernis. Men vindt het vaak
griezelig om voor een grote
groep te staan. En dan niet
alleen er voor te staan, maar
vervolgens ook nog een verhaal
te vertellen. Het enige wat
mensen dan denken is: ik moet
hier zo snel mogelijk weg.
Hierdoor gaat het tempo van
spreken omhoog. Een spreekbeurt wordt vaak zo lang
mogelijk uitgesteld.
Presenteren is naar mijn
mening een belangrijk onderdeel in je leven en in je carrière.
Ook een sollicitatiegesprek is
een manier van jezelf presenteren. Men zegt vaak dat je zelf de
kracht van je presentatie bent.
Hoe goed je onderwerp ook is,
als je het zonder overtuiging
brengt, is je presentatie mislukt.
Bovendien moet je altijd
onthouden: je hebt je voorbereid, dus je hebt de zekerheid
dat jij over meer kennis beschikt
dan je publiek. Maar het
allerbelangrijkste: met een
goede voorbereiding gaat het
zeker lukken!
Janique

ABN Amro
stapt op in
Panningen.
Wij
Blijven.

RegioBan
er voor u! k is
langs of b Kom
el voor
een afspr
aak.

Kom naar één van onze kantoren en ervaar zelf
hoe persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

Leenders & Gielen Assurantiën
Raadhuisstraat 160
5981 BJ Panningen
T 077-3071791
E info@leendersgielen.nl
I www.leendersgielen.nl

Summa Adviesgroep BV
Schoolstraat 9
5981 AH Panningen
T 088 7866200
E particulier@summa.nl
I www.summa.nl

Wij zijn uw bank.

Bouten Financieel Advies BV
Wietelweg 1
5981 TG Panningen
T 077 - 307 30 59
E bz@bouten-groep.nl
I www.bouten-groep.nl
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MamaCafé in de Panningse bieb
Het volgende MamaCafé vindt op zaterdag 18 maart plaats in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente in
Panningen. Op deze inloopochtend vertelt Daniëlle Tillemans van de bibliotheek iets over wat de bieb voor
kinderen kan betekenen. Tevens wordt er uitleg gegeven over de collectie van boeken.
Er wordt gepraat over waar je
op moet letten bij het uitzoeken
van boeken, welke boeken geschikt
zijn voor je kind en welke boeken
geschikt zijn voor kinderen met
leesproblemen. Van het leesbevorderingsprogramma ‘BoekStart’ voor

de allerkleinsten, tot boeken voor de
oudere jeugd.
Er wordt ook voorgelezen en er
zijn verschillende boekjes, waarin
de kinderen zelf mogen lezen en
bladeren. Ook voor ouders zijn er
interessante boeken om in te zien,

bijvoorbeeld over kleine eters en
over gezond eten en bewegen bij
kleuters.
Het MamaCafé vindt plaats op
zaterdag 18 maart van 10.00 tot
11.30 uur in het Huis van de
Gemeente in Panningen.

Ouderavond leerlingenvervoer
Gemeente Peel en Maas houdt op woensdag 22 maart een ouderavond over leerlingenvervoer. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur en vindt plaats in het Huis van de Gemeente.
Ontvangst is vanaf 19.00 uur.
Ongeveer tweehonderd kinderen die wonen in Peel en Maas
maken gebruik van een regeling
die valt onder het leerlingenvervoer.
“De ouder(s) of verzorger(s) van
deze kinderen zijn persoonlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse ouderavond”, laat de gemeente weten.
“Ook eventuele toekomstige
gebruikers en geïnteresseerden zijn

echter van harte welkom.”
Naast de behandeling van actuele
ontwikkelingen en vragen, wordt bij
de avond ingegaan op het zelfstandig
leren reizen. “In de visie van Peel en
Maas heeft iedere inwoner recht op
een zo zelfstandig mogelijk leven”,
schrijft de gemeente. “Daar waar dat
niet lukt, proberen we vanuit de eigen
kracht en regie van de inwoner onder-

steuning te bieden. Leerlingenvervoer
is zo’n voorziening die er is als het
zelf niet lukt. Als de groei naar zelfstandigheid niet vanzelf gaat, biedt
de gemeente Peel en Maas de gelegenheid om kinderen en hun ouder(s)
of verzorger(s) daarin te begeleiden.
Hoe dat wordt gedaan, komt uitgebreid terug in het programma van de
ouderavond.“

Wandelen tegen kanker
Alpe d’HuZes team Peel En Maas Guft Gaas houdt op zondag 19 maart het evenement ‘Wandelen met de
Franse slag’. De activiteit bestaat uit een wandeling van 7 of 14 kilometer, waarbij de deelnemers onderweg
Franse traktaties ontvangen. Iedereen kan deelnemen en de opbrengst van de wandeling komt volledig ten
goede aan KWF Kankerbestrijding.
‘Wandelen met de Franse slag’
wordt georganiseerd door team Peel
En Maas Guft Gaas, om geld op te
halen ten behoeve van Alpe d’HuZes.
De wandeling van 7 of 14 kilometer
vindt plaats op zondag 19 maart en
start bij de Wieksjlaag in Beringe.
Aanmelden voor de wandeling is niet
nodig, men kan zich op 19 maart
tussen 08.30 en 09.30 melden bij De

Wiekslaag in Beringe.
Iedereen krijgt vroeg of laat in
zijn directe omgeving te maken met
kanker. Team Peel En Maas Guft Gaas,
bestaande uit John Metselaars, Peter
Kerkhoffs, Marcel van de Velden, Eric
Ghielen, Thijs Hermans, John Korsten en
Peter Slots, heeft dat helaas van dicht
bij moeten ervaren. Ieder teamlid heeft
zijn persoonlijke motivatie om mee te

doen aan Alpe d’HuZes, maar allemaal zetten ze zich in voor de strijd
tegen kanker. Het team doet dat op
hun eigen, sportieve manier, door op
1 juni 2017 de berg zo vaak mogelijk
te beklimmen en daarmee onderzoek
naar kanker te financieren.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van het team of op
www.peelenmaasguftgaas.nl

Jubilarissen bij 60-jarig
bestaan LKV Meijel
De Meijelse afdeling van de Limburgse Katholieke
Vrouwenbeweging (LKV) vierde onlangs het 60-jarig jubileum.
De vereniging eerde bij het feest ook haar jubilarissen. Marie van
Dijk-Strijbos is al sinds de oprichting van de vrouwenbeweging
lid en zij kreeg een vaas met bloemenbon. Ook is zij benoemd
tot eerste erelid. Mia Frerichs-van Schaijk kreeg een vaas met
bloemenbon voor haar 25-jarig jubileum.

Voorspeelmiddag
in De Sprunk
In dorpshuis De Sprunk in Koningslust wordt op zondag 19 maart een
voorspeelmiddag gehouden door Fanfare en Drumband EMM Koningslust. De
middag begint om 13.30 uur.
De muzikanten in opleiding tonen
hun kunde aan vrienden, ouders,
opa’s en oma’s, en alle andere
belangstellenden. Met dit jaarlijks
terugkerend evenement biedt de
vereniging een podium voor alle
jeugdleden om te laten zien en horen

wat zij in het afgelopen jaar allemaal
hebben bijgeleerd. Er wordt acte de
présence gegeven door blokfluiters,
slagwerkers en blazers en het
jeugdorkest met de naam Crescendo
waarin veel leerling-muzikanten
zitten.

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
Project Burger Hulpverlening houdt op woensdag 22 maart een voorlichtingsavond over burgerhulpverlening in het Huis van de Gemeente in
Panningen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Drumband Sint Nicolaas Meijel
bij BZT Show
Een afvaardiging van drumband St. Nicolaas Meijel ging zaterdag 4 maart naar Hilversum voor
opnames van de BZT Show. Daar werd namelijk een wens vervuld van Willemengs. Zij zag tijdens de
Avondvierdaagse in haar dorp een fanfareoptocht. Ze was enorm onder de indruk van het feit dat de
majorettes en drummer zich niet lieten afleiden door wat er om hen heen gebeurde. Dat wilde zij ook
beleven: ze wil onderdeel zijn van de fanfareoptocht als bespeler van de trommel en zich niet laten
afleiden. De opnames worden zaterdag 18 maart om 17.45 uur uitgezonden op NPO3.

In Peel en Maas is een netwerk
voor burgerhulpverlening opgezet door
betrokken verenigingen en stichtingen
samen met de Regionale Ambulance
Voorziening Limburg Noord (RAV LN).
Vrijwilligers in het netwerk worden
bij melding van een circulatiestilstand
gealarmeerd door een sms. Bij de voorlichtingsavond krijgen belangstellenden
informatie over wat het project inhoudt,
hoe iemand vrijwilliger kan worden en
wat er dan verwacht wordt van je.
Het bijwonen van een voorlichtingsavond is nodig om deel te
kunnen nemen aan het project Burger
Hulpverlening. Dat project heeft als
doel om tot een structureel dekkend
netwerk te komen van burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en/
of een AED (Automatische Externe
Defibrillator) kunnen gebruiken.
Daarnaast dient er een netwerk te

komen van AED’s in de gemeente Peel
en Maas die gebruikt kunnen worden
door de burgerhulpverleners.
Mensen die aangesloten zijn bij het
project Burger Hulpverlening worden
gealarmeerd zodra er bij hen in de
buurt een melding van reanimatie is
doorgegeven via de 112-meldkamer.
De aangesloten vrijwilligers krijgen
een sms-bericht om te helpen bij de
reanimatie. Er worden altijd twee
groepen burgerhulpverleners ingeschakeld. Eén groep wordt opgeroepen om
de basale reanimatie op te starten.
De andere groep krijgt bericht om eerst
een AED op te halen. Op deze manier
gaat er minder kostbare tijd verloren
en kunnen meer mensenlevens worden
gered.
Kijk voor meer informatie en aanmelding voor de voorlichtingsavond op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl
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MAES21

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

Nieuw restaurant
aan Baarlose Maas
Aan het veer in Baarlo opent op vrijdag 17 maart het nieuwe restaurant
MAES21. Nieuwe eigenaren Noortje Bongers en Marcel Goumans namen het
pand over van de voormalige uitbaters van brasserie D’Heeren van Baerlo.
De drie eigenaren van de brasserie
hebben zich opgesplitst, zo lieten de
voormalige eigenaren van D’Heeren
van Baerlo weten. Twee eigenaren
gaan verder met beachclub Leukermeer
in Well. De andere eigenaar,
Marcel Goumans, wilde de brasserie zelf voortzetten. Samen met de
Baarlose Noortje Bongers nam hij begin
maart het pand over.

Opknapbeurt
gekregen

Open dag Domaine Belle Cour

MAES21 heeft in korte tijd een
opknapbeurt gekregen en moet een
‘hippe tent’ worden, legt Noortje uit.
“De naam is afgeleid van de Maas die
hier voor de deur ligt en het huis-

nummer van de zaak. We willen een
industriële en gezellige sfeer creëren
waar mensen graag komen. Onze kaart
wordt iets kleiner met verschillende
menu’s waar men uit kan kiezen.
Dat wisselt elke maand.”
Een eigen zaak hebben is altijd
een droom van geweest, aldus
Noortje. “Dat deze zo snel uit zou
komen, had ik niet gedacht. Marcel en
ik werken al zes jaar samen en kunnen
het goed met elkaar vinden op de
werkvloer. We zitten op één lijn wat
betreft ondernemerschap, gastvrijheid
en sfeer. Zo kwamen we tot het besluit
deze uitdaging samen aan te gaan.
Marcel staat straks in de keuken en ik
zal vooral in het restaurant te vinden
zijn.”

Woonhof Domaine Belle Cour aan de Beekstraat in Panningen presenteerde op vrijdag 10 maart de
eerste woning. Op dezelfde dag werd de straatnaam Loverhof officieel onthuld door wethouder Arno
Janssen. Een dag later was er een open dag voor geïnteresseerden. Daar kwamen ruim 450 mensen op
af. Op het woonhof komen 29 woningen en appartementen die ontworpen zijn met aandacht voor
veiligheid, comfort, privacy en duurzaamheid. Bij de open dag kon een kijkje genomen worden in de
11
eerste gerealiseerde woning.
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Ad vertorial

Regiobank blijft
Steeds meer banken sluiten hun regionale
kantoren, vooral in dorpen en kleinere steden.
Dit terwijl veel mensen graag een bank in de buurt
willen waar ze hun geldzaken kunnen regelen en
waar ze gewoon even binnen kunnen lopen voor een
vraag of advies. Daarom heeft Regiobank door het
hele land zelfstandige adviseurs.
Klanten kiezen zelf hoe ze hun geldzaken regelen
“Wij zijn het kantoor op de hoek waar de klant al z’n
geldzaken kan regelen zoals hij dat wilt: op kantoor, via
internet of via de mobiele app. De klant krijgt advies op
maat en persoonlijke aandacht van één van onze vaste
Regiobankmedewerkers”, aldus Lambert Leenders van
Leenders en Gielen Assurantiën, zelfstandig adviseur van
Regiobank in Panningen, Maasbree en Baarlo.

Raadhuisstraat 160, 5981 BJ Panningen
08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 uur

Dichtbij en betrokken
Regiobank kiest bewust voor kantoren in dorpen en
kleine steden omdat iedereen een betrokken bank in de
buurt verdient. “Wij vinden het belangrijk dat de klant niet
ver hoeft te reizen naar z’n bank en zijn geldzaken kan
regelen bij een adviseur die hij kent en die weet wat er
speelt in de klant z’n omgeving”, zegt Lambert Leenders.
Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar die persoonlijke bank bij u in
de buurt en wilt u vrijblijvend kennismaken? Loop dan eens
binnen bij Leenders en Gielen Assurantiën in Panningen,
Maasbree of Baarlo. U mag natuurlijk ook bellen.

Dorpstraat 1, 5993 AL Maasbree
13.00 – 17.00 uur

EM Juwelier
overgenomen
door Beau Belle
EM Juwelier Eugenie Melger aan het Raadhuisplein in Panningen wordt
overgenomen door Sonja en Wim Janssen van Beau Belle. De twee nieuwe
eigenaren zijn geen onbekenden in het juweliersvak en hebben al bijna
twintig jaar een winkel in Horst. Begin mei wordt de nieuwe zaak geopend.

077 307 17 91 info@leendersgielen.nl
www.leendersgielen.nl

Wilhelminastraat 10a, 5991 AZ Baarlo
13.00 – 17.00 uur

Ook dochter Myrthe Janssen gaat
in de Panningse winkel werken en
deelt de passie van sieraden en horloges. De winkel wordt aangepast naar
de huisstijl van Beau Belle. Ook het
reparatieatelier voor horloges, goud

en zilveren sieraden blijft bestaan.
De laatste dag van EM Juwelier
Eugenie Melger is op maandag
17 april en vanaf dinsdag 2 mei
gaat trendjuwelier Beau Belle van
start.

PIUSHALLEN GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Piushallen: een waar pronkstuk
”We zijn trots. Trots op de goede samenwerking met Stichting
Sporthallen Helden (SSH). Trots op de professionaliteit. Trots op de snelheid
waarmee het gewenste resultaat is behaald. Méér dan trots op de vele
uren die de vrijwilligers besteed hebben. En natuurlijk ontzettend trots op
het uiteindelijke resultaat: een duurzame en toekomstbestendige sport
accommodatie. Beide sporthallen Piushallen mogen er weer zijn.
Namens alle samenwerkende bedrijven van harte gefeliciteerd!
Op zondag 19 maart om 11.00 uur worden de vernieuwde sporthallen
officieel geopend. Vanaf 12.00 uur laten wij u graag het prachtige
resultaat zien tijdens de open dag. Dan vinden diverse demonstraties
plaats van de vele gebruikers van de Piushallen.”

Buys Glas B.V.
Amentstraat 1b
6039 RA Stramproy
T 0495 - 561682
E info@buysglas.nl
www.buysglas.nl
IBAN nr. NL36 RABO 0149 9192 12
IBAN G. rek. nr. NL93 RABO 0991 2913 36
KvK nr. 12053155
BTW nr. NL812774371B01

Karreweg Noord 22
5995 ME Kessel
Tel. 077 - 462 17 34
driessenbouwbedrijf.nl

Gefeliciteerd met de nieuwe sporthal

Buys Glas
Amentstraat 1b, 6039 RA Stramproy
Tel. 0495 - 56 16 82

Piushallen Panningen

www.buysglas.nl

Manesco dankt bestuur én medewerkers van Stichting Sporthallen
Helden, onze partners Escoplan, Unica Installatietechniek, Remeha,
TRILUX, SAUND en Xperal alsmede Rabobank en Limburgs
Energiefonds voor de plezierige samenwerking om te komen
tot een energiezuinig en duurzaam gebouw.

www.manesco.eu

Vasco da Gamaweg 2, 5928 LD Venlo tel. 077 – 4677000

www.unica.nl

Scheresweg 5, 5991 NG Baarlo
Tel. 077- 477 19 00 www.segersdak.nl

Namens het personeel
willen wij iedereen
van de Piushallen bedanken
voor de zeer prettige
samenwerking

Karreweg Noord 22
5995 ME Kessel
Tel. 077 - 462 17 34
driessenbouwbedrijf.nl

Renovatie • Verbouw • Nieuwbouw
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Onderdeel van afspraak met gemeente

Woningcorporatie Antares
wil investeren
Woningcorporatie Antares wil nog dit jaar 3,9 miljoen euro investeren in diverse woonprojecten in Kessel
en Meijel. Het gaat om het renoveren van 42 eengezinswoningen aan de Van der Steenstraat in Meijel
(1,66 miljoen euro) en 33 eengezinswoningen en woningen voor kleine huishoudens aan het St. Ursulahof in
Kessel (2,2 miljoen euro). Verder wil het bedrijf voor 45.000 euro zonnepanelen aanbrengen op woningen in
Peel en Maas die in haar bezit zijn. Voor de investeringen is wel hulp van de gemeente nodig.
Om de investeringen mogelijk
te maken, moet de gemeenteraad
akkoord gaan met het omzetten van
verschillende leningen van Antares
in één enkele lening, waarbij de
gemeente voor een gedeelte van het
geld garant staat. Het College van B&W
stuurde de raad een voorstel waarin
het ze vraagt akkoord te gaan met de
plannen. De gemeenteraad beslist later
dit jaar over het plan.

Leningen versneld
aflossen

Rondkijken
in de nieuwe stal
Maatschap Smelenbos in Helden opende onlangs de nieuw
gebouwde kippenstal. Na maanden hard werken konden de eerste
kuikens een kijkje nemen in hun nieuwe huis. Dat zorgde in het
begin nog voor verbaasde blikken bij de jonge kippen.

Nieuwe reeks
carbootsales in Kessel

In mei vorig jaar fuseerde Antares
met Woningstichting Kessel. Dat bedrijf
had nog veertien leningen openstaan
bij de gemeente met een waarde van
in totaal 3,6 miljoen euro. Antares wil
die leningen versneld aflossen en in
plaats daarvan één nieuwe lening
aangaan met borging door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Gemeente Peel en Maas moet
wel een overeenkomst aangaan
met het WSW als het akkoord gaat
met het omzetten van de lening.
Met deze overeenkomst staat de
gemeente, net als het Rijk, borg voor
vijftig procent van de lening. Dat
betekent dat als Antares de lening
niet meer kan terugbetalen aan het
WSW, gemeente Peel en Maas de
helft van het geld moet ophoesten.
Het fonds heeft echter nog nooit
de borg van gemeenten of het Rijk
hoeven aanspreken, aangezien er nog
andere buffers zijn die eerst worden
aangesproken. Het WSW schat het

Moet leiden tot
lagere rente
“Het doel van de achtervang
overeenkomst is om het mogelijk te
maken dat Antares tegen gunstige
voorwaarden leningen kan aangaan om
te investeren in de sociale woningbouw
en maatschappelijk vastgoed in Peel
en Maas”, aldus het college. “Dit komt
dus vooral tot uitdrukking in een lagere
rente en komt daarmee weer ten
goede van de sociale huurwoningen en
maatschappelijk vastgoed.”

Hoe lang moet ik mijn
administratie bewaren?
Door: Ed Nijssen, directeur
In de loop van een jaar verzamelt u heel wat papieren, documenten,
gegevens, enz. En die bewaart u allemaal in uw administratie. Nu het
nieuwe jaar weer begonnen is, wilt u uw administratie opschonen.
Wat is de bewaarplicht voor uw administratie? Wat zijn de regels?

De bewaarplicht en bewaartermijn
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om uw administratie zeven jaar te
bewaren. Deze (fiscale) bewaartermijn
geldt onder andere voor:
• het grootboek (alle uitgaven en
ontvangsten);
• de debiteurenadministratie (verzonden facturen en verkoopfacturen);
• de crediteurenadministratie (ontvangen facturen en inkoopfacturen);
• de voorraadadministratie
(ontvangen, geleverde en op
voorraad zijnde goederen);
• de loonadministratie.

ook iets té groot en te druk. In Kessel
kun je in een rustigere sfeer rondlopen.
Daarnaast is het voor de inwoners
van Peel en Maas natuurlijk een stuk
dichterbij.”
De markten duren van 8.30 tot
15.30 uur.

Risico klein,
zelfs theoretisch

risico voor overheden in als zeer klein
of zelfs theoretisch, schrijft het college
in het raadsvoorstel. Het aflossen van
de leningen kost Antares 4,6 miljoen
euro. Opgeteld bij de investeringen die
het bedrijf wil doen, komt het neer op
een totaal van 8,5 miljoen euro dat de
woningcorporatie dit jaar wil uitgeven
via de lening bij het WSW.

Oh, zit dat zo!

De data voor de carbootsales in Kessel zijn weer bekend. Op zondag
23 april, zondag 21 mei en zondag 24 september staat het weiland achter
frituur De Viersprong vol met kraampjes. Zo’n honderd standhouders komen
op die data hun spullen aanbieden.

De carbootsale trekt per editie
ongeveer zeven- tot achthonderd
bezoekers, laat organisator MCC Events
weten. “Die komen van heinde en
verre om rond te struinen tussen de
tweedehands spullen. De carbootsale in
Horst is groter, maar voor veel mensen

(WSW). “Daarmee wordt het risico voor
de gemeente omgezet van 100 procent
naar praktisch nihil”, schrijft het College
van B&W in het voorstel.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld
voor onroerende goederen in verband
met de zogenaamde fiscale herzieningsperiode. Onderstaande lijst geeft
een overzicht van de bewaartermijnen:
Bewaartermijn
7 jaar: algemene administratie,

facturen, jaarrekening en evt. accountantsverklaring, winst- en verliesrekening, zakelijke agenda, kilometerregistratie, subsidie-administratie.
5 jaar: (vanaf einde kalenderjaar
waarin dienstbetrekking is geëindigd)
Gegevens loonadministratie na einde
dienstbetrekking (fiscaal belang).
2 jaar: (vanaf uitdiensttreding)
Gegevens personeelsdossier, zoals correspondentie (dus géén fiscaal belang).
10 jaar: Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed.

digitale facturen uit te printen en ze
vervolgens te verwijderen. Papieren
facturen die u verstuurt of ontvangt,
kunt u weliswaar scannen en digitaal
opslaan, maar dan is het toch raadzaam om ook de papieren versie te
bewaren. Een factuur moet namelijk de
zogenaamde echtheidskenmerken nog
bevatten. Daarom moet u facturen in
de originele vorm bewaren.

De fiscale bewaarplicht
Voldoet u niet aan de fiscale bewaarplicht, dan riskeert u een boete en zelfs
een strafrechtelijke vervolging. Over allerlei overige gegevens kunt u met de
Belastingdienst een afspraak maken
over een kortere bewaartermijn.

Tip
Verstuurt of ontvangt u facturen als pdfbestand? Bewaar dan het oorspronkelijke e-mailbericht met het pdf-bestand.
Verder kan het ook wenselijk zijn om uit
juridisch oogpunt bepaalde documenten
(langer) te bewaren dan de hierboven genoemde bewaartermijn(en).
Denk hierbij aan bijvoorbeeld overeenkomsten en notariële aktes.

Bewaarplicht van digitale facturen
Digitale facturen moeten digitaal
bewaard blijven. U moet kunnen aantonen dat de facturen niet gewijzigd zijn
nadat u deze verzonden of ontvangen heeft. Het is niet toegestaan om

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com
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Bespreking Poll week 09

Postbode als klusjesman is een goed idee
Een postbode die ook andere werkzaamheden gaat verrichten in plaats van
alleen post bezorgen, is geen goed idee. Althans, dat vond een klein meerderheid van 55 procent van de stemmers op onze poll. PostNL wil dat postbodes de
komende jaren ook klusjes als het opnemen van de waterstanden en de kwaliteit van wegen controleren gaan doen. Dat is helemaal geen werk voor een
postbode, vinden de inwoners van Peel en Maas, zo blijkt uit de poll. De andere
werkzaamheden zouden nodig zijn om de postbodes aan het werk te houden

nu er steeds minder brieven te bezorgen zijn. In Finland worden bijvoorbeeld
al postbodes ingeschakeld om in het voorjaar het gras te maaien.
Uit het stemgedrag van de poll kunnen we het aloude spreekwoord
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ toepassen op deze stelling. Voor de andere klusjes zijn andere mensen beschikbaar die daar meer geschikt voor zijn.
Een postbode moet niet het werk van anderen wegnemen. Een postbode moet
dus gewoon brieven blijven rondbrengen, niet het gras maaien.

Kermissen in kleine kernen
moeten altijd blijven bestaan
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas betaalt de komende drie jaar de botsauto’s bij de
kermis van Kessel-Eik. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat de kermis gewaarborgd blijft in het dorp. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat ieder dorp
een eigen kermis houdt voor de saamhorigheid en omdat een kermis cultuurhistorische waarde heeft. Ook andere kleine kernen worden door de gemeente
geholpen om de kermis te waarborgen.
Als er te weinig animo is voor een kermis, waarom moet die dan angstvallig in stand worden gehouden? De kinderen uit Kessel-Eik kunnen ook naar de

kermis in Kessel gaan, daar is zelfs meer keus en is het dus leuker voor de jeugd.
Waarom een fenomeen in stand houden terwijl er genoeg alternatieven zijn?
Van de andere kant is het zo dat de kleine kernen weinig ‘eigen’ feesten
hebben. Bij de kermis ontmoeten de inwoners elkaar en kunnen ze praten over
van alles en nog wat in een ongedwongen sfeer. Daarnaast is het voor de horeca
in het dorp heel belangrijk dat er een kermis staat. Zij kunnen een mooie cent
verdienen aan het evenement.
Kermissen in kleine kernen moeten altijd blijven bestaan. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Ik ga stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen > eens 95% oneens 05%

Meijelseweg 51 | Beringe | T (077) 466 9194
www.buitenhuisberinge.nl
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Stemmen
naar tevredenheid
Op het moment dat ik deze
column schrijf, zijn de verkiezingen nog twee nachtjes slapen
weg. Op het moment dat deze
column verschijnt, zijn de
stemmingen net geweest.
Daarom kan ik u alvast vragen:
bent u tevreden over uw stem?
In de afgelopen weken
hebben we niet veel meer
gehoord dan populistische leuzen
en semi-valse beloftes van onze
lieftallige lijsttrekkers. In een
onrustiger wordende maatschappij met moeilijke kwesties voor
de kiezen, lijkt het daardoor
moeilijk om een stem uit te
brengen waar je volledig achter
staat. Ik kan me daarom goed
voorstellen dat kiezers zich
bedonderd voelen wanneer de
plannen die doorslaggevend
waren voor ze tijdens de verkiezingen, niet in het regeerakkoord
verschijnen. Maar is dit terecht?
Kunnen we onze politici dit
kwalijk nemen? Mijn studenten
vonden van wel. Ik heb getracht
er eens een ander beeld op los te
laten. In Nederland-coalitieland
doen we concessies, zowel in de
politiek als in het dagelijks leven.
In een grote groep kun je zelden
eensgezind een beslissing nemen.
Daarvoor zijn we te verschillend.
Dat accepteren we wel van elkaar,
maar nog niet zozeer van de
politiek. Nee, onze politici
moeten alle beloftes nakomen
van ons. Bij zulke hoge verwachtingen is het antwoord op de
vraag of u tevreden bent over uw
stem ongetwijfeld: nee. Gelukkig
heb ik de oplossing: bij alles wat
politici beloven, moet u voortaan
het woord ‘proberen’ denken.
“Ik beloof de AOW-leeftijd te
verlagen!” van Henk Krol wordt
dan: “Ik beloof te proberen de
AOW-leeftijd te verlagen!”.
Want dat probeert Henk Krol ook,
in een kamer met 149 anderen
die mee mogen beslissen, die het
daar niet allen mee eens zijn.
Of de belofte dan wordt nagekomen of niet, u zult in ieder geval
nooit meer teleurgesteld zijn in
uw stem.
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Gratis compost

Verkiezingen Tweede kamer
Inwoners van de gemeente
Peel en Maas kunnen gratis een
aanhangwagen (maximaal 2 m3)
compost ophalen.

Op woensdag 15 maart 2017 vonden de Tweede kamer-verkiezingen plaats.

Compost is een natuurlijke
bodemverbeteraar. Het stimuleert
de groei van gewassen op een
milieuvriendelijke wijze,
het reguleert de waterhuishouding
en zorgt voor een natuurlijke balans
in de bodem. Compost is, gemengd
met tuinaarde, geschikt voor alle
tuinplanten.
Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 van 9 tot 12 uur
Tegenover Industrieterrein 18 Panningen (achterkant SIF-gebouw)
Ben er op tijd bij, want op = op

Textielinzameling
De komende weken wordt weer textiel huis-aan-huis
ingezameld. Kijk voor de juiste inzameldag op de
afvalkalender, www.peelenmaas.nl.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de
inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om 7.00 uur aan
de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container
aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét
daarop een Peel en Maas textielsticker. Deze stickers zijn
verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/textiel
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd worden
weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Door oplettende burgers kan de politie de
illegale inzamelaars aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met
daarop het logo van de gemeente. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie
via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Ter inzage
De burgemeester van Peel en Maas maakt bekend dat vanaf vrijdag 17 maart t/m woensdag
22 maart 2017 een afschrift van de procesverbalen P10-1 en N-11 voor iedereen ter inzage ligt
bij het Klant Contact Centrum, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Procesverbaal P10-1 bevat de uitslag per stemlokaal van de op 15 maart 2017 gehouden
verkiezing. Procesverbaal N-11 bevat de vaststelling van het totaal aantal stemmen, uitgebracht
in Peel en Maas.
Uitslagen
De uitslagen worden gepubliceerd 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 of vragen over de verkiezing neem contact op met de medewerkers van
het KCC of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Openbare bekendmakingen
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.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

27 maart start er een

VCA cursus
bij Kerkeböske,
Koeberg te Helden.
Sluiting inschrijving
woensdag 22 maart.

Per direct zoeken wij een

HORECAMEDEWERK(ST)ER
om ons team te versterken bij voorkeur van maandag t/m vrijdag
(uren in overleg) i.v.m. de ligging in bezit van eigen vervoer.
Mail je motivatie naar Peelsehole19@live.nl t.a.v. Mechtild

27 maart start er een

herhalingscursus BHV
bij Kerkeböske, Koeberg te
Helden. Sluiting inschrijving
woensdag 22 maart.

De Peelse Golf,
restaurant Hole 19
06 - 83 02 80 40

Maasduinenweg 1 • 5977 NP Evertsoord
077 – 467 80 32

06 - 83 02 80 40
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Fiat voor Beleidskader Bibliotheek Maas en Peel 2017-2020

Raad sluit cyclus af zonder spektakel
In tegenstelling tot de stevige, landelijke debatten die de afgelopen weken plaatsvonden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, ging het er vorige week dinsdag zeer rustig aan toe in de
raad van Peel en Maas. Dat kwam ook door de weinig spannende agenda. Wel gaf de gemeenteraad zijn akkoord voor het Beleidskader Bibliotheek Maas en Peel 2017-2020, waarin de koers voor de
komende jaren wordt geschetst. Daarnaast was er enige discussie over de taken en de inzet van woningcorporaties.
De besluitvormende raadsvergadering van vorige week dinsdag werd afgetrapt met het gebruikelijke
vragenhalfuurtje. Hierbij was sprake van enig gesteggel tussen de fractie AndersNu en VVD-wethouder
Paul Sanders. AndersNu uitte haar ongenoegen over het feit dat nog geen antwoord was gegeven
op vragen die waren gesteld aan het college - onder meer over de kwestie rondom het SIF-gebouw -,
en dat de gestelde termijn hiervoor was verstreken. Volgens VVD-wethouder Paul Sanders was wel
degelijk antwoord gegeven, maar was AndersNu niet tevreden met deze reactie.
Fundamentele discussie
Omdat de meeste onderwerpen al waren afgetikt tijdens de opiniërende raadsvergadering, waren er
weinig voorstellen waarover de raad vorige week nog een ‘ei moest leggen’. Wel moest nog een besluit
worden genomen over het Beleidskader Bibliotheek Maas en Peel 2017-2020. Tot de Bibliotheek Maas
en Peel horen de biebs in Baarlo, Kessel, Maasbree, Panningen, Meijel en Reuver en de uitleenpost in
Beringe. Doel is volgens het raadsvoorstel - dat onder meer de gemeentelijke beleidskaders voor het
bibliotheekbeleid en het strategisch beleidsplan 2017-2020 van de bieb behelst - dat de Bibliotheek
Maas en Peel ‘zich verder ontwikkelt tot een krachtige organisatie die eigentijds, integraal, interactief
en vraaggericht bibliotheekwerk aanbiedt’. Ofwel: na enkele jaren van bezuinigingen moet nu een
toekomstbestendige organisatie worden neergezet.

Bibliotheek Reuver (foto: Jac Willekens)
Van lenen naar garantstelling
Het enige voorstel dat verder nog tot discussie leidde was het aangaan van een zogeheten
achtervangovereenkomst door de gemeente met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Een en ander kwam voort uit veertien kleinere leningen met een totaalbedrag van 3,6 miljoen euro, die
de voormalige gemeente Kessel had verstrekt aan de vroegere woningstichting Kessel. De Kesselse
woningstichting is opgegaan in Antares. Deze woningcorporatie wil de veertien kleine leningen vervroegd
aflossen en in plaats daarvan één nieuwe lening aangaan met borging door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). De enige voorwaarde is dat de gemeente hiervoor een achtervangovereenkomst
aangaat met het WSW.
De meeste fracties waren positief over het voorstel, vooral omdat het financieel risico van de gemeente
op deze manier wordt geminimaliseerd. “Kort samengevat: het kost ons niets, het risico gaat omlaag en
Antares heeft financiële ruimte om te investeren in woningen. Wij zien geen enkele reden om hiertegen te
zijn”, zo gaf de VVD-fractie aan.

Bibliotheek Panningen
Tijdens de opiniërende raadsvergadering spraken bijna alle fracties al hun steun uit voor het voorstel,
alleen AndersNu wilde eerst nog een geheim stuk inzien met betrekking tot dit raadsvoorstel. Hier had
de fractie zich vorige week in verdiept, zo gaf zij vorige week aan. “Wij hebben echter nog enkele vragen
over dit vertrouwelijke stuk en deze zijn voor ons bepalend voor de besluitvorming. Maar in een openbare
vergadering kunnen we geen stuk bespreken waar geheimhouding op rust. Hoe gaan we hiermee om?”
Uiteindelijk werd besloten om de vergadering kort te schorsen, zodat de verantwoordelijke wethouder
en ambtenaar AndersNu nadere uitleg konden geven over het betreffende stuk. Dat was voldoende
voor AndersNu; ook deze fractie gaf haar akkoord, waardoor het raadsvoorstel unaniem werd
aangenomen. Wel onderstreepte AndersNu nogmaals een fundamentele discussie te willen voeren
over het takenpakket van de bibliotheek. “Wij zien namelijk overlappingen met andere instellingen,
zoals Vorkmeer.”
Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) gaf in een reactie aan dat een
fundamentele discussie altijd kan plaatsvinden, om zo dubbelingen in taken te voorkomen. “We kijken
bijvoorbeeld al samen met Vorkmeer en de bibliotheek hoe we de aanpak van laaggeletterdheid het
beste kunnen vormgeven.”
Van Kessel zei aan het eind van het jaar ook een avond te willen plannen met de bibliotheekorganisatie,
om terug te kijken op het afgelopen jaar en te kijken hoe wordt omgegaan met procesafspraken.
Deze afspraken, die ook onderdeel zijn van het beleidskader, moeten de gewenste veranderingen
en omslag in de bibliotheekorganisatie teweegbrengen. In deze afspraken staat bijvoorbeeld dat
een productenbegroting en bedrijfsplan moeten zijn opgesteld en dat de bibliotheek opereert als
maatschappelijk/cultureel ondernemer.

Toch werden ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Zo vroeg AndersNu zich af waarom de
gemeente eigenlijk garant moet staan voor een dergelijk groot bedrag. Lokaal Peel en Maas was van
mening dat er in principe geen reden was om tegen het voorstel te zijn. “We lopen immers geen risico.
Maar desondanks willen we hier geen besluit over nemen. Want wij als gemeente moeten wel zaken
regelen voor Antares, terwijl zij niets regelen voor ons. Wij hebben hier geen goed gevoel over!”
Wethouder Paul Sanders benadrukte dat het voorliggende voorstel puur een financieel stuk is. “Ik proef
echter dat de discussie vooral gaat over de vraag: wat doet de woningstichting nu precies? Mijn voorstel
is daarom: vraag de prestatieafspraken op die gelden voor de woningcorporaties en ga in discussie
tijdens de bijeenkomst met woningcorporaties die binnenkort gepland staat.”
Uiteindelijk werd dit voorstel doorgeschoven naar de volgende raadscyclus. Ter afsluiting gaf de raad
nog wel groen licht om 35.000 euro te investeren in een nieuw discussiesysteem c.q. geluidsinstallatie,
waarmee de raadsvergaderingen kunnen worden opgenomen. Het huidige systeem stamt uit 2009 en is
aan vervanging toe. Daarbij voldoet dit niet meer aan alle digitale eisen. Deze investering maakt het ook
mogelijk dat burgers de raadsvergaderingen straks live kunnen volgen via de website van de gemeente;
vanaf 28 maart tot en met juni van dit jaar wordt hiermee een proef uitgevoerd. De raad is straks dus weer
helemaal bij de tijd!

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.

Maasbree: halte zonder bus?
Eind vorig jaar spraken wij in het artikel ‘Maasbree: Bus zonder halte??’
in dit blad, bij gemeente Peel en Maas, Arriva en provincie Limburg onze
zorgen uit over het ingaan van de nieuwe busroute over de provinciale
weg in Maasbree. Dit terwijl de haltes nog niet gereed waren.
Snel daarna (het zal toeval zijn
geweest) werd door de provincie
volop gewerkt aan het realiseren van
de haltes. Vanuit Arriva kregen wij
te horen dat er inderdaad vertra-

ging was, maar het goede nieuws
was dat de haltes ter hoogte van de
Veldsehuizen wél tijdig gereed waren.
Inmiddels is de nieuwe buslijn over
de N275 dagelijkse praktijk geworden.

Alles is uiteindelijk goed gekomen.
Alles? Op een vergeten aanpassing
nabij het fietspad bij Valderend na,
waardoor auto’s de fietsroute opreden.
Dat is inmiddels ook opgelost. Oh ja,
en de busreizigers vanuit het centrum richting Panningen moeten wel
eerst oversteken om hun fiets aan de
overkant te stallen, om daarna weer
over te steken naar het vertrekpunt.

Blijkbaar niet genoeg ruimte voor een
fietsstalling aan beide zijden?
Afijn, de buslijn loopt. Met alle
haltes in gebruik. Alle? Nee hoor!
De haltes ter hoogte van Veldsehuizen
(juist degene ver buiten de kom die
het eerste gereed waren) worden
helemaal níet gebruikt. Als busreizigers hier willen in- of uitstappen gaat
dat niet. Ze krijgen dan te horen dat

deze haltes niet in het routeschema
staan?!
Hier zou juist tijdelijk worden
bezien hoeveel gebruik er van wordt
gemaakt. Zo wordt de uitslag wel
heel duidelijk…
Wie snapt het nog?
Wim Hermans,
fractievoorzitter
CDA Peel en Maas

nieuwe coalitieperiode ten doel hebben
gesteld? We moeten op zoek naar de
balans in alle belangen die spelen in
dit gebied. Er liggen flinke uitdagingen
in het buitengebied. We moeten meer
met minder. Hoe gaan we hier verantwoord mee om? De agrarische sector
is en blijft een belangrijke factor in
het buitengebied en daarmee in onze
gemeente. Maar het moet niet allesoverheersend worden. Niet uitbreiden

ten koste van alles. Hoe kun je alle
functies zo veel mogelijk naast elkaar
laten functioneren?
Het is een echte puzzel, maar
samen met u als inwoner moeten en
willen we de komende maanden hier
verder invulling aan geven. Eén ding
is zeker! Het moet anders!
Rob Willems,
fractievoorzitter
Lokaal Peel&Maas

Toekomst buitengebied
Het buitengebied van Peel en Maas. We wonen, werken en recreëren
er. En het liefst willen we dat allemaal zo houden. Nee sterker nog, we
willen het allemaal beter maken en ontwikkelingen bieden. Maar alles
doen of toelaten in het buitengebied kan helaas niet. Hoe ziet de toekomst
van ons buitengebied er dan uit?
Kunnen we in 2030 alleen
nog maar naar buiten als we ons
voldoende hebben beschermd met
mondkapjes, omdat er tegen die tijd
zoveel kippen en varkens leven dat de

uitstoot van fijnstof tot ongezonde proporties is gestegen? Krijgen we straks
oordopjes van de gemeente uitgedeeld
tegen de ruis van de windmolens die er
dan in de hele gemeente staan, omdat

we energieneutraal moeten worden? Of
gaan we straks misschien onze inkopen
doen bij een mini-outletcenter in het
Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG)
in Egchel, omdat we willen concurreren
met Roermond? Of is Peel en Maas met
veel energie en inzet van gemeente,
inwoners en ondernemers uiteindelijk toch de mooie woon-, leef- en
werkgemeente zoals we dat als fractie
Lokaal Peel&Maas aan het begin van de
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GEPLUKT Ellen Bouten

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.

Helden Dorp (GBHD). “Volgens mij
bestaat dit initiatief al sinds de jaren
90”, legt Ellen uit. “Het is bedoeld
om samen dingen te organiseren,
zoals Sinterklaas, Sint Maarten en
Koningsdag. We kijken samen met de
aangesloten buurtverenigingen waar
we elkaar in kunnen versterken en hoe
we elkaar kunnen helpen. Eigenlijk
vergelijk ik ons doel wel vaker met
het spreekwoord ‘het wiel hoeft niet
iedere keer weer opnieuw uitgevonden
te worden’. Als we samenwerken en
informatie uitwisselen hoeven we niet
langs elkaar heen te werken en alles
apart te regelen.”

Wiel maar één keer
uitvinden

Een eigen paard is er nooit van gekomen, maar dat weerhoudt Ellen Bouten (46) uit Helden er niet van om elke week paard te rijden. Daarnaast is
de Heldense een groot fan van de Amerikaanse schrijfster Elizabeth George en zit ze in het secretariaat van Gezamenlijke Buurten Helden Dorp (GBHD).
Deze week wordt Ellen geplukt.
Ellen is geboren in Tegelen, maar
opgegroeid in Helden. Voor haar
studie in Maastricht heeft ze Peel en
Maas even moeten verlaten, maar nu
woont ze al heel wat jaren weer in
Helden samen met haar man Peter
en hun twee kinderen. “Nadat ik klaar
was op het Bouwens, ben ik toerisme

gaan studeren in Maastricht”, vertelt
Ellen. “Toen ik deze vier jaar durende
studie afgerond had, wilde ik het liefst
gaan werken op een camping, in een
hotel of op een VVV-kantoor. Mijn
eerste baantje was bij Thermaalbad
Arcen. Na vier jaar ben ik daar gestopt
en ben ik bij Wonen Limburg, toen

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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zodat zij uiteindelijk schuldenvrij in
hun woning kunnen blijven wonen.
Hier ben ik eigenlijk per toeval ingerold, want het heeft niks met toerisme
te maken.”
Naast haar werkzaamheden
voor Wonen Limburg, zet Ellen zich
ook in voor Gezamenlijke Buurten

Echte
gezelschapsdieren

uitnodiging

opening nieuwe
showroom
donderdag 23 maart
van 15.00 tot 19.00 uur

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

nog Woningstichting Helden, terecht
gekomen. Hier werk ik nu al zo’n
twintig jaar als huurincassomedewerker. Wij zijn niet meer alleen maar
bezig met het incasseren van de huur.
Mijn grootste taak is juist om huurders
met betalingsproblemen in een zo
vroeg mogelijk stadium te helpen,

“Toen GBHD ontstond, waren er
zo’n tien buurtverenigingen uit Helden
hierbij aangesloten. Helaas is dit beetje
bij beetje afgenomen en zijn er nu nog
maar vier buurten verbonden aan het
initiatief. Dat is jammer, want aan de
grote opkomst bij ieder evenement
merken we wel dat het gemeenschapsgevoel leeft bij de mensen. Ik zit sinds
2009 in het secretariaat en samen met
de andere twee bestuursleden zijn we
hard aan het werk om ervoor te zorgen
dat er zich weer meer buurtverenigingen aanmelden. Verder zorg ik voor
de correspondentie en aangezien we
geen voorzitter meer hebben, ben ik
ook het aanspreekpunt.” Dat ze graag
meehelpt met organiseren van activiteiten, blijkt ook nog uit het feit dat ze
bij de oudervereniging zat toen haar
kinderen nog op de basisschool zaten.
Ellen: “Ik vind het leuk en fijn om iets
voor de gemeenschap te betekenen.
Ik heb me daarom aangemeld voor
de oudervereniging, waar ik onder
andere meegeholpen heb met themaavonden, carnaval, Sinterklaas en
Sint-Maarten.”

Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

Showroom:

molenstraat 18
Meijel
www.mathpeeters.nl

Als de Heldense tijd heeft voor
zichzelf, staat ze geregeld langs de
zijlijn bij hockeywedstrijden van haar
dochter en voetbalwedstrijden van
haar zoon. Verder gaat ze zelf graag
paardrijden, fitnessen of leest ze een
goed boek. “Van jongs af aan heb ik
altijd graag paard gereden”, aldus
Ellen. “Ook nu ga ik nog zeker één
keer in de week naar manege Caprilli
in Panningen bij de familie Steeghs.
Vroeger wilde ik altijd heel graag een
eigen paard, maar mijn ouders hadden niet zo veel met deze beestjes.
Aangezien het echte gezelschapsdieren zijn, die iedere dag wel aandacht
nodig hebben, heb ik er tegenwoordig
ook helemaal geen tijd meer voor om
een eigen paard te hebben.
Ik ga namelijk ook nog iedere
week sporten bij het sportcentrum
in Helden. Daar doe ik mee met
de groepslessen van SH’Bam en
FunxtionalFit. Als ik écht even niets
hoef te doen, pak ik er een boek van
de Amerikaanse thrillerschrijfster
Elizabeth George bij. Zij schrijft voornamelijk psychologische thrillers en is
echt mijn lievelingsschrijfster.”
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Kleine overwinning
voor De Treffers

Atletiek Helden in Dortmund
Door: Atletiek Helden
Met een ploeg van twintig atleten was Atletiekvereniging Helden zondag 5 maart vertegenwoordigd in het
Duitse Dortmund. Menig trainings-pr werd verbroken.

Door: beugelvereniging De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree heeft op vrijdag
10 maart een kleine overwinning geboekt. In het eigen clubgebouw
werd ODL uit Kronenberg met 3-2 verslagen. Het was een verdiende
overwinning.
Frank Peters beugelde solide naar
de winst. Hij had vanaf het begin een
kleine voorsprong en bouwde deze
gestaag uit. In de tweede partij had
Jac Lintjens halverwege de beste vooruitzichten met vier punten voorsprong.
Alleen liet Jac het liggen door twee
flatsers achter elkaar te produceren.
Zijn tegenstander profiteerde hiervan
door twee punten voorsprong te
nemen en deze vervolgens niet meer
uit handen te geven. In de derde partij
begon Jo Hendrix niet goed. Hij produceerde in het begin drie flatsers op
rij. Dat beloofde niet veel goeds, maar

zijn tegenstander profiteerde er niet
van en Jo kwam halverwege de partij
weer op gelijke hoogte. Na een mooie
slag van Jo was het verschil van vier
punten gemaakt en die voorsprong gaf
Jo niet meer uit handen. Hem Hendrix
beugelde in de vierde partij niet goed.
Hij kon tegen zijn ervaren tegenstander geen vuist maken en verloor
verdiend. Wim Grommen had in de
laatste partij totaal geen tegenstand
en kon voluit profiteren van de fouten
van de tegenstander. Wim beugelde
het prima en gecontroleerd uit naar
een ruime overwinning.

Voorsprong
Flatsers slinkt
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Weer een kleine maar nuttige overwinning voor het eerste team van
beugelclub De Flatsers uit Baarlo. Zij speelden vrijdag 10 maart tegen het
tweede team van Ospel. Door de wedstrijd is de voorsprong van De
Flatsers in de competitie toch geslonken tot zes punten.
De opening werd gedaan door
Piet Geurts. Hij won door onsportief gedrag van de tegenstander.
De baanmeester was gedwongen om
de wedstrijd te staken. Invaller Freek
Staaks beugelde een zeer spannende
en goede partij en trok de wedstrijd
op het einde helemaal naar zich toe.
Hij won verdiend.
Roy Geurts speelde goed maar
ook de tegenstander wilde van geen
wijken weten. Daarom bleef ook
deze partij zeer spannend tot de
laatste speelbeurt. Roy moest tot het
uiterste gaan om de winst binnen te
halen, maar toen de tegenstander
een missertje maakte, greep hij die

kans met beide handen.
Ger van Helden had moeite met
de ring en dat mag je niet doen als
je een tegenstander van dat kaliber
treft. Hij moest de winst aan zich
voorbij laten gaan. Mark Driessen
begon goed aan de wedstrijd maar
het spelinzicht liet hem in de steek.
Met nog een paar missers op de ring
kun je het dan wel schudden tegen
een speler die nagenoeg foutloos
speelde.
Met nog twee thuiswedstrijden
en een uitwedstrijd moet het toch
mogelijk zijn om het kampioenschap
binnen te halen. Kijk voor meer informatie op www.bcdeflatsers.nl

“Yoga is de weg naar binnen, via
de ervaring en bewustwording naar de stilte.”
Tijdens een yogales bij Hatha Yoga Ahimsa krijg je een combinatie van
lichaamsoefeningen (zowel dynamisch als statisch), ademoefeningen,
concentratie-/meditatieoefeningen en ontspanningsoefeningen. De adem
vormt hierbij een belangrijke rol: de adem is de dragende kracht van
elke beweging. Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve
aandacht die leidt tot verstilling.
Om mee te kunnen doen met de lessen hoef je niet lenig te zijn, niets
speciaals te kunnen en niet te presteren. Het gaat erom dat je de oefeningen
met je volledig aandacht uitvoert en de ervaring observeert. Hierdoor
ontstaat bewustwording van wie je bent en hoe je in het leven staat.
Er zijn plaatsen vrij op dinsdagavond en donderdagavond.
Trix Beckers-van Rossum is gediplomeerd yogadocente en lid van de
Vereniging Yogadocenten Nederland.

Voor verdere informatie of aanmelding
bel dan 06 -12 30 13 25, of mail trixbeckers@hotmail.com
De lessen zijn in Helden op de hoek Haammaekerstraat/Ruijsstraat.

In deze indooratletiekhal werden
door alle atleten diverse onderdelen
in wedstrijdvorm beoefend. Voor vele
atleten was het hun eerste indoorwedstrijd of zelfs hun vuurdoop binnen de atletiek. De vele nieuwe leden
van de jeugdafdeling hebben deze
spannende test met vlag en wimpel

doorstaan. Velen verbaasden zich over
tijden en afstanden die hun trainingspr’s ruim voorbij gingen.
Een eervolle vermelding is er
voor Simon Goossens die in zijn
categorie het hoogspringen won
met een hoogte van 1.20 meter. Ook
bij het sprinten, zowel de 60 als de

300 meter, werden vele top 10-klasseringen gehaald.
Naast de deelname van de
aanwezige jeugdtrainers Guus, Robin
en Rik liep ook Frans Marcelissen
zijn sprintafstanden op hoog niveau
met tijden van 28,02 (200 meter) en
64,54 (400 meter).

Koningslust te sterk
voor hekkensluiter
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust was op zondag 12 maart te sterk voor de hekkensluiter in de competitie Sporting ST uit Swolgen en Tienray. Het werd 4-2 voor de gasten uit Koningslust.
Koningslust begon sterk aan de
wedstrijd en al na 6 minuten voetballen, kwam Nick Rongen één op één te
staan met de keeper en wist te scoren.
De rest van de wedstrijd verliep echter
moeizaam. Sporting ST probeerde
te voetballen, maar creëerde geen
kansen en Koningslust was meerdere
keren onzorgvuldig met de eindpass.
Halverwege de eerste helft kreeg
Koninglust een penalty na een overtreding op Bram Rongen. Die besloot
de penalty zelf te nemen en schoot
onberispelijk binnen. Koningslust dacht

met een 0-2 voorsprong te gaan rusten,
maar net voor rust kwam de eerste
grote kans voor de thuisploeg. Een bal
van links kwam precies op het hoofd
van een aanvaller van Sporting terecht,
die de bal netje wist binnen te koppen,
1-2. In de tweede helft veranderde
er weinig aan het speelbeeld. In de
60e minuut kwam de bal terecht bij
Roel Ghielen, die deze na een goede
soloactie langs de keeper in de goal
wist te schieten, 1-3. Halverwege de
tweede helft kwam er weer een kans
voor Sporting ST. Een hoge bal belandde

achter de verdediging van Koningslust,
waarna de spits van de thuisploeg de
2-3 kon binnenschieten. De hoop op
de gelijkmaker was snel verdwenen
bij Sporting. Net na de 2-3 kreeg
Koningslust een vrije trap net buiten
het zestienmetergebied. De ingevallen
Peter Janssen schoot de bal door de
muur heen binnen, 2-4. Net voor tijd
had Bram Rongen nog een kans om
te scoren na een doorgekopte bal van
Nick Rongen, maar zijn schot belandde
in de handen van de keeper, waardoor
de uitslag 2-4 bleef.

Punt voor Helden
in rumoerig duel
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 12 maart niet in geslaagd de overwinning op Panningen van
een week eerder een goed vervolg te geven. In eigen huis kwam het niet verder dan 1-1 tegen FC Cranendonck.
De Brabanders kwamen al snel
op voorsprong toen Ralph van Meijl
een hoekschop bij de tweede paal
binnen kon knikken. De wedstrijd was,
mede dankzij het moeilijk bespeelbare
veld, niet van een hoogstaand niveau.
Wel wisten beide partijen een flinke
dosis strijd ten tonele te brengen. In de
rust werd de wedstrijd echter ontsierd
door een schermutseling tussen de
assistent-scheidsrechter van Helden
en de leidsman. Na de rust werd het
duel dan ook hervat met een nieuwe

grensrechter. Helden was na de thee de
betere partij en ging naarstig op zoek
naar de gelijkmaker. Dit resulteerde
in een aantal goede mogelijkheden.
Freek Kessels zag zijn kopbal in de handen eindigen van de goed keepende
Verhoeven die vlak daarna ook een
antwoord had op een hard schot van
Tom Peeters. De gelijkmaker kwam
er uiteindelijk toch toen Tom Peeters
vlak voor het einde weggestuurd werd
door Guus Maessen. Ondanks zijn jonge
leeftijd wist Peeters kalm te blijven

en de keeper te passeren. Vlak voor
deze gelijkmaker dacht heel Helden
dat dezelfde Peeters al de score op
gelijke hoogte had gebracht. Zijn treffer werd echter geannuleerd door de
grensrechter van de andere partij, wat
de gemoederen even wat hoger op
deed lopen. Het spel werd aan beide
kanten wat grimmiger en er werd links
en rechts wat uitgedeeld. Desondanks
slaagde beide partijen er niet in om
een winnende treffer te produceren,
waardoor de 1-1 op het scorebord bleef.
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Nederlaag na vier zeges op rij

Baarlo verliest veldslag
van SJVV
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Na vier zeges op rij heeft het eerste herenteam van VV Baarlo in het nieuwe kalenderjaar het eerste puntenverlies moeten slikken. Op eigen veld werd op zondag 12 maart met 0-2 verloren van SJVV uit Deurne. De fysieke wijze
waarop de gasten met name in de tweede helft de strijd aangingen, met als dieptepunt de rode kaart voor
SJVV-aanvoerder Teun van Mullekom, wekte de nodige emotie en frustratie op aan Baarlo-zijde. Op de nederlaag
zelf viel uiteindelijk weinig af te dingen.
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Podiumplaatsen
voor Atletiek Helden
Door: Atletiek Helden
Leden van Atletiek Helden liepen afgelopen weekend mee tijdens
meerdere hardloopwedstrijden. Een aantal lopers scoorde podiumplekken
op de Winterlaufserie LC Nettetal. Anderen gooiden hoge ogen op de
Berden Voorjaarsloop in Venlo.
Hans Peeters liep zaterdag
11 maart voor de laatste wedstrijd
in de winterlaufserie van LC Nettetal.
Hij liep de 15 kilometer in een tijd
van 1:02,46 uur. Dit resulteerde
in een tweede plaats bij de M55.
Leonie Peters deed hetzelfde: ze werd
tweede bij de V45 met een tijd van
1:12,11 uur. Hay Driessen tenslotte
had er 1:14,29 uur voor nodig.
Tijdens de Berden Voorjaarsloop
in Venlo op zondag 12 maart was het

voor veel lopers even wennen aan de
temperatuur en de soms vervelende
wind. Tussen de in totaal 1.200 deelnemers wist Atletiek Helden toch
een paar podiumplaatsen te halen op
verschillende afstanden. Job Dusch
werd tweede op de 4 kilometer.
Op de 7,5 kilometer wist Rik Heijnen
zelfs een tweede plaats te behalen.
Op de 15 kilometer werd Wim Janssen
tweede, Kees Kompier derde en
Judith de Bruin derde.

Volendam in de
slotfase voorbij Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Targos Bevo Hc uit Panningen heeft de topwedstrijd tegen naaste
concurrent Kras Volendam op zaterdag 11 maart in de slotfase terecht
met 29-27 verloren. De gasten uit Volendam waren in die fase efficiënter
in de afronding. Het was voor de derde maal dit seizoen dat Bevo aan het
kortste eind trok tegen de mannen uit het palingdorp.

Matthijs Hanssen omzeilt SJVV-aanvoerder Van Mullekom (Foto: Len Gielen)
In het eerste kwart van de wedstrijd viel nauwelijks iets te beleven.
De eerste kans viel pas halverwege
de eerste helft te noteren en was voor
SJVV-spits Thijs Mattheij, die afgeblokt
werd. Een paar minuten daarna was
het wel raak na onnodig balverlies aan
Baarlo-zijde. Vogelvrij voor Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg maakte
dezelfde Thijs Matheij het koeltjes af,
0-1. Baarlo wist hier vooralsnog weinig
tegenover te zetten, mede doordat de roodzwarten zich in de duels
lieten aftroeven door de fysiek fellere
Brabanders. Pas op slag van rust werd

het even dreigend voor het SJVV-doel,
maar de gasten haalden ongeschonden
het rustsignaal.
Met Wouter Peeters in de spits
probeerde Baarlo in de tweede helft
meer druk te zetten op het doel van
SJVV. Dat leek enkele minuten na de
hervatting ook bijna tot succes te
leiden, toen deze met een splijtende
pass Dennis van de Vinne in stelling
bracht. Vrij voor doel liet deze echter de
stuiterende bal aan zich voorbij gaan.
Baarlo bleef het daarna wel
proberen, maar de offensieve acties
misten de nodige precisie.

Mede afgedwongen door de
fysieke inzet van SJVV. SJVV-aanvoerder
Teun van Mullecom kreeg nog
een rode kaart na een aanslag op
de benen van Matthijs Hanssen.
Wonder boven wonder kon deze de
wedstrijd nog vervolgen. Nog geen
10 minuten later liet Baarlo-verdediger
Luc Canjels zich provoceren door een
SJVV-tegenstander en kon ook hij
na een tweede gele kaart vertrekken. Met een counter was het SJVV,
wederom via Thijs Mattheij, dat de
wedstrijd pal voor het eindsignaal
definitief in het slot gooide, 0-2.

Targos Bevo Hc kwam goed uit de
startblokken. Met mooie aanvallen
werd een 7-4 voorsprong opgebouwd.
Defensief had Bevo de zaakjes goed
op orde. Aanvallend werden de
kansen benut. Via 10-7 werd de score
uitgebouwd tot 13-10. Vlak voor rust
kwam Kras Volendam nog terug tot
13-11. In de beginfase van de tweede
helft verspeelde de Panningse ploeg
haar voorsprong. Na een tussenstand
van 14-14 hielden beide ploegen
elkaar in evenwicht. Bij de standen
18-17 en 19-19 misten Jeroen van
den Beucken en Rik Elissen ieder een
strafworp. Dat was het breekpunt in
de wedstrijd. Bevo ging geforceerder
spelen, miste kansen en liet defensief
steken vallen. Na een kwartier in de

tweede helft nam Kras Volendam
voor het eerst een voorsprong, 20-19.
Dankzij de grote inbreng van Igor
Mrsulja en Jaap Beemsterboer wisten
de gasten door te stomen naar 24-21.
Met de moed der wanhoop kon
Targos Bevo Hc nog terugkomen tot
26-25, maar toen Volendam even gas
gaf, was de beslissing gevallen.

Niveau vasthouden
Uiteindelijk wonnen de mannen
van trainer Piotr Konitz verdiend met
29-27. Bevo verloor, omdat de ploeg
niet de hele wedstrijd het niveau
van de eerste helft kon vasthouden.
Met deze eerste nederlaag in de poule
is een slag verloren, maar Targos Bevo
Hc heeft haar lot in eigen handen.

Kraker in de onderste regionen

Olympia-heren boeken
eerste 4-0 zege

zaterdag 18 maart

Door: volleybalvereniging VC Olympia
De kraker van de onderste regionen stond zaterdag 11 maart op het programma voor het eerste herenteam van
VC Olympia uit Panningen. Daarin was het de bedoeling om voor de eerste keer de maximale overwinning te
boeken. Er moest dit keer op eigen kracht gewonnen worden van het thuisspelende Ledub in Budel.
In de eerste set begonnen
beide teams ietwat zenuwachtig
aan de wedstrijd, maar al snel nam
VC Olympia het heft in handen.
Gevarieerd aanvalsspel, servicedruk en
een lage foutenlast waren de sleutel
tot succes. Hierdoor won Panningen
de eerste set verdienstelijk met 25-18.
Ledub kwam in het begin van de
tweede set iets beter in de wedstrijd.
Ze namen brutaal de leiding waardoor VC Olympia in de achtervolging
moest. Alsof het op dat moment niet
erger kon, viel er weer een blessure
te betreuren aan Panningse zijde,

terwijl de eerste twee blessuregevallen net weer hun rentree maakten.
Door de beperkte wisselmogelijkheden werd een van de spelverdelers
omgedoopt tot aanvaller. Bij een stand
van 12-9 in Budels voordeel, werd de
wedstrijd hervat. VC Olympia schakelde meteen een tandje bij, waardoor
Ledub kansloos werd gelaten deze set.
Mede door een goede serviceserie van
de aanvaller in spe, kwamen de heren
op een 23-15 voorsprong. Ledub kwam
nog even terug, maar zover lieten
de Panningse heren het niet komen;
25-19.

Tijdens het restant van de wedstrijd kwam de overwinning niet meer
gevaar. Ook nu werd het goede spel
van de afgelopen weken getoond, maar
zeker ook beloond. De derde set werd
net als de eerste set ruim gewonnen.
Ook in de vierde set stond VC Olympia
dik voor. Tegen het einde van de set
kwamen de heren uit Budel nog even
dichtbij. Het gat van zeven punten
werd iets kleiner, maar verder dan het
21e punt kwamen ze niet, want op het
eerste matchpoint sloeg VC Olympia toe
(25-21). De eerste 4-0 overwinning van
het seizoen was een feit.

LIVE AANVANG 21.30 UUR

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl
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NK Showtwirl

Meijelse duo
pakt brons
Door: Engela Snijders, majoretten- en dansvereniging MD Meijel
Het duo Renée en Femke heeft op zaterdag 11 maart bij de Nederlandse
kampioenschappen Showtwirl in Almere een bronzen medaille gepakt.

Brons voor Noa Janssen,
goud voor Janine Janssen
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
Elf geplaatste judoka’s van JC Helden deden zaterdag 11 maart mee aan de Nederlandse kampioenschappen tot
15 jaar in Tilburg. Een dag later streden Heldense judoka’s om het Limburgs kampioenschap in Roermond.

Noa Janssen op het podium (tweede van rechts)

Het duo, dat onder leiding staat van
Emmy van Bree, bemachtigde met het
resultaat een ticket voor de Europese
kampioenschappen (EK) in oktober.
Het duo ontving ook nog de titel van
Best Performance of the Day voor hun

Verjaardagsshow. Het EK vindt dit jaar
plaats in Almere op zaterdag 7 en
zondag 8 oktober.
Soliste Britt, onder leiding van
Mara Op het Veld, behaalde met haar
Scouting Show een zesde plek.

Na haar negende Limburgse titel
begon Noa Janssen ook in Tilburg voortvarend. Met overtuigend en technisch
mooi judo kwam ze overtuigend in de
halve finale. Deze ging na een spannende wedstrijd net verloren tegen de
latere kampioen. De partij voor brons
ging vervolgens overtuigend naar Noa.
Met een mooie linkse schouderworp
scoorde ze een wazari. In het vervolg
van de partij zat ze nog een paar keer
dicht tegen een score aan en kwam
ook niet meer in de problemen. Kevin

Janssen judode ook een goed toernooi
en wist twee partijen te winnen. Zijn
laatste wedstrijd verloor hij helaas
discutabel. Brent Schuijers, Aron
Theunissen en Guus Timmermans wonnen ieder knap een partij. Dali Lucker,
Eefje Moors, Barbara Konings, Joris
Fransen, Owen van Dijk en Daan Smits
gaven alles wat ze hadden, maar konden helaas geen potten breken op het
nationaal kampioenschap. Op zondag
12 maart nam Judoclub Helden deel
aan de Limburgse kampioenschappen

voor judoka’s tot 18 jaar in Roermond.
Joris Moors en Cas Janssen wisten in
dezelfde poule het brons te veroveren.
Hannah Konings wist ook brons te pakken in haar poule. Umberto Coopmans
wist de finale te bereiken met erg
goed judo maar deze ging helaas nipt
verloren: een tweede plek voor hem. In
dezelfde poule judode Jarno erg goed
maar wist helaas maar één keer te
winnen. Janine Janssen was erg sterk
en won haar poule. Zij behaalde zo een
terechte eerste plek.

Turnsters SSS
winnen van Venray
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden
Het supplement E team van SSS Helden heeft op zondag 12 maart een overwinning geboekt op Venray. Na een
spannende strijd wonnen de Heldense meiden met 185,05 tegen 182,65.
Het supplement E team bestond
uit Lois Bongaerts, Mirthe Peeters,
Niki Meerts, Anouk Hendrix, Leonne
Schuijers en Sem Karremans. De
meiden behaalden bij brug, vloer
en sprong net iets meer punten dan
Venray, maar op balk was Venray net

een half punt beter. Maar de resultaten
op de andere drie toestellen waren
voldoende om de wedstrijd te winnen.
De persoonlijke uitslagen waren op
de eerste plek Mirthe, tweede werd
Nikki, Leonne vijfde, Lois zevende,
Sem negende en Anouk tiende.

Op vrijdag 10 maart mocht Kyra
Hendricks al samen met Concordia
Panningen naar Venray om daar
hun competitiewedstrijd te turnen.
De wedstrijd werd verloren, maar
Kyra wist persoonlijk een derde plaats
te behalen.

Seizoen jeugd MTB Baarlo
van start
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De landelijke jeugdcompetitie voor de leden van MTB Baarlo startte op zaterdag 11 maart. De eerste wedstrijd
werd verreden in Oldebroek in Gelderland. Onder een stralende zon vertrokken in de loop van de ochtend Finn
Keunen, Freek Bouten en de broers Guus en Tim Janssen richting het noorden.
In het eerste blok van de middag
verschenen Finn, Freek en Guus aan
de start. Bij deze jeugd van categorie 5
verschenen ruim vijftig renners in het
deelnemersveld. Na het startsignaal
brak het geweld los. Freek kon direct
goed mee. Hij kwam echter ten val,
waardoor de ketting eraf lag. Hierdoor
kwam hij bijna achteraan te liggen.
Finn en Guus hadden ook een goede
start. Zij reden achter elkaar aan weg.

De inhaalrace kon beginnen. In de
eerste ronde kwam Finn als 15e door,
Freek wist zich in deze ronde al terug te
fietsen naar een 29e plaats. Naarmate
de wedstrijd vorderde, wist Freek steeds
meer naar voren te rijden. Dit resulteerde uiteindelijk in een 11e plaats
voor hem. Finn werd 19e en Guus 44e.
Bij de grootste jeugd in categorie
7 verscheen Tim Janssen aan de start.
Nadat hij tijdens de wintercompetitie

geblesseerd raakte, had hij er natuurlijk zin in om bij deze eerste wedstrijd
te gaan knallen. De praktijk wees
echter anders uit. Nadat Tim in de
eerste ronde ten val kwam, speelde
zijn sleutelbeen weer op. De keus was
door hem snel gemaakt om, vanwege
de pijn, er een trainingsronde van te
maken. Prioriteit werd nu uitrijden.
Dit resulteerde voor hem in een 34e
plaats.
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Slechte timing nederlaag
dames Peelpush
Door: Herman Wissink, volleybalvereniging Peelpush
De dames van Peelpush uit Meijel hebben wel een heel slecht moment gekozen om een totale off-day te
plannen. Waar vooraf gedacht werd dat tegen Zwolle op zondag 12 maart wel een belangrijke stap richting
lijfsbehoud gezet zou kunnen worden, liet de ploeg zich in eigen huis als een mank lammetje naar een 3-0
nederlaag leiden.
Door de nederlaag is de ploeg
er nog verre van zeker van dat er
volgend jaar ook weer in de eredivisie wordt gespeeld. De komende
wedstrijden tegen andermaal Zwolle
en Taurus zal er uit een ander vaatje
getapt moeten worden. Wordt over
twee weken wederom van Zwolle
verloren, dan zal het, net als vorig
jaar, op de laatste thuiswedstrijd
aankomen. Zondag leek Peelpush
in de eerste set nog redelijk partij
te bieden, getuige de dertien keer

dat er een gelijke stand kon worden
genoteerd. Maar na de 19-19 gaf de
Meijelse ploeg, door het ingezette
foutenfestival voort te zetten, de setwinst eenvoudig weg, 20-25.
In de tweede set wist Peelpush nauwelijks partij te bieden. Er was geen
servicedruk, de passing en verdediging waren niet op orde en aan het
net kwam de ploeg niet of nauwelijks
tot aanvallen, 17-25. In de derde set
bleef het hopen op de gewenste
ommekeer. Een fikse achterstand werd

Milou in actie met Alcides

Drie wedstrijden
voor KSV Kessel
Door: Nicole Smedts, gymnastiekvereniging KSV Kessel
Voor KSV Castellum Kessel stonden op zaterdag 11 maart maar liefst drie
competitiewedstrijden op het programma. Milou Kessels, in dienst van
Alcides Baarlo, en de teams D1 en supplement F kwamen in actie.

tot 14-14 weggewerkt en bij 20-21
was er nog even hoop. Maar die
hoop bleek ijdel. Zwolle had veel
meer aanvalskracht en pakte met
23-25 de volle winst. Peelpush heeft
nu twee weken de tijd om de vechtlust die ontbrak terug te vinden, de
rug te rechten en te speuren naar
het broodnodige zelfvertrouwen.
En dan is het te hopen dat Zwolle
komende week zijn sportieve plicht
vervult door er tegen Taurus vol
tegen aan te gaan.

RKMSV verliest terrein
op de ranglijst
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel werkte op zondag 12 maart in eigen huis het duel tegen
Maarheeze af. De gasten, met een tweede plek een stuk hoger geklasseerd dan de thuisploeg, hadden de
tweede helft aan een standaardsituatie voldoende om de voorsprong en daarmee de winst te pakken, 1-2.
RKMSV, elfde op de ranglijst,
begon prima aan de wedstrijd.
In het eerste kwartier was de
thuisploeg veelvuldig op de helft
van de tegenstander te vinden en
kwam het voorzichtig dichterbij
het vijandige doel. De rood-witten
pakten ook de verdiende voorsprong.
Gelegenheidsrechtsback Sem Nijssen
stuurde met een mooie pass Toon
Basten weg, die oog in oog met de
doelman niet faalde. Na de goal

kwam Maarheeze beter in het spel en
mocht RKMSV van geluk spreken dat
de uitploeg enkele kansen niet tussen
de palen afwerkte. Net op het moment
dat de thuisploeg met een voorsprong
leek te gaan rusten, sloegen de gasten
alsnog toe. De linksbuiten ontsnapte,
gaf voor en de spits kon vrijstaand binnentikken, 1-1.
Na de rust golfde het spel op
en neer en waren kansen schaars.
De ploeg uit Meijel kwam wel in het

strafschopgebied, maar schoten op
doel leverde het niet op. Maarheeze
creëerde aan de andere kant ook
geen kansen meer, maar pakte toch
de voorsprong. Een corner werd ongedekt binnengekopt. RKMSV probeerde
via lange ballen een gelijkmaker te
forceren, maar die viel niet.
Door het verlies van RKMSV en
ongunstige uitslagen bij concurrenten
is het gat op de ranglijst naar de nummer 10 gegroeid naar acht punten.

Indianen schieten in Venlo
Door: handboogvereniging De Indianen
Op de banen van handboogvereniging EHS Venlo werd vrijdag 10 maart de zevende en laatste competitiewedstrijd 25 meter 1 pijl verschoten. Ook handboogvereniging De Indianen uit Koningslust deed mee.
Het eerste team van De Indianen
schoot 1055 punten. Het tweede
team behaalde 939 punten en het
derde team, dat helaas niet com-

pleet was, schoot met vier schutters
690 punten. De hoogste schutter was
Wilbert Theeuwen met 224 punten.
Hoogste dame was Jori van de Velden

met 202 punten. Hoogste senior was
Jan Swinkels met 215 punten. De compoundschutters Ton Janssen en Mat
Steeghs schoten beiden 226 punten.

De D3 met in het midden Milou Kessels
Milou turnt samen met een aantal
turnsters van Alcides Baarlo in niveau
D3 en begon deze dag in Vlodrop.
Ze turnde goede oefeningen, maar
de wedstrijd werd nog erg spannend.
Het leek alsof Vlodrop ging winnen,
maar doordat Baarlo/Kessel op balk
een aantal punten hoger wist te
scoren, wonnen zij. Vlodrop behaalde
261,300 punten en het groepje van
Milou 263,100 punten.
Ondertussen waren de teams D1
en supplement F al begonnen met hun
wedstrijden in Venlo. Bij de meisjes
D1 werd er door sommigen voor de
eerste keer een niveau hoger geturnd
dan dat ze normaal doen. Toch hebben ook deze meiden laten zien dat
dit niveau wel bij hun past. Er waren

Ruime nederlaag voor Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft na twee achtereenvolgende overwinningen een ruime nederlaag
geleden tegen de nummer 3 op de ranglijst, Neerkandia. Na een 1-1 ruststand kwam de ploeg van Twan van de
Mortel na 5 minuten in de tweede helft met 10 man te staan. Neerkandia maakte optimaal gebruik van de
overtalsituatie en scoorde binnen vijf minuten drie keer en won uiteindelijk met 5-1.
Egchel begon goed aan de wedstrijd en had gedurende de eerste
45 minuten het betere van het spel.
Keeper Fabian Scholten van de groenwitten moest na een kwartier handelend optreden bij een schotpoging
van Juul Stammen. Na 27 minuten
moest hij zich gewonnen geven, toen
uit een corner voor Egchel de bal uiteindelijk bij de tweede paal bij Jorrit
Kersten belandde die doel trof, 0-1.
Nadat Egchel-keeper Bjorn Oomen
een mooie redding had verricht,
moest ook hij zijn meerdere erkennen
toen na onvoldoende ingrijpen van de

defensie Joep Lemmen na 35 minuten
in de lange hoek voor de 1-1 zorgde.
Na 4 minuten in de tweede helft kwamen de gastheren op voorsprong toen
Luc Swinkels na een aanval over rechts
uithaalde, 2-1.
Een minuut later kwamen de oranjehemden met tien man te staan toen
Frank Gielen na een forse overtreding
op hem met rood werd weggezonden
wegens belediging van zijn tegenspeler. Dit voorval betekende het keerpunt
in de wedstrijd. Neerkandia profiteerde
optimaal van de man-meersituatie.
Na wat schotpogingen zonder resultaat

liep de ploeg binnen 5 minuten uit
naar een 5-1 stand door een zuivere
hattrick van Joep Lemmen. Dit allemaal vond plaats tussen de 68e en
73e minuut.
Egchel probeerde het nog wel
en wisselde gedurende het laatste
deel van het duel nog twee keer.
Vlak voor tijd was er nog een opwindend moment toen Juul Stammen in
het strafschopgebied werd onderuit
gehaald. Het fluitje voor een pingel
en kaart bleef tot ieders verrassing
uit. Egchel verloor uiteindelijk met
ruime cijfers.

twee Kesselse turnsters met een blessure, waardoor ze beiden maar twee
onderdelen hebben kunnen turnen.
De turnsters van Spara Venlo bleken
wel een stuk beter op de toestellen en
hebben hierdoor deze wedstijd gewonnen van Kessel.
Ook bij supplement F moesten
vijf van de zes turnsters één of twee
niveaus hoger turnen dan normaal.
Nog niet alle eisen die in dit niveau
geturnd dienen te worden, werden
behaald en hierdoor waren de scores
wat lager dan gehoopt. Myrthe moest
halverwege de wedstrijd stoppen door
een opgelopen blessure. Mede hierdoor lukte het de Kesselse turnsters
niet om te winnen van de turnsters van
Venlo.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Leniger worden, gewicht verliezen,
kracht- en conditietrainingen
• personal training
• voedingsschema
• trainingsschema
personal in de vorm van uitgebreide
begeleiding of in de vorm van een
individueel voedings- of trainingsschema.

www.motio-sport.com

coach, vertrouwenspersoon, leraar, een bron van inspiratie en motivatie
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Peel en Maasderby in Baarlo

Zaalvoetballers Baarlo machteloos tegen Beringe
Door: Jarno Hertsig, zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
De eerste herenteams van Zvv Baarlo en Zvv Beringe stonden op maandag 13 maart tegenover elkaar voor een
onvervalste Peel en Maasderby. De gasten uit Beringe bleken in sporthal De Kazing veel te sterk voor de Baarlose
gastheren, 1-5.
De wedstrijd begon zoals verwacht: beide teams wilden het spel
niet maken en hierdoor ontstond er
weinig spanning. De 0-1 kwam dan
ook vrij onverwacht toen Ron van de
Kerkhof namens Beringe de bal knap

in de kruising schoot. Baarlo wist
vrij snel weer op gelijke hoogte te
komen. Niek Stemkens wist met zijn
gouden linker de keeper te verslaan.
De wedstrijd was vervolgens weer
niet om aan te zien, Baarlo had geen

creativiteit en bij Beringe werden ze
dol van hun eigen loopacties. Na een
foute inspeelpass van Baarlo kon
wederom Ron van de Kerkhof profiteren door de bal tegen de touwen
te schieten. Net voor rust wist Jarno

Hertsig tot tweemaal toe de achterstand beperkt te houden door de
één-tegen-éénsituaties onschadelijk
te maken.
De mooiste aanval kwam
op naam van Baarlo, maar Twan
Hendricks schoot de bal uit de lucht
op de paal en zo was er een 1-2
ruststand. In de tweede helft kwam
Beringe snel op 1-3, nadat Baarlo de
bal bij een corner niet weggewerkt

kreeg. Baarlo probeerde het wel,
maar verder dan wat afstandsschoten kwam het niet. Beringe wist
5 minuten voor tijd toch op 1-4 te
komen. In eerste instantie werd de
bal nog tegengehouden door Jarno
Hertsig, maar in de rebound was het
toch raak. In de slotminuten werd
het nog 1-5 en zo kwam deze ‘saaie’,
maar zeer sportieve derby tot zijn
einde.

Verdiende zege op Leveroy

BEVO pakt minimale winst op hekkensluiter
Door Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe nam het op zondag 12 maart thuis op tegen de nummer laatst
van de vierde klasse E en dacht dit varkentje eenvoudig te kunnen wassen. Uiteindelijk kon BEVO blij zijn met een
toch wel verdiende 1-0 winst tegen de hekkensluiter uit Leveroy.
De wedstrijd, onder het genot van
een heerlijk voorjaarszonnetje, stelde
niet zo heel erg veel voor. Op een
slecht en hobbelig veld, was goed voetbal nauwelijks mogelijk. De bal maakte
de raarste capriolen, waardoor er door
beide partijen heel veel balverlies werd

geleden in de opbouw. De beginfase
was erg rommelig en beide ploegen
waren niet echt in staat om het publiek
te vermaken. Al na 4 minuten kreeg
BEVO een uitstekende mogelijkheid om
de score te openen. Sam van Rijt miste
vrij voor doel. Enkele minuten later

miste een schot van Maurice Kessels
het doel op een haar. Ook Leveroy
kreeg in deze fase een goede mogelijkheid om de score te openen na slecht
wegwerken van de BEVO-verdediging.
BEVO-keeper Nick Steeghs stond echter
zijn mannetje.

In de 15e minuut kreeg ook Kevin
Vossen een goede mogelijkheid om
de score te openen, maar hij schoof
de bal langs de verkeerde kant van de
paal. BEVO bleef wel de bovenliggende
partij, maar zonder te overtuigen.
In de 30e minuut volgde dan toch de
openingstreffer. Guido Gielen maakte
een goede actie over rechts, waarna
hij een perfecte voorzet gaf op Rob
Minten, die de bal in de touwen kopte,
1-0. De wedstrijd speelde zich daarna

voornamelijk op het middenveld af en
kansen waren ver te zoeken. In de 50e
minuut was er nog wel een goede kans
voor spits Rob Minten, die alleen voor
de keeper de bal niet in het lege doel
kreeg. Ook de hardwerkende Leveroyploeg kreeg in het verloop van de wedstrijd nog enkele kansjes, maar ook zij
waren niet bij machte om het verschil
te maken. BEVO behaalde hiermee een
plichtmatige en verdiende 1-0 overwinning en daarmee is alles gezegd.

Powervoetbal van gasten
Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.

Excellent veel te sterk
voor MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Excellent uit Oploo heeft MVC’19 op zondag 12 maart in Maasbree les in efficiency gegeven. De met veel inzet en
passie spelende Brabanders legden met hun powervoetbal de wil op aan de thuisclub. Bovendien scoorde Excellent
optimaal uit de schaarse kansen. Een verdiende 4-0 zege voor de gasten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

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

OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl

De veel coachende Brabanders
overbluften MVC’19 vanaf de eerste
minuut met hun compacte veldspel.
MVC’19 kwam niet aan voetballen toe.
Met veel inzet, wils- en duelkracht
wonnen de Brabanders deze sportieve
veldslag. Al na 8 minuten lag de 1-0
achter MVC’19 doelman Tim van
Renselaar, toen Excellent profiteerde
van de chaos in de MVC-defensie na het

geblesseerd raken van Django Peeters.
Stefan Schellekens maakte de openingstreffer.
Daarna kon Excellent helemaal haar
geliefde spelletje spelen: vanuit een
gesloten defensie met speldenprikken
toeslaan. In de 30e minuut vergrootte
Bart van Duynhoven de voorsprong.
Het werd nog voor rust 3-0 voor de
gasten omdat Frans Cuppers een

terechte penalty verzilverde. Na de
pauze probeerde MVC’19 de bakens te
verzetten, maar de Maasbreese ploeg
had zo’n dag dat er niets wilde lukken.
Pas in de slotfase kreeg MVC zijn eerste
kans. Dat de ingevallen ‘stormtank’
Rick van Kaulil in de 83e minuut de 0-4
op het scorebord zette, was alleen van
belang voor de statistieken.
(Foto: Math Geurts Fotografie)
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Sterk begin, slecht einde

Panningen morst punten
tegen RKESV
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het was een prachtige voetbalmiddag op Panningen-Noord op zondag 12 maart. Een stralend voorjaarszonnetje
deed de temperatuur naar lentehoogte stijgen bij de wedstrijd tussen de eerste herenteams van SV Panningen en
RKESV. Panningen startte overtuigend aan deze wedstrijd, maar lang duurde dat niet en uiteindelijk stond er op het
einde een 2-2 gelijkspel op het scorebord.

sport 25

Plichtmatige winst
Olympia-dames
Door: VC Olympia, Panningen
Het eerste damesteam en koploper VC Olympia heeft zaterdag
11 maart een verwachte overwinning binnengehaald tegen het eerste
damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst.
Het verweer van de ploeg
uit Horst was in het begin groot.
Ze waren ook gekomen om te proberen te stunten. VC Olympia kon een
20-18 voorsprong in de eerste set
niet vast houden en leverde, na een
aantal knullige verdedigingsballen,
de set dan ook in met 20-25.
Vanaf de tweede set had men
door dat er uit een ander vaatje

getapt moest worden. De aanval
begon weer te draaien en al snel
stond er een 10-2 voorsprong op het
bord. Deze kwam niet meer in gevaar.
De set werd dan ook gewonnen met
25-14. De wedstrijd werd vervolgens
plichtmatig uitgespeeld. Met 25-16 en
25-11 in de derde en vierde set waren
de wedstrijd en de punten veilig
gesteld.

Gelijkopgaande wedstrijd

Nipte zege
VC Kessel Dames
Door: volleybalvereniging VC Kessel Dames 1
Na een nederlaag tegen Hornerhof/HHC gingen de dames van
VC Kessel weer het veld in. Zaterdag 11 maart stond op het programma:
Stravoc dames 2 uit Stramproy.

Panningen begon overdonderend
en de wedstrijd was nauwelijks drie
minuten onderweg atoen Nick Wilmer
de 1-0 liett aantekenen. Robin van Osch
probeerde het in de 10e minuut, maar
de bal ging centimeters naast. Ook de
aansluitende corner leverde niets op.
Daarmee waren de wapenfeiten van de
groenwitten in de eerste helft al vermeld. In de 24e minuut was het RKESV
dat voor het eerst gevaarlijk werd, met
een schot dat hoog over ging. In de 30e
minuut deponeerde Jesse Tunissen een
uit een hoekschop afgeslagen bal met
een boog over Panningen-goalie Jordy
Nelissen, waardoor de stand gelijk
getrokken werd, 1-1. De wedstrijd zakte

daarna naar een bedenkelijk niveau en
vermeldenswaard was alleen nog een
vrije trap van RKESV vanaf 16 meter.
Meer dan een corner leverde het niet
op.

Sterk kwartier van Ell
na rust
Na rust begon de ploeg uit Ell aan
haar beste fase. Jelle Heber scoorde de
1-2 in de 47e minuut en drie minuten
later werd een reuzenkans voor RKESV
tot tweemaal toe geblokt door de
Panningse verdediging. Ook in de 55e
minuut kon RKESV-spits Niels Geeraths
een dot van een kans niet verzilveren.

In deze fase kroop Panningen door het
oog van de naald. RKESV kon echter
niet scoren en langzaam herstelde
Panningen het evenwicht in de wedstrijd.
In de 74e minuut brak Idris
Pakasa vanaf links door en hij werd
binnen de zestien ten val gebracht.
Penalty, zo besliste scheidsrechter
Makaloski. Patrick Joosten scoorde de
2-2. Beide ploegen probeerden nog
wel om de wedstrijd naar zich toe te
trekken, maar het bleef gewoon 2-2.
En daarmee mocht Panningen zich in
de handjes knijpen, gezien de kansen
in het eerste kwartier van de tweede
helft voor RKESV.

Nipte winst op VCH

Grashoek weer langs
koploper Reuver
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft op zondag 12 maart wederom gewonnen. De derde zege in
successie na de winterpauze. Het werd 1-0 tegen VCH op het zonovergoten sportpark De Peelrand in Grashoek.
Nieuweling Bjorn Korsten scoorde in de 25e minuut toen hij op de juiste plek stond om een voorzet van Erwin
Pijnenburg binnen te tikken.
Hoe belangrijk deze kleine zege
was, bleek toen het bericht binnen
kwam dat koploper Reuver opnieuw
had verloren. Dit keer met 1-2 van
America. De geelzwarten staan nu weer
zij aan zij op kop met Reuver.

Ongelukkige middag
Grashoek startte overtuigend en
de eerste grote kans kwam al na 6
minuten. Chris Hunnekens kwam in vrije
schietpositie, maar zijn schot ging net
voorlangs. Dit betekende de start van
een ongelukkige middag voor de nummer 12 van de geelzwarten. Nog zeven
keer kwam Chris in deze partij vrij voor

VCH-doelman Brian Roox die alleen
maar hoefde toe te zien hoe de schoten
van Chris over en langs vlogen. In
de 25e minuut liet Bjorn Korsten de
Peelrand jubelen, 1-0. Het uitblijven van
verdere treffers maakte VCH in de loop
van het duel sterker. Koen Clephas bleef
echter van moeilijk werk bespaard.
In de 42e minuut ontsnapten de gasten
aan een 2-0 achterstand. Bas Maessen
kopte een corner steenhard in, maar via
de onderkant lat sprong de bal weer
het veld in.
Na de rust bleef de zon rustig
schijnen. Het spel van Grashoek werd
er niet beter van. Slecht positiespel en

veel passen die niet aankwamen voorkwamen het in slot gooien van de partij.
De 1-0 stand hield de hoop op een
punt in het Blerickse kamp brandend.
Defensief stond Grashoek goed.
Een kwartier voor de tijd werd
matchwinnaar Bjorn Korsten naar
de kant gehaald ten faveure van
Raoul Bennenbroek. De B-junior
liet zich meteen gelden met een
panklare voorzet waarop te laat werd
gereageerd. Daarna probeerde Raoul
het zelf met een inswingende bal,
die nog gered werd door de keeper.
De daaruit ontstane hoekschop bleef
zonder resultaat. Het was en bleef 1-0.

Een bekende tegenstander, dus
het zou een spannende pot worden.
De eerste set begon hectisch aan de
Kesselse kant. VC Kessel kwam te
laat op dreef dus dat betekende een
achterstand in set 1. De eerste set
werd dan ook gewonnen door Stravoc
met 25-18. De tweede set werden de
rollen omgedraaid. Met servicereeksen en servicedruk aan de Kesselse
kant wist Kessel de voorsprong steeds
te behouden. De set werd dan ook
gemakkelijk binnengehaald door
VC Kessel met een stand van 15-25.
De derde set begon met een paar
foutjes aan de Kesselse kant, dus
Stravoc pakte in deze set weer de
voorsprong. Het verloop van de set
ging gelijk op. Stravoc kwam weer
een beetje terug in haar eigen spel,
dat resulteerde meer tegenstand voor
de dames uit Kessel. De set werd
door Stravoc gewonnen met 25-18.

De vierde set moest Kessel zien te
winnen, wilde het nog een overwinning bewerkstelligen. Dit gebeurde
dan ook met goed spel, goede
servicereeksen en weinig domme
fouten. VC Kessel pakte de vierde set
met 15-25. Op naar de vijfde set, deze
wilden allebei de ploegen zeker binnenslepen.
Het begon stroef aan de kant
van Stravoc, waardoor Kessel een
voorsprong had. Dit veranderde al
snel genoeg, want met de kantwisseling stond het 8-7 voor Stravoc.
Toen kwam er een servicereeks aan
de Kesselse kant die het verschil
maakte, een 12-15 winst voor Kessel.
VC Kessel Dames 1 won de wedstrijd
met 2-3.
De eerstvolgende wedstrijd vindt
plaats op 25 maart om 16.00 uur
in Kessel, de derby tegen Tupos uit
Baarlo.
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Afscheidsconcert dirigent Theo Verhaegh

De ‘Wikipedia der Blasmusik’ op twee benen
Met een afscheidsconcert komt op zondag 26 maart een einde aan het dirigentenleven van Theo Verhaegh.
De 80-jarige Panningnaar wordt dan in DOK6 Theater door Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB) bedankt voor
zijn bijdrage aan de blaasmuziek in Limburg en Nederland. Vanwege zijn kennis over alles uit de blaaskapellenwereld, wordt Theo ook wel de ‘Wikipedia der Blasmusik’ op twee benen genoemd.
Die bijnaam is afkomstig van
Wiel Geurts, voorzitter van Stichting
Bevordering Blaasmuziek. Hij kent Theo,
of Thei, al tientallen jaren en is een
goede vriend van de dirigent. “Als er
iemand een afscheidsconcert verdient,
is het Thei wel”, vertelt Wiel over de
in ‘Kepèl’ geboren Theo. “Hij heeft zo
veel betekend voor de blaasmuziek en
dan met name de Böhmische muziek,
dat mag geprezen worden. Zeker in de
tijd voordat er computers waren, was
Thei van onschatbare waarde voor veel
blaaskapellen.”

Stukken herschrijven
voor blaaskapellen
Als blaaskapellen in het precomputertijdperk een nummer hadden
gehoord en dat wilde spelen, kreeg
Theo een belletje. Die bezat een eigen
instrumentenwinkel in Panningen en
had connecties met de uitgeverijen
van de muziekstukken. “Thei kreeg
de muziekstukken dan binnen in zijn
zaak en hij bekeek of ze ook geschikt
waren voor de blaaskapellen die
erom gevraagd hadden”, vertelt Wiel.
“Als dat niet het geval was, schreef hij
de stukken om zodat ze wel geschikt
waren. Dat was allemaal handwerk
toentertijd.” Theo had de kennis om
de stukken te kunnen herschrijven
doordat hij zich vanaf jonge leeftijd
bezighield met muziek. Dat begon

al op de basisschool toen Theo les
kreeg van de vader van de bekende
Limburgse zanger Gé Reinders, Had.
Die hield zich al veel bezig met zingen
en muziek maken. “Thei zelf speelt
vanaf 10-jarige leeftijd een instrument
en is nu dus al 70 jaar muzikant”,
vertelt Wiel. “Vanaf het moment dat
hij de Böhmische muziek hoorde, was
hij verkocht en verliefd. Hij verdiepte
zich er in en Thei zorgde er bijna
eigenhandig voor dat de nummers
van dirigent Ernst Mosch, de grondlegger van de Böhmische muziek,
bekend werden in Nederland.” Door
de jaren heen speelde en dirigeerde
Theo verschillende kapellen en zelfs de
fanfare Grashoek. Zo was hij dirigent
bij Die Lustigen Buben uit Grashoek,
stond hij vele jaren als muzikaal leider
voor blaaskapel Die Lustigen Freunde
uit Beringe en was hij tegelijkertijd
spelend lid van Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen en Fanfare
Grashoek. Nog altijd helpt hij blaaskapellen op een hoger niveau te komen,
vertelt Wiel. “Thei kan een bepaalde
chemie overbrengen op een orkest. Hij
weet als geen ander het gevoel van het
Böhmische genre, de warme klank en
de juiste balans, over te brengen naar
muzikanten. Dat is de magie en de
kennis van Thei. Hij zegt ook altijd: ‘als
het plezier en de beleving er zijn, komt
het met het orkest wel goed.” Alles bij
elkaar is Theo 70 jaar muzikant, 55 jaar

dirigent en was hij meer dan 70 jaar
lid van Koninklijke Harmonie Concordia
Panningen. Om het einde van het rijke,
muzikale tijdperk van Theo niet ongemerkt voorbij te laten gaan, besloot
SBB een afscheidsconcert te regelen.
“We hebben eerst de zaal geregeld en
daarna pas Theo ingelicht. Na wat overhalen werd Thei ook enthousiast en
heeft hij zelf muzikanten uitgenodigd
om mee te spelen.”

42 muzikanten en
twee zangers
”Het orkest op 26 maart bestaat uit
42 muzikanten en twee zangers, dus
een grote groep. Het wordt nog passen
en meten om dat grote orkest op het
podium te krijgen, maar dat komt vast
wel goed. Het belangrijkste is dat Thei
op een passende manier bedankt wordt
voor zijn bijdrages in de muziekwereld.
Na de pauze komt een, zo niet de
beste, regionale blaaskapel optreden:
de Böhmerwaldkapel uit Schinnen.”
Het concert voor Theo Verhaegh
vindt plaats op zondag 26 maart
om 13.30 uur in DOK6 Theater
in Panningen. Neem voor meer
informatie over het concert en de
kaartverkoop contact op met DOK6 via
077 310 10 64 of theater@dok6.eu
of met Wiel Geurts, via
blaasmuziek.peelenmaas@gmail.com
of 06 22 55 57 08.

Venlose zanger bij Mantelzorg Muzieksalon
De volgende Mantelzorg Muzieksalon in Kessel-Eik staat op het programma op donderdag 30 maart. De Venlose
dialectzanger Jacques-Paul Joosten komt samen met zijn voltallige band een optreden verzorgen. De avond wordt
verzorgd door Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas en is bedoeld voor mantelzorgers met hun partners,
degene voor wie ze zorgen of een introducé.

gemeenschapshuis Kessel-Eik en duurt
van 20.00 tot 22.30 uur. Neem voor
meer informatie contact op met Piet
Selen via 077 307 73 50 of Hans Jacobs
via 077 477 17 18 of stuur een mail
naar p.selen@vorkmeer.nl of
jhgmjacobs@hetnet.nl
Mantelzorgers die graag deze
avond willen bijwonen, maar niet zelf
in staat zijn om vervangende zorg te

regelen of niet over eigen vervoer
beschikken, kunnen dit doorgeven
aan het Steunpunt Mantelzorg Peel
en Maas. Waar mogelijk wordt samen
naar een oplossing gezocht.
Neem voor meer informatie contact op
met Steunpunt Mantelzorg Peel en
Maas via 077 307 73 50 of stuur een
mail naar steunpuntmantelzorg@
vorkmeer.nl

Muzikaal Jeugd
Treffen in Maasbree
Fanfare Sint Aldegondis van Maasbree organiseert op zaterdag
18 maart en zondag 19 maart het 43e Muzikaal Jeugd Treffen.
Acht muziekverenigingen werken samen om dit evenement jaarlijks
te laten plaatsvinden.

Jacques-Paul Joosten heeft in de
afgelopen 25 jaar een verdienstelijke
reputatie opgebouwd als tekstschrijver.
Hij werd bij een breder publiek bekend
door zijn dialectbewerkingen van de
muziek van Stef Bos. De twee zangers
werkten al samen voor theatervoor-

stellingen in Venray en Maastricht.
In zijn laatste project heeft Joosten
samen met Frans Pollux twaalf klassieke Franse chansons vertaald naar
het Venloos dialect, resulterend in de
cd ‘De Franse slaag’.
Het doel van de avond is om

andere mantelzorgers te ontmoeten,
bij te praten, te ontspannen en bij te
tanken. De muzieksalon is één van de
manieren waarop gemeente Peel en
Maas mantelzorgers wil waarderen
voor hun inzet. Mantelzorg Muzieksalon
op donderdag 30 maart vindt plaats in

Bijna honderd jonge muzikanten in de leeftijd tot 18 jaar, die lid
zijn van een fanfare of harmonie
uit Baarlo, Beesel, Belfeld, Kessel,
Maasbree, Reuver of Tegelen laten
dan voor een deskundige jury hun
muziekstuk horen. De blazers worden
hierbij begeleid door een pianist.
Op zaterdagochtend zijn de slagwerkers aan de beurt. Zaterdagmiddag en
zondag is het podium voor de blazers.
De muzikanten worden door de jury
beoordeeld op diverse aspecten zoals

zuiverheid, techniek, articulatie en
samenspel. Ze krijgen na afloop een
juryrapport en diploma. Voor de muzikanten is het een goede gelegenheid
om te oefenen in een solo-optreden
en te kijken waar ze staan in hun
muzikale opleiding. Het Muzikaal
Jeugd Treffen vindt plaats in het Hoës
van Bree in Maasbree. Op zaterdag
wordt er om 10.00 uur gestart en op
zondag om 10.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.fanfaremaasbree.nl
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Derde editie Vigorous Indoor

Voor het derde jaar knallen in De Heuf
Evenementenhal De Heuf staat op zaterdag 18 maart weer in het teken van de muziekstijl hardstyle.
Verschillende bekende dj’s uit het hele land komen dan naar Panningen voor de derde editie van Vigorous
Indoor. Remco Heussen en Robert Briene zitten in de organisatie van het eendaagse festival. “Het doel is om
ieder jaar te groeien.”

jaar later heb ik er werk van gemaakt.”
Remco was wat aan het rommelen met Google Translate en kwam zo
bij het woord ’vigorous’ uit. “Voor de
rest was er nog niks geregeld, maar
ik wist toen meteen dat dat de naam
werd van het festival.” Vigorous
betekent krachtig, energiek en fors.
“Precies wat ik in gedachten had voor
een hardstyle-evenement.” Hij vroeg
Robert erbij en die had wel oren naar
het idee. “Ik was zelf al dj bij het
Mafcentrum in Maasbree en daar had
ik al wat hardstylefeestjes georganiseerd”, vertelt Robert. “Het leek me
meteen heel erg leuk om te beginnen
aan dit nieuwe hoofdstuk.”

Er met gestrekt been
in gaan

Remco (21) uit Egchel en Robert
(20) uit Helden zitten niet alleen in
de organisatie, ze stonden ook aan
de wieg van het festival. Remco had

al wat ervaring door het organiseren
van een kleiner evenement. “Ik had
al Hardbeats georganiseerd, ook een
festivalletje met hardstylemuziek, in

gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel,
maar dat was een niet al te groot succes. Ik wilde wel iets groters, maar ik
heb het idee laten liggen. Pas een half

Bijeenkomst Maasbreese
Indiëgangers
Oud-Indiëgangers uit Maasbree houden op zondag 19 maart een bijeenkomst om hun diensttijd in Indië te
herdenken. Allereerst is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de Maasbreese kerk, gevolgd door een bijeenkomst in de huiskamer van woon-zorgcomplex Den Clockenslagh.
“Meer dan zeventig jaar geleden
was Nederland verwikkeld in een
tragisch conflict in het grote koloniale
gebied dat Nederlands-Indië heette en
dat streefde naar onafhankelijkheid”,
zo schrijft de organisatie. “Talrijke jongemannen moesten in de jaren 19461949 naar Nederlands-Indië vertrekken
om daar als strijders voor een goede
zaak, dat dachten de mensen toen,
mee te doen aan de oorlogshandelingen.” Ook uit Maasbree vertrokken
jongemannen naar het Aziatische land
om hun militaire plicht voor het vaderland te vervullen. Uit Maasbree gingen
46 mannen richting Indië. “Negen
oorlogsvrijwilligers en 37 dienstplich-

tigen”, weet de organisatie van de
herdenking. “In oktober 1946 vertrokken de eerste dienstplichtigen en in
maart 1951 keerde de laatste dienstplichtige terug. De meesten van de
jongemannen keerden behouden terug
in Maasbree. Vier militairen vertrokken
naar een ander land en één jongeman, Piet Peters, verloor het leven
in Nederlands-Indië.” Er zijn nog vier
oud-Indiëgangers in leven: Jan van
Diepe, Jo Trepels, Ton Vaessen en Sraar
Walraven. Deze oud-Indiëgangers
houden de herinneringen aan de
oorlogshandelingen, aan hun overleden
collega’s en aan hun eigen ervaringen
levend. “Het is intussen een traditie

geworden dat zij dit doen in samenwerking met de Historische Werkgroep
De Brede, door een bijeenkomst die
begint met een eucharistieviering in de
Maasbreese kerk”, aldus de organisatie. Tijdens de mis zingt het kerkkoor
krontjongliederen, een muzieksoort uit
Indonesië. Het koor wordt op accordeon
begeleid door Rita Janssen en op gitaar
door Wiet Hermans. Ter herdenking
van de oud-Indiëgangers worden hun
namen voorgelezen. Na de mis is er in
de huiskamer van De Clockenslagh een
bijeenkomst voor de oud-Indiëgangers
met hun echtgenoten, de weduwen van
de oud-Indiëgangers en leden van de
Historische Werkgroep.

Cursus Wordt Digisterker
Bibliotheek Maas en Peel organiseert in de bieb in Maasbree de internetcursus ‘Digisterker – werken met de
elektronische overheid.
De overheid doet steeds meer
met internet en verwacht hetzelfde
van de burgers. Of het nu gaat om het
aanvragen van huurtoeslag, om werk
zoeken of om het doorgeven van een
verhuizing. Veel mensen weten dat
niet of vinden het moeilijk. Bibliotheek
Maas en Peel biedt daarom een
speciale internetcursus aan: Digisterker
– werken met de electronische overheid. In vier bijeenkomsten maken

deelnemers kennis met werken met
de digitale overheid. Zij leren hoe je
een DigiD kunt aanvragen en hoe je
DigiD kunt gebruiken. Zij leren nuttige
informatie te vinden en hoe je iets
moet aanvragen bij bijvoorbeeld de
eigen gemeente. Ook krijgen zij te zien
wat de overheid al allemaal over ons
weet, zoals de opbouw van de AOW.
De cursus Digisterker is voor inwoners van de gemeente Peel en Maas

die al met internet kunnen omgaan
en de Nederlandse taal beheersen.
Gecertificeerde Digisterker-docenten
geven de cursus in kleine groepen van
maximaal zes personen. De cursus
bestaat uit vier bijeenkomsten van
twee uur. De cursus vindt plaats op
woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur op 12, 19, 26 en 3 mei. Aanmelden
kan via 077 465 17 86 of maasbree@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Het ging allemaal niet vanzelf.
Remco en Robert waren nog heel
jong, 17 en 18, toen ze begonnen met
de organisatie van de eerste editie.
“We waren broekies toen”, zegt Remco.
“We hebben hulp gevraagd aan
dj Thera, Pieter Heijnen, uit Beringe.
Die zei ons bij de eerste bijeenkomst dat
we alles fout deden wat fout konden
doen in de onderhandelingen met dj’s.
We moesten er veel meer met gestrekt
been in gaan. Inmiddels hebben we al
een beetje een naam opgebouwd als
festival en weten we hoe het moet.”

Strenge controle
op drugs
Maar waarom wilden de twee
eigenlijk een hardstyle-evenement?
“Dat is de muziek die ik al jaren leuk

vind”, zegt Remco. “Daarbij zijn er hier
in de regio maar heel weinig festivals
waar alleen hardstylemuziek gedraaid
wordt.” Robert was zelf al hardstyledj en hij merkte dat er wel behoefte
was aan een evenement in de buurt.
“Je moet altijd met een bus gaan als
je ergens heen wilt. Dan ben je dus al
geld kwijt voor het vervoer en voor het
ticket. Voordat je binnen bent, heb je al
60, 70 euro opgemaakt. Nu kunnen de
mensen uit Peel en Maas met de fiets
komen.”
Hardstylefeesten hebben qua
drugsgebruik een beruchte reputatie.
“We proberen het drugsgebruik zo veel
mogelijk te beperken”, vertelt Remco.
“Er is een scherpe controle en het regionale karakter helpt ook mee. Er zijn
vooral bezoekers uit Peel en Maas en
iedereen kent elkaar. Dan is de drempel
om drugs te gebruiken toch wat hoger
dan op een festival waar tienduizend
onbekenden rondlopen.”
Het eerste jaar kwamen zo’n
twaalfhonderd bezoekers naar De Heuf,
het tweede jaar waren dat er honderd
minder. “We willen wel groeien, dus
we hebben dit jaar grotere namen
en nóg beter licht en geluid”, vertelt
Robert. “De line-up is voor zo’n klein
festival niet normaal. Frequencerz en
Ran-D draaien normaal over de hele
wereld. Dat zijn grote namen in het
wereldje.”
Vigorous Indoor vindt plaats op
zaterdag 18 maart in evenementenhal
De Heuf in Panningen. De zaal gaat
open om 20.30 uur en het festival duurt
tot 02.30 uur. Kijk voor meer informatie
over het festival en de kaartverkoop op
www.vigorousindoor.nl

Kinderkledingen speelgoedbeurs
In Zaal Unitas in Baarlo vindt op zondag 19 maart een kinderkledingen speelgoedbeurs plaats. De verkoop vindt plaats van 09.00 tot
11.30 uur.
Op deze beurs is er een
ruime keuze aan kinder- en babykleding, van bijna alle bekende
kledingmerken. Verder is er speelgoed, voor zowel binnen en buiten.
De aangeboden spullen verkeren in
goede tot zeer goede staat. Er zijn

nog enkele tafels om te verkopen
beschikbaar.
Mail meer voor meer informatie
naar kledingbeursbaarlo@gmail.com
of karin.martin@home.nl of kijk op
de Facebookpagina Kinderkleding en
Speelgoedbeurs Baarlo.

Spoedcursus
lichaamstaal door
Body Language
Hoe maak je een verpletterende indruk op de andere sekse? Waarom
moet je nooit je armen in elkaar slaan? Waarom stappen we liever niet in
een volle lift? Dat zijn allemaal vragen die beantwoord worden op
donderdag 23 maart in DOK6 Theater bij de show ‘Wat we zeggen zonder
het te zeggen’ van toneelgroep Body Language.
Aan de hand van herkenbare
voorbeelden wordt in de komische
spoedcursus onderzocht wat de
effecten zijn van lichaamstaal. Het
is een voorstelling waarin je alles te
weten komt over het miniroksyn-

droom, pluisjesplukken, duimvertoon, de cowboypose, de tunnelvisie
van mannen en territoriumdrift
bij automobilisten. De voorstelling begint om 20.15 uur in DOK6
Theater.
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Agenda t/m 23 maart 2017
vr
17
03
za
18
03

Muziek- en filmmiddag
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-clublokaal De Ringoven Panningen

zo
19
03

Muzikaal Jeugd Treffen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: fanfare Sint Aldegondis
Locatie: gemeenschapshuis Hoës van Bree Maasbree

Wandeling Peel En Maas Guft Gaas

Voorspeelmiddag

Tijd: start tussen 08.30 en 09.30 uur
Organisatie: team Peel En Maas Guft Gaas
Locatie: start gemeenschapshuis De Wieksjlaag
Beringe

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Tijd: 09.00-11.30 uur
Locatie: zaal Unitas Baarlo

wo
22
01

Boomfeestdag
Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: leerlingen bs De Kemp Egchel
Locatie: Giel Peetershof Gielenhofweg Egchel

Ouderavond leerlingenvervoer

MamaCafé: inloopochtend over
bibliotheek

Boekenmarkt Bel Canto

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: 09.30-16.00 uur
Organisatie: gemengd koor Bel Canto
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Repair Café Maasbree

Vogelmarkt

Voorlichtingsavond burgerhulpverlening

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Project Burger Hulpverlening
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Boekenmarkt Bel Canto

Verzamelaarsbeurs

Bijeenkomst innerlijke kracht

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: gemengd koor Bel Canto
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Glow in the dark-party

Muzikaal Jeugd Treffen

Tijd: 19.30-23.30 uur
Organisatie: Stichting 10R Events
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: fanfare Sint Aldegondis
Locatie: gemeenschapshuis Hoës van Bree Maasbree

Hardstylefestival Vigorous Indoor

Bijeenkomst
Maasbreese Indiëgangers

Tijd: 20.30-02.30 uur
Organisatie: Prime Events
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

do
23
03

Informatiemiddag erfgoednet
PeelenMaasNet
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: raadszaal Huis van de Gemeente Panningen

Modeshow

Tijd: 11.00 uur eucharistieviering, aansl. bijeenkomst
Locatie: kerk Maasbree, aansluitend in huiskamer
woon-zorgcomplex In den Clockenslagh Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Maasbree en Harry Kerkhofs Modehuis
Locatie: gemeenschapshuis Hoës van Bree Maasbree

Oorlogsverhaal Wiesje Dorssers-Teeuwen

Nieuwe editie tijdschrift
De Moennik
De 59e editie van historisch tijdschrift De Moennik van Heemkundevereniging Helden is onlangs verschenen.
In het boekje is onder meer een verhaal te lezen van Wiesje Dorssers-Teeuwen die op de laatste oorlogsdag in 1944
nog haar vader verloor.

Baarlo Schoon-actie
Stichting Baarlo Leeft! is Supporter van Schoon. Zij organiseert daarom
in samenwerking met jagersvereniging St. Hubertus ook dit jaar weer een
Baarlo Schoon-actie. Deze vindt plaats op zaterdag 25 maart van 13.30 tot
17.30 uur.
Stichting Baarlo Leeft! heeft als
doelstelling Baarlo Leefbaar te houden.
Een ’sjoeën’ dorp hoort ook schoon te
zijn, zodat het ook prettig te beleven is,
vindt de organisatie. Zij ruimt daarom
zwerfafval op tijdens Baarlo Schoon.
Afhankelijk van het aantal vrijwilligers
wordt zoveel mogelijk van het zwerfafval in en rondom Baarlo opgeruimd.
Iedereen kan meedoen. Met de
actie wil de organisatie ook mensen
prikkelen om wat vaker afval op te

rapen, ook op andere dagen in het
jaar en ook als het niet van jezelf is.
Het kan al heel eenvoudig door, als je
gaat wandelen, een plastic zak mee
te nemen om afval wat je tegenkomt
daarin te doen.
Ook kan vervuiling gemeld worden
via buitendienst@peelenmaas.nl
Iedereen die wil helpen met
de actie, kan zich opgeven via
baarloleeft@baarlo.nl of
06 53 86 87 50.

Het Pierewietorkes onder leiding van
Wim Segers in 1958 tijdens carnaval (Foto: collectie Koos Nijssen-Duijf)
Verder is in het nummer het
laatste deel van de serie De Kieët
te lezen. De serie bestaat uit verhalen over een jongensgroep vóór en
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook is in het tijdschrift een artikel te
vinden over Wim Segers die dirigent
was van blaaskapel Symphonie für die
Suppe.

Wie was deze Wim en wat had hij
nog meer in zijn mars? Ook komt de
geschiedenis van de winkel van Piet
Verbugt aan de Molenstraat in Helden
terug. Een tweede oorlogsverhaal
gaat over het drama van Theo Cox.
Op 20-jarige leeftijd trapte hij na de
oorlog met fatale gevolgen op een
landmijn. Zijn zus Jeanne zorgt er voor

dat het niet vergeten wordt. Op de
middenpagina staat een foto van het
glas-in-loodraam boven een van de
ingangen van het wooncomplex aan
het Mariaplein in Helden.
Lid worden van
Heemkundevereniging Helden kan
door een mailtje te sturen naar
admin@moennik.nl
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Laatste boeken- en
platenmarkt Bel Canto
Heldens gemengd koor Bel Canto houdt op zaterdag 18 en zondag 19 maart voor de laatste keer haar jaarlijkse
boeken-en platenmarkt in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De vereniging vindt het heel jammer om te
stoppen, maar het werd te veel werk voor de vrijwilligers om het allemaal te regelen. “We krijgen zóveel binnen
dat het niet meer te doen is,” vertelt vice-voorzitster van Bel Canto, Janny Teeuwen.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
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 19 maart
H. Mis 09.30 – t.i.v. H. Jozef, patroon
van de parochie 09.30 uur –
Presentatiemis 1ste Communiecanten
2017
Woensdag 22 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 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)
Overleden: Piet Joosten, 92 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 maart
Geen H. Mis
Zondag 26 maart
H. Mis 11.00 uur
“Het hele jaar door krijgt de vereniging vele boeken, platen, cd’s, spellen
en puzzels binnen. Dat moet allemaal
naar de zolder getild worden waar het
gesorteerd, geprijsd en opgeslagen
wordt. Het was dus veel sjouwen met
de spullen en iedereen weet hoe zwaar
een doos met boeken is”, vertelt Janny.
Het succes van de jaarlijkse markt
werd de vereniging teveel. “We kunnen
het niet meer behappen.” Vooral het
fysieke werk werd wat te veel voor de
leden van de vereniging. “Onze leden
zijn toch wat op leeftijd en kunnen het
fysieke werk niet meer zo makkelijk
doen. De vrijwilligers moeten wel
met plezier en inzet hun werk kunnen
doen.”

Nog geen opvolger
gevonden
Bel Canto zou niets liever zien dan
dat de markt wordt georganiseerd door
een andere vereniging. “Het draaiboek en alles wat over is na de markt
kan overgenomen worden. Tot nu toe
hebben we nog niets vernomen van

andere clubs of verenigingen”, vertelt
Janny. “Ik durf het eigenlijk niet te
zeggen, maar als we geen opvolgers
kunnen vinden, belanden de boeken
waarschijnlijk bij het oud-papier. Dat
willen we natuurlijk voorkomen. Zeker
ook voor de mensen die het bij ons
ingeleverd hebben. Maar ik zie op
dit moment weinig andere mogelijkheden.”

‘Twee jaar tegenaan
zitten hikken’
Het geld dat Bel Canto nu gaat
mislopen, wil het koor op een andere
manier toch veilig stellen. Zo verhuurt
de vereniging een podium en zijn er
andere activiteiten die geld op moeten leveren. Daarnaast hebben ze
nog een andere manier gevonden
Janny: “Via een klik op
www.belcantohelden.nl is het nu
mogelijk om online bestellingen te
doen bij bekende sites als Bol.com,
Thuisbezorgd.nl en noem maar op.
Een gedeelte van het bedrag gaat dan
naar onze kas.

Een hele moderne manier van
geld verdienen voor een vereniging.”
Zo probeert de vereniging toch de
toekomst vast te stellen zonder
de inkomsten van de boeken- en
platenmarkt. Maar naast het financiële gedeelte is het ook mentaal een
tegenvaller. “Het is eeuwig jammer.
Het was een hele moeilijke beslissing
waar we twee jaar tegenaan hebben zitten te hikken”, vertelt Janny.
“We horen ook van veel mensen dat
het een leuk uitje was ieder jaar.
Het is en blijft zonde, maar we weten
ook niet hoe we het anders kunnen
oplossen.”
Met het geld dat de markt
opbrengt, wil het koor dit jaar het
65-jarig jubileum financieren. In het
najaar wordt samen met het Venloos
Symfonie Orkest een concertuitvoering gegeven in Helden en Venlo.
De boeken- en platenmarkt van
Bel Canto vindt plaats op zaterdag
18 maart van 13.00 tot 17.00 uur en
op zondag 19 maart van 09.30 tot
16.00 uur. Locatie is gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Halfvastenhudjesbal Koningslust
Na carnaval komt ook halfvasten al weer snel in zicht. Enkele enthousiaste vrijwilligers organiseren dit jaar voor
de derde keer het 1/2 Vastenhudjesbal op zaterdag 25 maart in Koningslust.
Tijdens de avond zijn er onder
andere optredens van Dees Twieje,
Aod Prinsen en Aod Prinsessen uit
Grashoek, Vur de Joeks uit Helden,
Klèpbókse uit Meijel, Pim van Wylick
uit Kessel, Sjots, Sjeif en oeht de

maot en de Drei Lustige und Eine uit
Koningslust.
Tijdens het halfvastenhudjesbal is
iedereen uitgenodigd om te komen
met een mooi versierd hoedje. Voor
het mooist versierde hoedje heeft de

organisatie een verrassing.
Het halfvastenfeest vindt plaats
in gemeenschapshuis De Sprunk in
Koningslust. Het begint om 20.49 uur,
de zaal gaat om 20.00 uur open.
Toegang is gratis.

Glow in the dark-party
In De Ketter in Meijel wordt op zaterdag 18 maart het 10R-fest georganiseerd. Het feest duurt van 19.30 tot
23.30 uur. Jongerenorganisatie Stichting 10R Events tekent voor de organisatie van het evenement.
Tijdens de glow in the dark-party
draait dj Sjoerd plaatjes en er is een

speciale karaokebar. Het feest is
bedoeld voor jeugd van groep 8 tot 15

jaar. Daarnaast is er een gecontroleerd
opendeurenbeleid.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 maart
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wim
Spreeuwenberg (jaardienst); Rien
Hunnekens-Gielens (jaardienst); Jan
Theeuwen (jaardienst); ouders TielenNooijen en kinderen. In deze viering
zullen de communicanten van 2017
zich aan ons voorstellen.

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 19 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor en
uitvaartkoor t.i.v. lev. en overl. vrijwilligers van de St. Lambertusparochie
b.g.v. de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst; Dien Huijs-Strijbos (zeswekendienst) en Jac Huijs (verj); Cornelia
Berghs en overl.fam.; Ton Hillen en
Martha Hillen-Reijnders en fam; overl.
echtg. Piet en Jacoba VerschaerenJanssen; Niek Bruijnen (jaardienst);
Sjraar Maessen en overl. fam.
Maessen en fam. Janssen
Zondag 26 maart
H. Mis 10.00 uur – Presentatiemis
1ste Communiecanten 2017

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 16 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 18 maart
Geen H. Mis
Zondag 19 maart
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v.
Jan Strijbos (zeswekendienst); Leo
van der Elsen (coll); Piet Slaats (coll);
Peter Johannes Berghs en Gertruda
Maria Berghs-van Heugten (jaard);
Bert Verheijen en Mieke Verheijen-v.d.
Mortel; uit dankbaarheid
Maandag 20 maart
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 21 maart
Geen H. Mis
Donderdag 23 maart
Geen H. Mis

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 18 maart
H. Mis 19.00 – gemengd koor t.i.v.
Anneke Jansen-Bressers (jaardienst/
verj); Anna Dorssers-Janssen en Leo
Dorssers; overl. leden fam. SmeetsEngels
Zondag 19 maart
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Zaterdag 25 maart
H. Mis 19.00 uur Presentatiemis
1ste Communiecanten 2017
Overleden: Nel HermansVorstermans, 84 jaar en Sjraar
Geraeds, 90 jaar
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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
& GEINSTALLEERD!

104,- INRUILKORTING!

899,-

104,- INRUILKORTING!

795,-

599,-

495,-

WARMTEPOMPDROGER / TDB130WP

WASMACHINE / LSPECIAL8

t Energieklasse A++ t Vulgewicht 1-7 KG t 66 dB

t Energieklasse A+++ t Vulgewicht 1-8 KG t 1400 rpm
t Extra lange antikreukfase na elk programma
t De ProTex-trommel beschermt uw kleding

t PerfectDry: droogt alle textielsoorten zeer nauwkeurig
t FragranceDos: voor heerlijk ruikend wasgoed

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!

