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Sporthallen Panningen
geopend
De gerenoveerde sporthallen Piushof in Panningen werden zaterdag 19 maart op feestelijke wijze geopend. Na het officiële openingsmoment en enkele toespraken van
wethouder Roland van Kessel, Gerald Driessen van het gelijknamige bouwbedrijf en Peter op het Veld, voorzitter van Stichting Sporthallen Helden (SSH), vonden in de hallen
diverse demonstraties plaats. Onder andere free runners, turners, volleyballers en zaalvoetballers lieten hun kunsten zien. Tijdens de open middag konden belangstellenden
ook een kijkje nemen in de verbouwde hallen, de sanitaire ruimten die een opknapbeurt hebben gekregen en konden ze de energiebesparende installaties bekijken. De twee
sporthallen dateerden van 1973 en 1999 en waren hard aan een opknapbeurt toe, zo bleek in februari vorig jaar. De gemeenteraad stelde uiteindelijk ruim 1,5 miljoen euro
beschikbaar om de hallen op te laten knappen en de gemaakte meerkosten op te vangen. Ook werd flink geïnvesteerd in duurzame materialen en –oplossingen. Sinds september 2016 zijn de hallen weer in gebruik. (Foto: Jac Willekens)

Omgeving rond Bouwens in Panningen

Verenigingen werken
samen in nieuw Pius Park
Dertien verenigingen en partijen in het gebied achter middelbare school het Bouwens gaan samenwerken in het
nieuwe project Pius Park. De deelnemers aan het project willen door middel van overleg en samenwerken de
toekomst van de verschillende sportverenigingen en accommodaties verzekeren en versterken.
Met Pius Park wordt het gebied in
Panningen dat tussen voetbalvereniging
SV Egchel en sportcomplex Thyas ligt
bedoeld. “Het is niet alleen een
samenwerking tussen sportclubs, maar
ook andere entiteiten die iets voor
elkaar kunnen betekenen in de
toekomst”, vertelt Jan Berkers, voorzitter
van Stichting Thyas. “Het Thyascomplex,
de school het Bouwens en sporthallen
Piushof doen ook mee. Het zijn geen
concurrenten die leden van elkaar

afsnoepen. Het idee is juist dat de
verenigingen en accommodaties samen
sterker staan. Veel partijen zitten vast in
hun eigen cocon. Er moet anders
gedacht worden.”

’Verenigingen samen
sterker staan’
De samenwerking is opgezet om
ervoor te zorgen dat de verschillende
verenigingen ook in de toekomst nog

genoeg leden hebben om mee verder
te gaan. “Het is geen fusie, maar een
manier om samen na te denken en
oplossingen te verzinnen voor het
teruglopend aantal leden en vrijwil
ligers”, gaat Berkers verder. “Het is de
bedoeling dat de verenigingen in de
toekomst op gebieden als dagelijks
werk en bestuur gaan samenwerken.
Voor nu tekenen de partijen alleen een
intentieovereenkomst.”
Lees verder op pagina 04
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CDA wint, Nieuwe Wegen geen zetels

Gemengde gevoelens na verkiezingen
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart
zorgde in Peel en Maas voor gemengde gevoelens. Panningnaar Mustafa
Amhaouch (CDA) behoudt zijn plaats in de Tweede Kamer, maar Meijelnaar
Jaco Verstappen wist met zijn partij Nieuwe Wegen geen zetels te pakken.
Daarnaast won GroenLinks veel zetels, maar verloor PvdA er juist historisch
veel. Voor de gecombineerde PvdA/GroenLinks-fractie in Peel en Maas dus
een heel dubbele uitslag.
Burgemeester Wilma Delissen van
Tongerlo was vooral te spreken over de
opkomst in Peel en Maas. “De opkomst
was gigantisch hoog, dat verraste me
wel”, vertelt ze. “Meer dan tachtig pro
cent. Iedereen zei dat politiek niet meer
leeft, maar deze cijfers laten een andere
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ontwikkeling zien. Ik merkte wel in mijn
omgeving op feestjes en op straat dat
het leefde, maar zo’n hoog opkomst
cijfer is geweldig. Ik ben samen met
gemeentesecretaris Leon Breukers bij
alle stembureaus langsgeweest en het
is nog nooit zo druk geweest. Misschien
dat ook het mooie weer meespeelde,
maar de sfeer in de lokalen was heel
goed. Een feest voor de democratie.”

‘Proefde al goede
sfeer en vertrouwen’
Bij het CDA heerste een dag na
de verkiezingen euforie. De partij
steeg van dertien naar negentien
zetels. Dat betekent voor Panningnaar
Mustafa Amhaouch dat hij zijn
plekje in de Tweede Kamer behoudt.
Het CDA werd in Peel en Maas de
grootste partij met 23,3 procent van
de stemmen. Amhaouch zelf ging van
1.064 naar 2.799 voorkeursstemmen
in de gemeente. Amhaouch: “Ik ben
de inwoners van Peel en Maas heel
dankbaar dat ze zoveel op mij gestemd
hebben. Ik proefde al een heel goede
sfeer en steun en vertrouwen de laatste
weken tijdens het campagnevoeren en
dat heeft zich laten zien. Het was ook
een positieve campagne waarbij ik dicht
bij de mensen ben gebleven, dat heeft
denk ik bijgedragen aan het succes.”
In de coalitiebesprekingen komt het
CDA veelvuldig voorbij als coalitiepartij.
“Het moet gek lopen, willen ze niet
bij ons uitkomen”, vertelt Amhaouch.
“Maar het moet niet ten koste van
alles gaan. We gaan niet meeregeren
om het meeregeren. We gaan het
vertrouwen van de mensen zeker
terugbetalen.”
Het CDA vierde feest, maar voor
de partij Nieuwe Wegen gold dat niet.
Meijelnaar Jaco Verstappen stond lan
delijk op plek dertien van de kieslijst,

maar hij was al blij geweest met één
zetel voor zijn partij. “In eerste instantie
zijn de verkiezingsuitslagen voor ons,
Nieuwe Wegen, als teleurstellend erva
ren. We hadden gedacht en gehoopt
dat we toch minimaal een zetel zouden
kunnen behalen. Dat ondanks een
beperkt budget, zonder vrijwilligers,
nationale tv-aandacht en vooral ook
tijd.” De partij werd namelijk pas
afgelopen november opgericht door
Jacques Monasch, die even daarvoor
opstapte bij de PvdA.

‘Ons resultaat bleek
een kwart zetel’
“Ons resultaat bleek een
kwart zetel te zijn, wat natuurlijk
een prestatie is waar we
trots op mogen zijn”, vertelt
Verstappen. “Nieuwe Wegen gaat
zich de komende maanden verder
verdiepen in de randvoorwaarden voor
de komende vier jaar en wat er voor
nodig is om de partij verder te laten
groeien. We zullen de uitdagingen
en de consequenties verder in beeld
brengen. Er is gedrevenheid om door
te gaan.”
Dan nog de Peel en Maasraadsfractie die het meest gemengd

naar de uitslag keek: PvdA/GroenLinks.
GroenLinks behaalde een winst van tien
zetels tegenover een historisch verlies
van 29 zetels voor de PvdA. “Dat is
natuurlijk heel dubbel voor ons”, vertelt
fractievoorzitster Annigje Primowees.
“We hadden wel een verlies voor
de PvdA verwacht, maar zo’n grote
klap was wel een onaangename
verrassing.”

‘Angstverkondigers
hebben gewonnen’
Primowees vindt niet alleen het
verlies erg, ook de winst voor andere
partijen doet veel met haar. “Het baart
mij zorgen dat rechtse partijen die een
boodschap van angst verkondigen,
zo’n winst geboekt hebben. Die partijen
hameren op onzekerheid terwijl we in
alle Europese lijstjes wat betreft geluk
en voorspoed in de hoogste regionen
eindigen. Mensen hebben het nu goed,
maar zijn dankzij die partijen bang dat
ze het later slecht krijgen.” Het devies
van Primowees voor ‘links’ is samen
werken. “Er moet verbinding plaats
vinden, in plaats van de verschillen
uitvergroten. Door samen te werken
kunnen we er voor zorgen dat ieder
mens meetelt.”

Partij
Aantal stemmen
CDA
6.327
VVD
6.045
PVV
4.471
SP
2.839
D66
2.525
GroenLinks
1.291
50Plus
1.203
PvdA
821
Forum voor Democratie
490
Partij voor de Dieren
486
DENK
143
VNL
122
ChristenUnie
98
Nieuwe Wegen
98
Piratenpartij
59
Ondernemers-Partij
48
SGP
41
Niet Stemmers
20
GeenPeil
14
De Burger Beweging
10
Vrijzinnige Partij
7
Artikel 1
6
LP
5
Totaal stemmen
Totaal kiezers
Opkomst
Blanco
Ongeldige stemmen

27.169
34.042
80,12%
53
53

Onafhankelijke commissie geeft half april duidelijkheid

Later advies over windmolenpark
Een onafhankelijke commissie geeft naar verwachting half april een advies aan het College van B&W van gemeente Peel en Maas over een wind
molenpark in het buitengebied van Beringe. De commissie van drie personen werd door de gemeente in het leven geroepen om een keuze te maken
tussen twee plannen die momenteel ingediend zijn. Op donderdag 16 maart sprak de commissie met de initiatiefnemers van de plannen.
Gemeente Peel en Maas wil in
2020 vier windmolens gerealiseerd
hebben. Er kwamen tot nu toe twee
plannen binnen bij de gemeente die
realiseerbaar zijn. Het gaat om de
initiatieven windmolenpark Egchelse
Heide en windmolenpark Beringe.
Omdat die echter te dicht bij elkaar
zouden komen te liggen, moet een
keuze gemaakt worden. Eerder stelde
de gemeente al criteria vast waar de
windmolenparken volgens hen aan
moeten voldoen. Onlangs werd een
onafhankelijke commissie benoemd
die de twee initiatieven toetst aan de

hand van deze opgestelde criteria.
De commissie geeft rond half
april een advies aan het college, dat
vervolgens een keuze maakt tussen de
plannen. Daarna moet het ‘winnende’
plan overigens nog vergunningen
aanvragen die door de gemeenteraad
goedgekeurd moeten worden.
De gesprekken met de commis
sie op 16 maart verliepen volgens de
initiatiefnemers van windmolenpark
Beringe goed. “De commissie weet
nu hoe ons plan in elkaar zit en had
zich goed ingelezen”, laten ze weten.
“We hopen dat het college het advies

openbaar maakt zodra het binnen is,
zodat wij kunnen zien wat de commis
sie gezegd heeft.”
Ook de initiatiefnemers van
Windmolenpark Egchelse Heide zijn
positief over het gesprek met de com
missie. “We hebben er een goed gevoel
aan over gehouden”, vertelt Jo van
den Beucken. “Ze hadden nog een
paar opmerkingen waar wij naar gaan
kijken. We hebben al veel onderzoeken
gedaan en we hebben voor zover de
papieren bij elkaar, het vergunningen
traject is al ingezet. De gemeente heeft
hier nog niet mee te maken gehad,

dus zij moeten ook uitzoeken hoe
alles in te passen. We verwachten
over twee à drie maanden reactie
te krijgen op de vergunningen die
aangevraagd zijn.”
De onafhankelijke commissie van
de windmolens bestaat uit de heer
Heusschen van Heusschen Copier,
specialist op het gebied van land
schap, de heer Henfling van Henfling
Advies, specialist op het gebied van
omgevingsmanagement en de heer
Van der Veen van bureau Rebel, spe
cialist op het gebied van duurzame
energievoorziening.
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An en Harry Hunnekens oudste tweeling van Peel en Maas

Broer en zus vieren
samen 180 jaar

Volgens vertrouwd recept

Broekmans donker broodjes!

Ze zijn de oudste tweeling van Peel en Maas. An Gommans-Hunnekens en Harry Hunnekens werden op 24 maart
1927 geboren in Grashoek en vieren dit jaar samen hun 90e verjaardag. Het geheim van de twee om oud te
worden? “Goed ademhalen, goed eten, hard werken en sociaal zijn.”

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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“Weet je nog, An? Dat we samen
verstoppertje deden in het bos, of
doktertje speelden? Of die keren dat
we gingen hoepelen op de weg?”,
vraagt de 89-jarige Harry Hunnekens
aan zijn tweelingzus. Het tweetal mag
dan op leeftijd zijn, ze zijn nog erg
kwiek en bij de tijd. Bijna negentig
jaar geleden werden ze geboren in
Grashoek, als middelste kinderen van
Marie en Handrie Hunnekens. An is een
half uurtje ouder dan Harry. Het gezin
had negen kinderen. Daarvan zijn
er nog zes in leven. “De jongste is
inmiddels 84 jaar, de oudste alweer
95”, aldus Harry.

‘Jongste 84 jaar,
de oudste 95’
Pap en mam Hunnekens hadden
vroeger een gemengd boerenbedrijf
met koeien, varkens en een stuk land.
“We hielpen allebei mee”, vertelt An.
“Ik hielp ons mam in huis met de was,
sokken stoppen, aardappels schillen en
dennenappels rapen voor in de kachel.
Harry hielp pap mee op het land met
ploegen.” Harry: “Het was niet anders
toen. Andere kinderen in de klas
moesten dat thuis ook, of je vader nu
arbeider of boer was.” De tweeling leek
vroeger uiterlijk misschien niet zo op
elkaar volgens An, maar kattenkwaad
uithalen deden ze allebei graag.
“Mam kon ons niet bijhouden”, vertelt

An grinnikend. Harry herinnert zich nog
enkele incidenten: van een speldje in
de bil van de kelner die een blad bier
de lucht in gooide van schrik, tot een
ontsnapping via het raam bij pastoor.
“Als we dan betrapt waren, kwamen
we het wel te weten”, aldus Harry.
“Mam droeg zwarte klompjes met
riempjes en trapte die dan tegen onze
schenen als straf.”

Kaarten tot
middernacht
Broer en zus wonen allebei nog
in hun eigen huis en hebben een boel
hobby’s. An werkte tot haar huwelijk
bij de coöperatie in Grashoek. In 1952
trouwde ze met Ben Gommans.
Ze kregen drie kinderen en inmid
dels is de familie uitgebreid met vijf
kleinkinderen. Na hun pensionering
verhuisde het stel van Grashoek naar
Koningslust, waar An nu nog steeds op
zichzelf woont. Haar man Ben overleed
in 2004. “Hoe ik zo oud ben gewor
den? Goed ademhalen en goed eten”,
vertelt An met een knipoog. “Ik ga nog
elke week naar de dagvoorziening, doe
aan koersballen en kaart regelmatig
met de buurvrouwen. Dan beginnen
we om 20.00 uur en gaan we tot mid
dernacht door. Ook met oud op nieuw
blijven we samen tot een uur of vijf ’s
morgens op.”
Broer Harry, ook wel ‘Hayke’

genoemd, woont in Grashoek.
Zijn vrouw Dien overleed negen jaar
geleden. Ze hebben samen vijf kinderen
en een hele bups kleinkinderen.
“Hard werken, leuke hobby’s hebben
en sociaal zijn, hebben er mede voor
gezorgd dat we zo oud worden”, vertelt
Harry. “Ik denk dat dat belangrijke
dingen zijn in het leven.” Al jarenlang
gaat hij elke woensdagmiddag met
de ‘oude kadetjes’ handboogschieten
bij Onze Vrije Uren (OVU) in Grashoek.
Vroeger speelde hij toneel en mocht hij
de mijter en tabberd aan als Sinterklaas
in Grashoek aankwam. “Vorig jaar heb
ik een oorkonde van de KBO gekregen,
omdat ik veertig jaar lid was. Ik heb
altijd mijn lidmaatschap betaald,
maar nooit tijd gehad om erheen te
gaan.” Harry heeft daarnaast nog een
postzegelverzameling, een smartphone
om in contact te blijven met iedereen,
een eigen Facebookpagina, een tuin
die onderhouden moet worden en een
hondje, genaamd Toffee.

Handboogschieten
met ’de kadetjes’
An en Harry vieren hun verjaardag
onder andere samen met een diner
bij gemeenschapshuis De Sprunk in
Koningslust. An: “We krijgen soep
vooraf, daarna aardappelpuree met
zuurvlees en groenten en als toetje
rijstepap met pruimen.”

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Verenigingen werken
samen in nieuw Pius Park
Eén van de ideeën die de vereni
gingen bedacht hebben, is het invoeren
van een sportpas. Daarmee zouden
leden bij alle aangesloten partijen
kunnen gaan sporten. “Dan hoef je niet
alleen aan jongeren van de school te
denken”, aldus Berkers. “Het kunnen
ook gepensioneerden zijn die samen
willen sporten en overdag tijd heb
ben. Het moet veel meer maatwerk
worden.”

Niet alleen voor
sportclubs

Boomfeestdag Egchel
De kinderen van groep 6 en 7 van basisschool De Kemp uit
Egchel deden op woensdag 22 maart mee aan de nationale
Boomfeestdag. De leerlingen voorzagen het duurzaamwonen
project Giel Peetershof van een heg rondom het terrein. De
kinderen bleken natuurtalenten en waren een uur te vroeg klaar
met de klus. Later op de ochtend werd op het hof nog een tafeltje
onthuld ter nagedachtenis aan de naamgever van het duurzame
project: oud-pastoor Giel Peeters.

In de toekomst kan het gebied
nog uitgebreid worden. Dat geldt
ook voor het aantal organisaties.
“Een samenwerking met bijvoorbeeld
de KBO of kinderopvangorganisatie
is mogelijk”, vertelt Wim Joosten,
voorzitter van volleybalvereniging
VC Olympia. “Het project is bedoeld
voor de sport, maar het kan breder
getrokken worden. We willen klein

beginnen en van daaruit verder
kijken.”
Vooral het Bouwens kan een grote
rol gaan innemen in het toekomstige
gebruik van de accommodaties, denkt
Roy Simons van Bureau 9, een bedrijf
dat initiatieven rondom sport onder
steunt en vanaf het begin is betrokken
bij het project. “Op de school zitten
1.600 leerlingen. Dat zijn behoorlijk
veel potentiële gebruikers van het
sportpark. Zij kunnen ook op andere
manieren een bijdrage leveren, zoals
het bijhouden van de website of het
maken van vlogs.”

‘Belangrijk om aan
toekomst te denken’
Nog niet alle verenigingen in
de buurt sluiten zich aan bij het
project. “SV Egchel tekent nog niet.
We hopen dat in de toekomst ook
andere verenigingen uit de buurt
zich aanmelden”, vertelt Simons.

“Denk aan Jong Nederland Panningen,
de tennisclub en de voetbalvereniging,
maar bijvoorbeeld ook de moskee.”
De gemeente is blij met het
initiatief dat de verenigingen tonen.
“We zijn enthousiast dat clubs over hun
grenzen heen durven kijken en niet
wachten tot er iets gebeurt”, vertelt
wethouder van sport Roland van Kessel.
“Ze denken na over de toekomst en
dat is belangrijk. Verenigingen weten
te weinig van elkaar en met dit soort
samenwerkingen kunnen ze samen
manieren bedenken om te overleven.”
Deelnemers aan het Pius Park zijn
vooralsnog Atletiek Helden, judover
eniging JC Helden, turnverenigingen
Concordia Panningen en SSS Helden,
volleybalvereniging VC Olympia uit
Panningen, Wielerclub Midden Limburg,
tafeltennisverenigingen TTC Helden
en TTC Panningen, gemeente Peel
en Maas, sporthallen Piushof, het
Bouwens, Stichting Cultuurpad en
onderwijsorganisatie Prisma.

Beringse fusie-organisaties druk doende

Nieuwe webpagina Steingood
Maasbreeseweg 18
5981 NB Panningen
tel. 077-308 29 89
fax 077-308 28 35
info@molenaarcarseats.nl
www.molenaarcarseats.nl
www.carseats.nl
Auto bekleding reparatie
Banken en stoelen op maat
Vrachtwagenstoelen / reparatie
Bijrijdersbanken

Dubbelcabine ombouw
Wanden en kussensets
Bull- en Side bars
Cabrioletkappen

Ben jij 16 jaar of ouder en gemotiveerd om ons vak te leren?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een

allround medewerker

De Beringse dorpscoöperatie Steingood is bezig met het maken van een nieuwe webpagina. De oude pagina op
de website van gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe is inmiddels uit de lucht gehaald. Op de nieuwe pagina
komen alle bijgewerkte contactgegevens van het overleg te staan.
Dorpsoverleg Beringe en Dorpscoö
peratie Steingood zijn op 1 januari
samengevoegd tot één organisatie.
Ze gingen in elkaar op, omdat de
werkzaamheden van beide partijen
steeds meer in elkaar opgingen, liet
het bestuur toentertijd weten. De
werkgroepen bleven ongewijzigd bij de
fusie.
Zaken waar de coöperatie mee
bezig is, zijn bijvoorbeeld de plannen
voor Beringe Buiten. Dat wordt een
gezamenlijk complex van voetbal
vereniging VV BEVO, tennisvereniging

LTC BEVO, jeugdorganisatie JWB en de
duivenclub. “Dat verloopt nog traag in
verband met het rondkrijgen van de
financiering, maar de plannen liggen
klaar om uitgevoerd te worden”, laat
Steingood weten.
Andere dingen waarmee de coöpe
ratie bezig is, zijn de kerk en pastorie
en het belevingsplein voor de basis
school die vanaf september vorig jaar
weer geopend is. “We zijn met paro
chiecluster St. Vincentius in gesprek hoe
we de kerk en pastorie kunnen behou
den voor Beringe”, aldus Steingood.

“Voor het belevingsplein, waar de kerk,
het gemeenschapshuis en de school
aan liggen, hebben we geld klaarliggen
en dit kan in overleg besteed worden.”
Verder is de coöperatie samen met de
gemeente bezig de pilot Zorg aan huis
gestalte te geven. Dat moet 1 januari
klaar zijn.
Neem voor meer vragen over
Beringe of om lid te worden van de
coöperatie contact op met
steingood@infoberinge.nl en voor
informatie over gemeenschapshuis
De Wieksjlaag via info@wieksjlaag.nl

die in ons team aan de slag wil. Als je al CO2 kunt lassen is dat een pré.
Wij bieden leuk afwisselend werk in een groeiend bedrijf en een salaris
conform de metaal cao. Wil jij ons vak leren stuur dan je cv en een motivatie
naar Bob Molenaar: info@molenaarcarseats.nl of bel voor vragen naar
077-3082989

VRIJDAG 24 MAART

RADLER TREFFEN

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar – met DJ
Aanvang 20.30 uur

ZATERDAG 25 MAART

HALFVASTEN BAL

Met diverse optredens o.a. Marleen Rutten
Entree gratis

HALLO in Praag
Nicole Heeskens uit Meijel bezocht onlangs de Tsjechische hoofdstad Praag. Ze ging niet alleen
richting het Midden-Europese land, maar met twee bevriende stellen. Als één van de publiekstrekkers
mocht de Karelsbrug niet ontbreken op het to do-lijstje in de Gouden Stad.
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Panningnaar aangehouden
na steekpartij Eindhoven
Een Panningnaar is zaterdag 18 maart aangehouden in Eindhoven.
De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn geweest bij een steekpartij.
Daarbij raakten drie personen gewond.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
gingen twee groepen jongeren met
elkaar op de vuist in een parkeergarage
bij Stratumseind in Eindhoven. De poli
tie kreeg om 04.15 uur een melding
van de vechtpartij. Een auto ging er
op hoge snelheid vandoor. Na een
achtervolging troffen agenten bij het
ziekenhuis in Eindhoven een man met
een steekwond aan in de auto. Hij werd
aangehouden. Een tweede verdachte

Zwembad Kessel ontvangt cheque
Stichting Zwembad Kessel heeft een bijdrage van 4.500 euro ontvangen van het Rabobank Fonds
Maatschappelijke Projecten. Daarmee worden door de bank maatschappelijke initiatieven ondersteund.
Het zwembad in Kessel, dat dit jaar vijftig jaar bestaat, wil met het geld een nieuw waterspeeltoestel
aanschaffen. Voorzitter Luc Verkoelen van het zwembad is ontzettend blij. “Zwembad Kessel is een
ontzettend gedragen initiatief in de Kesselse gemeenschap. Het vijftigjarig jubileum is een mooi
moment om daarbij stil te staan maar ook om weer te bouwen aan een nieuw hoofdstuk. De bijdrage
helpt ons daar ontzettend bij en is ook een beloning voor de inzet van alle vrijwilligers.”

was gewond geraakt aan zijn hoofd.
Ook hij werd in de boeien geslagen en
naar het ziekenhuis overgebracht, net
als een derde persoon. In totaal werden
negen mannen aangehouden. Ze zijn in
de leeftijd van 17 tot 23 jaar en afkom
stig uit Geldrop, Eindhoven, Lieshout,
Helmond en Panningen. De mannen
zitten vast of liggen nog in het zieken
huis en worden verhoord. De politie
onderzoekt het incident.

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Einde project uitstellen tot 31 december

‘Pilot hulp bij
huishouden verlengen’
Het College van B&W van Peel en Maas wil de pilot hulp bij het huishouden verlengen. Het proefproject liep
eigenlijk van 1 mei 2016 tot en met 30 april dit jaar, maar het college wil dat verlengen tot 31 december 2017.
“Met die extra tijd kunnen we sommige vraagstukken, die wat meer tijd kosten om uit te zoeken, onder de loep
nemen”, laat de gemeente weten. De gemeenteraad beslist op dinsdag 11 april of het project verlengd wordt.
De pilot hulp bij het huishouden
loopt sinds 1 mei vorig jaar in de dorpen
Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel.
Het doel van het project is een nieuwe
werkwijze te organiseren van hulp
bij het huishouden. Voorheen gingen
vragen om hulp in het huishouden
altijd via de gemeente, maar binnen
de pilot is dat niet het geval. De dorpen
hebben een eigen dorpsondersteuner
waar hulpvragers terecht kunnen met
hun vraag. De ondersteuner bepaalt
vervolgens in overleg met de hulpvrager
of en hoeveel uur per week hulp nodig
is. Er geldt een maximum van drie uur
per week. “Deze nieuwe werkwijze
bevalt van alle kanten heel goed”,
laat de gemeente weten. “Het gaat
veel sneller dan voorheen en het is
toegankelijker. Op deze manier kan er
beter maatwerk geregeld worden voor
de hulpvragers in de kernen en zo nodig

ook informele hulp ingeschakeld worden
vanuit het dorp zelf. Uit evaluaties blijkt
ook dat alle betrokkenen enthousiast
zijn over de pilot.” Toch hadden de
gemeente en dorpsondersteuners
meer tijd nodig om zeker te zijn van
de zaak. “Er zijn nog wat vragen over
de landelijke regelgeving die we nog
moeten uitzoeken. Een jaar is zo voorbij
en die tijd bleek toch net wat te kort om
alles goed uit te zoeken.”

‘In 2021 alle kernen
aan de slag’
Na het aflopen van de pilot
periode op 31 december gaat weer
een nieuwe pilot van start. “Het gaat
dan om een driejarige pilot waarbij
ook andere dorpen van Peel en Maas
kunnen aansluiten zodat de werkwijze
overal ingevoerd kan worden”, laat de

gemeente weten. “Na die drie jaar,
in 2021, hopen we dat alle kernen
meedoen aan de nieuwe werkwijze
rondom hulp in het huishouden.”
De begeleidingswerkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van de
deelnemende kernen Kessel, Kessel-Eik,
Koningslust en Meijel, hield op woensdag
8 maart een bijpraatsessie met alle ker
nen van Peel en Maas die nog niet mee
deden aan de pilot. “Alle kernen waren
op deze avond vertegenwoordigd. Na een
inhoudelijke presentatie, het uitwis
selen van ervaringen en het aanbieden
van begeleiding werd de avond positief
afgesloten. De overige kernen hebben
de intentie uitgesproken om, ieder in
hun eigen tempo, de komende jaren
aan te sluiten bij de nieuwe werkwijze
hulp bij het huishouden als algemene
voorziening”, schrijft de gemeente over
de bijeenkomst.

Drie mannen aangehouden

Panningnaar bij woningoverval
bedreigd met mes en knuppel
De politie heeft dinsdag 14 maart drie mannen aangehouden. Ze zouden kort daarvoor een woning hebben
overvallen in Panningen. Daarbij werd de bewonder bedreigd.
De inbrekers zouden met geweld
de woning zijn binnengedrongen.
Eenmaal binnen bedreigden ze de
bewoner met een mes en knuppel.
Daarna doorzochten de drie man
nen de woning. Volgens de politie is

er een onbekend geldbedrag en een
laptop buitgemaakt. Om 20.30 uur werd
de politie gealarmeerd. De overvallers
vluchtten na de overval met een per
sonenauto. De gealarmeerde agenten
zagen deze auto over de Napoleonsbaan

bij Neer rijden. Met hulp van meerdere
politieauto’s werden de overvallers
tot stoppen gedwongen. De drie inzit
tenden, een 36-jarige man uit Weert
en twee mannen van 23 en 25 jaar uit
Heerlen, werden aangehouden.

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Pakstation Venlo B.V.
Pakstation Venlo B.V. is een onderdeel van de Weyers Group en
is gespecialiseerd in het verpakken en ompakken van groente en
fruit voor diverse klanten in de hele wereld. Pakstation Venlo B.V. is
gevestigd op Fresh Park Venlo gelegen aan de Venrayseweg 192.

Wij zijn voor de periode maart t/m oktober op zoek naar een:

Administratief
medewerk(st)er

(fulltime)

Wat ga je doen?
Samen met ons administratieve team voer je inkoop- en
verkoopleveringen in in ons SAP-systeem. Tevens zal het verwerken van
orders en bijhouden van voorraden tot dedagelijkse werkzaamheden
behoren. Dit alles vindt plaats in ons SAP-systeem.

Wij zoeken:
• Een enthousiaste en leergierige teamplayer;
• Minimaal hbo werk-/denkniveau (of aantoonbare werkervaring);
• Stressbestendig, flexibel, representatief, sociaal, gedreven en met
oog voor detail;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit (wisselende werktijden tussen 4.30 uur
en 20.00 uur);
• Relevante administratieve ervaring met SAP-programma’s;
• Kennis van de Duitse, Engelse en/of Poolse taal in woord en
geschrift is een pre;
• Ervaring in de AGF-branche of ruime werkervaring in de agrarische
sector.

Wij bieden:
Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch bedrijf
met een passend salaris zoals in de AGF-sector staat aangegeven.

Spreekt dit je aan?
Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen versterken,
stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar RuudVosbeek@weyersgmbh.de
of bel voor informatie 077 - 306 86 09.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Dankbetuiging

Zo kort geleden is het plotselinge overlijden van

Jos Knapen
Het is nog steeds moeilijk te bevatten
om het een plekje te geven.
Wij hebben heel veel steun kunnen putten
uit de vele kaarten,
het warme medeleven en de bloemen.
Het is heel goed te weten dat zoveel mensen
met ons meeleven en ons steunen.
Wij willen u allen hiervoor hartelijk danken.
Marij Knapen – Rutten
en kinderen
Helden, maart 2017

Piet Leijsten

Evertsoord, * 6 maart 1954

echtgenoot van

Grashoek, † 15 maart 2017

Ine Leijsten - Hunnekens
pap en opa van
Maastricht:
Mieke en Tim, Lars
Egchel:

Mike en Christian
familie Leijsten
familie Hunnekens
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Nog zoveul te doon.
Tied te kort veur al dien plannen.
“Mer Piet, alles kumpt good.”
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

Corr.adres: familie Leijsten
Helenaveenseweg 6
5985 NM Grashoek
Woensdag 22 maart hebben we afscheid genomen van Piet.

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL
Dankbetuiging

Dankbetuiging

We willen u danken voor het medeleven na het overlijden
van mijn man, ons pap, schoonvader en opa

Lieve mensen, uw medeleven na het plotseling overlijden van mijn
man, “ozze pap”, schoonvader en opa

Jos Snijkers
Uw blijken van medeleven waren overweldigend.
Familie Snijkers

Jo Lenders
en de grote belangstelling bij de uitvaart maken het voor ons heel
moeilijk iedereen persoonlijk te bedanken.Daarom willen wij u
graag op deze wijze danken voor alle reacties.

Een speciaal woord van dank aan het personeel
van St. Jozef Wonen en Zorg voor de goede zorgen.

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

Tiny Lenders-Sijbers
Johan †
Yvonne en Ron
Jill en Mike
Nick

Graag willen we iedereen bedanken voor de warme
belangstelling, de vele aanwezigen bij de uitvaart,
de vele kaarten en natuurlijk de vele troostende woorden
na het overlijden van

Sjang Evers

Kent u het gemak
van onze

Panningen, maart 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 1 april om
19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te
Panningen.

Hartelijk dank hiervoor.
Kinderen en kleinkinderen Evers

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop tulpen in diverse kleuren
van maandag t/m zaterdag van
12:00u tot 13:00u gesloten. Pubben
C.V. Helenaveenseweg 8b Sevenum.
Restorative Aerial Yoga.
Deze nieuwe therapeutische vorm van
yoga ervaren? Een proefles is gratis!
Kijk op: www.lekkerlaeve.nl
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.
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

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.
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.
Verse groenten te koop.
Te koop verse groenten en fruit vrijdag
en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
Keup 4a Egchel.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Nieuwe EHBO-cursus.
EHBO-diploma in 6 morgens?
Start 13-05 www.ehbopanningen.nl

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
www.veld-tuinplanten.nl
Veel srt. hortensia o.a. annabelle,
magical, Rhodo, azalea, viburnum
e.a. heesters (op stam). Laurier, taxus,
bomen, bodembedekkers. Info
06 40 32 71 08 open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg Maasbree.

Livingstore Panningen. Voor
manden, lampen, tassen en unieke
sfeerdecoraties, kom kijken bij
Livingstore, Schoolstraat 55, Panningen.
Huis kopen/verkopen Portugal.
Als Nederlandse makelaar werkend
en wonend in de Algarve help ik
u graag verder. Werkzaam voor de
grootste vastgoedmakelaar in de
wereld Century21. www.century21.pt/
consultor/smaia smaia@century21.pt
Yoga in Helden. Trix Beckers-van
Rossum www.yogahelden.com
06 12 30 13 25.

Gevraagd tuinman voor het
onderhouden van een grote tuin.
Voorkeur vutter, tijden zelf in te delen.
Info na 18.00 uur tel. 077 465 27 58.

Te koop/ te huur parkeerplaats
onder De Pit. Huurprijs 60 euro per
maand. Koop in overleg voor info.:
Van Mullekom 06 25 06 27 34 of
jvanmullekom@home.nl

Woning met aanleunwoning.
Te koop ruime woning met aanleunwoning in Helden. Gebruiksoppervlak
345 m², totaal oppervlak 1209 m².
Uitermate geschikt voor mantelzorg
of bedrijfsruimte aan huis. Nadere
informatie tel. 06 40 35 44 38.

Private Label Meubelatelier
Voor het herstofferen en repareren
van Uw bank, fauteuil, boot,
caravan, etc. Ook nieuwe banken en
relax fauteuils met sta-op functie.
Woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077-3903715

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.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.

OOK WIJ SPELEN
MET UW AUTOLAK!

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Reanimatie en AED cursus. Volg een
cursus reanimeren en AED bedienen in
3 avonden. In Panningen op dinsdag 4,
11 en 18 april. Voor meer informatie:
secretarisheldenreanimeren@gmail.com.

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

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

Slootsekuilen 5, Beringe
077 - 307 71 77
www.noordervaart.nl
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Project Schone Maas
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Vrijwilligers ruimen
Maasoevers op

Informatiebus Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg

Na een periode van hoog water ligt er veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. In maart en april worden in
het kader van het project Schone Maas ongeveer 155 gebieden langs de Maas schoongemaakt door ruim 2.286
vrijwilligers. Bijvoorbeeld in Kessel en Kessel-Eik.

De informatiebus ‘Werk en Mantelzorg Buzz’ staat op woensdag
5 april bij Bakkerij Broekmans in Panningen. Met de actie wil organisator
Stichting Werk&Mantelzorg het thema ‘werk combineren met mantelzorg’
bespreekbaar maken.

Vrijwilligers ruimen de Maasoevers op
De eerste groepen gingen op
zaterdag 18 maart aan de slag, maar
er wordt tot mei in alle Limburgse
gemeenten opgeruimd. De organisatie
benadrukt het belang van de opruim
acties: “Gebeurt dit niet, dan belandt
het afval door de wind of het regenwa
ter in de Maas. Uiteindelijk stroomt het
afval naar zee en de oceanen, waar de
plastic soep veel schade toebrengt aan
het zeeleven.”
In Kessel en Kessel-Eik vindt de
opruimactie plaats op zaterdag 1 april,
vanaf 09.00 uur. De actie begint vanaf

de Mussenberg naar de overs van
Veers. Verzamelpunt is de kapel aan
de Maasstraat in Kessel-Eik. Verwacht
wordt dat de actie tot ongeveer
12.00 uur duurt. Hiervoor aanmelden
kan via schonemaas@ivnhelden.nl
of via telefoon bij Harrie Peeters, op
077 462 21 49 of 06 31 68 73 24.

Plastic soep
Onder andere provincie
Limburg, Rijkswaterstaat Limburg,
IVN, gemeenten, waterschappen,
terreinbeheerders en onderzoekers op

het gebied van plastic afval begonnen
in 2013 met het project Schone Maas.
Elk jaar werd er meer afval opgehaald
door een groeiend aantal vrijwilligers.
In 2016 startte Schone Maas naast
opruimacties ook met onderzoek naar
de oorsprong en samenstelling van het
afval. Zo kan ook de bron van het pro
bleem worden aangepakt. In samen
werking met studenten van de Open
Universiteit Maastricht wordt dit afval
verder onderzocht.
Kijk voor meer informatie op
www.schonemaas.nl/limburg

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

Werk combineren
met mantelzorg
De landelijke campagne
‘Werk en Mantelzorg Buzz’ is
door Stichting Werk&Mantelzorg
gestart in opdracht van de minis
teries van Volksgezondheid Welzijn
en Sport, Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Dit om ervoor te
zorgen dat Nederlandse werkgevers
mantelzorgvriendelijker worden.
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel
en Maas ondersteunt het project in
Peel en Maas.
Met de ‘Werk&Mantelzorg Buzzon-tour’ trekken vertegenwoordigers
van de Stichting Werk&Mantelzorg
door heel Nederland om in elke
provincie zoveel mogelijk mensen te
informeren. Ze brengen werkgevers
en werknemers met elkaar in gesprek
en zodat ervaringen van werkgevers
die al mantelzorgvriendelijk beleid

voeren kunnen worden uitgewisseld.
De Limburgse Buzztour start op
woensdag 5 april in de gemeente
Peel en Maas bij Bakkerij Broekmans
in Panningen. Van 08.30 tot 10.30 uur
staat er een informatiebus voor de
bakkerij. Deze is vrij toegankelijk voor
werkgevers, werkende mantelzorgers
en overige belangstellenden
die geïnteresseerd zijn in dit
thema. Tegelijkertijd vindt er van
09.00 tot 11.00 uur een Werk en
Mantelzorgontbijt plaats met werk
gevers, HR managers en werkende
mantelzorgers uit Peel en Maas.
Tijdens dit ontbijt gaat men elkaar in
gesprek over dit thema. Aanmelden
hiervoor kan nog tot 31 maart bij
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg
door te bellen met Piet Selen via
077 307 73 50 of een mailtje te
sturen naar p.selen@vorkmeer.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Een erfenis: wat nu?
Situatie (namen zijn ﬁctief): Bart en Tijn zijn broers. Hun vader Piet is een
aantal jaren geleden overleden; moeder Maria leeft nog. Recentelijk is de
enige broer van vader Piet, Klaas, overleden. Hij was vrijgezel en had geen
kinderen. Piet en ook Bart en Tijn hadden al heel lang geen contact meer
met Klaas. Tot verbazing van Bart en Tijn worden ze benaderd door de notaris met de mededeling dat zij erfgenamen zijn van Klaas. Ook wordt hun
gevraagd of zij de nalatenschap van Klaas willen aanvaarden. Bart en Tijn
vragen zich af wat te doen.
Vraag: hoe komt het dat Bart en Tijn erfgenamen van Klaas zijn?
Klaas had geen testament gemaakt. In zo’n geval regelt de wet bij overlijden
precies wie de erfgenamen zijn en voor welke delen zij erven. Dit wordt het
versterferfrecht genoemd. De wet kent vier groepen erfgenamen die achtereenvolgens erven uit de nalatenschap van de overledene:
1. de echtgenoot van de overledene tezamen met diens kinderen;
2. de ouders van de overledene tezamen met diens broers en zussen;
3. de grootouders van de overledene;
4. de overgrootouders van de overledene.
In de situatie van Klaas zijn er geen erfgenamen aanwezig in groep 1.
Derhalve wordt er gekeken of er bloedverwanten in de tweede groep aanwezig zijn; deze zijn er, namelijk de kinderen van overleden broer Piet.
Bart en Tijn erven bij plaatsvervulling.

Nog één keer langs stapels
boeken
Diverse boeken- en platenliefhebbers struinden zaterdag 18 en zondag 19 maart langs de meterslange
schappen tijdens de laatste markt die door gemengd koor Bel Canto uit Helden werd georganiseerd bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Na het jarenlang georganiseerd te hebben, werd het te veel
werk voor de vrijwilligers. Met het geld dat de laatste markt heeft opgebracht, wil het koor dit jaar haar
65-jarig jubileum financieren. Dat wordt onder andere gevierd met een concert in Venlo en Helden, samen
met het Venloos Symfonie Orkest. Een opvolger voor de markt heeft Bel Canto nog niet gevonden.

Plaatsvervulling
Plaatsvervulling houdt in dat de kinderen van Piet zijn plaats als erfgenaam
van Klaas innemen.
Vraag: moeten Bart en Tijn de erfenis aanvaarden?
Bart en Tijn weten eigenlijk helemaal niks van Klaas, behalve dat hij een
levensgenieter was. Het is belangrijk dat Bart en Tijn beslissen wat ze met
de erfenis willen. Zolang ze geen keuze hebben uitgebracht is het ook belangrijk dat ze geen zaken voor Klaas regelen. Bart en Tijn hebben drie
mogelijkheden in het aanvaarden of niet van de erfenis, namelijk:
zuiver aanvaarden, beneﬁciair aanvaarden of verwerpen.
In een volgende column zal op deze drie varianten worden ingegaan.
Meer weten over erfenissen? Neem contact met ons op of bezoek onze
gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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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

De tekenfilm van Tarzan vind ik super.
Vroeger keken wij deze ook altijd. Ik
heb hem heel vaak gezien en als ik één
film zou moeten kiezen, dan zou het
dus deze film zijn. Doordat ik hem zo
vaak gezien heb, heeft het een indruk
Wat deed je als kind het liefst?
op mij achtergelaten.
Als kind speelde ik het liefst buiten.
Dit deed ik samen met mijn oudere zus Wat is je leukste en wat is je stomste
en jongere zusje en andere kinderen uit vak op school?
de straat. Ook ging ik in de zomer vaak Het klinkt misschien raar, maar mijn
met pap of mam buiten badmintonnen favoriete vak op school is wiskunde.
of met het gezin wandelen in het bos
Ik ga altijd met plezier naar de les.
en dan gaan kijken bij de geitjes.
Niet alleen omdat ik het een makkelijk
Welke herinnering bezorgt je
vak vind, maar ook omdat ik men
kippenvel?
sen help die er moeite mee hebben.
Toen we klein waren, gingen we samen Mijn minst leuke vak op school is aard
met opa en oma op fietsvakantie.
rijkskunde. Ik vind het niet perse een
Iedere dag fietsten we dan naar een
stom vak, maar ik heb er niet zo veel
andere bestemming. We hebben enorm interesse in.
veel gelachen, bijvoorbeeld over steen Wat is je favoriete hobby?
tjes die door opa’s elektrische rolstoel
Dat is voor mij een makkelijke vraag,
tegen oma aanvlogen. Aan het einde
dat is namelijk sporten. Het maakt niet
van de week waren we super trots op
uit welke sport, als ik er mee bezig
het aantal afgelegde kilometers.
ben, vind ik het helemaal geweldig.
In welke bestaande film zou je zelf
Zelf doe ik jiujitsu en sportklas op
willen spelen?
school. Van kleins af aan ben ik een
Lotte Krebbekx
15 jaar
Maasbree
Blariacumcollege

aan
Lotte Krebbekx

echte sportfanaat.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik denk dat veel mensen deze versla
ving met mij delen. Ik ben namelijk
verslaafd aan muziek. Als er muziek
aanstaat, voel ik me vrolijker en
hangt er een leukere sfeer. Op school
mogen we nu tijdens de lessen muziek
luisteren en ik merk dat ik mij daardoor
beter kan concentreren. Nu luister ik
dus bijna 24/7 muziek.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Twee jaar geleden zijn we met familie
naar Texel geweest. Op dat moment
waren we helemaal gek van Jochem
Myjer. De hele week hebben we het
liedje irritatiefactortje gezongen en
uiteindelijk er een eigen versie van
gemaakt. Iedere keer als ik dit liedje
hoor, denk ik terug aan deze tijd.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik kan mijn stijl niet in één woord
omschrijven, maar ik draag mijn haar
en kleren zoals ik dat zelf leuk vind.
Niet veel mensen dragen mijn stijl,

maar het gaat richting de skaterskant.
Mijn haar is al een hele tijd kort, omdat
ik dat zelf erg leuk vind.
Wat is je droombaan?
Op dit moment zou ik het liefst bio
medisch wetenschapper willen zijn.
Dan combineer je de vakken biologie,
natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn opa. Hij is
helaas al bijna drie jaar geleden overle
den. Vanaf kinds af aan kijk ik al op tegen
mijn opa. De man die met iedereen goed
kon opschieten, altijd een oplossing kon
bedenken en de leukste grapjes uit zijn
mouw kon schudden. Ik hoop dat men
sen mij later ook zo zien.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik mensen
wil helpen met dingen die moeilijk zijn.
Samen met diegene wil ik dan een
oplossing voor het probleem zoeken.
Mijn slechtste eigenschap is dat
wanneer ik grapjes maak, ik soms niet
in de gaten heb wanneer het genoeg
is. Voor anderen is het dan soms niet
meer grappig.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste vind ik dat je elkaar
door dik en dun kunt vertrouwen.
Je moet alles kunnen vertellen, zonder
dat iedereen weet wat je verteld hebt.
Ik heb op dit moment een groepje
vrienden waar ik alles aan kan vertellen.
Hond of kat?
Een hond. Na jaren zeuren hebben wij
sinds vijf maanden een hond. Zijn naam
is Lobbes. Hij past qua karakter super
goed bij ons: hij is eigenwijs, super druk
en ‘s ochtends niet vooruit te branden.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou heel goed willen zijn in judo,
omdat ik dat zelf ongeveer vijf jaar
gedaan heb. Ik ben toen gestopt, omdat
er op dat moment weinig uitdaging
voor mij was. Achteraf heb ik daar spijt
van, want ik vind judo een erg leuke
sport en het lijkt mij geweldig om dit op
hoog niveau te kunnen doen.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Vroeger hadden mijn zus en ik een
skateboard gekocht, omdat we altijd
naar de serie Zeke and Luther keken.
Dit was een programma over twee
skateboarders en dat wilden wij ook.
Als ik nu aan het zappen ben en het
programma is op tv, dan kan ik het niet
laten om toch nog even te kijken en
herinneringen op te halen.

Meijelseweg 51 | Beringe | T (077) 466 9194
www.buitenhuisberinge.nl

Herinne
ringen
Op de vraag ‘wat zou je
nooit weggooien? in de
15-vragen-interviews,
antwoordden negen van de tien
geïnterviewde jongeren zijn dat
zij foto’s en video’s van vroeger
nooit weg zullen gooien.
Al heb ik de fotoalbums van
mijn vroegere jaren al tig keer
doorgebladerd, het blijft leuk om
de map te bekijken die vol
geplakt is met onder andere
babyfoto’s, foto’s van tripjes
naar pretparken en vakanties en
kiekjes van het dagelijks leven.
Hoe komt het eigenlijk dat we
zoveel waarde hechten aan
foto’s?
Men hecht steeds meer
waarde aan foto’s. Door middel
van de foto’s en video’s kun je
momenten vastleggen uit je
leven die je nooit meer zult
meemaken, maar hierdoor kun
je dit moment wel ‘herbeleven’
door even naar de foto te kijken
en weer met je gedachten bij dit
moment te zijn. Deze foto zal
iemand een bepaald gevoel
geven en herinneringen
oproepen over het verleden.
Men hecht niet alleen meer
waarde aan foto’s, maar kan ook
veel makkelijker een foto maken
dan vroeger. Bijna iedereen
heeft tegenwoordig een
smartphone waar men op elk
moment van de dag een foto
mee kan maken.
Laatst liet iemand mij heel
anders naar het ‘fototijdperk’
kijken. Zij vertelde dat ze op
vakantie mensen alleen maar
met hun camera zag rond
zwaaien. Ze concludeerde hieruit
dat mensen helemaal niet meer
bewust bezig zijn met het feit
dat ze nu op de Eifeltoren staan
of een kijkje nemen over de
Grand Canyon. Men is volgens
haar te veel gefocust op het
maken van foto’s en het
vastleggen van momenten.
Ik kan mezelf hier wel in vinden
en zal de volgende keer op
vakantie meer met mijn eigen
ogen kijken dan door de lens
van mijn camera te staren.
Daphne

en zo 09
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GEPLUKT Piet Blankers

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.

lichte, maar ook goed voelbare aard
bevingen meegemaakt.” Daarna werd
de reis voortgezet naar Australië, waar
ze een maand vertoefden. “Ten slotte
zijn we vier weken naar Papoea NieuwGuinea geweest, dankzij een kennis die
daar op missie was. Er zijn nog maar
weinig authentieke plekken op de
wereld, maar dat is er één van.”

Vulkanen als hobby
Piet werd zeventig jaar geleden
geboren in de voormalige Brabantse
gemeente Oost-, West- en Middelbeers,
dat nu bij Oirschot hoort. Hij is de op
één na oudste: Piet heeft één oudere
zus, een jongere broer en vijf zusjes.
“Tijdens carnaval 1964 heb ik Joke
ontmoet”, aldus Piet. “Ik was toen
achttien jaar en droeg een verlichte
feestneus die ik zelf geknutseld had.
Inmiddels zijn we al 46 jaar getrouwd.”
Samen kregen ze twee kinderen,
dochter Anneke en zoon Grard, die
in Brabant wonen. Na een studie
aan de pabo, moest Piet in 1968
in dienst. Gedurende zijn diensttijd
besteedde Piet twee avonden in de
week aan zijn studie om uiteindelijk
aardrijkskundeleraar te worden.
Toen de tijd bij het leger erop zat, ging
hij als docent én als decaan aan de slag
in het Brabantse Asten.

Studie aardrijkskunde
tijdens diensttijd
Piet Blankers (70) is én blijft een geboren en getogen Brabander, maar woont al sinds 1975 in Meijel.
Hij gaf jarenlang les als aardrijkskundeleraar en schreef mee aan studieboeken over zijn vak. Zijn grote hobby is
vulkanisme. Deze week wordt Piet geplukt.
De mooiste reis die Piet heeft
gemaakt, was die naar Nieuw-Zeeland,
Australië en Papoea Nieuw-Guinea,
twintig jaar geleden met zijn vrouw
Joke (nu 68). Zes weken lang reisden

ze door Nieuw-Zeeland, een land
dat perfect bij Piets passie voor
vulkanen past. De oerkracht is wat
hem zo fascineert. “Als mens voel je
je ontzettend nietig als je een vulkaan

ziet of met eigen ogen aanschouwt
welke kracht erachter zit.”
Vulkanisch is Nieuw-Zeeland nog
een heel actief land, vertelt Piet.
“Toen we daar waren hebben we hele

In de jaren 80 kwam Piet bij
uitgeverij Malmberg terecht, nadat
het bedrijf via-via had gehoord dat
Piet graag over aardrijkskunde schreef.
“Zo werd ik gevraagd om mee te
helpen met het schrijven van nieuwe
lesmethodes voor aardrijkskunde.
Eerst combineerde ik dat met mijn
baan in het onderwijs. Later heb ik mijn
baan als docent opgezegd om helemaal
als auteur aan de slag te gaan.

Toen ik 69 werd, ben ik gestopt bij de
uitgeverij.” Het schrijven heeft Piet
echter niet helemaal aan de wilgen
gehangen. Momenteel is hij met een
bevriende amateur-geoloog bezig met
het schrijven van een boek over het
Limburgs landschap tot drie kilometer
diep.
De natuur speelt een grote rol
in het leven van Piet. Toen hij zich
eenmaal volledig op het schrijven
had gelegd, was hij ook actief als
natuurbeschermer bij het ministerie.
“Door alle regels werd dat werk erg
stroperig, het ging allemaal maar
langzaam. Daarop besloot ik zelf
landbouwgrond te gaan kopen om het
hoogveen in de Peel te beschermen
en behouden.” Stichting VEEN, die Piet
met Frans van Geffen oprichtte, bestaat
inmiddels al vijftien jaar en heeft
45 hectare grond in haar bezit. “Zo wil
len we ervoor zorgen dat mensen van
de Peel kunnen blijven genieten. Want
het is een prachtig stukje natuur, waar
ik helemaal verknocht aan ben geraakt
toen ik hier ben komen wonen.”
Ruim dertig jaar geleden besloten
Piet en Joke van het Brabantse naar
het Limburgse te verhuizen. “Ik wilde
niet in hetzelfde dorp wonen als mijn
leerlingen”, aldus Piet. “We wilden
een huis met een flink stuk grond
en genoeg privacy, maar wel binnen
fietsafstand van de school waar ik
werkte. Het huis in Meijel waar we nu
nog steeds wonen, was precies wat we
destijds zochten.”
Hoewel Piet al jarenlang in Meijel
woont, blijft hij naar eigen zeggen een
Brabander. “Ik voel me als een vis in
het water hier en ben verknocht aan
de Peel. Maar als we straks écht oud
worden, gaan we terug naar Brabant.
Dichter bij onze kinderen en klein
kinderen. Wanneer die dag komt,
zullen we deze omgeving wel met
bloedend hart verlaten.”

vacature
PUZZEL

Sudoku

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

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.

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
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CNC-DRAAIER
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Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde man of vrouw, voor de onderstaande functie:

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

m/v

Voor versterking in onze CNC-afdeling zoeken wij iemand met:
• ervaring met het bedienen/instellen van CNC-draaimachines
• een oplossend en flexibel denkvermogen
• ervaring in het produceren van kwalitatief hoogwaardige produkten

Oplossing vorige week:
6

3

4

9

5

7

1

8

2

9

8

1

6

2

4

5

7

3

5

7

2

1

8

3

6

9

4

7

2

5

4

3

9

8

6

1

1

9

6

8

7

2

4

3

5

3

4

8

5

6

1

7

2

9

4

1

7

3

9

8

2

5

6

2

5

9

7

1

6

3

4

8

8

6

3

2

4

5

9

1

7

Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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Geldbedrag voor jeugdverenigingen

Straotzitting Dörp steunt
goede doelen
De organisatie van de Straotzitting in Helden, die op carnavalszaterdag plaatsvond, heeft een aantal jeugd
verenigingen een financiële bijdrage geschonken. Het geld, in totaal zo’n 1.300 euro, werd bij elkaar gebracht met
hulp van vrijwilligers en sponsoren.
een aantal goede doelen financieel
steunen”, aldus Kai Verhaegh van de
organisatie. “We vinden het mooi dat
we met zo’n geslaagd feest ook nog
goede doelen kunnen helpen.”
De Heldense jeugdfanfare,
Kinder Vakantie Werk Helden en Jong
Nederland Helden ontvangen ieder

Op carnavalszaterdag vond de
eerste editie van de Straotzitting,
voorheen de Stoepzitting, in Helden
plaats. Diverse artiesten uit Peel en
Maas traden die dag op. “Dankzij de
vele vrijwilligers en sponsoren, de
belangeloze optredens van de artiesten
en de vrijwillige donaties kunnen we

300 euro. Het restant, ruim 400 euro,
gaat naar de fietsers die aan de
Alpe d’Huzes meedoen. “De jeugd
heeft de toekomst. Vandaar dat wij met
plezier deze jeugdverenigingen steu
nen. Zij zullen in de toekomst ervoor
moeten gaan zorgen dat ons dorp
leefbaar blijft.”

Solistenconcours

Prijzenregen tijdens Muzikaal
Jeugd Treffen Maasbree
In gemeenschapshuis Hoës van Bree in Maasbree vond zaterdag 18 en zondag 19 maart het
43e solistenconcours Muzikaal Jeugd Treffen plaats. In totaal namen acht muziekverenigingen hieraan deel,
waaronder leerlingen uit Kessel, Maasbree en Baarlo.
Veel solisten van de Koninklijke
Fanfare Maasoever Kessel vielen in
de prijzen, maar grepen net naast de
eerste of een podiumplaats. Lid van
de jeugdafdeling Iris Ottenheym, die
trompet speelde, eindigde op de derde
plaats met 50,5 punten. Het trio Milou
Ottenheijm, Elke van Kessel en Lieke
Berden op sax alt, sax sopraan, sax alt
en ook uitkomend in de jeugdafdeling,
kreeg vijftig punten en kwam niet op
het podium. Ciska Gastreich op hoorn,
uitkomend in de vierde afdeling,

werd tweede met 51,5 punten.
Laura Notermans kwam uit in de
derde afdeling. Ze werd tweede met
52,5 punten en kreeg promotie.

Punten en promotie
Natalia Notermans op sax alt,
uitkomend in de tweede afdeling kreeg
51 punten en promotie met het stuk
First Ballade van Harry R. Gee. Ook Nikki
Bouten viel in de prijzen. Ze speelde
namens de tweede afdeling het stuk
Caprice Canadienne van Roger Smith en

behaalde 52 punten. Daarmee kreeg ze
promotie en werd ze tweede.
Van fanfare Eendracht Baarlo vielen
één slagwerker en twee blazers in de
prijzen. Sjoerd Dings veroverde in de
eerste afdeling slagwerkers de eerste
prijs met 51 punten op zijn Marimba.
Dorpsgenoot en hoornspeelster
Elke Ottenheim kreeg 52 punten in de
vierde afdeling blazers en May Boonen
kreeg in de tweede afdeling blazers
maar liefst 52,5 punten met haar alt
saxofoon.

Baarlose Limburgs
kampioen cornet
Door: drum- en brassband Voorwaarts
De Baarlose Judith Hermkens van drum- en brassband
Voorwaarts uit Baarlo is zaterdag 19 maart Limburgs kampioen
geworden in de jeugddivisie op de cornet. Zij is 4,5 jaar lid van de
drum- en brassband. Ze nam op 29 januari deel aan het solistenconcours te Weert, met als resultaat dat zij doorging naar de
Limburgse kampioenschappen in Siebengewald. Hier heeft zij
onder leiding van Antoine van Buggenum het stuk Kinglet van H.
van der Cook ten gehore gebracht. De jury gaf haar 88 punten,
waarmee zij de Limburgse titel behaalde.

Schutterij

Finale winter
competitie
Door: schutterij St. Willibrordus
De schutters van schutterij St. Willibrordus uit Meijel speelden zondag
19 maart de finale van de winter-windbukscompetitie. Er werd gestreden in
twee groepen: de dames en de heren.

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN EN/OF BEPERKING

Wil jij werken in dit persoonlijk
en enthousiast team?

Kom dan naar Care+!
Wij zijn op zoek naar een

ervaren woonbegeleider
zie www.care-plus.nl

Wij nodigen u van harte uit om op 8 april tussen
10.00 en 12.00 uur een kijkje te komen nemen in onze
nieuwe appartementen op de Tegelseweg 27 te Venlo.

RESPECT | BETROUWBAAR | PERSOONLIJK BETROKKEN | PROFESSIONEEL

Bij de dames werd Annie Strik de
winnares van de Wiel Strijbosbeker,
op de tweede plaats gevolgd door
Corrie Ghielen. Als derde eindigde
Engelien van Heugten. De Winterwisselbeker bij de heren werd
gewonnen door Harrie Ghielen,
op de tweede plaats gevolgd door
Ger Doensen. Als derde eindigde hier
Joep van der Asdonk. Deze spannende
wedstrijd was de afsluiting van het

winterseizoen. In de wintermaanden
kunnen de schutters van de schutterij
niet naar buiten om te oefenen in het
schieten met de grote buks omdat
het te koud is voor het materiaal.
De kogelvanger waarop geschoten
wordt zou bij lage temperaturen
beschadigen. Vandaar dat in de winter
als alternatief binnen wordt geoefend
met de windbuks, waarmee ook op
punten wordt geschoten.
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TTV Helden draagt
paaseierenactie over
De leden van tafeltennisvereniging TTV Helden gaan dit jaar voor de laatste keer langs de deuren om paaseieren
te verkopen. Na de komende rondgang neemt KinderVakantieWerk Helden het initiatief over. Dit jaar werken de
twee verenigingen nog samen.

verenigingen 11
‘Kiehk éns bej ôs’

Open middag bij
KBO Beringe
KBO Beringe opent zaterdag 25 maart haar deuren. Wie nieuwsgierig
is naar wat de vereniging zoal doet, kan bij gemeenschapshuis De
Wieksjlaag en café De Nabber in Beringe een kijkje komen nemen tijdens
de open middag.
“Veel mensen denken dat de KBO
een vereniging is voor oude mensen
die alleen maar kaarten, kienen
en keuvelen met elkaar”, vertelt
voorzitter Toon Truijen. “Niets is
minder waar. We zeggen dan ook
niet voor niets: ‘Kiehk éns bej ôs’.
We doen zoveel meer. Dat willen
we graag laten zien tijdens de open
middag.”

’We doen zoveel
meer’

Al 35 jaar komen de vrijwilligers
van de Heldense tafeltennisvereniging
langs de deuren. “De laatste jaren
werd het helaas steeds lastiger om
voldoende leden op de been te
krijgen om mee te verkopen”, laat de
vereniging weten. “Dit heeft alles
te maken met het kleiner worden

van de vereniging, we konden
niet meer langs alle deuren gaan.
Het enthousiasme was er overigens
wel nog steeds.” De vereniging ging
op zoek naar een opvolger en kwam
terecht bij KinderVakantieWerk.
“Zij willen het graag overnemen
om zo de kinderen van Helden leuk

activiteiten aan te bieden in de
zomervakantie. We wensen hen
veel succes en bedanken de mensen
die ons altijd gesteund hebben”,
aldus de tafeltennisvereniging.
De paaseierenactie vindt plaats
op dinsdag 4 en woensdag 5 april
in Helden.

Ter versterking van onze vormafdeling zijn wij op zoek naar

Inpakmedewerk(st)ers

Beringse mannen en vrouwen
vanaf vijftig jaar kunnen zich al
bij de KBO aansluiten. Inmiddels
telt de vereniging ruim 260 leden.
“We zijn een heel actieve vereniging.
We houden thema-avonden,
fietstochten, maken uitstapjes naar
het museum, we gaan elk jaar

Pitloze witte of rode druiven

Optimel drink

Bak 500 gram

Alle soorten
2 pakken
à 1 liter

Knorr Wereldgerechten
of Wereldspecials

Kipﬁletblokjes

Parttime of Fulltime

Je start met een interne opleiding waarin je alle diverse werkzaamheden
worden geleerd die behoren bij het inpakken van onze verpakkingen.
Daarnaast draag je dagelijks zorg voor een schone en opgeruimde werkomgeving. Na je inwerkperiode verzorg je deze werkzaamheden geheel
zelfstandig en voer je ook de bijbehorende kwaliteitscontroles uit.
Naarmate je jezelf ontwikkelt en je steeds meer kennis en ervaring opdoet,
zul je ook meer leren van het proces thermovormen. Je werkzaamheden
zullen dan groeien en je wordt breder inzetbaar.
Je werkt in een team van 10 – 15 medewerkers, hierin zijn discipline,
zorgvuldigheid en collegialiteit van groot belang. Verder ben je een
persoon die praktisch is ingesteld, die goed kan luisteren en bestand
bent tegen kritische opmerkingen.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar bij voorkeur fulltime
inpakmedewerk(st)er(s) voor 38 uur per week. Maar ook een baan
voor 22 uur (wo-do-vr) behoort tot de mogelijkheden.
Het werk is afwisselend in een 2-ploegendienst
1 week vroege dienst – 1 week late dienst
Vroege dienst maandag t/m vrijdag van 06.00 uur-14.00 uur
Late dienst
maandag t/m donderdag van 14.00-22.00 uur
vrijdag van 14.00-18.00 uur
Het profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving
Wij bieden
Wij bieden je een zeer afwisselende functie in een groeiende en
innovatieve organisatie. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team van
enthousiaste en erg betrokken medewerkers. Verstappen Verpakkingen
biedt een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Alle soorten
2 pakken

Verstappen Verpakkingen is een
toonaangevende producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal.
Kwaliteit is een vereiste, het vormt de basis
van ons bedrijf.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht
in 1979. Het familiegevoel is terug te vinden
in de cultuur van de organisatie.
Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit.

vissen en organiseren cursussen
in het omgaan met de computer
en sociale media, veiligheid in het
verkeer en nog veel meer.” In café
De Nabber wordt tijdens de open
middag gekaart en gebiljart. Op het
podium en in de grote zaal van het
gemeenschapshuis geven leden
van de KBO demonstraties. Onder
andere de gymclub, de yogagroep,
koersbalspelers, leden van het
volksdansen, de welfare en het koor
laten hun kunsten zien of horen.
Daarnaast zijn de bestuursleden
van de bond en personen van het
Eetpunt, de Dagvoorziening en het
infoloket aanwezig om eventuele
vragen te beantwoorden. Ook wordt
er een powerpointpresentatie
getoond.
De open middag duurt van 14.00
tot 16.30 uur.

Nieuwe
standaard kip
schaal
600 gram

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

Lentewijnen wit
Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart
Cava brut of semi-seco, Burgershof
chardonnay, Waterval sauvignon
blanc-semillon, Los Gansos chardonnay
of Tussock Jumper pinot grigio,
3 ﬂessen
à 750 ml

Quaker cruesli, granola,
crunchy muesli of
havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken

In verband met de verdere groei van
onze organisatie, willen wij graag ons team
versterken en zijn wij op zoek naar collega’s.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatie
vóór 31 maart 2017 naar:
personeel@verstappenverpakkingen.nl
t.a.v. Mieke Verstappen

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

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

12

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.
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Cursus voor beginnende
fietser
Toerfietsclub TC Everlo uit Helden start op zaterdag 1 april met een cursus Start2bike voor de beginnende fietser.
In vier trainingen werken deelnemers onder begeleiding aan verschillende basisvaardigheden en -technieken van
het fietsen.

Open dag tennisclub
Meijel
Tennisvereniging LTC Meijel houdt op zondag 26 maart een open dag.
Mensen die hun sportieve voornemens willen inlossen, kunnen deze
middag bekijken of tennis iets voor hen is. Ook kan men meer te weten
komen over de vereniging.
De club heeft actieve leden
van 6 tot 75 jaar. Voor hen is tennis
aantrekkelijk door onder andere het
sportief bezig zijn in de buitenlucht,
de uitdaging van de balsport, de
beschikbaarheid van de tennisbanen
en accommodatie en de variatie van
leden in niveau en leeftijd.
Voor de jeugd wordt er na een
tennisles op de basisschool een
tennisclinic verzorgd door de trainers

van Personal Tennis. Van 10.00 tot
12.00 uur zijn de kinderen van harte
welkom. Tussen 10.00 en 13.00 uur
zijn er tennisactiviteiten op het
tennispark aan de Heufkesweg in
Meijel. Ook zijn commissieleden
aanwezig om vragen te beantwoorden.
Kijk voor meer informatie op
www.ltcmeijel.nl of neem contact op
met Jo Luijten via 077 466 37 69 of
fam.luijten@home.nl

Cool Moves volleybaltoernooi
Volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen en volleybalbond
NEVOBO houden op zondag 26 maart een Cool Moves volleybaltoernooi.
Dit toernooi vindt plaats in sporthal Piushof in Panningen.
De lessen duren van 10.00 tot
12.30 uur en vinden vanaf zater
dag 1 april vier weken lang plaats
op het Thyascomplex in Panningen.
Deelnemers hoeven geen ervaren
fietser te zijn of over een topconditie te

beschikken om deel te nemen. Tijdens
de cursus komt onder meer aan bod
hoe men veilig kan dalen en klimmen,
hoe de balans kan worden gehouden,
hoe het beste in een groep kan worden
gereden en wat de juiste rem- en

schakeltechniek is.
Aanmelden kan via
www.start2bike.nl Neem voor
meer informatie over de fietscursus
contact op met Ine Jacobs van het
Thyascomplex via 06 38 92 54 68.

Tijdens het Cool Moves volley
baltoernooi kunnen de jongste
volleyballers van niveau 1 tot en met
3 laten zien dat ze al een aardig bal
letje kunnen volleyballen. De teams,

bijna dertig in totaal, komen uit onder
ander Baarlo, Grashoek, Horn, Linne,
Liessel, Kessel en Neer. De wedstrij
den beginnen om 10.00 uur en om
14.00 uur is het toernooi afgelopen.

ALLEEN IN MAART:
KEUKENROBOT
CADEAU
bij aankoop
van een keuken.*

A.S. ZONDAG

GEOPEND

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

IN SOMEREN
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Aangepaste dienstverlening
• Donderdag 30 maart kunnen vanaf 18.00 uur geen online formulieren worden ingevuld via
onze website. Dit kan mogelijk tot en met zondag 2 april duren.
• Vrijdag 31 maart is het Huis van de Gemeente tot 13.00 uur geopend.
- Inloopspreekuur Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo komt die dag te vervallen.
- Tevens is er die dag geen dienstverlening van Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
en is het maken van afspraken voor VTH niet mogelijk. De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.
• Zaterdag 1 april is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
De Bibliotheek is van 08.30 uur – 12.00 uur geopend

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.

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

Inzameling
Klein Chemisch Afval (KCA)
Tussen maandag 28 maart en woensdag 3 mei staat de
Chemokar tussen 17.00-19.00 uur
weer op verschillende dagen in de kernen. Kijk voor de juiste
inzameldag op de afvalkalender, www.peelenmaas.nl
Kijk voor de standplaatsen op www.peelenmaas.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baarlo 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Beringe 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
Egchel 17.00 - 19.00 uur bij gemeenschapshuis ’t Erf
Grashoek 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
Helden 17.00 - 19.00 uur parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
Kessel 17.00 - 19.00 uur markt
Kessel-Eik 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Koningslust 17.00 - 19.00 uur plein voor de kerk
Maasbree 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk
Meijel 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
Panningen 17.00 - 19.00 uur op de parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

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

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 28 maart 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen
op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
opiniërende raadsvergadering > datum 28 maart 2017.
Agenda:
1. Opening.
2. Vragenhalfuurtje.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen.
5. Spreekrecht.
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan ”Verplaatsen bedrijfswoning Heide 5 Panningen” (2017-016).
7. Bestemmingsplan ”Herinvulling St. Josephschool” in Beringe (2017-014).
8. Bestemmingsplan Baarloseweg 34a en Kloosterstraat 36c (2017-018).
9. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Keup 13 Egchel. (2017-015).
10. Coördinatieregeling Wro, voor de Maasbreeseweg 55 in Panningen (2017-022).
11. Verlenging pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden (2017-024).
12. Notitie Activabeleid (2017-023).
13. Aangaan achtervangovereenkomst met het WSW (2017-019).
14. Bestemmingsplan ”De Belaeving, Neerseweg 90 te Helden”(2017-025).
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en
met agendapunt 14 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per
onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering
op 28 maart 2017 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 11 april 2017.

Welkom thuis veteranen!
Bent u, of kent u een veteraan die binnenkort thuis komt van een missie en woonachtig is
in de gemeente Peel en Maas? Wij zouden het dan enorm waarderen als u dit aan ons zou
willen doorgeven.
Het college van burgemeester en wethouders heet onze veteranen namelijk graag welkom thuis
na terugkomst van hun missie. U kunt dit doorgeven aan Monique Verspa-Verheijen,
Adviseur Kabinet. U kunt haar bereiken via de mail: monique.verspa@peelenmaas.nl of
tel: 06 - 44 67 73 36.

Openingstijden

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

Afspraak maken

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

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

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.

Vertrouwen in de ‘biebs’
Het CDA heeft onlangs ingestemd met een nieuw plan van Stichting
Bibliotheek Maas en Peel. Deze stichting opereert vanuit de gemeenten
Peel en Maas en Beesel. In het CDA-verkiezingsprogramma van 2014 gaven
we aan dat we sterk willen inzetten op het uitgangspunt ‘Iedereen die
kan, doet mee’, waarbij we er vanuit gaan dat iedereen in onze gemeenschap een taak heeft. Je werkt, doet vrijwilligerswerk of volgt een
opleiding.
Hiervoor moeten we binnen
onze gemeente talenten
benutten. Laaggeletterdheid is
één van de zaken die we hiervoor
moeten aanpakken. Mensen die
laaggeletterd zijn, beheersen niet

het minimale niveau om volwaardig
in de Nederlandse maatschappij te
kunnen functioneren. Vaak hebben
laaggeletterden ook moeite met het
omgaan met een computer. Van de
inwoners tussen de 15 en 74 jaar in de

gemeenten Peel en Maas en Beesel is
circa 15 procent (ruim 8.000 inwoners)
laaggeletterd. Circa 65 procent van de
laaggeletterden is van Nederlandse
afkomst.
De bibliotheek Maas en Peel
ziet het als haar taak om iedereen
te stimuleren en te faciliteren zich
te ontwikkelen, mee te doen aan de
maatschappij of plezier te beleven
aan lezen en het omgaan met allerlei
vormen van (digitale) media. Dit doen
ze niet alleen door het uitlenen van
boeken, kranten en tijdschriften,

maar bijvoorbeeld ook door te helpen
bij taalachterstanden van kinderen,
ontwikkelen van digitale vaardigheden,
geven van lezingen en workshops en
ondersteunen van arbeidsmigranten.
Het CDA heeft ingestemd met
het nieuwe plan. De organisatie kan
zich nu verder ontwikkelen en de
taken voortzetten. Wij hebben hier
veel vertrouwen in en wensen alle
medewerkers en vrijwilligers veel
succes.
Vivian Moonen,
raadslid CDA Peel en Maas

15 jaar zelfsturing in Peel en Maas
Op 31 maart en 1 april wordt gevierd dat het fenomeen zelfsturing
15 jaar bestaat. Zelfsturing, een heel breed begrip. De gemeente Peel
en Maas is hiermee in Nederland zelfs koploper.
Zelfsturing is het initiatief dat
een gelijkgezinde groep burgers
neemt om een bepaald doel te
bereiken. Dit hoeft niet per se het
dorpsoverleg in een kern te zijn.
Het kan gaan van het gezelliger
maken van een woonstraat,
het aanleggen van een ommetjes

gemeenschapsontwikkeling’.
Een ambtenaar wordt het
aanspreekpunt en begeleidt de
groep. De initiatieven zijn dus heel
divers. De werkplaats heeft een
instrument ontwikkeld om het plan
te ontleden en op basis daarvan
gaat de groep aan de slag. Soms
is er gemeentelijk eigendom mee
gemoeid, soms financiën, of zijn er
nog veel meer belanghebbenden
dan de groep die het initiatief heeft

pad, maar ook voor het starten
van een dorpsdagvoorziening
waar veel ouderen een heel
plezierige dag doorbrengen.
In eerste instantie smeedt de
groep enthousiaste burgers zelf
plannen. Daarna meldt men zich
bij de gemeente bij de ’werkplaats

genomen. De initiatiefgroep gaat
zoveel mogelijk zelf aan de slag om
de gesmede plannen tot een succes te
maken. Er is in Peel en Maas heel veel
mogelijk op dit vlak. De gemeente wil
u helpen, dus meld u zich vooral als u
uzelf herkent met uw planidee. U kunt
heel veel toevoegen aan uw eigen
leefbaarheid. En samen met andere
mensen is dat heel fijn!
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Partij van de Arbeid wil leren van nederlaag
De verkiezingsnederlaag van de Partij van de Arbeid van afgelopen
week is enorm en is zowel bij de Partij van de Arbeid landelijk als bij de
afdeling Peel en Maas snoeihard aangekomen. Het is een duidelijk signaal
van veel kiezers dat men zich onvoldoende meer herkent in de koers van
de huidige Partij van de Arbeid.
Ook al kunnen we ons niet aan
de indruk onttrekken dat 4,5 jaar
regeren in moeilijke omstandigheden
hier mede debet aan is, de oorzaken
liggen naar ons idee dieper.

De komende tijd zullen we dan ook in
discussie gaan met onze leden en onze
kiezers om boven water te halen wat
men niet goed vindt gaan bij de Partij
van de Arbeid en hoe dit kan worden

verbeterd. Hierbij zullen we niet
schromen om de hand in eigen boezem
te steken en onszelf een spiegel voor
te houden. Op de politieke ledenraad
van afgelopen zaterdag hebben de
leden samen met het landelijk bestuur
en Lodewijk Asscher het voorgaande
uitdrukkelijk bevestigd. Ondanks deze
zwaar tegenvallende uitslag willen wij
de kiezers, die onze partij in Peel en
Maas zijn blijven steunen, natuurlijk

heel hartelijk bedanken.
In de gemeente Peel en Maas
vormen we samen met GroenLinks
één gezamenlijke fractie. Deze
samenwerking loopt uitstekend en zal
wat ons betreft gecontinueerd worden
in de volgende raadsperiode. In de
afgelopen drie jaar hebben we ons
hard ingezet voor de mensen die het
moeilijk hebben in onze gemeente,
voor onze werkgelegenheid, voor de

zorg en voor een groene en gezonde
leefomgeving.
Het komende jaar zullen we
ons gezamenlijk gaan buigen over
de progressieve koers die we de
komende periode willen gaan varen.
Iedere inwoner van Peel en Maas die
hier een steentje aan bij wil dragen is
van harte welkom.
Bestuur Partij van de Arbeid,
afdeling Peel en Maas

gaan we speciale aandacht geven aan
het buitengebied, één van de motoren
van de lokale economie. We gaan naar
de toekomst kijken. Hoe kunnen we
er voor zorgen dat het buitengebied
leefbaar en economisch gezond blijft?
Dat is inderdaad een grote opgave.
Ook zal het winkelgebied, de retail en
ondernemers op onze aandacht kunnen

rekenen. Wij vragen u wat de lokale
VVD moet doen, zodat u volgend jaar
bij de gemeenteraadsverkiezingen
ook het vertrouwen aan ons geeft.
Heeft u vragen of ideeën? Mail ons of
neem contact op met één van onze
raadsleden. Nu gaan we aan de slag!
Poppe Wijnsma,
VVD Peel en Maas

Nu gaan we aan de slag
Inderdaad, aan de slag! Na het nationale geweld, staat nu voor de
VVD de lokale politiek weer centraal. Maar niet voordat we de lokale
CDA‑kandidaat voor de Tweede Kamer Mustafa Amhaouch van harte
feliciteren met zijn verkiezing voor een zetel in de Tweede Kamer.
Met deze lokale kandidaat had
het CDA ongeveer 300 stemmen meer
dan de VVD. Wij danken alle liberale
kiezers die ons gesteund hebben,

hartelijk dank voor het vertrouwen
in onze landelijke politiek. Als sterke
lokale partij met betrokken leden willen
we het bestuur van Peel en Maas nog

liberaler maken. Met onze wethouder
Paul Sanders op de post financiën
hebben we er voor gezorgd dat de
gemeentelijke financiën een overschot
tonen. Dit is in jaren niet vertoond.
Onze omringende gemeenten zijn
zeer jaloers en begrijpen niet dat de
gemeente Peel en Maas de financiën zo
goed in de greep heeft. Het laatste jaar

Onze ervaren specialisten helpen u graag

Onderhoud volgens fabrieksvoorschriften
Goedkoper dan de Merkdealer
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark
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Bespreking Poll week 10

Ik ga stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen
En of de inwoners van Peel en Maas gingen stemmen bij de Tweede
Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart. Een opkomst van 80,1 procent
laat wel zien dat de burgers in de gemeente begaan zijn met de Nederlandse
politiek. Bij onze poll was het eveneens wel duidelijk dat het goed zit met de
belangstelling voor onze regering. Liefst 95 procent van de stemmers gaf aan
dat ze richting stemlokaal gingen om hun biljet in te leveren.
Het CDA kwam uiteindelijk als grootste partij uit de bus, gevolgd door de

VVD en de PVV. Bij 21 van de 23 stemlokalen in Peel en Maas was de opkomst
meer dan 70 procent. Alleen bij basisschool De Wissel in Panningen en
Zorgcentrum Sint Jozef in Meijel werd dat niet gehaald. Daar moet bij vermeld
worden dat er in die twee dorpen nog twee andere stemlokalen waren, waar
de inwoners hun stem konden achterlaten.
Het stembureau in het Huis van de Gemeente in Panningen haalde zelfs
een opkomst van ruim 103 procent.

De zelfsturing in Peel en Maas werkt heel goed
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas organiseert op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april
bijeenkomsten over zelfsturing in de gemeente. De gemeente zet al vele jaren
flink in op zelfsturing en is blij met de projecten die al afgerond zijn en die nog
op de planning staan.
Gezien de grote hoeveelheid projecten bevalt de manier van werken de
inwoners van Peel en Maas wel. Verenigingen zijn niet meer afhankelijk van
de gemeente en kunnen hun eigen boontjes doppen. Ze kunnen zich niet meer
verschuilen achter de gemeente, maar zijn zelf verantwoordelijk voor fouten

of juist goede dingen. Burgers kunnen op deze manier meebeslissen over hun
dorp.
Van de andere kant is het zo dat er veel druk bij vrijwilligers komt te liggen.
De verenigingen en organisatie moeten nu alles zelf regelen en vaak zijn er een
paar mensen waar het terechtkomt. Zij moeten kosteloos vele uren steken in de
projecten, maar krijgen soms niet de erkenning die ze verdienen. Is het niet een
manier van de gemeente om zich er gemakkelijk en goedkoop van af te maken?
De zelfsturing in Peel en Maas werkt heel goed. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 11) > Kermissen in kleine kernen moeten altijd blijven bestaan > eens 72% oneens 28%

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

Ingezonden brief

Hondenpoep: opgeruimd staat netjes! Toch?
Ik ben er toch weer ingetrapt. In die hondendrol vlak voor mijn huis,
toen ik in het donker thuis kwam. Mijn zoveelste ergernis deed mij
besluiten om bordjes te plaatsen met teksten als ‘U de hond OK, wij de
stront NEE’ en ‘Sorry, maar hier spelen ook kinderen’.

Persoonlijk
contact.
Ook na het
afsluiten van
uw hypotheek.
Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

Met het bordje met tekst ‘We
houden u in de gaten’, en het uit
hangen van gratis hondenpoepzakjes
hoop je dan maar dat de betreffende

Kom
gerust
langs!

verantwoordelijke hondenbezitters
deze ludieke actie begrepen hebben.
Opgeruimd staat netjes! Toch?
Jo Basten, Kennedylaan Meijel

Actie
Het blijft een heerlijk
vooruitzicht, dat lenteweer.
Mensen gaan weer naar buiten,
pakken vaker de fiets en gaan
op een terrasje zitten op hun
vrije middag. Alsof deze tijd
van het jaar niet alleen de
poetsgekte in iedereen naar
boven haalt, maar ook aanzet
tot actie. Letterlijk.
Terwijl ik in mijn auto naar de
sportschool rij, zie ik ze in grote
getalen voorbijkomen. Hardlopers.
Alleen of in groepjes.
Waarschijnlijk sportievelingen die
nog één laatste training willen
doen voordat ze dit weekend alles
uit zichzelf halen tijdens de
Venloop. Mij niet gezien. Ik heb
ooit een poging gedaan tot hardlo
pen, samen met Evy van de app
Start2Run. Een dame die ik nog
nooit van mijn leven heb gezien,
maar mij met haar Belgische
tongval door de eerste minuten
hardlopen van mijn leven leidde.
Een topsport als hardlopen is nou
eenmaal niet aan mij besteed,
ontdekte ik. Het is goed voor je
conditie, daar ben ik mij van
bewust. Ik voel mij ook belachelijk
wanneer ik de trap naar de
koffieautomaat op loop en boven
ietsje buiten adem ben.
Voor iemand van begin twintig zou
dat niet moeten mogen. Omdat ik
door dat hardlopen een hardloop
hater ben geworden en ik een
mooi-weer-wandelaar ben,
besloot ik ruim een jaar geleden
een sportschoolabonnement af te
sluiten. Lekker leuke groepslessen
volgen. Een beetje aan fitnessap
paraten trekken? Mij niet gezien.
Ik ben geen #fitgirl, post alleen
maar foto’s van lekkere en
ongezonde dingen op Instagram,
volg geen dieetgoeroes en streef
al helemaal geen #healthylifestyle
of bodybuildercarrière na. Sporten
moet wel leuk blijven.
Daarom plof ik, na een avond
dansen, een goeie workout en
saunabezoekje, op de bank met
een verantwoord bakje yoghurt
(#eiwittenaanvullen), gevolgd
door een kopje thee met een
bokkepootje. Ik heb me nog nooit
zo lekker in mijn vel gevoeld.
Hashtag genieten.
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Overwinning
Grashoek in derby
tegen Panningen
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Grashoek speelde
zaterdag 18 maart voor promotie tegen VC Olympia dames 3 uit
Panningen, dat speelde voor klassebehoud.
Grashoek moest alle zeilen
bijzetten om een team bij elkaar te
krijgen. Blessures, vakantie en werk
zorgden voor vijf fitte spelers van
het eigen team. Een goede afstem
ming met dames 2 zorgde voor een
‘leenspeelster’. Olympia zette hier het
eigen team met een aanvulling van
speelsters uit dames 1 en 2 tegen
over. Met de service aan Grashoekse
zijde werd de wedstrijd begonnen.
Meteen een goede rally, 1-0 voor, en
dat zette de toon voor de wedstrijd.
Met aan Grashoekse zijde de Sannes
over de buitenpositie en Elise in
de diagonaal was de noodzakelijke
verschuiving vormgegeven en dat
pakte goed uit: gelijk op in de eerste
set tot 10-9. Toen sloeg Grashoek toe
en nam een lichte voorsprong die
gedurende de set verder uitgebouwd
werd naar een 21-13 voorsprong.
Verdiend en met aanvallend afwis
selend spel werd de set met 25-17
gewonnen.

Vijfde plaats 3e klasse C

MVC’19 behaalt over
tuigende overwinning
Door Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Pas in de vierde wedstrijd wist het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree de eerste zege
tegen SJVV uit de Deurnese St. Jozefparochie te behalen. De 2-0 zege op een tam spelend SJVV was meer dan
verdiend. MVC’19 domineerde de hele wedstrijd en gaf nauwelijks kansen weg aan de thuisclub. MVC’19 klom
hierdoor naar de gedeelde vijfde plaats in de derde klasse C, waar de onderlinge krachtsverschillen miniem zijn.

De tweede set liet een vergelijk
baar beeld zien. Wederom werd de
druk door Grashoek dusdanig gelegd
zodat VC Olympia niet toe kwam
aan het benutten van de ingevlogen
versterking. 25-19 was de eindstand
in set 2. Grashoek lagen nog steeds op
koers om plek twee ook te behouden.
In de altijd belangrijke derde set ver
slapte het even aan Grashoekse zijde.
Met 5-2 pakte VC Olympia de voor
sprong en werd het ook 8-6. Op 12-12
was Grashoek weer bij. De ingezette
tussensprint resulteerde in een 21-13
voorsprong. Uitvolleyballen deze set
en dan de laatste nog even pakken.
Met 25-19 viel deze set ook in het
voordeel van Grashoek. Tijdens de
vierde set ging de wedstrijd gelijk op.
Maximaal twee punten voorsprong in
het begin voor Olympia. Vervolgens
kwam Grashoek weer aan de goede
zijde van de score. Een mooie 25-23
setwinst zorgde voor een leuke
ontlading.
Frank Haenen (rechts) was de Maasbreese rots in de branding (Foto: Math Geurts Fotografie)

uitnodiging

opening nieuwe
showroom
donderdag 23 maart
van 15.00 tot 19.00 uur

speciaal voor de lenteactie is
onze showroom op 25 en 26 maart
geopend van 10.00 tot 16.00 uur

Vanaf de eerste minuut
demonstreerde MVC’19 dat de
Maasbreese ploeg alleen genoegen zou
nemen met drie punten. Verdedigend
gaf MVC’19 nauwelijks kansen weg
en op het middenveld werden de
duels gewonnen. Er werd met veel
passie gestreden. De beweeglijke
Maasbreese aanvallers bezorgden de
SJVV-defensie veel werk. De zwervende
SJVV-spits Thijs Matheij werd vakkundig
uitgeschakeld. De steeds inschuivende
en opkomende linkervleugelverdediger
Dennis Bouwman werd ook aan banden
gelegd. Zo werden de angels uit het
SJVV-spel gehaald en kon MVC’19 zijn
geliefd spelletje spelen.

Kansen kwamen er voor Rob
Custers, Daan Peters, Ron van den
Kerkhof en Marco Daniëls. Het zou
echter tot de 42e minuut duren voor
dat MVC’19 verdiend op 1-0 kwam.
Een ingestudeerde corner werd door
Ron van den Kerkhof fraai ingekopt.
Na rust probeerde SJVV de bakens
te verzetten door meer op de aanval te
voetballen. MVC’19 kreeg de ruimte om
snelle counters te plaatsen. Bij een van
die counters werd Rob Custers duidelijk
in het strafschopgebied neergelegd,
maar de zeer goed leidende scheids
rechter Kerkhof, die in de geest van de
wedstrijd floot, wuifde de Maasbreese
protesten weg.

MVC’19 bleef positief voetbal
len en schiep zich vele kansen, maar
stuitte vaak op de goede SJVV-goalie
Murer. De tweede Maasbreese treffer
viel in de 65e minuut. Bij een uit
braak lanceerde Ron van den Kerkhof
Marco Daniels die de bal klaar legde
voor Daan Peters, die fraai scoorde.
Deze tweede treffer was de genadeslag
voor SJVV.
MVC’19 was dichter bij de 3-0
dan SJVV bij de aansluitingstreffer.
Een verdiende zege voor MVC’19,
dat collectief een goede prestatie op de
grasmat legde. De ploeg moet definitief
de weg inslaan naar een stabiele
middenmootplaats.

Uitstekend begin

Onnodig verlies voor
Targos Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het begint dit seizoen eentonig worden: het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit
Panningen liet zich ook zaterdag 18 maart tegen JMS Hurry Up uit Zwartemeer weer de kaas van het brood eten
door zwakke fases in de wedstrijden.

Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

Showroom: molenstraat 18 Meijel
www.mathpeeters.nl

Targos Bevo Hc begon uitstekend
in het Drentse Zwartemeer. Vanaf de
eerste minuten bepaalden de mannen
van Targos Bevo Hc de wedstrijd. Via
een 13-9 tussenstand ging Targos Bevo
Hc met een verdiende 17-14 rusten.
De mannen van Harold Nusser hadden
met een ruimere voorsprong de rust in
moeten gaan.
Lange tijd bleef de ploeg ook na
rust aan de goede kant van de score
staan en hield Targos Bevo Hc twee
doelpunten voorsprong. Pas in de slot
fase ging het goed mis. Targos Bevo Hc
liet JMS Hurry Up terug in de wedstrijd

komen. Toen de thuisclub uiteinde
lijk langszij kwam, roken de mannen
van coach Martin Vlijm bloed. Zeven
minuten voor tijd nam JMS Hurry Up
een kleine voorsprong, die uitgebouwd
werd tot vier doelpunten. Targos Bevo
HC maakte cruciale fouten in defensief
en aanvallend opzicht. De teamspirit
verdween en uiteindelijk won JMS
Hurry Up met 32-28.
Tot overmaat van ramp viel Robin
Janssen weer uit met een nieuwe
blessure. Targos Bevo Hc zag de ach
terstand op de beide koplopers Kras
Volendam en JMS Hurry Up groeien tot

drie punten. Wil Targos Bevo Hc nog
kans maken op kwalificatie voor de
halve finales, dan zal eerst zaterdag
bij Oosting E&O gewonnen moeten
worden. In Panningen werd met 35-15
gewonnen van de Emmense ploeg.
In Emmen kan het spoken. Wanneer
Targos Bevo Hc bij Oosting E&O wint,
dan is plaatsing voor de BENE-league
van volgend seizoen een feit. Pas na
winst in Emmen kan Targos Bevo Hc
gaan denken aan een inhaalrace om
de halve finale te bereiken. Dat vraagt
mentale veerkracht en optimale inzet
gedurende de hele wedstrijd.
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Gelijkspel voor
Panningen in Maarheeze
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Uit in Maarheeze waren de verwachtingen van het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Panningen
zondag 19 maart niet al te hoog gespannen, in tegenstelling tot de overwinning tijdens de thuiswedstrijd.
Door schorsingen en blessures was de selectie van Panningen danig uitgedund dat die moest worden aangevuld
met spelers uit het tweede elftal.
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Derde prijs voor
ruiters Maasbree
Door: ruitervereniging De Cowboys
Twee ruiters van ruitervereniging De Cowboys uit Maasbree vielen in
het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 maart in de prijzen.
In Asten wist Shirley Lemmen
een derde prijs te behalen met Dulk’s
Dueno in de klasse L. Esther Roeven

wist in diezelfde klasse een zesde
prijs te behalen met haar paard
Fiësto.

Goud voor Inge
Janssen
Door: Annelies Lormans
In Reuver vond zaterdag 18 maart de tweede plaatsingswedstrijd
voor de halve finale NK jeugd N2 plaats. De 11-jarige Inge Janssen uit
Helden haalde alles uit de kast en liet een topwedstrijd zien.

De versterking kwam van Idris
Pakasa en Ronald Leenders, die respectievelijk fungeerden als centrumspits
en als vrije verdediger. Idris Pakasa met
zijn sterke fysiek groeide uit tot kwel
geest van de Maarheeze-defensie.
Het veld in Maarheeze was
zwaar en dat was aan het einde van
de wedstrijd goed te merken aan
de spelers. Scheidsrechter Kessels
leidde de wedstrijd. Al in de tweede
minuut moest hij geel trekken na een
overtreding van de na een rugblessure
teruggekeerde Bram Leenders. De toe
schouwers moesten lang wachten op
de eerste echte doelrijpe kans, maar

in de 21e minuut was het dan zover.
En het was meteen raak. Een prima
aanval van vv Maarheeze werd door
Jelle Heber doeltreffend afgerond,
1-0. Het duurde even voordat de
groenwitten over deze tegenslag heen
zijn, maar dan kreeg Panningen ook
kansen. Maarheeze-doelman Micky
Beurskens kon in de 27e minuut slecht
met een uiterste krachtsinspanning
een schot van Bram Leenders tegen
de kruising tikken. In de 35e minuut
omspeelde Idris Pakasa doelman Micky
Beurskens van Maarheeze. Zijn inzet
belandde op de paal. Barm Leenders
probeerde het nog van afstand, maar

ook zijn schot ging ernaast. Aan de
andere kant kon Niels Geeraths een
lage voorzet net niet binnenglijden.
Meteen na rust moest Nick Wilmer
worden gewisseld voor Davy Boots
en was Panningen weer een aan
valler kwijt. Ook bij Maarheeze werd
gewisseld, Jeroen Corsten verving
doelpuntenmaker Jelle Heber. In de
70e minuut werd Auke Houben op maat
bediend door Idris Pakasa en schoot
de verdiende gelijkmaker binnen, 1-1.
Het zware veld eiste zijn tol en de
moegestreden spelers waren niet meer
in staat iets aan de stand te veranderen.
(Foto: Gé Nelissen)

Defensie onder druk

Koningslust speelt gelijk
tegen Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste elftal van voetbalvereniging Koningslust ontving zondag 19 maart op een winderig sportpark De Lust
tegenstander Hegelsom. Een tegenstander met titelaspiraties. In de eerste minuten hadden de gasten uit Hegelsom
het beste van het spel. Aangemoedigd door de fanatieke supporters zetten de gasten de Koningsluster defensie
onder druk.
Koningslust had niet meteen een
goed antwoord. In de achtste minuut
kwam Hegelsom terecht op een 0-1
voorsprong. Liam de Vries rondde een
fraaie solo met een stiftje af. Die tegen
treffer was voor de thuisploeg het
signaal om er een schepje bovenop te
doen. Overal op het veld werden felle
duels uitgevochten en er ontspon zich
een gelijk opgaande wedstrijd. Het spel
speelde zich met name op het midden
veld af. Grote kansen werden nauwe
lijks gecreëerd. Zo’n tien minuten voor
rust kreeg Koningslust een vrije trap
aan de rand van het strafschopgebied.
Uit de scrimmage die daaruit ontstond

wist Bram Rongen met een bekeken
schuiver te scoren, 1-1. Na de rust
kwam Koningslust beter uit de start
blokken. Fel en met snel aanvallend
spel werd Hegelsom in het defensief
gedrongen. In de 49e minuut leverde
dat bijna een voorsprong op, maar
het schot van Bram Rongen belandde
op de lat. Een goede tien minuten
later trok de drummende topscorer
van Koningslust opnieuw op naar het
vijandelijke doel, maar nu was het de
goed keepende Jerry Gruntjens die hem
het scoren belette. Vijf minuten later
werd de aanvalsdrift van Koningslust
toch beloond. Na slordigheden in de

verdediging van Hegelsom kwam
de bal voor de voeten van Roy Bos.
Hij aarzelde niet en met een goed schot
zorgde hij voor een 2-1 voorsprong voor
de thuisploeg. In de slotfase drongen
de roodwitten uit Hegelsom nog wel
aan, maar lang leek het er op dat
Koningslust de voorsprong zou vast
houden en de drie punten in eigen huis
zou houden. In de 88e minuut kwam
dan toch nog de gelijkmaker. Na een
rommelige aanval belandde de bal bij
de vrijstaande Bas Stappers. Hij had
vervolgens voldoende tijd om met een
bekeken schot in de verre hoek de
eindstand te bepalen op 2-2.

Inge Janssen opende de wedstrijd
met een moeilijkere uitvoering op
brug. De uitvoering mag nog verfijnd
worden, maar was toch een prima
begin. Er volgde op balk een
nagenoeg perfecte oefening en ook
op sprong leverde ze twee prima
uitvoeringen. Voor deze toestellen
behaalde ze beide het hoogste punt
van de wedstrijd. Op vloer volgde nog
een nette oefening. Het eindresultaat
was een verdiende gouden medaille
en plaatsing voor de halve finale NK.
Op zondag 19 maart stond de

kwartfinale NK tweede divisie senior
op het programma. De 27-jarige
Danielle Lormans uit Panningen
startte met twee goede sprongen.
Zowel op brug als op balk moest ze
een val incasseren waardoor het erg
spannend werd of ze een plek bij de
beste twaalf zou halen. Ze eindigde
haar wedstrijd op vloer, waar ze een
prachtige oefening turnde en het
tweede punt van de wedstrijd kreeg.
Dit samen was voldoende om als
tiende door te stromen naar de halve
finale NK.

Turnmeiden Kessel
winnen nipt
Door: turnvereniging KSV Castellum Kessel
In de Kesselse sporthal Achter de Häöf werden zaterdag 18 maart
weer twee competitiewedstrijden geturnd. De meiden van niveau D1 en
van niveau D2-2 van turnvereniging KSV Castellum uit Kessel traden aan
tegen tegenstanders uit Maasbracht en Swalmen.
De meiden van niveau D1, Bo,
Fenne, Floor, Tess, Nikki en Nikki,
turnden een wedstrijd tegen Atalanta
Maasbracht. Deze meiden hebben
allemaal hun best gedaan en netjes
geturnd. Helaas was dit niet genoeg
om de wedstrijd te winnen. De mei
den van Atalanta Maasbracht waren

een stuk sterker.
Bij de meiden van niveau D2-2,
Kim, Jesney, Niki, Juul, Nika en Demi,
was het heel spannend. De pun
ten lagen hier erg dicht bij elkaar.
Uiteindelijk wisten de Kesselse
meiden met 202.625 tegen 201.475
net te winnen van Sparta Swalmen.

Winst en verlies voor
Concordia-SSS Helden
Door: turnverenigingen Concordia-SSS Helden
Het combinatie-turnteam Concordia-SSS Helden heeft in de weekenden van vrijdag 10 en zaterdag 11 maart en zaterdag 18 en zondag
19 maart verschillende wedstrijden geturnd.
Het combinatieteam ConcordiaSSS Helden mocht vrijdag 10 maart
supplement D tegen Venray turnen.
Op zaterdag 11 maart turnden ze hun
eerste competitiewedstrijd tegen
Sevenum. De wedstrijd tegen Venray
werd verloren. Van Sevenum won
het team met een verschil van acht
punten. De dames van Supplement
E turnden zaterdag 18 maart hun
tweede wedstrijd tegen Sparta Venlo.
De eerste overwinning tegen Tegelen
hadden ze al in de pocket. Ze begon
nen bij de brug en hebben netjes
geturnd. Dit was alleen niet genoeg

voor de overwinning. De balk ging
niet super goed. De meiden hadden
veel valpartijen. De vloer en de sprong
gingen goed maar Venlo was op beide
toestellen iets beter. Groep D1 had
zondag 19 maart haar eerste wedstrijd
van de competitie tegen Sparta Venlo.
De eerste indruk van de meiden
was dat ze het heel leuk, gezellig en
fijn vonden om samen te werken.
Zo ging de wedstrijd ook, met lol en
tegelijkertijd een verdiende over
winning. Op balk waren we er maar
twee meiden van de zes gevallen.
Concordia won van Sparta Venlo.
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Egchel verliest in thuiswedstrijd

Jubileum

Veteranenkampioen
schappen in Koningslust
Door: handboogvereniging De Indianen
Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van handboogvereniging
De Indianen uit Koningslust vonden zaterdag 18 maart de regio
kampioenschappen voor veteranen van Regio 114 (regio Venray-Venlo)
plaats. Er namen 35 schutters deel aan deze kampioenschappen.
Tijdens de kampioenschappen
werd in de recurve-, bare
bow- en compound-klasse
geschoten. De recurve-klasse
werd nog onderverdeeld in zeven
leeftijdscategorieën. De winnaars
kwamen van Willem Tell uit Oirlo,
Ons Genoegen uit Ysselsteyn,
De Schutroe uit Horst, St. Joris uit
Leunen, Griendtsveens Uitspanning en

’t Trefpunt uit Tienray.
Van De Indianen uit Koningslust
werd Wiel Theeuwen derde in
de leeftijdsklasse 70-74 jaar met
169 punten. In de groep 80 jaar
en ouder werd Arnold Kurvers met
169 derde. Ton Janssen won de
compound-klasse met 229 punten.
Mat Steeghs volgde hem op de voet
met 228 punten.

Wind letterlijk tegen, figuurlijk mee

Door: voetbalvereniging SV Egchel
Een falend elftal van voetbalvereniging SV Egchel heeft op zondag 19 maart met 0-1 verloren van de nummer
voorlaatst op de ranglijst, RKDSO uit Lomm.
Op sportpark De Wietel in Panningen
zorgde Roel van den Hombergh vlak
na rust voor de enige treffer van de
wedstrijd. De thuisploeg miste maar
liefst vijf basisspelers om uiteenlopende
redenen. Dit was blijkbaar teveel van het
goede om één of drie punten in eigen
huis te houden. Zo was het dus voor
trainer Twan van de Mortel aardig puz
zelen met zijn opstelling. Arbiter op een
hobbelig veld was de heer Benyahya
uit Roermond, die al ruim 36 jaar de
fluit hanteert. De eerste kans van het
duel kreeg Lex Verstappen namens
Egchel, maar hij schoot in kansrijke
positie over. De match ging vervolgens

redelijk gelijk op met misschien het
meeste gevaar voor de blauwwitten uit
Lomm, maar zij hadden het vizier vaak
slecht afgesteld. De rust ging in met
de bekende brilstand. Na acht minuten
in de tweede helft kwam RKDSO op
voorsprong. Een vrije trap van Roel van
den Hombergh verdween ineens in doel,
buiten bereik van keeper Bjorn Oomen:
0-1. Halverwege de tweede helft
wisselde Egchel tweemaal. Het ging
meer druk uitoefenen op het doel van
Lomm keeper Matthijs Cuppen. Vaak met
lange ballen werd het vijandige zestien
metergebied opgezocht, vaak zonder
resultaat. Een derde wissel werd nog

toegepast, RKDSO zou in totaal ook drie
maal wisselen gedurende de negentig
minuten. De grootste mogelijkheid op
de gelijkmaker kreeg Rik Rambags, zijn
kopbal uit een corner van Leon Teeuwen
verdween via de doelman en een verde
diger tot corner. Door de dadendrang van
de oranjehemden kreeg Lomm nog een
dikke kans om de wedstrijd definitief
te beslissen maar slaagde hierin niet.
Zodoende bleef een weliswaar ijverig
Egchel na negentig minuten plus bles
suretijd toch met lege handen achter en
moeten we constateren dat RKDSO over
twee wedstrijden zes punten van Egchel
afhandig heeft gemaakt.

OVU Grashoek verliest

Helden wint in Kelpen

Door: handboogschutterij OVU Grashoek
De Batavieren uit Neerkant kwamen op dinsdag 14 maart naar Grashoek om een vriendschappelijke wedstrijd te
verschieten. De handboogschutters van OVU Grashoek verloren de wedstrijd dik.

Door: voetbalvereniging VV Helden
Het eerste elftal van voetbalvereniging VV Helden heeft zondag
19 maart weten te winnen van voetbalclub GKC. In Kelpen werd het
laag geklasseerde combinatieteam uit Grathem en Kelpen-Oler met
0-2 opzij gezet.

De Batavieren schoten met acht
schutters 1.678 punten, wat een
gemiddelde was van 209,5 punten.
OVU schoot met elf schutters 2.018 pun
ten en behaalde zo een gemiddelde

Voor de rust had Helden de wind
letterlijk tegen. Figuurlijk zat deze
echter mee, toen Steven Vaes na
een kwartier spelen een vrije trap
van Heldenaar Ton Peeters achter
zijn eigen doelman werkte. Namens
GKC was Dave van de Port voor rust
nog dicht bij de gelijkmaker. Na een
defensief slippertje wist doelman Van
Dijk de spits nog knap van scoren te
houden.
Na de rust had Koen Maessen de

wedstrijd al vroeg in het slot kunnen
gooien. Een op een met doelman
In den Kleef kwam laatstgenoemde
echter als winnaar uit de strijd.
Zo bleef GKC azen op de gelijkmaker.
Het doelpunt viel uiteindelijk aan
Heldense kant, toen de ingevallen
Shendo Zeevenhoven door wist te
breken en Ton Peeters een niet te
missen kans bood. Deze treffer bleek
meteen het laatste wapenfeit van het
matige schouwspel.

van 176 punten. Hoogste schutter
was Albert van Nierop met 221 pun
ten, dame was Gemmy Kempen met
228 punten en Lennert Verheijen
schoot bare bow 135 punten. Voor de

Rooi-wisselbekers werd een envelop
getrokken. Hier won Jos Klujtmans met
187 punten. Tweede werd Timo Gaal
met122 punten en derde was Gemmy
Kempen met 228 punten.

SSS Helden naar halve finale NK
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden
Gymnastiekvereniging SSS Helden stond zondag 19 maart in de kwartfinale van het Nederlands kampioenschap
turnen in Reuver. Daarbij behaalden enkele turnsters goede resultaten. Een dag eerder, op zaterdag 18 maart, stond
een competitiewedstrijd op het programma.
Fleur Coppers, Meike Thijssen,
Cielke Verkoeijen en Linda Verboeket
turnden de kwartfinale van het NK
in Reuver. Fleur behaalde de achtste
plaats en wist zich te plaatsen voor de

4 0 jA AR FE ES T IN D E K A S

Zondag 2 april

horst aan de Maas 11.00 – 16.00

halve finale. Meike eindigde als 21e.
Cielke eindigde als vierde en heeft
zich daarmee ook voor de halve finales
geplaatst. Linda eindigde als 23e.
Het D1-team van SSS Helden turnde

zaterdag 18 maart een competitiewed
strijd tegen Venray. Ondanks de goede
inspanningen van Helden wist Venray
te winnen met 212.53 punten tegen
109.03 punten.

Open huis dagen!
Sprankelende

e
voorjaarsmod
r
voor hem en haa

zondag 26 maart
OPEN van 13.00 tot 17.00 uur
Een mooi cadeau
bij aankoop vanaf € 75,-

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!

Deelnemende bedrijven:

Frank Coenders Kwekerijen rozen en containerrozen
Welles Grubbenvorst komkommers Gielen Kwekerij tomaten
CLG en Californië aardwarmteproject
van den Brandt-Rutten zachtfruit bramen en aardbeien
Kwekerij Verberne zoete puntpaprika
KOM IN DE KAS
Museum de Locht BrightBox
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg

INRUILEN?

Wij geven inruilkorting voor jouw oude
!
fiets! Dit kan wel oplopen tot € 750,-

Elegance E+0

- E-Bike met krachtige
middenmotor van Yamaha
- Lage brede instap
- Luxe uitgevoerd (Comfortabele
handvaten en geveerde voorvork
en zadelpen)
Giant Store Venlo
Venloseweg 104-106 5931 GV Tegelen-Venlo
077 - 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl

Elegance E+ 0:
van € 2.999,met maximale inruilkor
ting

€ 2.250,-
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Gelijkmakers in laatste momenten

Baarlo toont karakter
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het scorebord gaf nog een kwartier spelen aan toen het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo op
zondag 19 maart door RKVV Haelen uit een strafschop op een kansloos lijkende 0-2 achterstand werd gezet. Dood
en begraven? Niets bleek minder waar.

Nederlands kampioenschap danssport

Baarlo-speler Roel Bouten (3) in een fel duel om de bal (Foto: Len Gielen)
Baarlo ging fris van start in het
duel tegen promovendus Haelen en de
betere kansen waren in de eerste helft
ook voor de roodzwarten. Al na enkele
minuten was er een goede schietkans
voor Rick Nelissen, die het vizier echter
nog niet op scherp had staan. Ook Mike
Spolders was halverwege de eerste
helft dicht bij de openingstreffer voor
Baarlo, maar zijn ingekopte bal werd
op de doellijn nog gekeerd. Tot aan de
rust bleef de brilstand op het scorebord
staan.
In de tweede helft waren de
rollen vooralsnog omgekeerd. Na een
tiental minuten had Baarlo alle geluk

van de wereld toen de bal uit een
afstandsschot via de onderkant van de
lat weer het veld in caramboleerde.
In de rebound werd deze weliswaar
alsnog in het doel geschoten, maar
de treffer werd terecht wegens
buitenspel geannuleerd. Drie minuten
later was het alsnog juichen voor
Haelen. Na een counter, waarbij de
arbiter overigens een handsbal van de
scorende Ruud Eijkenboom over het
hoofd zag, viel de 0-1. Een kwartiertje
later leek Baarlo definitief gevloerd
toen de bal na een overtreding van
Mike Spolders op de stip ging. Joep
Houben benutte namens Haelen de

toegekende strafschop onberispelijk,
0-2. Baarlo-trainer Rob Geenen stuurde
daarop vanaf de bank de boomlange
Mathijs de Vogel als breekijzer de spits
in. Die zorgde voor de nodige onrust in
de Haelen-defensie en dat leverde al
direct succes op. Al na enkele minuten
profiteerde Rik Schotman daarvan bij
een hoekschop. Met een fraaie kopbal
tekende hij voor de aansluitingstreffer,
1-2. In blessuretijd frommelde Mathijs
de Vogel echter bij een scrimmage
alsnog de gelijkmaker in de touwen,
waarbij ook even de arm aan te pas
kwam om de bal de juiste richting mee
te geven, 2-2.

11
09

Stroef begin voor HCPM

Door: hockeyclub HCPM
De eerste competitiewedstrijd voor het eerste herenteam van hockeyclub HCPM uit Peel en Maas van dit jaar
was meteen een kraker. De wedstrijd op zondag 19 maart was tegen directe concurrent Cranendonck.
Traditiegetrouw staat deze wedstrijd altijd garant voor strijd en doelpunten.
minuten later wederom vissen. Een snel
genomen vrije slag van Noud van
Looijen kwam terecht bij Toon Panken,
die vanuit een onmogelijke hoek
snoeihard raak schoot, 2-0. Het gerucht
gaat dat de keeper de bal nog steeds
aan het zoeken is.

’Ton Kanon’
Vijf minuten voor rust kreeg
Toon Panken wederom een kans om
zijn bijnaam ’Ton Kanon’ eer aan
te doen. Hij schoot een strafcorner
rechtstreeks binnen, 3-0. Op slag van
rust stond de verdediging van HCPM
even te slapen, waarna een voorzet
vanaf de zijkant binnen gelopen kon
worden, 3-1.

Door: dans- en showgroep DSG Expression Baarlo
Dans- en showgroep Expression uit Baarlo heeft goede resultaten
behaald op het IDA-kwalificatietoernooi in Hoensbroek. Op zondag 19 maart
verschenen verschillende dansgroepen aan start.
De bambino’s waren deze keer niet
van de partij. In de B-klasse, 8 tot en
met 11 jaar, behaalde sologardedanse
res Sjoukje een gedeelde zesde plaats.
Danée werd vijfde in een veld met der
tien danseressen. De hele gardegroep
behaalde samen de tweede plaats.
De showgroep deed er nog een schepje
bovenop en behaalde de eerste plaats.
In de A-klasse, 8 tot en met 11 jaar,

behaalde showpaar Maud en Robin de
eerste plaats en werd de showgroep
gedeelde tweede. Bij de 12- tot en
met 15-jarigen viel soloshowdanseres
Elvera met de behaalde achtste plaats
buiten de prijzen. Bij de senioren kon
sologardedanseres Aniek door een
blessure niet dansen maar behaalde
de gardegroep de eerste plaats en de
showgroep de derde.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Eerste driepunter voor
hockeyheren
De eerste tien minuten waren
van beide kanten uit voorzichtig.
Dit resulteerde in weinig kansen en
veel balverlies aan beide kanten.
De eerste goede aanval van de heren
uit Panningen leverden een strafcorner
op. Deze werd helaas recht op de
keeper geschoten door Toon Panken.
Wederom leverde een goede aanval
een niet te missen kans op voor
Sebastiaan van Kemenade, maar hij
kreeg de bal er ook niet in. De tweede
strafcorner voor Peel en Maas
resulteerde na een strafverzwaring in
een strafbal, die door Ruben Leenders
feilloos werd binnengeschoten, 1-0.
Amper bijgekomen van deze treffer
kon de keeper van Cranendonck twee

Expression Baarlo
scoort op kwalificatie
toernooi

De tweede helft leverde
minder spektakel op dan de eerste
helft. Bij vlagen werd goed spel
afgewisseld met slordigheden.
Deze slordigheden resulteerden in
enkele kansen voor Cranendonck.
Echter bleek keeper Bart Steutel een
sta in de weg. Een kwartier voor tijd
volgde dan toch de beslissing. En
vrije slag in de hoek kwam terecht
bij Toon Panken, die middels een
backhand in de korte hoek zijn
hattrick voltooide, 4-1.
Twee minuten voor het einde
verdiende Cranendonck nog een
strafcorner, die via een rebound binnen
werd geslagen. De eindstand van de
wedstrijd werd zo 4-2.

Rabobank Peel, Maas en Leudal Co-Hoofdsponsor

Sportgala
Peel en Maas

Rabobank Peel, Maas en Leudal is co-hoofdsponsor geworden van het
sportgala Peel en Maas dat 7 april plaatsvindt. Rabobank verbindt zich
in het bijzonder aan de prijs voor ‘talent van het jaar’.
Directeur Particulieren Anouk
Viegen geeft een toelichting op het
sponsorship. “Met ons sponsorbeleid
richten we ons primair op cultuur met
een regiofunctie én op sport op hoog
niveau.
Vanuit die laatste gedachte zijn
we bijvoorbeeld sponsor van Westa,
Peelpush en BEVO. Een partnership
met het gala dat topsporters een
podium biedt, past goed in deze lijn.
Dat we ons daarbij vooral richten op
het ‘talent van het jaar’ past in onze
visie dat we jonge mensen graag
helpen om een vliegende start te
maken.
Dat geldt zowel voor startende
ondernemers als voor starters

op de woningmarkt én voor
topsporttalenten.”
Ondersteuning in de breedte
Naast sport en cultuur
ondersteunt Rabobank Peel,
Maas en Leudal het brede
verenigingsleven in de regio via
de Rabobank Clubkas Campagne.
Daarmee wordt € 200.000,- verdeeld
onder ruim 600 verenigingen.
Leden van de Rabobank kunnen
tot 23 maart stemmen op hun
favoriete vereniging. Het sportgala
Peel en Maas vindt op vrijdag 7 april
om 19.30 uur plaats in DOK 6 in
Panningen. Kijk voor meer informatie
op www.sportgalapeelenmaas.nl
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Grashoek koploper
na monsterzege
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op sportpark Kerkebos in Swolgen lieten de heren van het eerste
elftal van voetbalvereniging SV Grashoek zich zondag 19 maart van hun
beste kant zien. Tegen Sporting ST werd het 1-9.
De geelzwarten kregen na twee
minuten letterlijk en figuurlijk de wind
in de zeilen. Kevin Goldschmidt van
de thuisclub speelde zo hard terug
op zijn doelman dat er voor Devin de
Swart geen houden meer aan was,
0-1. Leike Cuijpers, uitstekend op
dreef op het middenveld, verstuurde
een loepzuivere dieptepas naar
Chris Hunnekens, die het overzicht
hield en na elf minuten met een
droge schuiver 0-2 liet aantekenen.
Het werd nog erger voor de
thuisclub. Erwin Pijnenburg spleet
twee minuten later de verdediging
open. De bal kwam bij Chris, die Bas
Gloudemans er nog beter voor zag
staan. De 39-jarige spits zorgde voor
0-3. In de 19e minuut begon Chris
Hunnekens vanaf het middenveld aan
een solo, danste een aantal tegen
standers uit en krulde de bal in de
linkerkruising, 0-4. Aanvallend kon
Sporting ST de gastenverdediging niet
in verlegenheid brengen.
Na de thee had de thuisclub een
opleving. Doelman Koen Clephas
kreeg werk en moest zich zelfs

gewonnen geven voor een schot
van Kevin Goldschmidt, 1-4. De hoop
voor Sporting ST was van korte
duur. Bas Maessen scoorde in de
58e minuut zijn verdiende treffer.
1-5. De geelzwarten bleven kansen
creëren, vooral door het goede spel
op het middenveld van Bjorn Korsten
en Leike Cuijpers. Bjorn speelde in de
66e minuut een paar verdedigers uit
en bracht de stand op 1-6.
Drie minuten later speelde Bas
Gloudemans Chris aan die met een
schuiver zijn derde treffer liet aantek
enen, 1-7. In het laatste kwartier wis
selde trainer Nelis Luijten twee keer.
Rick Graus kwam voor Mike Steeghs.
Drievoudig doelpuntenmaker Chris
mocht naar de bank voor Brandon
Sijben. Na een assist van Erwin
Pijnenburg maakte Bas Gloudemans
in de 87e minuut zijn tweede treffer,
1-8. Tenslotte zag Leike Cuijpers een
prima wedstrijd met een doelpunt
beloond, 1-9 werd de eindstand.
Dankzij de derde nederlaag op
rij van Reuver, besteeg Grashoek de
hoogste trede van de ranglijst.

Heren 1 VC Asterix ongeslagen kampioen
Door: volleybalvereniging VC Asterix
De beslissende wedstrijd voor het kampioenschap in de tweede klasse stond zaterdag
18 maart op het programma voor de heren van het eerste team van volleybalclub VC Asterix uit
Maasbree. De heren hadden tot nu toe maar één set laten liggen in de competitie en moesten minimaal
drie sets winnen om het kampioenschap binnen te halen. Dit gebeurde dan ook. De wedstrijd werd
uiteindelijk overtuigend gewonnen met 4-0. Na een receptie in de zaal hebben de heren er een
geslaagd feestje van gemaakt tot in de kleine uurtjes. (Foto: Math Geurts Fotografie)

Knappe reddingen

Baarlo behaalt eindelijk
weer eens een punt
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
De afmeldingen stroomden wederom binnen bij het eerste elftal van zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo. Er moest
geschakeld worden naar plan B. Uiteindelijk waren er toch zes spelers in Nederweert aanwezig voor de wedstrijd
tegen ‘t Brökske.

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al ruim
25 jaar het transport voor paarden van en naar alle nationale,
internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar jongste bediende:

import/export
medewerker
m/v

Wij vragen:
• minimaal MBO niveau;
• kennis – en ervaring met paarden;
• goede communicatieve eigenschappen en klant
vriendelijke houding;
• beheersing van de Engelse en Duitse taal
(eventueel Spaans / Chinees);
• omgang software programma’s; Word, Excel etc;.
• vastberaden en doorzettings vermogen;
• ﬂexibel en zelfstandig;
• collegiaal en kunnen werken in teamverband.
Wij bieden:
• fulltime functie voor 40 uur per week;
• veelzijdige werkzaamheden;
• opbouwen van nationale & Internationale netwerken;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband.
Ondanks dat de werkzaamheden voor het overgrote deel op
kantoor zullen plaatsvinden, zijn wij van mening dat kennis
van paarden een absolute pré is.
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Email jouw CV naar vacature@horseservice.nl of stuur een brief
naar Horse Service Int’l bv, Hazenkampweg 8a, 5964 PE METERIK
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com

Rene Schroemgens werd bereid
gevonden om te gaan keepen en Jarno
Hertsig zou als speler meedoen. Ook
Leon Peeters werd aan de selectie
toegevoegd. Zoals gewoonlijk begon
Baarlo slap aan de wedstrijd en binnen
een minuut was het dan al 1-0, nadat
de laatste man zo door de verdediging
van Baarlo kon wandelen. Baarlo
hield het bij counteren en dit leverde
ook succes op. Jeroen van Wylick
onderschepte de bal en wist de geheel

vrijstaande Leon Peeters te bedienen bij
de tweede paal, 1-1. In de tweede helft
was het spelbeeld hetzelfde, Brökske
aan de bal en Baarlo spelend op de
counter. De thuisploeg kwam op 2-1,
na een knappe individuele actie, een
kapbeweging en vervolgens een schot
in de kruising. Baarlo ging hierna iets
meer tegengas geven en werd hierdoor
in de counter afgestraft, 3-1. Uit het
niks kwam Baarlo toch weer terug in
de wedstrijd nadat Jeroen van Wylick

de hele Brökske defensie voor schut
zette met zijn gedribbel en vervolgens
met een ouderwetse punter de keeper
te verrassen, 3-2. Niet veel later kwam
Baarlo zelfs op 3-3, een een-tweetje
tussen Jeroen van Wylick en Joël
Gielen, werd knap binnengeschoten in
de verre hoek door laatstgenoemde.
Hierna volgde kansen over en weer
en mede door een aantal knappe
reddingen van Rene Schroemgens wist
Baarlo stand te houden.

Ruim verlies

Bevo ten onder in Ell
Door: voetbalvereniging Bevo
Het eerste team van voetbalvereniging Bevo uit Beringe ging zondag 19 maart vol goede moed richting Ell, om
daar RKESV te bestrijden. De thuiswedstrijd tegen deze ploeg werd voor de winter met duidelijke cijfers gewonnen
en men had er goede hoop op om nu ook goed af te snijden.
Helaas, de Beringers hadden zon
dag hun dag niet en de tegenstander
was niet van plan om wederom tegen
een grote nederlaag aan te lopen.
Het liep dan ook geheel anders dan in
Beringe, destijds werden de gevaarlijke
angels al snel uitgeschakeld. Vandaag
kreeg de Bevo-ploeg geen grip op de
wedstrijd. De beginfase was heel erg
rommelig en beide ploegen hadden
veelvuldig balverlies in de opbouw. In
de zevende minuut speelde Bevo zich
een van de weinige kansen uit van
deze wedstrijd. Een goede actie van
Sam van Rijt, die op zijn beurt Kevin
Vossen diep stuurde. Kevin gaf een
uitstekende voorzet af en vond Sjors
van Horen vrij voor doel. Sjors raakte

de bal echter helemaal verkeerd en de
bal rolde langs de verkeerde kant van
de paal.
In de 30e minuut werd de
nummer 7 van de thuisploeg
onreglementair gestopt, net binnen het
zestienmetergebied, en dat betekende
een strafschop. De nummer 5 plaatste
zich achter de bal en schoof de bal
in de rechterbenedenhoek binnen.
Keeper Nick Steeghs zat er goed
bij, maar kwam net iets tekort, 1-0.
Na deze tegenslag was Bevo de
weg kwijt en nog geen tien minuten
later lag nummer twee al in de
touwen, na weer een strafschop op
de rand van het zestienmetergebied.
Dit keer veroorzaakt door Roger

Gielen. Beide strafschoppen waren
in die zin discutabel, omdat de
overtredingen op de rand van de
zestien werden gemaakt en de
Belgische scheidsrechter gaf ze wel
heel gemakkelijk.
De rust ging dan ook in met een
verdiende voorsprong voor Ell, dat
veel sneller en geïnspireerd speelde.
In de rust probeerde Bevo-trainer
John Paulissen het tij nog te keren,
maar Bevo was vanmiddag niet vooruit
te branden. Ook na rust eenzelfde
spelbeeld: Bevo was machteloos en Ell
profiteerde nog tweemaal van
dekkingsfouten in de verdediging
en won uiteindelijk ruim met 4-0.
Een wedstrijd om snel te vergeten.
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MTB Baarlo in Berlicum
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
Deelnemers van mountainbikevereniging MTB Baarlo deden in het weekend van zaterdag 18 en zondag
19 maart mee aan landelijke wedstrijden in Berlicum. Op zaterdag 18 maart reed de jeugd haar tweede wedstrijd
van de landelijke jeugdcompetitie. Op zondag reden de nieuwelingen, junioren, masters en amateurs hun eerste
competitiewedstrijd.
De jeugd van de Baarlose vereniging
mocht zaterdag beginnen. De eerste
renner in het zwart-oranje verscheen
bij de jeugd van categorie 3, Zepp
Aelen. Hij reed zijn eerste landelijke
wedstrijd dit jaar. Na de start wist hij al
vrij snel een paar renners in te halen.
Gedurende de wedstrijd wist hij steeds
rond een dertigste plaats te blijven,
waarbij het af een toe een plekje naar
achteren en dan weer een plekje naar
voren was. Uiteindelijk eindigde zijn
wedstrijd in een 33e plaats.
Na de middagpauze was het de
beurt aan de jeugd van categorie 5.

Hier kwamen Guus Janssen, Finn Keunen
en Freek Bouten in actie. Guus moest
in het achterveld starten, waar hij
na de start redelijk goed weg kwam.
Helaas stootte hij tijdens de wedstrijd
zijn voet tegen een boomstronk, waar
door hij niet meer op volle kracht kon
fietsen. Finn Keunen mocht vanuit het
midden van het veld vertrekken. Na een
goede start lag hij al snel rond een
vijftiende plek. Daar werd het stuivertje
wisselen, wat uiteindelijk in een negen
tiende plaats resulteerde.
Freek Bouten startte vanaf de
derde startrij. Hij kon al vrij snel in het

derde groepje mee rijden. Ook hier
was het telkens van plek verwisselen.
Tegen het einde van de wedstrijd greep
Freek zijn kans en reed naar een mooie
achtste plaats. Bij de laatste categorie
verscheen voor MTB Baarlo Tim Janssen
aan de start. Vorige week had hij nog
last van een blessure, deze week was
hij erop gebrand een mooi resultaat
neer te zetten. Na de start, vanuit de
laatste rij, verscheen als laatste in de
eerste bocht. Al snel wist hij de renner
s voor zich één voor één in te halen.
Dit ging hem erg goed af, wat resul
teerde in een 28e plaats.

Verdiende zege

RKMSV pakt broodnodige
driepunter
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenelftal van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel heeft zondag 19 maart een terechte zege
geboekt. De Meijelse ploeg mocht op eigen veld aantreden tegen middenmoter RKSVO, dat aan een mindere reeks
bezig is. Waar Ospel aan het begin van het seizoen meedeed om de bovenste plekken en verdiend van RKMSV won
in de heenwedstrijd (3-1), liet het nu weinig zien en pakte RKMSV de verdiende zege, 2-0.
De gasten uit Ospel speelden de
eerste helft met de wind in de rug en
verschillende dieptepasses verdwenen
over de achterlijn. De uitploeg mocht
na ongeveer een kwartier als eerste
aanleggen voor een doelpunt. Na een
lange bal kapte de spits zich handig
vrij voor doel, maar hij schoot over.
RKMSV nam hierna het heft qua
doelpogingen in handen. Mike Nijssen
gaf eenmaal een gevaarlijke voorzet,
die met een sliding bijna in eigen
doel werd gewerkt en andermaal
schoot hij zelf. De Ospelse doelman
lag echter in de weg. Vorige week

moest de thuisploeg op slag van rust
de gelijkmaker incasseren, nu was het
de Meijelse ploeg die vlak voor de thee
toesloeg. Een van de vele goede corners
werd op de keeper gekopt door Rudy
Leenders, de rebound was een prooi
voor Tom Lalieu.
De tweede helft had RKMSV de
wind aan zijn zijde. RKSVO beschikte
over goede spelers, maar veel kwam
er niet vanaf. Ook de gastheren
dwongen niet heel veel kansen af,
maar de 2-0 was duidelijk dichterbij
dan de 1-1. Ad Snijders mocht eenmaal
vanaf veertig meter de doortocht

naar het doel maken, maar hij kwam
niet tot een schot en werd ingehaald.
De Meijelnaren vergaten ook een paar
keer te schieten, wanneer het tot in het
strafschopgebied doordrong. Uiteindelijk
werd het 2-0. Uit een corner ontstond
een scrimmage bij de eerste paal,
waarbij geen doellijntechnologie nodig
was om een goal toe te kennen. De
scheidsrechter stond er met zijn neus
bovenop en constateerde dat de bal
via een RKSVO’er volledig over de lijn
was geweest. Daarop was de marge
twee en kon de thuisploeg de wedstrijd
uitvoetballen.

Nog één wedstrijd

Flatsers op weg naar
kampioenschap
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het kan bijna niet meer mis gaan voor het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo. Het kampioenschap kan komende zaterdag al
binnengehaald worden. De overwinning tegen Leveroy op zaterdag
18 maart droeg daaraan bij.
De wedstrijd werd begonnen
door invaller Henk Mertens en die
liet zien dat hij nog een klasse
partij kan beugelen en hij zette het
team meteen op het juiste spoor.
Piet Geurts kon op twee niet achter
blijven en hij speelde zich naar een
verdiende overwinning. Toen Roy
Geurts er met prima beugelspel ook
nog een 3-0 voorsprong van maakte,
behoorde een grote score ook nog tot
de mogelijkheden. Ger van Helden

trof echter de topspeler van Leveroy
en die speelde zeer goed en gaf Ger
het nakijken. Dat betekende 3-1.
Harry Ewalds was onze tweede invaller
en die had echt een pechavond.
Met iets meer geluk had de uitslag er
heel anders uitgezien.
Willen De Flatsers het kampioen
schap binnenhalen, moet er een goed
resultaat uit de bus rollen tegen de
mannen uit Kronenberg volgende
week.

Klassebehoud

Bedenkelijk niveau
De Treffers
Door: beugelclub De Treffers
Het eerste team van beugelclub De Treffers uit Maasbree behaalde
zaterdag 18 maart in de thuiswedstrijd tegen De Kuiters 2 uit Tegelen een
ruime en nuttige overwinning waarmee klassebehoud definitief veilig
werd gesteld.
Bij een winst van 4-1 zou men
denken dat het een geweldig over
tuigende zege was, maar helaas was
het beugelniveau zeer beneden peil.
Uitslag oké, maar de prestaties onder
maats. Frank Peters kon wederom
niet overtuigen en moet het nog twee
wedstrijdjes volhouden.
Jac Lintjens had alle handen vol
aan Pierre Ververgaard en kon pas
op het laatst het verschil maken tot
winst. Ook Jo Hendrix had alle handen
vol aan Jan Klerken. Jan wou maar
niet capituleren. Halverwege de
wedstrijd had Jo het verschil gemaakt
en beugelde dit solide uit naar de
winst. Hem Hendrix in de vierde partij

tegen Patrick Holthuijsen was niet
best van beide spelers. We konden de
flatsers op een gegeven moment niet
meer tellen. We zullen maar zeggen
dat de gelukkigste uiteindelijk won in
dit foutenfestival.
In de laatste partij van de avond
was het Wim Grommen die moest
aantreden tegen Huub Faassen. Ook in
deze partij kon de telraam weer van
stal gehaald worden om de flatsers bij
te houden, gelukkig gold dat alleen
voor de Tegelse beugelaar.
Wim kon voluit profiteren
van deze flatsers en kon met
een tevreden gevoel de winst in
ontvangst nemen.

Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v

Heldense dansers Limburgs kampioen
Door: Mandy Teeuwen, gymnastiekvereniging SSS Helden
De dansgroepen van gymnastiekvereniging SSS Helden uit Helden trapten het nieuwe wedstrijd
seizoen zondag 19 maart af tijdens het Limburgs kampioenschap in Kerkrade. Van SSS Helden werden
het A 20+-team 1, het A t/m 16 jaar-team (foto), het B t/m 19 jaar team en het B t/m 13 jaar-team
Limburgs kampioen. In sporthal Piushof in Panningen is SSS Helden zaterdag 25 maart gastvereniging
voor de tweede voorronde voor het Nederlands kampioenschap jazzdance. Dan komen de D, C en
B-groepen in actie. De A-groepen zijn in april aan de beurt.

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

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst
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Muziekmiddag fanfare
Maasoever Kessel
De slagwerkgroep van de Koninklijke Fanfare Maasoever uit Kessel houdt op zondag 26 maart een concert met
gastorkesten Percussiegroep Zinvol Geweld uit Neer en de percussiegroep van de Harmonie uit Budel.
De jeugdslagwerkgroep van de
Koninklijke Fanfare Maasoever trapt
de middag af met hun optreden.
Vervolgens speelt de slagwerkgroep
van Kessel een afwisselend programma
met bekende muziek van onder andere

Alvaro Soler en de filmmuziek van Rain
Man. De percussiegroep uit Neer gaat
verder met muziek van de Aboriginals
en spelen ook een aubade aan John
Williams, de filmcomponist van vele
bekende muziek. Als afsluiting speelt

Live opera Madama
Butterfly bij DOK6
In de theaterzaal van DOK6 in Panningen wordt op donderdag
30 maart de opera Madama Butterfly live vanuit Londen vertoond.

de percussiegroep uit Budel hun pro
gramma, zij nemen bezoekers onder
andere mee naar Siberië en Ierland.
De muziekmiddag vindt plaats in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel
en begint om 15.00 uur.

Kapellenmiddag blaaskapel
Krajovjanka
Blaaskapel Krajovjanka uit Beringe houdt zondag 26 maart haar traditionele kapellenmiddag bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. Het middagprogramma staat vol met blaasmuziek van Zum Grünen Kranz uit
Geldrop en Krajovjanka.
Blaaskapel Krajovjanka is opgericht
in 2001 door een aantal enthousiaste
muzikanten uit de regio Midden-Lim
burg en Oost-Brabant. ‘Kraj’ betekent
streek of omgeving. Letterlijk vertaald
betekent de naam streek- of regioka
pel. De kapel heeft een voorliefde voor
de Moravische, Mährische en Böhmi
sche muziek. Van 13.30 tot 15.00 uur
speelt Krajovjanka.
De muzikanten van Krajovjanka
hebben eerst veel ervaring opgedaan
in Tsjechië: zij kregen feeling voor hoe
de muziek werd gespeeld en leerden

de cultuur van de streek kennen.
Dit gevoel en de opgedane ervaring is
van muzikaal leider op muzikaal leider
overgedragen en ‘tussen de oren’
gebracht van de muzikanten. Geheel in
Tsjechische kleding zijn zij op allerlei
evenementen aanwezig en brengen
onze muziek ten gehore.
Om ongeveer 15.30 uur is het de
beurt aan Zum Grünen Kranz. Zij spe
len tot ongeveer 17.00 uur. In 1999
richtte oud-dirigent Henk van Moorsel
muziekvriendenclub ’t Gruupke op.
In 2002, tijdens een muzikaal weekend

in Rüdesheim am Rhein, werd besloten
onder een nieuwe naam verder te
gaan: Musikfreunde Zum grünen Kranz.
De naam is ontleend aan het hotel
waar zij toen verbleven. Hun repertoire
bestaat voornamelijk uit Egerländer en
Böhmische muziek. Het orkest bestaat
uit zestien enthousiaste muzikan
ten. De club staat onder leiding van
Tim Messerschmidt.
Het optreden vindt plaats in het
gemeenschapshuis De Ankerplaats
in Grashoek. De zaal is open om
13.00 uur.

VACATURES
Medio mei opent in Meijel een nieuw horecaconcept,

Gastrobar d’n Burgeméster, Meijel
Voor deze gastrobar zijn wij op zoek naar:

EEN ZELFSTANDIG WERKEND KOK
(FULLTIME)

Deze opera is onderdeel van
het live opera- en balletprogramma
van DOK6 Cinema. Op donderdag
30 maart vertoont zij deze opera live
en donderdag 13 april is een encore
vertoning (niet-live, red.). De opera
wordt gezongen in het Italiaans
en ondertiteld in het Nederlands.
Puccini’s Madama Butterfly is volgens
DOK6 één van de meest populaire
opera’s, met betoverende muziek
en een hartverscheurend verhaal
van een liefhebbende jonge geisha

die wordt achtergelaten door haar
Amerikaanse echtgenoot. De sopraan
Ermonela Jaho zingt de titelrol voor
het eerst in Covent Garden, in de
productie van Moshe Leiser en Patrice
Caurier. De exotische beeldspraak van
de Nagasaki-setting is geïnspireerd
door het 19e-eeuwse Westerse gero
mantiseerde beeld van Japan.
De voorstelling begint om
20.15 uur en duurt ongeveer twee
uur en drie kwartier. Tussendoor is er
een pauze.

Voorjaarsconcert
Femmes Vocales
Vrouwenkoor Femmes Vocales uit Meijel organiseert zaterdag
25 maart haar traditionele voorjaarsconcert in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Het concert begint om 19.30 uur.
Femmes Vocales heeft een
afwisselend programma samenge
steld. Via And all that Jazz, California
Dreaming en El Cielo Canta Allegria
naar het Avé Maria van Biebl.
Femmes Vocales staat zoals vanouds
onder leiding van Véron Jongstra en
wordt op de piano begeleid door

Rob van Heck.
Naast Femmes Vocales gaan
Gemengd Koor Da Capo uit Stramproy,
Het ensemble van het Chevremonts
Mannenkoor 1912 uit Kerkrade en de
Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs
Mannenkoor uit Nijmegen een optre
den verzorgen.

Bibliotheek Maasbree

Als zelfstandig werkend kok bouw je samen met een nieuw team van enthousiaste collega’s
het concept Gastrobar uit. Je bent verantwoordelijk voor het bereiden van gerechten en
het verrichten van voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast draag je zorg voor kwaliteit,
ontvang je goederen en houdt je je werkomgeving schoon. Je komt te werken in een
compleet nieuwe keuken.

Tentoonstelling over
Poolse arbeidsmigranten

EEN ASSISTENT HORECA MANAGER

In de bibliotheek in Maasbree is tot zondag 16 april een tentoonstelling over Poolse arbeidsmigranten te zien. De tentoonstelling bestaat uit
persoonlijke verhalen en ervaringen van Poolse inwoners van gemeente
Peel en Maas.

(FULLTIME)

Als assistent horecamanager stuur je een team aan én steek je zelf de handen uit de mouwen
op de vloer. Je regelt dat alles soepel loopt en draagt - als gezicht van de zaak - zorg voor
een glimlach bij de gasten. Je stuurt aan op een goede service, lost klachten snel op én regelt
dat de Gastrobar altijd is opgeruimd en een warme uitstraling heeft.

AFWAS- EN OPROEPMEDEWERKERS
Als afwas- of oproepmedewerker ben je van onmisbare waarde voor het horecateam.
Je draagt eraan bij dat alles soepel loopt en zorgt voor een glimlach op het gezicht
van de gasten.

Vragen of interesse?

Bij interesse, of voor een uitgebreide omschrijving van de vacatures,
kun je contact opnemen met Kim Snijders. Mail naar kim@debelaeving.nl

De regio Peel en Maas telt
een groot aantal Poolse inwoners.
‘Wat weten we eigenlijk van ze?
Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze in
Nederland terechtgekomen? Hoe was
hun leven in Polen en hoe anders is
dat nu ze hier wonen?’, zijn vragen
die centraal staan tijdens de tentoon
stelling. De bibliotheek Maasbree
ondersteunt deze arbeidsmigranten
op vele gebieden en wil met hun
persoonlijke verhalen en ervaringen
in de tentoonstelling inwoners van de
regio Peel en Maas kennis laten maken
met de achtergrond van hun Poolse
buren, kennissen en mede-inwoners.
Bibliotheek Maas en Peel interviewde
vijf Poolse vrouwen die als arbeidsmi

grant naar Nederland zijn gekomen.
De levensverhalen zijn zowel in het
Pools als Nederlands geschreven en
verrijkt met foto’s over het leven van
de vrouwen. De bibliotheek voegde
achtergrondinformatie toe over Polen
met behulp van de eigen Poolse col
lectie en diverse informatiebronnen.
De levensverhalen zijn te lezen en zien
in de Bibliotheek Maasbree. De ten
toonstelling is tijdens de openingstij
den van de bibliotheek te bezichtigen.
Op maandag en donderdag van 09.00
tot 20.00 uur, op dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 tot 17.30 uur
en in het weekend van 10.30 tot
14.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
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Theaterstuk, concert en dansvoorstelling ineen

Hans en Grietje op
z’n Mééls

Theatervereniging COM, Harmonie Eendracht en kinderen van basisschool Den Doelhof, allen uit Meijel, slaan op
zaterdag 1 en zondag 2 april de handen ineen. In dat weekend staan drie theatervoorstellingen op het programma.
De drie verenigingen werken samen om het sprookje Hans en Grietje op het podium te brengen. Om het extra
speciaal te maken, is het sprookje naar het Meijels vertaald en rijmend gemaakt.

LENTEACTIE
25 maart
Zaterdag

U ontvangt een lentebloemetje
bij de volgende ondernemers:

Woningstoffering Nic Houben
Bakkerij-Lunchroom ’t Bölke
Knipperic Kapsalon
Sia Hairdesign
Maar liefst 35 kinderen, zes volwas
sen acteurs en een orkest bestaande uit
zo’n dertig man staan op het podium
bij de vertolking van het oude sprookje.
Peggy Brummans en Maarten Theulen
hebben het idee gelanceerd. Zij bena
derden de voorzitter van de harmonie,
Anget Mestrom. Anget: “Ik ben lid van
de harmonie en ik houd van cultuur.
De gemeente stimuleert cultuur ook
heel erg en ik dacht bij mezelf: wat is
er nu mooier dan verschillende vormen
van cultuur combineren? En dan ook nog
de jeugd erbij betrekken. Samen met
Peggy heb ik contact gezocht met de
basisschool, gemeente en de toneelver
eniging om te kijken of we een samen
werking konden beginnen.”

Vertaald vanuit de
Venlose versie
Als uitgangspunt werd het sprookje
Hans en Grietje genomen. De Venlose
versie welteverstaan. “Frans Pollux
heeft het sprookje in het verleden
al vertaald en daar een boekje van
gemaakt”, vertelt Koen Verstappen,
dialectkenner van het ‘Mééls’. Hij werd
gevraagd dat boekje naar het Meijels te
vertalen. En dan ook nog in rijm. “Dat is
behoorlijk lastig kan ik vertellen. Er zijn
stukken geweest die ik helemaal heb
moeten herschrijven om het rijmend te

voorstelling ook op zondag. Ze krijgen
dansles, toneelles en krijgen nóg een
belangrijke taak. Anget: “De kinde
ren maken hun eigen boomkostuum.
Ze krijgen een juten zak mee naar huis
waar ze zelf aan mogen knutselen.
Zo hebben we straks allemaal unieke
bomen.” Een compleet decor voor
op het podium staat al klaar en de
kinderen zelf maken daar ook deel van
uit. “Naast dat ze bomen zijn, spelen ze
ook een hek. Eigenlijk overal waar kan,
worden ze ingezet”, aldus Anget.
De muziek van de voorstelling is
afkomstig van Engelbert Humperdinck
Jesse is één van de kinderen die
en de bewerking voor het harmoniezich opgaf voor een rol in het stuk.
orkest is gedaan door Bas Clabbers.
“Ik speel een kleine Hans, een boom
Het theaterorkest staat onder leiding
en een engel”, vertelt hij. “Ik heb me
van dirigent Frank Steeghs. De regie
opgegeven omdat ik acteren altijd al
leuk vond. Toch heb ik nog even getwij van het stuk is in handen van Willem
feld en gekeken of er meer kinderen uit Hoeben en de choreografie komt van
Brigitte van Loo. “Die drie, Frank,
mijn klas mee zouden doen. Gelukkig
Willem en Brigitte, overleggen met
was dat wel zo en toen heb ik me
aangemeld.” Spanning om op te treden elkaar zodat alles op elkaar aansluit bij
de voorstellingen. De groepen oefe
voor zo’n tweehonderd man publiek
nen normaal apart, maar er zijn drie
heeft Jesse niet. “Ik heb er veel zin in
en ik hoop dat ik mijn familie in de zaal momenten waarop een repetitie met
alle deelnemers is”, vertelt Anget.
kan zien zitten tijdens de voorstelling.
De voorstellingen vinden plaats op
We hebben heel goed geoefend en juf
frouw Brigitte noemt ons al halve echte zaterdag 1 april om 19.30 uur, zondag
2 april om 11.00 uur en zondags om
artiesten.”
13.30 uur. Kijk voor meer informatie op
De kinderen, allemaal tussen de 6
de Facebookpagina van toneelvoorstel
en 12 jaar, oefenen sinds januari elke
donderdag en de laatste weken voor de ling Hans en Grietje.
kunnen maken in het Mééls.”
Koen slaagde er in om alles te
vertalen en kreeg later ook één van de
belangrijkste rollen in het toneelstuk:
verteller. Hij zit straks op het podium en
leest zijn eigen vertaalde teksten voor.
De hoofdrollen worden gespeeld door
volwassen acteurs, maar de kinderen
van de basisschool vervullen de andere
rollen.

Eigen kostuum
knutselen

Thea Teeuwen Kapsalon
Stomerij van Hal
IJssalon Jules
Van de Onderste plank

STIJG TOT GROTE HOOGTE!
Word glazenwasser bij
Wilms Schoonmaakbedrijf!
Wilms Schoonmaakbedrijf BV is gespecialiseerd in glasbewassing, schoonmaakonderhoud en industriële reiniging. Met projecten die variëren van kantoren en bedrijfsruimtes tot scholen, overheidsinstellingen, verzorgingstehuizen en sportaccommodaties
in de regio Noord-Limburg. Het uitgangspunt van Wilms Schoonmaakbedrijf BV is dat
de klant geen omkijken heeft naar de schoonmaak van zijn pand. Dit alles met de
zekerheid van de hoogst denkbare service én onze bekende topkwaliteit.

Wij zijn daarvoor op zoek naar een

leerling- of
ervaren glazenwasser!
Functie-eisen:
• ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk. Wij bieden alle opleidingen en leren je de
kneepjes van het vak;
• geen probleem met schoonmaakwerkzaamheden;
• geen hoogtevrees;
• fulltime (38 uur) beschikbaar en voor langere tijd, ingangsdatum 1 mei 2017;
• in het bezit van een rijbewijs is een pré;
• bereid zijn om een VCA diploma, cursus glazenwasser SVS en IPAF certificaat te behalen.
Naast een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en werken in een actief en
hecht team bieden wij je een werkplek met een geweldig uitzicht.

Leuk hoedje dragen

Halfvastenhudjesbal Koningslust

Uw schriftelijke reactie voorzien van cv kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze advertentie richten aan Wilms schoonmaakbedrijf BV, t.a.v. Dhr. Van Brakel,
Burg. Gielenstraat 26, 5971 VP Grubbenvorst. E-mail: info@schoonmaakbedrijfwilms.nl

In Koningslust vindt op zaterdag 25 maart het Halfvastenhudjesbal plaats. Het bal wordt gehouden in
gemeenschapshuis De Sprunk.
Het is voor de derde keer
dat het Halfvastenhudjesbal, of
Halfvastenhudjesbal, wordt geor
ganiseerd. De organisatie vraagt
bezoekers een leuk hoedje op te

zetten. Voor het mooist versierd hoedje
is er een verrassing. Deze avond zijn
er optredens van onder andere Dees
Twieje, Aod Prinsen en Aod Prinsessen
uit Grashoek, Vur de Joeks uit Helden,

Klèpbókse uit Meijel, Toeter Thijs uit
Heythuysen en Pim van Wylick uit
Kessel.
Het bal start om 20.49 uur.
De zaal gaat om 20.00 uur open.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

www.schoonmaakbedrijfwilms.nl
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Agenda t/m 30 maart 2017
do
23
03

Tentoonstelling Poolse arbeids
migranten (dagelijks t/m 16 april)
Tijd: 09.00-20.00 uur
Locatie: bibliotheek Maasbree

Modeshow voorjaarscollectie
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Maasbree
Locatie: gemeenschapshuis Hoës van Bree Maasbree

vr
24
03
za
25
03

Inloopavond Muziek Jong Voor Oud
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: KBO Maasbree
Locatie: gemeenschapshuis Hoës van Bree Maasbree

zo
26
03

Halfvastenhudjesbal

Rondleiding streekmuseum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 13.30 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Helden

Bluesrock met The Southern Blues
Band

Slagwerkconcert

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Cool Moves volleybaltoernooi

Rondleiding streekmuseum

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging VC Olympia
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Tijd: 15.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Helden

di
28
03
wo
29
03

Oud-ijzerinzameling

Open dag Durnééve

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Durnééve
Locatie: lunchroom Oppe Koffie Meijel

Open middag

Open dag tennisclub Meijel

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: tennisvereniging LTC Meijel
Locatie: tennispark Heufkesweg Meijel

Voorjaarsconcert

Schieten met jeugd

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: vrouwenkoor Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: schuttersterrein Schorweg Maasbree

Manders Metal Night

Kapellenmiddag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Slappe Hap
Locatie: café Manders Egchel

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: blaaskapel Krajovjanka
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Potgrondactie (t/m do 30 maart)
Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: rijvereniging Tommix
Locatie: huis-aan-huis in Baarlo

Muziekmiddag
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Maasbree
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Informatiebijeenkomst
‘(V)echtscheidingen’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Helden en Kessel
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

do
30
03

Live opera Madama Butterfly
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: DOK6 Cinema
Locatie: theaterzaal DOK6 Panningen

Muziekmiddag Ouderen voor
Ouderen in Maasbree
De Maasbreese vereniging KBO houdt op woensdag 29 maart de muziekmiddag Ouderen voor Ouderen in zaal
Niëns in Maasbree.

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal
familiebedrijf in de varkenshouderij. Voor onze locatie
in Horst zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste
medewerkers (M/V).

De muziekmiddag is toegankelijk
voor leden en niet-leden van de KBO.
Samen met seniorenorkest SOM,

bestaande uit 25 muzikanten uit
alle elf dorpen van Peel en Maas en
de gemeente Venlo, organiseert de

KBO deze middag met instrumentale
klanken en zang. De middag begint om
14.00 uur.

Wij zijn op zoek naar:

Dierenverzorger

bij afd. kraamstal Fulltime

Dierenverzorger
bij afd. dekstal Fulltime

Onderhoudsmonteur
(allround) Fulltime

Benieuwd wat de vacature precies inhoudt?!
Neem een kijkje op onze website:
www.vanastengroup.eu
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dianne Vlemmix. Telefoonnummer: (0478) 57 19 14.
Sollicitaties kunt U richten aan:
Ashorst BV,
t.a.v. Dianne Vlemmix
Veld-Oostenrijk 50, 5961 NW te Horst
of via e-mail naar: diannevlemmix@vanastengroup.eu

Eerste lustrum Peel & Maas cantus
Voor het vijfde jaar op rij stond de zaal van gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe op vrijdag
17 maart in het teken van samen zingen. Het was namelijk weer tijd voor de Peel & Maas cantus.
Het uit het studentenleven afkomstige fenomeen wordt al sinds de eerste editie georganiseerd door
Crinno Marketing en café De Nabber. Meezingbare nummers als Pianoman, You’ll never walk alone en
Koning Pintenman passeerden de revue. De muziek was zoals gebruikelijk afkomstig van feestband
Anderkovver. “Een potentiële Idolswinnaar is niet ontdekt onder de deelnemers, maar het was
wederom hartstikke gezellig”, aldus de organisatie.
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Metalnight bij Egchels café

Manders in teken van
moshen en headbangen
Liefhebbers van het betere ram- en beukwerk op muziekgebied kunnen op zaterdag 25 maart hun lol op bij café
Manders in Egchel. Dan staat namelijk de Manders Metal Night op het programma. Bezoekers kunnen zich opmaken
voor een mengeling van grindcore, trashmetal en hardcore.

service 25

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 Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 29 maart
H. Mis 09.00 uur sacristie

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. ouders
Michiel Peeters en Maria Catharina
Zegers en zonen André en Giel.

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 23 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 25 maart
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Mart Smits (zeswekendienst), Riet
Smits-Joosten en kleinkind Sander van
Heugten; Truus Lutters-op het Veld
(coll); Roos Heldens-Kessels (coll);
ter nagedachtenis aan overleden
familieleden; Harrie Vrinssen en Jo
van den Eijnden (gest.jaard); ouders
den Ouden; Jan Schijven, Erik Schijven,
Mariet Schijven-Peeters; uit dankbaar
heid
Maandag 27 maart
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 30 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de zieken
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Helden

Parochie Panningen

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
H. Mis 10.00 uur – Presentatiemis 1ste
Communiecanten 2017 – herenkoor
t.i.v. Annie Korsten-Duijf (zesweken
dienst/verj); Petrus Mathias van Lier;
Lucie en Drees Hermkes-Kartner; Nel
Lemmen (verj); overl. ouders Frans
Hermans en Lies Frencken (jaardienst)

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 25 maart
H. Mis 19.00 uur Presentatiemis 1ste
Communiecanten 2017 – gemengd
koor t.i.v. Wilhelmina Hendrika
Frencken (jaardienst) en overl. fam;
Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Zondag 26 maart
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 maart
H. Mis 11.00 uur
Doopviering 13.30 uur: Max Teeuwen
Zondag 2 april
Geen H. Mis
“De hoogtijdagen van de metalmuziek liggen inmiddels alweer
zo’n vijftien tot twintig jaar achter
ons, maar wij willen die oude tijden
doen herleven”, vertelt Ron Kessels
van de organisatie. “In de jaren
90 was deze muziek zo ontzettend
groot. Op festivals als Dynamo Open
Air liepen halverwege jaren 90
gewoon 120 duizend bezoekers rond.
Alle jongerencentrums hier in de buurt
hebben bands te gast gehad die later
legendarisch zijn geworden. Wij als
organisatie zijn nu midden dertig
en hebben nog het staartje van die
hoogtijdagen meegepikt. De laatste
tijd was het hier in de regio karig
gesteld qua metal-optredens en wij
willen die hoogtijdagen een beetje
terugbrengen.”
Samen met Luuk van Lier en
Stef de Corte besloot Ron de metal
terug te brengen naar Peel en Maas.

Met optredens van bands als Probation
en Cliteater houdt de organisatie de
line-up ook regionaal. “Die hebben
allebei bandleden uit Peel en Maas en
zijn dus wel bekend in de regio”, ver
telt Ron. “Maar vergis je niet, Cliteater
speelt door heel Europa op grote festi
vals. Die zijn het gewend om voor een
publiek van 20.000 man te staan.”

Niet alleen zwarte
shirts en lange haren
De drie mannen hopen dat de
liefhebbers van de hardere stijlen
onder hun steen uitkomen, om te
genieten van een avond, zo zeggen ze
zelf. “Het zijn niet alleen maar mannen
met lange haren, tatoeages en zwarte
T-shirts die hierop af komen”, vertelt
Ron. “Natuurlijk zullen die wel in de
meerderheid zijn, maar er zijn veel
meer mensen die de muziek leuk vin

den. En daarbij zijn die cliché-metalfans
eigenlijk gewoon heel lieve mannen
hoor. Cafés of zalen reageren vaak
schuchter als ze gevraagd worden
of er een metalfeest gehouden kan
worden. Na afloop zeggen ze altijd dat
het harstikke leuk was en vragen ze
wanneer de volgende keer is.”
Wat Ron zelf trekt aan de muz
iek, is de energie die het uitstraalt.
“Heerlijk als iedereen losgaat”, aldus
Ron. “Dat is beter dan dat iedereen
statig staat te kijken naar een optre
den. Ik hoop juist dat het publiek gaat
moshen en headbangen, dat is sfeer
verhogend en ook voor de bands leuk.”
Naast Probation en Cliteater
verzorgt ook Sepultribute, tributeband
van Sepultura, een optreden. De avond
begint om 20.00 uur en is gratis te
bezoeken. Kijk voor meer informatie
over de avond op ww.facebook.com/
slappehapbookings

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

‘Wandelen met de Franse slag’
Ruim 120 sportievelingen deden zondag 19 maart mee met de wandeling ‘wandelen met de Franse
slag’. Dit evenement was georganiseerd door Alpe d’HuZes team Peel en Maas Guft Gaas om geld op te
halen voor de actie Alpe d’HuZes. De wandelaars konden kiezen uit een afstand van zeven of veertien
kilometer, startend bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. De actie bracht in totaal 800 euro op.

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 25 maart
Geen H. Mis
Overleden:
Sjraar Driessen, 70 jaar
Marie Joosten, 94 jaar
Zaterdag 1 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jeu en Truus,
Thijs en Herman Heesen

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

INRUILACTIE!
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Bij inruil van uw oude wasmachine of droger hoge kortingen!

INCL. 5 JAAR GARANTIE!

WASMACHINE
WW80K6404

WARMTEPOMPDROGER
DV90K6000CW

t&OFSHJFLMBTTF"

t7VMHFXJDIU,(
tUQN
t7PFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

t&OFSHJFLMBTTF" 
t7VMHFXJDIU,(
tE#
t4MJNGPVUCFXBLJOHTTZTUFFN

154,- INRUILKORTING!

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

749,-

154,- INRUILKORTING!

595,-

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

749,-

595,-

Vanwege uitbreiding zoeken wij nieuwe, enthousiaste collega’s!
Å Ervaren ﬁliaalleiders
In deze functie draag je de verantwoordelijkheid over een ﬁliaal en alle bijbehorende taken.
Je werkzaamheden variëren van het verkopen van apparatuur, het aansturen van collega’s,
zorg dragen voor het winkelbeeld tot aan het voeren van functioneringsgesprekken.

Å Service Center Medewerkers
Als medewerker in ons Service Center adviseer je mensen met technische problemen,
zowel aan de balie als aan de telefoon. Je neemt reparaties aan, pakt verzendingen in en
uit, en verkoopt onder meer installatiematerialen, (IT-)accessoires en verlichting.

Å Assistent-ﬁliaalleiders
We zijn op zoek naar leidinggevende talenten die een vestiging naar een hoger plan weten
te trekken. Kun je goed organiseren, adequaat handelen en heb je ervaring in de commerciële sector? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor deze uitdaging!

Å Bezorgers/Installateurs
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook
het installeren en aansluiten van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het
aansluiten van tv’s en audio-apparatuur of het installeren van witgoed.

Å Ervaren topverkopers
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de verkoop van producten zoals witgoed, tv’s,
audio en klein huishoudelijke apparaten. Ook houd je je bezig met de bepaling van het
assortiment en de presentatie van de producten in de winkel.

Å Bijrijders
Wij zoeken enthousiaste en representatieve bijrijders. Als bijrijder assisteer je met het
gereedmaken van de bestellingen en ga je samen met een installateur of monteur op pad
voor de dagelijkse bezorgingen van wasmachines, drogers, tv’s, koelkasten, etc.

Interesse in een van deze vacatures? Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@eptummers.nl.
g

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

j
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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!

