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Herdenking
Engelse soldaten
Bij het kerkhof in Maasbree waren op zondag 2 april verschillende militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. De chauffeurs van de oldtimers brachten een
eerbetoon aan de gesneuvelde Engelse soldaten die het dorp in 1944 bevrijdden. Na een korte tussenstop op het kerkhof in Maasbree, vervolgden ze hun weg richting Baarlo,
Helden, Kessel en Blerick.

Het initiatief om een eerbetoon te
brengen aan de Engelse soldaten kwam
van de Vereniging van Historische
Militaire Voertuigen uit Venlo, ook wel
bekend onder de naam Santa Fe.
“Iedere eerste zondag van de maand
organiseren we een activiteit”, vertelt
Hay Janssen, oud-bestuurslid van Santa
Fe. “Als we een ritje gaan maken met
de militaire voertuigen, dan combineren we dat altijd met een bezoek aan
een plek die veel voor ons betekent.
Dat kan een museum zijn bijvoorbeeld,
maar in dit geval is het een bezoek aan
een herdenkingsplek. We hebben contact opgenomen met de Maasbreese
historicus Ton Boots en hem gevraagd
of hij iets wilde vertellen over één
of meerdere Engelse soldaten die in
Maasbree zijn omgekomen tijdens de
Tweede Wereldoorlog.”

De voertuigen vertrokken zondag
vanuit Venlo richting het kerkhof in
Maasbree. Op het kerkhof speelde de
wind met de Engelse en Nederlandse
vlaggen en werden de chauffeurs van
de militaire voertuigen en andere
geïnteresseerden begeleid naar de
herdenkingsplaats.

Mijnen naast de
Sevenumseweg
“Bij deze korte bijeenkomst herdenken we nog eens de bevrijders die voor
de vrijheid van onder andere Maasbree
gestreden hebben”, sprak Ton Boots.
“Maasbree was voor vele Engelse
soldaten een tussenstop. Veel gezinnen
in Maasbree hadden enkele soldaten
in huis genomen. Ze wilden Venlo
bevrijden, maar ze moesten eerst door

de Blerickse Bossen. Daar hadden de
Duitsers een tankgracht gegraven,
wat zorgde voor een hevige strijd.”
Het kerkhof in Maasbree heeft zes
graven ingericht ter herinnering aan de
oorlogsdagen. “Van één soldaat weten
we dat hij op de Sevenumseweg met
een pantservoertuig op een mijn is
gereden”, vervolgt Ton. “Alle soldaten die in Maasbree en omgeving
zijn omgekomen, zijn herbegraven in
Venray. Velen zijn overleden op de dag
dat Maasbree bevrijd werd. Ze hebben het grootste geschenk dat ze ons
gegeven hebben, namelijk vrijheid,
niet kunnen meemaken. Daarom is
het goed om de herinnering aan hen
te blijven koesteren. Ook wanneer het
geen officiële herdenkingsdag is.”
Na de bijeenkomst was het voor
de chauffeurs weer tijd om hun weg te

vervolgen naar andere dorpen in Peel
en Maas. De stoet kende een grote
variëteit aan voertuigen. Zo kwamen er
niet alleen militaire jeeps voorbij, maar
ook legervrachtwagens. Eén van de
chauffeurs had zijn voertuig pas enkele
dagen geleden gekocht. “Het voertuig is
een verkenningsvoertuig in een woestijnuitvoering”, vertelt hij. “Er moest
wel nog iets aan gedaan worden,
maar ik wilde het voertuig zo authentiek mogelijk houden. Ik ben altijd al
geïnteresseerd geweest in de Tweede
Wereldoorlog. Daarbij ben ik docent
geschiedenis en aardrijkskunde, dus dan
groei je er vanzelf nog meer in.”
Ook een chauffeur van een militaire jeep houdt er wel van om aan
voertuigen te sleutelen. “De jeep die
ik zelf gekocht heb, vond ik in Luik bij
een oude brandweerkazerne. Ik moest

helemaal vooraan beginnen bij het
begin, dus het heeft enkele jaren
geduurd tot alles af was. En dat terwijl
dezelfde jeep vroeger binnen zes
weken gemaakt werd.”

‘Konden ze maar
praten’
Een ander lid van Santa Fe bestuurt
een militaire vrachtwagen. “Het is een
militaire vrachtwagen uit de Tweede
Wereldoorlog, ofwel een GMC”,
aldus de chauffeur. “Ik wilde eigenlijk
een Willys Jeep, maar die zijn zeldzaam
en daardoor ook duur.” Maar het gaat
volgens de man eigenlijk helemaal niet
om de voertuigen zelf. Het gaat om wat
ze meegemaakt hebben. “Dat maakt
het speciaal. Het is zo jammer dat ze
niet kunnen praten.”
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Vanaf 10 april in alle kernen

Goede Doelen Week voor de deur
In de hele gemeente zetten in de week van maandag 10 april meer dan
duizend vrijwilligers zich in voor de Goede Doelen Week. Net als vorig jaar
komen de collectanten één keer langs de deuren voor alle organisaties.
Er kan gegeven worden aan goede doelen als de Kankerbestrijding,
het Rode Kruis en Amnesty International. In 2016 werd 130.000 euro
opgehaald, een recordbedrag.
Het wordt de tweede keer dat de
Goede Doelen Week (GDW) tegelijkertijd in álle elf dorpen van Peel en
Maas plaatsvindt. De GDW vervangt
U vindt deze week in HALLO
tal van aparte collectes. Er komt maar
de volgende bijlagen:
één keer iemand aan de deur namens
Health & Sports
een groot aantal fondsen en stichtinfysiotherapie Panningen
gen. Deze vrijwilliger komt de gevulde
alleen in Beringe, Egchel,
envelop ophalen die iedereen enkele
Grashoek, Helden, Kessel, Kesseldagen daarvoor op de deurmat heeft
Eik, Koningslust en Panningen
gevonden.

Bijlagen

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

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

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

Zelf goed doel
invullen
Voorafgaand aan de collecteweek
worden huis-aan-huis de enveloppen van de GDW in de bus gedaan,
afkomstig van het organisatiecomité in
het eigen dorp. In de envelop zit een
intekenformulier met daarop alle goede
doelen die in het betreffende dorp
meedoen. Bij elk goed doel kan apart
ingevuld worden welk bedrag men
wil geven aan het betreffende fonds.
Als de hele intekenlijst is ingevuld,
dient men onderaan het totaalbedrag
in te vullen. Dat bedrag gaat vervolgens samen met de ingevulde lijst in
de envelop.
Het is ook mogelijk om geen aparte
fondsen in te vullen, maar wel een
bedrag in de envelop te doen.

Dat geld wordt dan gelijk over alle
deelnemende fondsen verdeeld.

Vrijwilligers tellen geld
Vanaf maandag 10 april gaan in
alle dorpen vrijwilligers op pad om de
enveloppen op te halen. “Het gemakkelijkste is als de mensen hun envelop
al klaar hebben liggen”, aldus de
organisatie. “Omdat niet iedereen bij
de eerste rondgang thuis is, maken de
vrijwilligers één of twee dagen later

nog een ronde langs adressen waar
de eerste keer niemand thuis was.”
“Elk dorp heeft zijn eigen organisatiecomité voor de Goede Doelen
Week, en de gang van zaken kan per
dorp verschillen”, laat de organisatie.
“De dorpscomités zijn verantwoordelijk voor het mobiliseren van de vele
vrijwilligers en het bepalen van hun
looproutes. Maar ze zorgen ook ervoor
dat in de loop van volgende week al
het binnenkomende geld zorgvuldig

wordt geteld en ingevoerd in een
speciaal computerprogramma. Ook het
tellen en controleren gebeurt door
vrijwilligers.”
De organisatie is positief gestemd.
“De inwoners van Peel en Maas raken
steeds meer bekend met het idee van
één collecte in plaats van tien of meer.
Dat is ook terug te zien in de grotere
bedragen die mensen in de envelop
stoppen. We hopen dit jaar weer een
recordbedrag op te halen.”

College neemt Panningse locaties onder de loep

Onderzoek naar sociale woningen
Het College van B&W van Peel en Maas wil 90.000 euro uitgeven voor onderzoek naar de herinvulling van de vmbo-locatie en woonwijk het Piushof
in Panningen. Dat schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad. De raad beslist later dit jaar over het voorstel. Er wordt in het plan vooral
gekeken naar opties voor sociale woningbouw.
De gemeente Peel en Maas en
woningcorporatie Wonen Limburg
zien sterke samenhang tussen de
vmbo-locatie en het Piushof, waardoor ze beide meegenomen worden
in het onderzoek. “Er is behoefte aan
sociale woningbouw dichter bij het
centrum. Dat is de aanleiding om
er een gecombineerde opgave van
te maken”, aldus het college. In het
onderzoek wordt eerst alles geïnven-

tariseerd, waarna er financiële opzetten
en doorrekeningen worden gemaakt
door een onafhankelijk bureau.
Met de vmbo-locatie wordt
het terrein aan de Raadhuisstraat
in Panningen bedoeld. Daar was
voorheen de vmbo-richting van het
Bouwens gevestigd, maar die is sinds
september verhuisd naar de Minister
Calsstraat in Panningen. De gebouwen
staan leeg en staan onder beheer van

Prevendum die er antikraakwoningen
in vestigde.
De herontwikkeling van de
locatie is gewenst, aldus het college.
“Een deel van de bestaande gebouwen
heeft waarde zonder monumentaal
te zijn. Het heeft een goede ligging
nabij het centrum en aan het groene
Dr. Poelsplein.” Eerder werd al bekendgemaakt dat er geen supermarkt op
de locatie komt, maar dat er gekeken

wordt naar woningbouw.
Woongebied Piushof is voor de
helft in bezit van de gemeente en
voor andere helft in bezit van Wonen
Limburg. De 72 sociale huurwoningen
waren aan vervanging toe, schrijft het
college. “Wonen Limburg is gestart
met het elders onderbrengen van de
bewoners van de Piushof. De woningen worden vanwege de slechte
staat niet heringevuld.”

Alle kernen voorzien

WhatsAppgroepen in heel Peel en Maas
Na anderhalf jaar sinds de eerste buurtpreventieapp is het initiatief inmiddels verspreid naar alle dorpen van Peel en Maas. Alle elf kernen van de
gemeente hebben één of meerdere WhatsAppgroepen waarin verdachte of opmerkelijke situaties aangegeven kunnen worden door buurtbewoners, de
politie of de gemeente.
“WhatsAppgroepen in alle
kernen en buurten van Peel en Maas
was van begin af aan de doelstelling. Na anderhalf jaar burgerinitiatief hebben we samen dit doel
bereikt”, laat de gemeente weten.
“We zijn als gemeente trots op de
initiatiefnemers, de beheerders
van de groepen en alle mensen die
meedoen.”

Inwoners van de dorpen hebben
zelf de organisatie in handen genomen en beheren de groepen ook zelf.
In deze WhatsApp groepen informeren
buurtbewoners elkaar over verdachte
situaties in de buurt. De politie en de
gemeente faciliteren en ondersteunen
waar nodig. Het gezamenlijke doel
is een veiliger Peel en Maas. Er zijn
momenteel tachtig groepen actief

in Peel en Maas met 132 beheerder
en 5.151 deelnemers. Dat betekent
dat ruim veertien procent van alle
inwoners van boven de 18 jaar in een
buurtpreventiegroep zit.
Of de groepen ook inderdaad leiden tot minder criminaliteit is moeilijk
aan te tonen, laat de gemeente in
een reactie weten. “Een causaal
verband aantonen, is altijd moei-

lijk en zelfs vrijwel onmogelijk.
Landelijk zijn er wel onderzoeken
bekend waaruit blijkt dat deze
groepen zorgen voor een afname
in met name het aantal inbraken.
Voor Peel en Maas hebben we dit
niet onderzocht.” Verspreid over de
hele gemeente zijn, op verzoek van
de initiatiefnemers, 62 attentieborden geplaatst.
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Aspergeborden bij
ingangen Peel en Maas

Op zijn paasbest!

Gemeente Peel en Maas gaat op acht plekken in de gemeente borden ophangen met ‘aspergegemeente’ erop.
Het idee is afkomstig van Aspergegilde Peel en Maas en is bedoeld om de groente te promoten. Op maandag 3 april
werd het eerste bord overhandigd door wethouder Paul Sanders aan Mat Kersten, voorzitter van het Aspergegilde.

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

nu

10%

uw gordijnen weer korting
schoon en fris

houdt vrijdag 7 april
haar jaarlijkse

SINAASAPPELACTIE

Voorzitter Mat Kersten (links) overhandigt het bord
van het Aspergegilde aan wethouder Paul Sanders
Peel en Maas is de gemeente
met de meeste oppervlakte aspergegrond in Nederland. “Dat willen we
meer uitdragen”, vertelt wethouder
Sanders. “We hebben overleg gehad
met het Aspergegilde en toen zij
met dit idee kwamen, stonden wij
er meteen achter.” De borden zijn
vooral bedoeld voor de bezoekers van
de gemeente. “Toprestaurants halen
hun asperges niet voor niks hier in de
gemeente.

De inwoners weten wel dat
we hier de lekkerste asperges van
Nederland hebben, maar de toeristen
misschien nog niet. Daar proberen we
nu iets aan te doen.”
Het Aspergegilde is een samenwerking tussen verschillende aspergetelers en –kwekers in de gemeente.
Ze organiseren in de zomer ook rondleidingen bij de bedrijven. “We zijn
als gemeente zo’n grote speler op
de markt, dat beseffen veel men-

Vanaf 17.00 uur komen
onze dörskes langs de deur!
sen niet”, vertelt Kersten. “Dat mag
meer bekendheid krijgen. Want niet
alleen aan de teeltkant wordt er veel
gedaan, maar ook kwekers van de
planten, zaadveredelaars en bouwers
van machines voor de aspergeteelt
zitten hier. We zijn met recht de
aspergegemeente van Nederland.”
De borden worden in de week
van maandag 10 april geplaatst bij
acht komborden aan de rand van de
gemeente.

Geef krimp
geen kans!

deze actie is geldig t/m 30 april

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

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

Amerikaanse
sering

Ceanothus thyrsiﬂorus
var. repens. Ø 19 cm.
Per stuk
Excl. mand.

4.

6.99

99

zondag 9 april open
van 12.00 tot 17.00 uu

r

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Nieuw stuk centrum Panningen
officieel geopend
Het nieuwe gedeelte van het centrum in Panningen werd op zaterdag 1 april officieel geopend.
De weg tussen het Raadhuisplein en elektronicawinkel Tummers is al een aantal maanden autoluw,
maar de officiële opening werd uitgesteld totdat de bomen op het stuk geplaatst konden worden.
Wethouder Paul Sanders verrichtte de openingshandeling. De winkels aan het stuk hadden
stands staan waar verschillende activiteiten plaatsvonden. Zo waren er chocoladeworkshops,
een ballonnenwedstrijd en Italiaanse auto’s. Koninklijke harmonie Concordia verzorgde de
muzikale begeleiding. (Foto: Jac Willekens)
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KapelkesHof

Leren golfen?

wi jn | g olf | horeca

KapelkesHof
Kapèlkeshof
Dé kweekvijver
voor nieuw f
KapelkesH
wijn | golf | horeca
golftalent

Speciale actie
voor €75,kapelkeshof.nl

Kapèlkeshof
wijn | golf | horeca

+31 (0)77-3082677
info@kapelkeshof.nl
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Sportgala Peel en Maas

Kiezen voor de beste sporters
Het Sportgala Peel en Maas beleeft op vrijdag 7 april de zevende editie. In DOK6 Theater in Panningen worden
dan zes prijzen verdeeld onder sporters uit de gemeente. Aan het eind van de avond wordt de gemeentelijke
sporttrofee uitgereikt aan de persoon die veel betekend heeft voor Peel en Maas op sportgebied.
Harrie de Ruyter, actief in de
paardensport en bondscoach van de
twee- en vierspan, ging vorig jaar naar
huis met de gemeentelijke sporttrofee.
Die prijs wordt uitgereikt aan één van
de winnaars van de categorieën sporttalent, sportman/vrouw, sportploegen
of waarderingsprijs. Er wordt ook een

prijs uitgereikt in de categorie Iedereen
Kan Sporten (IKS), maar die winnaar
doet niet mee voor de gemeentelijke
sporttrofee omdat het een regionale
prijs betreft.
In de categorie talent zijn genomineerd: Sharon Janssen uit Panningen
(tafeltennis), Lars Kersten uit Egchel

Ruben van Megen

(paardrijden) en Bo Piepers uit Kessel
(BMX). Bij de sportman/vrouw zijn dit
jaar Michel Hendrix uit Kessel (paardrijden), Frans Marcelissen uit Helden
(atletiek) en Luc Steeghs uit Kessel
(paardrijden) de kanshebbers. Bij de
sportploegen maken de handballers van
Targos Bevo Hc Heren 2, de handbalsters

van HV BSAC Dames 1 en de volleybalsters van VC Olympia Dames 1 kans op
de titel. Bij IKS zijn Rodi Feller (rolstoelhockey), Gonny Coenen (wandelsport)
en Team eXtra Swift (korfbal) genomineerd. Een aantal genomineerden streed
vorig jaar ook al voor een prijs.
Het sportgala begint om 19.30 uur
en wordt gepresenteerd door oudVVV-profvoetballer Maurice Graef.
Rockband Otherwise met leden uit
Horst en Melderslo komt een optre-

den geven, net als Anne Keizers uit
Rijssen. De 16-jarige pianiste is vanaf
haar geboorte blind en werd bekend
door haar deelname aan The Voice
Kids. Danscentrum Peel en Maas brengt
diverse dansen ten uitvoer.
Verder komen ook nog BMX’er
Sietse van Berkel uit Utrecht en zitvolleybalster Judith Jacobs langs op het
podium. Indien het gala is uitverkocht,
is het evenement in DOK6 live te volgen
op televisieschermen.

Zang, dans en cabaret

Maasbreese designer
wint Red Dot-award

Drie geslaagde avonden
revue Bouwens

Ruben van Megen uit Maasbree heeft de internationale design award
Red Dot ontvangen. Hij kreeg de prijs voor zijn Eettafel Café 6116.
De tafel is gemaakt van Perzische tapijten die verwerkt zijn tot tafelblad.

Middelbare school het Bouwens hield op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 maart de jaarlijkse revue.
Leerlingen en leraren lieten apart en gezamenlijk weer alle vormen van show voorbij komen. Met zang, dans en
cabaret werden de bezoekers van het theater van DOK6 in Panningen op drie avonden vermaakt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Het ontwerp van Van Megen
speelt volgens de jury in op hergebruik
van materiaal en op de zoektocht
naar nostalgie. “Het verwijst naar de
bruine cafés waar de Perzische tafellopers op de toog lagen.” De tapijten
worden door Van Megen verwerkt tot
een spiegelglad oppervlak waarin de
kleuren, slijtplekken en de tekening de
hoofdrol spelen. Omdat per tafelblad
een tapijt gebruikt wordt, is elk stuk
uniek, zo wordt de tafel beschreven.
Ook een erfstuk of een tapijt dat op
de een of andere manier emotionele waarde bevat voor de eigenaar,
kan verwerkt worden.
De Red Dot is een kwaliteitszegel
voor een goed design en innovatie en
bestaat al meer dan 60 jaar.

De jury bestaat uit veertig onafhankelijke designers, professoren en gespecialiseerde journalisten. Die testten,
bespraken en beoordeelden alle 5.500
ingezonden producten.
Op 3 juli mag Van Megen, die in
2012 afstudeerde aan de Design
Academy in Eindhoven, zijn award
persoonlijk in ontvangst nemen tijdens
het Red Dot gala in Essen. In de vijf
weken die daarop volgen, zijn alle
producten die een Red Dot Award
ontvingen te zien in de tentoonstelling
Design on Stage in het Red Dot Design
Museum in Essen. Ook wordt de tafel
opgenomen in The Red Dot Design
Yearbook 2017/2018 en is hij te zien
op de online portal van Red Dot.
(Foto: www.rubenvanmegen.nl)

“Het was fantastisch”, vertelt mederegisseur en leraar op het Bouwens Guus
Teeuwen. “De positiviteit spatte er van
af. Bij het publiek en zeker ook bij de
deelnemers. Ik sta zelf achter de coulissen de zaken wat aan te sturen en als je
dan deelnemers de trap af zag lopen na
hun optreden luid toegejuicht door de
andere artiesten, geeft dat zo’n kick.”
Er waren dit jaar 25 acts bij de
drie uitverkochte avonden. Zo’n zestig
personen, leerlingen en leraren,
deden mee met de optredens en dan

waren ook nog twintig crewleden actief
achter de coulissen. Zij zorgden met z’n
allen voor een geslaagde editie, vindt
Guus. “Het was een gevarieerde show.
In vorige jaren hadden we nog wel eens
veel muziekoptredens, maar de laatste
tijd is daar veel dans en sketch bij
gekomen. Ik hou wel van variatie, dus
ik vind het een positieve ontwikkeling.”
Die variatie was al zichtbaar toen
de leerlingen in oktober auditie deden.
“Er zijn zoveel aanmeldingen dat bijna
de helft niet kan meedoen. We kun-

nen wel dertig acts op laten treden,
maar dan duurt de revue tot 00.00
uur ’s nachts. We moeten dus keuzes maken.” De leerlingen oefenen
vervolgens zelf, waarna drie doorlopen volgen. Alles komt uiteindelijk bij
elkaar tijdens de drie avonden in DOK.
“Ik heb met volle teugen genoten”,
vertelt Guus. “Hoe de creativiteit is
opgebloeid bij de leerlingen en hoe
we met z’n allen zoiets neer hebben
gezet. Het was gewoon een hele mooie
revue.” (Foto: Jac Willekens)

nieuws 05

06
04

Samenwerking bewoners en woningcorporatie

Lektrisch Frenske opent
groene binnentuin

In het Hof van Lektrisch Frenske in Panningen is op vrijdag 31 maart de nieuwe binnentuin geopend.
De bewoners van het complex kwamen zelf met het plan en woningcorporatie Wonen Limburg koos het project
uit om daadwerkelijk te realiseren. Het hofje in het centrum van Panningen is overdag geopend voor iedereen
die even wil komen rusten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Daders gevlucht

Woninginbraak Baarlo
In een woning op de Koningin Julianastraat in Baarlo is donderdag
30 maart ingebroken. De twee daders zijn te voet gevlucht en de politie
is naar ze op zoek.
Rond 21.00 uur werd in de
woning ingebroken door een
tweetal. Volgens de politie gaat
het om een man en een vrouw die
donker gekleed waren. Eén van de
twee had een tas of rugzak bij zich.
De eigenaar van de woning liep
de inbrekers tegen het lijf, waarna
ze de benen namen en de woning
uitvluchtten.
De daders zijn te voet in de
richting van de bushalte ‘Centrum’

aan de Napoleonsbaan Zuid gerend.
Daar stond volgens de politie een
donkerkleurige auto klaar, waarin
het tweetal is gestapt en gevlucht.
De auto reed vervolgens op hoge
snelheid richting Kessel.
Mensen die iets gezien hebben,
worden verzocht zich te melden
bij de politie Horst/Peel en Maas.
Dat kan door te bellen naar
0900 88 44 en het registratienummer 2017052238 te vermelden.

Garagebedrijf
W. Aarts

Burgerhulpverleners
gezocht in
Peel en Maas.
Meld je aan op
www.hartslagnu.nl
“Het is heel mooi geworden”,
vertelt An, bewoonster van het complex
waar vooral ouderen woonachtig zijn.
“Als het straks mooi weer is in de
zomer kunnen we fijn hier beneden
gaan zitten. Dat maakt het een stuk
gezelliger.”
Voorheen zorgde de binnenplaats
nog voor behoorlijk wat problemen,
vertelt Anja Wijns, voorzitster van de
ontmoetingsruimte in het complex.
“We hadden last van jongeren,
de binnenplaats werd gebruikt om te
plassen en rotzooi van winkelend
publiek belandde hier op de grond.
Simpel gezegd: het was hier een
puinhoop.” Anja besloot er werk van te
maken en schakelde een aantal andere
bewoners in. Samen bedachten ze een
plan om de binnentuin op te fleuren.
Wonen Limburg kiest ieder jaar een
aantal projecten uit om die ‘groener’ te

maken. “Het feit dat de bewoners hier
zelf al met een plan kwamen, zorgde
er mede voor dat we voor dit hofje
hebben gekozen”, vertelt Claudi Slot,
die het project vanuit Wonen Limburg
mee begeleidde. Er volgden brainstormsessie met de bewoners waarin
zij konden aangeven wat zij zelf graag
zouden zien. “Ze wilden bijvoorbeeld
graag een open ruimte erbij waar ze
in de zomer nog een feestje kunnen
houden met alle bewoners.”

Plannen opgehangen
in de gang
De plannen van de architect
werden vervolgens nog opgehangen
in de gang van het complex, zodat de
bewoners nog zaken konden aangeven
op de papieren. Toen iedereen akkoord
was, werd de tuin gerealiseerd.

“Als bewoners zaten we op de eerste
rang bij de aanpassingen”, vertelt
Annie, één van de initiatiefneemsters
vanuit het complex. “Af en toe moesten
we ook nog een tip geven, want zo zijn
we ook hè. En koffie geven aan de werkers natuurlijk, dat hoort er ook bij.”
Hof van Lektrisch Frenske is na
wooncomplex Het Heem in Baarlo het
tweede vergroeningsproject van Wonen
Limburg in Peel en Maas. “De bewoners ontmoeten elkaar en de binnentuin in Panningen is openbaar, dus ook
bezoekers uit het centrum kunnen een
praatje komen maken”, vertelt Claudi.
“Daarbij wordt de tuin gedeeltelijk
bijgehouden door de bewoners zelf.
Dat zorgt voor samenhang, omdat
ze daar samen aan kunnen werken.
Zo’n gezamenlijke tuin zorgt er gewoon
voor dat de leefbaarheid in de complexen omhoog gaat.”

Fractie stelt vragen over
mestfraude veehouderijen
De politieke partij PvdA/GroenLinks heeft raadsvragen gesteld over de uitstoot van fijnstof door veehouderijen en fraude met mest. De partij wil vooral weten of bij het College van B&W van Peel en Maas gevallen van
fraude bekend zijn in de gemeente en of bedrijven in de gemeente zich houden aan de Europese fijnstofnorm.
PvdA/GroenLinks baseert de
vraag over fraude op een evaluatierapport van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). “Daarin staat
vermeld dat boeren in Noord-Brabant
en Noord-Limburg veel meer mest
op het land brengen dan is toegestaan”, aldus de partij. “Het PBL schat
dat circa dertig tot veertig procent
van de mest in het zwarte circuit zit.
Op deze wijze worden de nitraatdoelstellingen in Noord-Brabant en
Noord-Limburg niet gehaald. Zelfs een
woordvoerder van de boerenbelangen-

behartigersorganisatie LTO geeft in
dagblad Trouw toe bekend te zijn met
het bestaan van mestfraude.” De partij
vraagt het college of in Peel en Maas
gevallen mestfraude bekend zijn en om
welke bedrijven het eventueel gaat.
Ook vragen de drie fractieleden zich af
hoe het college actie onderneemt als
het inderdaad gebeurt in de gemeente.
Daarnaast worden er vragen
gesteld over het overschrijden van
de fijnstofnorm door Peel en Maasbedrijven. “Uit publicaties van het RIVM
van 2016 en uit recente publicaties van

dagblad De Limburger blijkt dat ook in
Noord-Limburg de Europese fijnstofnorm wordt overschreden.” Ook hier
vraagt de partij om namen van
bedrijven en wat het college er aan
doet. “In het licht van beide onderwerpen dringt de PvdA/GroenLinksfractie er nogmaals met klem op aan
om nog voor de zomer van 2017 een
werkbijeenkomst met de raad te
organiseren om de contouren voor
een nieuw beleid rond intensieve
veehouderij en Landbouw te creëren”,
aldus de raadsfractie.

ZIJN UW

WINTERBANDEN
NOG NODIG?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.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:
moet ik deze aanvaarden?
Situatie (namen zijn ﬁctief): In de vorige column schreven we over Bart en
Tijn. Hun vader Piet is al een aantal jaren geleden overleden. 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 erfenis van Klaas willen aanvaarden. Bart en Tijn vragen
zich af wat te doen.
Vraag: moeten Bart en Tijn de erfenis van Klaas 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, namelijk:
Zuiver aanvaarden
Indien Bart en Tijn ervoor kiezen om de erfenis zuiver te aanvaarden, verkrijgen zij alle bezittingen en schulden van Klaas. Dit betekent dat als er
meer schulden dan bezittingen zijn Bart en Tijn deze met eigen middelen
moeten betalen. Dat is niet wat ze willen, aangezien ze niet weten of er
schulden zijn.
Verwerpen
Ook kunnen ze ervoor kiezen om de nalatenschap te verwerpen. In dat geval
weigeren Bart en Tijn de erfenis en zullen zij niks uit de erfenis verkrijgen,
ook niet als deze positief blijkt te zijn. Dit gaat te ver voor Bart en Tijn, want
als er nog iets te erven valt, willen zij dit graag ontvangen.
Beneﬁciair aanvaarden
Indien Bart en Tijn de erfenis beneﬁciair aanvaarden, krijgen ze wat ze willen: ze accepteren de erfenis alleen als er een positief saldo is en ze draaien
niet op voor een eventueel negatief saldo. Dit is de beste optie voor Bart
en Tijn. Door de beneﬁciaire aanvaarding moet de erfenis wel beneﬁciair
afgewikkeld worden, de zogenaamde vereffening. Dit is voor Bart en Tijn
geen probleem, liever een aantal extra stappen zetten dan het risico van
eventuele schulden lopen.
Meer weten over erfenissen en het aanvaarden daarvan? Neem contact met
ons op of maak gebruik van onze “Kofﬁepraat”.
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Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken
van medeleven na het overlijden van mijn man, ozze pap,
schoonvader en opa

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

Jac Lenders

zijn op 11 april a.s.
50 jaar getrouwd.

Gerda Lenders-Gielen, kinderen en kleinkinderen

Van harte gefeliciteerd

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Judith van den Goor-Oostenbrink
Judith was sinds 2016 als veeverzorger werkzaam
bij Melkveebedrijf Grashoek B.V. Wij hebben haar leren kennen
als een prettige, gedreven en loyale collega.
Wij wensen haar gezin, naaste familie en vrienden
heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Directie en medewerkers
Melkveebedrijf Grashoek B.V. en K.I. Samen

Veel te vroeg,
Zo jong,
Waarom...?

Hoije lieve Judith.
We wensen Edwin, Joey, Elena en familie heel veel
kracht en sterkte toe.
Vriendengroep “Umdet ut mot”

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

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

Mindfulness workshop 25,-.
Mindfulness dat moet je gedaan
hebben, al is ‘t maar 1 x in je leven!
Geen hocus pocus of zweverig gedoe
maar met beide benen op de grond
in ‘t hier en nu. 19 april workshop
19.30-21.15 www.sensus-pvs.nl
Woning met aanleunwoning te koop
in Helden. Uitermate geschikt voor
mantelzorg of praktijk-/ bedrijfsruimte.
Gebruiksoppervlak 345 m², totale
oppervlak 1209 m². Nadere informatie
06 40 35 44 38.

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.
OudMetalenActie VC Olympia.
2 Vliegen in één klap! U bent van uw
oud ijzer af en steunt de jeugd van
VC Olympia. Bel 077 472 28 50 en wij
komen paaszaterdag 15 april al uw
oud ijzer ophalen.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Geboren

Kim

26 maart 2017
Dochter van
Monique Gommans
& Luc Joosten
Lang Hout 1a
5993 RC Maasbree

Jolanda en John
Marlies, Hennie, Mauri en Jemie,
Manfred, Johanna en Dean

Panningen

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.

Wiel en Door
Derix-Sijben

Een speciaal woord van dank aan dokter Prudon en aan de medewerkers
van de Kreppel in Heythuysen voor de liefdevolle verzorging.

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Ons Pap & Mam, Opa & Oma

Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Klerken Groenten & Fruit.
Elke dag verse asperges, ook geschild.
Klerken, Groenten, Fruit & Aardappelen
Venloseweg 41a, Maasbree.

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen, belana frieslanders
bintje. Verse asperges/koppen
en stukken/1 kg euro 2.25 op = op.
Vele soorten vollegrond- en
kasgroenten. Kwekerij Brummans
Vosberg16a.

Verse asperges te koop. Vanaf
vandaag iedere dag verse asperges
van eigen teelt en ook andere
groenten te koop. Dagelijks geopend
van 9.00 tot 17.00 uur Van Mullekom
keup 4a Egchel.

Grote schuurverkoop met breed
assortiment. O.a. paardengetuig en
kleding, meubels en curiosa. A.s.
zaterdag 8 april, van 10:00 uur tot
16:00 uur. Aan de Baarloseweg 28, in
Helden.

Livingstore Panningen. Zin in het
voorjaar? Kom naar Livingstore voor
sfeervolle meubels, manden, tassen
en woonaccessoires, Schoolstraat 55,
Panningen.

Huishoudelijke hulp gevraagd.
Voor onze moeder die in Zorgcentrum
De Groenling woont zoeken wij een
lieve huishoudelijke hulp voor 2 uur
per week. Leeftijd 50+ en
woonachtig in Panningen.
Reacties: mc.vandijk@home.nl.

Garageverkoop op 2de Paasdag bij
Mart & Mia Dielissen. Steenstraat 111,
5981 AD Panningen. Tijdstip van
10.00 tot 16.00 uur.
Te huur gevraagd.
Man 65 jaar zoekt in buitengebied
kleine woning of gedeelte van
boerderij, tuin, schuurtje 15-20 m².
Graag voor augustus, eerder mag ook.
Voor onbepaalde tijd. Huurprijs
€ 600.-/€ 650.- tel. 06 46 73 12 31.
Borduurservice Mia en Hellen.
Op zoek naar een origineel cadeautje?
Of een logo/embleem voor uw werk
of vereniging? Voor het borduren van
o.a. handdoeken of iets anders kunt u
bij ons terecht. Bel ons 077 307 43 78
of 06 29 46 98 71.
Zwemles. Haal je zwemdiploma’s
in de zomervakantie! Zwemdiploma A
in 4 weken, zwemdiploma B in
1 week, zwemdiploma C in 1 week
en B/C in 2 weken.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl

Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf €150,00. Laminaatcollectie met
v-groef incl. leggen en folie
€ 24,95m2. Bel 06 16 37 45 14 voor
gratis offerte.
Terras aan de wijngaard.
Ons sfeervolle terras direct aan de
wijngaard is weer geopend! U bent
van harte welkom van maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.
Team zorgwijngaard Vinea Cura,
Marisstraat 13a in Beringe.
Gezocht scholieren/schoolverlaters
op zaterdag en door de week voor
werk in de boomkwekerij.
Tel. 06 16 16 53 04.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

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

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.
Ruiter gezocht voor 3-jarige
Friese merrie die pas is ingereden.
Daarnaast de bereidheid heeft om
enkele weken per jaar voor
2 Friese merries te zorgen. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96. Bvd.
Mindfulness Panningen.
Ook benieuwd wat mindfulness
inhoudt of voor je kan betekenen in
het dagelijkse leven? Kom ook naar
de workshop op 19 april in Panningen.
Kosten € 25,-. Voor info zie:
www.sensus-pvs.nl of 06 13 74 75 29.
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.
OudMetalenActie VC Olympia.
Heeft u nog oud ijzer liggen, bel dan
077 472 28 50 en het wordt thuis
opgehaald op zaterdag 15 april door
VC Olympia.

Mode en speciale auto’s Panningen
Het centrum van Panningen stond op zondag 2 april in het teken van het evenement Fashion & Cars.
Op de Markt waren op een speciaal gebouwd podium modeshows te zien. Showgroep Let’s do it uit
Meijel liet tussen de klerenparades door haar danskwaliteiten zien aan het publiek. De mensen die in
mindere mate geïnteresseerd waren in mode, konden op de Markt ook genieten van oldtimers.
Klassieke auto’s uit de regio waren te bewonderen voor de liefhebbers. (Foto: Jac Willekens)
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Grand café wordt verbouwd en begint pub

Aanpassingen met een knipoog naar verleden
Grand café Gallery in Panningen heeft de laatste tijd nogal wat veranderingen ondergaan. In februari bleef het
pand gesloten voor de verbouwingen aan het café en de brasserie en op dinsdag 11 april komt er een einde aan
deel 2 van het project. Op die dag is de opening van de nieuwe pub en binnentuin.
De Gallery is gevestigd in het oude
nonnenklooster aan de Kerkstraat in
Panningen. In het gebouw zijn nog veel
elementen uit de tijd van de nonnen
te vinden. Om die historie eer aan te
doen, besloten de eigenaren de oude
binnentuin een nieuw leven te geven.
“We wilden het herstellen zoals het
was”, vertelt Martine Sterenborg,
bedrijfsleidster van de Gallery. “Er komt
een grote boom in de binnentuin met
zitjes. Ook in de kloostergang, rondom
de binnentuin, kunnen straks gasten
zitten.” De feestzalen (die in mei klaar
zijn), pub en binnentuin zijn straks te
combineren tot één grote zalencentrum
of apart te gebruiken.

Groot assortiment

De boom op het binnenplein werd onlangs geplaatst

De binnentuin is vanaf de
straatnatuurlijk niet te zien. Die
eer is voorbehouden aan Gallery’s
Grand Pub, zoals de pub gaat heten.
“Die krijgt een rode, houten voorkant zoals je bij sommige echte pubs
ziet”, vertelt Martine. “Hij is ook te
zien vanaf de doorgang tussen het
Pastoor Huijbenplein en de Markt.”
Met de pub richt 11
de Gallery zich op
09
de liefhebbers van
speciale alcoholi-

sche dranken. “Er komt bijvoorbeeld
een groot assortiment whisky’s, rum
en gins”, vertelt Martine. ”Met de
benaming Gallery’s Grand Pub willen
we aangeven dat het een pub is waar
toch iets meer mogelijkheden zijn.”
Ook komt er een podium in de pub
waar bandjes kunnen optreden.

Nieuw wandelpad
Ook de binnenkant krijgt veel houten
elementen. Zo komt er een houten
vloer, bar en achterwand. Martine:
“Natuurlijk komt ook hier de historie
weer terug. Bij de achteringang loop
je langs een wijwaterelement en in
de feestzalen komt een pentakel van
het oude klooster terug. En we hebben
nog een bronzen kruis hangen van ik
weet niet hoeveel meter in doorsnee.
Deze krijgt ook weer een mooie plek.”
Verder komen er nissen in de kroeg
waar bezoekers meer privacy hebben,
hangtafels en een grote bar.
De pub, zaal en binnentuin zijn
vanaf medio mei te bereiken via een
nieuw wandelpaadje dat aangelegd
wordt aan de linkerkant, gezien
vanaf de voorkant, naast de Gallery.
“Dat paadje maakt het mogelijk voor

bezoekers van Panningen om echt
een rondje centrum te lopen en is een
toevoeging voor het Huijbenplein”,
aldus Martine. “Daarnaast krijgt
het Rabobank-gebouw een nieuwe
bestemming waardoor dat gedeelte
van het centrum aantrekkelijker wordt.
Dat trekt bezoekers en dus meer
aanloop door het paadje.”
Talloze uren aan brainstormsessies gingen vooraf aan het plan van de
horecazaak. “We hebben met een heel
team verschillende keren bij elkaar
gezeten om te kijken wat we al hebben, wat we nog konden toevoegen
en welke sfeer we nog niet hadden
in Panningen en in onze eigen zaak.
Toen kwamen we tot de conclusie dat
er behoefte is aan een plek waar mensen in een ongedwongen sfeer
rustig kunnen borrelen. Daarom komt
er ook een spellenkast te staan waar
de bezoekers bordspellen kunnen pakken om te spelen. Lekker ontspannen
in die ongedwongen pubsfeer.”
De pub en binnentuin zijn vanaf
dinsdag 11 april geopend. Deel drie
van de verbouwing, de feestzalen en
de achteringang met het paadje, zullen
medio mei klaar zijn.
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Oh, zit dat zo!

Check, check
dubbelcheck
Check, check du

ADVERTORIA

Door: Roy Verstappen
Wanneer heb jij voor het laatst iets gecheckt? Je e-mail, bankrekening, Facebookpagina of je spiegelbeeld? Waarschijnlijk niet heel lang
geleden, als ik naar mezelf kijk.

Is een appartement kopen
anders dan een huis kopen?
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
Als je een appartement gaat kopen, krijg je met andere regels te
maken dan bij het kopen van een huis. Je woont samen met je buren in
een gebouw en je wordt, of je dat wilt of niet, automatisch lid van de
Vereniging van Eigenaren. Je draagt dus ook samen de verantwoordelijkheid over het gebouw.

De wet verstaat onder een
appartement, of zoals het officieel
heet ‘een appartementsrecht’, een
aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot
het alleengebruik van een bepaald
gedeelte van het gebouw. Dat
gedeelte is je eigen woning. De andere gedeeltes van het gebouw zijn
gemeenschappelijk, daarbij kun je
denken aan de hal, het trappenhuis
en de lift. Maar bijvoorbeeld ook aan
het dak, de riolering en de gevels
van het gebouw.
Om goede afspraken met elkaar
hierover te hebben wordt voor ieder
gebouw een splitsingsakte opge-

maakt door de notaris. Daarin staan de
spelregels waaraan iedereen zich moet
houden en staat ook de verdeling van
de kosten opgenomen. Bij het kopen
van een appartement is het dan ook
heel belangrijk om naast de onderhoudsstaat van de woning ook te kijken
naar de Vereniging van Eigenaren.
Wordt er regelmatig vergaderd? Is er
voldoende geld in kas om het onderhoud aan het gebouw uit te voeren? Is
er een meerjarenonderhoudsbegroting?
Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar vanuit de praktijk zien wij
dat veel Verenigingen van Eigenaren
helemaal niet of niet voldoende
gereserveerd hebben of zelfs niet met
regelmaat vergaderen. Je spreekt dan
over een slapende Vereniging van
Eigenaren. Een appartement met een
VvE die zijn zaken op orde heeft is
naar verwachting meer waard dan een

appartement met een slapende VvE.
De makelaar speelt een belangrijke rol in de voorlichting van
aspirant-kopers. Wij werken met
de VvE-checklist waarin punten zijn
opgenomen waarover een potentiële
koper minimaal geïnformeerd dient
te worden. Hiermee kunnen aspirantkopers zich een goed beeld vormen
over het functioneren van de VvE.
Overweegt u de aankoop van
een appartement, informeer dan
naar de VvE-checklist en laat u
goed adviseren door een aankoopmakelaar, zodat u zeker weet dat
u van een gezonde Vereniging lid
wordt.

www.intermakelaars.com

COLUMN - Roy Verstappen

We checken wat af met z’n
allen. Op het schoolplein, in de
trein, restaurants en op het werk:
overal zie ik mensen bijvoorbeeld
op hun smartphone kijken of er nog
een berichtje binnen is gekomen of
wanneer de trein precies gaat. Al
die checks kosten ons een hoop tijd:
1 maand per jaar, blijkt uit onderzoek
van SNS. Maar waarom doen we het
en wat levert het eigenlijk op?
De ‘leuke’ checks, zoals Facebook
bekijken of door het aanbod van
een videodienst scrollen, doen we
vooral om tijd te doden. Informatieve
checks, zoals nieuwssites afspeuren,
doen we om controle te houden. Wanneer
op jeheb
maandlasten.
goediets
nieuws:
jij voor hetEnlaatst
Het verraste me dat dit ook als de
deze check is binnen 1 minuut
gecheckt? Je e-mail, bankrekening,
belangrijkste reden wordt genoemd
gepiept. Dus doe vooral even de
Facebookpagina
of je spiegelbeeld?
voor het checken of je nog goed zit
rentecheck. En wie weet zit je goed
Waarschijnlijk
niet
heel lang
geleden,
met bijvoorbeeld je zorgverzekering, of levert dat checken
je toch
nog als
mezelf
energieleverancier of hypotheek. ik naariets
op. kijk. We checken wat af met
Je zou toch denken dat je dat
z’n allen. Op het schoolplein, in de trein,
vooral doet omdat je daardoor kunt
Doe deen
RenteChecker
opoveral zie ik
restaurants
op het werk:
besparen.
snsbank.nl/rentechecker

mensen bijvoorbeeld op hun smartphone
kijken PS.
of Ben
er nog
een berichtje binnen is
Sommige mensen checken
je geïnteresseerd in het
gekomen
of
wanneer
hun hypotheek helemaal niet. Het
volledige onderzoek?de trein precies gaat.
checks
ons een hoop tijd: 1
grootste deel zegt hier geen zin inAltedie Kijk
dan opkosten
snsbank.nl/checkonderzoek
hebben. Maar veel mensen denken
maand per jaar, blijkt uit onderzoek van
er simpelweg niet aan dat hun SNS. Maar waarom doen we het en wat
hypotheekrente misschien omlaag
levert het eigenlijk op?
kan. Zonde, want hiermee kun je
soms honderden euro’s besparen
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De ‘leuke’ checks, zoals Facebook
bekijken of door het aanbod van een
videodienst scrollen, doen we vooral
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Nieuw oogcafé in Maasbree

----------- - zorgboerderĳ - -

--

--

verenigingen

Beleef

In Maasbree is vanaf donderdag 13 april een oogcafé te bezoeken voor blinden en slechtzienden. De tweewekelijkse middag wordt georganiseerd door Dorpsdagvoorziening Maasbree (DDV) en de contact- en ontmoetingsgroep
blinden en slechtzienden die ook verantwoordelijk is voor de Panningse groep. Bij de middag kunnen mensen met
een visuele beperking zich twee uur lang vermaken met allerlei activiteiten.

--

de gemoedelijke sfeer van vroeger
Zorgboerderij Aardenhof is een authentieke boerderij
ingericht op kleinschalige dagbesteding voor ouderen.
Zorgboerderij Aardenhof

Frankrijkweg 20 - 5975 PC Sevenum
Telefoon:
06 122 131 12
Email:
info@aardenhof.nl

www.aardenhof.nl

Elegance E+ 0:
van € 2.999,-

INRUILEN?

met maximale inruilkor
ting

€ 2.250,-

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

“De middag is vrij invulbaar en
kan besteed worden aan bijvoorbeeld
muziek luisteren, verhalen vertellen of
voorlezen, kienen, aangepast bewegen,
lezingen of gewoon gezellig met elkaar
praten onder het genot van een kopje
koffie of thee”, aldus de DDV. Voor de
toekomst denkt de organisatie ook aan
schilderen en bloemschikken en het
organiseren van uitstapjes. De invulling
wordt aangepast aan de wensen en

mogelijkheden van de deelnemers.
De officiële opening van het oogcafé
is op donderdag 13 april van 14.00 tot
16.00 uur. De openingshandeling wordt
gedaan door wethouder Raf Janssen.
Daarna volgen, onder leiding van
ervaringsdeskundige Henny Verhagen,
presentaties van Inez Dupuis van
oogvereniging Glaucoombelangen en
optometrist John Leurs. Na de opening
is het oogcafé iedere donderdag van

14.00 tot 16.00 uur te bezoeken in de
oneven weken. De locatie is het pand
van de Dorpsdagvoorziening Maasbree
aan het Kennedyplein in Maasbree.
De ingang is gelegen in het
voormalig gemeentehuis. Er is plek
voor maximaal 35 personen.
Opgeven kan door contact op te nemen
via hennyverhagen12@gmail.com
of te bellen naar 06 26 74 79 77 of
077 307 74 83.

Kleinschaliger dan VenloStormt

Elegance E+0

WK PloeteRun 2017 in Beringe

- E-Bike met krachtige
middenmotor van Yamaha
- Lage brede instap
- Luxe uitgevoerd (Comfortabele
handvaten en geveerde voorvork
en zadelpen)

Zaalvoetbalvereniging Beringe organiseert dit jaar het WK PloeteRun in Beringe. De derde editie van het
evenement vindt plaats op zondag 11 juni. VenloStormt vindt eenmalig op dezelfde dag plaats, al is het WK PloeteRun kleinschaliger van opzet.

Giant Store Venlo
Venloseweg 104-106 5931 GV Tegelen-Venlo
077 - 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl

VOORJAAR

De organisatie noemt het een
‘agrarische’ mudrun-wedstrijd met
veel natuurlijke uitdagingen voor de
deelnemers. In het agrarische achterland van Beringe moeten deelnemers
over een sportief en uitdagend parcours door de modder en onderweg
komen ze diverse hindernissen
tegen. De inschrijvingen voor het

evenement zijn inmiddels gestart.
Tijdens WK PloeteRun vinden diverse
mudruns plaats. De jeugd van 8 tot
en met 15 jaar kan zich aanmelden
voor de PloeteRuns van 4 kilometer.
Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen
zich inschrijven voor drie runs van 4,
7 of 10 kilometer. De vorig jaar nieuw
geïntroduceerde Family Run keert ook

dit jaar terug. Ouder en kind kunnen
hier als koppel meedoen.
Onderweg komen deelnemers hindernissen zoals klimmuren, hooibalen,
tractorbanden, en touwnetten tegen.
Teamwork en sportiviteit en bovenal
plezier staan centraal. Voor meer
informatie en aanmelden, kijk op
www.wkploeterun.nl

PAASAANBIEDING

10% korting
op alle jassen

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

30-jarig jubileum Zonnebloem Helden
De Heldense afdeling van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem heeft op zaterdag 1 april het
30-jarig jubileum gevierd. Twee vrijwilligers van het eerste uur, Wilma Timmermans en To Tijdink,
werden in het zonnetje gezet voor hun werkzaamheden. Het entertainment bij de middag bestond uit
een goochelshow van El Magico en de muziek was afkomstig van de Heljese Buben.
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Drie concerten in 2017

Zanggroep In Between viert derde lustrum
Al vijftien jaar is het repertoire van Zanggroep In Between te horen tijdens optredens binnen en buiten Peel
en Maas. Om het derde lustrum te vieren, organiseert het koor met leden uit heel Peel en Maas drie concerten.
Het eerste concert vindt plaats op zaterdag 8 april bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

“We hopen dat we niet alleen
dit jaar, maar ook in de komende
jaren nog veel mooie shows kunnen
neerzetten en dat mensen er volop
van genieten als ze naar ons kijken
en luisteren”, aldus Francis BeekerLijssen, oprichtster van In Between.
De zanggroep startte op 26 november
2001. “Ik kwam toen in gesprek met
kapelaan Ed Smeets”, vertelt Francis.

één dirigent, en vond in februari 2002
“In die tijd was ik al drie jaar gestopt
met zingen bij Jongerenkerk Helden en de eerste bijeenkomst plaats. Nu, vijftien jaar later, telt de zanggroep meer
miste ik een soortgelijk zangkoor met
vlotte, eigentijdse liedjes voor mensen dan vijftig leden.
rond de dertig jaar. Smeets vertelde
me daarom dat als ik tien mensen bij
elkaar kon vinden, hij ging zoeken naar
een dirigent.” Nog geen twee maanden
later hadden Francis en de kapelaan
Volgens Francis was de naam
twaalf mensen bij elkaar, onder wie
In Between eigenlijk een voorlopige

Adele en
Marco Borsato

naam voor de zanggroep. Francis:
“De liedjes die we wilden gaan
zingen, liggen tussen de zangstijl van
de Jongerenkerk en gemengd koor
Bel Canto in. We zingen niet alleen
liedjes uit de jaren 60 of 70, maar ook
eigentijdse liedjes van bijvoorbeeld
Adele en Marco Borsato. Omdat onze
ideeën over het repertoire in de loop
der jaren niet veranderd zijn, hebben
we de naam maar gewoon zo gelaten.”
Hoewel de naam niet gewijzigd is,
zijn er wel andere dingen in de loop
der jaren veranderd. “De leeftijdgrenzen zijn wat vervaagd, aangezien
we leden hebben boven de 55 en
onder de 30 jaar”, aldus Loes Verbugt,
bestuurslid en lid van de lustrumcommissie. “Ook is ons ledenaantal flink
gegroeid. Hoewel we van het begin af
aan nooit een kerkkoor zijn geweest,
waren onze eerste optredens voornamelijk in de kerk. Later zijn we ook
zelf dingen gaan organiseren en is het
een traditie geworden om één keer in
de twee jaar een eigen concert te houden. Eerst hebben we dit bij gemeenschapshuis Kerkeböske gedaan, maar
de afgelopen jaren hebben we dit
steeds bij DOK6 in Panningen gedaan.
Waar we de laatste jaren ook meer
mee bezig zijn, zijn samenwerkingen
met toneelgroepen, dansgroepen en
andere zangers. Zo weten we er iedere

keer weer een echte show van te
maken. Ook onze uitstraling is steeds
professioneler geworden.”

Concert met
theatergroep Bonjour
In het kader van het 15-jarige
bestaan, organiseert de zanggroep
drie concerten en een feest. “Het feest
is voor leden en oud-leden en wordt
op zaterdag 27 mei gehouden”, vertelt
Marjon Wijnands, lid van de feest- en
lustrumcommissie. “Het eerste concert
vindt plaats op zaterdag 8 april bij
Kerkeböske. Samen met theatergroep
Bonjour willen we er een leuke show
van maken. Het tweede optreden
houden we op vrijdag 14 juli en vindt
ook plaats bij Kerkeböske. Het programma is gevuld met onder meer
Ut Overgerdien, een groep van zes
dames die eigen teksten, melodieën
en sketches opvoeren. Tijdens het
derde concert bij DOK6 in december
voeren we ons eigen kerstrepertoire
op en hebben we zanggroep Almoos
Koos uitgenodigd. Het heeft de nodige
voorbereidingen gekost, maar we hebben er ontzettend veel zin in.”
Het concert op zaterdag 8 april
bij Kerkeböske, met het gastoptreden
van theatergroep Bonjour, begint om
20.00 uur.

Rundje Koeberg Extra

Dagwandeltocht vanuit Helden
De organisatie van Rundje Koeberg houdt ook dit jaar weer de dagwandeltocht Rundje Koeberg Extra. Deze
wandeling is voor de recreatieve of sportieve wandelaar en vindt plaats op zondag 9 april.

Het is de achtste keer dat
dagevenement Rundje Koeberg Extra
wordt georganiseerd. Dit vindt elk jaar
plaats op de tweede zondag van april,
in tegenstelling tot het maandelijkse
wandel- en hardloopevenement.
“Rundje Koeberg trekt inmiddels een
grote, vaste groep wandelaars en
hardlopers”, vertelt Miek Beumers van
de organisatie. “Met het Rundje ‘Extra’
bieden we wandelaars extra uitdaging.” Deelnemers kunnen kiezen uit
de afstanden 7, 13, 23 en 32 kilometer.

De routes zijn door leden van de
organisatie uitgezet en zijn elk jaar
anders. “Onze route-uitzetters en
bedenkers Giel Peeters en Hay Steegs
proberen er bij Rundje Koeberg en
Rundje Koeberg Extra steeds iets leuks
en nieuws van te maken”, aldus Miek.
“Elk jaar gaan de routes dan ook een
andere richting op, zodat het nooit
hetzelfde voelt.”
Op zondag 9 april gaan de routes
richting Kessel, Neer en Reuver.
De tocht voert langs de Mussenberg,

de Maas en Ronckenstein op de grens
van Reuver en Belfeld.
Alle afstanden starten vanaf
07.30 uur bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Voor de 7 en
13 kilometer kan gestart worden
tot 13.00 uur, voor de 23 kilometer
tot 11.00 uur en deelnemers aan
de 32 kilometer kunnen starten tot
10.00 uur. Inschrijven kan op de dag
zelf vanaf 07.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.rundjekoeberg.nl

ADVERTENTIE W E E K
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Kofferbakverkoop Meijel
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel houdt op zondag 9 april een kofferbakverkoop. Het terrein van de vereniging
aan de Nederweerterdijk doet dienst als marktplein.
Leden van blaaskapel Die Zwei
Dörfer uit Meijel en Neerkant verzorgen
de muziek tijdens het struinen tussen
de verschillende kraampjes. De blaas-

kapel speelt normaal gesproken Duitse,
Tsjechische en Moravische muziek.
De kofferbakverkoop begint om
09.00 uur en duurt tot 15.30 uur.

Kijk voor meer informatie over
de verkoop en om in te schrijven
als verkoper op de website
www.kofferbakverkoop-meijel.nl

Zonnebloem Grashoek
viert jubileum
Eerste buitenwedstrijd bij St. Nicolaas
Schutterij Sint Nicolaas uit Meijel hield op zondag 2 april de eerste buitenwedstrijd van het seizoen.
Er werd in twee groepen geschoten en na enkele rondes op de dikke bollekes werd er verder gekaveld
met kleine bollekes. In de A-groep was zelfs na het overschakelen op de kleinste bollekes geen
winnaar bekend. Nadat ook deze op waren, werd de ring van buks gehaald en ging men schieten
zonder ring. Uiteindelijk was het Mike Beckers die zich gewonnen gaf en Kerstin ging er met de prijs
vandoor. In de B-groep was het Job van Rooij die iedereen verrassend achter zich liet.

ACTIES GELDIG: 10-04 T/M 15-04-2017. BESTELLEN BRUNCHPAKKET KAN T/M DO. 13-04

Paasvoordeel
Gezellig
brunchen
met Pasen

BARBECUECHEQUE t.w.v.

€50,00

kan besteld worden
per 4 personen

Bij elke
€5,00 besteding

GRATIS
gekookt paasei

OP=OP

Zij kregen de speld uitgereikt door
een afvaardiging van het Regiobestuur
Zonnebloem Regio Peel en Maas.
Beide jubilarissen werden door de
regiobestuurders in het zonnetje
gezet en bedankt voor hun inzet voor
de gasten gedurende al deze jaren.
Het jubileum werd gevierd met alle
gasten en vrijwilligers in gemeenschapshuis De Ankerplaats.

Van elke gast werd een foto gemaakt
die zij aan het einde van de dag kregen uitgereikt. Eén van de oprichtsters,
Nel Geuyen, was aanwezig en vertelde
hoe de afdeling in 1977 is ontstaan
en hoe het er in die tijd aan toe ging.
Haar verhaal werd begeleid door een
selectie foto’s uit die tijd. Verder was
er een optreden van de Heldense
groep Ut Overgerdien.

Bestel het
brunchpakket
en maak kans
op een

per persoon;
2 soorten warm vlees
gekookte rijst
huzarensalade
rauwkostsalade
2 broodjes (wit of bruin)
Vleeswaren, 2 soorten & kaas
per persoon €9,50

Bestel tijdig: bel,
mail of kom langs
in onze winkel!

De Zonnebloem afdeling Grashoek vierde zaterdag 1 april haar 40-jarig
jubileum. Tijdens het feest ontvingen Riny Theeuwen-Steeghs en Gert
Maessen-Hunnekens een gouden speld vanwege hun 25-jarig jubileum als
vrijwilligster.

Heerlijk
biefstuk

Bij aankoop
4 biefstukken
GRATIS bakje saus
(± 200-250cc) keuze uit
champignon of
Stroganoff

Mooie kleurplaat
voor de kinderen,
bij inlevering hiervan
krijgen de kinderen enkele
chocolade paaseitjes
en maken ze kans op

één van de
grote chocolade
paashazen!
Inleveren kan t/m
zaterdag 8 april 2017

MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL

Zilveren KBO-speld
voor Lies Hanssen-van
Enckevort
Lies Hanssen-van Enckevort nam afscheid als voorzitter van KBO
Meijel. Tijdens de jaarvergadering werd ze verrast met de zilveren
speld van de organisatie. Ze kreeg deze opgespeld door Jo van de
Velden, voorzitter van de Regio Peel en Maas-Venlo. Lies Hanssenvan Enckevort was elf jaar bestuurslid in diverse functies: als secretaris, vicevoorzitter en als voorzitter. “Dit alles deed ze met heel
veel inzet en een grote betrokkenheid en, last but not least, in een
prettige samenwerking met iedereen”, aldus KBO Meijel. Ze kreeg
ook de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Daarna bood het bestuur
haar bloemen en een enveloppe aan. Lies Hanssen-van Enckevort
sloot haar afscheid af met een eigen dankwoord en een persoonlijk
gedicht.
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Zilveren KBO-speld
voor Ted Steeghs
KBO Beringe hield zaterdag 25 maart een open middag. Alle groepen
binnen de KBO presenteerden zich onder het motto ‘Kiehk éns bej ôs’. Het
publiek nam spontaan deel aan de diverse activiteiten en demonstraties.
Oud-bestuurslid Ted Steeghs werd speciaal in het zonnetje gezet.

Kampioenen bij beugelclub Helden
Zowel het vierde als het zesde team van beugelclub HBC Helden is kampioen geworden in zijn
klasse. HBC 4 begon het seizoen moeizaam, maar liep toch al snel uit op de concurrenten. Dankzij het
verlies van concurrent Hoogeloon werd het vierde team kampioen zonder zelf te beugelen.
Op zaterdag 15 april volgt nog de bekerfinale voor het team. HBC 6 debuteerde in de beugelsport en
werd meteen kampioen. De receptie van beide kampioenen is op zaterdag 29 april van 20.00 tot
21.00 uur in ’t Beugelhoes in Helden.

Bloemeninzaai akkerranden
In het kader van het project Bloem- en Vogelrijke akkerranden worden ook dit jaar akkerranden in Peel en
Maas ingezaaid. Jaarlijks wordt in de regio voor zo’n twintig hectare bloemrijke akkerranden en overhoeken zaad
beschikbaar gesteld.

De Beringse inwoners zagen dat er
veel meer binnen de KBO gebeurt dan
alleen kaarten, kienen en keuvelen.
Er meldden zich op deze dag maar liefst
dertien nieuwe leden aan. Het was ook
een dag waar alle leden onder het
genot van een kopje koffie of thee
tussen de optredens door, gezellig met
elkaar en met de bezoekers konden
bijpraten.
Aan het einde van de middag werden Ted Steeghs en zijn vrouw Lies
verrast. Het bestuur en leden konden

Ted in het zonnetje zetten in verband met zijn afscheid als 20-jarig
bestuurslid van KBO Beringe. Ted blijft
het vrijwilligerswerk voor het infoloket voortzetten, onder andere als
oudere adviseur. Van bestuur en leden
kreeg hij een beeldje en zijn vrouw
Lies een cadeaubon. De voorzitter
van KBO Regio Peel & Maas en Venlo
speldde hem de zilveren KBO-speld
van KBO Unie op voor zijn 20-jarig
bestuurslidmaatschap. Daarna ontstond
een spontane receptie.

Bibliotheek Maasbree

iPadcursus
In de Bibliotheek Maasbree start vanaf maandag 10 april een iPad-cursus
voor beginners. Deelnemers werken in groepjes van maximaal zes personen
om zo kennis te maken met de tablet van het merk Apple.
De cursus bestaat uit drie lessen
van twee uur per stuk. De cursusdata
zijn de maandagen 10 april, 24 april en
1 mei. De bijeenkomsten duren steeds
twee uur van 13.30 tot 15.30 uur.

De organisatie hoopt zo dat
agrariërs en andere eigenaren op een
laagdrempelige wijze een bijdrage
willen leveren aan de biodiversiteit.
Ook dit jaar wil zij weer een impuls
geven aan het bloem- en vogelrijke
landschap. De commerciële randen,
dit zijn de akkerranden van productieve
landbouwgrond, krijgen een vergoeding van 15 cent per vierkante meter
voor het beschikbaar stellen van de

grond en het inzaaien. Naast commerciële akkerranden wordt er ook
bloemrijk zaad beschikbaar gesteld aan
particulieren of buurtorganisaties, voor
een kleine eigen bijdrage. In gemeente
Peel en Maas heeft het GroenPlatform
dit initiatief weer ondersteund.
Bloemrijke planten uit de streek
herstellen de natuurlijke omgeving,
natuurlijke vijanden, en bieden
insecten en vogels leefmogelijkhe-

Kijk voor meer informatie over
de cursus en voor opgave op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
of stuur een mail naar
info@debibliotheekmaasenpeel.nl

den. De met name solitaire bijen die
er vertoeven zijn van grote betekenis
voor de land- en tuinbouw. Wie in het
landelijk gebied van Peel en Maas een
agrarische rand heeft of als plattelandsbewoner een overhoek of akkerrand
heeft om bloemrijke kruiden in te
zaaien, kan tot 10 april contact opnemen met de Plattelandscoöperatie.
Kijk voor meer informatie op
www.plattelandscooperatie.nl

Informatieavond ouders
met zorg
Zorgverlener Plus Extra houdt op maandag 10 april de informatieavond Hoe help ik mijn ouders met zorg?
De bijeenkomst vindt plaats bij restaurant Mr. & Mrs. in Panningen. Tijdens de avond wordt verteld wat de mogelijkheden zijn op gebied van woningaanpassingen, zorg en ondersteuning.
Vragen als ‘Mijn ouders hebben hulp nodig, ik woon te ver weg.
En nu?’, ‘Mijn moeder kan haar huis
niet meer bijhouden. Waar vind ik een
goede hulp?’, ‘Mijn vader wordt het
allemaal teveel en mijn moeder heeft
dementie, waar vind ik liefdevolle hulp
zodat ze toch nog samen kunnen blijven?’ en ‘Mijn man heeft hulp nodig

met douchen en ik kan door mijn
leeftijd het huis niet meer bijhouden,
waar vind ik iemand die dat allemaal
voor mij kan doen?’ komen tijdens de
avond aan bod.
Niet alleen de reguliere oplossingen voor woningaanpassingen, zorg
en ondersteuning worden besproken, maar ook oplossingen waarbij

mensen zelf de regie kunnen houden
en aan kunnen passen naar gelang
de behoefte. De deuren zijn geopend
vanaf 18.30 uur en de bijeenkomst
begint om 19.00 uur.
Aanmelden voor de avond kan
door te bellen naar 06 11 27 48 10 of
06 55 80 33 80 of een e-mail te sturen
naar a.boots@plus-extra.nl

Jubilarissen OVU Grashoek
Gemmy Kempen-van Nierop en Jan van Mullekom uit Grashoek
zijn tijdens de jaarvergadering van OVU Grashoek op dinsdag
28 maart in het zonnetjes gezet. Beide leden van de handboogschutterij zijn 40 jaar lid was van OVU en de Nederlandse
Handboogbond. Ter ere van hun jubilea kregen Gemmy Kempenvan Nierop en Jan van Mullekom de zilveren bondsspeld opgespeld
door de vicevoorzitter. Ook kregen ze een bos bloemen.
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GEPLUKT

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.

Lieke Roeven
leuk en aardig als ik straks weet hoe
ik kleding kan maken, maar ik moet
natuurlijk wel een bedrijf zien te runnen. Soms krijg ik ineens het idee om
nu alvast te beginnen, maar dan denk
ik weer dat ik nog niet alles weet wat
ik moet weten.”

Niet te netjes

De Baarlose Lieke Roeven (20) droomt van een eigen kledinglijn en is niet weg te slaan achter haar naaimachine. Naast het maken en verstellen van
verschillende soorten kledingstukken, gaat ze graag allerlei festivals af en gaat ze regelmatig aan de wandel met haar hond. Deze week wordt
Lieke geplukt.
Bij het opzetten van een eigen
kledinglijn komt behoorlijk wat kijken,
volgens Lieke. “Om te beginnen is het
natuurlijk handig dat je zelf kleding
kunt maken. Ik heb daarom eerst de
opleiding Basismedewerker Mode/
Maatkleding gevolgd in Eindhoven.
Hier heb ik veel geleerd over met een
naaimachine overweg kunnen en hoe
je kleren kunt maken en repareren.
Ook patroontekenen en het werken
met verschillende soorten stoffen
kwam aan bod. Deze opleiding duurde
twee jaar. Daarna ben ik Allround Mode
& Maatkleding gaan studeren, ook

in Eindhoven. Hoewel dit één niveau
hoger was, leek het veel op mijn vorige
opleiding. Het was veel herhaling,
dus toen ben ik ermee gestopt.”

Broodjes maken
in Venlo
Nadat Lieke gestopt was met haar
tweede opleiding, heeft ze gesolliciteerd bij een restaurant in Venlo.
“Hier maak ik sinds december bagels”,
vertelt Lieke. “Dit zijn broodjes met een
gat in het midden, zoals een donut.
Eigenlijk heb ik maar één training

hoeven volgen en kon ik meteen aan
de slag. Door te doen leer je natuurlijk
ook al veel. Het is in ieder geval heel
wat anders dan mijn andere bijbaantje
in de afwas.” Tot aan de zomer worden
de ronde broodjes nog door Lieke
gemaakt, want in september gaat ze
weer beginnen met een nieuwe opleiding in Arnhem.
“De opleiding in Arnhem is weer
een niveau hoger dan de opleiding
waar ik mee gestopt ben”, legt Lieke
uit. “Met deze studie blijf ik in dezelfde
richting, maar leer ik vanzelfsprekend
wat moeilijkere dingen. Tijdens mijn

eerste studie heb ik onder andere
geleerd om een rok, blouse en broek
te maken. Eén niveau hoger leer je bijvoorbeeld hoe je een colbertje maakt.
Op niveau vier, waar ik in Arnhem mee
ga beginnen, leer je weer moeilijkere
kledingstukken en krijg je ook les in
ondernemerschap. Het is allemaal wel

Zelfs nu ze geen kleding hoeft te
maken voor haar studie, draait de naaimachine van Lieke overuren. “Ik heb
voor mijn nichtje een jurkje gemaakt
toen ze bloemenmeisje op een bruiloft
was en voor mijn zusje een galajurk”,
aldus Lieke. “Het hele idee om zelf
kleding te maken begon eigenlijk
toen ik een cursus heb gedaan bij het
Kunstcentrum in Venlo. Ik vond het
toen al zo leuk om zelf iets te maken
en het ook daadwerkelijk te dragen.
Later moet mijn eigen kledinglijn dan
ook bestaan uit kleding die ik zelf ook
kan dragen. Een beetje streetstyle en
niet te netjes. Het lijkt me ook superleuk om mensen te zien lopen in een
broek, T-shirt of ander kledingstuk dat
ik gemaakt en ontworpen heb.”
Als Lieke geen bagels hoeft te
maken en ook niet bezig is met een
nieuw kledingstuk, gaat ze graag met
de hond wandelen, naar een festival
of op vakantie. Lieke: “Ik ben blij dat
het weer bijna zomer is, want dat
betekent dat er weer verschillende
festivals en feestjes in zicht komen.
Het liefst ga ik naar technofestivals,
zoals Ruis in Venlo. Verder ga ik binnenkort op vakantie naar IJsland. Het is
niet een plek waar je meteen aan zou
denken, terwijl het een land moet zijn
met een supermooie natuur. Ook in
de zomer ben ik weer even weg van
huis, want dan ga ik met vriendinnen
naar Chersonissos. Ik houd wel van een
vakantie waar je mooie dingen kunt
zien, maar een stapvakantie sla ik ook
zeker niet af.”

PUZZEL

Sudoku
Vacatures

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.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:
•
•
•
•

Oproepkrachten bediening
Medewerker bediening (20-38 uur)
Weekendhulpen kameronderhoud
Segway tour begeleiders

Meer informatie? Kijk op www.maashof.com/vacatures
Maashoflaan 1, 5927 PV Venlo-Boekend | T: +31 (0)77 396 93 09 | info@maashof.com
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Lichtdragers

De zelfsturing in Peel en Maas werkt heel goed
Gemeente Peel en Maas zet al jaren volop in op zelfsturing vanuit de
bewoners. Ze ondersteunen plannen vanuit de dorpen en stellen het op prijs
als dorpsoverleggen eigen ideeën aanleveren. Toch vindt twee derde van de
stemmers op de poll uit week 12 dat de zelfsturing niet goed werkt in de
gemeente. Misschien laat de gemeente de initiatieven wel té vrij. Ze moeten
alles zelf maar uitzoeken en de initiatiefnemers krijgen veel op hun bord.
Wellicht wordt er te veel gevraagd van de vrijwilligers.

Toch waren er bij de conventie over zelfsturing op zaterdag 1 april initiatiefnemers van veel succesvolle projecten aanwezig die een woordje kwamen
doen over dat het zo goed is gelopen. Zij vinden het dus wél goed gaan en zijn
tevreden met hoe de gemeente omgaat met de ideeën van burgers. Op deze
manier kunnen ze meebeslissen over hun eigen dorp. Er wordt geluisterd naar
bewoners, zo draagt de gemeente uit. Er was bij de conventie ook veel aandacht vanuit andere gemeentes, dus er wordt wel gekeken naar Peel en Maas.

De WhatsApp-buurtgroepen zijn een groot succes
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In alle elf kernen in Peel en Maas zijn inmiddels WhatsAppbuurtpreventiegroepen actief. In de groepen kunnen buurtbewoners berichten plaatsen als ze iets verdachts zien in de buurt. De beheerders spelen die
informatie vervolgens door naar de politie of gemeente. Op die manier kunnen
inbraken sneller opgelost of zelfs voorkomen worden.
De app is een vorm van sociale controle. Als je kunt voorkomen dat er ergens
ingebroken wordt, is dat altijd goed. De gebruikers snappen inmiddels hoe het
werkt en ze sturen alleen iets door als er echt iets aan de hand is. Cijfers zijn nog

niet bekend, maar inbrekers bedenken zich vast wel twee keer voordat ze een
buurt ingaan waar een bord hangt van de buurtpreventie. Aan de andere kant is
het zo dat het wel ver gaat. Je kunt geen stap meer buiten zetten of je wordt in
de gaten gehouden. Mensen zijn te ijverig en zetten alles op WhatsApp. Er wordt
angst gezaaid, terwijl er soms niets aan de hand is. Een Pools kenteken kan al
voor berichten zorgen. Waarom kunnen mensen niet gewoon naar de politie
bellen als er iets aan de hand is? Zo leg je taken bij bewoners neer die daar niet
thuishoren. De WhatsApp-buurtgroepen zijn een groot succes. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Verenigingen moeten fuseren om de toekomst veilig te stellen > eens 62% oneens 38%

OPHEFFINGSUITVERKOOP
NOG 2 WEKEN..... PAASMAANDAG LAATSTE DAG
Met roots in de keukenapparatuur is Jeka Concepts in
ruim 8 jaar uitgegroeid tot een serviceorganisatie die in
België en Nederland operationeel is.
Bij Jeka Concepts gaan we voor kwaliteit en uitstraling.
Door te bouwen aan vertrouwen, te luisteren en goed
samen te werken met onze klanten is Jeka Concepts
toonaangevend als het gaat om service en realisatie
van mooie projecten in binnen- en buitenland.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar
een zelfstandig werkende

SERVICEMONTEUR
(M/V, FULLTIME)

die denkt in oplossingen, die een uitdaging niet uit de weg
gaat en een werkdag eindigt als de klus is geklaard.
Je werkzaamheden:
• Plaatsen en/of aansluiten apparatuur en meubilair bij
projecten
• Uitvoeren van preventief onderhoud
• Opheffen van storingen
Functie-eisen:
• Mbo werk- en denkniveau
• Ervaring als servicemonteur
• Een flexibele instelling
• Elektronische kennis
• Installatietechnische kennis
• Zelfstandig kunnen werken
• Ondernemend en besluitvaardig
• In bezit van rijbewijs B
• Enthousiaste persoonlijkheid
Ervaring is een pluspunt

Het betreft een vacature op basis van een fulltime
dienstverband. Stuur je gemotiveerde cv
naar: Jeroen@jeka-concepts.be

opinie 13

ONDERHANDEL MET
UW VERKOPER
DOE D
O
B
N
E
E
Raadhuisplein 10, Panningen
077 - 310 12 22

www.emjuwelier.nl

DE KAMPEERSPECIALIST

Er zijn te veel kerkgebouwen.
Zo werd in 2012 in Blerick de
St. Lambertuskerk gesloten.
Een nieuwe bestemming was
gevonden: ze werd verbouwd tot
een Gezondheidscentrum.
De toenmalige pastoor, mijn klasgenoot Sjaak Haver, wilde er zeker
van zijn dat een aantal bezittingen van de kerk een goede
bestemming zouden krijgen.
Tot mijn vreugde kreeg de
parochie met dezelfde patroonheilige, de St. Lambertuskerk in
Helden, twee grote koperen
kandelaars. Pastoor Haver
overleed op 20 juli 2014, na een
zwaar ziekbed, op 60-jarige
leeftijd. Als ik naar die kandelaars
kijk, denk ik nog vaak aan hem.
Hij had een groot en warm hart
voor kinderen en jongeren.
Het jongerenkoor St. Jan de Doper,
dat hij heeft opgericht, komt ieder
jaar in enkele van onze parochies
zingen in de vormselvieringen.
Die twee grote staande koperen
kandelaars zijn al heel oud en in
al die jaren wel vreselijk kaal
gepoetst, gammel en versleten.
Dit jaar hebben we, dankzij een
speciale gift, beide kandelaars
kunnen laten restaureren. Ze
staan weer stevig en stralen als
nooit tevoren. Met Pasen zullen ze
voor het eerst weer in de kerk
staan. Op Goede Vrijdag is de kerk
nog kaal en leeg, maar Pasen is
het grote feest van het Licht. Het
licht van Christus dat alle duisternis verdrijft. Een kerkgebouw
wordt een gezondheidscentrum.
Als het dan toch moet: een
prachtige herbestemming! De
kerk zal zeker gemist worden,
maar veel mensen zijn hier toch
erg blij mee. Een gestorven
priester, wiens bezieling voort
leeft in actieve jeugden jongerengroepen.
Een lichtend voorbeeld.
Twee oude kandelaars
die opgeknapt opnieuw
twee prachtige symbolen zijn, dat het licht de
duisternis overwint.
Hoop doet leven. Geloof,
hoop en liefde. Dat wij
zelf toch vooral zelf
lichtdragers mogen
zijn naar de toekomst.
Met Pasen draag ik
dankbaar de H. Mis
op voor pastoor
Sjaak Haver.

END
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Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl

pastoor
Peter van der Horst
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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 www.peelenmaas.nl, waar een
directe link staat naar gevonden en verloren voorwerpen in
Peel en Maas.
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.
Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

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

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

Graag uw aandacht voor
PMD-inzameling!
PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons) los of in een doorzichtige plastic zak in de grijze
container.
Het bedrijf dat PMD sorteert controleert steeds strenger.
Zij beschouwt ondoorzichtige zakken zoals zwarte of grijze
vuilniszakken, als restafval (ongeacht wat er inzit!). Het afval
in ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd en gaat naar de
verbrandingsoven. Dat is niet alleen jammer van het herbruikbare
materiaal, maar het leidt ook tot extra kosten. Om afkeur te
voorkomen is het noodzakelijk dat doorzichtige zakken worden
gebruikt. Doorzichtige (pedaalemmer)zakken vindt u in vele winkels in allerlei formaten.
We gaan controleren op het gebruik van ondoorzichtige zakken. De eerste weken delen we
waarschuwingen uit. Gebruikt u een ondoorzichtige zak dan wordt er een kaartje aan uw
container te gehangen om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak te
gebruiken. Ook in de brengvoorzieningen (Kessel, Kessel-Eik en Meijel) mag u alleen nog maar
doorzichtige zakken gebruiken.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’

Bij ons bent u van harte welkom!

t!

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

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

ger
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Zakelijke raad vlot akkoord met plannen
De Belaeving en bouwplan Beringe
In de gemeentepolitiek draait het vaak meer om gezond verstand dan om politieke meningsverschillen. Dat bleek weer in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, met een vrijwel volledig
a-politieke agenda. De raad moest goedkeuring geven aan o.m. de bestemmingsplannen voor restaurant De Belaeving (Helden) en woningbouw op het terrein van de voormalige basisschool in
Beringe. Plannen die passen in gemaakte afspraken, goed zijn besproken met alle betrokkenen en daarom snel het fiat van de raad kregen.
Geen partij-politieke scherpslijperij dus maar zakelijk de agenda afwerken, zo ging het vorige week in het
Huis van de Gemeente. Hoewel het feitelijk een ‘opiniërende’ vergadering betrof (voorstellen uitsluitend
bespreken/bediscussiëren), konden daarom toch álle agendapunten al in deze vergadering afgetikt
worden.
De Belaeving
Zoals het collegevoorstel over restaurant (en wijngaard) De Belaeving aan de Neerseweg in Helden
(v/h wijngaard Elkandré). Dat kreeg bij de start in 2015 een tijdelijke vergunning, die nu omgezet diende
te worden in een definitief, goedgekeurd bestemmingsplan. Bij de behandeling in de raad kreeg het
initiatief lof van diverse kanten: ‘Een fantastische herinvulling’ (VVD) en ‘versterking van het recreatief
product’ (CDA). Alleen de fractie AndersNu zette een kritische kanttekening. Ze vroeg zich af of het wel
verstandig is een dergelijke activiteit toe te laten in een gebied met hoge landschappelijke waarde, en of
dat geen precedent schept bij andere vrijkomende agrarische gebouwen.

Volgens portefeuillehouder wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) is dat niet zo. Hij sprak over
een uniek plan dat geheel op zichzelf staat. De VVD wilde wel nog zeker weten dat er bij De Belaeving
geen bruiloften en partijen mogen plaatsvinden. Dat bevestigde de wethouder. Uiteindelijk ging ook
AndersNu akkoord.
Woningbouw Beringe
Met de opening van de verbouwde basisschool aan de Kanaalstraat in Beringe is er op de locatie van de
inmiddels gesloopte St. Josephschool woningbouw mogelijk. Daarvoor is nu in overleg met het dorp een
plan klaar dat voorziet in twintig woningen. Toch maakten omwonenden bezwaar omdat in hun ogen
de verkeers- en parkeersituatie te zeer achteruit gaat. Daarop zijn de plannen aangepast, waarna de
bezwaarmakers enkele dagen vóór de raadsvergadering hun bezwaren introkken.
De raad toonde zich tevreden daarover, maar wilde wel nog weten wat de gemeente doet als er
onverhoopt tóch nog parkeerproblemen ontstaan. Wethouder Arno Janssen antwoordde dat er in dat
geval nog ruimte is om extra parkeerplaatsen te creëren.
AndersNu vroeg zich af hoe dit plan past in het woningbouwbeleid van de gemeente, en wees ook op
de aanstaande bevolkingskrimp. Is er een prioriteitenlijst? Het is toch niet ‘Wie het eerst komt, het eerst

maalt?’ Burgemeester Wilma Delissen verwees daarop naar een al geplande werkbijeenkomst van de
raad op 18 april. Daarin wordt de raad uitvoerig bijgepraat over hoe het college denkt over woningbouw
in de komende jaren. Deze zgn. ‘Woonvisie’ wordt later ter discussie en goedkeuring aan de raad
voorgelegd.
Wethouder Janssen kon over het bouwplan in Beringe alvast melden dat de verwachting is dat het
gebied binnen vijf jaar is volgebouwd. Positief is ook dat het om zgn. ‘inbreiding’ gaat: het invullen van
beschikbare ruimte binnen een kern. Inbreiding heeft altijd de voorkeur boven nieuw te ontwikkelen
gebieden, zei Janssen. De raad keurde het bestemmingsplan voor de twintig woningen unaniem goed.
Kern Helden beter af
De raad stemde in met nog enkele bestemmingsplannen.
Een ging over de verplaatsing van een gedeelte van een pluimveebedrijf van een locatie dicht bij de kern
Helden (Kloosterstraat) naar de Baarloseweg. De hele raad was daarover zeer te spreken: de verplaatsing
zorgt voor lagere milieubelasting voor de kern Helden, en de kippen krijgen in de nieuwe situatie meer
leefruimte. Ook zeiden diverse fracties blij te zijn dat het plan vastlegt dat het bedrijf het totale aantal
dieren niet verder mag uitbreiden. Ook omdat niemand bezwaar had aangetekend, kon de raad snel
akkoord gaan het collegevoorstel.
Het andere betrof camping Beringerzand, waar één niet goedgekeurde (maar in gebruik zijnde)
bedrijfswoning nu formeel wordt gelegaliseerd. De bestaande woonruimte boven het restaurant
daarentegen (in het kloostergedeelte) mag vanaf nu alleen als vakantieappartement worden gebruikt.
Verlengen pilot ‘Hulp in Huishouding’
Op 1 mei jl. is in Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel een proef gestart met een nieuwe werkwijze
voor het bieden van hulp in de huishouding aan mensen met een WMO-indicatie. Kern daarvan is dat
deze hulp vrij toegankelijk wordt (zonder eerst diepgaand onderzoek) en is ingebed is in de informele en
formele zorgstructuren van het dorp.
Men is voortvarend gestart en de eerste reacties van zowel hulpvragers als hulpverleners zijn positief.
Andere kernen volgen de proef met belangstelling en willen ook graag beginnen.
De eerste fase van de pilot zou eindigen op 30 april, maar de betrokkenen en het college willen een
verlenging tot eind 2017. Reden is dat zich enkele knelpunten voordoen, waarvan de oplossing extra
tijd vergen. Eén ervan is onduidelijkheid of er gewerkt mag blijven worden met zelfstandige hulpen.
Alle betrokkenen (inclusief de gemeente) willen dat, maar de wet is hierover niet duidelijk.
‘De rechter loopt wel vaker achter bij ontwikkelingen in de participatiesamenleving’, zei verantwoordelijk
wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) daarover. Hij zei ook dat de gemeente alles zal proberen om
gedaan te krijgen dat zelfstandigen mee kunnen blijven draaien in de nieuwe opzet voor de hulp in de
huishouding. Mede gezien de positieve geluiden over de proef tot nu toe gingen alle fracties akkoord met
de verlenging van de eerste proefperiode.
Puinhoop Beckers
Aan het slot van de vergadering kwamen VVD en CDA met een motie over de ‘puinhoop’ op het
terrein van de voormalige frikandellenfabriek Beckers in Meijel. Voor dat terrein ligt een bouwplan
klaar (Kapelkeshof), maar de projectontwikkelaar wil er nog niet beginnen. Ondertussen ergeren
omwonenden zich nu al twee jaar aan de puinhoop van de twee jaar geleden gedeeltelijk gesloopte
fabriek. In de motie staat dat het college alles moet doen om woningbouw in Meijel-Oost (waar ook het
terrein van Beckers ligt) mogelijk te maken.
De raad had alle begrip voor de ergernis van de omwonenden, maar de motie ging de raad toch te
ver. Het ging met name om de formulering ‘Meijel-Oost’, wat veel méér inhoudt dan alleen het gebied
Beckers. Diverse fracties vonden dat eerst de Peel en Maas-brede Woonvisie maar eens vastgesteld
moet worden, voordat een dergelijk plan eventueel aan de orde komt. Ook vonden zij dat het aan
projectontwikkelaar Focus is om al dan niet vaart te maken. De gemeente kan wel bij Focus aandringen
om te beginnen met het (beperktere) plan Kapelkeshof/Beckers.
De kritiek gehoord hebbend, pasten VVD en CDA de motie aan. Die sprak daarna alleen nog over ‘alles in
het werk stellen om woningbouw in het plangebied Beckers mogelijk te maken’. Die motie haalde het wél,
hoewel hij volgens de fracties PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas feitelijk overbodig was. Hij roept
volgens die partijen op iets te doen ‘wat de wethouder feitelijk al doet.’
Wethouder Arno Janssen kon de raad nog melden dat er overleg was geweest tussen
projectontwikkelaar, omwonenden en gemeente over het lelijke aanzien van het sloopterrein.
De projectontwikkelaar zorgt dat de rommel aan het zicht wordt onttrokken door de hekken eromheen
te verstevigen en ze te bekleden met ondoorzichtige doeken. De omwonenden zijn daar tevreden over,
zei Janssen.

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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Gelijke monniken, gelijke kappen?
AndersNu was de afgelopen raadsvergaderingen weer de kritische
partij. Maar ja, iemand moet het doen.
De bibliotheek is goed voor bijna
een miljoen euro. Ze hebben het over
laaggeletterdheid, een leven lang
leren, taalcursussen, u laten kennis maken met de Poolse arbeider.
Maar de vraag is: zit u daar op te
wachten en is daar een bibliotheek de
aangewezen instelling voor? Of is dat
toch meer iets voor professionals zoals
onderwijs, ouders/verzorgers en bij-

voorbeeld welzijnsinstelling Vorkmeer?
Wij willen niet dat iedereen zich
bezig houdt met hetzelfde onderwerp.
Laat dit over aan de best presterende
en competente partij(en). Simpel omdat
dit het meeste resultaat oplevert en u
deze moet betalen. Ons is toegezegd
dat deze discussie zal plaatsvinden.
Wij hebben het dan nog niet over de
extra beveiliging van de bibliotheek in

Panningen omdat daar misbruik wordt
gemaakt van de faciliteiten.
Dan nog iets over restaurant
De Belaeving in Helden. Het zijn
ondernemers met passie, daar houdt
AndersNu van. Waar AndersNu echter
niet van houdt, is dat als iets illegaal
wordt opgezet, dit later om ‘onduidelijke’ redenen wordt toegestaan. Wij
zien bijna maandelijks dat de gemeenteraad dit soort zaken krijgt voorgeschoteld. Controle en handhaving, het lijkt
een ondergeschoven kindje.

Voorbeelden zijn de illegale
bewoning en andere activiteiten bij
de campings Breebronne in Maasbree,
De Berckt in Baarlo en Stille Wille in
Meijel. Daar vond huisvesting van
arbeidsmigranten plaats, werd illegaal
gebouwd en werden andere activiteiten
ontplooid. Illegale activiteiten waar wij
HALLO mee zouden kunnen vullen.
Tijdige controle en handhaving,
dus geen willekeur, voorkomt veel
ellende en kosten achteraf voor alle partijen. Wat wij willen naast handhaving,

is samenhangend beleid. En ja, er
komen steeds meer agrarische panden
vrij in het buitengebied. Wat doen we
daar mee. Welke ontwikkelingen staan
wij toe? Geen hapsnapbeleid, zodat u
ook begrijpt waarom er soms zaken
wel of niet worden toegestaan. Ook
deze discussie is ons toegezegd. Een
betrouwbare en transparante overheid, herkent u zich daar in? Laat het
AndersNu weten. Alleen samen kunnen wij dat doel bereiken.
Fractie AndersNu

Bouwen op locatie Beckers in Meijel
Bij de laatste raadsvergadering kwam de VVD met een motie Vreemd
aan de dag om het College van B&W opdracht te geven om de ontwikkeling van Meijel-Oost zo snel mogelijk aan te pakken en zo het bouwen op
de locatie Beckers te versnellen.
Samen met Lokaal Peel en Maas
heeft onze fractie aangegeven
dat wij ons moeten concentreren

op de locatie Beckers. Hier ligt een
onherroepelijk bestemmingsplan en
de projectontwikkelaar kan hier in

principe morgen starten met bouwen. Deze projectontwikkelaar kan
de hinderwetcirkel van het bedrijf
Zanderink aan de Steegsstraat er zelf
afhalen, omdat zij ook eigenaar is van
dat bedrijf.
Voor de rest van Meijel-Oost moet
de bestemmingsplanprocedure nog

opgestart worden en moet bekeken
worden hoe dit alles in de woonvisie
van Peel en Maas past.
Om de vaart er in te houden hebben wij het college nu gevraagd om
er alles aan te doen dat de bouw op
locatie Beckers zo snel mogelijk kan
starten. De VVD, samen met onder-

tekenaar CDA, hebben hiervoor de
motie na een schorsing aangepast
en zodoende kon een unanieme
raad deze motie ondersteunen.
De puinhoop die er nu ligt, is ook
onze fractie een doorn in het oog.
Frits Berben, raadslid
PvdA/GroenLinks Peel en Maas
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Passend wonen in Peel en Maas
Voor de gemeenteraad is het thema ‘wonen’ uiterst belangrijk. Daarom
werden onlangs de woningstichtingen Antares en Wonen Limburg uitgenodigd. Volgens beide stichtingen is de gemiddelde wachttijd voor woonruimte in Peel en Maas met 1,4 jaar relatief kort.
Antares en Wonen Limburg zorgen
vooral voor ‘sociale woningbouw’.
Dit zijn woningen voor mensen met
een bepaalde inkomensgrens. Tot die
bepaalde grens ontvangen mensen
eventueel huursubsidie. Hiermee
wordt ook scheefgroei tegengegaan,
ofwel met een hoog inkomen wonen

in relatief goedkope woningen. Boven
een bepaalde inkomensgrens kan men
dus niet terecht bij deze verhuurders.
Er wordt op termijn verwacht dat de
samenstelling van gezinnen verandert
en dat er minder mensen zullen wonen
in Peel en Maas. Dat betekent dat bij het
bouwen van huizen, deze op termijn niet

leeg moeten komen te staan. Daarom is
een aantal tijdelijke (voor 10 jaar) wooncomplexen neergezet, zoals het Irenehof
in Panningen en het Kuukven in Baarlo
voor alle doelgroepen. Lokaal Peel&Maas
vindt het belangrijk dat zij hier actief in
zijn, zodat iedereen zo gauw mogelijk
passende woonruimte heeft.
De woningstichtingen begeleiden
met specialistische medewerkers ook
sociale problematiek in woonwijken.
Op de vraag of ook gebouwd wordt voor
mensen die in een soort van groep wil-

len wonen met als doel voor elkaar te
kunnen zorgen, roept men initiatiefnemers op zich zeker te melden.
De hier genoemde doelstellingen
zijn vastgelegd in een prestatieovereenkomst met de gemeente.
Lokaal Peel&Maas volgt de uitvoering
daarvan nauwgezet. Daarnaast vindt
Lokaal Peel&Maas dat woonvisie en
prestatieovereenkomst naadloos in
elkaar moeten schuiven.
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Aan de slag met plan Beckers in Meijel
Tijdens de raadsvergadering van 28 maart heeft het CDA samen met
de VVD de motie woningbouw in het plangebied Beckers mede ingediend.
Het CDA vindt het net als de inwoners van Meijel belangrijk dat woningbouw op deze locatie nu eindelijk eens van start gaat. Wij hebben
hiervoor in januari van dit jaar al schriftelijke vragen gesteld aan het
college.
Inmiddels zijn we ruim twee
maanden verder en er zit nog steeds
geen schot in de zaak. Op de plek
van de voormalige en inmiddels
gesloopte frikandellenfabriek is het

braakliggende terrein twee jaar na de
start van de sloop geen voorbeeld van
‘Peelgeluk’, zoals dat door inwoners
van Meijel wordt uitgedragen. En de
slogan van de gemeente Peel en Maas

‘Beleef de ruimte’ is hier ook niet van
toepassing. Er ligt nog steeds een grote
hoeveelheid bouwpuin en het terrein
maakt een rommelige indruk.
De door ons mede ingediende
motie roept de wethouder op om alles
in het werk te stellen de woningbouw
in het plangebied Beckers van start te
laten gaan en de projectontwikkelaar
aan te sporen dit zo spoedig mogelijk
op te pakken. Tevens vragen we het
college de raad tussentijds te infor-

meren over de voortgang. De motie
werd uiteindelijk unaniem gesteund.
Door deze brede steun zal er nu eindelijk ‘garen op de klos’ voor het plan
Beckers moeten komen. Het opheffen
van de agrarische hindercirkel waarvan sprake is, ligt geheel in handen
van de projectontwikkelaar die hier
kan gaan bouwen. Serieus plan?
Gewoon starten dan!
John Timmermans,
raadslid CDA Peel en Maas

Zelfsturing 3.0
‘15 jaar Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing in de gemeente
Peel en Maas’ is de titel van het boek dat iedereen kreeg uitgereikt na het
bezoek aan één van de dagen van de conferentie Zelfsturing 3.0.
De eerste dag was druk bezocht,
voornamelijk door gemeenten.
Van het zuiden van Limburg tot Zeist
aan toe waren ze aanwezig. Die
waren benieuwd hoe Peel en Maas
omgaat met gemeenschapsontwikkeling. Iedereen was bijzonder onder
de indruk van alle verhalen. Tijdens

de volgende conferentiedag kregen de
kernen een kans zaken uit te leggen.
Dat werd met verve gedaan. Verder
waren meerdere workshops te volgen,
waaronder ‘Wij maken Werk van Werk’.
Het is goed te horen hoe goed de
samenwerking van bedrijven met de
gemeente werkt, zodat mensen in de

We zijn per direct op zoek naar

MONTEUR
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Stuur dan een reactie incl. je cv
naar info@ipsbv.nl
Industrial Products Sevenum BV
Deckersgoedtweg 2
info@ipsbv.nl
5975 RR Sevenum
www.ipsbv.nl
077 - 467 34 44

bijstand toch een plaats op de arbeidsmarkt vinden. Tijdens de workshop
‘Grashoek de grote kracht van kleine
kernen’ werd een presentatie gegeven
over eigen initiatieven en liet men
zien waar inwoners zelf toe in staat
zijn. Hieruit blijkt dat leefbaarheid niet
zonder vrijwilligers en hun kartrekkers
kan. Zelfsturing 3.0 werkt, omdat mensen als Toos Manders, Frits Verlinden
en Gard Drissen zich inzetten voor hun
gemeenschap en in contact blijven

Iedere dag

verse
asperges
gratis
geschild.
Tevens vragen wij

preiplanters

met hun dorpsgemeenschap en de
gemeente. En buiten Grashoek hebben
ook andere kernen zich goed geprofileerd en laten zien wat zelfsturing
voor hen betekent. Met de conferentie
Zelfsturing 3.0 en wat we met zijn
allen hebben bereikt op het gebied van
zelfsturing, hebben wij Peel en Maas
weer eens bijzonder positief, ook op
nationale schaal, op de kaart gezet.
Saskia Vintges,
raadslid VVD Peel en Maas
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Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

voor de zaterdag
vanaf 8 april.
Broekhuizenvorst
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Dames Peelpush
sluiten af in stijl
Door: volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesteam van Peelpush uit Meijel heeft het seizoen in
stijl afgesloten. De laatste wedstrijd werd thuis met 3-0 gewonnen van
het al gedegradeerde Taurus: 25-19, 25-23, 29-27. Er stond niets meer op
het spel bij de seizoensafsluiting.
Taurus speelde noodgedwongen
in een fantasieopstelling. De ploeg
kon vanwege blessures niet
beschikken over een spelverdeler,
waardoor de beide middenspeelsters
om de beurt die rol op zich namen.
Daarbij stond de libero als passerloper in het veld. Peelpush-coaches
Peters Verstappen en Johan Leenders
kozen er voor bij deze wedstrijd,
die werd gespeeld om des keizers
baard, alle speelsters speelminuten
te gunnen.

Des keizers baard
Het resulteerde in een leuke
volleybalwedstrijd waarbij iedereen
aan zijn trekken kwam. Er werd aan
beide kanten voor ieder punt gestre-

Pittige duels

Haelen slaat na rust toe
tegen MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De wedstrijd van het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 tegen RKVV Haelen in Maasbree op
zondag 2 april leek een kopie van de heenwedstrijd. In de eerste helft kwam een beter MVC’19 verdiend op
1-0 voorsprong. Na rust was Haelen fysiek sterker; zij won de wedstrijd verdiend met 2-1.

den, waardoor het tot het einde spannend bleef. Na afloop werden alle
vrijwilligers en supporters bedankt en
werd afscheid genomen van Laura de
Jong, die, na een voor haar vanwege
blessures verloren seizoen, haar geluk
gaat beproeven in de Belgische competitie. Voor Peelpush mag geconcludeerd worden dat het doel dat vooraf
was gesteld, is gehaald: degradatie
voorkomen en liefst niet zo spannend
als het jaar daarvoor. Vorig seizoen
werd pas in de allerlaatste wedstrijd
het verblijf in de eredivisie verlengd,
nu deed de laatste pot er al niet meer
toe. De jonge Meijelse ploeg heeft
dit jaar enorme stappen gemaakt en
beschikt vooral over een team waar
toekomst in zit.

Eén seizoen hoofdtrainer

Harold Nusser weg
bij Targos Bevo HC
Handbalvereniging Targo Bevo Hc gaat niet verder met hoofdtrainer
Harold Nusser. Hij was slechts één seizoen trainer van het eerste herenteam van de club uit Panningen.
De teleurstellende resultaten in
de BENE-league, de uitschakeling in
de kwartfinale van de beker en het
niet halen van de kruisfinales om de
nationale titel dit jaar worden hem
zwaar aangerekend. “Na de teleurstellende start van het seizoen, mede
veroorzaakt door blessures, heeft hij
de ploeg niet aan de praat gekregen.
Het vaak collectief falen van de ploeg
in cruciale wedstrijden baart ons
grote zorgen. We verwachten geen
verbetering voor komend seizoen,
daarom hebben we besloten niet
verder te gaan met Harold Nusser”,
aldus voorzitter Mustafa Amhaouch
van Targos Bevo.
(Foto: Targos Bevo Hc)

Boven degradatiezone

Daan Peters passeert een Haelenspeler (Foto: Math Geurts Fotografie)
Trainer Patrick Wolters van Haelen
had zijn ploeg goed geïnstrueerd.
Ze moesten het combinatievoetbal van
MVC’19 ontregelen. Daarvoor had hij
twee spelers min of meer opgeofferd,
die als waakhonden Marco Daniëls en
Ron van den Kerkhof aan de ketting
moesten leggen.
In de eerste helft lukte dat nog
niet zo goed, want MVC’19 kreeg
enkele goede kansen. Keeper Joey
Cuijpers wist twee zekere doelpunten
te voorkomen, toen Joris Timmermans
en Ron van den Kerkhof voor hem

opdoken. In de 38e minuut was hij
toch geslagen, toen de Maasbreese
middenvelder Bart Crienen een mooie
combinatie afrondde.
Aanvallend kon Haelen in de eerste
helft geen potten breken, omdat Siem
van Dijck door MVC-er Jop Peeters aan
banden werd gelegd en centrale spits
Ruud Eijkenboom de meeste pittige
duels van de Maasbreese centrumverdediger Paul van den Kerkhof verloor.
Haelen joeg de hele tweede helft
op de gelijkmaker, MVC’19 werd min
of meer op eigen helft vastgezet.

Siem van Dijck kreeg vleugels en was
bij vlagen ongrijpbaar. De Maasbreese
keeper Tim van Renselaar moest
overuren maakte. De Haelense gelijkmaker viel in de 66e minuut, toen
Siem van Dijck scoorde na een solo.
Beide ploegen wilden daarna winnen,
maar de fysieke kracht van Haelen
gaf de doorslag. Steeds meer duels
werden gewonnen. In de 78e minuut
mocht Ruud Eijkenboom de bal in
het net tikken. MVC’19 was gesloopt.
Haelen gaf de voorsprong niet meer
uit handen.

Beker weg

Titel blijft in zicht
voor dames VC Olympia

De Treffers eindigen
in middenmoot

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen heeft op zaterdag 1 en zondag 2 april een wisselvallig
weekend beleefd. Op zaterdag werd voor de competitie in eigen huis gewonnen van Achilles DS1 uit Beugen, maar
op zondag werd niet voor de derde keer op rij de bekerfinale gehaald. HLB Van Daal/DS uit Den Dungen won in
Panningen met 0-3.

Door: beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree eindigt in de middenmoot
van de Lotto-ereklasse. Ze staan daarmee ruim boven de degradatiezone.
De kansen op een plaatsje hoger werden dit seizoen helaas niet benut.

Tegen Achilles moest Olympia
toestaan dat de gasten met een puntje
huiswaarts keerden. In de eerste set
ging de thuisploeg na de eerste timeout op 7-9 voor het eerst richting voorsprong. Het blok stond goed, de passing
liep lekker en snel was er een 16-12
voorsprong, maar toch kon pas bij 20-19
door enkele goede rally’s het verschil
gemaakt worden. Na de 25-21 in de
eerste set herhaalde Olympia dit in de
tweede set. Na een 14-20 achterstand
begon de machine te draaien. Het enige
moment in de wedstrijd waar de aanval
als vanouds scorend was. Verder moest
men het hebben van blokmomenten en
hard werken.

In de laatste wedstrijd van het
seizoen op zaterdag 1 april moest
het team toch nog een nederlaag
incasseren. Helden 1 was wederom
een maatje beter. De wedstrijden die
van Maasbreese kant verloren gingen,
waren dan ook volkomen terecht.
Jo Hendrix speelde tegen de nog
ongeslagen Johan Verest. Frank Peters
trad aan tegen Johan Hoeijmakers en
Wim Grommen speelde tegen Paul

Reijnders. Zij maakten teveel persoonlijke fouten. Hem Hendrix wist met
prima spel zijn tegenstander Johan
Peeters aan het wankelen te brengen
en trok verdiend de winst in het eindspel naar zich toe. Jac Lintjens had
het vrij eenvoudig deze avond, zijn
tegenstander Fred Lemmen maakte
teveel fouten waarvan Jac voluit profiteerde en er verdiend met de winst
vandoor ging.

In de derde set kwam de winst
niet in gevaar. Olympia was sterker en
bepaalde het spel. Toch zaten er veel
persoonlijke fouten in en deze bleken
in de vierde set dodelijk. Nadat de
derde set met 25-16 was binnengehaald, ging de strijd om een vijfpunter.
Het spel werd slordig en vier fouten
op rij waren voor de tegenstander
voldoende om geloof te krijgen in een
setje. Toen Olympia ging forceren en
fout op fout sloeg, was het lot bezegeld
en kon Achilles huiswaarts keren met
een punt op zak. Na de competitiewedstrijd tegen Achilles, mochten de
Olympia-dames op zondag nogmaals
aan de bak tegen HLB Van Daal/DS uit

Den Dungen voor de beker. Vanaf het
eerste fluitsignaal bleek de tegenstander ook plannen te hebben om die
finale te gaan halen. Serverend werden
de dames uit Panningen onder druk
gezet en gaandeweg liep de tegenstander uit. De set werd dan ook met
25-20 verloren. In de tweede en derde
set kreeg de ploeg iets meer vat op
de service, maar bleken ook het blok
en het gevarieerde aanvalsspel van
DS zwaar goed in vorm. Met 25-18 en
25-22 werden de sets dan ook verloren
en was het sprookje van drie finales
op rij wreed verstoord. Geen dubbel,
maar wel nog alle kans om het seizoen
succesvol af te sluiten.
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Jeugd in actie voor
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Drie jeugdleden van MTB Baarlo reisden op zaterdag 1 april af naar Oldenzaal voor de vierde wedstrijd van de
landelijke jeugdcompetitie. Ze wisten niet in de hoogste regionen te eindigen.
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Goede uitslagen
op Leudalloop
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De Venloop was nog geen week geleden of het Midden-Limburgs
avondloop criterium startte op zaterdag 1 april alweer in Heythuysen met
de Leudalloop. Ondanks het geringe aantal Atletiek Helden-atleten aan
de start, waren er toch diverse successen te vieren.
Zo werd Lennard Peeters tweede
op de 400 meter en werd Guus van
Riel tweede bij de jeugd op de 1.000
meter. Op de 2.500 meter was er een
derde plaats voor Bussemakers bij de
meisjes. Jolanda Verstraten werd eerste
bij Vsen 5.000 meter, net als Tanja
Wanten bij de V40. De tweede plek in

die categorie was voor Judith de Bruyn.
Op de 10 kilometer liep Ron Koster
naar een eerste plaats bij de Msen.
De derde plaats bij de M50 was voor
Kees Kompier M50. Nico Verstraten
pakte een gouden plak bij de M60,
Wiel van Lier moest het in diezelfde
klasse doen met een derde plek.

Winst voor SSS Helden
Door: turnvereniging SSS Helden
Voor SSS Helden stonden zondag 2 april twee competitiewedstrijden
gepland. Beide wedstrijden vonden in Helden plaats.

In categorie 5 kwamen Finn Keunen
en Freek Bouten in actie. Finn had een
goede start, maar werd na de start
opgehouden door een val van Freek.
Hierdoor kon hij de aansluiting in eerste
instantie niet vinden. Uiteindelijk kon
hij aansluiten bij twee renners, maar
ook die moest hij weer laten gaan.
De rest van de wedstrijd moest hij
daardoor alleen rijden. Dit resulteerde
in een 14e plaats voor hem.

Freek Bouten had een minder
goede start, doordat degene voor
hem niet lekker weg kwam. Hij kon
hierdoor geen aansluiting vinden bij
de kopgroep. Kort daarna viel hij ook
nog eens, maar hij wist snel weer op
de fiets te komen en aansluiting te
vinden bij de nummer 7.
Hier wist hij in de klim van weg
te rijden. De ketting van Freek liep
er echter van af, waardoor hij weer

ingehaald werd. Nadat hij weer
aansluiting vond, werd het beslist
in een eindsprint die door Freek net
verloren werd. Een achtste plek was
het resultaat.
In categorie 6 verscheen Stijn
Coenen aan de start. Stijn wist aansluiting te vinden bij een renner van
een andere vereniging. In de staart
van de wedstrijd wist hij de renner in
te halen en als 32e te eindigen.

Veertien podiumplekken
voor JC Helden
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
JC Helden deed op 2 april met 41 judoka’s mee aan het judotoernooi van Geldrop. Liefst veertien van hen
haalden het podium.

Het team van D1, bestaande uit
Pien van Ninhuys, Tessa Deckers,
Lynn van de Meene, Sophie van Lier,
Amy Teeuwen en Bo Ottenheim,
mocht het opnemen tegen Sparta
Venlo. Venlo had teveel geblesseerden om een volledig team bij elkaar
te krijgen en mede daarom wist SSS
te winnen. Persoonlijke plaatsen
waren er voor Tessa (1), Bo (3), Amy
(4), Pien (7), Sophie (8) en Lynn (9).

Het andere team, D2, bestaande uit
Fleur Hermans, Nienke Timmermans,
Janne Driessen, Julia Janssen,
Anouk Smets en Lincy Smeets,
mocht het opnemen tegen Castellum
Kessel. Heel spannend was het niet,
want op alle toestellen heeft SSS
ruim gewonnen. Vooral op balk
werden veel punten gepakt.
Uiteindelijk behaalde SSS 218.53
tegen Kessel 201.68.

Jan Verhoeven

Koning van OVU
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Het Koningschieten van OVU Grashoek werd op zaterdag 1 april
verschoten. Hoewel twee compoundschutters geblesseerd waren en er
enkele afmeldingen waren, schoten twaalf schutters om de winst.
De voorzitter maakte rond
19.30 uur de uitslag bekend. Koning
bij de junioren werd Bram Stemkens
met 276 punten. Bij de recurve-schutters was de tussenstand spannend:
Jan Verhoeven had 185 punten,
Jan van Mullekom 180 punten, Gemmy
Kempen en Albert van Nierop stonden
gelijk met 167 punten en Cynthia
Louwers had 162 punten.

Er werden nog eens twintig
pijlen geschoten en hierna schoten
de zes hoogste schutters nog vijf
pijlen. Koning van OVU 2017 werd Jan
Verhoeven met 426 punten.
Tweede plek was voor Jan van
Mullekom met 406 punten. De derde
plek was voor Cynthia Louwers met
382 punten. Kijk voor meer informatie
op www.ovu-grashoek.nl

Dames VC Kessel
winnen overtuigend
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Na een dramatische wedstrijd een week eerder, moesten de dames
van Kessel op zaterdag 1 april spelen in Gemert tegen Were-Di. Drie goede
sets werden afgewisseld met één slechte, waardoor Kessel met 3-1 won.

Vian van Dril, Marlouk Colbers en
Daisy van Os waren veruit de beste in
hun poule en pakten overtuigend het
goud. Noa Janssen pakte een tweede
plaats na drie overwinningen en één
keer verlies. Isis van Dril pakte een hele
knappe derde plaats na enkele

spannende partijen. Bij de jongens
wisten Jonas Dierichs en Toon van
Ravenstein alle wedstrijden te winnen
en het goud te pakken. Quinn Janssen en
Willem Zelen pakten beiden een mooie
tweede plek na enkel mooie overwinningen. Guus Manders, Umberto

Coopmans, Aron Theunissen, Owen van
Dijk en Brent Schuijers wonnen ieder het
brons. Dit deden ze met een heel aantal
spectaculaire worpen. De andere
judoka’s draaiden een aantal mooie
partijen en gaven alles, maar kwamen
deze keer niet op het podium.

De eerste set verliep vloeiend
voor de Kesselse dames. Er waren
servicereeksen, de pass kwam goed
en het werd direct aan het net afgemaakt. De set werd dan ook royaal
gewonnen door VC Kessel met 16-25.
De tweede set begon wat stroever,
maar VC Kessel wist de voorsprong
te behouden. Dat resulteerde in een
setstand van 21-25. Er werden veel
combinaties gelopen aan de Kesselse
kant en trainer/coach Nico Maessen
was zeer tevreden over het spel.
Het ging VC Kessel ook gemakkelijk
af in de derde set.

Sterke servicereeksen werden
vastgehouden en zo sleepten de
Kesselse dames de derde set binnen met 15-25. Er was dus een
voorsprong van 0-3 voor VC Kessel
en vier punten waren al binnen.
De laatste set verliep juist tegenovergesteld. De servicepass kwam
niet meer goed aan het net en
de aanvallen werden niet goed
afgemaakt. Er werden ook veel persoonlijke fouten gemaakt. VC Kessel
begon te laat met het wegwerken
van de achterstand en verloor de
laatste set met 25-17.
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Twee invallers

Nog meer glans
voor kampioenschap
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het beugelseizoen zit er op voor beugelclub De Flatsers uit Baarlo.
Het kampioenschap kreeg zaterdag 1 april nog meer glans door een mooie
overwinning op Ell, die tot stand kwam met de hulp van twee invallers.
In de eerste partij speelde Marc
van de Korput een puike wedstrijd,
want hij boog een 6-0 achterstand
om in een 22-12 voorsprong die
hij niet meer uit handen gaf. Piet
Geurts speelde op twee een degelijk
partijtje en dat was voldoende om
het tweede punt binnen te halen.
Op drie beugelde tweede invaller Piet
Hendrix een klasse wedstrijd en hij

liet zien dat hij deze klasse makkelijk
aankon. Ger van Helden speelde een
spannende wedstrijd die in de laatste
speelbeurt pas werd beslist, maar
helaas voor hem nam de tegenstander het punt mee. Mark Driessen kon
in de slotpartij ook geen potten meer
breken, maar dat mocht de pret niet
drukken want het kampioenschap
was binnen en het seizoen ten einde.

Stabiele wedstrijd

Concordiateams
winnen in eigen huis
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De onder- en bovenbouw van GV Concordia moesten op zaterdag 1
april in sporthal Piushof in Panningen aan de bak. De bovenbouw
(supplement F) turnde tegen HoSeMa uit Horst en Sevenum en de
onderbouw (D2) liet de kunsten zien tegen Swalmen.
De bovenbouwturnsters lieten
een stabiele wedstrijd zien. Op alle
toestellen wisten zij het hoogste
puntenaantal te behalen en daarmee
wonnen ze de wedstrijd. Concordia
scoorde 177,175 punten en de ploeg
uit Horst aan de Maas turnde
146,325 punten bij elkaar.

Ook de dames van de onderbouw
hebben het goed gedaan. Hier en
daar lieten ze wat steken vallen wat
hen punten gekost heeft. Ze pakten
uiteindelijk toch de winst. Concordia
eindigde met 208,650 punten en
GV Sparta Swalmen haalde 203,
925 punten.

Dames 2 VC Grashoek kampioen
Door: volleybalclub VC Grashoek
In een ‘uitverkochte’ sporthal De Ankerplaats in Grashoek werd het tweede team van VC Grashoek
zaterdag 1 april kampioen in de derde klasse. In het gehele seizoen gaven zij maar twee sets af.
Zij speelden deze wedstrijd tegen volleynalclub Hovoc uit Horst. Op vrijdag 19 mei is er een receptie.

Tijdelijk gestaakt

Panningen wint s pannend
duel tegen Ospel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Speelronde 21 in de 4e klasse E: het eerste elftal van voetbalvereniging SV Panningen thuis tegen RKSVO uit
Ospel. Op het oog was het geen al te lastige wedstrijd voor de groenwitten uit Kepèl. Het duel resulteerde
uiteindelijk in een krappe 2-1 zege voor Panningen. De wedstrijd werd in de slotfase nog tijdelijk gestaakt.

Hoogstaand volleybal

Peelpushmannen te
sterk voor kampioen
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging VC Peelpush
Voor het eerste herenteam van Peelpush uit Meijel stond op zaterdag
1 april de kraker tegen Reflex H1 uit Kampen op de planning. Uiteindelijk
werd het een wedstrijd die bol stond van hoogstaand volleybal waarin
gevochten werd voor elke bal. Beide ploegen konden tevreden van het
veld stappen, aangezien Peelpush de wedstrijd won en Reflex door twee
sets te winnen het kampioenschap pakte.
De mannen uit Kampen zetten
enorme druk op Peelpush in de eerste
set. Ook verdedigend stonden ze
erg goed. Peelpush stond ver achter,
tot Brent Grabert aan service kwam.
De diagonaal serveerde vier aces en
ineens was Peelpush weer dichterbij.
Toch drukte Reflex door en ging de
set naar de gasten met een stand van
22-25.
In de tweede set liep Peelpush
achter de feiten aan en zag het de
achterstand oplopen. Niet veel later
sloeg de diagonaal van Reflex het
kampioenspunt binnen en kon het
team uit Kampen feest vieren.
In set 3 leefde Peelpush op en de
Meijelnaren waren op dit moment de
bovenliggende partij. De wedstrijd
werd aangewakkerd door goede
verdedigende acties aan Meijelse
zijde, waardoor de aanvallers goed
bediend konden worden door Rikus
Leenders. Reflex had vaak geen

antwoord op de verhoogde servicedruk. Dit resulteerde in een 25-22
overwinning in set 3. In de vierde set
voerde Peelpush de druk alleen nog
maar op. Aan Meijelse zijde lukte
alles en scoorden niet alleen de er
lustig op los, maar kwam de midden
ook goed tot zijn recht met punten
van Eddy Raaijmakers en de herstelde
Ken Leenders. Peelpush bleef de voorsprong behouden en walste in deze
set over de Kampenaren heen, 25-14.
Peelpush wilde in de vijfde set
bewijzen dat ze niet voor niets op de
tweede plek stond. Toch bleek Reflex
de wedstrijd niet op te geven, want
bij de kantwissel stond de Meijelse
hoofdmacht achter met 5-8. Peelpush
gooide nog een laatste schepje
bovenop, waardoor de Kampenaren
uiteindelijk met de titel, maar ook
een 3-2 nederlaag naar huis werden
gestuurd. Set 5 werd beslist op een
stand van 15-11.

De wedstrijd stond onder leiding
van de 27-jarige scheidsrechter Van
Bree uit Boxmeer. Zijn leeftijdsgenoten
op het veld zouden het hem niet
gemakkelijk maken.
Panningen startte goed: in de 3e
minuut van de wedstrijd schoot Nick
Wilmer op de lat. Meteen daarna trok
scheidsrechter Van Bree geel voor
RKSVO-verdediger Rikkert Dings, die
een veelbelovende aanval onrechtmatig afbreekt. Diezelfde Rikkert
Dings scoort in de 7e minuut van de
wedstrijd 0-1 voor RKSVO.
Panningen kwam snel terug na
goed doorzetten van Auke Houben,

die in de 11e minuut van de wedstrijd de 1-1 binnentikte. Voor Rikkert
Dings, vleugelverdediger in Ospelse
dienst, viel nog voor rust het doek.
Hij keeg zijn tweede gele kaart en
RKSVO moest verder met tien man.
Bram Leenders scoorde nog na een
vrije trap, maar het doelpunt werd
afgekeurd wegens buitenspel.
En zo begon Panningen aan de
tweede helft met een man meer.
Het spel werd steeds ruwer en de
spelers van beide partijen raakten
geirriteerd. Aan Panningen-zijde vielen
twee gele kaarten. In de 61e minuut
liet Auke Houben even zijn klasse zien.

Met een versnelling vanaf de middenlijn liet hij vier Ospelse verdedigers
staan en speelde Nick Wilmer aan.
Die was voor het Ospelse doel niet
zelfzuchtig en gaf de bal aan Idris
Pakasa, die niet kon missen, 2-1 voor
Panningen.
Ondertussen namen de irritaties
op het veld toe. In de 85e minuut
vond scheidsrechter van Bree het even
genoeg en hij lastte een afkoelingsperiode in van vijf minuten. Nick Wilmer
kreeg daarna nog een uitgelezen kans
op 3-1 na aangeven van de man van
de wedstrijd Auke Houben, maar het
bleef 2-1. (Foto: Knuurke)
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Geen vuurwerk

Bloedeloos gelijkspel
voor Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Op de eerste zondag van april stond voor VV Koningslust de thuiswedstrijd tegen Reuver op het programma.
Ondanks goede omstandigheden konden de spelers geen vuurwerk leveren op het veld. De wedstrijd eindigde zoals
hij begon, 0-0.
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PD-plaats

Grashoek stelt
tweede plek veilig
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In een Ankerplaats waar dames 2 hun kampioenschap vierde stond
op zaterdag 1 april de wedstrijd tegen Hovoc uit Horst op het programma.
Allebei de ploegen staan op een PD-plaats waarbij Grashoek de druk
probeert te houden op koploper Athos en Hovoc zich nog probeert veilig
te spelen. Met een gehavend team met drie geblesseerden was de
opdracht duidelijk: geen misstap maken.
In de eerste set ging het gelijk
op met dan Hovoc en dan Grashoek
op voorsprong en zo ging het via
8-6 naar 24-22. Grashoek trok aan
het langste eind en met 26-24 was
het 1-0. De spanning ging er echter
pas echt van af aan Grashoekse zijde
na 13-8 in de tweede set. Vanaf
dat moment was het anderhalve
set Grashoek die duidelijk maakte
dat ze vandaag geen foutje gingen
maken. Met 25-14 en 25-9 stond het
3-0. Geen vuiltje aan de lucht zou
je zeggen. In de slotset waren de
dames van Grashoek niet meteen
bij de les. Een 6-1 voorsprong werd
door Hovoc omgebogen naar een

8-6 achterstand en Grashoek was
het even helemaal kwijt. Een timeout en ze leken zich te herpakken.
De set ging gelijk op en daar was
plots de gewenste voorsprong van
23-21. En dan een foutenreeks die
niet verwacht werd, in de pass, in
de verdeling en in de afronding. Dit
krijg je niet verzonnen. Meerdere
setpunten werden om zeep geholpen
en uiteindelijk viel de set met 29-27
aan Hovoc-zijde. Een 3-1 overwinning
die ervoor zorgt dat de PD-plaats is
veilig gesteld, maar een puntverlies
in de strijd om plek 1. Het lijkt erop
dat Grashoek op 6 mei deelnemer is
aan de PD-wedstrijden.

RKMSV laat niets
heel van BEVO
Na een slordig begin van beide
kanten kreeg Koningslust de eerste
mogelijk. Jurjen Verbong stuurde Nick
Rongen diep, maar zijn inzet belandde
naast het doel. Nadat het spel in
het begin op en neer golfde, kreeg
Koningslust een vrije trap. De bal
werd hoog in gebracht en Wesley
Goeden bediende Nick Rongen, maar
die schoot net over. In de 34e minuut
werd Nick Rongen vrij voor de keeper

gezet na een verre inworp. Hij kon
kiezen tussen inschuiven of afleggen,
maar hij deed beide niet.
Dat betekende een 0-0 ruststand.
In de tweede helft heerste eenzelfde spelbeeld. In de 57e minuut
kreeg Reuver een corner. Deze bleek
zeer gevaarlijk. De bal werd naar
de verre hoek gekopt. Keeper Roel
Hunnekens redde echter prachtig.
Het spel ging vervolgens heen

en weer, maar aan beide zijden werd
slordig gevoetbald. Tegen het einde
van de wedstrijd leek Koningslust
nog een cadeautje te krijgen. Roy
Bos kon doorlopen richting keeper,
maar een speler van Reuver wist
zijn fout te herstellen en Roys inzet
werd geblokt. De resterende minuten
leverden weinig kijkplezier op en
zo bloedde de wedstrijd uiteindelijk
dood. (Foto: Peter Janssen)

Déjà vu

Targos Bevo Hc uigeschakeld
in strijd om landstitel
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste team van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen is op zondag 2 april in het zicht van de
reddende oever in vissersdorpje Volendam onderuit gegaan. Een déjà vu-gevoel. Targos Bevo Hc was driekwart van
de wedstrijd de betere ploeg, maar toch won Kras Volendam uiteindelijk de wedstrijd met 29-26. Targos Bevo Hc is
zo onnodig uitgeschakeld in de strijd om de landstitel en mag nu gaan strijden om een plaatsingwedstrijd om de
vijfde en zesde plaats.
Een gemotiveerd Targos Bevo Hc
begon erg goed aan de wedstrijd in
Volendam. Verdedigen stond de ploeg
erg goed. Aanvallend werd er goed
afgerond. Targos Bevo Hc nam een
10-4 voorsprong en had zelfs kansen
om uit te lopen tot 12-4. Dat verzuimde de ploeg, maar in misschien
wel de beste eerste helft van dit
seizoen bleef Targos Bevo Hc dominant. Met 16-12 in Pannings voordeel
gingen beide ploegen rusten.
In de beginfase van de tweede
helft bouwde Targos Bevo Hc de
voorsprong uit tot 21-16.

De eerste tekenen van verval
kwamen in de 45e minuut aan het
licht, toen Targos Bevo Hc in een
minuut tijd een voorsprong van
twee doelpunten verspeelde en Kras
Volendam op gelijke hoogte kwam
22-22. Dertien minuten voor tijd nam
Kras Volendam voor het eerst een
voorsprong (24-23). Kras Volendam
kwam in een flow, terwijl Targos
Bevo Hc mentaal en conditioneel in
elkaar stortte. De ploeg, die minuten lang niet tot scoren kwam, zag
Kras Volendam uitlopen tot 28-23.
Uiteindelijk wonnen de mannen van

Pjotr Konitz met 29-26. De teleurstelling bij spelers en technische
staf van Targos Bevo Hc was groot.
Uitgeschakeld voor de landstitel.
Het was niet voor de eerste maal,
dat Targos Bevo Hc in de slotfase
onnodig kopje onder gaat. Handballen
kan de ploeg, maar mentaal zakt de
ploeg in de slotfase door de ondergrens. Voer voor psychologen. Een
mentale coach is geen overbodige
luxe voor deze ploeg. Dit min of meer
mislukt seizoen grondig analyseren
en dan met nieuwe energie aan het
volgend seizoen beginnen.

Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste elftal van buurdorp Beringe kwam op zondag 1 april op
bezoek bij RKMSV in Meijel. Sportpark De Starte was het strijdtoneel voor
de derby RKMSV-BEVO. RKMSV wilde zich revancheren voor de nederlaag
in Beringe en het verlies tegen Panningen van een week eerder. Die
revanche kwam er, en hoe. Eindstand: 6-1.
Het cliché ‘flitsend uit de
startblokken komen’ was in deze
wedstrijd nogal van toepassing op de
Meijelse ploeg. Amper twintig minuten in de wedstrijd schoot RKMSV de
3-0 al op het bord. Jimmy Flipsen had
daarvoor binnen tien minuten uit een
lange bal de openingstreffer achter
de doelman gekopt. Kort daarop
legde Rudy Leenders de bal vanaf
rechts panklaar bij de tweede paal
voor Hayke Snijders, 2-0.
Jimmy verdubbelde daarna zijn
productie door een prima voorzet van
Sjoerd Boots van dichtbij binnen te
werken. Jimmy Flipsen was nog niet
klaar voor rust en kopte op aangeven van Rudy heel knap het vierde
RKMSV-doelpunt binnen, waarmee
zijn hattrick een feit was. Vlak voor
rust verschalkte invaller Ad Snijders
met een lob ook nog de doelman.
De tweede helft ging de roodwitte storm liggen, maar de thuis-

ploeg kwam op de openingsfase van
het tweede bedrijf na, niet in de
problemen. Een droge knal van de
Beringse linksbuiten zorgde na tien
minuten spelen voor de 5-1, maar die
was slechts voor het wedstrijdformulier van belang. Er viel in tegenstelling tot de wervelende eerste helft
een stuk minder gevaar te noteren,
al bracht RKMSV de marge wel weer
terug naar vijf. Rudy Leenders ging
na een lange bal het duel aan met de
doelman en Ad Snijders profiteerde
optimaal van de afvallende bal. Met
zijn tweede van de middag bepaalde
hij de eindstand op 6-1.
Een geweldige eerste helft van
de kant van de Meijelse formatie
zorgde ervoor dat de gasten uit
Beringe niets in te brengen hadden.
Met een meer dan verdiende
overwinning en een topresultaat op
zak gingen de Meijelnaren van het
veld.

Oefenspringen
in Baarlo
Landelijke Rijvereniging Tommix uit Baarlo organiseert op zaterdag
8 april haar jaarlijkse oefenspringen op gras. Dit evenement vindt plaats
op ruiterterrein Koeberg in Baarlo.
Paarden van 70-80 centimeter
en hoger mogen beginnen om 10.00
uur. Rond 13.00 uur is het de beurt
aan de pony’s van 50 centimeter en
hoger. Elke ruiter mag twee omlopen

rijden. Het is een oefenwedstrijd,
dus er wordt geen klassement
opgemaakt. Inschrijven vindt ter
plaatse klaar. Bij slecht weer gaat het
oefenspringen niet door.
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Belangrijke overwinning
voor voetballers Grashoek
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Een prachtige sfeer hing op het zonovergoten sportpark Wienus in Hegelsom op zondag 2 april. Op het programma stond de wedstrijd tussen de eerste herenteams van Hegelsom en SV Grashoek. De bezoekers boekten een
belangrijke 1-2 zege.
Voor Grashoek wachtte het zware
werk. In de vijf voorgaande wedstrijden waren het clubs uit het rechterrijtje, dit keer een tegenstander uit de
top vijf. Al in de 2e minuut werd de
thuisclub verrast door een verre bal van
Chris Hunnekens op Erwin Pijnenburg.
Die kon geheel vrij op doelman Joris
Hagens afgaan, hield het hoofd koel en
scoorde met een beheerste schuiver
de 0-1.
De geelzwarten werden daarna
steeds meer op eigen helft vastgezet
en kwamen niet meer tot aanvallen.
In de Grashoek-verdediging groeide
de 17-jarige Marco Sijben uit tot de
grote uitblinker. Nadat Marco Sijben
een kopbal van Guido Kauffeld van de

lijn had gehaald, viel in de 20e minuut
toch de inmiddels verdiende gelijkmaker. Uit een vrije trap van Jordi Janssen
kopte aanvoerder Kauffeld raak, 1-1.

Dikke mogelijkheden
De beste kansen waren daarna
voor Hegelsom. Die werden echter
niet benut. Ook een aantal corners
bleef zonder resultaat, ook door goed
keeperswerk van Koen. Verder hield
Grashoek de zaak onder controle en
ging met 1-1 de rust in.
De tweede helft was compleet
anders. Nu waren de geelzwarten de
bovenliggende partij. Vooral vanaf de
linkerkant met Raoul in de hoofdrol.
Er ontstonden dikke mogelijkheden op

een voorsprong. Achterin gaf Grashoek
niet veel weg, behoudens een paar corners en vrije trappen. Bas Gloudemans
kreeg een goede kans. Zijn schot ging
rakelings over.
Een corner werd de inleiding van
de voorsprong van Grashoek. In de 76e
minuut nam Erwin Pijnenburg aan de
rechterkant een corner precies op het
hoofd van Bas Maessen. De Grashoekse
aanvoerder kopte de bal onhoudbaar
achter Joris Hagens, 1-2. De hernieuwde
achterstand zorgde voor een tik bij de
thuisclub. In de resterende speeltijd
lieten de geelzwarten niets meer aanbranden, controleerden de wedstrijd en
bejubelden na het laatste fluitsignaal
een zeer belangrijke overwinning.

Eerdere nederlagen

Egchel sleept drie punten binnen
Door: SV Egchel
Na drie achtereenvolgende nederlagen mocht het vlaggenschip van voetbalvereniging SV Egchel weer eens het
zoet van een overwinning proeven. Met minimaal verschil (1-0) werd het fusieteam Helenaveen/Griendtsveen
zondag 2 april op sportpark De Wietel verslagen.
Juul Stammen werd matchwinnaar
op de lenteachtige zondagmiddag.
Zeven minuten voor tijd zorgde hij met
een mooie actie voor de driepunter
voor de oranjehemden. Arbiter was de
heer Fransen uit Boukoul, hij floot een
prima wedstrijd.
Er werd vooraf een minuut in stilte
in acht genomen wegens het overlijden van erelid en medeoprichter van
VV Griendtsveen, Harry van Mullekom.
Hij was zaterdag op 85-jarige leeftijd
overleden.
De ploeg van trainer Twan van
de Mortel miste vandaag een speler
wegens een schorsing, waardoor Rik
Rambags van voorstopper naar de spits
verplaatst. Tijdens de eerste helft ging
de partij redelijk gelijk op.

Egchels’ laatste man, Luc
Crommentuijn, mocht voor rust drie
vrije trappen rond het zestienmetergebied nemen, maar zag deze telkens
door keeper Mario van Grunsven
onschadelijk gemaakt worden.

Fabuleuze redding
Aan de overkant moest een
Egchelse verdediger de bal een keer
van de lijn halen. Vlak voor rust
behoedde keeper Bjorn Oomen met
een fabuleuze redding een Egchelse
achterstand.
Juul Stammen kreeg de eerste
grote kans na de rust. Zijn schot uit een
mooie aanval werd door doelman Van
Grunsven gepareerd. Even later schoot
Jorrit Kersten op aangeven van Leon

Teeuwen hoog over. Een tegenvaller
voor de thuisclub was het uitvallen
van Lex Verstappen met een oogwond.
Gido van Lier nam de backplaats in en
Freek van Nisterdael schoof daarom
door naar de middenveldpositie van
Lex. Halverwege de tweede helft
moest doelman Bjorn Oomen een paar
keer zijn kunnen tonen bij gevaarlijke
aanvallen van de bezoekers.
Nadat Juul Stammen nog een dikke
mogelijkheid onbenut had gelaten,
zorgde hij in de 83e minuut voor de
openingstreffer. Na een keurige actie
schoot hij met zijn linker in de verre
hoek, 1-0. De laatste zeven minuten
kwam Egchel ongeschonden door, zodat
het weer eens drie punten kon bijschrijven op haar conto.

Turnster plaatst zich
voor finale NK
Door: SSS Helden
Cielke Verkoeijen van SSS Helden ging al op zaterdag 1 april op weg
naar Groningen. Daags erna mocht ze aantreden bij de halve finale van
het NK Turnen.
De zaal was erg klein en ook
anders ingedeeld dus Cielke moest
even wennen. Zo mocht ook nog als
eerste bij het zenuwtoestel de balk
beginnen. Maar Cielke had de zenuwen goed onder controle en turnde
een mooie oefening. Door naar de
vloer. Daar wilde ze graag stut met
een halve draai proberen maar helaas
ging dit niet helemaal goed. Maar op
zich viel het punt niet tegen. Daarna
door naar de sprong, waar ze ontzettend veel zin in had. De score was
hier ook erg hoog.

De rekstok ging goed met wat
kleine afwerkingsfoutjes maar
daar kan nog aan gewerkt worden.
Het was spannend. Zou ze voldoende
punten hebben om zich te plaatsen
bij de beste achttien om door te
mogen naar de finale van het NK?
En zou ze zich kunnen plaatsen voor
een toestelfinale? En jawel hoor,
Cielke behaalde een twaalfde plaats
en zelfs het hoogste sprongpunt van
de wedstrijd, waardoor ze zich plaatst
voor toestelfinale sprong en de finale
van het NK turnen op 20 en 21 mei.

Baarlo verslikt zich in Helmondse
hekkensluiter
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
In het duel met hekkensluiter Rood Wit ’62 heeft het eerste voetbalelftal uit Baarlo het behoorlijk laten
afweten. Op het kunstgrasveld in Helmond koesterde de ploeg bij rust nog een 0-1 voorsprong. Na de hervatting
verzuimde Baarlo het duel voortijdig in het slot te gooien en kreeg daarvoor in de slotfase de rekening gepresenteerd: 3-1 voor Rood Wit.
Het initiatief lag in de openingsfase bij Rood Wit ‘62. Defensief bleef
Baarlose echter nog vrij gemakkelijk
overeind en nam langzaam maar zeker
het regiestokje over. De verdediging
van de thuisclub kwam daardoor
meer onder druk te staan. Rond de
20e minuut kwam Jeroen van Wijlick
een teenlengte tekort om de openingstreffer te kunnen aantekenen. Maar die
kwam er nog wel in de slotfase van
de eerste helft. Nu was het Jeroen van
Wijlick die op links de diepte ingestuurd
werd en met een afgemeten lage voorzet Rik Schotman een niet te missen
kans gaf, 0-1.

In de tweede helft was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht
voor Baarlo, dat in die beginfase ook
mogelijkheden had om de voorsprong
uit te breiden. Zo was er de voor een
praktisch leeg doel staande Dennis van
de Vinne die de bal langs de verkeerde
kant van de paal schoof. Een dure
misser, want tien minuten later kwam
Rood Wit’62 na een snelle uitval langszij, dankzij een wonderschone treffer
van Rood Wit-speler Maikel van Tilburg
die de bal uit een hoge voorzet ineens
in het doel volleerde, 1-1.
Enkele minuten later gevolgd door
de tweede opdoffer voor Baarlo toen

doelman Jeffrey Schouenberg in de fout
ging door een tegenstander onderuit te
halen. Vanaf de elfmeterstip werd de
toegekende penalty koelbloedig ingeschoten door Stephan van de Water.
In een tijdsbestek van enkele minuten
stond Baarlo dus ineens op achterstand.
En alle aspiraties op tenminste nog een
puntendeling konden een tiental minuten voor tijd ook nog eens de ijskast
in toen Martijn van Thiel de thuisclub
na een snelle counter in veilige haven
loodste: 3-1.
Voor Baarlo betekende het voor de
vierde achtereenvolgende keer geen
zege.

Danielle Lormans
derde in halve finale
Door: Annelies Lormans
Danielle Lormans uit Panningen heeft op zondag 2 april de bronzen
medaille gepakt op de halve finale NK senior 2e divisie in Bellingwolde.
Ze plaatste zich voor de finale op zaterdag 20 mei.
Danielle startte op vloer. Hier
zette ze meteen een prachtpunt neer,
waarvoor ze 13.450 punten kreeg.
Op sprong scoorde ze 12.150 punten.
Het inturnen op de brug verliep
goed, maar door een ongelukkige
landing van een andere turnster
werd Danielle uit haar concentratie
gehaald. Ze kon haar oefening op
save turnen, zonder grote fouten,

maar scoorde niet optimaal. Ze
moest genoegen nemen met 9.650
punten. Op haar favoriete onderdeel balk ging het goed en kreeg ze
het hoogste punt van de wedstrijd,
12.300. Danielle plaatste zich als
derde voor de finale op 20 mei en
mag 21 mei deelnemen aan de toestelfinales op vloer en balk in Alphen
aan de Rijn.
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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

Karlijn Krebbekx
12 jaar
Maasbree
Basisschool De Violier

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger graag op de boerderij van opa Hay en Sandra. Dan voerden
we meestal de geiten en de kippen.
Soms mochten we zelfs paardrijden en
gingen we met de honden wandelen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik dacht meteen aan de musical. Ik zit
namelijk in groep acht van de basisschool en we gaan een musical spelen.
Dit vind ik best spannend, want we
gaan binnenkort de rollen verdelen. Ik
mag nog niet vertellen waar de musical
over gaat, dat blijft geheim.
Wat is het beste advies dat je ooit hebt
gekregen? Van wie was dat advies?

Dat is: blijf jezelf. Dit advies kreeg ik
van juf Marjo en juf Daniëlle.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Onlangs heb ik besloten om mijn haar
opnieuw kort te knippen. Ik wou ze
lang laten groeien, maar ik ben er
achter gekomen dat kort haar beter
bij mij past. Ik heb ongeveer een
jaar gespaard, maar kort is toch echt
leuker.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is een foto met mijn beste vriendin
Angie Litjens. We zitten al heel lang
bij elkaar in de klas en zijn erg goede
vriendinnen. We hebben dezelfde
humor en we begrijpen elkaar altijd.
Volgend jaar gaan we helaas niet naar
dezelfde school, maar het contact zal
zeker blijven.

GEVRAAGD

Scholieren vanaf 14 jaar
voor in de kasaardbeienteelt,
voor de zaterdagen en schoolvakanties.
Voor verdere inlichtingen: Kessels Aardbeien B.V.

Steegstraat 29, 5768 AT Meijel
Tel. 077 - 466 14 15 (s.v.p. na 18.00 uur); b.g.g. 06 - 27 58 60 06

aan
Karlijn Krebbekx

Wat is je favoriete hobby?
Thuis zing ik graag. Ook dans ik één
keer in de week, dit doe ik met veel
plezier. Ik doe een mix van hiphop en streetdance bij La vita sana.
Bovendien zwem ik twee keer per
week bij de reddingsbrigade. Laatst
heb ik het diploma zwemmend redder-1 gehaald.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Aan het liedje Rainbow heb ik speciale
herinneringen. Dit liedje werd gedraaid
tijdens de crematie van mijn opa.
Mijn opa is alweer drie jaar geleden
overleden. Dit liedje was van zijn favoriete zangeres.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik heb een eigenwijze stijl. Ik kleed me
niet specifiek meisjesachtig en ik volg
ook niet echt de trends. Ik vind het
leuk om stoere broeken te dragen met

gaten, maar ik draag ook graag jurkjes.
Mijn stijl is dus erg divers.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is binnenhuisarchitect
of interieurontwerpster. Ik vind het heel
leuk om zelf interieur te maken en om
het voor andere mensen te ontwerpen.
Op dit moment ben ik voor Floor, mijn
zus, een kamer aan het ontwerpen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Een film kijken op Netflix of
YouTube-filmpjes kijken op mijn
tablet. Op YouTube kijk ik vaak naar
Engelstalige filmpjes en die zijn niet
alleen erg leuk, maar ik leer er ook nog
eens Engels van. Op vrijdag- en zaterdagavond mag ik ook wat chips eten.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete media zijn WhatsApp en
Musically. Op WhatsApp kun je supergemakkelijk in contact komen met
mensen. Musically vind ik leuk, omdat
je filmpjes van jezelf kunt maken op je
favoriete muziek. Vrijwel iedereen van
mijn leeftijd heeft al een mobieltje,
dat vind ik wel leuk en handig.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het afnemen van dit interview vind ik
wel een beetje spannend. Ook vind ik
het spannend om volgend jaar naar het
voortgezet onderwijs te gaan. Ik vind
het superleuk, maar ook een beetje
eng. Bijna alle meisjes uit mijn klas
gaan naar een andere school, maar ik
ga vast en zeker nieuwe vriendinnen
maken.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het boek ‘Afblijven’ van Carry Slee.
Dit boek gaat over een jonge danseres waar het niet zo goed mee gaat.
Uiteindelijk komt ze met drugs in
aanraking en dat zorgt voor spannende
gebeurtenissen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou dan goed willen zijn in het dansen van wedstrijden in de stijl hiphop
of streetdance. Het ziet er altijd cool
uit als professionele dansers dit doen.
Met onze dansgroep willen we ook
wedstrijden gaan dansen. Nu geven we
wel vaak voorstellingen, bijvoorbeeld
op feestdagen.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
‘Hoe tem je een draak?’ vind ik nog
steeds een hele coole serie. Ik kijk het
niet zo heel vaak meer, maar ik denk
dat ik op Netflix alle delen wel meerdere keren heb bekeken. Ik heb het
ontdekt toen we een keer op vakantie
waren.

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

Puber
tijdperk
Als ik kijk naar mijn vorige
columns die de afgelopen
maanden in de HALLO Peel en
Maas zijn verschenen, lijkt
alles een beetje neer te komen
op één ding: ik bevind mij in
het pubertijdperk.
Ik schrijf over mijn tijd op de
middelbare school, nog onzekere
blikken op de toekomst, wijze
lessen die ik leer, nieuwe
mensen die ik leer kennen en
waarheden die ik voor mezelf
creëer.
Het leven is misschien wel
een beetje in fases verdeeld.
Je begint als baby, dan ben je
een peuter, kleuter, schoolkind
en daarna een puber. In het
pubertijdperk draait het om
ontwikkeling: pubers gaan naar
de middelbare school, krijgen
hun eerste baantje, verdienen
hun eerste eigen geld en maken
verschillende belangrijke keuzes
over hun toekomst. Ze gaan
misschien al naar een vervolgopleiding. In het pubertijdperk
bevinden wij ons als het ware in
de laatste fase van ‘het kind
zijn’. Op een begeven moment
zullen we op eigen benen gaan
staan en ons eigen plekje
vinden. Iedereen gaat geleidelijk
aan zijn eigen persoonlijkheid
krijgen.
Als pubers sluiten we het
kindertijdperk af en zetten we
voorzichtig onze eerste stappen
in het volwassenentijdperk.
Als jongvolwassenen ronden we
onze opleidingen af, vinden
misschien wel een levenspartner
en krijgen een eigen huisje.
Als ik zo kijk naar de
‘tijdperken’ lijkt het alsof alles al
een beetje uitgestippeld is voor
ons. We kunnen er natuurlijk
onze eigen ‘twist’ aan geven,
maar de structuur blijft hetzelfde. Misschien is deze
structuur ontstaan omdat hij het
beste werkt voor iedereen?
Of omdat het leven ‘gewoon’ op
deze manier vanzelf verloopt?
De komende jaren zal ik mij
nog wel in dat pubertijdperk
bevinden. Wie weet hoe ik deze
mag afsluiten.
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Pop en jazz

Wouter Hamel
Zanger Wouter Hamel staat op zaterdag 8 april in het DOK6 Theater in
Panningen.
Wouter Hamel zingt zelfgeschreven liedjes met pop- en jazzinvloeden
en treedt op in zowel concertzalen
als clubs en op festivals. Hij duikt

nu samen met zijn band het theater
weer in. Het concert van Wouter
Hamel begint om 20.15 uur in de
theaterzaal van DOK6 in Panningen.

Muziekavond

Benefiets festival
voor Alpe d’HuZes
Team Maasbree houdt in samenwerking met het Mafcentrum op
zaterdag 8 april het Benefiets festival. Het team doet in juni mee aan het
goede doel Alpe d’HuZes en wil met het concert geld inzamelen voor de
strijd tegen kanker. Het muziekfestival vindt plaats in het Mafcentrum.

Lenteconcert mannenzanggroep
Bon Apart
De Beringese mannenzanggroep Bon Apart houdt op zondag 9 april een lenteconcert in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Het optreden is inmiddels een terugkerend evenement
op zondag. Naast Bon Apart zijn er ook optredens van Konzagro, Mengelmoes en Giel Schijven.
De mannen van Bon Apart verzorgen de opening van de muzikale middag. Onder leiding van dirigent
Bert Ramakers hebben ze weer een repertoire ingestudeerd. Gemengde zanggroep Konzagro uit
Koningslust is als tweede aan de beurt. Na de pauze komt Mengelmoes uit Didam op het podium.
De afsluiting is voor Giel Schijven uit Meijel die de middag op een ludieke manier ten einde brengt.
De versierde Wieksjlaag is geopend vanaf 13.00 uur.

Meijelse jeugd in concert
Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel is zondag 9 april het toneel voor een muzikale middag met Jeugdorkest
Meijel en Beatz Meijel.
Stichting Alpe d’HuZes bevordert
en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle
mogelijke vormen. De deelnemers
aan het initiatief fietsen in juni zes
keer (of vaker) de Alpe d’Huez op om
geld in te zamelen. De muziekavond
in het Mafcentrum wordt afgetrapt
door gelegenheidsformatie Knallen!
met in de gelederen muzikanten van
onder andere De Preiband, Yellow
Cake en Firewoman. De band speelt
rock & roll met nederlandstalige en

dialectrock-invloeden. De vijfkoppige
formatie De Woeste sluit de avond
af. Gastdj DJ Paulus, bekend van het
BNN-programma The Undateables,
verzorgt tussendoor de muziek.
De entree tijdens de avond komt
geheel ten goede aan het goede
doel. De deuren van het Mafcentrum
zijn vanaf 20.00 uur geopend.
Kijk voor meer informatie over het
team op www.teammaasbree.nl of de
Facebookpagina van Team Maasbree.

Samen en apart brengen
Jeugdorkest Meijel en Beatz Meijel
een programma van populaire

muziek en slagwerk ten gehore.
Naast het Jeugdorkest en Beatz
laten ook enkele solisten én de

gitaristen van Tone Muziekles van
zich horen. Het concert begint om
14.30 uur.

Gouden of diamanten huwelijk

Concert voor Beringse jubilerende paren
Slagwerkgroep Beringe houdt op zondag 23 april samen met fanfare Sint Jozef het concert Battle of Sounds.
Deze vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.

(Foto: Maartje van Berkel)

Organisator en deelnemers
willen tijdens het concert graag
alle Beringse echtparen die in
2017 hun gouden of diamanten
huwelijk vieren, in het zonnetje

zetten. Dat doen ze met Battle of
Sounds. Beide organiserende
verenigingen nodigen deze paren
uit voor het optreden dat begint
om 11.00 uur.

Jubilerende paren die het concert
willen bijwonen, kunnen zich
aanmelden bij Sjoerd Houben
via 06 42 18 61 71 of via
slagwerkgroepberinge@hotmail.com

Umoja 4 Kids-feest in Koningslust
De kinderen van basisschool De Springplank in Koningslust organiseren op vrijdag 14 april een feest. Tussen 13.00
en 15.30 uur is iedereen welkom op de basisschool om optredens te bekijken, workshops te volgen en meer.
De kinderen van Koningslust zijn
de afgelopen weken bezig geweest
met thema’s als gelijkwaardigheid
en respect, samenwerken en verbinden, geluk en de wereld en talenten.
Daar zijn ze zowel op school als in het

Baarlose communicantjes
in Kessel
De communicantjes van de basisscholen uit Baarlo gingen
onlangs op bezoek bij bakkerij Peeters in Kessel. Daar kregen ze
een rondleiding door de bakkerij en mochten ze bakker Roel het
hemd van het lijf vragen. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de
slag met deeg en roller om hun eigen creaties te rollen, vouwen en
versieren. Ten slotte mochten de communicantjes zelf nog een
vlaaitje maken én proeven.

verenigingsleven mee aan de slag
gegaan.
Tijdens het feest verzorgen de leerlingen optredens. Daarnaast verzorgen
kinderen, ouders en organisaties uit
Koningslust workshops en activiteiten.

Ook wordt café De Ontmoeting georganiseerd en zijn er allerlei verrassingen.
De opening en afsluiting van het feest
vindt plaats in gemeenschapshuis
De Sprunk, de workshops zijn op de
basisschool. Iedereen is welkom.

18e Play-In Peel en Maas
Multifunctionele accommodatie ’t Hoës van Bree in Maasbree is het toneel van de achttiende Play-In. Op zondag
18 juni laten jeugdige muzikanten uit heel Peel en Maas hun kunsten horen onder het thema ‘Made in Holland’.
Dit jaar wordt de Play-In een soort
mini-Proms. De muzikanten spelen
dan ook met combo en zang, maar ze
geven nog niet het hele programma
weg. Met het thema ‘Made in Holland’
bevat het programma zeker herkenbare onderdelen. Verschillende
Nederlandse artiesten passeren
de revue. Ook komt regelmatig op

ludieke wijze een knipoog voorbij
richting de Nederlandse cultuur en
maatschappij.
De dag staat onder leiding van
dirigenten Robbie Snoek en Sjoerd
Ceelen. Robbie neemt het grote orkest
onder zijn hoede, terwijl Sjoerd aan
de slag gaat met een slagwerkgroep.
De deelnemende muzikanten komen

uit heel Peel en Maas. Op een aantal
muzikanten voor ondersteunende en
grote instrumenten na, zijn de muzikanten allemaal jonger dan 25 jaar.
Wie nog mee wil spelen, kan zich
aanmelden tot en met 15 april via
www.tinyurl.com/play-in-2017
Mail voor meer informatie naar
playinpeelenmaas@gmail.com
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Semper Avanti brengt Legend of Troy

Trojaans muziekspektakel in Grashoek
Het eeuwenoude Griekse verhaal over de legende van Troje wordt op zaterdag 15 april op het toneel gebracht
in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. Het Griekse liefdesdrama wordt tot leven gebracht door de
slagwerkgroepen van fanfare en drumband Semper Avanti Grashoek, St. Nicolaas Heythuysen en St. Cornelius
Borgharen, de zangeressen Nadine Maes en Heidi Pittie en de blazers van Semper Avanti.

Het geheel staat onder regie van
Ann Philipsen, bekend als schrijver en
regisseur van diverse revues in Peel
en Maas.

‘Iets nieuws
en verrassends
neerzetten’

toneel te laten horen. “Zij wilden het
ook graag in de eigen dorpen laten
horen en daaruit is dit spektakel
ontstaan”, vertelt medeorganisator
Jeannette Kompier. “We hebben zelf

Voor de slagwerkgroepen is het
niet de eerste keer dat ze het stuk
The Legend of Troy spelen. Eerder
werkten de drie verenigingen al
samen om het in Maastricht op het

Genieten...

gepaste muziek voor de blazers erbij
gezocht, zodat de hele vereniging
mee kon doen aan het stuk.” De muzikanten staan onder leiding van Erik
van Wegberg en Joost van Wichen.

Het wordt de eerste keer dat
Semper Avanti een dergelijk spektakel
organiseert. Ze willen met het Trojeverhaal meer mensen aanspreken.
Jeannette: “Je ziet dat bij de traditionele optredens minder publiek komt,
dus we wilden iets anders. Iets nieuws
en verrassends. Aangezien de slagwerkgroep nog iets wilde doen met
het ingestudeerde Troje-stuk hebben
we besloten dat aan te grijpen en
daar een spectaculair geheel van te
maken.”
Het klassieke Griekse epos vertelt
het verhaal van de godinnen Hera,
Athena en Aphrodite die ruzie krijgen
over wie de ‘schoonste’ is. Prins Paris
kiest Aphrodite als de schoonste en
krijgt als beloning de liefde van de
mooie Helena. Paris pakt haar af
van haar man Meleanos en neemt

haar mee naar Troje. Daarop volgt
een jarenlange oorlog die wordt
afgesloten met de list van het Paard
van Troje die de overwinning van
Meleanos inluidt. De vereniging hakte
het slagwerkstuk The Legend of Troy
in vijf stukken en de fanfare speelt
iedere keer de inleiding daarop. Naast
de muziek wordt het verhaal ook uitgebeeld door acteurs uit eigen regio.
“We hebben wat mensen uit Grashoek
gecharterd die het verhaal op het
toneel gestalte gaan geven”, vertelt
Jeannette. “Daarnaast komen er ook
danseressen uit Helden op het podium.
Het wordt een groot spektakel.”
Bijna de hele Ankerplaats wordt
gebruikt voor het muziekspektakel.
“Er komt een podium dwars door de
zaal, zodat iedereen een mooie beleving heeft”, aldus Jeannette. “Het zijn
voornamelijk staanplaatsen. Mensen
die niet lang kunnen staan, kunnen
een zitplaats reserveren.”
De voorstelling is op zaterdag 15 april in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Het begint om 19.30 uur en duurt
ongeveer twee uur. Kijk voor meer
informatie over het stuk en reserveren op www.troygrashoek.nl

PALEIS HET LOO EN DE VELUWE
Tentoonstelling ‘Chapeaux! De hoeden van Beatrix’
Na koffie met gebak bij Paleis Het Loo kunt u de tentoonstelling ‘Chapeaux! De hoeden van Beatrix’
bezichtingen. Ook is er nog voldoende tijd om de tuinen te bezichtigen. ’s Middags maken we o.l.v. een
gids een mooie rondrit over de Veluwe. De dagtocht wordt besloten met een prima diner.
Incl. koffie/ appelgebak, entree Paleis Het Loo en Chapeaux tentoonstelling, Oranjelunch,
gids voor rondrit en diner
Data: 2 mei, 15 juni, 12 juli en 15 aug

NIEUW!

€ 79,-

VERRASSINGSDAGTOCHT
NIEUW!
Data: 9 en 31 mei, 15 en
28 juni, 11 en 27 juli

€ 69,-

TUINEN VAN FABIOLA &
BRUSSEL
Data: 20 april en 3 mei

€ 30,-

LIBELLE ZOMERWEEK

Data: 30 mei, 29 juni,
10 en 30 aug.

NIEUW!

€ 75,-

DAGJE ZEELAND,
ZEEHONDENSAFARI EN
ZIERIKZEE
Data: 31 mei, 29 juni,
25 juli, 11 en 22 aug.

€ 77,-

FIETSDAGTOCHT:
OOIJROUTE (CA. 37 KM)
vanaf

Data: 15 t/m 21 mei

CHOCOLADE EN
PLANETARIUM

€ 37,50

Data: 8 juni, 5 juli en
9 aug.

IJSSELVALLEI EN
VELUWS ZANDSCULPTURENFESTIJN
NIEUW!

MUSICAL
THE LION KING

Data: 10 mei, 13 juni,
13 juli, 8 en 30 aug.

Data: 18 juni, 16 juli en
13 aug.

€ 75,-

NIEUW!

Data: 7 juni, 11 en
27 juli, 9 en 24 aug.

€ 29,-

HEIMBACH &
MONSCHAU
Data: 21 juni, 18 juli,
3 en 23 aug.

€ 29,-

GIETHOORN &
ELBURG

€ 69,-

vanaf

€ 125,-

ORCHIDEEËN HOEVE EN
NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN NIEUW!

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL

Data: 30 mei, 22 juni,
20 juli en 16 aug.

Data: 18 juni, 23 juli,
20 aug. en 17 sep.

€ 79,-

ZIERIKZEE &
DOMBURG

€ 125,-

Data: 27 juni, 19 juli en
8 aug.

€ 29,-

VOLENDAM &
ZAANSE SCHANS
Data: 20 juni, 26 juli en
17 aug.

€ 29,-

MARKTHAL
ROTTERDAM
Data: 17 juni, 15 juli en
12 aug.

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 25,-
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Agenda t/m 13 april 2017
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Inzamelen oude metalen

Concert In Between

Tijd: vanaf 18.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: zanggroep In Between
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Sinaasappelactie

Benefiets Festival

iPadcursus

Tijd: vanaf 16.30 uur
Organisatie: MD Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Team Maasbree & Mafcentrum
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Inzamelen oude metalen

Optreden Wouter Hamel

Tijd: vanaf 08.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Bijeenkomst Hoe help ik mijn
ouders met zorg?

MamaCafé Pasen
Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Oppe Koffie Meijel

zo
09
04

Goede Doelen Week
Tijd: Maandag t/m vrijdag
Organisatie: Samenwerkende goede doelen
Locatie: huis-aan-huis alle dorpen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Plus extra
Locatie: restaurant Mr. & Mrs. Panningen

Rundje Koeberg Extra
Tijd: start vanaf 07.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

di
11
04

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

Oefenspringen op gras

Kofferbakverkoop

Thema-avond gehoor

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: rijvereniging Tommix
Locatie: ruiterterrein aan de Koeberg Baarlo

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: terrein schutterij Nederweerterdijk Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vrouwenbewegingen LVK & ZijActief
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Optreden Fanfarekapel Baarlo

Wielerweekend

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Wielerweekend Kessel
Locatie: centrum Kessel

Optreden Big Band Nice Company

Lenteconcert

Tulpenverkoop

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: mannenzanggroep Bon Apart
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: vanaf 17.00 uur
Organisatie: vrouwenvereniging Eige Wiës
Locatie: huis-aan-huis Beringe

Wielerweekend Kessel

Muzikale middag

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Wielerweekend Kessel
Locatie: centrum Kessel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Jeugdorkest Meijel & Beatz Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Voorstelling Ome Sjaak is doëd…
en den is d’r koffie

Voorstelling Ome Sjaak is doëd…
en den is d’r koffie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Spektakel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Spektakel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

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

wo
12
04

do
13
04

Paaskienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurtvereniging ‘t Centrum
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Dans met mij
Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Danssalon & Vorkmeer steunpunt
Mantelzorg
Locatie: zaal Vriendschap Beringe

New York Round
Midnight in DOK6
Een van de grootste jazzproducties, New York Round Midnight, treedt op
vrijdag 14 april op in het DOK6 Theater in Panningen.

Vrienden van Dotje Live
Volksartiesten als Arjan Oostrum, Henk Dissel, Django Wagner, John de Bever en de Helene Fischer
double Caro stonden op zaterdag 1 april in De Heuf in Panningen voor het evenement Vrienden van
Dotje Live. Met meer dan tweeduizend bezoekers was het feest volledig uitverkocht. Naast de bekende
Nederlandse artiesten stond de Kesselse dj Basje Basman op het podium om de presentatie voor zijn
rekening te nemen. De avond werd georganiseerd door het café Dotje’s Skihut uit Panningen. “Het was
echt een topper”, laat kroegeigenaar Martijn Horsten weten. “Ik heb al mails binnen van artiesten die
volgend jaar op willen treden en mensen die kaarten willen bestellen. Het was een enorm succes en er
komt geheid een volgende editie.”

New York Round Midnight is een
van de grootste jazzproducties van
dit moment en zeer geschikt voor de
theaterbezoeker met een brede smaak,
met name voor de liefhebber van
livemuziek. In Swingin’ Harlem wordt
privédetective Jack gevolgd. Hij heeft
een obscure zaak aanvaard die hem

diep het nachtleven van Harlem inleidt.
Het spoor brengt hem naar de Savoy
Ballroom, Cotton Club, Apollo Theatre
en de Harlem Opera House. Ergens in
één van de beroemde nachtclubs en
concertzalen hoopt hij te vinden waar
hij naar zoekt. De show begint om
20.15 uur.

service 27
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Kerkberichten www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
Kapelaan Roger Maenen
Kerkbestuur

077 307 14 88
077 466 18 50
077 307 14 88

|
|
|

06 21 20 21 18
| pet.horst@home.nl
06 12 92 28 34
| roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 9 april
H. Mis Palmzondag 09.30 uur t.i.v.
Bert Verhaegh (jaardienst); ouders
Pastoor-Peeters en overl. ouders
Gerardus Peeters en Anna Catharina
Peeters-Smeets; Louis Peeters en
Anna Peeters-Peeters en fam.
Woensdag 12 april
H. Mis 09.00 uur sacristie
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 09.30 uur
Vastenaktie 2017
Ook dit jaar kunt u als inwoner van
Beringe de landelijke Vastenactie steunen. Binnenkort wordt een folder met
een acceptgirokaart bezorgd, om het
doel van dit jaar te steunen: Eilanden
van Hoop in El Salvador willen kinderen en jongeren een ander perspectief
bieden en leren op een goede manier
een menswaardig bestaan op te
bouwen. Steun de Vastenactie: door
de envelop met girokaart of contanten
in te leveren in de collectebus achter
in de kerk, of door geld te storten op
rekening van de Vastenactie Dekenaat
Helden. Wij danken u voor uw bijdrage, uw steun en uw begrip. Comité
Vastenactie Beringe

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden:
Jeanne Janssen-van Rijt, 72 jaar
Vrijdag 7 april
De H. Communie wordt thuisgebracht:
09.00 uur
Zondag 9 april
H. Mis Palmzondag 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nel Peeters-Daniëls (zeswekendienst); Anna Jacoba Smits-Kessels
en overl. fam. (jaardienst); Lei van
den Beuken en fam. Steijvers (verj);
Jan Nijssen (verj); Gerardus Peeters
en Henrica Bruijnen; Harrie Klompen
(jaardienst); Julie van Dooren (jaardienst); overl. oud. Handrie Oomen
en Door Oomen-Simons (jaardienst);
Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmanste Locke
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering voor het hele
parochiecluster in kerk Koningslust:
19.00 uur
Vrijdag 14 april
15.00 uur Kruisweg
Zaterdag 15 april
De paascommunie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Paaswake in kerk Panningen voor het
hele parochiecluster: 19.00 uur
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 11.00 uur (!) – herenkoor
t.i.v. Johanna Neessen; overl. oud.
Leonardus Rijs en Wilhelmina Peters
(jaardienst); overl. oud. Joep Omsels
en Annie Omsels-van Dooren en overl.
fam. (jaardienst); pastoor Sjaak Haver;
Paul Verhees; Mart Verhaegh en overl.
fam. Verhaegh-Jacobs (jaardienst);
Cor Kruijk (verj)

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 6 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de zieken
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 8 april
H. Mis Palmpasen 19.00 uur –
dameskoor t.i.v. Jo Vissers (coll);
Jo Martens-Strijbos (coll); Mathilde
Steeghs-Franssen en zoon Léon (gest.
jaard); Mien van den Broek-Geelen
(coll); Wiel Brummans (jaard); Wiel
Strijbos en Lien Geris (gest.jaard); uit
dankbaarheid
Maandag 10 april
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 11 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 13 april
Geen viering in Meijel. Gezamenlijke
Witte Donderdagviering om 19.00
uur in kerk Koningslust
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
Kruisweg: 15.00 uur – volkszang
Kruisverering 19.00 uur – dameskoor
Zaterdag 15 april
Geen viering in Meijel. Gezamenlijke
Paaswake om 19.00 uur in kerk
Panningen

Parochie Egchel

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

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 april
H. Mis Palmzondag 11.00 uur t.i.v.
Tinus Janssen (verj)
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering 19.00 uur:
voor het hele parochiecluster in kerk
Koningslust
Zaterdag 15 april
Paaswake voor het hele parochiecluster in de kerk van Panningen 19.00 uur
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 11.00 uur

Parttime medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P014657

Parochie Grashoek

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

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

Je voert alle werkzaamheden in de kraam- en biggenstal uit. Je hebt
een afgeronde opleiding richting veehouderij óf ervaring in de varkenshouderij.

Junior monteur productiemachines – Vac.nr. P015130

Samen met een andere monteur voer je alle technische werkzaamheden
uit: omstellen, storingen oplossen, onderhoud, etc. Je hebt passie voor
techniek, bent een aanpakker en een teamplayer.

Assistent hovenier regio Venlo – Vac.nr. P015083

Je assisteert de hoveniers in aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in
tuinen van particulieren en overheden. Je hebt affiniteit met het hoveniersvak.

Medewerker boomkwekerij – Vac.nr. P015004

In een team van 2-3 medewerkers voer je alle teeltwerkzaamheden uit
als oppotten, snoeien, gewasbescherming, etc. Ook bedien je machines
en voer je logistieke taken uit.

Teeltchef fruitteelt – Vac.nr. P015073

Je bent verantwoordelijk voor de teelt van zacht fruit op één of meerdere
locaties. Je hebt een afgeronde opleiding richting plantenteelt en ervaring met klimaatcomputers. Ervaring als teeltchef is een pre.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Judith van den GoorOostenbrink, 38 jaar
Zondag 9 april
H. Mis 11.00 uur Palmzondag. t.i.v.
overl. fam. Spreeuwenberg-Ramakers.
Doopviering 12.00 uur: Thomas van Soest
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering voor het
hele parochiecluster in de kerk van
Koningslust om 19.00 uur.
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
18.00 uur Kruisverering
Zaterdag 15 april
Paaswake voor het hele parochiecluster
in de kerk van Panningen om 19.00 uur.
Zondag 16 april
H. Mis Eerste Paasdag 10.00 uur. t.i.v.
Mie Willems-Kessels. (coll)

Parochie Koningslust
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
Overleden:
Wies Caelers-van Geleuken, 94 jaar
Zaterdag 8 april
H. Mis Palmzondag 17.30 uur t.i.v.
Jos Snijkers (verj/coll);
fam. Bruynen-Willemsen-Hanssen
(verjaardagen)
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering 19.00 uur:
voor het hele parochiecluster in kerk
Koningslust
Zaterdag 15 april
Paaswake voor het parochiecluster in
de kerk van Panningen 19.00 uur
Zondag 16 april
H. Mis Pasen 09.30 uur t.i.v.
Piet Joosten (zeswekendienst);
fam. Janssen-Lormans (jaardienst);
Piet Keijsers en Lies
Keijsers-Smolders

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 7 april
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zaterdag 8 april
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Mat Vinken (jaardienst) en
overl. fam.; Joke Goes
Zondag 9 april
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Donderdag 13 april
Witte Donderdagviering voor
het hele parochiecluster in kerk
Koningslust: 19.00 uur.
Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag – kruisweg: 16.00 uur
in dagkapel
Zaterdag 15 april
De paascommunie wordt thuisgebracht 09.00 uur
Paaswake voor parochiecluster
St. Vincentius 19.00 uur – gemengd
(uitvaart)koor HEP t.i.v. Jeu Janssen
en Mia Janssen-Burhenne;
Piet Bouten (verj.)

Tummers
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599,-

395,-

1099,-

WASMACHINE / LSPECIAL8

ULTRA HD 4K TV / UE55KU6020

Energieklasse A+++ t 8 KG vulgewicht t 1400 toeren t Silent System voor een stil wasproces
t Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie t Voorzien van speciale stoomprogramma’s

t

t

t

645,-

55 inch (139 cm) beeldformaat t Smart TV t 4K UHD resolutie t 1300 PQI (Picture Quality Index)
HDR Pro zorgt voor een echte bioscoopervaring t Flat design t 2 USB- en 3 HDMI-ingangen
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Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
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

