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Het zal de inwoners van Peel en Maas niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De aanplakborden zitten al weken vol, de kandidaten zijn
overal te vinden en het ene na het andere debat komt voorbij. Bij Omroep P&M besteden ze ook aandacht aan de verkiezingen in het Politiek Café. Wekelijks praten de
lijsttrekkers en kandidaten over verkiezingsonderwerpen onder leiding van gastheer Pascal Meyer. De locatie van de politieke gesprekken is Gallery’s Grand Pub in
Panningen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart. Deze week in de HALLO onder meer aandacht voor de laatst bekendgemaakte
lijsttrekker, de plakoorlog en de stemwijzer die er niet komt.

Vijf windmolens op de planning Egchelse Heide

Definitieve vergunning windmolenpark
Het college van B&W van Peel en Maas heeft een definitieve vergunning afgegeven voor een windmolenpark met vijf windturbines in het buitengebied van Egchel en Beringe. Op de voorlopige vergunning kwamen
zeventien zienswijzen binnen die volgens de gemeente allemaal beantwoord zijn. Wethouder Paul Sanders is
blij met het collegebesluit.
Wethouder Sanders is tevreden
dat het windmolenpark aan de slag
kan. “Het is een grote stap richting
een energieneutrale gemeente”,
vertelt hij. “De weg is nu vrij voor
Windmolenpark Egchelse Heide
om te beginnen. Ze kunnen nu
een subsidie aanvragen bij de
overheid die ze nodig hebben om de
turbines te realiseren. Dat zal nog

een tijdje duren en er bestaat altijd
een kans dat er rechtszaken gevoerd
gaan worden tegen de vergunning.
Op zijn vroegst verwacht ik dat het
windmolenpark over een halfjaar kan
beginnen met het bouwen van de
windmolens.”
Op de voorlopige vergunning
kwamen zeventien zienswijzen
binnen bij de gemeente. In plaats

van de bezwarencommissie van de
gemeente, wat de gebruikelijke gang
van zaken is, boog een extern bureau
zich over de ingekomen bezwaren.
“Het bureau is gespecialiseerd in
deze materie en heeft geconcludeerd
dat de vergunning bij de Raad van
State standhoudt”, aldus wethouder
Sanders. Tegenstanders van de
windmolens kunnen nog naar de Raad

van State stappen om te proberen
de windmolens tegen te houden.
Omwonenden gaven eerder al aan die
stap zeker te overwegen. “Er is nog
nooit een windmolenpark gerealiseerd
zonder rechtszaken van tevoren, dus
we gaan ervan uit dat die er gaan
komen”, laat een woordvoerder van de
gemeente weten.
“Je zag ook dat bij de zienswijzen
veel indieners waren met zakelijke
belangen”, gaat de wethouder
verder. De actiegroep, bestaande uit
omwonenden, bood de gemeente in
oktober driehonderd handtekeningen

aan tegen de windmolens. “Van hen
zijn maar zo’n tien bezwaren
binnengekomen. Dat is relatief
weinig. Het waren ook vooral
bezwaren van mensen die net buiten
het compensatiegebied vallen.”
De gemeente nam een aantal
punten van de bezwaarmakers wel
mee in de definitieve vergunning.
“Die worden verwerkt in de
onderzoeken die nog gedaan moeten
worden”, vertelt Sanders. “Sommige
dingen, zoals slagschaduw, zijn
wettelijk geregeld en daar hebben
we dus weinig over te zeggen.”
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Toekomstplannen Baarlo in nieuw dorpsontwikkelingsplan

‘De Grotestraat is hoe het niet moet’
Dorpsoverleg Baarlo presenteerde donderdag 1 maart haar dorpsontwikkelingsplan met speerpunten waar zij tot 2021 aan wil werken.
Baarlonaren kunnen op donderdag 22 maart tijdens een openbare bijeenkomst meepraten over het plan. “Het dorp is nu aan zet. Wat gaan we in
de toekomst met Baarlo doen?”, aldus voorzitter Jan Joosten.

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

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
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.

De speerpunten die het overleg
wil uitdiepen, hebben de thema’s
wonen, welzijn, opgroeien en recreatie. Het plan kreeg daarom de slogan ‘Opgroeien, samen leven en
ouder worden in Baarlo’. Voorzitter
Jan Joosten en waarnemend voorzitter Jan Kluthausen van Dorpsoverleg
Baarlo overhandigden donderdag
1 maart het eerste exemplaar van
het DOP aan wethouder Roland van
Kessel. “Dit is niet het einde, maar het
begin”, aldus Joosten. “Met dit plan
willen we aan de gemeente laten zien
wat we met Baarlo willen doen om
voorbereid te zijn op de toekomst.”
Toch beslaat het plan maar drie jaar.
Joosten: “Dat lijkt kort, maar er zijn
nogal wat processen die we in gang
willen zetten. We willen die de aandacht geven, niet meteen een oplossing bedenken. Daarom kozen we voor
een kortere tijdsperiode. En de tijd zal
leren waar we over drie jaar staan.”
In het plan worden diverse
aandachtspunten genoemd.
Het Dorpsoverleg Baarlo wil de
discussieaangaan of Baarlo nog wel
als kastelendorp geprofileerd moet
worden. Ook de huisvesting van starters, ouderen, arbeidsmigranten en
nieuwkomers, de dijkversterking,
meer speelplaatsen en de herontwikkeling van jongerencentrum Sjiwa zijn
onderwerpen waar het overleg mee

Wethouder Roland van Kessel, Jan Joosten en Jan Kluthausen
van Dorpsoverleg Baarlo tijdens de presentatie van het dorpsontwikkelingsplan
aan de slag wil. Knelpunten op straat
wil het overleg eveneens onder de
aandacht brengen. “De Grotestraat is
een voorbeeld van hoe het niet moet”,
vertelt Joosten, waarmee hij doelt op
veel verkeer en obstakels voor voetgangers en mindervaliden. “Ook op
de Bong en bij sporthal De Kazing is
veel gedoe om het verkeer en parkeren. Dat kan anders. Daarom heeft
Beeldwerk.tv een filmpje voor ons
gemaakt waar zichtbaar is wat volgens
ons de aandacht verdient in het dorp.”

in het DOP zijn opgenomen. Het dorp
is nu aan zet. Wat willen we? Wat zijn
uitdagingen en wat gaan we in de toekomst met Baarlo doen? Daar willen
we op 22 maart met de inwoners over
in gesprek.”
Op donderdag 22 maart kunnen
Baarlonaren met het dorpsoverleg
in gesprek over de verdere aanpak.
De avond vindt plaats bij zaal Unitas
en begint om 19.30 uur. Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina van
Dorpsoverleg Baarlo.

Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Actueler protocol voor evacueren vee
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil de regelingen vernieuwen voor de evacuatie van landbouwdieren bij hoogwater van de Maas.
Volgens de initiatiefnemers zijn de plannen die nu gelden, hard aan vervanging of nieuwe invulling toe. Ze willen daarom in contact komen met
veehouders die te maken kunnen krijgen met het ontruimen van vee in geval van hoogwater.
Wanneer de Maas nu buiten haar
oevers zou treden en hoogwater
zou veroorzaken, is de boer of veehouder zelf verantwoordelijk voor
het in veiligheid brengen van zijn
eigen vee. “Terwijl de veiligheidsregio’s in geval van hoogwater de
regie voeren”, aldus de LLTB. In de
Veiligheidsregio werken brandweer,
GGD en regiogemeenten samen bij
het uitvoeren van taken in het geval
van rampen, openbare orde en veiligheid en brandweerzorg. “Maar de
Veiligheidsregio richt zich niet op de
landbouw of veeteelt”, zo zegt de

organisatie. Dit was voor de LLTB en
LLTB- en VVD-lid Jeanne Hesen, die in
de gemeenteraad van Peel en Maas
eerder vragen stelde over deze kwestie, reden om het initiatief te nemen
het ontruimingsprotocol te vernieuwen.
Het ontruimen van veestallen
is volgens de initiatiefnemers
ingewikkeld. Dieren mogen namelijk
niet zomaar in een ander bedrijf
worden opgevangen vanwege
de gezondheid van het vee, het
is moeilijk om genoeg gekeurde
veevervoerwagens te vinden in een

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

In totaal werkte het overleg twee
jaar aan het DOP. “We hebben interviews gehouden met inwoners, mensen die in het verenigingsleven staan
en met ondernemers en agrariërs, die
allemaal hun eigen verhaal hebben
verteld”, aldus voorzitter Jan Joosten
van het dorpsoverleg. “Maar we wilden ook weten wat er in de wereld
‘loos’ is en hoe we dit moeten duiden
voor Baarlo. Dat hebben leden van
het dorpsoverleg Jack Beckers en Tim
Hilkens vertaald in speerpunten die

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

www.hadecollection.nl

evacuatiesituatie en opvangen in
lege stallen mag, maar dan moet bij
de veehouders wel bekend zijn waar
die stallen staan. Ook het tijdsbestek
kan het evacueren lastig maken.
De Veiligheidsregio bepaalt vanaf
welk tijdstip er ontruimd mag worden.
“Dit kan bijvoorbeeld slechts 24 uur
voor het hoogwater zijn en het is
vrijwel onmogelijk om alle dieren van
een bedrijf te verplaatsen in zo’n kort
tijdsbestek”, aldus de LLTB.
De Limburgse Land- en
Tuinbouwbond wil een ondernemersgroep oprichten en met veehouders

Gordijnen
reinigen
10% korting
deze actie is
geldig t/m 31 maart

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

in overleg gaan om een praktische
oplossing te zoeken. Ook staat een
gesprek met de voorzitter van de
Veiligheidsregio Noord op de planning, zo laat de LLTB weten.
De LLTB wil in contact komen
met veehouders uit heel Limburg
die te maken kunnen krijgen met
de evacuatie van vee bij hoogwater.
Dit om het aantal bedrijven
en dieren in kaart te brengen.
Veehouders kunnen zich melden bij
Twan Gielen of Jeanne Hesen van
de LLTB via tgielen@lltb.nl of
jeannehesen@hetnet.nl
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Violen

Viola F1 of Viola cornuta.
Diverse kleuren.
Violen
Ø 9 cm.
Viola
F1 of Viola cornuta.
3 draagtrays
Diverse kleuren. Ø 9 cm.
310.47
draagtrays 10.47
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IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 10. GELDIG VAN 08-03 T/M 14-03. OP=OP

Tweede politie-buurtborrel
in Beringe
In gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe vond op woensdag 28 februari de tweede
buurtborrel van de politie plaats. De dorpen Grashoek, Meijel en Beringe waren dit keer aan de
beurt. De aanwezige burgers konden de knelpunten van hun dorpen aangeven. Volgens de politie
kwamen onder meer parkeren op het trottoir, de snelheid, verdachte voertuigen en mensen in het
buitengebied en meer toezicht in verband met de inbraken in schuurtjes voorbij. “Al deze punten
zullen door de politie en gemeente worden bekeken en daar waar mogelijk aangepakt.
De aanwezige burgers ontvangen een terugkoppeling”, aldus de politie.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
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ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPLANKEN € 2,35
17 x 140 mm lengte 180 cm

Nieuw omgevingsplan in ontwikkeling

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Startsein aanpak wateroverlast Kwistbeek
Dorpsoverleg Baarlo, Dörper Overleg Helden, gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg organiseerden
op woensdag 28 februari een bijeenkomst in Baarlo over de wateroverlast rondom de Kwistbeek. “Dit is de
eerste stap naar het realiseren van een gezamenlijk omgevingsplan”, aldus het waterschap.

incl. btw p/st
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Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Frits Berben

Met ernst, humor, inzet en hulpvaardigheid
gemeenschappen en kernen versterken.
Samen bouwen aan een gezonde
leefomgeving.
Om dit te bereiken heb ik jullie steun nodig.

Besparen op energie
en onderhoud?
De Kwistbeek stroomt door het
beekdal tussen Stogger in Helden en
de Maas in Baarlo. Hevige regenval
heeft de laatste jaren voor flinke
wateroverlast gezorgd in het gebied
en dan vooral in Soeterbeek en
Pratwinkel, aldus het waterschap.
“Om dit te voorkomen moeten er
de komende jaren maatregelen
worden genomen. Hiervoor gaan
we met elkaar samenwerken.
We gaan daarom in werkgroepen

aan de slag om het gebied en de
knelpunten in kaart te brengen.” Op
basis daarvan moet bepaald worden
welke maatregelen nodig zijn voor
de korte en lange termijn met het
oog op de klimaatverandering.
Dit wordt dan vastgelegd in
een nieuw omgevingsplan.
De bergbezinkbassins aan de Stogger
zijn een eerste grote en belangrijke
stap in de goede richting, zo zegt
het waterschap. Tijdens de eerste

creatieve bijeenkomst in Baarlo
zijn met hulp van inwoners ideeën
en belemmeringen besproken en
kwaliteiten in kaart gebracht. Voor het
project Gebied Kwistbeek heeft
Waterschap Limburg een interactieve
webpagina ontwikkeld. Daar zijn de
ingebrachte ideeën en wensen terug te
lezen en is te zien welke vorderingen
er zijn gemaakt.
Kijk hiervoor op www.
waterschaplimburg.nl/waterinbalans

goed bekeken ‘n klasse beter
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Lijsttrekkersdebat van ouderenvereniging
Niemand weet wat het leven is,
alleen dat het geven is

Hay Manders

Panningen, * 4 juni 1935

Venlo, † 3 maart 2018

58 jaar in liefde verbonden met

Riek Manders – Wijnen

KBO-debat als vragenuurtje
KBO Peel en Maas hield op donderdag 1 maart het jaarlijkse debat met alle politieke partijen uit Peel en
Maas. Het leverde bij vlagen een interessante discussie op tussen de partijen, maar het debat werd door de
leden van de verschillende KBO’s vooral gebruikt om prangende vragen te stellen. De algemene teneur over de
politiek was niet heel positief.

Pap, schoonvader, opa en opa Egchel van
Asten:

Annie en Hans
Rob en Inge, Stijn, Lars
Johan en Aliciag, Hailey

Beringe:

Petra en Gerard
Marieke h
Meggie
Tom en Inge

Helden:

Frans en Marie-José
Rick en Kim
Guus

Egchel:

André en Miriam
Wendy h
Tim en Suus
Doreen en Robert

Panningen:

Gerda en Mathieu
Femke
Leonie

Op vrijdag 9 maart om 10.30 uur vindt de afscheidsdienst plaats
in de Heilige Jacobuskerk, gelegen aan de Jacobusstraat te Egchel.
Aansluitend begeleiden we Hay naar de parochiebegraafplaats.
Correspondentieadres:
Familie Manders
Linskesweg 40 5987 AC Egchel

Man in water
Bij de waterplas bij recreatiepark Breebronne in Maasbree is op zondag
4 maart een man door het ijs gezakt. De man wilde zijn hond, die al
eerder door het ijs was gezakt, redden. De hond en zijn baasje konden uit
het water gehaald worden nog voordat de brandweer aanwezig was.
De hulpdiensten werden massaal
ingeschakeld nadat de melding binnen
was gekomen net voor 17.00 uur.
De brandweerkorpsen van Maasbree,
Weert en Venlo werden opgeroepen.
Ook het oppervlaktereddingsteam uit

Echt moest uitrukken. De man werd
echter nog voordat de korpsen
aanwezig waren, al op het droge
geholpen. Hij liep kleine
verwondingen op en had lichte
onderkoelingsverschijnselen.

Raf Janssen, nummer vier op de
kandidatenlijst, was aanwezig als
afvaardiging van PvdA/GroenLinks.
Eigenlijk was hij bij het debat om te
discussiëren over de standpunten van
zijn partij waarmee ze de komende
verkiezingen ingaan, maar dit pakte
iets anders uit. De huidige wethouder kreeg vooral vragen over hoe het
nu allemaal werkt in Peel en Maas.
Het gebrek aan debat zorgde ervoor
dat er vooral vragen uit de zaal beantwoord werden en dat de verschillende
partijen de problemen erkenden en
er samen met de KBO’s naar willen
kijken. Zo werd de als debat bedoelde
bijeenkomst een moment voor de
bestuursleden van de ouderenverenigingen om hun vragen en zorgen te
uiten.
Het ‘debat’ werd op momenten
overigens wel interessant. Vooral
toen het ging over zorgwoningen
en het grote gebrek daaraan.
Toch ontstond er geen discussie.
Alle partijen, AndersNu, CDA, VVD,

Ton Hanssen, PvdA/GroenLinks en
Lokaal Peel&Maas, gaven namelijk
aan dat zij vinden dat er snel meer
ouderenwoningen moeten komen.
Dat was voor Cor Roelofs, voorzitter
van KBO Peel en Maas, aanleiding om
aan te geven dat hij er nog niet al te
veel vertrouwen in heeft dat het goed
komt. “Drie jaar geleden stelden we
de vraag of er wel genoeg gebouwd
wordt. Toen zagen we al een tekort
aankomen, maar er is niks mee
gedaan.”

Te weinig woningen
in Kessel-Eik
Twee bestuursleden van KBO
Kessel-Eik lieten eveneens weten niet
erg te rekenen op steun vanuit de
gemeenteraad. “Ze zijn al vier jaar aan
het vergaderen en er gebeurt niks. Dit
soort gesprekken helpen een maand,
daarna is het af en zijn ze alles weer
vergeten. Er wordt veel beloofd, maar
er komt weinig van terecht. We hopen

dat ze het nu wel oppakken, want er
zijn gewoon te weinig woningen in
Kessel-Eik. Er zijn genoeg jongeren die
wegtrekken, omdat er niks te vinden
is in ons eigen dorp.”
Het woningen-vraagstuk
beheerste ook al de vorige debatten
en het lijkt één van de belangrijkste
thema’s te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toch is dat opmerkelijk,
aangezien alle partijen er hetzelfde in
staan: zo snel mogelijk meer woningen. Voor zowel starters als ouderen.
Ook vinden de partijen het afbreken
van de bejaardentehuizen de schuld
van de landelijke regering en volgens
hen had dat nooit mogen gebeuren.
“Het ging goed”, sloot Cor Roelofs
het ‘debat’ af. “Over een paar jaar
hebben we weer bejaardentehuizen
en extra woningen voor ouderen,
zo hebben we vanavond gehoord”,
liet hij met een gezonde dosis sarcasme weten. “Er is weer veel beloofd,
maar het gaat waarschijnlijk toch niet
gebeuren.”

Statiegeld uitbreiden naar blikjes en flesjes

Peel en Maas sluit aan bij Statiegeldalliantie
Gemeente Peel en Maas heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Samen met de andere partijen in
de alliantie wil de gemeente dat het statiegeldsysteem in 2018 ook blikjes en kleine plastic flesjes gaat omvatten. De landelijke regering beslist over het statiegeld en zou dus volgens gemeente Peel en Maas de regeling
moeten uitbreiden.
“Liefst 40 procent van het
zwerfvuil bestaat uit plastic
flesjes en blikjes”, onderbouwt de
gemeente haar deelname aan de
alliantie. “Uit onderzoek blijkt dat
statiegeld invoeren effectief is.
Landen als Duitsland, Noorwegen en
Denemarken kennen al een dergelijk
systeem. Uitbreiding van statiegeld
zorgt voor het beter recyclen van

waardevolle materialen, minder
zwerfafval en minder impact op de
natuur, denk ook aan de plastic soep
en dieren die vol met plastic zitten.”

Tweehonderd
gemeentes aangesloten
De Statiegeldalliantie vraagt
aan de Nederlandse en Vlaamse

regeringen om het statiegeldsysteem
in 2018 uit te breiden tot blikjes
en alle grote én kleine PETflessen. Inmiddels sloten meer dan
tweehonderd Nederlandse en Vlaamse
gemeentes zich aan. Weert was
november de eerste gemeente die
zich aansloot. Ook organisaties als
de Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederland (LTO), supermarktketen

Ekoplaza en het natuurorganisatie IVN
sloten zich aan. In totaal hebben meer
dan vierhonderd lokale overheden,
bedrijven en organisaties zich verenigd
in de alliantie. Recycling Netwerk
Benelux nam het initiatief voor de
statiegeldalliantie. Op donderdag
15 maart debatteert de Tweede Kamer
over het afvalbeleid.
Volgens de alliantie zijn plastic
flesjes en blikjes op dit moment
verantwoordelijk voor een groot
gedeelte van al het zwerfafval.
Jaarlijks worden in Nederland
“Het ziet er vies uit én het

veroorzaakt dierenleed”, aldus de
Statiegeldalliantie op hun website.
“Koeien en andere landdieren
worden ziek of sterven als stukjes
blik en plastic in hun voedsel
terecht komen. Veel zwerfafval dat
niet wordt opgeruimd, belandt via
wind en water in de zee waar het
onderdeel wordt van de plastic soep,
de drijvende vuilnisbelten in de
oceanen. Daar brengt het op grote
schaal schade toe aan vissen, vogels
en andere zeedieren, die het in hun
maag krijgen, erin verstrikt raken of
er in stikken.”
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Drie keer ter plaatse

Meijelse brandweer
actief in de Peel
De brandweerkorpsen van Meijel en Panningen zijn van donderdag 1 tot en met maandag 5 maart verschillende keren ingeschakeld om mee te helpen bij het blussen van een brand in de Peel net over de gemeentegrens
bij Grashoek en Meijel. Het Meijelse korps ging drie keer ter plaatse, de Panningse collega’s werden één keer
ingeschakeld.
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Landelijke vrijwilligersactie

Veel klussen
aangemeld
voor NLdoet

In totaal zijn er in de gemeente Peel en Maas 57 klussen aangemeld
voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Koningslust spant
verrassend genoeg de kroon in de gemeente met liefst 25 klussen. Die
vinden voornamelijk plaats bij zorginstelling Daelzicht. NLdoet vindt dit
jaar plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart.
Naast de klussen bij Daelzicht
kan in Koningslust ook meegeholpen
worden aan het opknappen van
natuurpark Vlakbroek. Ook in
andere dorpen is er van alles te
doen. In Panningen (acht klussen)
is het bijvoorbeeld mogelijk een
jeu de boulesbaan te verbreden bij
buurtvereniging De Kronkel, een
afdak te maken op het Piushof of
leren een circusartiest te worden bij
atelier Oet de Verf.

Circusartiest worden

Op donderdag 1 maart moest de
Meijelse brandweer voor de eerste
keer naar natuurgebied ’t Zinkske in
Helenaveen. Een dag later werden de
Meijelse brandweerlieden wederom
opgetrommeld. In de vroege ochtend
van vrijdag 2 maart werd dit keer ook
de Panningse brandweer ingeschakeld
om mee te helpen. “De kans bestond
dat de brand zich zou kunnen uitbrei-

den vanaf ‘t Zinkske naar de Kwakvors,
een ander natuurgebied. Na controle
en het uitslaan van kleine brandhaarden met de vuurzwepen, is een
kans op overslag naar de Kwakvors
nihil”, liet de Meijelse brandweer op
Facebook weten.
Daarna was het een paar dagen
rustig waarna de Meijelnaren op
maandag 5 maart toch weer naar

het gebied moesten. “In het gebied
van ‘t Zinkske was door de wind her
en der weer inzet van de brandweer
nodig. Samen met de collega’s van
Neerkant en Deurne hebben we de
randen van het gebied gecontroleerd
en waar nodig afgeblust met water”,
aldus het brandweerkorps uit Meijel
op Facebook.
(Foto: brandweer Panningen)

In Baarlo (vijf klussen) kan onder
andere meegeholpen worden aan
de beugelbaan op de Soeterbeek en
kan er cake gebakken worden met
bewoners van het Kuukven. Bij het
zwembad in Kessel (vijf klussen) kan
geschilderd en schoongemaakt worden en bij de Sint Anthoniusmolen
worden allerhande activiteiten
ondernomen, zoals het plaatsen van
een nieuwe poort en insectenhotel
en diverse opruimwerkzaamheden.
In Egchel (één klus) is het mogelijk
festival EGOpop mee te helpen met
het maken van aankleding voor het
evenement.

Opruimen van het
5x-Beringenbos
In Maasbree (vier klussen) begint
men alvast met het maken van het
decor voor de Kindervakantieweek

in de zomer en het pimpen van balkonnen en tuintjes. Bij de Beringse
boswachterij De Kievit kunnen vrijwilligers meehelpen bij de voorjaarsschoonmaak en ook is het in
Beringe (vier klussen) mogelijk mee
te helpen bij het opruimen van het
5x-Beringenbos.

Opknappen
speelveldjes Meijel
Bij schutterij St. Urbanus in
Grashoek (één klus) kunnen vrijwilligers meehelpen met onderhoudsklussen die moeten gebeuren aan
het gebouw en het omliggende terrein. Ook in Meijel (twee klussen)
kan bij een schutterij meegeholpen
worden. St. Nicolaas wil een nieuwe
afrastering plaatsen. Bij de Meijelse
buurtvereniging Bemselkesvelt zijn
ze op zoek naar buurtgenoten die
mee willen helpen met het opknappen van de speelveldjes. Ten slotte
is het in Helden mogelijk wafels te
bakken met de bewoners van de
zorgwoningen aan de Ruijsstraat.
In 2016 en 2017 werden vijftig
klussen in Peel en Maas aangemeld
voor NLdoet. De actie is een initiatief van het sociaal fonds Het Oranje
Fonds en wil onder meer laten zien
hoe belangrijk vrijwilligers zijn in
onze samenleving. Kijk voor meer
informatie en alle aparte klussen op
www.nldoet.nl

NR.
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Baarlo volledig Hartveilig
Met het installeren van een AED bij de ingang van SLG-gebouw in Kuukven onlangs is heel Baarlo
nu Hartveilig. Het dorp had nog een klein stuk dat niet binnen de 6-minutenzone viel, maar dat is
door de nieuwe AED opgelost. In een 6-minutenzone bieden mensen binnen zes minuten de juiste
hulp aan iemand met een hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in.
Hiermee wordt de kans dat het slachtoffer overleeft aanzienlijk vergroot. Kijk voor meer informatie
over reanimeren, AED-gebruik en het opgeven voor een cursus op www.hartvoorpeelenmaas.nl

Annigje Primowees
Ik maak mij al jaren sterk voor een
rechtvaardig sociaal beleid, voor natuur
& milieu, betaalbaar wonen en fatsoenlijke
zorg voor ieder die dat nodig heeft.
Dat wil ik de komende jaren blijven doen!
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Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje,
zee op 300mtr afstand in Guardamar
del Segura 35km zuidelijk van
vliegveld Alicante. Meer info;
frans.huijs@home.nl

Op zondag 11 maart om 11.00 uur is de
zeswekendienst voor

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen frieslander belana
bintje. Vele soorten vollegrond- en
kasgroenten, goed en vers en niet
duur, 1 kg onbespoten prei 1eu.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.

Jan Gommans
in de Heilig Hart van Jezuskerk te Grashoek.
Langs deze weg wil de achtergebleven familie u
bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid
hebben genomen.
De vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid
hebben ons diep geroerd.
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat
een bijzonder persoon ‘Jan van Jeu’, niet alleen voor
ons, maar ook voor velen is geweest.
Tot ziens
Al weet ik dat je veilig bent
geborgen bij de Heer
de lege plaats blijft onvervuld
ik zie je hier nooit meer
Al weet ik dat je veilig bent
verlost van alle pijn
ik kan mijn vragen niet meer kwijt
kan nooit meer bij je zijn
Al weet ik dat je veilig bent
ik zoek en vind je niet
ik vraag het aan een lege lucht
of je mij hoort en ziet
Al weet ik dat je veilig bent
mijn hart wil er niet aan
dat jij, die ik niet missen kan
voorgoed bent heengegaan
Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer
maar als het donkert, zeg ik zacht
tot ziens, bij God de Heer

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.

Potgrondactie VC Olympia.
Zaterdag 10 maart grote potgrondactie
van VC Olympia! Van 10.30-14.00 uur
komen wij langs de deur in Panningen
en Egchel. Steun VC Olympia en koop
nu uw potgrond.

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude en
andere stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle computer. Karel Heines
Baarlo. Verdere tips & info: karelheines.nl
06 50 96 29 15.

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

Zwarte grond.
Te koop zwarte grond. Voor meer info
bel naar 06 53 46 10 29.

Autorecycling Kuijpers. Wij zijn
naarstig opzoek naar sloopauto’s.
Voor elke complete auto geven wij
150 euro. Voor meer info bel 06 50 24
65 04/077 303 15 70 Autorecycling
Kuijpers Rieten 6 te Beringe.
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Niet onverwacht maar veel te vroeg moeten wij afscheid
nemen van ons zeer gewaardeerd lid en onze vriend

Johan de Wit
Johan was met hart en ziel betrokken bij de activiteiten
van onze Lions Club. Sympathiek, trouw, eerlijk en
humorvol ging hij met ons om.
We wensen Annemiek, Eveline, Maurice en Matthijs
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Nieuwe puppycursus Kessel-Eik.
Op zaterdag 10 maart a.s. start
De Hondenschool Kessel-Eik weer
met `n leuke leerzame puppycursus
voor baasje en hond. Wees er snel bij!
Voor info: johnstoffels@ziggo.nl
Potgrondactie VC Olympia.
Steun VC Olympia en koop potgrond
tijdens de grote potgrondactie op
zaterdag 10 maart van 10.30-14.00
uur in Panningen en Egchel!
Nieuw: Cassandra Creatief is verhuisd
naar Grubbenvorst. Geopend dinsdag
t/m zaterdag. Verkoop van stoffen,
tricots, naai- en quiltbenodigdheden.
Kloosterstr.64a tel. 077 400 81 96.
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.
T.k. gevraagd landbouwmachine
ploegen/kopeg/spitmachine/
schudders/hark/maaier/kieper/
mesttank/weisleep/weibloter/tractor.
en vee/paardentrailers enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.
Weekendwerk.
Ben je 15+ en heb je groene vingers?
Wij bieden werk in onze groendienst
in de weekenden en vakanties!
Interesse? Bel 077 465 23 60 of mail
info@breebronne.nl
Te koop rundvleespakketten van
30 kg voor 6 euro per kg. Zit alles
in bief, runderlappen, sucadelap,
soepvlees, gehakt. Bij Wennekers
Helden tel. 06 27 17 86 68
mail: wennekers_45@hetnet.nl

Johan, we gaan je missen, maar je zult altijd
in onze herinneringen blijven!
Leden en bestuur Lions Club Peel en Maas

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

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

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Te huur gevraagd. Echtpaar, 65 jaar
zoekt vrijstaande of halfvrijstaande
huurwoning met garage aan de rand
van Panningen. Tel. 06 30 77 19 09.

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

Fien Bos
Uitvaartzorg

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Kitty en Twan: 077-3512798

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL
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GEPLUKT Kim Heijnen
en mam zitten al jaren bij de ‘Kuus
oeht Kepèl’ en ook de ouders van
Richard zijn echte liefhebbers. Dus
ook onze kinderen, Suus (11), Tijs en
Gies (allebei 9), gaan overal wel mee
naartoe. In het voorseizoen nog niet
alles, maar met de ‘vastelaovend’ zijn
er regelmatig avonden dat wij naar
huis willen en dat zij willen blijven.”
Kim en haar man doen graag
dingen met de kinderen. Dat komt ook
omdat ze bijna dezelfde interesses
hebben. Zo is het hele gezin lid van
voetbalvereniging VV Koningslust.
Kim sinds dit seizoen. “Hiervoor
heb ik altijd gevolleybald, eerst
in Panningen en later bij Vokon in
Koningslust. Maar er veranderden wat
zaken op het werk en vanwege de
gezinssituatie was het handiger om
een andere sport te gaan doen. Ik heb
in mijn ‘gloriejaren’ gezaalvoetbald en
dat vond ik altijd heel leuk. Daarom
ben ik sinds dit seizoen actief bij het
30+-damesteam bij de voetbalclub.
Het leuke is dat alle dames van het
team er hetzelfde in staan: het is voor
de gezelligheid en om even bezig te
zijn. We gaan na een wedstrijd ook
altijd de kantine in. Heel erg leuk.”

Oudervereniging en
oranjecomité

Kim Heijnen (38) woont in Koningslust, maar is van binnen een ‘echte Kepèlse’. Net als haar man Richard en
drie kinderen houdt ze van voetballen en ‘vastelaovend’ vieren. Hoewel ze tot haar 25e in Panningen woonde,
is Kim erg betrokken bij Koningslust en is ze bij de meeste evenementen in het dorp wel te vinden. Deze week
wordt Kim geplukt.
De drukste periode van het jaar
zit er eigenlijk alweer op voor Kim
en Richard. Ze zijn namelijk lid van

geweest, dus sinds die tijd ben ik ook
lid. Maar ‘vastelaovend’ vieren is mij
met de paplepel ingegoten. Ons pap

carnavalsvereniging De Brookhaze
en zijn bij vrijwel iedere activiteit
te vinden. “Richard is in 2004 prins

Als werk is Kim al vijftien jaar
actief bij zorginstelling Daelzicht in
Koningslust. Daar was ze voorheen
begeleider en sinds oktober 2015
netwerkcoach. “Ik ben eigenlijk het
eerste aanspreekpunt als het om cliënten gaat en ik ben voor de helft van
mijn uren nog gewoon werkzaam als
begeleider. Dan houd ik het contact
met de cliënten ook.” Contact is één
van de redenen dat Kim überhaupt
voor de zorg koos. Toch zit daar ook
verschil in. “Ik heb eerst stage gelopen
bij een ziekenhuis, maar dat beviel me

eigenlijk niet zo goed. Alle patiënten
zijn daar na een tijdje weer weg. Ik wil
wel een band creëren met mijn cliënten. Ze echt leren kennen.”
Kim werkt 32 uur in de week,
voetbalt nog en ze doet ook aan
bootcampen. Tussen al die dingen
door vindt ze ook nog tijd voor haar
drie kinderen. En niet alleen thuis.
Ze is ook nog voorzitter van de
oudervereniging van basisschool De
Springplank. “We organiseren de
activiteiten van de school. Zaken als
Sinterklaas, carnaval of een sportdag
regelen wij. Daarnaast ben ik ook lid
van het oranjecomité in Koningslust
dat de activiteiten met Koningsdag
organiseert. Ik vind het fijn om
betrokken te zijn bij de gemeenschap.
Dit soort zaken moeten we behouden
hier. Ik ben dan ook heel blij met
VCO-events die allemaal nieuwe
evenementen opzetten in het dorp.
We moeten samen zorgen dat zo’n
zaken niet verwateren.”

Brief van Buckingham
Palace
Kim geeft dus veel om
Koningslust. Toch blijft ze naar eigen
zeggen een ‘echte Kepèlse’. “Dat blijft
altijd wel, maar ik woon inmiddels
alweer dertien jaar hier samen met
Richard en de kinderen. Dan heb
je toch een band met het dorp.”
Het trouwen met Richard op 29 april
2011 leverde overigens nog een
mooie anekdote op. “We trouwden
op dezelfde dag als de Engelse
prins William met Kate Middleton.
Mam heeft toen namens onze
kinderen nog een kaartje gestuurd
naar Buckingham Palace en toen
kregen we een brief terug waarin
het koninklijk huis ons veel geluk
toewenste in ons huwelijk. Die brief
hebben we uiteraard goed bewaard.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Lokaal Peel&Maas bakte
bij Bakkerij Op de Beek

Oplossing vorige week:

Ieder jaar bakt Lokaal Peel&Maas voor het
goede doel. De bakproducten gaan dan naar
vrijwilligers of prachtige maatschappelijke
initiatieven in de gemeente Peel en Maas.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Vorige week was Lokaal voor de tweede
keer gast bij Bakkerij Op de Beek aan de
Kennedylaan in Panningen, onderdeel
van Dichterbij. De jonge bakkers met een
beperking hebben hier dagbesteding.

Dat ze er graag werken hebben we gehoord
en gezien. Het was weer een interessante
workshop bij een prachtig sociaal bedrijf.
De eerste gebakken taart werd uitgereikt
aan de vrijwilligers van het Plattelandshoes.
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Prijs voor De Zoes

‘Leukste restaurant van Limburg’ komt
uit Helden
Restaurant De Zoes uit Helden is maandag 5 maart uitgeroepen tot het leukste restaurant van Limburg en
van Peel en Maas. De landelijke verkiezing werd voor de zesde keer georganiseerd. De Heldense horecazaak
kreeg de meeste stemmen en een waardering van 9,34.

“Dat onze gasten ons nu al belonen met deze prachtige prijs is natuurlijk onbeschrijfelijk. Ik wil dan ook
iedereen die gestemd heeft hartelijk
bedanken”, aldus Frank van Meegen
van De Zoes. Hij kreeg de prijs in
Gorinchem overhandigd door actrice
en presentatrice Katja Schuurman.
Restaurants uit heel Nederland
kondenzich voor de verkiezing aanmelden. Daarmee maakten ze kans
op de titels Leukste restaurant van de
gemeente, Leukste restaurant van de
provincie en Leukste restaurant van
Nederland. Via sms en via de website
konden mensen op hun favoriete restaurant stemmen. De Zoes won met
570 stemmen en kreeg een punt van
9,34 gemiddeld. Daardoor kreeg het

familiebedrijf van Frank van Meegen
de titel Leukste restaurant van
Limburg, Leukste restaurant van Peel
en Maas en een gold award vanwege
een waardering hoger dan een 9.
In totaal deden 192 restaurants uit de
hele provincie mee aan de wedstrijd.
Ook uit Peel en Maas. Op D’n Berg uit
Helden eindigde op de 6e plaats met
236 punten, De Heere van Meijel uit
Meijel werd 14e, Bruiz uit Maasbree
25e, Mr.&Mrs. uit Panningen 28e,
Da Kepello uit Panningen 53e, Hotel
Restaurant Antiek uit Helden 96e,
Centraal Baarlo uit Baarlo op plek
97, oNz uit Panningen op de 103e
plek, Oranje Hotel uit Meijel op plek
121, Corsica! uit Kessel werd 161e en
De Neerhof uit Kessel 166e.

Het team van De Zoes

Vacature

De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker digitaal.
Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omgeving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | Exhibitions | Events
loopt voorop in deze veranderende wereld. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Eindhoven
en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische
Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 vakmensen en ruim 80 jaar ervaring
deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied van interieur, tentoonstellingen en events.
Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht team
in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit maar ook
collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw stempel te
drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding en inzet van
onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze medewerkers een
goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Donatie Coop
aan Zonnebloem
Supermarkt Coop Kessel heeft onlangs een cheque overhandigd aan Zonnebloem Kessel. Het geld werd bij elkaar gespaard
door klanten van de supermarkt die hun statiegeldbonnetjes
konden doneren. Coop verdubbelde het bedrag dat werd opgehaald. “Met het geld kunnen wij weer gezellige activiteiten
organiseren”, aldus Marlie Ottenheim van Zonnebloem Kessel.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors) op zoek naar:
nummer

Allround Meubelmakers
Uitvoerders
Werkvoorbereiders

2

STEM PUUR LOKAAL
•
•
•
•

mijn zorg is de zorg
iedereen doet mee!
voor een natuur in evenwicht
samen met u wonen, leven,
recreëren èn ondernemen
in Peel en Maas
• meer vrouwen in de politiek

Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl
of neem contact op met Noortje Versteijnen (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31
Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar vacatures@gielissen.nl
en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.

Saskia Vervoort
van den Heuvel
LIJST
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Bespreking poll week 08

Er moet een nieuwe burgeradviesgroep komen
De Sociale Raad is niet meer. De gemeenteraad besloot op dinsdag
20 februari na drie jaar de stekker te trekken uit het experiment
waarbij ingelote burgers de gemeente adviseerde over diverse thema’s.
In totaal vond 64 procent van de stemmers op onze website dat er
geen alternatief voor hoeft te komen. Die mensen gaven daarmee aan
geen behoefte te hebben aan een burgeradviesgroep die burgers meer
inspraak geeft, het blikveld van de raad verruimt en thema’s verdiept.
De Maasbreese Adelbert Bosker liet op de site weten dat burger-input

essentieel is, maar dat dit al in de vorm van politieke partijen gebeurt.
“Als het goed is staan zij midden in de samenleving en houden zij hun
oren en ogen open.” Op Facebook waren de stemmers verdeeld, wat
geen overtuigende uitslag gaf. In totaal gaf 59 procent aan dat er wél een
nieuwe adviesgroep moest komen, tegenover 41 procent nee-stemmers.
Theo Geurts stemde voor een nieuw burgerpanel: “Maar wel via debat
en discussie, niet door een simpel ja of nee te stemmen in de vorm van
referenda.”

Ik ben geïnteresseerd in de lokale
politiek
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Nog twee weken en dan mag Nederland weer in zijn of haar eigen
gemeente naar de stembus. De posteroorlog onder gemeenteraadspartijen is
losgebarsten, kandidaten doen er alles aan om zichzelf te profileren naar de
kiezers en er wordt regelmatig gediscussieerd over de zorg, wonen en welzijn in
debatbijeenkomsten.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn misschien wel de belangrijkste
verkiezingen voor Nederland. Niets komt dichterbij dan de gemeenteraad,
die direct door de inwoners wordt gekozen en de de meest lokale
vertegenwoordiging is. Wat zij beslissen, gaat over wat er in ieders achtertuin

gebeurt. Niet stemmen is niet meedoen aan de discussies en geen invloed
hebben op de samenstelling van de gemeenteraad. Dat maakt de lokale
politiek zo interessant.
Aan de andere kant bekijken vele mensen de verkiezingen ook met de
nodige scepsis. Want worden al die mooie beloften ook waargemaakt als het
stembiljet eenmaal in de bus is verdwenen en de grootste partijen bekend
zijn? “Wat ik ook stem, ze doen toch allemaal wat ze zelf willen”, wordt er dan
geroepen. Hoeveel invloed heeft die ene stem dan?
Ik ben geïnteresseerd in de lokale politiek. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Er moeten gemeentelijke ijsbanen komen > eens 51% oneens 49%

“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.

Wilsonbekwaam: en nu?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Menno en Mieke zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Uit hun
huwelijk zijn drie kinderen geboren, Lisa, Jarno en Bas. Zij wonen in een
grote vrijstaande woning, welke nog is belast met een kleine hypotheek.
Daarnaast hebben ze ook nog wat spaargelden. Ze hebben het goed voor
elkaar... totdat Mieke een hersenbloeding krijgt en zij opgenomen moet
worden in een zorginstelling.
Vraag: wie mag de belangen van Mieke behartigen?
Indien Menno en Mieke niks geregeld zouden hebben, is de enige mogelijkheid het aanvragen van een bewind via de rechter. Echter, door een bewind
heeft Menno voor een aantal handelingen wel de goedkeuring c.q. toestemming van de rechter nodig. Denk hierbij aan de verkoop van het huis, het
doen van schenkingen aan de kinderen en het doen van aankopen voor
een bedrag groter dan €1.500,00. Verder dient Menno jaarlijks schriftelijk
rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter. Deze beperkingen
worden vaak als belastend ervaren. Bovendien werkt de inschakeling van de
rechter vertragend in de afwikkeling van zaken.
Gelukkig hebben Menno en Mieke een levenstestament opgesteld. Hierin
heeft Mieke vastgelegd dat Menno al haar beslissingen mag nemen, indien
zij daartoe zelf niet meer in staat is. Menno mag dus alles regelen. Ook hebben ze vastgelegd dat de kinderen de beslissingen mogen nemen, indien
Menno en Mieke allebei niet meer in staat zijn om hun zaken te regelen.
Kortom, in een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had
willen regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen
worden, omdat men hiertoe niet meer in staat is, bijvoorbeeld door dementie
of een hersenbloeding.
Meer weten?
Meer weten over levenstestament? Neem contact met ons op of bezoek onze
gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
Zie onze website: www.consendo.nl

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

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K 1 0
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Bitterkoud
Winter. Eigenlijk waren we
alweer vergeten hoe dat
voelde. De afgelopen winters
waren ronduit zacht, met
soms warme kerstdagen en
vroege lentedagen in januari
en februari. Dat weet ik van
Facebook, want die herinnert
me eraan hoe het was een jaar
geleden. Maar vorige week
waren daar ineens weer echte
wintertemperaturen en dat
bracht even iedereen van z’n
stuk.
Strenge vorst, gecombineerd
met een Siberisch koude wind
deed iedereen weer hevig
verlangen naar warmte.
Dik ingepakt waagden we ons
nog wel buiten, maar beslist
niet langer dan nodig was. Als
je niet naar buiten hoefde bleef
je lekker binnen, dicht bij de
warmte. Maar het bracht ook
weer mooie dingen, zoals weer
kunnen schaatsen op natuurijs.
Bij ons in Baarlo nam het team
van Baarlo Battert het initiatief
om een ijsbaan te creëren. In
deze bittere kou was het hartverwarmend hoe iedereen zich
heeft ingezet om dit te kunnen
realiseren. Jong en oud gingen
rap op zoek naar schaatsen,
want dit was een unieke kans.
Het dorp liep uit en genoot,
zowel op als naast het ijs.
Na het discoschaatsen op vrijdagavond was het feest helaas
weer voorbij. Slechts een paar
dagen verder lijkt de winterkou
alweer een vage herinnering.
Want vandaag is er die eerste
heerlijke lentedag, slechts drie
dagen later. De zon schijnt
uitbundig, belooft de kou van
de vroege morgen snel te
verjagen. Straks zoek ik een
lekker zonplekje. Eerst in de
vensterbank met een boek en
vanmiddag geniet ik van mijn
eerste lentekoffie buiten in de
zon. Want later deze week
belooft het vooral weer regenachtig te worden. De brood
nodige zonvitamientjes pik ik
dus lekker vandaag mee. En de
energie die me dat gaat
brengen, kan ik later deze week
weer gebruiken voor de klussen
in huis. Laat de lente maar
beginnen!
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Geen stemwijzer
voor inwoners
Peel en Maas
Er komt geen Peel en Maas-stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Eenmansfractie Ton Hanssen diende bij de
laatste raadsvergadering op dinsdag 20 februari een motie in om te
onderzoeken of een gemeentelijke stemwijzer nog mogelijk was. De
gemeente gaf daarna aan dat dat het geval was, maar vier partijen lieten
weten niet mee te willen werken.

Plakoorlog op de borden
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dat is te zien op de aanplakborden die in de
diverse dorpen van Peel en Maas staan. De borden worden volgeplakt met hoofden van lijsttrekkers
en kandidaat-raadsleden. Soms zelfs zo fanatiek dat er over andere poster heen wordt geplakt.
Dat zorgt soms voor wat irritaties en spanningen tussen de partijen. AndersNu noemt het een
‘plakuitdaging’ om nog een plekje te vinden en stuurde deze foto in.

De gemeente onderzocht na
afloop van de raadsvergadering of de
stemwijzer nog mogelijk was binnen
de relatief korte periode en dat bleek
het geval te zijn. Nadat alle partijen
behalve AndersNu op 21 maart in
principe voor hadden gestemd,
met de opmerking dat het qua tijd
mogelijk moest zijn. Het CDA. PvdA/
GroenLinks en Lokaal Peel&Maas lieten
later weten de tijd te kort te vinden
om een kwalitatief goede stemwijzer
te maken. VVD en Ton Hanssen
wilden wel nog het stemhulpmiddel
realiseren. Om de stemwijzer mogelijk
te maken, moesten alle partijen hun
standpunten inleveren over bepaalde
zaken. Daarop zou een gespecialiseerd
bedrijf stellingen formuleren die door
burgers ingevuld moesten worden.

Uit de antwoorden zou dan een partij
vloeien die het beste bij de ingevulde
antwoorden past. Vier jaar geleden
was er wel een stemwijzer bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Ton Hanssen snapt niets
van de beslissing van de andere
partijen. “De stemwijzer kan
een hulpmiddel zijn, vooral voor
jongeren. En het kan de opkomst
met enkele procenten verhogen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2014 hadden we in Peel en Maas
een stemwijzer die door 1573 kiezers
geraadpleegd is. Volgens mij willen
de partijen, uitgezonderd de VVD,
gewoon geen stemwijzer. Ze willen
niet geconfronteerd worden met
concrete stellingen waarop ze liever
geen antwoord willen geven.”
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Lijsttrekkers Peel en Maas: Peter Craenmehr (AndersNu)

‘Ik ben de enige echte VVD’er in
de gemeenteraad’
De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels heel dicht bij gekomen. In onze serie over lijsttrekkers was
één partij nog niet aan bod gekomen. De lijsttrekker van AndersNu werd namelijk pas laat bekendgemaakt.
Panningnaar Peter Craenmehr stapte halverwege januari nogal plotseling over van Lokaal Peel&Maas naar
AndersNu en werd meteen gebombardeerd tot lijsttrekker.

tijd kregen veel spelers betaald om in
Panningen te komen voetballen, maar
ik kwam gratis. In mijn tweede jaar
werd ik topscoorder van de algehele
hoofdklasse.” Samen met Annie heeft
Peter twee zoons, een kleinzoon en –
dochter en is er nog een kleinkind op
komst.
Het is voor Peter wel vaker
voorgekomen dat hij zijn conclusies
trok als iets hem niet aanstond. Zo ook
bij zijn werk. In Venlo was Peter
maatschappelijk werker. Hij wees voor
de woningcorporatie woningen toe
aan woonurgenten. “Op een gegeven
moment moest ik gezinnen die het
niet meer konden betalen uit hun huis
zetten, omdat dat financieel beter was
voor de woningcorporatie. Zoiets kan
ik niet.”

Mensenmens

Na het overlijden van w
 ethouder
Arno Janssen koos Lokaal Peel&Maas
ervoor nieuwkomer Fred van Gulik
naar voren te schuiven als beoogd
opvolger. “Ik vind gevoel en open
communicatie heel erg belangrijk”,
vertelt Peter over zijn overstap.
“Als het bestuur tegen mij had
gezegd dat ze iemand anders meer
geschikt vonden als wethouder,
had ik dat geaccepteerd. Nu werd een

nieuwkomer boven de trouwe eigen
leden gekozen en dat terwijl ik de
goede dossierkennis had. Dat mag
hoor, maar toen heb ik mijn conclusies
getrokken.”

Gratis voetballen bij
SV Panningen
Het politieke avontuur van
Peter begon twintig jaar nadat hij

in Panningen kwam wonen. In
1979 verhuisde hij van Venlo naar
Panningen met zijn vrouw Annie.
Dat was handiger, aangezien hij
al een paar jaar voor hoofdklasser
SV Panningen voetbalde. “In Blerick
zei mijn trainer dat ik niet in het eerste
team kwam, omdat ik doordeweeks
niet kon komen trainen vanwege
militaire dienst. Ik ben eerzuchtig en
dat liet ik niet zomaar gebeuren. In die

Daarna ging hij aan de slag
als adviseur van verzekeringen en
hypotheken. “Dat klinkt niet als een
baan voor een mensenmens, maar ik
heb alleen polissen geadviseerd die de
mensen ook echt nodig hadden. Ik kan
alle klanten van toen recht in de ogen
aankijken.” Na eerst reïntegratiecoach
te zijn geweest, is Peter inmiddels
vrijwilliger bij mensen met dementie,
werkt hij als medewerker bediening
bij Partycentrum De Houbereij en als
chauffeur bij Stomerij van Hal. Zaken
waarbij hij bezig is met het zorgen
voor mensen. “Dat lijkt er allemaal
op te wijzen dat ik links ben, maar
ik vind mezelf de enige échte VVD’er
in de gemeenteraad. Ik ben er groot
voorstander van dat mensen voor

zichzelf opkomen en zelf dingen
oplossen, maar de overheid moet wel
voor mensen opkomen die dat niet
kunnen. Dat doet de huidige VVDfractie niet.”

Groot voorstander van
samenwerken
Zelf was Peter jaren lid van
de VVD. “Eind jaren 90 was ik
bevriend met een VVD-raadslid
en hij vroeg me of ik voor hem
in wat commissies kon zitten en
de informatie kon doorspelen.
Zo ben ik er in gerold.” Tot 2010
bleef hij bij de VVD. Toen gebeurde
iets herkenbaars. “Ik wilde de
volgende stap maken en wethouder
worden, maar het bestuur koos
voor iemand die zich net bij de
partij had aangesloten. Toen ben ik
als eenmansfractie verder gegaan,
totdat ik na gesprekken merkte dat
ik goed bij Lokaal Peel&Maas paste.
Vanaf 2012 zat ik voor hen in de
gemeenteraad.”
Peter noemt zichzelf een
gevoelsmens. “Het gevoel bij
AndersNu was beter. Lokaal
Peel&Maas laat zich te vaak leiden
door coalitieafspraken. AndersNu
is veel kritischer. Af en toe moet je
ruziën om zaken duidelijk te maken.
Maar boven alles ben ik een groot
voorstander van samenwerken.
We willen allemaal dat de burgers
van Peel en Maas het goed hebben
en dat bereik je alleen door samen
te werken. In de partij, maar ook in
de gemeenteraad.”

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek naar een

teamleider personeelsen salarisadministratie
(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking, dat is waar
NLW Groep voor staat. Wij werken nauw samen met gemeenten en werkgevers om iedereen optimaal en
duurzaam te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Zo ook met de gemeente Horst aan de Maas. Bij deze
gemeente liep bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden een traject met een kandidaat waarbij NLW Groep werd
ingeschakeld. Wij brachten de mogelijkheden van de kandidaat in kaart en toetsten zijn competenties.
Al vrij snel werd duidelijk dat buiten werken ‘in het groen’ een passende uitdaging is voor deze kandidaat.
We hebben toen contact gelegd met groenbedrijf Dolmans Monsdal (Limburg Noord); een van onze
samenwerkende partners. Na een intensieve periode is het traject inmiddels door alle partijen succesvol
afgerond en is de kandidaat per 1 februari jl. voorzien van een vast dienstverband bij Dolmans Monsdal.
Een samenwerking om trots op te zijn! Lees het hele succesverhaal op www.nlw.nl.

salarisadviseursalarisadministrateur
(beginnend)

assistent accountant
Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl

12

politiek

08
03

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

Einde Sociale Raad in Peel en Maas
Ook AndersNu heeft destijds groen licht gegeven om te starten met
een eerste proef, maar wel duidelijk met de nodige scepsis. Het grote
doel was onze burgers meer te betrekken bij het beleid van gemeente
Peel en Maas.Daar zou grote behoefte voor bestaan werd ons
voorgehouden.
Juist van dat uitgangspunt
bleek bij de start van de eerste Sociale Raad absoluut niets.
Noodgedwongen werd het aantal
deelnemers drastisch naar beneden
bijgesteld. Om toch aan dat ver-

laagde aantal van 35 deelnemers te
komen, moesten zowel de externe
projectleider zelf alsook een aantal
ingehuurde studenten op vrije zaterdagen veel deuren langsgaan om
mensen maar te bewegen toch deel te

nemen. Uit de evaluatie die opgesteld
werd door het extern bureau dat ook
voor de voortzetting verantwoordelijk
zou worden, lazen wij ook dat raadsleden van andere partijen niet voor
voortzetting van dit dure experiment
zijn. Desondanks stelde het college
voor om dit veel te dure experiment
dat wij het ‘linkse speeltje’ noemen
te verlengen voor 2018, 2019 en 2020.
Het moge duidelijk zijn dat onze fractie tegen dat voorstel gestemd heeft.

Gelukkig dacht het CDA en ook fractie
Hanssen daar hetzelfde over en stemden eveneens tegen dat collegevoorstel. Hierdoor was er een minderheid
voor voortzetting van dit experiment
en was het voorstel van de baan.
Daardoor kan het geld (ruim 40.000
euro voor 2018 aan meer nuttige
zaken besteed worden. Zo ziet u maar
weer dat de ‘waakhondfunctie’ van
AndersNu er wel degelijk toe doet.
Fractie AndersNu

Groot voorstander online referendum
Waarom raadplegen we in Peel en Maas de burgers nooit? Het is een
feit dat burgers meer direct mee willen beslissen, zeker op lokaal niveau.
Dit wordt niet geaccepteerd door de huidige politieke partijen. Dat kan je
geen democratie noemen.
Maar waarom zijn onze gevestigde politieke partijen tegen een
referendum? Zijn ze bang hun gezag
te verliezen en dat hun raadsvoorstellen sneuvelen? Is dat erg? Juist
niet, de burger heeft toch al weinig binding met de lokale politiek.
Daarom zouden de huidige politici

bereid moeten zijn om echt naar de
mening van de burger te luisteren en
die over te nemen. Directe democratie middels een online referendum is
landelijk een grote opgave, maar juist
lokaal in een kleine gemeenschap
heel goed mogelijk en eenvoudig in te
voeren. Het online referendum is een

peiling waar de burgers niet fysiek
bij aanwezig hoeven te zijn, maar via
internet eenvoudig hun mening kunnen geven. Dit is mogelijk op gemeentelijk- of dorpsniveau, afhankelijk
per onderwerp. Referendauitslagen
zouden bindend moeten zijn bij een
meerderheid van bijvoorbeeld 75
procent. Hoe ziet het online referendum eruit voor de gemeente Peel en
Maas? Heel eenvoudig en dat is de
kracht. Op een site wordt het onderwerp duidelijk beschreven met een

bijbehorende gedegen analyse. Ieder
huisadres ontvangt een brochure met
de volledige uitleg over het onderwerp en de online procedure van het
stemmen. De politieke partijen zijn
vrij om uitgebreid hun argumenten en
adviezen toe te lichten op het online
platform. Er zullen discussies ontstaan
onder de burgers op Facebook, in de
kennissenkring en in het verenigingsleven. Iedereen raakt betrokken, ook
de jongeren.
Lars Hanssen, Blanco lijst 6

Lokaal Peel&Maas kijkt tevreden terug
De afgelopen 4 jaar was Lokaal Peel&Maas vertegenwoordigd in het
college als grootste coalitiepartij. Onze beide wethouders Arno Janssen
en Roland van Kessel hebben ieder op hun eigen vakgebied veel bereikt
de afgelopen jaren. Onze vorig jaar overleden wethouder Arno Janssen
heeft helaas zijn werk niet volledig kunnen afmaken.
Veel grote projecten zijn door
beide wethouders opgepakt en
met steun van een raadsmeerderheid tot een goed einde gebracht.
Enkele van deze afgeronde projecten zijn de overdracht van het
zwembad De Waterloat, Dorpshart
Grashoek, het financieel ondersteunen van de hospice in Panningen
en Beringe Buiten. Ook het krediet
beschikbaar stellen voor de ver-

bouwing van de voormalige huishoudschool in Panningen tot een
gemeenschapsaccommodatie, was
een van de initiatieven waar Lokaal
Peel&Maas volledige steun aan heeft
gegeven. De talrijke vrijwilligers die
deze projecten mee hebben bedacht,
opgepakt en naar een goed einde
hebben gebracht verdienen alle lof.
Dit alles kan gewoon niet gerealiseerd
worden zonder hun tomeloze inzet.

Start nieuwe groepscursussen
14 maart 9.30 Meijel

14 maart 19.00 Helden
15 maart 19.45 Meijel

www.fitenslank.nl/yvonne-verhoeven
Bel voor meer info 06-24420470
Mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Wij als Lokaal Peel&Maas waarderen
deze inzet enorm. Op het gebied van
woningbouw is bijvoorbeeld het plan
Beckers in Meijel met alle belanghebbenden succesvol opgepakt, het gaat
nu ook echt gebeuren. Vele projecten
zitten nog in een ontwikkelfase zoals
Hof van Helden, ontwikkeling nieuwe
school in Meijel en Koningslust en
Dorpskern Helden. Op het gebied van
veiligheid zijn de doorgaande wegen
in Peel en Maas een belangrijk speerpunt. Ook de leegstand van gebouwen met het risico van verloedering
blijft onze aandacht houden, ook in de
komende raadsperiode.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Maatschap Verhoijsen-Verstappen
Groeze 18 5986 NT, Beringe

Ben jij op zoek naar een uitdaging in de varkenshouderij?
Gevraagd: kraamstalmedewerker
& medewerker vleesvarkenshouderij
in Beringe
Grashoek (M/V)
(M/V)
Gevraagd:
medewerker vleesvarkenshouderij
& zaterdaghulp in Beringe
enenGrashoek
Maatschap Verhoijsen-Verstappen
Maatschap
Verhoijsen-Verstappen is
is een
een gezinsbedrijf
gezinsbedrijfmet
metzeugen,
zeugen,vleesvarkens
vleesvarkensen
envleeskuikens
vleeskuikensop
opdrie
drielocaties
(Beringe,
Meijel
en
Grashoek).
De
werkzaamheden
doen
wij
samen
met
vijf
medewerkers.
Vanwege
de
ontwikkelocaties (Beringe, Meijel en Grashoek). De werkzaamheden doen wij samen met vijf medewerkers. Vanwege
de
ling
van
ons
bedrijf
zijn
wij
op
zoek
naar
een
kraamstalmedewerker
en
een
medewerker
vleesvarkenshouderij.
ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een medewerker vleesvarkenshouderij en een zaterdaghulp.
Wij bieden:
• Werken in team verband
• Verantwoordelijke, zelfstandige en uitdagende functie
• Ruimte voor doorgroei en ontwikkeling
• Goede arbeidsvoorwaarden

Wij verwachten:
• Interesse en ervaring in de varkenshouderij
heeft de voorkeur
• MBO werk- en denkniveau
• Zelfstandig werken en werken in teamverband

Spreekt deze vacature je aan?
Neem dan contact op met John Verhoijsen

Telefoon: 06-21244045 / 077-3076038
E-mail: john@verhoijsen.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De VVD geeft jongeren de ruimte
De VVD gelooft in de kansen voor iedereen, van jong tot oud. In
vrijheid en gelijkwaardigheid, niet praten maar aanpakken. Deze mentaliteit sprak mij al erg aan toen ik op 16-jarige leeftijd VVD-lid werd.
Op mijn 18e werd ik vrijwilliger
bij de VVD-fractie, met 20 jaar
kreeg ik een mooie vijfde plek op
de kieslijst. Hierdoor werd ik in
2014 met voorkeursstemmen in de
gemeenteraad gekozen. “Krijg je
wel de ruimte in de fractie”, werd
me vaak gevraagd. Mijn antwoord

is volmondig ja. Vanaf het begin
heb ik het vertrouwen gekregen om
woordvoerder te zijn van serieuze
portefeuilles zoals financiën,
belastingen, sport en bewegen en
jeugdzorg. Hierbij heb ik veel werk
voor de inwoners, vooral de jongeren,
van Peel en Maas mogen verrichten.

Ik heb me net zo lang hard gemaakt
voor camera’s voor de livestream
in de raadszaal totdat ze er waren.
Ook heb ik sterke invloed gehad op
de verlaging van de OZB-verhoging,
woningen voor jongeren, goede
en veilige sportaccommodaties,
soepelere evenementregels, ruimte
voor jongen met een eigen bedrijf et
cetera.
Opnieuw hebben nu veel
andere partijen de mond vol van

‘jongeren’, net als vier jaar geleden.
Er is maar één partij die daad bij
het woord voegt, jonge mensen op
een fatsoenlijke plek op de kieslijst
zet en ze ook de ruimte geeft in de
gemeenteraad. Kies daarom 21 maart
VVD lijst 3, nummer 3. Ik ben enorm
gemotiveerd om verder te gaan.

Teun Heldens (24),
raadslid VVD Peel en Maas

Bedrijfs- en verenigingsbezoeken
De verkiezingen komen eraan en dat betekent dat veel kandidaten
zich nét weer even wat meer willen laten zien op straat.
Uiteraard hoort deze campagne
erbij, maar wij zijn van mening dat je
met je voeten in de modder dient te
staan om te weten wat er speelt en
waarover wordt gesproken. Waar het
CDA Peel en Maas veel van heeft
geleerd, zijn de ruim 150 bedrijfs- en
verenigingsbezoeken die we de
afgelopen vier jaar afgelegd hebben.
Ondernemers, hun personeel en
verenigingsmensen lopen tegen
diverse zaken aan die te maken
hebben met het beleid van de

gemeente. Deze informatie is voor ons
erg waardevol om mee te nemen bij
de besluitvorming over diverse dossiers. Afgelopen vrijdagochtend waren
we op bezoek bij Detechco in Beringe.
Een vooruitstrevend bedrijf dat zich
bezighoudt met hightech bewerkingstechnieken voor de gasturbine-industrie en machinebouw. Deze
ondernemer gaf aan dat een snelle
internetverbinding op het industrieterrein een belangrijke voorwaarde is om
door te kunnen groeien. Iets waar het

CDA de afgelopen periode vaak mee
bezig is geweest en ook een belangrijke uitdaging in ziet voor de
komende jaren. Het kijkje achter de
schermen en het contact met de
mensen die samen Peel en
Maas maken, vinden we belangrijk en
zorgt iedere keer weer voor veel
nieuwe informatie. Onze fractie staat
uiteraard open om bij u op bezoek te
komen. Zijn er zaken waarover u ons
wilt bijpraten of wilt u gewoon een
kop koffie met ons drinken? Stuur dan
even een e-mail naar Roger Gielen.
Roger Gielen,
raadslid CDA Peel en Maas

Met Eric Geurts op de koffie bij Óppe Kóffie
Op zaterdag 3 maart brachten fractie en kandidaten van PvdA/
GroenLinks samen met gedeputeerde Eric Geurts een bezoek aan lunchroom Óppe Kóffie in Meijel. Niet alleen om daar te genieten van een
heerlijke kop koffie, maar vooral om met eigen ogen te zien en te ervaren hoe in deze lunchroom de medewerker centraal gesteld wordt.
Op een gastvrije manier
werden we daar door medewerkers
ontvangen. Met groot enthousiasme
legde Bertine ons uit hoe werken
en begeleiden op een passende
wijze afgestemd worden op
de kwaliteiten en beperkingen
van de medewerkers. Met een

rondgang door het bedrijf werd dit
bezoek afgesloten. Ons is op deze
zaterdagmorgen duidelijk geworden
dat Óppe Kóffie een belangrijke
bijdrage levert aan de emancipatie
van mensen met een psychische en
verstandelijke beperking en dat zij de
weerbaarheid van deze doorgaans
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kwetsbare groep verhoogt, zodat zij
zich ook buiten Óppe Kóffie veilig en
gewaardeerd kunnen gaan voelen.
Na dit bezoek werd de
St. Nicolaaskerk in Meijel nog even
aangedaan. Hier wilden we de
noodzaak voor het aangaan van
grootschalig onderhoud bekijken.
Na een gang door de kerk en de
beklimming van de toren kon er maar
een conclusie getrokken worden:
het groot onderhoud verdraagt geen
uitstel.
PvdA/GroenLinks

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Verkiezingen en referendum
Op woensdag 21 maart 2018 vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.

Referendum op 21 maart 2018
1. Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 5 februari als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas. Voor het
stemmen in een andere plaats in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer, moet
u een kiezerspas aanvragen.
2. Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
U kunt u het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer
zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur worden aangevraagd.
U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies
niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren… mag u niet stemmen.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen
met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl.

Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
Inmiddels zijn alle stempassen bij de kiezers in onze gemeente bezorgd. De kandidatenlijst (één
per huishouden) volgt op donderdag 8 maart.
Ontvang ik één of twee stempassen?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen naast burgers met de Nederlandse nationaliteit
ook burgers met een andere EU-nationaliteit stemmen. Hebt u een nationaliteit van buiten de
Europese Unie (EU), dan moet u vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn
van een geldige verblijfsvergunning.
Voor het raadgevend referendum kunnen alleen burgers met de Nederlandse nationaliteit
stemmen.
Stempas niet ontvangen of kwijtgeraakt?
U heeft een stempas ontvangen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018
een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan alleen persoonlijk bij de
medewerkers van het cluster Burgerzaken. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 20 maart
2017 12.00 uur. Let op: wij werken wel op afspraak!
Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen...
dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt
dat het identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal
5 jaar verlopen mag zijn.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen.
Op de stempas die u heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente
machtigen.
• Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet de ondertekening
niet! De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot
op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven
aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde
uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug
te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het
uitbrengen van uw volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem
moet tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen/referendum is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen; deze formulieren kunt u ook
downloaden via onze website www.peelenmaas.nl;
het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer worden ingediend,
waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is
verstrekt;
• degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 5 februari als
kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel
te nemen.

21 maart gemeenteraadsverkiezingen.

Drukke dag?
Je kunt stemmen van 07.30 tot 21.00 uur.
elkestemtelt.nl

300902026 WT A4 gemeenteraadsverkiezingen 2018.indd 2

11-12-17 15:07

Beperkte dienstverlening

Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van
ICT systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te
garanderen. Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we
gesloten of worden we tijdelijk beperkt in onze dienstverlening.
Donderdag 15 maart is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening:
Aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs)
en aanvragen van vergunningen is niet mogelijk. Voor de overige dienstverlening en de
Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur. Bij twijfel bel, app of mail ons.
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Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 13 maart 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 13 maart 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu
de link aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Restauratie kerken Meijel, Panningen en Helden (2018-007)
2. Project waterrecreatie Kessel (2018-008).
3. Uitwerking kaderstelling wonen (2018-017)
4. Onderzoek Rekenkamer Commisie (RKC) nieuwe besturen (2018-016)
5. Kaderstelling bestuur (2018-012)
6. Bestemmingsplan Uitbreiding Peelweg 40 (2017-001 - 2018-013)
7. 2018-015 Controleprotocol en normenkader 2017 (2018-015)
8. Motie “Wonen” van de VVD fractie

Gratis compost
Inwoners van de gemeente Peel en Maas
kunnen gratis een aanhangwagen (maximaal 2m3) compost ophalen. Compost
is een natuurlijke bodemverbeteraar.
Het stimuleert de groei van gewassen op
een milieuvriendelijke manier, het reguleert de waterhuishouding en zorgt
voor een natuurlijke balans in de bodem.
Compost is, gemengd met tuinaarde,
geschikt voor alle tuinplanten.
Zaterdag 17 maart 2018 van 8 tot 12 uur
Locatie: John F. Kennedylaan Panningen
Op het grasveld naast Kringloopwinkel
Allerhande, John F. Kennedylaan 211 in
Panningen.
Eénrichtingsroute
Het grasveld is alleen vanuit de afslag
bij de Gamma te bereiken, dit is een
eenrichtingsroute. Volg de borden
COMPOST. Ben er op tijd bij, want op = op

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.

Persbericht - Panningen, 6 maart 2018

Debat en verkiezingsavond
20 en 21 maart
Aan de vooravond van de verkiezingen op dinsdagavond 20 maart vindt het grote
lijsttrekkersdebat plaats in DOK6. De ontknoping van de verkiezingsavond kunt u
21 maart live bijwonen in DOK 6.
Lijsttrekkersdebat
Aan de vooravond van de verkiezingen op dinsdagavond 20 maart 2018 vindt het grote
lijsttrekkersdebat plaats in DOK6. Onder leiding van Frans Pollux gaan zes lijsttrekkers
in debat over onderwerpen die inwoners van Peel en Maas zeker aan gaan. Wilt u er
bij zijn, laat het ons weten via debat@peelenmaas.nl. Dit in verband met de plaatsing
van het publiek in de zaal. Aanmelden kan tot en met 19 maart. Vanaf 19.30 uur bent
u van harte welkom. Kunt u er niet bij zijn? Het debat wordt ook live uitgezonden door
Omroep Peel en Maas tv.
Verkiezingsavond
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de
verkiezingsavond kunt u in DOK 6 onder het genot van een drankje via een groot scherm
de ontwikkelingen volgen. Voorlopige uitslagen worden gepresenteerd en u kunt genieten
van muzikale talenten uit onze gemeente. Inloop vanaf 22.30 uur, het programma begint
om 23.00 uur. Deze avond is voor iedereen die de uitslagen van de verkiezingen wil volgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas,
Dirk Voermans, team Communicatie, telefoon 06-23 24 45 81 of (077) 306 66 66,
Panningen.
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Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

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

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

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik krijg een goed gevoel
als een klant blij is
met zijn aankoop’
frank

16

jongeren

08
03

15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Imke Kessels
14 jaar
Baarlo
Den Hulster

Wat voor studie zou je willen doen?
Dat weet ik nu nog niet precies, maar
iets met sport of fysiotherapie zou
me wel leuk lijken. Ik zit nu in havo 2
en heb nog een jaar de tijd om een
profielkeuze te maken. Ik zou wel een
richting willen kiezen waarmee je verder kunt op het gebied van sport en
gezondheid.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Dat was het advies van de KNVB, om
naar een grotere club over te stappen
om me verder te kunnen ontwikkelen
op het gebied van voetbal. Ik ben toen
ik 11 jaar was van VV Baarlo overgestapt naar Sportclub Irene in Tegelen.

Wat is je hobby?
Ik heb maar één echte grote hobby
en dat is voetballen. Ik was 5 jaar
toen ik voor het eerst ging voetballen.
Inmiddels is die hobby mijn grote passie geworden. Ik voetbal momenteel
bij Sportclub Irene tussen de jongens
en nog twee andere meiden in de
O15-1. Daarnaast train ik tweemaal per
week bij de KNVB regio zuid in Sittard.
Ook via school train ik mee met de
jongens van VVV Venlo.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Ik woon heel graag in Baarlo. Maar
het hangt natuurlijk ook van mijn
werk af waar ik later ga wonen. Het
zou mooi zijn als ik bij een profclub zou kunnen voetballen zoals
Barcelona en daar dan ook woon. Dat
kan natuurlijk ook in Nederland of
Duitsland zijn, maar in Spanje is het

aan
Imke Kessels

natuurlijk wel vaker mooi weer.
Welke app gebruik je het meest?
Ik gebruik Instagram en Snapchat het
meeste. Die gebruik ik dagelijks om
foto’s te bekijken die anderen erop
hebben gezet. Zelf ben ik niet zo actief
met het posten van foto’s.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Dan koos ik voor 20 jaar denk ik.
Want dan ben je nog best jong en kun
je nog veel dingen ondernemen, maar
je hoort ook al meer tot de volwassenen. Ook is het dan handig dat je
dan een rijbewijs hebt waardoor je
niet meer voor alles de fiets hoeft te
pakken of je ouders je overal naar toe
moeten brengen.
Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Dan zou ik een heel groot huis kopen

waar we met zijn allen gaan wonen.
Met een binnen- en buitenzwembad,
een groot voetbalveld en een aparte
bioscoopkamer. Als er dan nog geld
over is, koop ik nog een leuk vakantiehuis in een tropisch land.
Wat voor soort muziek luister je
vaak?
Ik vind verschillende soorten muziek
leuk, daarom luister ik graag naar de
top-50. Vooral Nederlandstalige rapmuziek zoals Lil’ Kleine, Ronnie Flex en
Broederliefde zijn op dit moment mijn
favorieten.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik eerst voetbaltraining. Als ik daarna thuis ben, kijk ik
het liefste tv of ik spreek af met vriendinnen. Op zaterdagavond kijk ik ook
meestal tv, lekker chillen op de bank.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomertijd, dan is het meestal lekker weer en daarin valt de langste
vakantie. Even geen school en lekker op vakantie naar Oostenrijk waar
je lekker kunt zwemmen en voetballen. Maar de kersttijd vind ik ook altijd
heel speciaal en gezellig met familie
bij elkaar.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Naar Barcelona. Vorig jaar met Pasen
had ik daar een internationaal voetbaltoernooi met de meiden van de KNVB.
Dat was een fantastische ervaring
en we hebben het toernooi ook nog
gewonnen.
Wie is jouw leukste schoolvak?
Mijn leukste schoolvak is wiskunde. Op
de lagere school vond ik rekenen ook
altijd al erg leuk om te doen. Het leuke
aan dit vak vind ik dat je niet heel veel
uit je hoofd hoeft te leren en dat je in
de les al aan de slag kunt gaan met de
opdrachten van het huiswerk.
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik zou liever willen dat ik hoor wat
iedereen denkt, ook wel handig met
toetsen. Ik denk alleen dat ik zelf helemaal gek zou worden van al die geluiden om me heen. En misschien hoor je
dan ook wel dingen over jezelf waar je
niet blij van wordt.
Heb je een bijbaantje?
Nee ik heb geen bijbaantje, daar
heb ik ook helemaal geen tijd voor.
Ik heb zes maal per week voetbaltraining en naast al het huiswerk is er
dan nog maar weinig vrije tijd over.
Die besteed ik nu nog liever aan leuke
dingen zoals film kijken, Netflixen of
tijd doorbrengen met vriendinnen, dan
aan een bijbaantje.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Ik ben meestal precies op tijd of iets
te vroeg. Ik ben nog nooit te laat op
school of op een training gekomen.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto
te gaan voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene of jezelf dan op! Stuur een mail met vermelding van contactgegevens van die persoon naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

TED-talk
Wellicht heb je weleens
gehoord van een TED-talk.
Een TED-talk is een soort
hoorcollege dat gehouden
wordt door mensen over de
hele wereld. De onderwerpen
variëren van schokkende
levensverhalen tot grappige
ervaringen. Al deze lezingen
kun je online vinden op
YouTube of hun website.
Tijdens onze geschiedenisles
zet onze geschiedenisleraar
weleens een TED-talk op. Zo liet
hij ons er laatst een zien van
een auteur genaamd Yuval
Noah Harari. In de lezing
genaamd ‘What explains the
rise of humans?’ legt hij uit hoe
mensen gestegen zijn van
onbeduidende apen tot leiders
van de wereld. Volgens hem
komt dit door het feit dat wij in
groepen beter functioneren dan
andere dieren. Als voorbeeld
neemt hij een eiland en een
voetbalstadion; als je een mens
en een chimpansee samen op
een onbewoond eiland zet om
te overleven, is de kans groot
dat de chimpansee het beter
doet dan de mens. Echter, als je
de een stadion vult met chimpansees, zal dit veel slechter
gaan dan dat je het vult met
mensen.
Ook legt hij uit dat de mens
in twee werelden leeft;
de concrete en abstracte
wereld. Dingen zoals bergen,
bomen en appels bestaan recht
voor onze ogen. Dingen zoals
geld, rang, werk, en school zijn
door de mens ‘verzonnen’.
Natuurlijk kun je een briefje van
10 euro waarnemen, maar als je
dit aan een chimpansee geeft,
zal hij je hiervoor niks terug
geven. Het feit dat wij de ‘leiders’ van de wereld zijn, komt
simpelweg door onze fantasie.
Ik vind TED-talks interessant
om te horen. Sommigen geven
je een ander beeld van dingen
die je wist of dacht te weten.
Ook kun je nieuwe dingen leren
zonder dat je op school in een
klaslokaal hoeft te zitten. Ik zou
het zeker aanraden om een keer
een TED-talk te kijken.
Lique
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Einzelgängeroptocht in Kessel-Eik

‘We gaan er 111 procent tegenaan’
Carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik organiseert dit jaar de Einzelgängeroptocht in samenwerking
met provinciale omroep L1. Tijdens halfvasten, op zondag 11 maart, lopen 111 eenlingen door de straten van het
800 inwoners tellende dorp. “De hele provincie kijkt live mee, dus we willen ‘Eik’ gewoon goed neerzetten”,
aldus de Eikkaters.

een hoop zaken geregeld worden.
Met financiële steun van gemeente
Peel en Maas, provincie Limburg en
andere sponsors kwamen we heel
ver.” Er kwam een groep die de
pr en marketing regelde, anderen
verzamelden zich in een horecawerkgroep en weer anderen werden
verantwoordelijk voor de opbouw en
aankleding van de feesttent op het
Mariaplein. Daar vindt zaterdagavond
10 maart het halfvastenbal plaats als
‘opwarmertje’ met een optreden van
rockband Fever of Life.

Vijf- tot tienduizend
bezoekers

John Gubbels, Harry Hesen en Rob van Herten
van CV De Eikkaters op het Mariaplein
De Einzelgängeroptocht vindt
elk jaar plaats met halfvasten, de
vierde zondag in de vastentijd, en
wordt georganiseerd door L1 samen
met een Limburgs dorp. De naam
halfvasten is afgeleid van het feit dat
op die dag de vastentijd halverwege
is. De optocht vindt altijd plaats in een
dorp met maximaal 1.111 inwoners
en aan de tocht mogen maximaal 111
eenlingen meedoen. Overal komt het
cijfer 11 in terug; het gekkengetal

waar ‘vastelaovend’ om draait.
Carnavalsvereniging De Eikkaters
ontving op 26 maart 2017 in Mechelen
de organisatievlag van de optocht,
waarmee het stokje officieel werd
overgedragen.
De voorbereidingen voor het
organiseren van de optocht startten al
in het najaar van 2016, vertelt Harry
Hesen, vorst van de Kessel-Eikse
carnavalsvereniging De Eikkaters.
“Er moest een hoop geregeld worden

op het gebied van papierwerk bij
gemeente Peel en Maas en provincie
Limburg. Er moesten natuurlijk
de nodige vergunningen worden
aangevraagd en de weg moet
bijvoorbeeld worden afgesloten.
Nadat we begin 2017 een definitief ‘ja’
hadden gekregen voor het organiseren
van de optocht, hebben we het verder
opgepakt. Er moest een route worden
uitgestippeld, werkgroepen worden
gevormd en verder moesten nog

Muziekdiploma’s voor
Maasbreese kinderen
Ruim 100 kinderen en jongeren uit Maasbree hebben na afloop van de voorstelling Don’t Stop The Music op
zondag 4 maart hun basismuziekopleiding-diploma gekregen in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Dat was
omgetoverd tot een Top 2000-café.

De carnavalsvereniging merkte
al snel dat er meer bij kwam kijken
dan gedacht. “De gemeente had
ook nog weinig ervaring met het
faciliteren van grote evenementen als
een OLS of de Einzelgängeroptocht”,
aldus oud-prins en bestuurslid Rob
van Herten van de Eikkaters. “Bij de
gemeente wist men niet direct wat er
qua vergunningen en voorzieningen
geregeld moest worden. Maar dat
is uiteindelijk helemaal in orde
gekomen.” Op zondag gaat het
dorp tussen 13.00 en 17.00 uur ‘op
slot’. “Dan kunnen auto’s er even
niet in”, aldus Van Herten. “Maar bij
calamiteiten moeten hulpdiensten
natuurlijk wel toegang hebben, dus
ook daar is van alles voor geregeld.
Daarbij moet het verkeer goed
georganiseerd worden, want bij goed
weer worden er tussen de vijf- en
tienduizend bezoekers uit de hele
provincie verwacht in ons dorp van
achthonderd inwoners. ”

In totaal steken ruim zeventig
vrijwilligers op zondag 11 maart
de handen uit de mouwen. “We
hopen dat alles goed gaat, maar
natuurlijk weten we achteraf pas wat
een evenement van zulke grootte
voor een klein dorp als Kessel-Eik
betekent”, aldus Hesen. “Wat we
wel al hebben gemerkt, is dat het
dorp de optocht draagt. We hebben
veel hulp gekregen van inwoners
die mee willen helpen ‘Eik’ op de
kaart te zetten.” Voorzitter van de
carnavalsvereniging John Gubbels
voegt eraan toe: “Kessel-Eik is
vanwege het aantal inwoners ook het
enige dorp in Peel en Maas dat deze
optocht kan organiseren. Daarbij is de
tocht voor het eerst weer in NoordLimburg en de hele provincie kijkt
zondag live mee. Ons doel? Het dorp
netjes neerzetten, alles gewoon
goed regelen en er een topfeest van
maken.” Van Herten: “We gaan er 111
procent tegenaan.”

‘Alles gewoon goed
regelen’
Het programma start op zaterdag
10 maart om 20.00 uur in de tent op
het Mariaplein. Daar treedt Fever of
Life op. De Einzelgängeroptocht begint
zondag 11 maart om 13.00 uur. De
route begint op de Maasstraat bij de
Rijksweg, gaat in zuidelijke richting
naar Karreweg-Zuid en vervolgens
via de Lindelaan en Schoolstraat naar
het Mariaplein. De optocht wordt live
uitgezonden door L1.
Kijk voor meer informatie
over de Einzelgängeroptocht op
www.cvdeeikkaters.nl

KIES-groep kinderen in echtscheidingssituaties,
gespreksgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar om te leren
omgaan met een scheiding. In de KIES-groep gaan we
spelenderwijs aan de slag om de scheiding te verwerken.
Bij voldoende interesse starten we op 26 maart,
aansluitend aan schooltijd. Voor meer informatie of u
aanmelden kunt u mailen naar veerkracht@vorkmeer.nl.
Kinderen het huis uit: Gespreksgroep voor ouders van
volwassen kinderen die moeite hebben om zelfstandig
te worden. Obv een maatschappelijke werker delen ze
tips, wisselen ervaringenen/ideeën uit om op een andere
manier met hun kind in gesprek te gaan. De groep start bij
voldoende deelnemers. Voor meer informatie of u aanmelden
kunt u mailen naar amw@vorkmeer.nl.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

De kinderen lieten diverse nummers uit de lijst horen, zoals Rolling
in the Deep van Adele en Happy van
Pharrell Williams. Daarna kregen de
kinderen het diploma voor de basismuziekopleiding die ze met succes af
hadden gesloten. Dit waren Joes ter

Voert, Thies Maessen, Jip Broekmans,
Chris van der Sterren, Daan Hillen,
Emiel Thijssen, Lasse van Reen, Trenn
Giesen, Jarno de Brouwer, Douwe
Nijen Twilhaar, Teun Nijen Twilhaar,
Stijn Peters, Rick Hammen, Sofie
Vrenken, Sielke Seelen, Lucie Schreurs,

Donna Daemen, Julie Huijs, Mico
Hoex, Lisa Hoex, Marissa Thomas,
Annemijn Thomas, Evi Hermans, Sara
Peeters, Fleur Smeets, Ise van der
Sterren, Evi Geboers, Loes Tielen, Laura
Heijnen, Lindsay van de Beucken, Lars
Blomen en Gijs Jacobs.

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559
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Zonnebloem Meijel
vijftig jaar oud
De Meijelse afdeling van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem zag vijftig jaar geleden het levenslicht.
Om het jubileum te vieren, houdt de vereniging een feest op woensdag 14 maart in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel.

Hofzengers willen
gastzangers
De Baolderse Hofzengers willen het concert dat ze houden tijdens
de drie weken durende kunstmanifestatie Baarlo Steengoed! in juni
opluisteren met gastzangers. De mannenzanggroep is door de
organiserende stichting Baarlo Leeft uitgenodigd een concert te houden
tijdens het evenement.
Bij Baarlo Steengoed gaat een
zestal beeldende kunstenaars, afkomstig uit de hele wereld, uit ruwe blokken steen enkele ware kunstwerken
creëren die naderhand aan Baarlo
geschonken zullen worden en bij het
800-jarig bestaansfeest van Baarlo
in 2019 een prominente plaats in het
dorp krijgen. Het evenement duurt
van zaterdag 9 tot en met zondag
24 juni. Het publiek van Baarlo Leeft
kan naast de kunstwerken ook kijken

naar allerlei culturele activiteiten.
Eén van de optredens wordt verzorgd door de Baarlose Hofzengers
op vrijdag 22 juni. Omdat de zanggroep het groots wil aanpakken,
roept het iedereen op als gastzanger
mee te doen zonder verdere verplichtingen. Neem voor meer informatie
contact op met Herman Ewalds via
077 477 26 94 of hermanewalds@
ziggo.nl of met Theo Metselaars via
06 22 90 69 95 of theo@latomis.nl

Inloopavond
Brandweer Panningen
De organisatie van het
jubileumfeest ging op zoek naar
de mensen van het eerste uur.
Die vanaf het begin betrokken waren
bij De Zonnebloem. “Oude notulen,
krantenknipsels, plakboeken en
brieven werden doorgespit op zoek
naar namen en gegevens van oudvrijwilligers”, laat de organisatie
weten. “Die lijst groeide uit tot
wel negentig namen. De zoektocht
erheen leverde namen op van dertig
dames en heren die nog in leven zijn.

Dus ook die werden opgesnord en
uitgenodigd.” Tijdens het bekijken
van de oude papieren, kwam de
organisatie een grote variatie aan
activiteiten tegen die De Zonnebloem
door de jaren heen organiseerde.
“Individuele bezoekjes, busreizen,
vakanties, kien-middagen, paasen kerstvieringen, bedevaarten,
vergaderen in het groenekruisgebouw, collecteren in en bij de
kerk, donateurs werven en de feesten
in zaal Jaspers. Kortom: er is veel te

delen.” De feestmiddag bij D’n Binger
wordt mede mogelijk gemaakt door
de Spek de kas-actie van de Jumbo
en steun van de Rabobank. De zaal
van het gemeenschapshuis is vanaf
15.00 uur geopend en het programma
duurt van 15.30 tot ongeveer
19.45 uur. Het feest is bedoeld voor
alle mensen die door de jaren heen
vrijwilliger of gast zijn geweest bij
De Zonnebloem. Neem voor meer
informatie contact op met Rieky
ter Elst via 077 850 15 33.

De deuren van de brandweerkazerne in Panningen gaan woensdag
14 maart open voor bezoekers. Wie geïnteresseerd is in het vak van een
vrijwillig brandweerman- of vrouw kan tijdens de inloopavond meer te
weten komen hierover.
Tijdens de inloopavond zijn
brandweervrijwilligers van de post
Panningen aanwezig om informatie te
verstrekken en vragen te beantwoorden over het werk dat een vrijwilliger
bij de brandweer doet. “Het blussen
van branden is het eerste waar je aan
denkt bij de brandweer. Maar dat is

het niet alleen, we doen zoveel meer”,
aldus Brandweer Limburg-Noord op
haar website. De inloopavond duurt
van 19.30 tot 22.00 uur en vindt
plaats bij de kazerne op de John F.
Kennedylaan in Panningen. Kijk voor
meer informatie over de brandweer op
www.brandweer.nl/limburg-noord

Brandblussercontrole
in Meijel
De brandweerpost Meijel houdt op zaterdag 10 maart een brandblussercontrole in de eigen kazerne.
Iedereen kan langskomen om de handbrandblusser te laten keuren door een gespecialiseerd en gecertificeerd
bedrijf. De kazerne aan de Randweg is geopend van 09.00 tot ongeveer 13.00 uur.

Kickbox-gala terug
in Panningen
Na een afwezigheid van bijna vier jaar wordt er op zaterdag 10 maart
weer een kickbox-gala gehouden in Panningen. Appie’s FightGym
organiseert dan Kickbox Heroes in sporthal Piushof. Deelnemers zijn
afkomstig uit de eigen regio, maar ook internationale vechtsporters
maken hun opwachting.

Materiaalkosten van een eventuele
reparatie zijn niet inbegrepen. Deze
moeten na de controle contant worden
afgerekend. Bij grote bedragen is
het mogelijk om een factuur te
ontvangen. Naast de controle voor

particulieren is het op vrijdag 9 maart
ook voor bedrijven mogelijk om
de blusmiddelen te laten keuren.
Die controle vindt dus plaats op de
bedrijven zelf. Aanmelden van een
bedrijf kan door een mail te sturen

naar info@vanbusselbrandbeveiliging.
com of te bellen met 06 43 80 05 95.
Voor meer informatie over de
controles kunt u contact opnemen
met Mark van Rooij tussen 18.00 en
19.00 uur via 06 10 88 88 68.

Appie Kebli uit Helden (‘Heroes’
in het engels vertaald) begon in
2016 een eigen vechtsportschool in
Panningen, nadat hij al tientallen jaren
actief was bij andere vechtscholen.
De boksring is voor hem al jaren
bekend terrein, als vechter, maar ook
als begeleider. De sporthal opent op
10 maart om 15.00 uur de deuren voor
het gala. Om 16.00 uur beginnen de
eerste gevechten. Vechtsportscholen

Team Holzken uit Helmond, Body Style
uit Venlo, Siam Gym uit Valkenswaard,
Ubeda Sports uit Nijmegen,
Oosterbaan Gym uit Rotterdam en
Mansouri Gym uit Helmond leveren
vechters. Ook komen er drie teams uit
België en één uit Duitsland. Het programma bestaat uit jeugd, nieuweling,
C- en B-klasse partijen. Dansschool
Fresh Label Studios komt een optreden
verzorgen tijdens het vechtsportgala.
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Gemengd Kerkkoor Baarlo vijftig jaar

Speciale hoogmisviering
vanwege jubileum koor
Het gemengd kerkkoor van Baarlo viert op woensdag 14 maart haar vijftigjarig bestaan. Dit wordt gedaan
door het opluisteren van de hoogmis, gevolgd door een kleine receptie, op zondag 18 maart in de parochiekerk
in Baarlo. Dan staat de jubilerende groep op het priesterkoor om de Messe Brève van Charles Gounod te zingen.

verenigingen 19
Björn Willunat

Nieuwe hoofdtrainer
voor handbaldames
Bevo
Björn Willunat uit Venlo wordt vanaf 16 april de nieuwe hoofd
trainer van de dames 1 selectie van handbalvereniging Herpertz Bevo
Hc uit Panningen. Willunat volgt Maurice Janssen op, die onlangs zijn
vertrek aankondigde.
De nieuwe hoofdtrainer kijkt met
plezier uit naar de samenwerking,
zo laat hij weten. “Het is een mooie
uitdaging om de dames weer terug
omhoog te brengen. Dit zal even tijd
nodig hebben, maar er liggen veel
mogelijkheden binnende vereniging”, aldus Willunat. De Venlonaar

was jarenlang doelman bij Handbal
Venlo en trainde onder meer in de
Duitse Regional-liga, was assistent-bondscoach bij de dames van
Jong-Oranje en trainer bij de dames
van handbalclub DFS Arnhem.
Als trainer is hij ook verbonden aan
HandbalSchool Valuascollege.

Straotzitting
Dörp steunt
jeugdorganisaties
Bij de tweede editie van Straotzitting Dörp in Helden die plaatsvond
op zaterdag 11 februari werd 1.000 euro binnengehaald voor het goede
doel. Dat werd verdeeld over drie organisaties voor de Heldense jeugd:
Jong Nederland Helden, Kindervakantiewerk Helden en de
Kingerfiëste Helje Dörp.
Op 14 maart 1968 werd het
kerkelijk dameskoor opgericht
in Baarlo, met als doel de
kerkelijke diensten bij huwelijken,
jubilea, uitvaarten en de mis op
zaterdagavond muzikaal aan te
kleden. Het kerkelijk mannenkoor
had daar niet altijd de gelegenheid
voor, zo vertelt het huidige koor.
“In 1990 gingen mannen het koor

versterken, waardoor er vierstemmig
gezongen kon worden. Het aantal
vieringen in de kerk daalde in de
loop der jaren, maar de goede sfeer
in het koor is gebleven.” Momenteel
bestaat het gemengd kerkkoor uit
51 leden.
Om het vijftigjarig bestaan
te vieren, treedt het koor zondag
18 maart tijdens de hoogmis

op. Dit gebeurt vanwege het
jubileum vanaf het priesterkoor in
plaats van het oksaal bovenin de
kerk. “Een prachtige, romantisch
klinkende mis”, aldus het kerkkoor.
De mis begint om 09.30 uur in de
parochiekerk in Baarlo. Na afloop
is er gelegenheid om het koor te
feliciteren in het kerkzaaltje en is er
koffie met wat lekkers.

Onderscheidingen schutterij
St. Willibrordus Meijel
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel heeft tijdens de jaarvergadering op vrijdag 2 maart twee
jubilarissen gehuldigd en de twee beste schutters van het afgelopen jaar onderscheiden.
Angelique Stultiëns en Truus Strijbos kregen een bloemetje omdat ze al 40 jaar lid zijn van de
vereniging en de OLS federatie schuttersbond Juliana. Daarnaast kreeg Corrie Ghielen een trofee
omdat ze de beste schietresultaten had behaald in de A-klasse. Net van Deursen werd tot beste
schutter benoemd van de B-klasse. (Foto: Net van Deursen, Truus Strijbos, Angelique Stultiëns en Corrie Ghielen)

Jong Nederland Helden kreeg
400 euro van de organisatie,
Kindervakantiewerk Helden en de
Kingerfiëste Helje Dörp ontvingen
allebei 300 euro. “Zo draagt niet
alleen de middag zelf, maar ook de
opbrengst een belangrijk en maatschappelijk steentje bij aan lokale

bewoners, verenigingen en stichtingen”, laat de organisatie van
Straotzitting Dörp weten. “Dankzij de
vrijwilligers, sponsoren, belangeloze
optredens van de artiesten en de
vrijwillige donaties kan de organisatie een aantal goede doelen voor de
jeugd financieel blijven steunen.”

Heeft u net als wij
een hekel aan
politieke spelletjes?
Stem:

www.anders-nu.nl

Lijst 5
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Kraker uit de kelder

Verdiende overwinning
Maasbree op Sevenum
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Het was een vol huis bij de kraker uit de kelder van de Lotto Ereklasse beugelen tussen De Treffers uit
Maasbree en de tegenstander uit Sevenum op zaterdag 3 maart. Na een 5–0 nederlaag een week eerder voor de
Maasbreenaren stond er nu een mooie 4-1 overwinning op het scorebord.

Tweede kampioenschap hockeysters MA1
De meisjes van hockeyclub Peel en Maas zijn onlangs voor
de tweede keer dit seizoen kampioen geworden. Na het
kampioenschap op het veld afgelopen november pakten de
dames onder leiding van coach Noud van Looijen ook de titel in
de vierde klasse van de zaalcompetitie.

HSV verliest,
Bree 4.5 pakt zege
Door: schietverenigingen HSV en Bree 4.5
Waar HSV uit Panningen op zaterdag 3 maart flink de boot inging
tegen koploper Het Trefpunt uit Sevenum, wisten de schutters van Bree
4.5 op dezelfde dag wel de winst te pakken. De Maasbreenaren waren
te sterk voor Het Wapen uit Velden.
HSV verloor uit in Sevenum met
866-812. Tegen de kampioen van
afgelopen jaar en momenteel koploper kon HSV geen rol van betekenis spelen. Hoe graag ze ook wilden,
het klasse-verschil is en blijft te
groot. De insteek van de Panningse
schutters was om te proberen punten te pakken, zodat medekoploper ’t Kogeltje uit Koningslust ook
kon profiteren en alleen aan kop
kwam. Daar kwam niks van terecht
en het werd een flinke nederlaag,
mede door de vormcrisis waarin
HSV momenteel verkeerd. Mark

Beurskens schoot 272 ringen, net als
Ron Burhenne 272, Sjaak Gommans
schoot er 268 en Patrick Niessen 263.
Vanwege de open competitie
waarin nog vanalles mogelijk is, was
het noodzaak voor Bree 4.5 team om
een overwinning te behalen op de
schutters van Het Wapen. De tegenstander werd op een forse nederlaag
getrakteerd: 832 tegen 758 ringen.
Marco Vissers was beste schutter
bij Bree met een mooie serie van
285 ringen. Thijs Philipsen en Drees
Wijnen ontliepen elkaar maar één
ringetje. 274 om 273.

Wij zijn op zoek naar een

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

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

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

Wim Grommen opende tegen
jeugdig talent Timo Versteegen.
Tot 10-10 ging het gelijk op, maar na
een mislukte pikbol van Wim en een
bol die niet onder gaat staat stond hij
opeens vier punten achter. Ondanks
een aantal mooi gespeelde bollen
haalde hij de achterstand niet meer
in, 30-24.
In een aanvallend en spannende
partij van Hem Hendrix tegen
Wim Janssen namen beiden om
beurten een twee punten voorsprong.

Hem had het aanvallende spel het
beste in de hand en won verdiend
met 30-24. In de partij van Jo Hendrix
tegen Geert Versteegen begon Jo
slecht met twee missers op de ring.
Daarna speelde Jo echter vlekkeloos
en won hij ruim met 30-16 van een
wat minder goed spelende Geert.
Jos Janssen nam in zijn partij tegen
Thij Verheijen met goed spel al snel
een voorsprong, Thij probeerde van
alles, maar Jos bleef geconcentreerd
en gaf dit niet meer uit handen, 30-24.

Als laatste Jac Lintjens tegen
Piet Joppen in een zeer spannende
partij. Tot de 20 speelden beiden
foutloos, daarna slopen er door
spanning wat foutjes in. Bij 26-24
voor Jac had Piet één bol kort voor de
ring, miste hij met zijn tweede bol
een bol van Jac bij de goot en maakte
zo zelf de 28-24 voor Jac. Jac speelde
vervolgens de partij eenvoudig uit en
won met 30-26.
Door de 4-1 overwinning staat
De Treffers niet meer laatste.

Toernooien

Stortvloed aan gouden
medailles voor JC Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub Helden had op zaterdag 3 en zondag 4 maart weer een vol programma qua toernooien. Op zaterdag
was het NK tot 21 jaar en op zondag stond een toernooi in Baexem op het programma. Het leverde een stortvloed aan medailles op.
Op zaterdagochtend namen
Quinn Janssen en Guus Manders deel
aan het NK tot 21 jaar. Beide heren
kwamen nog de nodige kilo’s qua
kracht te kort. Ze wisten ondanks
goed judo geen partij winnend af te
sluiten. ‘s Avonds was het de beurt
aan de teams. De teams judoden
goed en wisten veel wedstrijden te
winnen.
Op zondag was de club met meer
dan dertig judoka’s goed vertegenwoordigd in Baexem. De zusjes Van
Os, Lindsay en Daisy, wonnen alle-

bei overtuigend het goud. De familie
Colbers, Marlouk en Lucas, lieten ook
allebei erg goed judo zien en wonnen eveneens beiden goud. Diego
Coopmans sloot de dag in een bloedstollende finale perfect af. Met de
steun in de rug van de complete
JC Helden-tribune, wist hij ook het
goud binnen te slepen.
Kleine held tot 21 kilogram Dennis
Nowakowski wist twee keer binnen 20 seconden te winnen en eiste
daarmee ook het goud op. Goud
was er nog meer voor Luuk van den

Berg, Sten Luijten, Sen Boonen, Aron
Theunissen, Jarno Hoenson, Vian van
Dril, Milou Verlaek, Bo van den Brand
en Noa Janssen. Zilver was er voor
Finn Mc Cann, Mika, Tillemans, Bart
Verstappen, Rens Legué, Lenn Dirckx,
Joris Verstappen, Joris Franssen, Minke
Boonen en Isis van Dril. Brons was er
voor Kep Verkoeijen, Daan Fila, Niels
van den Berg en Justin Thijssen.
Door deze grote hoeveelheid
aan prijzen, wist JC Helden voor
het tweede jaar op rij de clubprijs
wederom op te eisen in Baexem.

Onnodig puntenverlies
volleydames Grashoek
Door: volleybalvereniging Grashoek
De dames van SEC uit Valkenburg waren zaterdag 3 maart te gast bij het eerste damesvolleybalteam in
Grashoek. De thuisploeg begon goed, maar leverde echter onnodig punten in door in de laatste set alsnog met
2-3 te verliezen.
Met een goede voorbereiding
startte Grashoek voortvarend. De druk
lag volledig bij SEC. Vanaf 7-7 werd er
een voorsprong gepakt op Valkenburg
die door Grashoek uitgebouwd werd
naar 25-18 setwinst. De tweede set
was een kopie van de eerste. Vanaf
9-9 werd het gat geslagen en door
SEC niet meer ingehaald. Deze set
eindigde in 25-19 voor Grashoek. Niks
aan de hand, blijf doen wat je deed en
dan kan het niet misgaan, dachten de
Grashoekse dames. Maar hoe anders
was het werkelijke verloop.
De wisselingen aan de zijde
van SEC deden hen goed, een
andere spelverdeelster en andere
middenaanvalster in combinatie met
het verslappen van de servicedruk

vanuit Grashoekse zijde zorgden
ervoor dat er plots 9-3 voor SEC op het
scorebord stond. Toen werd Grashoek
weer wakker en wisten ze dat het toch
nog een wedstrijd ging worden. Punt
voor punt werd er gestreden.

Ploegen liepen
op tenen
Vanaf 14-7 werd de inhaalrace
ingezet en op 19-19 kwam Grashoek
langszij. Daar was zoveel energie
mee gepaard gegaan dat wederom
een goede service-serie van SEC de
stand naar 19-24 bracht. Grashoek zo
zette zichzelf met een service-serie
op 23-24. Langszij en er voorbij lukte
niet en met 25-23 haalde Valkenburg

verdiend een punt binnen. Daar moest
het dan maar bij blijven vonden ze in
Grashoek. De wedstrijd glipte uit de
handen van Grashoek, waardoor SEC
de boventoon voerde. Met duidelijke
cijfers wonnen zij de vierde set, 25-18.
In de vijfde en laatste set kwam
Grashoek op een 6-2 voorsprong. Het
derde wedstrijdpunt behouden was
een mooi doel. Maar toen kwam de
service van de plaaggeest weer aan
de beurt. SEC liep weg naar een 9-6
voorsprong. Beide ploegen liepen
op hun tenen, maar de kracht en de
juiste energie ontbrak om het gat nog
te dichten. Ze maakten allebei zes
punten en met 15-12 won SEC de vijfde
set. Een onnodige 3-2 nederlaag voor
Grashoek.
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Onderlinge groepenwedstrijd Indianen Koningslust
Door: handboogschutterij De Indianen
Op de banen van De Indianen uit Koningslust werd vrijdag 2 maart een onderlinge groepenwedstrijd geschoten. Deze telt mee voor ‘De Indianen-Kompetitie’ van de club.
Er namen 16 schutters deel aan
de wedstrijd, die werden verdeeld
in drie groepen. Iedere groep moest
aangeven hoeveel punten men zou
gaan schieten deze avond. Groep
2 had 1.097 punten opgegeven en
werd eerste door 1.095 punten bij

elkaar te schieten. De derde groep
had 968 punten opgegeven, maar
schoot er 960 waarmee ze tweede
werden. Groep 1 had 1.029 punten
opgegeven en schoot uiteindelijk
1.004 punten. Daarmee werden
ze derde. De hoogste schutter was

Rene Koopmans met 233 punten
en hoogste dame was Jori van de
Velden met 205 punten. Harrie van
Horne werd hoogste senior met 204
punten en Mat Steeghs mag zich
met 221 punten hoogste compound
schutter noemen.

HBC veel te sterk voor OVU
Door: beugelclub OVU
Een pijnlijke 0-5 nederlaag voor de Kesselnaren van OVU op zaterdag 3 maart tegen de oppermachtige
Heldenaren van HBC. Die maken door de winst nog een theoretische kans op de titel in de Lotto Ereklasse.
Ralf Joosten was in de eerste
partij duidelijk een maat te klein
voor ‘de grote’ Johan Verest. Toen
Bjorn Bongers in de tweede partij
ook niet opgewassen bleek tegen
Johan Peeters was een stunt al
vrijwel uitgesloten, maar toch was
er nog van alles mogelijk. Routinier
Sjaak Ottenheim kon het tij in de

derde partij niet keren tegen Marc
Korsten en zo stond er 0-3 op het
bord.
Invaller Sjors Verstraeten moest
‘onder slecht gesternte’ aan de bak
en beleefde een bijzonder zware
avond tegen een soepel spelende
Johan Hoeijmakers, 0-4. De hoop
was toen op Roel Ottenheim

gevestigd om tenminste nog de
eer te redden. Het lukte Roel echter
niet om Frank Kusters onder druk
te zetten en de 0-5 was een feit.
De laatste vier wedstrijden van het
seizoen zijn allemaal tegen directe
concurrenten en met de juiste
instelling zit plaats 6 er nog steeds
in voor OVU.

Meiden C1
zaalkampioen hockey
Meiden C1 van Hockeyclub Peel en Maas is onlangs de terechte
kampioen geworden in de zaalcompetitie die in de winter
plaatsvindt. Na twaalf speelrondes en acht overwinningen waren
de dames de overduidelijk kampioen in de derde klasse.

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie.
Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.
In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen,
die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Om de vraag naar onze machines aan te kunnen zijn we op zoek naar een aantal ambitieuze
medewerkers.

■ Engineer
■ Documentation engineer
■ Technisch inkoper
■ Administratief / boekhoudkundig
medewerker (20 uur/week)
We zoeken naar gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel
die met ons onze ambitieuze toekomstplannen gaan realiseren.
Sormac biedt een fijne werkomgeving en daarnaast de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.
Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op 06 42 907 310.
We horen graag van je.
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Tweede keer verslagen

Handballers Bevo
te sterk voor
Initia Hasselt

Limburgse kampioenen
turnen uit Peel en Maas
Door: Ellen Berkers van SSS/Concordia, Suzanne Teeuwen en Annelies Lormans
De finales van het Limburgs kampioenschap turnen vonden zaterdag 3 en zondag 4 maart plaats in sporthal
Piushof in Panningen. Naast turnsters van de organiserende vereniging SSS/Concordia, deden ook turnsters van
Peel en maas-bodem van RTC Limburg en Hercules uit Reuver hieraan mee.

Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Voor de tweede maal dit seizoen heeft het eerste herenteam van
Herpertz Bevo Hc uit Panningen, Initia Hasselt verslagen. Werd in eigen
huis met 33-31 gewonnen, nu wist de Panningse ploeg met 30-28 te
zegevieren. De beslissing welke vier ploegen de Final Four halen,
wordt zaterdag 10 maart op de slotdag beslist.
Bevo en Initia Hasselt
gaven geen duimbreed toe.
Geconcentreerd bestreden beide
ploegen elkaar. Na een 5-3
achterstand kwam de Panningse
ploeg met 8-7 voor, maar de
Belgische ploeg kwam weer langszij
en stond vlak voor rust met 16-14
voor. Bevo toonde veerkracht.
Door goed verdedigen stond de
Panningse ploeg geen doelpunt
mee toe en wist het nog voor de
rust de achterstand om te buigen in
een 17-16 voorsprong.

Verdiende winst
voor ploeg
Na de pauze hielden de ploegen
elkaar scorend in evenwicht. Op een
gegeven moment nam Bevo een
22-20 voorsprong. In de slotfase brak
het verzet van Initia Hasselt en liep
de Panningse ploeg vijf minuten
voor tijd uit tot 30-26. In de slotfase
werd deze voorsprong niet meer
uit handen gegeven. De eindstand

werd 30-28 in Pannings voordeel.
De vele supporters uit Peel en Maas
zagen hun ploeg verdiend winnen.
Verdedigend stond de ploeg als een
huis met een uitblinkende doelman
Markus Hammerschmidt, terwijl de
ploeg aanvallend de kansen goed
benutte.

Verdediging
stond als een huis
Als Bevo de goede vorm
weet vast te houden, dan kan op
de slotdag ook Achilles Bocholt
verslagen worden. Wil Herpertz Bevo
Hc de Final Four halen, dan moet
de ploeg winnen van de koploper
en moeten haar concurrenten OCI
Lions en Fiqas Aalsmeer punten laten
liggen op de slotdag.
Doelpuntenmakers bij Bevo
waren Jeroen van den Beucken (8),
Robin Jansen (6), Dario Polman (4),
Pim Augustinus, Niels Poot en Niek
Jordens (3), Quinten Colman (2) en
Nick van den Beucken (1).

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Turnsters van SSS/Concordia, die het kampioenschap organiseerde
Alle N-niveau’s en de eerste tot
en met de derde divisies mochten op
zaterdag meedoen met de LK finales
meerkamp. Van SSS/Concordia werd
Pippa Boots van Instap N2 Limburgs
kampioen, werd Lieve Boots tweede
in de Jeugd divisie 3 en eindigde Linda
Verboeket in de Senior divisie 2 op de
tweede plaats. De andere dames grepen net naast een podiumplaats.
Fleur Coppers, lid van SSS/
Concordia maar uitkomend voor turnvereniging RTC Limburg, werd bij
Pupil1 N1 tweede op vloer en kreeg
brons op sprong. De turnsters Inge

Janssen, Danielle Lormans en Cielke
Verkoeijen kwamen dit weekend uit
voor Hercules uit Reuver. Inge Janssen
werd bij Jeugd eredivisie Limburgs
kampioen en Danielle Lormans pakte
ook de titel in de Senior divisie 2.
Cielke werd tweede bij Pupil 2 N1.
Op zondag waren voor alle
niveau’s de toestelfinales, tenzij ze
zich al hadden geplaatst bij de beste
acht per toestel. Pippa Boots werd
bij de Instap N2 eerste bij alle vier
de toestellen. Bij Instap N3 werd
Gielke Verhaeg derde bij sprong
en Fleur Sillekens eerste op brug.

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

Zondag 11 maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

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

De entree is vrij.

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

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!

Lieve Boots werd bij Jeugd divisie 3
derde bij sprong en eerste bij brug.
Lieke Teeuwen van Junioren divisie 3
werd tweede op balk, Linda Verboeket
(Senior divisie 2) werd derde op brug.
Noortje Maessen van Senior divisie
3 werd tweede op vloer en Danielle
Lormans werd Limburgs kampioen
op vloer en balk. Op sprong werd ze
tweede. Cielke Verkoeijen werd daarnaast Limburgs kampioen op sprong,
brug en balk en pakte een tweede
plaats op vloer. Inge Janssen werd in
de hoogst haalbare categorie Limburgs
kampioen op sprong, balk en vloer.

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing,
voor de volgende functie:

COMMERCIEEL TECHNISCH
MEDEWERKER BINNENDIENST
Je bent de spil in het web tussen verkoop en productie,
waarbij de onderstaande kernwoorden op jou van
toepassing zijn:
• Uitstekende contactuele eigenschappen
• Commercieel geschoold en een grote affiniteit
met techniek of technisch geschoold met veel interesse
in commercie
• Hbo-niveau
• Sterk analytisch vermogen
• Teamplayer

m/v

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen een
gedreven team, waarbij jouw mening zeer gewaardeerd
wordt. Zie ook onze website: www.vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met
de heer J. Evers, tel. 077-3982235 of stuur je sollicitatie
naar: J.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Sterke tegenstander

De Flatsers pakken
punten tegen
Hoogeloon
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Finale wintercompetitie
schutterij Meijel
Door: schutterij St. Willibrordus Meijel
De schutters van schutterij St. Willibrordus uit Meijel deden zondag 4 maart mee met de afsluitende wedstrijd
in de winter-windbukscompetitie. Er werd gestreden in twee categorieën: dames en heren.

Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Weer haalde het eerste team van De Flatsers uit Baarlo op vrijdag
2 maart een voldoende tegen een zeer goed spelende tegenstander
waar de Baarlonaren in de uitwedstrijd nog van hadden verloren.
Thuis tegen Hoogeloon werd het 3-2 voor De Flatsers.
In de eerste partij moest Piet
zijn meerdere erkennen tegen een
goed spelende tegenstander die
met prachtige kamerbollen op voorsprong kwam. Toen Piet miste voor
de 28, was er geen houden meer
aan en verloor hij verdiend. De stand
werd meteen weer in evenwicht
gebracht door Esther die in topvorm
is en weer een klasse wedstrijd
speelde en dik verdiend de 1-1 liet
noteren.

Roy beugelde ook een prima
partij en dan is hij moeilijk te kloppen op de thuisbaan en won dan ook
ruim en gemakkelijk. Vaste invaller
Henk speelde ook een zeer goed en
won dik verdiend en zeer ruim (3018) de vierde partij en de winst was
binnen. In de slotpartij moest Mark
het opnemen tegen de topper van
de tegenpartij en hij knokte tot de
laatste speelbeurt, maar hij kwam
net twee puntjes tekort.

Berden Voorjaarsloop

Veel podiumplekken
Atletiek Helden
in Venlo
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Onder een lekker lentezonnetje en 11 graden was het op zondag
4 maart ideaal weer om deel te nemen aan de Berden Voorjaarsloop in
Venlo. Deze wedstrijd wordt door velen gebruikt om de conditie te
testen, drie weken voor de Venloop. Onder de in totaal tweeduizend
lopers waren ook 26 atleten van Atletiek Helden.
Het resultaat was uitstekend,
diverse podiumplaatsen werden
behaald door de atleten van Atletiek
Helden. Op de 4 kilometer was het
zelfs een 1, 2, 3 met respectievelijk
Rik Heijnen, Ron Koster en Job Dusch
op het podium. Op de 7,5 kilometer
werd Nico Verstraten eerste en Ine
Jacobs derde. Op de 15 kilometer

wist Tanja Wanten met een voortreffelijke tijd de derde plaats in de
wacht te slepen en Rinie Ebisch werd
tweede in haar categorie. Kenny
Janssen en Judith de Bruin grepen
net naast het podium met een vierde
plaats. Al met al een zeer geslaagde
generale repetitie. Alle uitslagen zijn
te vinden op www.atletiekhelden.nl

In eigen huis

Meijel delft onderspit tegen Hegelsom

Annie Strik, Erwin Daems, Cindy Lemmen, Joep van der Asdonk, Jan van Deursen en Net van Deursen
Bij de dames werd Annie Strik
de winnares van de Wiel Strijbos
Wisselbeker. Op de tweede plaats
werd zij gevolgd door Cindy
Lemmen. Als derde eindigde Net
van Deursen. Bij de heren werd de

Winterbeker gewonnen door Jan
van Deursen, gevolgd door Joep
van der Asdonk op de tweede
en Erwin Daems op de derde
plek. Met deze finalewedstrijd
kwam er een einde aan de

wintercompetitie. De schutters
gaan zich komende weken
voorbereiden op het nieuwe
buitenseizoen, waarin ze buiten
gaan schieten met de grote buks
op de ‘bölkes’.

Podiumplaatsen
voor ruiters Cavaliers
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging De Cavaliers
Ruiters van De Cavaliers Helden reden in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 maart dressuur bij het
Keelven in Someren en bij manege Beekshof in Boekend. Ook in Asten werd een wedstrijd gereden. Er werden
verschillende podiumplaatsen behaald.
In Someren behaalde Ellen Snijkers
een eerste prijs in de klasse CD-M1
met Quebec, Romee Neefs werd
eerste met Demi Beau in de klasse
CDE-L2. Anouk Neefs behaalde de

eerste prijs met Guess in de klasse L1
en Anne Pouwels werd tweede in de
klasse Z2 met Don Johnson. In
Boekend behaalde Ilse Steijvers twee
keer een eerste prijs met Laguna’s

Serenade in de klasse DE-L2.
In Asten was dat weekend ook een
springwedstrijd en hier behaalde Tessa
Duijf een tweede prijs in de klasse L
met Goingon van de Rikse.

Door: Beugelclub Meijel
Het is de beugelaars van Beugelclub Meijel niet gelukt de
overwinning te pakken tegen Hegelsom. In eigen huis werd er op
zaterdag 3 maart met 3-2 verloren van de gasten.
Dré van Enckevort beet namens
Meijel het spits af in een wedstrijd waarin veel spanning zat.
Dré speelde een slechte bal, wat
hem vier punten kostte. Dit gat kon
hij niet meer dichten, 26-30. Geer
Daems had in de tweede partij een
paar ballen die vast kwamen te liggen, waar de tegenstander van kon
profiteren. De eindstand was 26-30.
Als derde speelde Louis Maessen
die al snel tegen een achterstand
aanliep van zes punten. Louis
maakte het toch nog erg spannend
door enkele goede ballen, maar kon
net niet winnen, 28-30. In de vierde
partij sloeg de tegenstander van

Harrie Hanssen drie ballen mis en
flatste er ook een paar, waardoor
Harrie het makkelijk had met 30-20.
Eric Smits speelde een puike
partij tot de 24-20. Toen maakte
hij een tactische fout, waardoor
de tegenstander weer terugkwam
tot 26-26. Vervolgens werd het
zeer spannend. De tegenstander
overschatte een bal en zo kon Eric
toch het tweede punt voor Meijel
pakken. Daar waar het tweede
team van Meijel komend weekend
het kampioenschap kan pakken,
worden het nog spannende weken
voor het eerste team om degradatie
te ontlopen.
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Tentoonstelling Toon Kortooms in Panningse bieb
In bibliotheek Panningen wordt tijdens de Boekenweek extra aandacht geschonken aan de schrijver
Toon Kortooms. In samenwerking met het Toon Kortooms Park in Griendtsveen is een vitrine ingericht met
materiaal dat een overzicht geeft van zijn leven en werk.
De aandacht voor Toon
Kortooms komt door het thema
van de Boekenweek die van
vrijdag 9 tot en met zondag

18 maart plaatsvindt: natuur.
De landelijke organisatie heeft aan
bibliotheken gevraagd om een tekst
aan te leveren uit een boek dat te

maken heeft met de natuur in hun
provincie. Voor Limburg is dat de
Peel geworden. Toon Kortooms staat
bekend als dé auteur over De Peel.

Zijn boek Beekman en Beekman
hoort tot de meest verkochte boeken
in de Nederlandse taal.
Het complete oeuvre van
Kortooms is te bekijken in de
vitrine in de bieb. Een tweede
vitrine bevat boeken die te leen
zijn en hierin staan ook boeken

over het natuurgebied De Peel.
Belangstellenden kunnen aan de
balie van de bieb een literaire
landkaart ophalen, met tips van
bibliothecarissen uit heel Nederland
over hun (literaire)natuurgebied.
Aan elk gebied is een wandeling
verbonden.

Snertrit met halfvasten
Als vervolg van de goed geslaagde snertrit in december 2016 komt er op zondag 11 maart weer een rit
met oude tractoren door Grashoek en omgeving. De stoet vertrekt de dag van halfvasten om 13.00 uur op het
dorpsplein in Grashoek. Een uur eerder wordt er verzameld.

Eric Corton over
Alzheimer in DOK6
De solovoorstelling ‘Ma’ naar het boek van Hugo Borst komt naar DOK6
Theater in Panningen. Eric Corton speelt het stuk, dat over de ziekte van
Alzheimer van de moeder van Borst gaat, op zaterdag 10 maart in Panningen.

De snertrit duurt ongeveer
anderhalf uur tot de tussenstop
waarbij er erwtensoep gegeten
kan worden. Na de pauze begint de
terugrit naar Grashoek die ongeveer
een uur tot anderhalf uur duurt.

Rond 17.00 uur is de terugkomst
in Grashoek waarbij er nagepraat
kan worden onder het genot van
boerenkoolstampot met worst.
De mooiste tractor en/of chauffeur
ontvangt een verrassing. Voor partners

of mensen die mee willen rijden, rijdt
er een verwarmde huifkar mee in de
tocht. Neem voor meer informatie
contact op met Mart Spreeuwenberg
via 06 50 20 29 34 of met K. Beumers
via 06 18 33 31 91.

Voor jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of beperkingEN

Open dag bij Care+
In het kader van de week van Zorg en Welzijn,
zetten wij onze deuren open.
U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen, de koﬃe staat klaar!

Zaterdag 17 maart
11.00 uur tot 13.00 uur

www.care-plus.nl

Bezoekadressen:
• Heide 15, Roggel
• Servaasweg 36, Nunhem
• Markt 16, Swalmen
• Voorste Horst 21, Baarlo
• Gerard Doustraat 40/42, Venlo
• Kantoor, Groenstraat 2a, Roggel
• Dagbesteding, Bevelantstraat 20, Roggel

RESPECT | BETROUWBAAR | PERSOONLIJK BETROKKEN | PROFESSIONEEL

Ma stond altijd klaar voor haar
zoon. Nu draait ‘meneer Alzheimer’
de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon
voor zijn moeder? De tragikomische
solovoorstelling ‘Ma’ is gebaseerd op
het boek dat Hugo Borst schreef over
de aftakelende geest van zijn moeder
en haar onvermijdelijke verhuizing
naar een verpleeghuis. De makers
van ‘LEEF!’ en ‘PAAZ’ brengen met
‘Ma’ een portret van een moeder
in de woorden van haar zoon. Zijn
dilemma’s, angsten én moederliefde
worden vertolkt door Eric Corton.
Voorafgaand aan de voorstelling ‘Ma’ vindt een inleiding plaats.
Deze inleiding wordt gegeven
door een dramaturg, die meer zal
vertellenover de inhoud en achtergrond van de voorstelling. Waar gaat

‘Ma’ over? Waarom koos Solo Stories
dit boek, van Hugo Borst, om een
voorstelling van te maken? Hoe
bewerk je een boek tot een theatermonoloog? Wat heeft acteur
Eric Corton met het thema van de
voorstelling? Na afloop van de inleiding is er ruimte voor het stellen van
vragen. Voor het vormgeven van de
inleiding wordt ook samengewerkt
met Alzheimer Nederland en landelijke vereniging voor mantelzorgers
Mezzo. De inleiding duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.
Aanmelden voor de inleiding kan
door het te vermelden bij het reserveren van kaarten voor de voorstelling. Kijk voor meer informatie en het
kopen van kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Annemieke van der Togt)

Halfvastenhudjesbal
Koningslust
Precies op de helft van de periode tussen carnaval en Pasen is het
ieder jaar halfvasten. In Koningslust betekent dat dat het tijd is voor
het Halfvastenhudjesbal. Op zaterdag 10 maart vindt alweer de vierde editie plaats.
De zaal van gemeenschapshuis De
Sprunk gaat om 20.00 uur open en om
21.11 uur begint het feest. “Het zou
leuk zijn als er zoveel mogelijk leuke
hoedjes te zien zijn”, laat de organisatie weten. “Voor het mooist versierde
hoedje heeft de organisatie een ver-

rassing.” Optredens zijn er tijdens de
avond van ZoeWieZoe uit Maasbree,
Aod Prins Grashook, De Laatkomers
uit Helden, de showdansgroep van De
Brookhaze, VETeranen, Meine Muttie,
Sjots, Sjeif en oeht de Maot en de Drei
Lustige und Eine uit Koningslust.
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Schrijvers in
Panningen tijdens
Boekenweek
Bij boekhandel Blz. in Panningen komen op vrijdag 16 maart
verschillende Limburgse schrijvers over hun werk vertellen. De auteurs
komen langs vanwege de Boekenweek die van zaterdag 10 tot en met
zondag 18 maart duurt. Schrijver Ton van Reen houdt vanwege de week
twee extra literaire wandelingen.

Ontwerpen voor
Baarlose kunstwerken gekozen
De zes ontwerpen die tijdens het kunstsymposium Baarlo Steengoed! in juni live voor publiek
worden gebeeldhouwd vanwege het 800-jarig bestaan van Baarlo, zijn bekend. Ruim 140 bezoekers
brachten op dinsdag 27 februari hun stem uit. Zes kunstenaars maakten ieder twee ontwerpen
waarop gestemd kon worden. Uiteindelijk werd gekozen voor ontwerp 1 van Lien Chin Hou uit
Taiwan, ontwerp 2 van Hans Reijnders uit Venlo, ontwerp 1 van Leonard Rachita uit Frankrijk,
ontwerp 2 van Esfandyar Moradpour uit Iran, ontwerp 1 van Radoslav Sultov uit Bulgarije en ontwerp 1 van Hiroyuki Asano uit Japan (dit ontwerp is rechts op de tafel te zien). (Foto: Baarlo Steengoed!)

Show in busje met acht bezoekers

Voorstelling Abdelhadi Baaddi
in Panningen
Cabaretier Abdelhadi Baaddi speelt van woensdag 14 tot en met zondag 18 maart zijn voorstelling ‘Ik ga op
reis en ik neem mee...’. De voorstelling is geregeld door DOK6 Theater, maar vindt niet plaats in het Panningse
theater. Baaddi doet de show namelijk in een busje met plaats voor slechts acht man.
Wat weet Abdelhadi nou eigenlijk
van zijn vader? En wat weet zijn vader
van hem? Zestig jaar geleden vertrok
zijn vader uit Tanger en nu maken
zij samen dezelfde reis, andersom.
Zijn vader gaf zijn dromen op voor

zekerheid. Nu geeft Abdelhadi zijn
zekerheid op voor zijn dromen. In
zijn Mercedes 307 gaat Baaddi op
reis naar Marokko. De voorstelling
vindt plaats in een busje dat rondrijdt
door Panningen. Woensdag 14

maart tot en met zondag 18 maart
2018 zijn er twee voorstellingen per
dag waar maximaal acht personen
per voorstelling kunnen genieten.
Kijk voor meer informatie en kaarten
op www.dok6.eu

De schrijvers uit het fonds van
uitgeverij In de Knipscheer gaan
tijdens de Boekenweek verschillende boekhandels langs. Niek van
Bremen uit Sittard, Jos van Daanen uit
Kerkrade, Harrie Geelen uit Heerlen,
Koos van den Kerkhof uit Venlo, Peter
Lenssen uit Heerlen, David van Reen
uit Tegelen-Steyl, Ton van Reen uit
Maasbree, Theo Stokkink uit Venlo
en Jacques Thönissen uit Roermond
komen langs in Panningen om hun
boeken te signeren en te vertel-

len over hun werk. Ton van Reen,
opgegroeid in Panningen en woonachtig in Maasbree, verzorgt vanwege de
Boekenweek een paar literaire wandelingen langs plekken die voorbij
komen in zijn boeken die in Panningen
en Helden spelen. Op vrijdag 9 maart
vertrekt om 14.00 uur een wandeling bij de oude steenfabriek aan de
Ringovenstraat in Panningen. Op dinsdag 13 maart vertrekt om 14.00 uur
een wandeling vanaf gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Op ons vollegrondsgroentebedrijf in Maasbree telen we dagelijks
verse groenten voor de versmarkt en industrie. Wegens uitbreiding
van ons assortiment zijn wij op zoek naar een fulltime

ALLROUND
MEDEWERKER/
TRACTORCHAUFFEUR m/v
Wij vragen:
• Mbo werk-en denkniveau, bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een pre;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt
op je capaciteiten en deskundigheid als allround medewerker/
tractorchauffeur.
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar info@groentemakers.nl
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website.

WWW. GR OEN T EMA KER S. N L

Speciale reünie
meisjesschool Meijel
De dames van de zesde klas in 1967-68 van de meisjesschool in Meijel kwamen op zaterdag
3 maart voor het eerst na vijftig jaar bij elkaar voor een reünie. “Na de hernieuwde kennismakingen
waren: ‘wa benne gij veranderd’ en ‘witte géllie nòg…’ de meest gehoorde opmerkingen.
Ook waren er drie oud-leerkrachten aanwezig bij de reünie. “Voor de foto-presentatie en de oude
kleuterschoolfoto’s was grote belangstelling. De meesten hadden veel foto’s namelijk nog nooit
gezien”, aldus de organisatie die een volgende reünie niet uitsluit.

Accountancy
Administratie
Belastingadvies
Altijd dicht bij huis
www.alterna.nl - (077) 466 90 50
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Agenda t/m 15 maart 2018
do
08
03

Kienen

Brandblussercontrole Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

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

Crea-doecafé
wenskaarten maken

Oud-ijzerinzameling Koningslust

Halfvastenbal met optreden Waan

Tijd: ophalen start om 09.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Tijd: 16.00 uur
Locatie: knipcafé Rootz Maasbree

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Hoëskamer Rooth, dorpsdagvoorziening
Maasbree

vr
09
03

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: museum aan Tomveld Meijel

ma
12
03

Cabaretvoorstelling De Fransse Eijkel

Potgrondactie

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: huis-aan-huis en op dorpsplein Grashoek

Oud-ijzerinzameling Maasbree

Potgrondactie

Genealogiecafé

Tijd: hele dag
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: buitengebied Maasbree

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

Tijd: 17.30-19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

NL Doet Peel en Maas

Kickboxgala Kickbox Heroes

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: gemeente Peel en Maas

Tijd: sporthal open vanaf 15.00 uur
Organisatie: Appie’s FightGym
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Rolstoel- en rollatordansen

Vinylavond ‘Béj Crins’

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: Hoëskamer Rooth, dorpsdagvoorziening
Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Medelo Narrangoniam
Locatie: café De Vangrail Meijel

Open inloop met toneelvoorstelling KBO

Halfvastenhudjesbal Koningslust
Tijd: zaal open 20.00 uur
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: vanaf 13.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

di
13
03

Begeleiding bij internetcursus
Klik&Tik
Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Panningen
Locatie: Bibliotheek Panningen

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

Literaire Boekenweek-wandeling
met Ton van Reen
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Ton van Reen
Locatie: start vanaf gemeenschapshuis Kerkeböske
Helden

wo
14
03

Cabaretvoorstelling
‘Ik ga op reis en ik neem mee’
van Abdelhadi Baaddi
Tijd: 17.30 en 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Literaire Boekenweek-wandeling
met Ton van Reen

Halfvastenbal Kessel met
optreden Fever of Life

Inloopavond brandweerkazerne
Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Ton van Reen
Locatie: vertrek bij oude steenfabriek Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: De Eikkaters
Locatie: tent Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Brandweer Panningen
Locatie: kazerne John F. Kennedylaan Panningen

Après-skiavond Gerlos Party met
dj Jan Smit

Stijldansavond
voor alle niveau’s

Avond over haarproblemen,
pruiken en permanente make-up

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Café Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Danscentrum Peel en Maas Beringe

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Avond borstvoedingsvoorlichting

Solovoorstelling
‘Ma’ met Eric Corton

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Voorstelling Holland Dance

Halfvastenbal
met feestband Khick

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
10
03

Museum Truijenhof weer
geopend in maart

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

do
15
03

Oogcafé – ontmoetingsmiddag
blinden en slechtzienden
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Hoëskamer Rooth, dorpsdagvoorziening
Maasbree

Cabaretvoorstelling
‘Ik ga op reis en ik neem mee’
van Abdelhadi Baaddi
Tijd: 17.30 en 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Muziekevenement Flaneren –
birthday edition

Hardstyle-evenement Vigorous
Indoor – Clash of the Chosen

Voorstelling ‘Ik ga op reis en ik
neem mee’ van Abdelhadi Baaddi

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Start Boekenweek – opening
tentoonstelling Toon Kortooms
(t/m 25 maart)
Tijd: 08.30-17.00 uur (maandag tot 19.30 uur, zaterdag tot 12.00 uur)
Organisatie: De Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

zo
11
03

Halfvastenoptocht met oldtimer
tractoren
Tijd: verzamelen om 12.00 uur, start om 13.00 uur
Locatie: dorpsplein Grashoek

Oud-ijzerinzameling Maasbree

Einzelgängersoptocht 2018

Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: bebouwde kom Maasbree

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: De Eikkaters en L1
Locatie: Kessel-Eik

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
H. Mis 09.30 uur t.i.v. onze parochianen
Woensdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. jaardienst
Leonardus van Knippenberg en Marie
Knippenberg-Peeters en zoon Sjeng;
Sil Peeters en Door Peeters- Hillen
(verjaardagen); overleden ouders
Nijssen-Schroën
Zondag 18 maart
Geen H. Mis
Overleden: Hay Manders, 82 jaar

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Toos Leijsten
Zang: Dameskoor
Intenties
Jaardienst Nelly Grubben-Verheijen
en Jan Grubben. Jaardienst overl.
ouders Wiel Lintjens en Mina
Lintjens-Jacobs en kleinzoon Wilco.
Overl. ouders Wijnen-Hendricks en
Lies en Jac.
Overleden
Jan Smets, Pastoor Leursstraat 31, 79
jaar; Dien Haenen-Engels Broekstraat
65 B, 93 jaar.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(jaardienst); Overl, ouders Michiel
Peeters en Maria Catharina PeetersZegers, zonen Andreas en Giel, voor
Judith van den Goor-Oostenbrink en
Jac. Van den Goor; Jan Gommans (zeswekendienst)

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 10 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 17 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Overl. ouders
Johannes Bos en Cornelia Verstappen

(coll); Nellie Bollen; Mart Verheijen;
Annie Janssen-Engels (verj); Noud van
Stratum (coll); uit dankbaarheid
Maandag 12 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 13 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Overleden: Tjeu Vestjens, 84 jaar

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
H. Mis 4de zondag 40dagentijd 10.00
uur – herenkoor en uitvaartkoor v.w.
de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst
van de parochie t.i.v. lev. en overleden
vrijwilligers van de
St. Lambertusparochie; Mia van der
Zandt-Heuvelmans (zeswekendienst
/ verj) en Ton van der Zandt; Drees
Hermkes (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 8 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 10 maart
H. Mis 4de zondag 40dagentijd 19.00
uur – dameskoor t.i.v. Pieter Vestjens;
Jan Derckx (coll); Harrie Hebben

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 8 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 9 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 10 maart
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Nel Hermans-Vorstermans (coll/jaardienst) en Wiel Hermans; Joke Goes
Zondag 11 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

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

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 maart
- 4e zondag van de vasten
Voor de overleden ouders Piet
Hanssen en Lena Janssen.
Zes wekendienst voor Mien Greijn –
Halferkamps. Jaardienst voor Harrie
Giesbertz en overleden familie.
Woensdag 14 maart
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 17 maart
- 5e zondag van de vasten
19.15 uur. Overleden familie Engelen –
Beeks. Jaardienst voor mevr. Margriet
Konings – Kranen.
Mededeling
Graag wens ik iedereen een goede
vastentijd toe. U kunt weer uw naam
opschrijven achter in de kerk voor een
huishoudkaars met Pasen.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 maart
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht. Zeswekendienst Thei Nijssen.
Zondag 11 maart
9.30 uur H. Mis Zang: Herenkoor.
Joep Smits v.w. verjaardag.
Jaard. Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Jaard. Drika Crienen en voor overl. fam.
Jaard. Jan Peeters (Weem).
Jozef Stappers.
Iet Cootjans-Verhaegh v.w. verjaardag.
13.30 uur: Doopviering van Kai Bol,
Aldringahof 17.
Donderdag 15 maart
8.30 uur H. Mis.
Jaard. Helena Sophia Gorts-Crienen,
Teofila Grizyb-Dajzman, Stanislava en
Jan Dajzman.

Mededelingen
Zondag 18 maart wordt er door de
vastenactie Stichting BVA aandacht
gevraagd voor de allerarmste gezinnen in Zambia. In de kerk op de tafels
bij de uitgangen staan offerblokken
en liggen actiezakjes voor uw vastenoffer. U kunt deze in de offerblokken,
of in de brievenbus van de pastorie
deponeren. Alvast hartelijk dank.

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Op 14 maart was het 50 jaar geleden dat in onze parochie het Kerkelijk
Dameskoor werd opgericht. In 1990
veranderde het koor door de komst
van de heren in een Gemengd
Kerkkoor.
Zondag 18 maart om 9.30 uur wordt
dit feit herdacht met een H. Mis.
Het koor zal in een vierstemmig
bezetting de Messe bréve van Charles
Gounod ten gehore brengen. We
hopen dat het koor nog vele jaren de
diensten in onze kerk kan opluisteren.
Proficiat!

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

www.haardstede.nl

Dinsdag 13 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 11 maart
9.30 uur Parochie.
Zondag 18 maart
9.30 uur Lies Naus v.w. verjaardag.
Toon Berg en overleden fam Bergs
Stroux
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

10 JAAR
MOTORGARANTIE!

T/PM

1400

KG

8

KORTING!

€204,-

TOT WEL

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

Deskundig advies.

495,-

Gratis bezorging.

Niet goed, geld terug.

Frank

heeft. Zelfs op zondag!

telefoon, wat u het liefste

de balie, online of via de

Center assisteren u aan

specialisten in ons Service

dan zijn we er voor u. Onze

apparaat dat defect is? Ook

technisch probleem of een

te komen drinken. Heeft u een

gewoon even een kopje kofﬁe

aankopen, advies, vragen, of om

van de week terecht voor al uw

geopend. Bij ons kunt u elke dag

Daarom zijn wij 7 dagen per week

wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk.

in het vaandel. Als u ons nodig heeft staan

Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

GRATIS
BEZORGD!

204,-

-/-

-/-

204,-

INRUILKORTING

tijdens het drogen
• EasyClean ﬁlter: eenvoudige reiniging
van het condensatieﬁlter

• AutoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt

• Geluidsniveau 66 dB

INRUILKORTING

495,-

66
dB

KG

699,-

en zuinig wassen

• EcoSilence Drive: extreem stil, duurzaam

• Resttijdweergave

• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• 1400 t/pm

• Vulgewicht 1-7 KG

• Energieklasse A+++

7

• Energieklasse A++

• Vulgewicht 1-8 KG

WARMTEPOMPDROGER / WT45H281

WASMACHINE / WAT28490
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Hoge ko

699,-

GRATIS
BEZORGD!

7 dagen per
week geopend!
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Tummers

