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Stralende zondag
in Meijel
Het Meijelse centrum was zondag 25 maart het decor van de eerste editie van Proef het voorjaar in Meijel. De weergoden waren de organisatie goed gezind en de
bezoekers van het evenement konden onder een stralend zonnetje genieten van de vele zaken die waren georganiseerd op de Dorpsstraat. Er kon geluisterd worden naar
livemuziek, paashazen deelden eitjes uit en op de groene loper die op de straat was gelegd, kwam de nieuwste mode voorbij tijdens een grote modeshow. Brandweer
Meijel was ook aanwezig en verzorgde demonstraties in het Meijelse centrum. De organisatie was in handen van Ondernemend Meijel. De vereniging sprak van een
geslaagd evenement. “Wat hebben we met zijn allen genoten”, schreef de vereniging op Facebook. “Iedereen was vrolijk op deze eerste lentedag.” (Foto: Maison Makelaars)

Nieuw College van B&W

CDA denkt snelle coalitie
te kunnen vormen
Het CDA heeft het voortouw genomen in de coalitiebesprekingen voor een nieuw College van B&W in Peel
en Maas. De partij werd de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart en kreeg
uiteindelijk genoeg stemmen voor tien zetels in de nieuwe gemeenteraad. Het is gebruikelijk dat de grootste
partij de gesprekken voor een nieuwe coalitie begint.
Het CDA werd op 21 maart de
grootste partij bij de verkiezingen
met tien zetels. Lokaal Peel&Maas
kreeg acht zetels, de VVD vijf, PvdA/
GroenLinks drie en AndersNu één.
“We hebben al een gesprek gehad
met alle lijsttrekkers over welke
items zij belangrijk vinden en we
hebben gekeken welke coalities

mogelijk zijn en of de partijen
ambities hebben om in die coalitie
te komen”, vertelt CDA-lijsttrekker
Wim Hermans.

Eerste gespreksronde
Hermans: “Deze week zijn
we nog met alle partijen apart
gaan zitten om te praten. Als die

eerste gespreksronde voorbij
is, koppelen we dat publiekelijk
terug. In de tweede ronde gaan we
verder in op de onderwerpen en
coalitiemogelijkheden. De eerste
ronde kun je het beste als
oriënterend omschrijven.”
Lees verder op pagina 04
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Limburg krimpregio

Meer brugklasleerlingen naar Bouwens
Voor het volgende schooljaar 2018/2019 hebben zich bij het Bouwens
in Panningen meer nieuwe leerlingen aangemeld dan de school had
verwacht. In totaal starten komend jaar 293 brugklasleerlingen op alle
onderwijsniveaus en stromen acht leerlingen in een ander jaar in.
De school laat weten blij verrast
te zijn nu het aantal leerlingen
dat zich voor de school heeft
aangemeld weer iets gegroeid is
ten opzichte van vorig jaar. Toen
meldden 270 nieuwe leerlingen

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

omhoog”, laat het Bouwens weten.
“Limburg is een krimpregio. We
hebben te maken met vergrijzing.
Tegen de prognose in zijn we
gegroeid. Er hebben zich meer
kinderen aangemeld dan de 260 die
we hadden verwacht.”

zich. Het jaar daarvoor waren dit
er 288 en in 2015/2016 kwamen
er nog 319 brugklasleerlingen
bij. “Het marktaandeel
basisschoolleerlingen gaat al een
aantal jaar omlaag, dat van ons

110 leerlingen vmbo
Van de 293 nieuwe brugklassers
starten volgens de laatste tellingen

110 leerlingen op het vmbo, 85 op
havoniveau, 72 op het vwo en 26 op
het gymnasium. De acht leerlingen
die instromen in een ander
schooljaar, komen veelal van een
andere school, aldus het Bouwens.
“Maar er zitten ook enkele
leerlingen bij die van een
internationale schakelklas komen.
Die hebben de afgelopen twee jaar
de Nederlandse taal geleerd en

kunnen nu doorstromen naar het
voortgezet onderwijs.”

Talent ontwikkelen
Locatiedirecteur Annemarie
Lukassen is trots: “We vinden het
belangrijk dat elke leerling zijn of haar
talent kan ontwikkelen en zich kan
ontplooien. Uiteraard willen we alle
ouders en leerlingen welkom heten en
bedanken voor hun vertrouwen.”

Interactief

Avond over toekomstvisie Maasbree
Dorpsoverleg Maasbree houdt op woensdag 11 april een interactieve avond bij zaal Niëns in Maasbree over de toekomst van Maasbree. Samen met
de aanwezigen worden thema’s besproken die te maken hebben met een toekomstvisie over het dorp.
gerealiseerd. Het overleg vindt echter
dat bij sommige onderwerpen nog
onvoldoende keuzes zijn gemaakt of
onvoldoende actie is ondernomen
en wil dat nu alsnog doen. Vanuit
gemeente Peel en Maas krijgt
Dorpsoverleg Maasbree ondersteuning

Het dorpsoverleg maakte in 2014
al haar dorpsvisie, waarin aan de
hand van thema’s werd besproken
welke richting ze op wilde met het
dorp. Daarvan zijn onder andere de
openbare school de school, MFA ‘t
Hoës van Bree en het zorgcentrum

van een bureau dat helpt een
toekomstvisie te maken. Met het
bureau is al een aantal discussies
gevoerd aan de hand van enkele
thema’s. Die thema’s wil het overleg
in en met het dorp bediscussiëren
tijdens de interactieve avond bij Niëns.

Onder andere het dorp leefbaarder
maken voor fietsers en voetgangers,
een betere plek voor de sporthal en
een aantrekkelijker ‘dorpshart’, de
druk op de woningmarkt en ruimte
in de woonwijken komen aan bod.
De avond begint om 19.30 uur.

Ongeval vrachtauto
met giftige stof

Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens

De Panningse brandweer moest op maandag 26 maart net na
10.00 uur naar een groot ongeval op de A67. Een vrachtwagen met giftige
stoffen was na een aanrijding met een andere vrachtauto en
personenauto’s in de berm beland. De gevaarlijke stoffen moesten uit de
vrachtwagen gepompt worden. Het duurde tot 01.00 uur ‘s nachts
voordat alles opgeruimd was.

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann

Het ongeluk gebeurde op de
snelweg net over de provinciale
grens met Noord-Brabant.
Het Panningse brandweerkorps
werd samen met de post Neerkant
opgeroepen om te plekke te
gaan. Een traumahelikopter werd
opgeroepen ter assistentie voor
eventuele gewonden, maar bleek
niet nodig. De chauffeur van de
vrachtwagen leek beklemd te zitten,
maar kon zelf uit de wagen komen.
Hij raakte lichtgewond.

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

Doordat de vrachtwagen
giftige en zeer brandbare stoffen
vervoerde, duurde het lang voordat
de weg werd vrijgegeven voor het
verkeer. De wagen heeft niet gelekt.
Pas na vijftien uur bergen werd de
snelweg weer vrijgegeven voor
het verkeer. De opstopping zorgde
voor lange files en veel vertraging.
Ook andere wegen werden
drukker doordat de A67 zo lang
afgesloten was.
(Foto: Brandweer Panningen)

De deur staat open in Panningen!
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.

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

Zaterdag 7 april
van 11.00 tot 15.00u
WWW.DOMAINEBELLECOUR.NL

Wegens overname van Café de Boesjer
zijn de consumptiemunten nog geldig
tot en met 31 mei 2018. Hierna komt
de geldigheid te vervallen.
Bedankt voor de leuke jaren
en jullie vertrouwen in ons.

VRIJDAG 30 MAART
12.00 - 17.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART
10.00 - 14.00 UUR

Rudolf Dieselweg 38 A - Venlo - Blerick

Outlet en nieuwe collectie bij
Twister Store - Schoolstraat 22 - Venray

Meer info of shop online
WWW.TWISTERCOLORFULCURVES.COM
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30 maart t/m 2 april
TOT

70%

KORTING

Op onze parkeerplaats en in de rijhal van onze buren Ruitersport Equidrôme

Tuinmeubels, BBQs, potterie en Weberoutlet-prijzen!
modellen tegen outlet-prijze

Wij zijn
geopend op
Goede Vrijd ag
en tij dens de
Pa asda gen!

D E

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

W I N T E R T U I N
R E S T A U R A N T

Bach tussen de steigers

Kom genieten van onze luxe paasbrunch op 1e Paasdag
Wij ontvangen u vanaf 12.30 uur met een
feestelijk aperitief, na de amuses serveren wij
per persoon 2 voorgerechten, 2 tussengerechten,
een hoofdgerecht en een nagerecht.

Close harmony-groep To Be Continued uit Helden gaf woensdag 21 maart een optreden aan een
zestigtal bezoekers in de kapel van de Paters Lazaristen in Panningen. Die kapel wordt momenteel
flink gerenoveerd. Tussen de ladders, de bouwspullen en met doeken beklede steigers zongen de
dames en heren van de zanggroep onder leiding van Mario Geurtjens diverse nummers van Bach tot
The Beatles, maar dan in ‘bouwvakstijl’. Het concert werd als benefiet georganiseerd. Dat leverde
365 euro op, wat ten goede komt aan de renovatie.

Wij serveren een 4-gangenpaasbrunch inclusief:
Aperitief, huiswijnen, bier, frisdranken en
koffie met friandises á

€55,00 per persoon
Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting.

Achttien jaar lid van raad

Reserveer via +31 77 - 321 4000 of baarlo@sandton.eu

Oud-raadslid Han Coenen
koninklijk onderscheiden

Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo
www.de-wintertuin.nl
Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 18:00
Vrijdag: 09:00 - 20:00
Adres: Pastoorh
56
uijbenplein 28, 5981 BH Pa
: +31 77 390 41
nningen
Zaterdag:
- 18:00 Telefoon
Uw supermarkt
vol08:30
voordeel
Zondag: gesloten
Openingstijden

Het Baarlose oud-raadslid Han Coenen (52) is woensdag 28 maart benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Dit omdat hij ruim zeventien jaar raadslid is geweest.
Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo reikte
woensdag het lintje uit tijdens
de raadsvergadering in het Huis
van de Gemeente in Panningen.
Coenen kreeg de Koninklijke
onderscheiding Lid in de Orde
van Oranje-Nassau voor zijn

maatschappelijke verdiensten
als raadslid van de voormalige
gemeente Maasbree en van
gemeente Peel en Maas.
De 52-jarige Baarlonaar was twee
perioden CDA-raadslid in Maasbree
en wel van 29 maart 1993 tot en met
6 juli 1999 en van 17 maart 2006 tot

de gemeentelijke fusie op 1 januari
2010. Sinds die tijd was hij raadslid
tot aan de afgelopen verkiezingen.
Hij legde zijn functie als raadslid
neer omdat het lidmaatschap
moeilijker te combineren werd met
zijn werk en hij plaats wilde maken
voor jeugdig talent in de raad.
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Lamskotletten

Runderbiefstuk
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Inloopbijeenkomst over
Baarlose dijk
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€9,99
€9,99
€9,99
€9,99
Runderstoofvlees ACTIE!
Kipfilet
!
T
AC IE
€7,49
€4,99
Per kilo

Per kilo

Hoca oglu

.
tum v.a
startda 10 april m v.a.
t/m
datu
l
3 april start
10 apri

Per kilo
1 kg

3

m
april t/

Natueren
gesneden kaas

wten
Kikkererwten
Per glas
700
gr
580ml

€7,49

Per kilo*max 3 per klant

€1,99
Runderstoofvlees
€7,49
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Waterschap Limburg houdt op dinsdag 3 april een inloopbijeenkomst over het dijkversterkings- en
Hoca oglu kombi
beyaz peynir
dijkverleggingsproject in Baarlo. Belangstellenden kunnen dan de rapporten inzien met informatie over wat Runderstoofvlees
Kipfilet
het waterschap gaat onderzoeken en hoe ze dat gaat doen.
1 kg
De inloopbijeenkomst gaat
over het dijktraject tussen
Baarlo en Hout-Blerick en wordt
georganiseerd omdat Waterschap
Limburg bezig is met het maken
van een Notitie Reikwijdte en
Detail (NRD) hierover. Dit is de
eerste stap in de milieueffectrapportage, aldus het waterschap.
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Als je moeder sterft
en je vader lang geleden
hoop dan, dat je hun liefde erft
want kind zijn, is nu verleden.

Lies van Heugten - Franssen

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

weduwe van

Jo van Heugten
* Neerkant, 13 oktober 1922

www.janssenuitvaart.nl

† Meijel, 24 maart 2018

Weert: Piet en Petra
Meijel: Jan en Angeline
Suzanne en Patrick, Ferre, Flyn
Mark
Someren: Ton en Marie
Cindy en Erik
Linda
Familie Franssen
Familie van Heugten
Correspondentieadres:
Jan van Heugten
Molenhaagweg 24, 5768 EG Meijel
De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 30 maart om 15.30 uur
in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.
Mam is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg, Kapelkesweg 1,
kamer 10 te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op woensdag 28 maart van 18.30 - 20.00 uur.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HAN-MARK
ARENDSE

CDA denkt
snelle coalitie te
kunnen vormen
Een informateur is nog niet
aangesteld, vertelt Hermans. “Dat
is volgens ons bij de eerste ronde
gesprekken niet nodig. Misschien wel
helemaal niet. De mogelijkheden tot
een coalitie zijn vrij duidelijk en ook de
voorkeuren zijn al uitgesproken, dus
misschien hebben we er geen nodig.
Informateurs zijn alleen nodig als het
lastig is om compromissen te sluiten.
Ik zie echter weinig problemen. Ik heb
er veel vertrouwen in dat we in Peel
en Maas heel snel een nieuwe coalitie
en een nieuw college hebben. Maar
ik kan ook niet voor de fanfare uit
lopen, dus ik moet een slag om de
arm houden.”
Een exacte datum voor het nieuwe
college kan Hermans nog niet geven.

Totdat de nieuwe wethouders worden
benoemd, blijven de huidige drie op
hun plek zitten. Die nemen echter
geen grote beslissingen meer, maar
voeren alleen nog het beleid uit dat al
eerder is ingezet.
De drie wethouders van het
huidige college, Paul Sanders (VVD),
Roland van Kessel (Lokaal Peel&Maas)
en Raf Janssen (PvdA/GroenLinks),
gaven vrijdag 23 maart alle drie
aan in de gemeenteraad plaats te
gaan nemen. Zij hebben daarom
de komende tijd een dubbelfunctie
binnen gemeente Peel en Maas.
Ze zitten in de gemeenteraad, maar
kunnen wel opgeroepen worden
tijdens een raadsvergadering in hun
rol als demissionair wethouder.

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van mijn lieve vrouw

Mien Smolenaars - Wilms
Bedankt voor alle kaartjes en steun die ik heb mogen ontvangen.

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

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

Dit heeft mij goed gedaan.
Helden, maart 2018
Geert Smolenaars

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.
Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
2 vliegen in 1 klap!
U bent van uw oude metalen af
en steunt daarmee de jeugd van
VC Olympia. Heeft u nog oud ijzer
liggen bel dan M. Peters 077 472 28 50
en het wordt paaszaterdag 31 maart bij
u thuis opgehaald.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergesplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
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.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning
voor 4 pers. aan de Costa Blanca
Spanje, zee op 300 mtr afstand van
Guardamar del Segura 35 km zuidelijk
van vliegveld Alicante.
Meer info frans.huijs@home.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Gezocht aspergesstekers.
Voor aankomend aspergesseizoen zijn
wij nog op zoek naar aspergesstekers.
Voor meer info bel naar 06 51 23 22
83 of mail naar mtsvanmullekom@
gmail.com Mts van Mullekom Keup 4a
Egchel.
Nokia-telefoon gevonden op
Kanaalstraat in Beringe, ter hoogte van
groentewinkel/appelboer Van Horen.
Te huur gezocht. M.i.v. 1 juni 2018
tijdelijke woonruimte te huur gevraagd
voor de duur van ca. 1 jaar in Peel en
Maas (voorkeur Helden/Panningen).
Reacties naar 06 53 11 12 72.
OudMetalenActie VC Olympia.
Garage of schuur opgeruimd?
Zijn hierbij oud ijzer, lood, aluminium,
koper, zink te voorschijn gekomen?
VC Olympia haalt het graag bij u thuis
op paaszaterdag 31 maart op.
Bel Marc Peeters 077 472 28 50.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen. De voorjaarsgroenten
komen er aan, met Pasen volop
verkrijgbaar diverse soorten sla, soorten
witlof, eigen teelt prei. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Poetshulp gezocht voor 3-5 uur per
week in Meijel. Tel. 06 33 31 91 40.

Poetshulp gezocht voor 3 uur/w.
Helden. Tel. 077 307 72 96.

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

In Baarlo hebben ze een twijfelachtige primeur: daar heeft
Het Sittert de eerste échte straatverlichting. Door
miscommunicatie bij gemeente Peel en Maas werd de lantaarn op
de weg gezet, in plaats van op de stoep waar deze zou moeten
staan. De oplettende HALLO-lezer Herman Ewalds uit Baarlo
stuurde de foto van de ‘straatlantaarn’ in. Hij vond het maar
vreemd dat de verlichting op de weg is gezet in plaats van op het
trottoir. “Door miscommunicatie ter plaatse over waar de
lantaarn zou moeten staan, hebben de wegenbouwers besloten
de lantaarn voor even op de huidige plek te installeren”, laat een
woordvoerster van gemeente Peel en Maas weten. “Ze komen
nog terug om deze ergens anders neer te zetten.”
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Eenmansfractie Ton Hanssen keert niet terug

Afscheid van de eenzame strijder
Het lukte eenmansfractie Ton Hanssen vier jaar geleden om een plekje te veroveren in de gemeenteraad. Toentertijd was de Panningnaar bekend
vanwege zijn rol in de actiegroep tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis. Het momentum van toen is inmiddels uitgewerkt, zo bleek bij de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Hij verloor zijn zetel in de raad. “Ik ben wel teleurgesteld, maar ik kan er ook niet meer van
maken.”

Na afloop van de verkiezingsavond
bij DOK6 in Panningen op 21 maart
leek het alsof Ton niet heel aangedaan
was nadat bleek dat hij zijn plekje
in de raad was kwijtgeraakt. “Ik ben
er toen ingevlogen en nu vlieg ik er
weer uit”, reageerde Ton laconiek.
Toch kwam het nieuws harder aan
dan die eerste reactie deed vermoeden. “Ik was echt verrast omdat ik het
helemaal niet verwacht had”, vertelt
Ton. “Het is vooral jammer voor de
democratie in Peel en Maas, de raad
raakt een stuk diversiteit kwijt.”
De Panningnaar wijt zijn
zetelverlies ook aan het feit dat er
geen stemwijzer kwam. Ton pleitte
daarvoor in de gemeenteraad een

paar weken voor de verkiezingen,
maar de andere partijen besloten dat
er te weinig tijd was om een goede
stemwijzer op te zetten. “Bij de
vorige keer waren er zo’n 1.500
mensen die de stemwijzer ingevuld
hadden”, vertelt hij. “Zes partijen
deden mee aan de verkiezingen,
dus via deze weg waren er wellicht
zo’n tweehonderd mensen bij mij
uitkomen. Dan was ik er misschien
wel ingekomen.” Ton kreeg nu samen
met medekandidaat Lars Hanssen
537 stemmen. De kiesdeler was
659 stemmen, dus de partij had
122 stemmen te weinig voor een
zetel. De fanatiek voorvechter van
duurzaamheid denkt dat het werk in

de gemeenteraad niet zo opgemerkt
wordt door de kiezers. “Je krijgt
eigenlijk amper bekendheid door je
raadswerk. Blijkbaar kun je beter eens
in de vier jaar flink wat posters plakken
en flyeren. Ik realiseer mij ook dat je
het de kiezers zonder partijnaam en
-programma extra moeilijk maakt.
We hebben sinds 2014 in de gemeente
weinig concrete zaken gerealiseerd
op het gebied van duurzaamheid.
Er komen wel windmolens aan en er
wordt dit jaar een duurzaamheidsagenda voor Peel en Maas opgesteld.
Ik denk wel dat er het nodige is
gedaan aan bewustwording op het
gebied van duurzaamheid en dat ik
daar aan bijgedragen heb.”

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

Maar wat Ton echt belangrijk vond
de afgelopen vier jaar, was de burger
voorop zetten. Bij elk besluit probeerde Ton naar eigen zeggen te denken vanuit het belang van de ‘gewone
burgers’ van Peel en Maas. “Er werd
me niets opgelegd van bovenaf door

een fractie of een partijbestuur. Ik was
echt onafhankelijk en hoefde aan
niemand behalve de burger verantwoording af te leggen. Ik kon zoals
dat zo mooi heet ‘zonder last en ruggenspraak’ stemmen.” Daarom vindt
Ton het jammer dat veel mensen op
de grotere partijen gestemd hebben.
“Ik hou ervan om met ander inzichten
en argumenten te komen. Ik denk dat
mijn opmerkingen meer waarde hebben dan die van het negende raadslid
van een grote partij. De kritische stem
gaat verloren, alleen AndersNu is er
nog met slechts één zetel. Zo’n situatie is slecht voor de democratie.”
Ton hoopt dat er geen coalitie gevormd
gaat worden. “Bij een coalitie zet je
de oppositie, dus een groot deel van
de kiezers buiten spel. Ik zou voor een
raadsakkoord gaan, dat door zoveel
mogelijk partijen gedragen wordt.
Dit biedt tevens de mogelijkheid om
de beste wethouders in het college te
krijgen. Ik hoop dat het lukt, want de
wethouders zijn voor een goed functionerend gemeentebestuur cruciaal.”
Zelf keert Ton niet meer terug in de
gemeenteraad, ook niet over vier jaar.
“Als Lars of iemand anders zo’n zelfde
ideeën heeft als ik, wil ik nog wel coachen. Zelf in de gemeenteraad gaan
zitten, ga ik niet meer doen. Al met al
was de afgelopen vier jaar voor mijzelf
een positieve en leerzame ervaring.
Op naar een nieuwe en vooral duurzame uitdaging.”

Spaanse Margriet
Osteospermum. Diverse
kleuren. Ø 10.5 cm.
4 stuks 7.96
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IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Baarlo is weer schoon
In Baarlo werd op zaterdag 24 maart weer de Baarlo Schoon-actie gehouden. Vele vrijwilligers
staken de handen uit de mouwen om het dorp op te ruimen. Jongeren, ouderen en ook het
prinsentrio van carnavalsvereniging De Kook van afgelopen jaar hielp mee de rotzooi van de natuur
in de vuilniszak te krijgen. Het was weer een geslaagde dag, zo zette de organisatie,
Stichting Baarlo Leeft, op haar Facebook-pagina.

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Teun Heldens stemkanon

Jeugd grijpt de stemmen bij verkiezingen
De jeugdige kandidaten zijn de stemkanonnen gebleken bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag
21 maart. Teun Heldens (24) van de VVD wist zelfs meer stemmen te vergaren (904) dan zijn lijsttrekker Paul
Sanders (844). Ook de 17-jarige Ebie Peeters uit Maasbree van het CDA kreeg een zetel dankzij voorkeursstemmen.
Het CDA wist tien zetels te vergaren
bij de verkiezingen van 21 maart.
Lokaal Peel&Maas moet het doen met
acht zetels, de VVD krijgt er vijf, PvdA/
GroenLinks drie en AndersNu één.
Aangezien de minderjarige Peeters
nog niet in de raad mag plaatsnemen,

wordt haar plekje tot januari 2019
overgenomen door een partijgenoot.
Peeters kreeg 228 voorkeursstemmen,
meer dan de huidige raadsleden John
Timmermans (226) en Peter Nouwen
(193), die overigens wel allebei
terugkeren in de raad. Lijsttrekker Wim

Hermans was degene met de meeste
stemmen van alle kandidaten op alle
lijsten. Hij kreeg 1.654 stemmen.
Daarna volgden op de CDA-lijst Rob
Wanten (470), Roel Boots (456), Roger
Gielen (415), Lon Caelers-Bos (386),
Vivian Moonen (317), Ebie Peeters (228),

John Timmermans (226), Sandy Janssen
(213) en Peter Nouwen (193).
Rob Willems van Lokaal Peel&Maas
kreeg 1.126 stemmen. Roland van
Kessel, nummer 33 op de kieslijst, werd
677 keer aangekruisd. Saskia Vervoort
(403), Henk Boots (402), Joep Hermans
(339), Tiny Valckx (300), Wie Naus (248),
Sander Janssen (218) en Robert Hermans
(187) volgden de twee koplopers van
lokaal Peel & Maas. Bij de VVD kreeg

Teun Heldens de meeste stemmen (904),
na Willems en Hermans het hoogste
aantal van alle kandidaten. Lijsttrekker
Paul Sanders kreeg 844 stemmen.
VVD’ers Jeanne Hesen-Slots (387),
Geert Segers (233) en Suzan Hermans
(193) volgden hem. Bij AndersNu
kreeg lijsttrekker Peter Craenmehr 255
stemmen. PvdA/GroenLinks-lijsttrekker
Annigje Primowees kreeg 678 stemmen,
Raf Janssen 345 en Frits Berben 347.

Acht vertrekkers, vijf nieuwelingen
Acht raadsleden keren niet meer terug in de gemeenteraad na de verkiezingen van 21 maart. Ze kregen te
weinig stemmen of gaven al eerder aan een stapje terug te doen. De drie huidige wethouders nemen vooralsnog
plaats in de gemeenteraad, maar kunnen, afhankelijk van de coalitie, nog terugkomen in hun rol als wethouder.
Vijf personen worden donderdag 29 maart voor de eerste keer beëdigd als raadslid.
Op woensdag 21 maart bleek dat
CDA (tien zetels), Lokaal Peel&Maas
(acht zetels), PvdA/GroenLinks (drie
zetels) en AndersNu (één zetel) de
gemeenteraad gaan vormen. Na het
tellen van de voorkeursstemmen
bleek dat er verschillende verschuivingen waren in de kandidatenlijsten
van de verschillende partijen. Al is
het allemaal nog onder voorbehoud,
aangezien verschillende raadsleden
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nog doorgeschoven kunnen worden naar een wethouderspositie.
De eerstvolgende met de meeste
voorkeursstemmen die nog niet in
de raad zit, schuift dan een plaatsje
op binnen de partij.
Van de vertrekkende raadsleden zijn er drie lid van AndersNu.
Die partij begon met twee zetels,
maar had door twee overstappende
raadsleden sinds januari vier zetels.

De partij wist bij de verkiezingen
echter maar één zetel te bemachtigen. De drie anderen op de kieslijst,
Edward Weezenberg, Marij Peeters
en Jos Wilms, moeten nu noodgedwongen afscheid nemen van hun
plekje.
Fred Peeters zat in de raad
namens de PvdA/GroenLinks,
maar de Maasbreenaar kreeg minder
voorkeursstemmen
dan Raf Janssen.
29
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Daardoor schoof die door en krijgt
de huidige wethouder één van de
drie zetels van de linkse samenwerking. Piet Rooijakkers van Lokaal
Peel&Maas stond op plek elf, maar
de partij vergaarde acht zetels en
de Meijelnaar verdwijnt dus uit de
raad. Evenals Saskia Vintges die
namens de VVD in de raad zat en
op plek vijf van de kandidatenlijst
stond. Ze kreeg te weinig voorkeursstemmen en werd voorbijgestreefd
door Suzan Hermans. Han Coenen
gaf voor de verkiezingen al aan niet
terug te keren in de gemeenteraad.
Ton Hanssen kreeg met zijn blanco

partij te weinig stemmen om terug
te keren in de raad.
De nieuwkomers zijn afkomstig
van CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas.
Voor het CDA komen Sandy Janssen
en Angela van Roij in de raad.
Die laatste neemt de plaats in van
Ebie Peeters, die wel genoeg stemmen kreeg, maar nog te jong is
om in de gemeenteraad te komen.
Zij wordt in januari 2019 18 jaar en
neemt dan de zetel van Van Roij over.
Voor Lokaal Peel&Maas komen Joep
Hermans en Sander Janssen dankzij voorkeursstemmen in de raad.
Voor de VVD komt Suzan Hermans.

Adver torial

Lamb Weston / Meijer in
Broekhuizenvorst blijft ontwikkelen
gaat. Als groeiende organisatie kunnen we veel
Vorig jaar werd de aardappeldivisie van Oerlemans Foods in Broekhuizenvorst overgenomen door Lamb Weston / Meijer;
één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van diepgevroren aardappelproducten. Sindsdien wordt er hard gewerkt om het carrièremogelijkheden bieden. Wij vinden het
bedrijf verder te optimaliseren.
belangrijk dat onze medewerkers over een goed
niveau beschikken, zodat we garant kunnen staan
voor een kwalitatief eindproduct.”
Kim van Bergeijk, verantwoordelijk voor de
personeelswerving, voegt hier aan toe: “Wij zoeken operators op niveau MBO 2, 3 of 4, kwaliteitscontroleurs, hef- en reachtruckchauffeurs in
een 5-ploegendienst en monteurs E/WTB in dagdienst met consignatie.”
Om de juiste mensen aan te trekken wordt er
aanstaande dinsdag 24 april een open avond
georganiseerd. Potentiële nieuwe medewerkers
kunnen een kijkje nemen in de keuken van Lamb
Weston / Meijer in Broekhuizenvorst. Er wordt
een presentatie gegeven over het bedrijf,
gecombineerd met een rondleiding en een kort
gesprek waarin ze zichzelf kunnen voorstellen.
Uiteraard kan er friet worden geproefd. De avond
is laagdrempelig, maar wel echt bedoeld voor
mensen die affiniteit of ervaring hebben met de
procesindustrie, de voedingsmiddelenbranche of
de werkzaamheden. In Broekhuizenvorst zijn op
dit moment ruim twintig vacatures.

“Wij bieden onze internationale klanten in
de horeca en retail een kwalitatief hoogwaardig
product. Ons merk Lamb Weston® gaat de hele
wereld over. We hadden al jaren zakelijke contacten met Oerlemans Foods. Zij hadden de focus
voornamelijk liggen op groenten en daar deden
ze friet bij. Zij hebben zodoende vroeger producten voor ons gemaakt”, aldus Michel de Lepper,
Director Operations. “We hebben altijd al gezien
dat het een bedrijf was met veel capaciteit en

mogelijkheden. Om die voor de volle 100 procent
te benutten zijn we op het moment druk bezig
om de productie te optimaliseren. Door bijvoorbeeld te moderniseren met een nieuw machinepark met duurzame technieken“.
“We zijn een Europees bedrijf, dat internationaal opereert. Om de capaciteit optimaal te
kunnen benutten wil Lamb Weston / Meijer ook
een kwaliteitsslag maken met betrekking tot het
personeel.” Michel vertelt: “We zijn op zoek naar

enthousiaste mensen die zelfstandig aan de slag
kunnen, door de juiste opleiding en ervaring.”
“Onze medewerkers krijgen alle mogelijkheden
om trainingen en cursussen te volgen, waarmee
ze zich kunnen blijven ontwikkelen”, geeft Michel
aan. “Dit kan een training zijn op ons hoofdkantoor in Kruiningen (Zeeland) en bij onze vijf andere
fabrieken in Europa. Ook kunnen de fabrieken van
onze Amerikaanse Lamb Weston partner worden bezocht om te kijken hoe het er daar aan toe

Aanmelden voor de OPEN AVOND op dinsdag
24 april kan via www.werkenbijlambweston.nl
of via info@lambweston.eu

Blitterswijckseweg 1
5871 CD Broekhuizenvorst
+31 113 394 955
info@lambweston.eu • www.lambweston.eu
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aan
Maud van Maris

Ja
De afgelopen paar dagen
heb ik een aantal video’s
gekeken die op een YouTubekanaal genaamd Yes Theory
staan. Het zijn vier jongens
die volgens een theorie leven
waarbij ze uit hun
comfortzone stappen en zo de
beste versie van hun leven
gaan leiden.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Maud van Maris
Koningslust
12 jaar
basisschool
De Springplank

Waarvan word jij enthousiast?
Carnaval, omdat het tijdens carnaval
altijd heel gezellig is! Als er leuke
liedjes voorbij komen, kun je op
het podium dansen en meezingen.
Ik zit ook bij de showdansgroep.
Met die groep moet ik bij veel
carnavalsactiviteiten aanwezig zijn.
Tijdens de rest van het jaar hockey ik
en dat is ook heel leuk, want ik zit in
een heel leuk team en daar is het dan
ook heel gezellig.
Wat zou jij nooit meer over
willen doen?
Ik had een keer een gaatje in mijn kies
en die was best groot, daarom moest
ik mijn kies eruit laten trekken. Daarna
deed het echt pijn en kwam er de
hele tijd bloed uit mijn mond, daarom
heb ik nu een enorme hekel aan de
tandarts.
Wie zijn jouw helden?
Ik heb niet echt helden, maar ik vind
Naomi van As wel heel tof. Ze kan
heel goed hockeyen en ik wil later
net zo goed worden als zij, als ik nog
lang blijf hockeyen. Ze heeft heel veel
talent en kan hele coole trucjes. Ik wil
heel graag een keer aan een hockeytraining van haar meedoen, zodat ik
net zo goed word als haar.

Ben je religieus?
Ik ben gedoopt, ik heb de communie
gedaan en ik doe in mei het vormsel. Als je alleen naar die feiten kijkt,
kun je wel zeggen dat ik religieus ben,
maar eerlijk gezegd ben ik het niet
echt. Ik geloof niet in God, maar heb
de communie bijvoorbeeld gedaan
omdat ik ook gedoopt was.
Als je nog maar één van de apps op
je telefoon mocht gebruiken, welke
zou dat dan zijn?
Instagram! Ik gebruik het elke dag en
kijk ook elke dag of er nieuwe foto’s
zijn geplaatst. Ik vind het ook heel
leuk om er zelf foto’s op te plaatsen.
Ik volg al mijn vrienden, dus als ik
hen wil bereiken zou dat ook kunnen
via Instagram DM (Direct Message).
Wanneer Instagram het niet zou doen
op mijn mobiel, kan ik altijd nog mijn
tablet erbij pakken, want daar werkt
Instagram altijd op.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Met mijn gezin gaan we eigenlijk
meestal in Nederland op vakantie.
We zijn wel één keer naar een plaatsje
in België gegaan. Ik geloof dat dat
het verst is dat ik ooit van huis ben
geweest.
Waar sta je om bekend bij
vrienden/familie?
Ze zeggen dat ik heel behulpzaam
ben. Ik help meestal mijn moeder met
mijn jongere zusjes en broertje, want
ik vind ze soms heel irritant en daar

probeer ik mijn moeder dan mee te
helpen. Ik help vaak ook met huishoudelijke klusjes, zoals de afwas, de
vaatwasser in- en uitruimen en de
tafel dekken en afruimen.
Wat zou je in de toekomst doen als
tijd en geld geen problemen waren?
Ik zou graag een keer een wereldreis
willen maken. Het lijkt me supergaaf
om elke plek van de wereld te zien en
om nieuwe dingen te leren. Nieuwe
talen spreken en nieuw soort eten en
drinken proberen op de plek waar ik
dan ben. Dat lijkt me echt supervet.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Het is niet per se iets leuks, maar iets
moois. Veel mensen vertellen mij dat
mijn haar mooi lang en vol is en dat
vind ik altijd wel leuk om te horen.
Als je met een beroemd persoon
een dag zou mogen doorbrengen,
wie zou dat dan zijn?
Er zijn twee bekenden met wie ik
graag een dag zou willen doorbrengen, namelijk Ariana Grande en Zara
Larsson. Ik vind dat ze alle twee heel
goed kunnen zingen en ik heb op mijn
kamer ook posters van ze hangen.
Heb je een hobby waarvan maar
weinig mensen afweten?
Ja, ik ben bijna elke dag wel boven
op mijn kamer en daar teken ik graag
en vooral veel. Daar weten niet veel
mensen vanaf, alleen mijn familie en
een paar vrienden weten dat ik het
heel leuk vind. Ik heb hen bijna al mijn
tekeningen laten zien.

Wat waardeer je het meest in een
vriendschap?
Dat we elkaar kunnen vertrouwen
en als er iets is dat we elkaar dan
steunen. Die twee dingen vind ik het
belangrijkste. Ze zijn vooral belangrijk
als je echt goede vrienden met elkaar
bent.
Hoe ziet een perfecte dag er voor
jou uit?
Op het begin van de ochtend lekker
lang uitslapen en als we ontbeten
hebben gewoon even lekker chillen
op de bank. Na het middageten zou
ik naar een leuk pretpark of naar de
dierentuin gaan. Als we terug naar
huis rijden, zouden we eerst naar
een restaurant gaan om daar lekker
iets te eten en als we thuis zijn
zouden we voor de tv gaan zitten
met wat te drinken en chips erbij
en dan ook zou ik ook laat naar bed
gaan.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Op mijn kamer, want daar is het
lekker rustig en heb ik geen last van
de geluiden van mijn broertje en mijn
drie zusjes. Ook al houd ik van ze, ze
kunnen ook vaak erg irritant zijn.
Wat kies je? Alleen nog maar
’s avonds eten, of alleen nog maar
’s ochtends eten.
Dat is een moeilijke keuze, maar
ik denk toch dat ik alleen nog
maar ‘s ochtends zou eten, want ik
vind boterhammen lekkerder dan
avondeten.

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 dan op! Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

De groep jongens heeft
video’s op het kanaal staan met
titels als Pretending to be
students for 24 hours waarin ze
in Helsinki een dag naar een
universiteit gaan. Daar gaan ze
kijken of de studenten willen
weten waarom zij daar zijn en
of ze met hen naar een
studentenfeest kunnen gaan.
Een ander filmpje is heet Saying
yes to everything for 24 hours
waarin Matt, een van de vier
jongens, de ultieme ja-theorie
uittest door 24 uur lang tegen
alles wat zijn vrienden van hem
vragen ja te zeggen. In al hun
video’s doet iemand iets wat ze
normaal niet zouden doen.
Maar om nieuwe dingen uit te
proberen doen ze het wel.
Ik vind het heel interessant om
hun video’s te kijken, omdat ik
werkelijk geloof dat je jezelf
gelukkiger maakt door nieuwe
dingen uit te proberen. Wie
weet ontdek je wel een nieuwe
passie! Als dat niet gebeurt, heb
je wel reden om trots op jezelf
te zijn voor het doen van iets
dat je normaal niet zou doen.
Natuurlijk kan het leven via de
‘yes theory’ ook voor
problemen zorgen. Dat kan
gebeuren wanneer je iets doet
en het misschien wel enger of
vervelender blijkt te zijn dan
waar je bang voor was. Maar er
is maar één manier om erachter
te komen of de ja-theorie
positieve of negatieve gevolgen
voor jou heeft.
Renée
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Bouwen aan toekomstperspectief

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

Thema
Ondernemersprijs
bekend
Het thema van de Ondernemersprijs Peel en Maas 2018 is Bouwen
aan een toekomstperspectief. Op woensdag 31 oktober vindt de
ondernemersprijs plaats in DOK6 Theater in Panningen. Het wordt de
negende editie van het evenement dat georganiseerd wordt door
Kiwanis Club Peel en Maas.
Met de prijs wil Kiwanis Club Peel
en Maas het ondernemerschap in de
gemeente onder de aandacht brengen
en ondernemers een podium bieden
om zich te presenteren.

Forse uitdaging
voor bedrijven
“Ieder bedrijf kijkt natuurlijk
regelmatig naar de mogelijkheden
om zo goed en solide mogelijk
de toekomst tegemoet te gaan,
maar tegenwoordig lijkt dit toch
regelmatig een forse uitdaging”, laat
de organisatie weten over de keuze
van het thema. “Ondanks wisselende
interne en externe omstandigheden
zien we dat bedrijven door goede
aanpassingen, anticipatie en

Meet2Match in Panningen

Vrijdag 30 maart
8.00 - 18.00 uur

Zaterdag 31 maart
9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
10.00 - 17.00 uur

JIJ REGELT

bij AutoArena

NDSTOF, W
RA
IJ
B
E

iza
SEAT IbVanaf
5 deurs

REST
DE

PAASSHOW

D

Sporthal De Heuf in Panningen was op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart het decor van de banenmarkt Meet2Match. De bedoeling van de markt was bedrijven uit de regio bij elkaar te brengen.
Het werd georganiseerd door Industriële Kring Peel en Maas, ondernemersinitiatief WIJ maken werk
van werk, middelbare school het Bouwens, onderwijsstichting Prisma, handbalvereniging Herpertz
Bevo Hc en gemeente Peel en Maas. Liefst 45 bedrijven presenteerden zich bij Meet2Match.

€ 249,-

innovatie succesvol blijven.”
Volgens Kiwanis zijn er
voorbeelden uit diverse sectoren.
“Een goed voorbeeld is de
bouwsector waarin het tijdens de
crisis voor veel bedrijven lastig
was om het hoofd boven water
te houden. De overlevers hebben
echter zo gehandeld dat ze nu vaak
met alle hens aan dek bezig zijn
om voldoende en met name juist
gekwalificeerd personeel aan te
trekken om de enorme vraag naar
werk te kunnen beantwoorden.”

Informatie
Kijk voor meer informatie op
www.ondernemersprijspeelenmaas.nl
of op de Facebook-pagina van
Ondernemersprijs Peel en Maas.

SEAT Ibiza
of SEAT Arona
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Profiteer alleen
bij AutoArena!
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€ 1.000,-

EXCELLENT ACTIES BIJ AUDI
AUTOARENA EXCELLENT DEALER 2018
Profiteer van de beste Audi acties en aanbiedingen op
nieuw, occcasions en service van
AutoArena Audi Excellent dealer.
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grat

Onze

4 jaar garantie
bij financial lease

Uit voorraad
leverbaar met
extra korting
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VW Polo

JIJ REGELT

Inruilpremie

Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

SPECIALE EXCELLENT ACTIES

€ 199,and
per ma

casi
Venlo onPark
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ŠKODA PRIVATE LEASE ACTIETARIEVEN

ŠKODA Karoq

CITIGO vanaf € 229,FABIA vanaf € 249,FABIA COMBI vanaf € 259,RAPID SPACEBACK vanaf € 329,Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
www.autoarena.nl

De actie is geldig tot 15 april 2018.

Vanaf

€ 469,- p.m.
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GEPLUKT Theo Ferfers

Theo Ferfers uit Panningen is lid van de slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Concordia Panningen, zit in het bestuur van Zonnebloem Regio
Peel en Maas en doet aan kunstschilderen. Daarnaast is de 66-jarige ook nog vaak in de weer met zijn vrouw Marleen, zijn drie kinderen en de
zes kleinkinderen van wie Theo enorm kan genieten. Deze week wordt hij geplukt.
Theo heeft sinds december alle
tijd van de wereld, aangezien hij toen
met pensioen ging. Althans, dat zou
je verwachten. “Ik moet opletten dat
ik niet te veel dingen ga doen.” Een
paar van die bezigheden zijn de klein
kinderen. Dochter Cindy en tweelingzoons Chris en Richard kregen elk
twee kinderen, waardoor opa Theo en
oma Marleen regelmatig een ‘oma-

en-opa-dag’ hebben. “We voelen ons
ontzettend rijk met de zes groten en
die zes kleintjes.”

Geboren in de
‘alcoholdampen’
Eén van de dingen die Theo
regelmatig met de kleinkinderen doet,
is trommelen. Die muzikale inslag

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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komt niet uit de lucht vallen. “Ik ben
geboren boven het café van mijn
opa in Born, in de ‘alcoholdampen’.
In opa’s café stond vaak een drumstel
op het podium en daar was ik
vaak op aan het trommelen.” Al op
9-jarige leeftijd ging Theo bij de
Show-Drumband Molenberg in zijn
toenmalige woonplaats Heerlen. Niet
veel later werd hij lid van Koninklijke
Harmonie L’Union, eveneens in Born.
Theo woonde tot 1983 in Born.
Daarna vertrok hij vanwege zijn werk
bij Limagas (later Enexis) samen
met Marleen en de kinderen naar
Noord-Limburg. Het gezin koos voor
Panningen. “Toen ik hier woonde,
ben ik nog drie jaar elke donderdag
naar Born gereden voor de repetities
van de harmonie. Daarna ben ik
lid geworden van de Koninklijke
Harmonie Concordia in Panningen.
Dat was toch wat makkelijker.”
Tot 2004 was Theo concerttamboer
van deze harmonie. In verband met
zijn drukke werkzaamheden op het
werk stopte hij toen. Twee jaar later
keerde Theo alweer terug. “Mijn
zoons, ook allebei slagwerkers,
vroegen me of ik uit kon helpen
bij de slagwerkgroep. Ik ben toen
mee op concours gegaan en toen
werden we eerst Limburgs en later
ook nog Nederlands kampioen.
De slagwerkgroep was en is nog altijd
één grote vriendenclub.” Volgens
Theo is het slagwerk de basis van
alle muziek en daarom van groot
belang. “Slagwerk zorgt voor het
ritme. Je ziet iedereen ook altijd
bewegen als er getrommel te horen
is. Mijn kleinkinderen gaan meteen

dansen als ze het geluid van trommels
horen. Het ‘triggert’ mensen gewoon
om los te komen.”

‘Je ziet de mensen
genieten’
Met de muziek wil Theo altijd
graag andere mensen blij maken.
Dat is ook terug te zien in een andere

bezigheid van de Panningnaar.
Sinds 2005 is Theo namelijk
bestuurslid bij vrijwilligersorganisatie
Zonnebloem regio Peel en Maas.
“Ik organiseer voornamelijk de
regionale activiteiten, zoals de
Dagboottocht en in het verleden
de theatertournees en vakanties.”
Ook organiseerde Theo in
samenwerking met Stichting Muziek
Jong voor Oud de Jong Toptalent
Concerten.
De Zonnebloem wil voor mensen
die door hun ziekte of handicap
dreigen te vereenzamen, welzijn
brengen. “Die mensen zien opbloeien,
dat is echt geweldig”, vindt Theo.
Daar doe ik het uiteindelijk allemaal
voor.” Door hun ziekte raken mensen
gauw in de eenzaamheid, vertelt
Theo. “Bij Zonnebloemvakanties zag
ik mensen huilend de bus instappen
en na afloop huilend weer uitstappen.
Dat zijn mensen die nooit eerder op
vakantie zijn geweest en in eerste
instantie helemaal niet mee wilden.
Ze vonden het zo leuk dat ze niet
meer terug wilden. Bij de Zonnebloem
kunnen ze vrij zijn, maken ze
vriendschappen en voelen ze zich
niet tot last van een ander. Je ziet ze
genieten.”
Nog een andere hobby
waarmee Theo een lach op het
gezicht van anderen wil toveren,
is kunstschilderen. Daar begon hij
mee toen hij iets meer dan tien
jaar geleden een burn-out kreeg.
“Van mijn gezin kreeg ik toen een
schildercursus aangeboden. Daar ben
ik ze erg dankbaar voor. Fantastisch
hoe je die vrijheid beleeft en de
ontdekkingsreis ervaart bij het
kunstschilderen. Je kunt dingen op
het doek zetten die je niet in woorden
kunt uitleggen. Het is echt een
manier voor mij om tot rust te komen.
Heerlijk.”

www.ikzoektuingrind.nl
WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

tel. (077) 320 97 00

REPARATIE - ONDERHOUD - VERKOOP
Meijelseweg 7 | HEUSDEN
T 0493 - 693 367

www.jehabe.nl
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Koningsdag Panningen in een nieuw jasje
Koningsdag in Panningen bestond de laatste jaren uit een spellenmiddag voor de basisschooljeugd op de
Markt in het centrum. De twee initiatiefnemers van die spellen besloten de organisatie uit te breiden en het
aanbod voor de jeugd op Koningsdag te vergroten. Eén van de onderdelen die zijn terugkeer moet gaan beleven,
is de kindermarkt.

was geboren. De stichting hield in
november de eerste activiteit. In de
kerk in Panningen werd Sinterklaas
welkom geheten in het dorp. Naast
Koningsdag en Sinterklaas wil de stichting ook met Sint Maarten een activiteit opzetten. Martijn: “We zijn nu met
meer man, dus we kunnen meer zaken
opzetten. En daarbij kunnen we die
activiteiten ook groter aanpakken als
je de werkzaamheden wat meer kunt
verdelen. Het wordt dus allemaal uitgebreid. Dat begint bij Koningsdag op
vrijdag 27 april.”

Sloopauto brandweer
en trialclub

Tot vorig jaar waren Martijn Lacroix
en Lambert Leenders de organisators
van de Panningse Koningsdag. Ze vonden het echter tijd om een ‘boost’ te
geven aan het evenement. “We ston-

den met nog wat anderen in de kroeg
en toen kregen we het over dat er voor
basisschoolkinderen weinig te doen is
in Panningen”, vertelt Martijn. “Toen
hebben Lambert en ik die anderen,

Rudi Versteegen, René Halmans en
Marcel Klompen, gevraagd hun steentje bij te dragen en zij voelden wel wat
om tot de organisatie toe te treden.”
Stichting KacK, KinderACtiviteitenKepèl,

Waar de spellen van Koningsdag in
Panningen eerst op de Markt plaatsvonden, verhuist het evenement
komend jaar naar de parkeerplaats
aan de achterzijde van het Changegebouw. “We willen graag weer een
kindermarkt neerzetten”, vertelt
Martijn. “We hebben al verschillende
sportverenigingen bereid gevonden
die ter promotie van hun club activiteiten komen uitvoeren bij de markt en
Jong Nederland Panningen geeft een
workshop ‘outdoor cooking’. Ook komt
brandweer Panningen een demonstratie geven met een sloopauto. Die
wagen wordt overigens eerst door

t rialclub BTC Baarlo gebruikt als obstakel voor hun motoren. Zo slaan we
twee vliegen in één klap.” Naast de
markt en verenigingen wordt er ook
een wipeout-parcours van 25 meter bij
het evenement neergezet.
Volgens Martijn komen er ieder
jaar zo’n tweehonderd kinderen op de
Koningsdag-activiteit af. “Dat aantal willen we nu dus ook zeker halen.
Het is in principe bedoeld voor kinderen van de Panningse basisscholen,
maar alle basisschoolkinderen uit heel
Peel en Maas zijn natuurlijk van harte
welkom om langs te komen. We zien
ze graag verschijnen. Zeker voor de
kindermarkt zijn we nog op zoek naar
kinderen die hun spulletjes willen verkopen.” Aanmelden voor de koningsmarkt kan door een mail te sturen
naar stichtingkack@gmail.com. Ook
potentiële vrijwilligers kunnen zich via
het e-mailadres melden. “Het is de
bedoeling dat kinderen hun spulletjes
verkopen, wellicht een klein beetje
met hulp van hun ouders, maar het is
zeker geen commerciële markt.”
De Koningsdag-activiteit op de
‘Change-parkeerplaats’ duurt van
12.00 tot 16.00 uur. Daarna volgt nog
een interactief optreden van Horster
zanger Joep van Wegberg. Meer informatie over de dag is te vinden op de
Facebook-pagina van Stichting Kack.

2e Paasdag
alle vestigingen
geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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‘Kepèl op Sjiek’ in Panningen

Jubileumviering
Kuus oeht Kepèl
in black tie

verenigingen 11

Favorieten en gastrijders

Paascross in Kessel
Autocrossclub ACC The Blue Birds houdt zondag 1 april de jaarlijkse paascross. Deze vindt zoals gewoonlijk
plaats aan de Keizersbaan in Kessel. Er wordt gestreden in diverse klassen voor het ASUZ kampioenschap 2018.

Om het 66-jarig bestaan te vieren, houdt carnavalsvereniging
Kuus oeht Kepèl op zaterdag 7 april een groot feest in DOK6 in Panningen
onder de naam ‘Kepèl op Sjiek’. Op de gala-avond worden heren in
black tie verwacht en dames in gala.
Tijdens de gala-avond treedt eerst
de dertienkoppige band One Takes
Charlies op, die ballades, swing en
meezingers uit het repertoire van
Frank Sinatra en Michael Bublé brengt.
De muzikale afsluiter is The Bloose
Brothers Revue met een optreden in
Blues Brothers-stijl. Gasten krijgen
diverse hapjes voorgeschoteld en
worden de hele avond voorzien van
drankjes.

Voor dames en heren die naar
‘Kepèl op Sjiek’ komen geldt een
dresscode. ‘Black tie’, ofwel een
zwarte smoking met strik, geldt voor
de heren en dames worden in gala
verwacht. Gasten worden tussen 19.30
en 20.00 uur ontvangen, waarna
de avond begint.
Kijk voor meer informatie over
de jubileumavond op
www.kuus-oeht-kepel.nl

Tijdens deze paascross komen
diverse favorieten van de Kesselse
club weer in actie. Bij de junioren
en jeugd staan rijders Tijn en Jurre
Croonenbroek, Pim Bruynen en
Jarno Geurts aan de start. De iets
ervarener rijders Juul van Lier, Stan

Simon’s Zwem Arena Meijel

Eerste EasySwimdiploma’s uitgereikt
Door: Simon’s Zwem Arena, kampeerbos De Simonshoek
Vijf kinderen zijn zaterdag 24 maart bij Simon’s Zwem Arena in Meijel
geslaagd voor hun EasySwim-zwemdiploma. Het was voor het eerst dat de
diploma’s van deze nieuwe zwemopleiding werden uitgereikt.
Sinds februari 2018 kunnen
kinderen hun zwemopleiding
afsluiten met het EasySwim Diploma.
Dit is minimaal net zo zwaar als
de diploma’s B en C, maar meer
praktijkgericht en de oefenstof is
anders en gericht op kinderen. In
negen praktijksituaties, die gebaseerd
zijn op de belevingswereld van
kinderen, leren de kinderen onder

andere over zwemveiligheid. Elk kind
krijgt na afloop een diploma tijdens
het diplomafeest. Ian Eekhout, Lyam
Eekhout, Iris Janssen, Teun Basten en
Ivo Manders kregen zaterdag 24 maart
als eersten het diploma uitgereikt.
Daarnaast haalde Pien Claassens een
dag eerder haar snorkelen 2-diploma
in Simon’s Zwem Arena in Meijel.
(Foto: Irma van Heugten)

en Nick Coenen, Roy Peeters en
Sjoerd Colbers doen weer mee in
de Keverklasse. Bij de toerwagens
doen Tim Peeters en Robert Sevriens
weer mee, terwijl Tim Maas gaat
strijden bij de sprinters. Ook doen
dit jaar veel gastrijders mee met de

nachtcross, volgens de organisatie
het moment om de auto te testen
voor de aankomende nachtcrossen en
de Nacht van Kessel die in augustus
wordt gereden. De wedstrijd gaat om
11.00 uur van start op het crossterrein
aan de Keizersbaan in Kessel.
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Afsluitingstoernooi
Jeu de Boules Club Baarlo
Door: Jeu de Boules Club Baarlo
Jeu de Boules Club Baarlo hield onlangs haar winterafsluitingstoernooi in de overdekte Boulodrôme in
Boekend. In totaal gaven 39 leden van de vereniging zich op. Frans Forschelen mocht zich na afloop kampioen
noemen.

Kennismaken
met fietsen
Toerclub TC Everlo uit Panningen begint op zaterdag 7 april met een
nieuwe cursus Start2bike. Deelnemers werken tijdens de cursus aan
basisvaardigheden en –technieken van fietsen op een mountainbike- of
wielrenfiets. De cursus is bedoeld om de techniek eigen te maken.
Start2bike duurt vier lessen en is
een kennismakingsprogramma vanuit de wielersportbond NTFU. Onder
begeleiding van instructeurs van
TC Everlo wordt bij de beginnende
mountainbiker of racefietser onder
meer conditie opgebouwd.
‘Hoe maak je een goede bocht?’
en ‘Hoe kan ik veilig klimmen en
dalen?’ en ‘Hoe houd je balans?’ en
‘Hoe kan ik het beste in een groep
fietsen?’ zijn vragen die beantwoord

Het toernooi werd op tien
banen gespeeld. Na drie voorrondes
werd bekend wie de finale mocht
gaan spelen. Na de voorrondes
waren er vier spelers met drie
gewonnen partijen. Hetty Holtus,
Frans Forschelen, Nellie Coenen en

Wiek Bos. Zij mochten in de finale
spelen. De samenstelling in de finale
was Hetty Holtus en Wiek Bos tegen
Frans Forschelen en Nellie Coenen.
Na afloop van de finale stond er 4-3
op het scorebord in het voordeel
van Frans en Nellie. Voorzitter Henri

Holtus kon daarna de prijzen uitreiken.
Als eerste eindigde uiteindelijk Frans.
Nellie werd tweede, gevolgd door
Hetty en Wiek.
Vanaf woensdag 28 maart speelt
de vereniging weer op de eigen baan
aan de Kasteellaan in Baarlo.

Judoclub Alcides start met
kleuterjudo
De Baarlose judovereniging Alcides biedt sinds kort lessen kleuterjudo aan. De trainingen zijn bedoeld voor
kinderen van 3 en 4 jaar oud. Volgens de club kunnen kleuters bij judo op een veilige manier hun energie kwijt.

Kleuters leren bij judo volgens
Alcides respectvol met elkaar
om te gaan en samen te werken.
“Judo, ook in haar prilste vorm, geeft
eigenwaarde en zelfvertrouwen
en levert naast de sociale vorming
ook een bijdrage aan de motorische

ontwikkeling. De lessen worden speels
aangeboden en plezier staat altijd
voorop”, aldus Alcides. “Bij voldoende
aanmelding kan het kleuterjudo van
start gaan.”
De lessen worden gegeven in de
gymzaal van basisschool De Omnibus

in Baarlo op maandag van 17.45 uur
tot 18.30 uur.
Neem voor meer informatie
of om op te geven contact op met
Diana Stroeken via secretariaat@
alcidesbaarlo.nl of door te bellen naar
077 351 53 47.

worden bij de cursus. Ook wordt er
aandacht besteed aan welke kleding
het beste is en hoe je een lekke
band moet plakken.
De cursus start op
zaterdag 7 april van 9.30 tot
12.30 uur op het ThyasComplex
in Panningen. Aanmelden kan
via www.start2bike.nl en dan te
kiezen voor locatie Panningen.
Bel voor meer informatie met
06 38 92 54 68.

HMT-ruilbeurs bij
Panningse manege
Wie Paaszondag op tijd wil beginnen met struinen langs kraampjes,
kan vanaf 08.00 uur terecht bij de HMT-ruilbeurs bij manege De Vosberg
in Panningen. Bij de beurs van de Historische Motoren en Tracktorenvereniging is een groot aanbod te vinden.
Onderdelen van tractoren,
gereedschap, documentatie, allerlei
soorten materialen en dat allemaal
uit grootvaderstijd. Dat zijn voornamelijk de zaken die worden tentoongesteld bij de beurs. Vrijwel alles is

te koop of te ruil. Deelnemers mogen
vanaf 07.00 uur hun waar tentoonstellen, terwijl de bezoekers vanaf
08.00 uur welkom zijn op het terrein
bij de manege. De ruilbeurs is open
van 08.00 tot 14.00 uur.

Verbeteren stem- en spreekkwaliteit

Optreden Parkinson
koor in Kessel
Het Parkinsonkoor uit Roermond treedt woensdag 4 april op in de
gemeenschappelijke ruimte van dagverzorging Hof van Kessel in
Kessel. Het repertoire gaat van klassiek tot pop en van smartlap tot
gospel.
Het Roermondse koor,
momenteel bestaande uit twintig
mensen met de ziekte van
Parkinson, werd in september 2017
opgericht. Parkinsonpatiënten
ervaren diverse lichamelijke
klachten, waarvan stemproblemen
er één is. Door te zingen en
speciale oefeningen te doen willen
de initiatiefnemers van het koor
de stem- en spreekkwaliteiten

verbeteren van de mensen met de
hersenziekte.

Verschillende talen
Tijdens het optreden komen
diverse klassieke nummers,
maar ook popsongs, smartlappen
en gospelmuziek voorbij in
verschillende talen. Ron Hanssen
is de koordirigent. Het optreden
begint om 14.00 uur en is gratis.

Tweede lustrum
Eetpunt Beringe
Het Kernteam Wonen Welzijn en Zorg van Stichting
Gemeenschapszorg Beringe startte in 2008 met het initiatief Eetpunt
Beringe. Inmiddels eten elke tweede maandag van de maand diverse
ouderen uit het dorp gezamenlijk een warme maaltijd.

Lenteconcert Bon Apart Beringe
Mannenzanggroep Bon Apart uit Beringe hield zondag 25 maart haar jaarlijkse lenteconcert.
In een versierd gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe trad de zanggroep op en gaven gastzanggroepen Méél Voices uit Meijel, Breetse Bluf uit Maasbree en dialectzanggroep Onje Klonje uit
Horst op. Voor de volle zaal aanwezigen werd het nog een gezellige boel op het podium met de
Horster dames, aldus de Beringse zanggroep. (Foto: Frank Erren)

Momenteel komen zeventien
gasten elke maand bij elkaar om
samen een driegangenmaaltijd
te nuttigen bij het eetpunt, die
door een cateringbedrijf wordt
gemaakt en door vrijwilligers wordt
uitgeserveerd. Eetpunt Beringe is
bedoeld voor alle Beringse inwoners

van 55 jaar en ouder. De ontvangst is
vanaf 11.45 uur, waarna de maaltijd
om 12.00 uur wordt geserveerd.
Het eerstvolgende eetpunt is op
maandag 9 april.
Neem voor meer informatie
contact op met Betsie Sonnemans
via 077 307 48 43.
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Judovereniging Alcides

Collecteweek Fonds
Gehandicaptensport in Baarlo
Judovereniging Alcides uit Baarlo doet niet mee aan de goede doelenweek en komt daarom tussen zondag 1
april en zaterdag 7 april langs de deuren om geld op te halen tijdens de landelijke collecteweek voor Fonds
Gehandicaptensport.

De collectanten gaan langs de
deuren om geld op te halen voor
de gehandicaptensport. Omdat
er vaak aanpassingen nodig zijn
aan sport- en spelmateriaal of de

accommodatie zodat mensen met
een handicap ook kunnen sporten,
hebben verenigingen extra geld
nodig. Het fonds vindt dat niemand
buitenspel mag staan en organiseert

daarom de collecte. De helft van
de opbrengst komt ten goede aan
JV Alcides, waar de A-judoka’s in
kleine groepen zitten en speciale
aandacht krijgen.

Wandeling voor COPD- en diabetespatiënten

Avond over biowalk in Helden
Mensen met de chronische longziekte COPD, diabetespatiënten en mensen met een beperking die graag
wat vaker door het groen willen wandelen, kunnen donderdag 29 maart een bijeenkomst bijwonen over de
biowalk. Bij natuureducatieorganisatie IVN Helden in Helden wordt uitleg gegeven over deze aangepaste
wandeling.
De biowalk is een wandeling
door de natuur, die zo is aangepast
dat hij geschikt is voor mensen met
diabetes, COPD of een lichamelijke
beperking. Deelnemers aan deze
wandeling worden begeleid
door een professional zoals een
fysiotherapeut, een gids van IVN
en eventueel één keer per maand
een extra begeleider. De route
voor mensen met een beperking
is kort en meestal hetzelfde, om

mensen vertrouwd te maken met
de omgeving. De andere route is
wisselend. Bij IVN Maasduinen in
Velden wordt de wandeling al een
tijdje aangeboden. “Deelnemers
worden zelfverzekerder in het
lopen en hebben er in hun dagelijks
leven ook voordeel van”, aldus de
organisatie. Zo zouden patiënten
met COPD een betere conditie
en beter uithoudingsvermogen
hebben gekregen en veranderden

de glucosewaarden van
diabetespatiënten positief.
Tijdens de bijeenkomst
vertelt een deelneemster van de
biowalk in Velden haar ervaringen.
Daarnaast zijn twee IVN-gidsen
en een fysiotherapeut aanwezig
om meer informatie te geven over
de wandeling. De bijeenkomst is
gratis en begint om 19.30 uur bij
het IVN-lokaal aan de Kloosterstraat
in Helden.

Bloemen voor bijen, vlinders en vogels

Akkerranden Peel en
Maas weer ingezaaid
De Plattelandscoöperatie gaat ook dit jaar weer akkerranden en
overhoeken inzaaien met bloem- en kruidenmengsels. Hieruit groeien
uiteindelijk bloemen die goed zijn voor bijen, vogels en insecten en het
herstel van de natuurlijke omgeving. Agrariërs kunnen hiervoor een
stukje van hun grond beschikbaar stellen.
Het project Bloem- en Vogelrijke
akkerranden wordt in de regio
Midden-Limburg al enkele jaren
georganiseerd. Naast Peel en maas
doen ook de gemeenten Leudal,
Weert, Beesel en Maasgouw mee
aan het inzaaien van bloem- en
vogelrijke akkerranden. Jaarlijks wordt
in de regio voor ongeveer twintig
hectare zaad beschikbaar gesteld en
ingezaaid. In Peel en Maas gebeurt dit
vanuit het GroenPlatform, dat jaarlijks
zeven hectare inzaait. Particulieren
of buurtorganisaties kunnen voor
een eigen bijdrage akkerranden

inzaaien en de akkerranden van
productieve landbouwgrond krijgen
een vergoeding per vierkante meter
voor het beschikbaar stellen van de
grond en het inzaaien. De bloem- en
vogelrijke kruidenmengsels kunnen
zaden bevatten van Cosmea, Phacelia,
Meisjesogen, Klaproos, Boekweit,
Gele Kamille en nog tien soorten.
De mengsels zijn niet woekerend en
bevatten geen ruigtekruiden.
Kijk voor meer informatie
op www.plattelandscooperatie.nl
en mail om aan te melden naar
info@plattelandscooperatie.nl
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GROTE PAASSHOW
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Profiteer van onze acties en GRATIS accessoires

Maak kans op een Plisséhordeur incl. plaatsing bij een bezoek aan onze showroom!
Terrasoverkappingen

Raamdecoratie

Zonwering

De Hulst 19, 5807 EW Oostrum, +31 (0)478 581 486, www.vera.nl

Wij zoeken een

nieuwe collega
(m/v ca. 38 uur per week)

om o.a. iedere dag onze winkels te bevoorraden.
Ben jij in het bezit van rijbewijs B
en ben jij ’s morgens vroeg op je best?
Stuur dan je cv en motivatie naar

tom@bakkerijbroekmans.nl
www.bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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Bespreking poll week 11

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
Een ruime meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden, heeft het gevoel dat zijn of haar stem er wel degelijk toe doet. In
totaal stemde 73 procent vóór de stelling.
Vorige week ging de helft van de kiesgerechtigde inwoners van
Peel en Maas naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Opvallend genoeg was de opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
vorig jaar veel hoger, toen wist 80 procent de stembus te vinden.
De meeste stemmers op de poll hebben dus het gevoel dat er in de

politiek wordt geluisterd naar wat de inwoners willen of juist tegen zijn.
Theo Geurts uit Helden stemde ook voor. Hij vindt dat zijn stem telt, maar
vindt het wel ieders verantwoording om betrokken te blijven. “Zo zijn
alle raadsvergaderingen openbaar en kun je de raadsleden aanspreken of
schrijven over zaken die je zelf op dat moment belangrijk vindt. Liefde komt
van twee kanten.”
Ook op Facebook was de meerderheid, in totaal 70 procent, vóór
de stelling.

Een referendum heeft een meerwaarde
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Inwoners van Peel en Maas stemden op woensdag 21 maart niet alleen
voor de nieuwe gemeenteraad, maar mochten net als de rest van Nederland
ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de nieuwe Wet op
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook wel de Sleepwet genoemd. In totaal
stemde 59,6 procent van de inwoners voor de wet, 40,3 procent tegen. De
opkomst was iets minder dan de helft: 48,3 procent. De uitslag in Peel en Maas
is overigens in strijd met de landelijke uitslag, waarbij de meerderheid tegen
stemde. Sinds juli 2015 kent Nederland de Wet raadgevend referendum. Die
wet stelt burgers in staat de overheid corrigerend advies te geven. De uitslag is
niet bindend. Overigens wordt dit referendum mogelijk afgeschaft.

Het is goed dat door middel van zo’n referendum naar de mening van het
volk wordt gevraagd. Het is een goede manier om burgers meer invloed te
geven. Referenda kunnen ervoor zorgen dat kiezers actiever deelnemen aan het
publieke debat.
Aan de andere kant kun je je afvragen waar we dan
volksvertegenwoordigers voor hebben? Zij vertegenwoordigen toch de stem
van het volk en weten wat er speelt? En is het bovendien niet veel beter om de
beslissing over complexe dossiers aan degenen over te laten die er verstand
van hebben?
Een referendum heeft een meerwaarde. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Alleen de grootste partijen mogen in de coalitie > eens 24% oneens 76%
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JEANNE HESEN
VVD Peel en Maas
Lijst 3 nr: 4

Bedankt kiezers voor jullie vertrouwen!

Hoera voor
hardlopen
Hardlopen verlengt levensduur met drie jaar, aldus Nu.nl
Hoera! Het zeer besmettelijke
‘hardloopvirus’ waarmee mijn
collega’s en vrienden mij
besmet hadden, bleek ineens
gezond voor me te zijn.
De moeite om bronnen te
checken heb ik maar bewust
niet genomen, zodat dit nieuws
hoogstens twijfelachtig kon zijn.
Ik besloot te investeren in een
paar blitse, roze hardloopschoenen om kilometers te gaan
maken. En met die hardloopschoenen stond ik afgelopen
zondag vol goede moed klaar
voor de start in Venlo: mijn
allereerste Venloop! Wel duizend dingen schoten door mijn
hoofd. Ik voelde me er nog niet
helemaal klaar voor en ik had
wat zere schenen. Maar daar
stond ik dan, vlak voor de start,
omringd door honderd andere
(veel fittere) lopers. Nu ben ik
absoluut geen fervente hardloper, ik doe eigenlijk maar wat,
dus tijdens het rennen bevecht
ik een heftige innerlijke strijd.
Ik had last van de drukte,
steeds inhalen en inhouden viel
zwaarder dan verwacht. Een
man op blote voeten haalde me
in, ging ik echt zo traag? Ik kon
mijn drie renmaatjes steeds
slechter bijhouden en dat
zonnetje waar ik straks nog zo
van genoot was nu wel erg
warm! Waarom deed ik dit ook
alweer? Ik moest doorzetten,
zei ik tegen mezelf. Bikkelen,
Jill, kom op! Niet. Stoppen.
Tot 9 kilometer hield ik het vol,
maar toen verloor ik een slag.
Shit. Het publiek begon me toe
te roepen: “Het laatste stukje!
Op je karakter!”. Pff, karakter,
dacht ik. Kan ik dat ook kopen
op Bol.com? Ik was moe en mijn
schenen deden zeer. Hardlopen
gezond? Mijn levensduur voelde
ten einde! Pas bij het zicht van
de finish, wist ik weer waarvoor
ik dit deed: dat euforische
gevoel aan het einde. Dat
heerlijke, onsterfelijke overwinningsgevoel. Althans, onsterfelijk… Drie jaar langer.
Ook lekker.
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Toegangssysteem Milieupark
Het wordt steeds drukker op het milieupark en goede dienstverlening en korte wachttijden
voor de poort vinden wij belangrijk. Om de doorstroming op het milieupark te bevorderen
en efficiënter te werken zijn we gestart met een geautomatiseerd toegangssysteem.
We vragen uw postcode en huisnummer en ter aanvulling kan naar een identiteitsbewijs
gevraagd worden. U kunt vanuit uw auto pinnen of contactloos betalen.
Het gescheiden aanleveren van de meeste afvalstromen is gratis. Er hoeft alleen betaald te
worden voor: grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, autobanden met velg.
De tarieven:
Tot 0,5 m3 € 2,50
Tot 1 m3 € 5,00
Tot 1,5 m3 € 7,50
Tot 2 m3 € 10,00

De spelregels zijn:
• Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
• Toegangscontrole
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
• Speciale regels voor asbest op onze website
www.peelenmaas.nl

Afvalinzameling met Pasen
Paasmaandag 2 april wordt geen afval ingezameld.
De inzameldag van maandag verschuift naar de zaterdag ervoor.
Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag.

Bijeenkomst voor ondernemers,
verenigingen en inwoners
Op donderdag 12 april organiseert de gemeente Peel en Maas in het Huis van de Gemeente een
symposium over ondermijnende criminaliteit.
Wat is dat... ondermijnende criminaliteit?
Ondermijnende criminaliteit is een moeilijk
begrip. Aan de hand van voorbeelden proberen
we u het uit te leggen: bedrijven zonder klanten…
maar met veel omzet, drugslabs of wietplantages
in een legaal gehuurde schuur of pand, gulle
sponsoring van de voetbalclub met contant geld,
een ongevraagde ‘beveiliger’ in een café, het
witwassen van zwart geld. Het effect is dat onderen bovenwereld steeds meer met elkaar verweven
raken en dat de grenzen tussen legaal en illegaal
vervagen. Dit is slechts een greep uit de vele
verschijningsvormen van het veelkoppige monster
dat Ondermijning.
Komt het ook voor in Peel en Maas?
Jazeker, helaas komt het ook voor in Peel en Maas, vaker en wellicht dichterbij dan u denkt.
Samen werken
Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit kunnen wij niet alleen. We werken intensief samen
met politie, OM en andere partners. Door het verzamelen en analyseren van informatie leren we om
deze strijd zo effectief mogelijk aan te pakken. Mogelijk heeft onbewust waardevolle informatie die
ons verder kan helpen in onze aanpak. Bewustzijn, alertheid en melden dus. Maar waar op te letten?
Symposium
Om u duidelijk te maken wat ondermijning is, organiseren wij op donderdagavond 12 april 2018
’s avonds een bijeenkomst. Wij willen u meenemen in de wereld van ondermijning: wat is het, welke
vormen zijn er en wat kunt u er tegen doen? Het symposium is de aftrap in onze gezamenlijke aanpak
van ondermijnende criminaliteit. Later in het jaar worden verdiepende bijeenkomsten georganiseerd.
Aanmelden
U kunt zich tot 7 april aanmelden op onze website, via www.peelenmaas.nl > Homepage >
Symposium ondermijnende criminaliteit. Kijk ook op www.peelenmaas.nl voor het programma en
meer informatie. We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus meld u snel aan….. vol = vol!
Komt u luisteren naar wat wij te vertellen hebben en gaat u met ons in gesprek?

Beperkte dienstverlening

Maandag 2 april (Tweede Paasdag) is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van
ICT systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening te kunnen garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden
we tijdelijk beperkt in onze dienstverlening.
• Vrijdag 20 april zijn wij geopend tot 13:00 uur. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
• Zaterdag 21 april gelden de normale openingstijden.
• Vrijdag 27 april is het Huis van de Gemeente gesloten in verband met Koningsdag

Belangrijke informatie voor
horecaondernemers
Belangrijke informatie voor horecaondernemers en andere leidinggevenden in de horeca
over de eis van sociale hygiëne. Welke bewijsstukken moet iemand hebben wil men kunnen
aantonen dat hij of zij voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne?
Deze vraag wordt beantwoord op de website van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH),
www.svh.nl. Hier vindt u ook informatie over het feit dat het bezitten van alleen een diploma niet
voldoende is. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet geregistreerd staan
in het Register Sociale Hygiëne en moet beschikken over de Verklaring kennis en inzicht sociale
hygiëne die wordt afgegeven door de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH).
Overgangsperiode tot 1 mei 2018
Veel ondernemers en leidinggevenden die al lang actief zijn in de horecabranche staan nog
niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne. Zij werken op basis van oude diploma’s die
voorheen wel en nu geen recht meer geven op bijschrijving in het Register. Hierdoor kan de
exploitatie van horecabedrijven in gevaar komen wanneer zij een vergunning willen wijzigen of
een extra zaak willen openen.
Voor ondernemers en leidinggevenden met een inmiddels oud diploma, biedt SVH daarom de
mogelijkheid om op basis van hun oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te
vragen, zodat ze hiermee op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne worden opgenomen.
De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018. De juiste bewijsstukken moeten overhandigd worden,
zodat SVH kan bepalen of een oud diploma recht geeft op het huidige SVH Diploma Sociale
Hygiëne. Op basis van het SVH Diploma Sociale Hygiëne ontvangt men de Verklaring kennis en
inzicht sociale hygiëne als bewijs van bijschrijving in het Register. Staat iemand na 1 mei 2018 niet
in het Register, dan rest niets anders dan examen af te leggen.
Meer informatie
Op de website www.svh.nl staat alle informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s
in aanmerking komen en wat de procedure is. Wilt u deze procedure en/of andere aanvullende informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar lec@svh.nl onder vermelding van “overgangsregeling”.

Openbare raadsvergadering
Op donderdag 29 maart 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Openbare Raadsvergadering
gehouden in de Raadzaal van het Huis van de Gemeente te Panningen.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling van de agenda
4. Mededelingen
5. Verslag voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven
(conform artikel 6 van het Reglement van Orde)
6. Installatie van de nieuwe raadsleden
7. Sluiting
De agenda voor deze vergadering kunt u vinden via: www.peelenmaas.nl/ bestuur >
gemeenteraad -> besluitvormende raadsvergadering -> datum 29 maart 2018.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

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

CDA bedankt kiezers voor enorme aantal stemmen
Hartelijk dank aan iedereen die een stem heeft uitgebracht op één
van onze kandidaten van onze Elf Dorpenlijst. Dankzij uw steun werd
woensdag 21 maart een fantastische dag voor CDA Peel en Maas, met
een ontzettend mooie verkiezingsuitslag.
Met maar liefst 34 procent van
alle stemmen blijven we niet alleen
de grootste partij van Peel en Maas,
maar groeien we door van negen
naar tien raadszetels. Het voelt als
een beloning voor de constructieve
en stabiele koers die we de afgelopen jaren hebben gevaren. Uit de

grote hoeveelheid stemmen die op
ons team zijn uitgebracht met daarbij nog het recordaantal stemmen van
1.654 ooit in Peel en Maas behaald
op onze lijsttrekker Wim Hermans
maakt ons dankbaar voor uw breed
uitgesproken vertrouwen. Het geeft
bovendien enorm veel energie om ook

de komende vier jaar aan het werk
te gaan voor alle mensen in Peel en
Maas. We blijven uiteraard gewoon
doorgaan met de werkbezoeken zoals
we die de afgelopen vier jaar hebben gehouden en waarvan we veel
hebben mogen leren. Met een zeer
gedreven team dat een mooie mix
vormt van bestuurlijke ervaring, deskundigheid en jong enthousiasme.
Samen gaan we aan de slag. Samen
voor elkaar.
CDA Peel en Maas

Kiezers bedankt
Wij willen u hartelijk danken voor uw stem aan en uw steun en
vertrouwen in Lokaal Peel&Maas.
De grote hoeveelheid stemmen
op onze partij voelt als een ongelofelijke steun in de rug voor het
uitgevoerde beleid de afgelopen
jaren. Ook geeft het steun en troost
voor de familie van onze overleden
wethouder Arno Janssen. Zijn inzet
wordt beloond. Dankzij u is Lokaal
Peel&Maas gegroeid van zes naar
acht zetels in de gemeenteraad. Dat
geeft ons allemaal vertrouwen in de
toekomst. Door de groei in raads
zetels hebben we de gelegenheid om

nieuwe kandidaten toe te voegen aan
de fractie, een belangrijk speerpunt
voor ons. We hebben immers bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda
staan. Naast de ervaren raadsleden
Rob Willems, Saskia Vervoort-van den
Heuvel, Tiny Valckx, Henk Boots en Wie
Naus zijn er twee nieuwe raadsleden,
namelijk Joep Hermans uit Helden en
Sander Janssen uit Baarlo. Bijzonder
dank aan de grote groep mensen
die op Roland van Kessel hebben
gestemd. Roland stond als kandidaat-

wethouder op de laatste plaats van
de lijst. Met dit grote aantal stemmen
op Roland heeft u aangegeven dat u
Roland graag terugziet als wethouder.
Voorlopig gaat Roland zijn (voorkeurs-)
raadszetel invullen, in afwachting van
de coalitiegesprekken. Tot slot willen
wij iedereen bedanken die zich heeft
ingezet voor Lokaal Peel&Maas. Door
jullie inzet hebben we de gemeente
Peel en Maas ‘lokaal blauw’ gekleurd
en is ons witte hart niet meer weg te
denken uit het straatbeeld. De verkiezingsuitslag is een mooie beloning
voor het geleverde werk, bedankt!
Fractie Lokaal Peel&Maas

Nu de verkiezingen voorbij zijn
Afgelopen woensdag heeft u weer de partijen kunnen kiezen die uw
voorkeur genieten in de gemeenteraad. PvdA/GroenLinks is blij met de
vaste aanhang die ervoor heeft gezorgd dat de linkse beweging weer
met drie zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.
Hierdoor kunnen we met een
krachtige stem weer door met
waar we voor staan: aandacht voor
de zwaksten in de samenleving,
de zorg, betaalbaar wonen en
een gezonde verhouding tussen
economie en milieu.

Intussen is de fractie door de
verkiezingen wel enigszins gewijzigd.
Fred Peeters, krachtige vertolker
van onze idealen rond natuur milieu
zal, zo het zich laat aanzien, niet
terugkeren. Dat is jammer. Wel zal
onze wethouder Raf Janssen in de
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fractie plaatsnemen. Ook onze jonge
kandidaat Melad Kohistani zal nog
even op de achtergrond moeten
blijven. Wel zullen Fred en Melad
actief blijven en de fractie op de een
of andere wijze blijven ondersteunen,
net als de andere mensen op onze
kieslijst.
De coalitie-onderhandelingen
gaan deze week van start. Wij zullen
constructief meedenken over de
inrichting van het gemeentebestuur

en het beleid. Wat de uitkomst van
deze besprekingen zijn, is ongewis.
Er zijn meerdere combinaties mogelijk.
In welke combinatie dan ook, wij
zullen onze ideeën en idealen rond
een sociaal en duurzaam Peel en Maas
zo sterk mogelijk naar voren brengen
en uitdragen. Dat is mogelijk door uw
steun. Kiezers, dank voor uw steun!
Annigje Primowees, namens
de fractie 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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Volleybalsters Kessel
bijna kampioen
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel, koploper in de competitie, speelde zaterdag 24 maart een ontzettend
belangrijke wedstrijd tegen de nummer 2 Limac in Linne. Na de eerste set verloren te hebben, pakten de
Kesselse dames zich op en wonnen ze met 3-1. Over drie weken kan de titel definitief binnengesleept worden.

Egchel revancheert
zich tegen Crescentia
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft revanche genomen voor
de nederlaag in de heenwedstrijd tegen Crescentia uit het Weerter
kerkdorp Tungelroy. De Egchelnaren wonnen in eigen huis met 4-0.
De zege kreeg pas echt gestalte in de laatste tien minuten toen er drie
keer werd gescoord.
Over de eerste helft van het
duel valt weinig te zeggen. Weinig
kansen voor beide doelen. De enige
wapenfeiten waren een afgekeurd
doelpunt van Egchel wegens
vermeend buitenspel, een bal op de
Crescentia-lat door Lex Verstappen
en het uitvallen van dezelfde Lex
vlak voor de thee. Mike Oomen
werd zijn vervanger. De tweede
helft gaf duidelijk meer spektakel.
Na wat kansjes voor de thuisploeg
kwam Egchel in de 59e minuut
verdiend op voorsprong toen Mark
Thiesen uit een corner met een
schuiver doelman Rene Marechal
verschalkte, 1-0. De oranjehemden
bleven vervolgens het betere van
het spel houden. Uit een vrije trap
kopte Jorrit Kersten in kansrijke
positie naast. Een kwartier voor tijd
een dubbele wissel aan Egchelse

Het begin van de eerste set was
van beide kanten sterk. Het spel liep
gelijk op en de teams kwamen om de
beurt aan kop. De set werd uiteindelijk nipt gewonnen door de thuisspelende ploeg Limac met een setstand
van 25-23.
Kessel begon de tweede set sterk.
Spelverdeelster Maud van den Beuken
kon de aanvallers goed aanspelen
door de pass die lekker liep. Zo konden de aanvallers keer op keer de
bal in het veld timmeren. Vooral de
knallende ballen van Anouk Rutten

werden op het allerhardst binnen de
lijnen geslagen. De tweede set werd
overtuigend gewonnen door Kessel
met 18-25.
De derde set was een herhaling
van de tweede set. Limac verzwakte
een beetje en Kessel kon hiervan
profiteren. De derde set werd op het
einde wat spannender, maar werd
nog binnengesleept door de Kesselse
dames met 23-25. Een 1-2 voorsprong
dus.
De vierde set had Kessel het spel
volledig in handen en pakte een

grote voorsprong. Kessel speelde de
beste wedstrijd van dit seizoen en
het enthousiasme straalde ervan af.
Elk punt werd uitbundig gevierd en het
spel verliep uitstekend. Kessel pakte
de vierde set met een stand van 17-25.
Een eindstand van 1-3 voor Kessel.
De laatste wedstrijd van de
competitie speelt Kessel pas na drie
weken rust gehad te hebben op
zaterdag 21 april tegen Stravoc dames
2 om 16.00 uur in Kessel. Dan kan
het kampioenschap binnengehaald
worden.

Concurrent om vierde plaats

BEVO verliest aansluiting
met kopgroep
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe trad op zondag 25 maart thuis aan tegen een van de
concurrenten om de vierde plaats. SVC2000, in de heenwedstrijd veel te sterk voor BEVO, moest zondag tot het
uiterste gaan om de 3 punten mee naar Maasniel te nemen. Het werd 2-1 voor de gasten.
BEVO creëerde al in de 5e minuut
een dot van een kans, waarbij
Sam van Rijt over rechts diep werd
gestuurd en een perfecte voorzet afgaf
op mede-spits Rob Minten. Die wist
zich geen raad wist met het hobbelige veld, waardoor de bal tussen zijn
benen bleef hangen.
Uit één van de eerste keren dat
SVC voor het BEVO-doel verscheen,
scoorde de SVC-spits uit een
ogenschijnlijk ongevaarlijke voorzet
van links, nadat de BEVO-defensie
inclusief de keeper de bal liet lopen.
Deze ketste tegen de binnenkant van
de paal en kon daarna simpel worden
binnengewerkt, 0-1.

De rest van de eerste helft grossierde BEVO in foute passes, enerzijds
door onnauwkeurigheid als gevolg van
concentratiegebrek en anderzijds door
veelal te weinig controle in te bouwen
op het hobbelige veld.
Na rust herpakte de BEVO-ploeg
zich enigszins, maar ook nu bleef het
een wedstrijd van weinig kansen aan
beide kanten. BEVO drong de tegenstander wat meer terug en groeide
zodoende in de wedstrijd.
Ivo Martens kwam in de 65e
minuut in het veld en gaf meteen
zijn visitekaartje af. Hij ontfutselde
een verdediger de bal en ging op
volle snelheid richting de zestien.

Ivo haalde met zijn linker uit
en verraste de keeper in de
rechterbenedenhoek, 1-1. De BEVOploeg begon erin te geloven en
zette nog meer druk op de SVC2000defensie, maar de echte scherpte
ontbrak.
In de 75e minuut wist SVC2000speler Fellaini aan de aandacht van
de BEVO-defensie te ontsnappen en
hij scoorde beheerst de 1-2. BEVO
zette de laatste tien minuten nog
alles op alles en ging achterin éénop-één spelen. Rob Minten en Kevin
Vossen misten nog een kans op de
gelijkmaker. Het verdiende gelijkspel
bleef zodoende uit.
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zijde: Gido van Lier en Dave Schroijen
kwamen binnen de lijnen voor
Koen Schroijen en Ryan Bruisten.
De gasten verschenen wat meer op
de Egchelse helft met een kopbal
op de doellat tot gevolg. Een minuut
later, in de 82e minuut, kwam de
thuisploeg op 2-0 door een schot
in de linkerbenedenhoek van Luuk
Timmermans. In de laatste vijf
minuten verdubbelde de ploeg
van trainer Twan van de Mortel
de marge. Tweemaal was het
B-speler Dave Schroijen, 16 lentes
jong, die de 3-0 en 4-0 voor zijn
rekening nam. Uit een voorzet van
Luc Crommentuijn kopte hij in de
86e minuut prachtig binnen en twee
minuten later bracht Mike Oomen
hem in stelling en Dave bekroonde
zijn solo met zijn tweede treffer.
Een mooie binnenkomer voor hem.

TUINMEUBELEN
OPEND
2E PAAS.0D0 A- 1G6.0G0 EUUR
11

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

Werken als BUURTBEMIDDELAAR is een mooie
uitdaging: na een tweedaagse training bij Vorkmeer
kan men als buurtbemiddelaar aan de slag gaan.
Buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide
partijen en begeleiden hen naar een gezamenlijke
oplossing voor het conflict. Buurtbemiddeling klaart de
lucht en draagt eraan bij dat buren weer met elkaar praten,
dat is zo mooi aan dit werk. Heeft u belangstelling voor
dit werk, dan kunt u contact opnemen met de coördinator,
t.valckx@vorkmeer.nl of 06 - 46 43 73 17.
Wist je dat het JONGERENWERK van Vorkmeer o.a. kan
ondersteunen en adviseren bij het brandveilig maken van
je KEET?! Meer informatie bel of What’sApp met Michel
Geurtjens Jongerenwerker Vorkmeer. 06 - 11 76 27 60.
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
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Meijelse beugelaars
op weg naar
degradatie
Door: beugelclub BC Meijel
De beugelaars van BC Meijel gingen op zaterdag 24 maart op
bezoek in Sevenum voor een heuse degradatiekraker. De Meijelnaren
moesten echter met 4-1 het onderspit delven en degraderen zeer
waarschijnlijk uit de Lotto Ereklasse.
In de eerste partij speelde Harrie
Hanssen. De tegenstander was
met enkele mooie ballen vanavond
te sterk voor Harrie, 22-30. Louis
Maessen speelde daarna een ongelukkige partij waar zijn tegenstander dankbaar van profiteerde, 20-30.
Invaller Mark Hanssen speelde een
spannende partij. Aan het eind stond
Mark vier punten achter, maar de
spanning kwam terug toen de tegenstander begon te missen. Deze wist
alsnog als eerste de 30 punten te
maken, 28-30.

Hattrick voor Remco Litjens

Panningen stelt na rust
orde op zaken
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen, koploper in de 4e klasse D, trad op zondag 25 maart aan tegen
hekkensluiter VV GKC/RKHVC, de combinatie van de standaardteams uit Grathem en Hunsel. De groenwitte
koploper mocht in de rust bepaald niet klagen over de stand. In de tweede helft stelde Panningen orde op zaken
door het ene fraaie doelpunt na het andere te maken. Het werd 7-1 voor de gasten.

Dré van Enckevort speelde een
gelijkopgaande partij tot de 24 punten. De tegenstander maakte op het
bepalende moment een paar mooie
ballen waar Dré geen antwoord op
had, 24-30. Zoals de laatste weken
was er daarna weer een puike partij
van Eric Smits, die gelijk opging tot
de 24 punten. Met een aantal goed
geplaatste ballen kon Eric de winst
naar zich toetrekken, 30-26, maar hij
kon het eerste team van Meijel hiermee waarschijnlijk niet behoeden
voor degradatie.

Helden leunt weer op
goede tweede helft
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden lijkt er dit seizoen een abonnement op te hebben: een slechte eerste helft spelen om vervolgens in
de tweede helft de schade recht te zetten en te winnen. Zondag
25 maart was het ook zover. Na een erg povere eerste helft in en tegen
Maasgouw uit Thorn keek Helden tegen een 1-0 achterstand aan.
Toch eindigde het treffen in 1-4 voor de gasten.
Bart Wanten had FC Maasgouw
vlak voor het rustsignaal op voorsprong gebracht door een voorzet
van Rik Silkens achter de touwen
te werken. Dit was zo onderhand
ook het enige wapenfeit dat beide
ploegen voor de rust op de slecht
bespeelbare mat in Thorn wisten te
leggen. Desalniettemin stonden de
gastheren verrassend op voorsprong.
De late tegentreffer leek Helden
wel wakker geschud te hebben.
Net als zo vaak dit seizoen kwam
Helden in de tweede helft goed uit
de startblokken en zag het publiek
hoe Ton en Tom Peeters binnen tien

minuten de achterstand om wisten
te buigen naar een 1-2 voorsprong.
Daarna duurde het lang voordat
Helden de wedstrijd definitief in het
slot gooide.
Nadat enkele goede kansen
niet benut werden, wist invaller Bas
Wijnands vijf minuten voor tijd wel
hoe het moet. Nadat hij op links
doorbrak, faalde hij niet en schoof de
bal beheerst langs de doelman van
FC Maasgouw waarmee de wedstrijd
beslist was. Ton Peeters schroefde in
de blessuretijd zijn doelpuntenmoyenne nog wat op door de definitieve
1-4 op het scorebord te zetten.

Koningschieten Koningslust

Schutter Rene Koop
mans behoudt titel
Door: schietvereniging De Indianen
Op de banen van schietvereniging De Indianen uit Koningslust werd
in het weekend van zaterdag 24 maart het jaarlijkse Koningschieten
verschoten.
In totaal namen 21 schutters
deel aan deze wedstrijd, waaronder 16 van senior recurve, 32 junior
recurve-schutters, 1 aspirant recurve
en 2 compound-schutters. Na twee
spannende dagen waren de winnaars
bekend. Rene Koopmans wist met een
score van 549 punten zijn titel van
het vorig jaar te prolongeren. Frank
Verdonschot behaalde met 511 punten de tweede plaats, terwijl Wilbert
Theeuwen met 504 punten een derde
plaats behaalde. Bij de compound

schutters was het spannender. Ton
Janssen wist met een score van 534
punten de eerste plaats op te eisen,
terwijl Mat Steeghs met 529 punten een tweede plaats behaalde.
Bij de aspiranten was het Iva Keijsers
die haar eerste wedstrijd schoot. Ze
werd gelijk winnares bij de aspiranten met een score van 245 punten.
Bij de junioren was het Joep Lormans
die de hoogste score behaalde met
162 punten, terwijl Chris Fontaine
tweede werd met 140 punten.

Remco Litjens scoorde een hattrick (Foto: SC Knuurke)
GKC kwam furieus uit de startblokken. Panningen-doelman Jordy
Nelissen kon in de 9e minuut een dreigende actie van Danny Vleeshouwers
door ver uit zijn doel te komen onderscheppen. De spelhervattingen uit
vrije trappen en corners zorgden in
de eerste helft voor een aantal opgelegde kansen voor GKC/RKHVC.
Vanwege de lange mannen bij GKC
was er paniek in de Panningse achterhoede bij hoge ballen. Ivar Corsten
scoorde dan ook in de 20e minuut
uit een corner. Aanvoerder Sjoerd

Jacobs van GKC/RKHVC miste het doel
vanaf de penaltystip en Tim Beek kon
niet scoren uit een opgelegde kans.
Het was Panningen dat wel scoorde:
William Steeghs kopte de gelijkmaker
binnen uit een voorzet van Robin van
Osch. Remco Litjens punterde in de
40e minuut Panningen naar een niet
verdiende 1-2 voorsprong.
Na rust onstond een heel ander
beeld. GKC/RKHVC kwam er gewoonweg niet meer aan te pas en
Panningen breidde de voorsprong
uit tot een ruime 1-7 overwinning.

Achtereenvolgens Remco Litjens,
met een prachtig doelpunt in de 52e
minuut en een goal in de 61e minuut;
Frank van Oyen met een volley uit
een corner in de 66e minuut en Idris
Pakasa met een al even fraaie omhaal
in de 69e minuut tilden de stand naar
een 1-6 voorsprong. De 1-7 kwam van
Robin van Osch.
Panningen blijft door de zege aan
de leiding in 4D, maar de achtervolgers Helden, Horn en SVC2000 maakten ook geen fout. Met name rivaal
Helden zit op het vinkentouw.

Onthutsend zwak Bevo

Kras Volendam wint
verdiend in Panningen
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Bevo Hc uit Panningen heeft in eigen huis de eerste wedstrijd in de kampioenspoule met 32-28 verloren van een slim spelend Kras Volendam. De beslissing viel al in de eerste helft toen
Kras Volendam tegen een onthutsend zwak spelend Bevo met een 19-11 voorsprong ging rusten.
Bevo nam een 1-0 voorsprong,
maar daarna was een tactisch
spelend Kras Volendam
oppermachtig. Bevo presteerde
ondermaats. De defensie was een
gatenkaas. Bijna elke aanval van Kras
Volendam was raak. De aanvallers
konden zich uitleven Bovendien had
keeper Markus Hammerschmidt een
complete off-day. Hij werd al voor de
rust vervangen door doelman Bram
van Grunsven.
In aanvallend opzicht kon Bevo
geen vuist maken. De meeste
schoten op doel waren een prooi
voor keeper Gerry Eijlers, die liefst
achttien cruciale reddingen verrichtte.

Opvallend was dat Kras Volendam
tijdens de drie tijdstraffen voor rust
in ondertal meer scoorde dan de
thuisclub. Via een tussenstand van
14-8 liep Volendam uit naar 19-11.
Een debacle dreigde voor Bevo.
Na de pauze ging Volendam
vrolijk verder met scoren. Elf minuten
na rust had Kras Volendam de
voorsprong uitgebouwd tot 27-16. Pas
tien minuten voor het einde herstelde
Bevo zich en kwam de ploeg terug in
de wedstrijd. Bij de stand van 30-25
in het voordeel van de gasten knokte
Bevo zich terug in de wedstrijd. De
eindspurt kwam te laat, maar de
eindstand 32-28 verdoezelde veel.

Volendam won verdiend.
Trainer Jo Smeets was na afloop
teleurgesteld. De ploeg moet
mentaal en fysiek opgeknapt
worden. Smeets verwoordde het
na afloop mooi: “We hebben een
slag verloren, maar nog niet de
oorlog. Wanneer we de accu kunnen
opladen, kan Bevo laten zien dat
de nederlaag tegen Volendam een
vergissing was. Doelpuntenmakers
bij Bevo waren Pim Augustinus (7),
Robin Jansen (5), Jeroen van den
Beucken (4), Niels Poot en Niek
Joordens (3), Dario Polman en Sybren
Stijweg (2), Wouter Sas en Bram van
Grunsven (1).
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Wedstrijd tegen Terraveen

Vier punten voor Tuposheren uit Baarlo
Door: volleybalvereniging Tupos
De mannen van Terraveen uit Odiliapeel waren zaterdag 24 maart niet naar het eerste herenteam van Tupos
uit Baarlo gekomen om de vijf punten simpel achter te laten. De beste speler van het veld stond aan de zijde van
Terraveen, maar Baarlo ging er toch met de winst vandoor.

Podium voor
judoka’s JC Helden
Door: Tom van Dijk, Judoclub Helden
Judoclub Helden deed zondag 25 maart mee aan een toernooi.
Dit keer stond het judotoernooi in Geldrop op de planning. Hier werden
meerdere podiumplaatsen behaald.
Bij de meisjes tot 12 jaar in
de gewichtsklasse tot 28 kilo
was de judoclub oppermachtig. In deze poule werd Daisy van
Os eerste. Vian van Dril volgde
op de tweede plaats en Nova
Peters en Lieke Verstappen pakten hier het brons. Verder was er
een eerste plaats voor Marlouk

Colbers, Barbara Konings en Noa
Janssen. Een tweede plek was er
voor Luna Lucker, Joyce Peters,
Umberto Coopmans en Aron
Theunissen. Brons werd gepakt
door Lindsay van Os, Bo van den
Brand, Dali Lucker, Jarno Hoenson,
Kevin Janssen, Bart Verstappen,
Kep Verkoeijen, en Sten Luijten.

Wat pakken we
vandaag aan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we altijd vacatures waar je direct aan de slag kunt.
Kijk maar eens hieronder. Wat wordt jouw volgende baan?

Machinist onkruidbestrijding
Tot de acht punten ging de eerste
set gelijk op met een dolblije Jordy
van de Eertwegh voor een mooi blok.
Waar Terraveen in het begin wat slagvaardiger was, liep Tupos in het midden van de set weg en kon die de set
simpel uitspelen met 25-15. Door goed
spel, maar ook omdat Terraveen haar
betere spelers te weinig in stelling kon
brengen.
In de tweede set was het vooral
Tom Claus die zich liet zien met een
loeiharde smash die hij terugkreeg
op zijn tenen. Maar hij had de mazzel dat er aan de overzijde een netfout was gemaakt. Vervolgens pakte
hij een paar punten met mooie prik-

ballen. Sjors van de Beuken kon een
keer mooi door het midden scoren.
Setstand: 25-18 in het voordeel van
Tupos.
In de derde set kon Terraveen
het al beter bijhouden. Oscar
de Jong moest een aantal keren
corrigeren vanuit het achterveld.
De middenmannen die vorige week
veel scoorden, hadden het aanvallend
wat lastiger en moesten vooral
blokkerend aan de bak. De mooiste
rally was een dubbel blok voor
de Kesselse mannen, waarna Jort
Bongers het eveneens met een blok
kon afmaken. Setstand 25-20 in het
voordeel van Tupos waarmee de winst

binnen was. De vierde set voor het
vijfde bonuspunt verliep erg rommelig.
Zowel de pass als aanval was minder,
waardoor Terraveen Tupos kon
bijhouden. Coach Nelis moest zijn
eerste time-out pakken bij 16-16.
Het effect was beperkt, want de stand
bleef gelijk tot aan de 25 punten.
Terraveen was doortastender en had
de scheidsrechter wat mee op het
eind. Met 28-26 pakte Terraveen de
set. Net als een week eerder hadden
de Baarlonaren er moeite mee
toen het close werd om de punten
te pakken. Onnodig deze keer, ze
hadden niet in deze positie mogen
komen.

Handballers Bevo Hc
winnen bekerthriller
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo hc
In een echte bekerthriller heeft Herpertz Bevo Hc donderdag 22 maart de kwartfinale tegen JMS Hurry Up
met 32-31 na verlenging gewonnen. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar wel één met een absurd
scoreverloop, oplaaiende emoties, twee rode kaarten en uitblinkende keepers.
Vanaf de eerste minuten had
Herpertz Bevo Hc veel moeite met het
op fysieke kracht gebaseerde handbal
van Hurry Up uit Zwartemeer. De wedstrijd vroeg veel van de spelers. Veel
hollen en stilstand, een ware slijtageslag, bij vlagen echt sloopwerk en veel
duw –en trekwerk. De scheidsrechters
kwamen ogen tekort. De mannen van
trainer Martin Vlijm hadden de hele
eerste helft een voorsprong. Tegen
hun fysiek powerhandbal had Bevo
geen goed verweer. De mannen van
trainer Jo Smeets konden geen grip
krijgen op de gasten. Tien minuten
voor rust leidde Hurry Up met 12-9.
De sloopkogels liepen zelfs uit tot een

16-11 voorsprong bij rust. Ook na rust
kreeg Bevo in de beginfase geen grip
op de gasten. Na een kwartier kon
ze aan de achterstand gaan werken.
Toen stond Bevo met 20-21 achter.
De ploeg toonde veerkracht en kreeg
nog een mentale tik nadat vier minuten voor tijd Hurry Up de voorsprong
uitbreidde tot 26-23. Bevo gaf niet op
en bofte toen de Drentse aanvoerder
Roland Suelmann rood had gekregen
na een grove overtreding op Jeroen
van den Beucken. In de slotminuut
viel vlak voor tijd de verdiende gelijkmaker door Jeroen. Met een 26-26
eindstand begonnen beide ploegen
aan de verlenging. Veel spelers waren

aan het einde van hun latijn. Na drie
minuten in de verlenging kwam Bevo
voor het eerst op voorsprong. Robijn
Janssen, Pim Augustinus, Dario Polman
en Jeroen van den Beucken namen de
rest van de ploeg aan de hand en met
de allerlaatste inspanningen.
Het werd in de slotfase een overlevingsgevecht, waarbij van goed
handbal geen sprake meer was. Het
leek meer vrij worstelen dan handbal. Gelukkig kon in de slotminuut Pim
Augustinus Bevo naar een 32-31 overwinning schieten. In de hectische slotfase kreeg ook Wouter Sas rood. Bevo
Hc haalde niet haar normale niveau,
maar toonde karakter.

Vac. Nr. P024073
Je bent verantwoordelijk voor onkruidbestrijding en bestuurt zelfstandig een mobiele onkruidbestrijder. Buiten het seizoen ben
je inzetbaar binnen de civiele techniek.

Medewerker zeugenhouderij
regio Peel en Maas

Vac. Nr. P023990
Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de kraamstal;
het voeren, de gezondheidscontrole, biggen behandelen, biggen
spenen, etc.

Dierverzorger melkveehouderij (fulltime)

Vac. Nr. P023711
Je bent allround inzetbaar voor werkzaamheden als assisteren bij
het melken, veeverzorging, insemineren, klauwbekappen en je
voert tractor- en landwerk uit.

Logistiek medewerker grondstoffen
veevoerderbedrijf

Vac. Nr. P023702
Met behulp van de heftruck, loader of transportbanden los je
vrachtwagens en zorg je dat de grondstoffen worden opgeslagen.
Samen met een collega zorg je voor dagelijkse bezetting.

Hulpkracht asperge oogst

Vac. Nr. P023548
Je bent verantwoordelijk voor alle hand- en spandiensten op
en rond het bedrijf tijdens de oogst van de asperges.

Heftruckchauffeur productie 3 ploegen
Vac. Nr. P021593
Je bent verantwoordelijk voor de toe- en afvoer van
grondstoffen voor de productielijn. Deze bedien je handmatig en je werkt samen met twee collega’s per ploeg.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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Drie turnsters in voorrondes NK
Door: Loes Verkoeijen
Drie turnsters uit Peel en Maas kwamen op zaterdag 24 maart in actie bij de kwartfinale en de kwalificatiewedstrijden voor het NK in Middelburg. Danielle Lormans, Inge Janssen en Cielke Verkoeijen, uitkomend voor
Hercules Reuver, deden mee.

Inge Janssen, jeugd Eredivisie,
mocht als eerste van start en
turnde haar eerste van drie
plaatsingswedstrijden. Op Nederlands
hoogste niveau liet Inge prima
oefeningen zien op balk en vloer. Op
sprong haalde ze het tweede punt van
de wedstrijd. Op de brug liet ze voor
het eerst een overvliegertje zien. Inge
heeft zich hiermee geplaatst voor de
Landelijke finale op zaterdag 23 juni in
sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Cielke
Verkoeijen, pupil 2 N1, turnde voor
het eerst op dit niveau een landelijke
wedstrijd. Op vloer en sprong liet ze
prima oefeningen zien. Ze haalde het
vierde punt van de wedstrijd toen ze

een mooie en stabiele balkoefening
turnde. Ze kon niet alle elementen
laten zien op brug. Cielke heeft
binnenkort nog twee kansen om door
te kunnen stromen naar de landelijke
finale. Danielle Lormans, senior tweede
divisie, turnde haar kwartfinale NK in
Middelburg. Ze begon met een goede
vloeroefening en een stabiele sprong.
Bij brug liep de oefening goed door,
maar koos de jury ervoor om niet
alle eisen te geven, hierdoor miste
ze 1.00 punt aan uitgangswaarde ten
opzichte van voorgaande wedstrijden.
Als laatste turnde ze een stabiele
balkoefening aan elkaar. Ze plaatste
zich als vierde voor de halve finale.

Ruiter Caprilli
reservekampioen

Volleybaldames Grashoek
op dreef
Door: volleybalvereniging Grashoek
Het eerste damesteam van Grashoek maakte zaterdag 24 maart de verre reis naar Furos in Kerkrade, waar de
uitwedstrijd tegen de nummer twee op het programma stond. De potentiële kampioen won, maar Grashoek
pikte nog twee punten mee.
Grashoek nam in de eerste set brutaal de leiding. Bij 10-8 was het eerste
gaatje geslagen en met een energie
die nodig was voor een dergelijke
wedstrijd, werd er goed doorgevolleyd
en was het Grashoek die met 25-22
de eerste set binnenhaalde. Een tik
voor Furos waar ze geen rekening
mee gehouden hadden. De tweede
set liep Grashoek uit naar een 8-4
voorsprong. Daarna ontwaakte Furos
en ging Grashoek onnodige foutjes
maken. De servicedruk viel weg en
Furos kwam erop en erover en leidde
met 15-10. Via 18-12 werd het 21-17
voor Furos. Grashoek rechtte de rug

en kwam van 24-21 naar 24-23, maar
Furos pakte de setwinst met 25-23.
In de derde set stoomde Furos door,
7-2 voor Furos. Grashoek begon aan
de inhaalrace. Van 15-12 naar 16-16
en gelijk op naar 22-22. De wedstrijd
was een genot voor het publiek om
naar te kijken en beide ploegen gaven
alles. Wederom was het Furos wat met
25-23 de setwinst en een 2-1 voorsprong pakte. Het had hier zomaar 3-0
voor Grashoek kunnen zijn. Grashoek
pakte de vijfde set de leiding met
7-4. Toen werd de Furos-coach in zijn
gezicht geraakt door een afgeketste
bal en moest de zaal verlaten. Furos

NVM Open Huizen Dag
Zaterdag 7 april
11:00 - 15:00 uur

Schoolstraat 50B · Panningen
Telefoon: 077 - 306 7100

Bekijk de deelnemende
woningen op onze website:
www.aelmans.com

pakte het spel na de herstart op,
wist de achterstand weg te werken
en liep uit naar 20-17. Na een timeout kwam Grashoek terug tot 23-23.
Twee misservices en wat foutjes aan
beide zijden later werd het 27-27.
Grashoek pakte een 29-28 voorsprong
en dat was de laatste keer dat Furos
langszij kwam, 29-29. De gasten pakten de vierde set en brachten de wedstrijd in evenwicht. Furos wankelde
en herpakte zich naar een 8-4 voorsprong. Via 11-11 werd het 13-12 voor
Grashoek, maar toen was het echt op.
Furos pakte met 15-13 de vijfde set en
ging met de winst aan de haal.

Door: paardensportvereniging Caprilli
Kelsey van der Spek, lid van paardensportvereniging Caprilli uit
Panningen, deed op zondag 25 maart aan de bixie-kampioenschappen
bij manege Katsbek in het Midden-Limburgse Susteren. Het ging haar
goed af en ze wist met een mooie prijs huiswaarts te keren.
In de klasse A Dressuur wist ze
met haar pony Dakar (Toeter) reservekampioen te worden. Met 83 punten van de maximaal te behalen 84

punten eindigde de ruiter van het
Panningse Hippisch Centrum Caprilli
op de zeer verdienstelijke tweede
plek bij de wedstrijd in Susteren.

Beugelaars OVU
verliezen in Maasbree
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van OVU uit Kessel hebben op vrijdag 24 maart niet
weten te winnen in Maasbree. Het eerste team van De Treffers was met
3-2 te sterk voor de Kesselnaren.
Roel Ottenheim, Roy Dorssers en
Maikel Leenders speelden alle drie
een matige partij tegen respectievelijk Jos Janssen, Jo Hendrix en ‘good
old’ Koos van Lier en trokken aan
het kortste eind met als gevolg een
3-0 achterstand. Sjaak Ottenheim
speelde een prima partij die lang

gelijk opging tegen Hem Hendrix.
Een prima eindsprint bracht hem als
eerste bij de 30. In de laatste partij
had Bjorn Bongers een lastige klus
tegen Wim Grommen, maar slaagde
er wel in het tweede punt binnen
te halen en zo de uitslag een draag
lijker aanzien te geven.

Versado, uw partner in GroenLogistiek- en administratief personeel

SPEEDDATE AVONDEN
5 en 19 april van 19.00 - 21.00 uur

Garagedeuren
Kunststof kozijnen

Ben jij op zoek naar werk en heb je geen tijd om overdag
langs te komen, dan organiseren wij op 5 en 19 april
van 19.00 - 21.00 uur extra speeddate/inloopavonden.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Tot dan!

Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

GULIKSEBAAN 1 | 5912 PR VENLO | T 088 7700 700 | F 088 7700 701 | WWW.VERSADO.NL
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Koningslust en Kessel
delen de punten
Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Het leek een doelpuntloze derby te worden tussen de eerste herenteams van VV Kessel en VV Koningslust op
zondag 25 maart, maar na 80 minuten voetballen werd het toch nog even spannend in Koningslust. Twee doelpunten en tien minuten later werden de punten alsnog verdeeld na een 1-1 eindstand.

Al vroeg in de wedstrijd was
te zien dat beide teams er alles aan
deden om de wedstrijd vooral niet te
verliezen. Er werd weinig risico genomen en aan beide kanten werd alles
uit de kast gehaald om de tegenstander niet tot voetballen te laten
komen. De meeste kansen ontstonden uit standaardsituaties, waaronder
de grootste kans in de eerste helft
voor Kessel. Bert Lenders kon vrij
inkoppen na een vrije trap, maar zijn
bal belandde in de handen van Roel
Hunnekens.
Niet veel later was het de beurt
aan Koningslust, na een steekpass van

Wesley Goeden op Jurjen Verbong,
die zijn kans zag en uithaalde op
doel. Zijn schot was echter te zacht en
Wouter Allard kon eenvoudig redden.
Net voor rust kreeg Koningslust nog
een vrije trap op de rand van het
zestienmetergebied. De vrije trap
vanuit deze kansrijke positie werd
via de muur tot een corner verwerkt,
waardoor de mannen uit Koningslust
en Kessel na een doelpuntloze eerste
helft gingen rusten.
In de tweede helft veranderde
er vrijwel niets aan het spelbeeld.
Met nog tien minuten te spelen
ging Kessel meer druk zetten. Van

de opening die hierdoor ontstond in
de verdediging van Kessel wist Nick
Rongen handig gebruik te maken.
Vanaf eigen helft kon hij zo doorlopen
naar het doel van Kessel, waar hij de
verdediger goed uitspeelde en laag
in de hoek binnenschoot voor de 1-0
voorsprong. Lang kon Koningslust
niet genieten van de voorsprong. Rick
Peeters schoot van 20 meter afstand
de gelijkmaker, onhoudbaar voor Roel
Hunnekens, binnen. Met de 1-1 uitslag
op het scorebord besloot de goed
fluitende scheidsrechter E. Camdzic uit
Schijndel de wedstrijd te beëindigen.

Flatsers kampioen
na winst op Helden
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Een niet verwachte, grote overwinning van het eerste team van
De Flatsers uit Baarlo op vrijdag 23 maart tegen de nummer twee van
de ranglijst HBC 2 uit Helden. De winst was verdiend, aangezien vier
van de vijf partijen met groot verschil werden gewonnen. Dankzij de
zege zijn De Flatsers kampioen geworden in de eerste klasse.

Henk Mertens, Roy Geurts, Ger van Helden, Piet Geurts, Marc
van de Korput en Esther van de Perre-Geurts werden kampioen
Piet beet de spits af en deed dat
voorbeeldig door sterk te openen
en direct een kleine voorsprong te
nemen en die goed uit te bouwen
naar een ruime winst. Henk speelde
wederom een klasse partij en won
ook zeer ruim en het feest kon
beginnen. Esther beugelde dit keer
zonder spanning en dat was goed
voor de wedstrijd en binnen ‘no
time’ stond er 3-0 op het scorebord.

Roy op vier deed het ook prima. Als
de tegenstander steken liet vallen,
was hij er als de kippen bij om die
te verzilveren. Prima beugelspel van
De Flatsers dat werd afgesloten door
Marc die iets meer moeite had om te
winnen, maar wel als eerste de dertig maakte. Dankzij de zege speelt
het eerste team van De Flatsers volgend seizoen in de Lotte Ereklasse,
het hoogste niveau bij het beugelen.

(Foto: Peter Janssen)

gezocht (m/v 14+)

Medewerker Toetscentrum Horst
Wij zoeken een
(leerling) medewerker
Voor Toetscentrum Horst van de
afdeling Laboratoria zoeken wij een
(leerling) medewerker voor 32-40 uur
per week.
Als medewerker ben je verantwoordelijk voor de plantverzorging van het
uitgangsmateriaal voor fruitbomen
en aardbei- en frambozenplanten in
de kassen. Daarnaast ondersteun je
de objectleiders in voorbereidingen
voor toetsingen en voer je zelfstandig
kleine onderhoudsklussen uit.
Vind jij het prettig om te werken in
een klein team, werk je nauwkeurig
en wil je net even wat anders dan
bij een productiebedrijf werken? Heb
je daarnaast een tuinbouwopleiding
op mbo-niveau 2-3 of ben je bereid
die te volgen?

www.naktuinbouw.nl
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Bekijk dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/vacatures

Wij zijn op zoek naar enthousiaste jeugd die ons gezellige en
hechte team komen versterken in de supermarkt op recreatiepark De Schatberg te Sevenum of op recreatiepark De Leistert
te Roggel.

Weet jij van aanpakken, ben je klantvriendelijk en
collegiaal? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De werkzaamheden zullen variëren tussen broodjes bakken
op de broodafdeling, klanten vriendelijk helpen aan de kassa
en zorgen dat onze schappen netjes gevuld en gespiegeld zijn.
Ben je minimaal 14 jaar en ben je beschikbaar in de weekenden en/of in de vakanties? Dan ben je van harte welkom om
bij ons te komen solliciteren. Heb je interesse in deze leuke
baan? Stuur een mail naar personeelszaken@pakgro.nl en wie
weet gaan we er samen een super seizoen van maken!

Spar enjoy
De Schatberg
Midden Peelweg 5
5975 MZ Sevenum
T: 085 489 1035

Spar enjoy
De Leistert
Heldensedijk 5
6088 NT Roggel
T: 085 489 1031
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Twee Grashoekse doelpunten na rust

Onnodig puntenverlies
voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging VV Grashoek
Grashoek heeft op zondag 25 maart dankzij een slechte eerste helft twee belangrijke punten verspeeld in
het duel tegen RKSVN. In een gelijk opgaande eerste helft verzuimde Grashoek om het net te vinden en liet het
RKSVN twee keer in de counter wel scoren. Raoul Bennebroek herstelde na rust het evenwicht en zorgde voor
een 2-2 eindstand.
Grashoek was gewaarschuwd voor
RKSVN, want in Neer leed Grashoek
haar eerste nederlaag dit seizoen.
Desondanks zag de Grashoekse
verdediging er in de eerste helft
slecht uit tegen de razendsnelle
Neerse spitsen. Vooral de 17-jarige
Jasper Blaauw had Grashoek in de
tang. Hij scoorde beide doelpunten
door de Grashoekse verdedigers op
snelheid af te troeven. De 0-1 viel in
de 18e minuut. Een mooie pass en een
puike sprint zette Jasper alleen voor
Koen Clephas die kansloos was op
zijn inzet. En de 0-2 in de 42e minuut
viel na balverlies op het middenveld,

waarna Jasper de situatie prima
uitbuitte. Grashoek kreeg wel kansen.
Raoul Bennebroek, Jordi Luyten en
Dirk van Lierop hadden kans op de
aansluitingstreffer, maar misten.
Na de thee was het vooral
eenrichtingsverkeer naar het Neerse
doel. Met Bas Gloudemans in de ploeg
voor Bjorn Korsten zag de Grashoekse
aanval er een stuk beter uit. Het was
in de 49e minuut Raoul Bennebroek
die in de diepte werd gestuurd door
Burak Oosterveen. Raoul scoorde
daarna vanuit een moeilijke hoek de
aansluitingstreffer.
Grashoek rook bloed. In de

72e minuut wees de 17-jarige
scheidsrechter Van Straaten uit
Boxmeer resoluut naar de stip na een
handsbal. Dit buitenkansje liet Raoul
zich niet ontgaan en hij scoorde zijn
tweede treffer. Het lukte Grashoek
daarna niet meer om Neer op de
knieën te krijgen. Door blessures van
Bas Gloudemans en Raoul Bennebroek
was de fut en spirit eruit.
Grashoek blijft koploper en de
afstand met Kessel bleef gelijk doordat die ploeg gelijkspeelde tegen
Koningslust. Heythuysen nam de nummer 2-positie over en nadert Grashoek
tot op twee punten.

EK Masters Madrid
en Venloop

VC Olympia handhaaft
zich in eerste klasse

Door: Atletiek Helden
Frans Marcelissen vertegenwoordigde Nederland afgelopen week op
het EK indoor voor masters in de categorie M65. Hij keerde met twee
bronzen medailles terug uit Madrid. Bij de Venloop op zondag 25 maart
stonden ook veel atleten van Atletiek Helden aan de start. Ze renden
uitstekende tijden.

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na de zure nederlaag enkele weken geleden zinde het eerste herenteam van VC Olympia zaterdag 24 maart
op revanche tegen Were-Di in Gemert. Bij de Panningnaren ontbrak het echter aan scherpte om er een spannende pot van te maken. Ondanks het verlies (3-1) was er toch reden voor een klein feestje, want de doelstelling
van het seizoen was bereikt: handhaving in de eerste klasse.

Bij het EK in Madrid stond voor
Frans als eerste de 400 meter op
het programma. Met een tijd van
1.05,34 minuut in de series plaatste
hij zich voor de finale. In deze rommelige finale wist hij als derde te finishen
in 1.03,94 en kon hij met volle teugen
genieten op het podium tijdens de
prijsuitreiking. Voor Frans kon het toernooi al niet meer stuk. Ook bij de 200
meter plaatste Frans zich voor de finale.
Daarin werd hij vijfde met een tijd van
28.15 seconden. Als afsluiter liep hij
nog de 4x200 meter estafette met het
Nederlandse team. Ook hier was er een
bronzen plak voor Nederland en Frans
in een tijd van 1.56,65 minuut.
Het hele Venloop-evenement op
zaterdag 24 en zondag 25 maart heeft
naar schatting 100.000 mensen op de
been gebracht, wandelaars, hardlopers
en publiek. Ook de atleten van Atletiek
Helden konden hier niet ontbreken

Olympia startte de eerste set
met veel servicefouten, waardoor
de thuisploeg al snel een gat sloeg.
Toen de foutenlast omlaag ging,
kregen de heren van Olympia meer
grip op de wedstrijd. Het overwicht
kantelde langzaamaan in het voordeel
van Olympia, maar het was niet
voldoende om het gat met de Were-Di
te dichten, 25-19.
Het overwicht werd door de
bezoekers doorgezet in de tweede
set. Met meer servicedruk werden
de heren van Were-Di onder druk
gezet. Door de slordige passing bij de
thuisploeg kon er met regelmaat niet
worden aangevallen door Were-Di.

De Panningenaren profiteerden
doordat de eigen verdediging de
zaakjes wel op orde had en de
spelverdeler de aanvallers goed kon
bedienen. Meer dan verdiend werd
de set binnengehaald door Olympia,
25-20.
De spanning leek terug in de
wedstrijd, maar de thuisploeg stak
daar een stokje voor. De heren van
Olympia werden op het verkeerde
spoor gezet en moesten lijdzaam
toekijken hoe alle ballen op de grond
vielen. De Panningnaren waren de
scherpte van de tweede set kwijt
en lieten zich overrompelen door de
thuisploeg.

In het begin van de vierde set liet
Olympia zien dat ze niet was aan
geslagen door de vorige set. Twee
aan elkaar gewaagde teams gingen
tot halverwege de set gelijk op, maar
na een paar onnodige fouten aan
Olympia-zijde was het geloof bij de
bezoekers weg. De thuisploeg speelde
de set zakelijk uit en pakte meer dan
verdiend de overwinning.
Later op de avond bleek, ondanks
het verlies, dat de doelstelling voor
dit seizoen was bereikt. Met een
opvulplek terugkeren in de eerste
klasse en vervolgens handhaven,
bewezen de heren van Olympia dat ze
in deze klasse thuishoren.

op de diverse afstanden. Vijftig leden
van Atletiek Helden stonden aan de
start en hebben allemaal het uiterste gegeven om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. Op de halve
marathon was Ron Koster de snelste
van Atletiek Helden met een tijd van
1.16.27 uur. Judith de Bruin was de
snelste vrouw met 1.40.37 uur. Op de
tien kilometer was Kenny Janssen de
snelste in 36.39 minuten. Yvet Engels
liep de afstand in 54.16 minuten. Op de
vijf kilometer was Milan Sonnemans
de snelste in 21.13 minuten binnen
en Angeliek van de Velden rende het
parcours in 29.25 minuten. De één
kilometer was ingedeeld in leeftijdscategorieën. Bjorn Vervoort was in de
categorie 11-12 jaar de snelste met
3.44 minuten. Nate Sillekens bij 9-10
jaar rende naar 3.52 minuten en Kyle
Sillekens (7 jaar) snelde naar 6.05
minuten.

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders

Trekkerchauffeur gemechaniseerd loonwerk
Wij zoeken een medewerker die:
• In bezit is van tractorrijbewijs en VCA-cert.
• In bezit is van vrachtwagenrijbewijs óf
bereid is om de benodigde papieren te halen.
Bij voorkeur:
• Vaardig is met tractoren en grondbewerking.
• Vaardig is met grondverzet- en graafmachines.
• Kennis heeft van groen en grond.

Wij bieden een baan met veel afwisseling en
zelfstandigheid. Wij werken veel in de glastuinbouw.
Het machinaal ruimen van gewassen is hiervan een
belangrijk onderdeel. Daarnaast voeren we zeer
uiteenlopende projecten uit voor plantenkwekers,
groenvoorziening, paardenhouders, kassenbouw,
hoveniers enz. Het werk wordt uitgevoerd met kleinere
tractoren, grondbewerkingsmachines, grondverzet- en
graafmachines.

Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Vele soorten
viooltjes,
primula’s en ten
eenjarige plan
€ 2.95 per stuk
Pootaardappelen
en zaden

www.loonbedrijfjenniskens.nl
Afhangweg 51 - 5961 EA Horst

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Longtrack op schaal

Baarlonaar derde bij kampioenschap
electro stockcars
testen, maar ging direct aan de bak.
“Belangrijkste voor mij was uitrijden
en geen schade veroorzaken gezien ik
nog veel moet leren”, aldus Bryan.
Er werden vier heats gereden, met
iedere keer tien rijders in de baan. Die
moesten in vijf minuten tijd zo veel
mogelijk rondes rijden. Daarna werd er
bij de junioren gestreden om de titel.

Bryan reed zeer strak over de baan
en kwam zelfs nog even op plaats
twee rijden, maar door een kleine tik
van een medecoureur verloor hij wat
meters. Desondanks kon hij zich na vijf
minuten als derde noteren, iets dat hij
zelf nooit verwacht had.
Kijk voor meer informatie op
www.peeldrivers.nl

De Longtrack-wedstrijd met Bryan Bol als vijfde van links (Foto: Marcel Bol)
Door: Marcel Bol, Paddock14
Bryan Bol uit Baarlo is zaterdag 24 maart derde geworden bij het Open Limburgs kampioenschap Longtrack
voor junioren met elektrische stockcars op schaal. Dit vond in de Mèrthal in Horst plaats.
Er werd gespeeld met electro
stockcars op schaal 1:12. Bryan Bol

kwam voor het eerst aan de start tussen de vele Nederlanders en Engelsen.

Hij was niet getraind en kon zijn
electrische stockcar van tevoren niet

DSG Expression succesvol
in Duitsland
Door: Lisanne de Wit, DSG Expression
DSG Expression was zondag 25 maart te gast bij Girls@D!ance in het Duitse Hückelhoven voor het, voor de
Baarlose danseressen, laatste IDA-kwalificatietoernooi van dit seizoen. IDA is de International Dancesport
Association, de internationale dansbond. De bambino-showdanseresjes begonnen de dag goed door met hun
heksendans een mooie tweede plaats te behalen.
Een erepodiumplaats zat er zondag niet in voor de solo-gardedanseressen. Hoewel Sjoukje Tiggelers
en Danée Timmermans goed dansten, had de jury er niet meer punten voor over dan een veertiende
en vijftiende plaats bij de 8- tot en
met 11-jarigen. Bij de 12- tot en met
15-jarigen moest de eveneens goed

dansende Indy Roeven genoegen
nemen met de elfde plaats. De junioren-gardegroep moest het opnemen
tegen een zevental Nederlandse en
Duitse groepen en wist een tweede
plaats te behalen met slechts ééntiende punt verschil met de nummer 1. De junioren-showgroep danste
netjes en behaalde de derde plaats.

Tess Gubbels
Nederlands kampioen
Tess Gubbels van paardensportvereniging De Maasruiters uit
Kessel deed in het weekend van zaterdag 24 maart mee aan het
indoor kampioenschap springen voor pony’s in Ermelo.
Samen met haar pony Skippy Van De Veldehoeve deed ze mee in
de klasse CB. Ze deed een foutloze eerste omloop, waarmee ze
zich voor de barrage plaatste. Na ook die foutloos te hebben doorstaan kreeg ze 87 punten voor de rijstijl. Hiermee mochten ze zich
opstellen op het podium als kampioen van Nederland.

Solo-showdanseres Elvera Verbeek
had zondag uitsluitend Duitse tegenstandsters in de categorie 12 tot
en met 15 jaar. Zij danste prima
en behaalde de zevende plaats.
De afsluitende categorie was die van
de senioren-showgroep zonder tilfiguren. De Baarlose danseressen gingen met het zilver naar huis.

Voorrondes NK

Brons jazzdansers SSS Helden
Door: GV SSS Helden
Jazzdansers van GV SSS Helden traden zaterdag 24 maart op tijdens de voorrondes van het Nederlands
kampioenschap jazzdans. In totaal deden zeven groepen mee in de D-, C- en B-categorie. Pas over een tijdje
weten ze of ze mee mogen doen aan het NK.
De groep dansers in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar in de
D-categorie was in de ochtend aan
de beurt en wordt getraind door
Petri en Loes. De groep behaalde de
zesde plaats. Van de C-categorie tot
en met 13 jaar deden twee groepen mee. De groep van Steffie en
Michelle behaalde een derde plaats,
de groep van Petri en Lieke werd

vierde. In de B-categorie tot en met
13 jaar danste de groep van Sharon en
Romi, die een derde plek behaalde.
De groep onder leiding van Loes in de
B tot en met 16 jaar eindigde ook op
als derde. Hetzelfde gebeurde voor de
groep van Vera in de B t/m 19 jaar.
Ook zij werden derde. Tenslotte wist
de groep in de B-categorie 20-plus van
Vera een vierde plek mogen behalen.

Of de jazzdansers mogen
deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap, is nog afwachten.
Pas als alle voorrondes in het land
zijn geweest, wordt bekend wat de
eindstand is en wie er door mogen.
De drie groepen in de A-categorie
strijden 15 april tijdens de voorronde
in Dordrecht voor een plek op
het NK.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Paaseieren zoeken in Meijel

Parochies Vincentiuscluster
vieren samen Pasen
De zeven parochies van het Vincentiuscluster vieren op verschillende dagen gezamenlijk het paasfeest.
Het cluster bestaat uit de parochies van Helden, Panningen, Egchel, Grashoek, Koningslust, Beringe en Meijel.
Die laatste houdt op tweede paasdag wederom het paaseieren zoeken voor kinderen.
Op Witte Donderdag komen de
parochies samen bij de Jacobuskerk
in Egchel. Op Paaszaterdag gaan de
zeven leden van het cluster allemaal naar de Paaswake in de kerk
in Panningen. De mis gaat daar om
19.00 uur van start.

De Meijelse parochie staat
op Goede Vrijdag nog stil bij het
kunstwerk Levenshart dat afgelopen
jaar geplaatst werdop het kerkhof bij
de kerk. Op tweede paasdag houdt
de parochie in Meijel een dienst voor
de kinderen in het dorp. De dienst

in de kerk begint om 10.00 uur en
wordt opgeluisterd door kinderkoor
Mekiko. Daarna vertrekt de stoet naar
de Bongerd waar het eieren rapen
voor de kinderen plaatsvindt. De grote
vraag is wie het gouden ei gaat
vinden.

Voorjaarsconcert
Femmes Vocales
Femmes Vocales uit Meijel houdt op zaterdag 31 maart haar traditionele voorjaarsconcert. Het vrouwenkoor
staat zoals vanouds onder leiding van Véron Jongstra en wordt op de piano begeleid door Rob van Heck.
Femmes Vocales heeft
afwisselend programma
samengesteld voor het concert
op de vooravond van Pasen.
Naast het Meijelse dameskoor
komen Aodemnoët uit Kessel onder

leiding van Ron Hanssen en de
Koninklijke Roermondse Zang- en
Muziekvereniging onder leiding van
Dion Ritten een optreden verzorgen.
Daarin wordt moderne muziek
afgewisseld met klassieke nummers.

Ook zingen de drie koren nog
gezamenlijk.
Het concert wordt gehouden
in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel. Het concert begint om
19.30 uur.

Groep 4 op bezoek
bij Kesselse bakker
Groep 4 van basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik brachten een
tijd geleden een bezoek aan bakkerij Peeters in Kessel. Omdat ze
dit jaar de communie doen, mochten ze kijken hoe brood en
vlaaitjes met vulling worden gemaakt. Ook namen ze een kijkje
bij de machines die in de bakkerij staan.

“Doodgewone zaken

Bereid je nog beter voor
op je nieuwe huis tijdens
de Rabo Woonweken.

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.

Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Loop binnen zonder afspraak tussen 3 en 14 april.

Ja, ik wil!!
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Jan en Carmen kennen elkaar al tien jaar. Ze hebben samen een woning
gekocht. Omdat Carmen meer ﬁnanciële middelen had, heeft zij 75%
van de woning op naam gekregen en Jan slechts 25%. Ook heeft Carmen
een aantal schenkingen vanuit thuis gehad die ze in de woning heeft
gestoken. Jan heeft vanuit het verleden nog een krediet dat ingelost
moet worden.
Recentelijk is Jan op de knieën gegaan en heeft hij Carmen ten huwelijk
gevraagd. Carmen is dolgelukkig.
Vraag: moeten Jan en Carmen iets regelen?
Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht:
het stelsel van een beperkte gemeenschap. Kort gezegd komt het stelsel
er op neer dat alles wat er aan bezittingen en schulden voor het huwelijk
was, blijft van degene van wie het bezit of de schuld is/was. Alles wat
tijdens huwelijk wordt opgebouwd, is van de echtgenoten samen.
Op basis van het vorenstaande zou je zeggen dat Jan en Carmen niks
hoeven te regelen. Echter, dat is niet het geval. Er zijn een heel aantal
uitzonderingen op bovenstaand stelsel. Een van de uitzonderingen is dat
de woning gemeenschappelijk eigendom wordt van Jan en Carmen door
het huwelijk, ondanks dat voor het huwelijk de eigendom 75% en 25%
was. Wel krijgt Carmen een vordering ter grootte van haar meerinbreng.

Kijk voor de
op
openingstijden

rabobank.nl/
woonweken

Kortom, ondanks het nieuwe stelsel van het huwelijksvermogensrecht
is het toch belangrijk om zaken goed te regelen alvorens te trouwen.

Growing
a better world
together

Meer weten?
Meer weten over trouwen en huwelijkse voorwaarden? Neem contact
met ons op of bezoek onze gratis informatieavonden op diverse locaties
in de regio.
Zie onze website: www.consendo.nl

29
03

Met universiteitsteam op klassiek zeilschip

Kesselse Pam vaart mee
bij Race of the Classics
De 22-jarige Pam Bruijnen uit Kessel woont vanwege haar studie
Nutrition and Health in Wageningen. De opleiding heeft weinig met zeilen
te maken, maar toch besloot ze zich op te geven voor de zeilbootwedstrijd
Race of the Classics. Tijdens de tocht met klassieke zeilschepen gaat Pam
met haar team proberen de Noordzee over te steken naar Engeland.

overige bestuursleden zeker van deelname. De overige leden konden zich
inschrijven en konden bij gesprekken
laten zien hoe gemotiveerd ze waren.
Dat is nodig, want de hele reis moet
zelf geregeld worden. “Ik zit in de
eten- en drinkencommissie. Wij zijn
verantwoordelijk voor al het voedsel.
Dat moeten we helemaal zelf regelen. We hebben sponsoren gevraagd
of ze eten en drinken willen geven.
Zo levert het bedrijf van ‘ons pap’ de
aardappelen.”

Zeilen naar
duurzaamheid

De Race of the Classics beleeft
dit jaar van maandag 2 tot en
met zondag 8 april de 30e editie.
Pam zit met 23 anderen in Team
Wageningen Universiteit. Zeventien
andere hogescholen en universiteiten
vaardigen dit jaar eveneenseveneens
ieder jaar een team af. De tocht, onder
studenten ook wel De Rees genoemd,
gaat tussen klassieke zeilschepen die
proberen zo snel mogelijk bepaalde
trajecten af te leggen. Uiteindelijk
komt er op 8 april een winnaar uit
de bus. Pam vaart mee op de Oban,
een schip uit 1905.
De tocht is behoorlijk afhankelijk van het weer. De showstart voor
familieleden en vrienden is op maandag 2 april en later op de dag ver-

trekken de boten echt. De zondag
ervoor is een open dag voor geïnteresseerden. “De bedoeling is dat we
dan meteen de Noordzee oversteken
om naar Engeland te varen”, vertelt
Pam. “Als het weer echter te slecht
is, blijven we langs de Nederlandse
en Belgische kust voor de dagelijkse
races. Als het heel slecht weer is, hebben we een sportdag in plaats van te
zeilen. Ik hoop wel dat we veel kunnen zeilen, dat is toch het belangrijkste.”

‘Aardappelen van
ons pap’
Pam is bestuurslid in haar team en
was samen met de vier drie andere

De zeilvaart is voor het team van
de Wageningse universiteit niet de
enige reden om mee te doen. Om toch
een link te leggen met de verschillende opleidingen, besteedt het team
aandacht aan een eigen koers: Sailing
towards sustainibility. Pam: “Ons
motto is duurzaamheid en we letter er veel op. Zo proberen we zo min
mogelijk afval te maken en alles her
te gebruiken.” De boten strijden tegen
elkaar voor de winst in de race en het
team van Pam is bezig met duurzaamheid, maar er is nog een belangrijk
aspect, vertelt de 22-jarige Kesselse.
“De gezelligheid speelt natuurlijk ook
mee”, aldus Pam. “Na elke dag zeilen, kom je ‘s avonds allemaal samen
voor een feestje. Het is een combinatie tussen fanatiek zeilen en gezelligheid.” Het team zelf is ook heel hecht.
“We doen veel samen en zijn straks
op elkaar aangewezen, dat schept wel
een band.”
Pam deed nog niet eerder mee en
is nog nooit wezen kijken. Het wordt
dus een hele openbaring. “Ik heb
wel foto’s gezien en het ziet er allemaal heel erg gaaf uit. Zeker bij het
vertrek in Rotterdam. Ik kijk ernaar uit
om samen met het team en de vier
bemanningsleden een week op zee
te gaan, met als doel natuurlijk om de
eerste plek te halen.”
Kijk voor meer informatie op
www.teamuniversiteitwageningen.nl
of op de Facebook-pagina van het
team.
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Agenda t/m 5 april 2018
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Informatiebijeenkomst over
biowalk
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: IVN Helden en IVN Maasduinen
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat Helden

Optreden Geiler Sound

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Revue 2018 – het Bouwens

Voorjaarsconcert Femmes Vocales

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: het Bouwens Panningen

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

Goede Vrijdag

Live latin muziek, dj en dansworkshop

ma
02
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Tijd: inschrijven tussen 08.00-09.30 uur
Organisatie: TWC De Vélo
Locatie: start bij café-bar De Siem Meijel

Optreden Led Zeppelin en Creedence
Clearwater Revival – DOK Tribute

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Paasmarkt
Tijd: 09.30-16.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Tirr Music en DOK6
Locatie: DOK6 Panningen

Bloemenverkoopactie

Hollandse Avond met onder
andere Helemaal Hollands

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Zonnebloem-afdeling Grashoek
Locatie: huis-aan-Huis Grashoek

Samen Zingen
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Tijd: vanaf 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

zo
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Optreden Henk Dissel
Hele Goede Vrijdag
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut Panningen

Eerste paasdag

Tweede paasdag

Vélo-tour 70 en 120 kilometer

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Latin Dance Limburg
Locatie: party-restaurant De Houbereij Panningen

Inloopcafé ipads en tablets

za
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Klankreis in de doeken
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Inloopbijeenkomst dijk Baarlo
Tijd: tussen 16.00 en 20.00 uur
Organisatie: Waterschap Limburg
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Optreden dj Thera
Tommies Invites

Collecte Fonds
Gehandicaptensport (t/m 7 april)

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: hele dag
Organisatie: JV Alcides
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Oud-ijzerinzameling Baarlo

HMT-ruilbeurs

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

Tijd: 08.00-14.00 uur
Organisatie: Historische Motoren en Tracktorenvereniging
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Open tennisdag en toernooi

Ruilbeurs

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: LTC Tonido
Locatie: tennisclub Hoogenkamp Baarlo

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Potgrondactie Kessel

Expositie ‘Romantisch Kessel, hoe
het was en is’ (t/m maandag 2 april)

Kennismakingsbijeenkomst zwangeren met haptotherapeut Celine

Tijd: 10.00-18.00 uur (maandag tot 17.00 uur)
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: vanaf 10.30 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Expositie ‘Romantisch Kessel,
hoe het was en is’

Kienen (elke zondagavond)

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Locatie: visvijver Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Ontwikkelingswerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

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
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Bijeenkomst contactgroep
Ietsje Anders
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Panningen

do
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Kienen
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Jeugdviscursus De Ruisvoorn
(zaterdagen t/m 21 april)

deze actie is
geldig t/m 31 maart

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel
Locatie: gemeenschappelijke ruimte Hof van Kessel,
Kessel

ASUZ Paascross

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Gordijnen
reinigen
10% korting

Optreden Parkinsonkoor Roermond

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Kom kijken, proeven én genieten!

Zondag 8 april
Venlo - velden 11.00 – 16.00

www.komindekaslimburg.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
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Zaterdag 31 maart
Paaswake in de parochiekerk
in Panningen voor het
hele parochiecluster met
Gelegenheidskoor HEP om 19.00 uur
Zondag 1 april
H. Mis Pasen 09.30 uur
Maandag 2 april
Geen H. Mis
Woensdag 4 april
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Vrijdag 7 april
H. Mis b.g.v. het Vormsel 19.00
uur leerlingen groep 7 en 8 door
hulpbisschop mgr. E. de Jong

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 29 maart
H. Mis Witte Donderdag 19.00 uur.
Viering voor het hele parochiecluster
met samenzang.
Zaterdag 31 maart
H. Mis Paaswake in de
parochiekerk in Panningen voor
het hele parochiecluster 19.00 uur –
Gelegenheidskoor HEP
Zondag 1 april
H. Mis 1e Pasen 11.00 uur m.m.v.
Muziekvereniging Egchel

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Donderdag 29 maart
H. Mis: 18.00 uur – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Elly Gooren
Vrijdag 30 maart
– Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
Lectoren: Mevr. Maria Nabben –
Mevr. Els Hanrats
Zaterdag 31 maart
21.00 uur: Paaswake Geen koorzang
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten –
Dhr. Harrie Jans
Zondag 1 april
– Hoogfeest van Pasen
H. Mis: 11.00 uur – Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
– Mevr. Riky Jans
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jan Grubben en

Maandag 2 april
Geen H. Mis
Zondag 8 april
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag. 15.00 uur Kruisweg.
18.00 uur Kruisverering
Zaterdag 31 maart
Plechtige Paaswake voor het hele
cluster in de parochiekerk van
Panningen om 19.00 uur
Zondag 1 april
H. Mis 10.00 uur 1e Paasdag t.i.v.
pastoor Albert Raijmakers;
Maandag 2 april
2e Paasdag. Geen H.Mis
Overleden: Marie Raaymakers-Ronken,
84 jaar

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 29 maart
De Paascommunie wordt vanaf 09.00
uur thuisgebracht.
Witte Donderdagviering voor het
parochiecluster in de kerk van Egchel
19.00 uur
Vrijdag 30 maart
Kruisweg 15.00 uur
Goede Vrijdagviering – herenkoor
19.00 uur

Nelly Grubben-Verheijen. Jaardienst
Sjeng Vaessen, overl. ouders en
Toon en Maria Vaessen. Jaardienst
Tina Gielen, overl. ouders, Narda en
Sraar. Louisa en Anna Verheijen. Anna
Grubben, Gonda en Sjeng in ‘t ZandtGrubben en overl. ouders Grubben-van
der Schoot. Cornelia Blonk. Pastoor
J. Vleeshouwers en overl. familieleden.
Jaardienst Johanna Elisabeth GielenJoosten, echtgenoot en kinderen.
An Linssen-Peeters (verjaardag) en
Graad Linssen. Jaardienst Jan Boots en
de kleine Jari. Zeswekendienst Antoon
Grubben en zoon Geert Grubben.
Maandag 2 april
Geen H. Mis.
Mededelingen
Overleden: Jacques Kuijpers,
Broekstraat. 102 jaar.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag
19.15 uur Plechtigheden van Pasen.
Zes wekendienst voor Jac Wulms Leden

Zaterdag 31 maart
Paaswake voor het parochiecluster
in de kerk van Panningen 19.00 uur
– Gelegenheidskoor Helden Egchel
Panningen
Zondag 1 april
H. Mis Pasen 11.00 uur (!) – herenkoor
t.i.v. Johanna Neessen; Felix Bruijnen
en Catharina Bruijnen-Driessen en
overl. fam.; Jeanne Janssen-van Rijt
(jaardienst); Jo Rietveld (coll);
Maandag 2 april
H. Mis 2de Paasdag 10.00 uur –
samenzang

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Zaterdag 31 maart
Paaswake voor het hele cluster in de
kerk van Panningen om 19.00 uur
Zondag 1 april
H. Mis 09.30 uur 1e Paasdag t.i.v. Wies
Caelers -van Geleuken vanwege het
kerkkoor en als jaardienst voor Harrie
Caelers en Peter; Jo Berkers-De Laat
Zondag 2 april
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl

en overleden leden van de K.B.O.
Jaardienst voor de overleden ouders
Jac Slots en Nel Slots – Willems.
Jaardienst voor Mevr. Jo Vallen –
Laumen.
Zondag 1 april
Plechtige Hoogmis in Kessel-Eik om
9.30 uur.
Maandag 2 april
10.00 uur H.Mis. in Kessel.
Woensdag 4 april
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 7 april
19.15 uur Zes wekendienst voor
Mevr. Nel Gielen – Vervoort.
Zondag 8 april
15.00 uur Doop van Jur Rouwette in
samenwerking met de kinderen van
de Eerste H.Communie.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
familie Joosten-Kempen met het overlijden van jullie Mam en Oma.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
Donderdag 29 maart
Gezamenlijke H. Mis voor het
parochiecluster 19.00 uur in Egchel
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg,
met volkszang
19.00 uur Kruisverering, met
dameskoor
Zaterdag 31 maart
Gezamenlijke Paaswake voor het
parochiecluster 19.00 uur in Panningen
Zondag 1 april
H. Mis Pasen 11.00 uur met Herenkoor
t.i.v. Ton Gielens (zeswekendienst);
Stien Schoren (zeswekendienst); Jan
Derckx (coll); Pastoor Frits Rooyakkers;
Chris Segers en Drine Segers-Cuijpers
(gest.jaard); Jan Gielen (coll); Toon
Wijnen (3de jaard); Jan v. Mierlo (verj);
Niek van Lier (jaard) en overige fam.;
Jan v.d. Heurik (jaardienst) en overige
fam.; uit dankbaarheid
Doopviering 14.00 uur: Maddy
Verschuren, Het Eensel 8.
Maandag 2 april
H. Mis 2de Paasdag 10.00 uur met
kinderkoor Mekiko, aansluitend
Paaseieren-rapen op de Bongerd. T.i.v.
de jonge gezinnen
Dinsdag 3 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 5 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Overleden: Leen Vissers-Mestrom,
83 jaar; Riek Adriaans-van de
Vondervoort, 86 jaar; Lies van
Heugten-Franssen, 95 jaar

Parochie Panningen
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 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het
hele cluster in de parochiekerk van
Egchel om 19.00 uur.
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag – Kruisweg 15.00 uur
Dagkapel
Zaterdag 31 maart
H. Mis 19.00 uur Paaswake
voor het hele parochiecluster
– Gelegenheidskoor HEP t.i.v
Wilhelmina Hendrika Frencken (gest.
jaardienst) en overl. familie;
Extra collecte misboekjes
Zondag 1 april
Geen H. Mis in de parochiekerk
Doopsel 14.00 uur: Jemilian Hendrix
Maandag 2 april
H. Mis 2e Paasdag 10.00 uur –
samenzang in de dagkapel
Dinsdag 3 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 4 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 5 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Kerkdiensten
Parochie Kessel-Eik
Donderdag 29 maart
Misintenties NL41RABO0125300522
19.30 uur H. Mis. Witte Donderdag.
L. Timmermans T 077 462 16 78
Zang: Herenkoor.
Kerkdiensten
Vrijdag 30 maart
Vrijdag 30 maart - Goede vrijdag.
15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur Kruisweg
19.00 Goede Vrijdagdienst. Zang:
Zondag 1 April
Gemengd koor.
9.30 uur Hoog feest van Pasen.
Zaterdag 31 maart
Zondag 8 april - Beloken Pasen
19.00 uur Paaswake. Zang: Herenkoor. 9.30 uur Voor de Parochie
Zondag 1 april - Hoogfeest van Pasen
9.30 uur H. Mis Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Albert Verhofstad.
Jaardienst Gezusters Lamberdina,
Regina, en Gertrudis v.d. Pasch.
Jaardienst Herman v.d. Pasch en Maria
Administrator (pastoor)
v.d. Pasch- Reynen.
deken de Graaf Woutering
Jaardienst Sjra Hanssen en Jo Hanssen077 398 14 16
Zeetsen.
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Geert v. Wijlick v.w. verjaardag.
Maasbree/Baarlo
Jaardienst Anita Janssen-Vercoulen.
kapelaan te Boekhorst
Maandag 2 april - Tweede Paasdag
077 477 12 75
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Overleden: Ivo Hermans, 41 jaar,
Kessel/Kessel-Eik
Dentjenshof 4.
pastoor Verhaag
Mededeling:
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Diensten Verzorgingshuis Ter Borcht:
Kerkbestuur
Donderdag 29 maart: 16.30 uur.
secretaris Arno Houwen
Vrijdag 30 maart: 16.30 uur
077 462 17 50
Zaterdag 31 maart: 16.30 uur.
houwenarno@gmail.com
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 4199,Breitner

Eigentĳdse keuken, uitgevoerd in donkere houtstructuur
Compleet met combi-magnetron, gaskookplaat, afzuigkap,
koelkast, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS!
WAT GA JE ZOAL DOEN?
•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Openingstijden
met Pasen

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

1e Paasdag:
Superkeukens Horst:

Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

GEOPEND
Superkeukens Roermond en Heerlen:

GESLOTEN

HORST
WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

2e Paasdag:
Superkeukens Horst, Roermond en Heerlen:

GEOPEND

