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Paasmarkt Panningen
Van oudsher vindt in Panningen op tweede paasdag de paasmarkt plaats. De duizenden bezoekers uit Peel en Maas en andere plaatsen uit de regio slenterden op
maandag 2 april tussen 09.30 en 16.00 uur vele kilometers langs de vele marktkramen die in het centrum stonden. Daarnaast waren de winkels en horecagelegenheden
geopend, waardoor velen voor het eerst weer op het terras een kopje koffie konden drinken. Deze verkoopster op de Kerkstraat wist met haar bonte verzameling ballonnen niet alleen de aandacht te trekken van kinderen, maar ook van ‘grote’ kinderen. De volgende grote markt in Panningen is op pinkstermaandag 21 mei.

Verkeerssnelheid Heldense straten

Toezeggingen gedeputeerde over Roggelseweg
Eric Geurts Gedeputeerde van provincie Limburg kwam op donderdag 29 maart naar Helden om te kijken naar
de verkeerssituaties in het dorp. Vooral de snelheid en veiligheid op de provinciale wegen Roggelseweg en
Molenstraat werden bekeken. De gedeputeerde gaf na de bezichtiging bij Theo Geurts van Roggelseweg Helden
Veilig aan verschillende zaken snel aan te willen pakken.
De discussie over de Heldense
wegen werd aangezwengeld na
constateringen van Frank van Meegen
en Theo Geurts dat het slecht gesteld
was met de verkeersveiligheid in het
dorp. Wethouder Paul Sanders van
gemeente Peel en Maas beloofde
het aan te kaarten bij de provincie
en was ook aanwezig toen gedeputeerde Geurts naar Helden kwam. Ook
waren er verkeersdeskundigen van
gemeente Peel en Maas, afgevaardigden van de politie en omwonenden bij
de schouw. Theo Geurts is initiatiefne-

mer van de actie om de snelheid op
de Roggelseweg omlaag te krijgen.
Hij vond de komst van gedeputeerde
Geurts positief. “Hij schrok wel van de
snelheid van de auto’s die hier langskwamen”, vertelt Theo die zelf aan de
Roggelseweg woont. “De politie, ook
aanwezig, gaf aan dat ze bij controles
hier vaak boetes moeten uitdelen voor
de snelheid. Er was laatst zelfs iemand
zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij
met 100 kilometer per uur het dorp
uitreed.” De gedeputeerde heeft aan
Theo toegezegd dat er binnen een

paar weken gesprekken gaan plaatsvinden over de huidige situatie. “In die
gesprekken kunnen we kijken naar
concrete oplossingen voor de hoge
snelheid hier”, aldus de Heldenaar.
Vooral kleinere aanpassingen
aan de weg zouden op redelijk korte
termijn gerealiseerd kunnen worden,
vertelt Theo. “Het verleggen van
de 50 kilometerzone tot een stuk
buitenhet dorp is een goede optie
en ook een wegversmalling en de
oversteekplaats veiliger maken, zijn
besproken. De gedeputeerde gaf wel

aan dat grote aanpassingen aan de
weg, die miljoenen kosten, langer
gaan duren. Dat is logisch. Ik wacht
de gesprekken met de provincie en
gemeente af over de korte termijnzaken. Ik heb in ieder geval een

 ositief gevoel overgehouden aan
p
het bezoek.” Theo ontving Eric Geurts
over de snelheid op de Roggelseweg.
De gedeputeerde bracht ook nog een
bezoek aan de Molenstraat om te
kijken naar de situatie daar.

Op zoek naar een flexibele baan?
Wij zoeken:

Barbecue & Gourmet Party Service

BEZORGERS/
CHAUFFEURS m/v
VERKOOP/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKERS m/v

Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Man door ijs gezakt bij BreeBronne

Leven gered dankzij Duits heldenpaar
‘Man door ijs gezakt in Maasbree’ was de kop van het artikeltje dat op
8 maart in de HALLO stond. ‘De man werd, nog voordat de brandweer
aanwezig was, al op het droge geholpen’, viel te lezen in het artikel.
Het leek allemaal mee te vallen met wat er gebeurd was op zondag
4 maart in het meer bij camping recreatiepark Breebronne, maar zonder
de hulp van het Duitse echtpaar Peter en Gabi de Bake had het artikel een
heel andere wending gekregen.
Peter (69) en Gabi (64) hadden wel trek op die zondag en zaten
rond 16.30 uur aan de keukentafel in
hun chalet waar ze een weids uitzicht hebben over het meer van het
park. “We zagen iets in het ijs mid-
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den op het meer en wisten niet goed
wat het was”, vertellen Peter en Gabi
die doordeweeks in Essen wonen,
maar tijdens weekenden en vakanties
afreizen naar hun chalet in Maasbree.
“Ik heb de verrekijker gepakt en toen
zag ik dat een hond door het ijs was
gezakt. Gabi wilde toen al de brandweer bellen, maar ik zei dat de hond
er misschien zelf wel uit kon komen.”

Verlengkabel als
reddingstouw
Toen ze dachten dat alles met een
sisser af zou lopen, zagen ze een nog
opmerkelijker beeld. Een man kwam
kruipend over het ijs om zijn hond
te redden. “Net toen we dachten dat
hij het ging halen, zakte hij door het
ijs”, vertelt Peter. De, naar later bleek,
30-jarige Duitse man lag op zo’n 25
meter van de kant in het ijskoude
water. Peter en Gabi dachten niet na
en kwamen meteen in actie.
“Ik wist dat ik een touw moest
hebben om hem naar de kant te trekken”, vertelt Peter. “Maar ja, zo’n lang
touw heb ik ook niet liggen.” Peter
bleef uiterst kalm en bedacht meteen een alternatief. “Ik heb uit mijn
schuurtje een verlengkabel gepakt en
die naar de man gegooid. Hij voelde
zijn handen al bijna niet meer en dus
heb ik gezegd dat hij de kabel om zijn
lichaam heen moest binden.” De drenkeling deed wat Peter hem opdroeg
en dankzij de hulp van een toege-

snelde buurman kon de man op het
droge worden geholpen.
Ondertussen had Gabi niet stilgezeten. Ze belde meteen naar de brandweer en zorgde dat er hulp kwam.
“De telefoniste zei dat ik naar de
ingang van het park moest gaan om
de hulpdiensten de weg te wijzen. Ik
bleef steeds naar de man in het water
kijken, totdat ik één moment mijn blik
afwendde. Toen ik weer keek, was
hij weg. Toen was ik heel bang dat
hij kopje onder was gegaan. Achteraf
bleek dat Peter hem toen al uit het
water had gehaald, maar ik heb toen
wel doodsangsten uitgestaan.”
De hulpdiensten kwamen vervolgens massaal ter plekke en namen de
zorgen van Peter over die de man al

had afgedroogd. “Van de ambulancemedewerkers hoorden we dat de
lichaamstemperatuur van de man nog
maar 30 graden was.” Desondanks
mocht de 30-jarige Duitser ‘s avonds
alweer naar huis. Hij kwam uiteraard
zijn redders bedanken. Peter: “Het is
een hele lieve man die gewoon heel
veel om zijn hond geeft. We hebben
samen nog een whisky gedronken op
de goede afloop.”

Boei en touw gekocht
Ook de camping BreeBronne is
heel blij met het snelle handelen
van het echtpaar. De twee kregen op
zaterdag 31 maart bij de seizoens
opening van het park een bedankje en
werden in het zonnetje gezet van-

wege hun heldendaad. Peter en Gabi
blijven er bescheiden onder. “We zijn
geen helden. Als een mens in nood is,
probeer je te helpen. Dat is normaal.”
Het echtpaar is toch wel geschrokken van het voorval en Gabi sliep zelfs
verschillende nachten slecht omdat
ze steeds terugdacht aan de man die
kopje onder ging. “Je moet er niet
aan denken dat wij niet in onze chalet waren geweest. Dan had hij het
niet gehaald”, vertelt ze. Peter: “Ik ga
ervan uit dat we nooit meer zoiets
meemaken, maar ik heb een dag na
het incident meteen een boei en een
touw van 30 meter gekocht. Ik hoop
dat we het nooit hoeven gebruiken,
maar we hebben het in ieder geval
hier wel liggen nu.”

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

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.
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5981 BJ Panningen
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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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.

Oude spulletjes ruilen in Panningen
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De ruilbeurs van de Historische Motoren en Tractorenvereniging (HMT) vond dit keer plaats op eerste paasdag zondag 1 april.
De locatie was zoals gebruikelijk manege De Vosberg in Panningen. De organisatie was huiverig over de opkomst vanwege de feestdag
en het slechte weer, maar het bezoekersaantal viel alleszins mee, vertelt Karin Reinders van de HMT. “Het was vergelijkbaar met vorig
jaar. Ik gok dat een aantal honderden mensen de weg naar de ruilbeurs wel heeft gevonden. Het was geslaagd.”

05
04

nieuws 03

Evenementenopdracht centrummanagement

Leerlingen Bouwens brengen color run
naar Panningen
Een aantal vmbo-leerlingen van middelbare school het Bouwens kreeg van de school en van de Panningse
centrummanager Jan Bouten de opdracht nieuwe evenementen te bedenken die in Panningen georganiseerd
worden. Het idee van Chenna Martens en Lizzy Janssen won. Zij kregen woensdag 28 maart een cheque van
1.500 euro om met het centrummanagement een color run te gaan organiseren.

zodat de leerlingen al lerend
iets bij kunnen dragen aan het
centrum.” Bouten: “Ze moesten
een evenement verzinnen dat voor
1.500 euro kan worden georganiseerd.
Daarbij maakten ze een begroting,
een dagplanning, een lijst van
benodigdheden en mochten ze zelf
de doelgroep kiezen. We willen
de jongeren op deze manier meer
betrekken bij het centrum en hun
creativiteit testen. Maar misschien
brengen we ze zo ook wel een
stukje meer respect bij voor het dorp
en het centrum. Alles wat hier al
gebeurt, komt natuurlijk niet zomaar
aanwaaien.”

Respect voor centrum

In het kader van het vak
ondernemen en creëeren, kregen
de derde- en vierdeklasleerlingen
van het Bouwens de opdracht een

nieuw evenement te verzinnen dat in
Panningen moet gaan plaatsvinden.
“Het vak is nieuw en vergt veel
uitdaging en creativiteit van ons als

docent”, vertelt Sara Bellen, vakdocent
van het Bouwens. “Centrummanager
Jan Bouten kwam met het idee
van deze evenementenopdracht,

HALLO in De Seychellen
Heldenaren Cor Janssen en Tilly Bos leerden 26 jaar geleden via een oom van Tilly, die destijds
priester was op het eiland La Digue in De Seychellen, een familie kennen in de Oost-Afrikaanse
archipel. “Daar hebben we nog steeds contact mee. Afgelopen februari zijn wij hier voor de achtste
keer op bezoek geweest voor een heerlijke vakantie van drie weken en deze keer hadden we de
HALLO meegenomen”, aldus Cor en Tilly.

De leerlingen, verdeeld over
zeven groepen, pitchten hun idee
woensdag 28 maart in DOK6 voor
een zevenkoppige jury. Die bestond
uit verschillende ondernemers uit
Panningen, waaronder mede-eigenaar
van DOK6 Geert Peeters, voorzitter van
de Panningse winkeliersvereniging
Jo Vaes en Willy Schers, adviseur
omgevingsontwikkeling bij
gemeente Peel en Maas. Er kwamen
diverse ideeën voorbij, zoals een
kunstijsbaan, tomatengevecht,
zomerfestival, foodtruck-festival, een
ouderenlunch, een color run en een
hardloopwedstrijd.
Veel ideeën vielen ruim buiten
het budget, waarbij er één ruim
3.000 euro zou moeten kosten. “Zo zie
je dat het best lastig is om in te
schatten wat je met 1.500 euro wel

en vooral ook niet kunt realiseren”,
aldus de jury. Dat bleek wel uit de
reacties van groepjes die offertes
hadden opgevraagd voor optredens
van bekende artiesten als Lil’ Kleine
of Boef. Prijzen van duizenden tot
enkele tienduizenden euro’s werden
genoemd en daarvan sloegen de
leerlingen steil achterover.

Bekogeld met
kleurpoeder
Het idee van Lizzy en
Chenna, een color run, werd
door de jury uiteindelijk als
beste beoordeeld. Een color run
is een loopevenement waarbij
deelnemers over een vijf kilometer
lang parcours rennen, terwijl ze
onderweg worden overgooid met
kleurpoeders. “Het is nieuw en
nog niet eerder georganiseerd
in de omgeving, dus we willen
de run graag naar Panningen
halen”, was het jurycommentaar.
De komende tijd gaan de dames,
samen met medewerkers van het
centrummanagement, aan de slag
om de kleurrijke run op poten te gaan
zetten. De invulling hiervan en de
datum waarop het plaats gaat vinden,
wordt later bekendgemaakt. De twee
meiden die een foodtruckfestival
hadden bedacht, kregen een cheque
van 150 euro om met hun klas iets
leuks te gaan doen. Mogelijk wordt
hun idee deels alsnog uitgewerkt
dit jaar als onderdeel van de
zomerprogrammering Kepèlla Cultura.
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Raadsleden leggen belofte af

Mogelijk tweepartijen-coalitie
in gemeente Peel en Maas
De drie grootste gemeenteraadspartijen in Peel en Maas geven de voorkeur aan een coalitie die uit
twee partijen bestaat. Dat zei CDA-lijsttrekker Wim Hermans donderdag 29 maart tijdens het eerste persmoment
sinds de onderhandelingen begonnen. Die coalitie zou dan bestaan uit CDA en Lokaal Peel&Maas, de twee
grootste partijen, of CDA en VVD, de winnaars van de verkiezingen. Ook legden de raadsleden die dag de eed
of belofte af.

“De onderlinge verschillen zijn
niet groot en van onderlinge stress is
geen sprake. De gesprekken verlopen
goed”, aldus Hermans voorafgaand
aan de beëdiging van de nieuwe
gemeenteraad donderdag. Zijn CDA
nam onlangs het voortouw in de coalitiebesprekingen voor een nieuw
College van B&W van Peel en Maas.
“We vonden het, gezien de uitslag
van de verkiezingen, logisch om met
Lokaal Peel&Maas en de VVD een vervolg te maken en ze te betrekken in
de coalitiegesprekken.” CDA en Lokaal
Peel&Maas zouden bij een coalitie in
totaal 18 van de 27 zetels bezitten,
tegenover 15 zetels wanneer CDA en
VVD besluiten te gaan samenwerken.
In beide gevallen heeft de coalitie een
meerderheid.

Plussen en minnen

Lon Caelers-Bos (CDA) legt de belofte af tijdens de beëdiging

De ‘plussen en minnen’ worden
volgens Hermans nog afgewogen,
maar de drie betrokken partijen waren
het erover eens dat een tweepartijencoalitie de voorkeur heeft. Ook gaf
Hermans aan enkel gesprekken te
voeren met partijen die een grote
achterban hebben. Daarom werd hui-

dig coalitiepartner PvdA/GroenLinks,
dat straks drie zetels krijgt, niet
betrokken in de besprekingen.
De 27 raadsleden die straks
zitting gaan nemen in de nieuwe
gemeenteraad, legden donderdag
29 maart daarnaast de eed of belofte
af. Suzan Hermans (VVD), Sandy
Janssen (CDA), Angela van Roij (CDA),
Joep Hermans (Lokaal Peel&Maas) en
Sander Janssen (Lokaal Peel&Maas)
waren de vijf nieuwe raadsleden
die officieel werden geïnstalleerd.
Daarnaast legden de wethouders
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks),
Paul Sanders (VVD) en Roland van
Kessel (Lokaal Peel&Maas) de eed of
belofte af, waarmee ze tijdelijk zowel
demissionair wethouder van het oude
college als raadslid van de nieuwe
gemeenteraad zijn.
Toch kan de samenstelling van
de gemeenteraad binnenkort weer
veranderen, omdat er nog wethouders
benoemd moeten worden. Daarnaast
wordt CDA’er Ebie Peeters pas in
januari 2019 benoemd tot raadslid,
aangezien zij dan 18 jaar wordt.
Zij wordt in de tussentijd vervangen
door een ander lid van de partij.

Samen werken
aan duurzame en
gezonde voeding?
Ik doe met je mee!

Guul Smeets doet mee met Mat Kersten
van Aspergegilde Peel en Maas
“AspergeGilde Peel en Maas is een unieke samenwerking van aspergetelers met als doel om asperges en deze regio
op de kaart te zetten. Wij zijn partner van het AspergeGilde omdat ze een brug slaan tussen voedselproducenten
en -consumenten. Dat past in ons streven om de vitaliteit van de regio ook te vergroten via voeding.”

Growing
a better world
together

Op het gebied van voeding is Rabobank Peel, Maas en Leudal onder andere ook betrokken bij:

Bekijk de video over het
AspergeGilde Peel en Maas
op rabo.nl/pml/vitaleregio
Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei van ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren, de leefbaarheid in
de kernen en de ontplooiing van initiatieven op het gebied van voeding. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.
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Komende tien jaar verhuurd

Zorgappartementen in
Centrum Jeugd en Gezin
Het voormalige Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Nijverheidsstraat in Panningen wordt door gemeente
Peel en Maas de komende tien jaar verhuurd aan Wonen Limburg. De woningcorporatie gaat elf zorgappartementen vestigen in het pand. Ook moet er een 24 uurs-meldpunt voor zorgvraag komen van Stichting Dichterbij.

Auto in brand
op Middenpeelweg
Voor een automobilist op de Middenpeelweg bij Maasbree verliep
tweede paasdag een stuk minder goed dan verwacht. Het voertuig
vloog op maandag 2 april in brand toen hij stilstond voor de stoplichten
op de uitvoegstrook van de Middenpeelweg naar de A67 richting Venlo.
De inzittenden konden op tijd de auto verlaten.
De brandweerkorpsen van
Panningen en Venlo kregen
rond 17.45 uur de melding
binnen van de brandende auto.
De brandweermannen die ter plaatse
gingen, wisten het vuur snel te

Met de verhuur wil de gemeente
ervoor zorgen dat er meer woningen
vrijkomen voor woonurgenten.
Stichting Dichterbij, die hulp- en
dienstverlening biedt aan mensen
met een verstandelijke beperking,
huurt het gebouw van Wonen Limburg
en gaat cliënten in de zorgwoningen
vestigen. Die cliënten wonen nu

in huizen van Wonen Limburg.
Die komen vrij en worden door de
woningcorporatie gebruikt voor
woonurgenten.
Wonen Limburg en Stichting
Dichterbij betalen alle aanpassingen
die gedaan moeten worden aan het
gebouw om de zorgappartementen
te kunnen realiseren. Ook het onder-

blussen. Het voertuig was echter niet
meer te redden. De vuurzee zorgde
wel nog voor de nodige kijkers die
vanuit de nabijgelegen McDonalds
zagen wat er op de afrit gebeurde.
(Foto: Brandweer Panningen)

houd aan de binnenkant komt voor
hun rekening. De gemeente betaalt
het groot onderhoud van het gebouw.
De twee bedrijven moeten 8.000 euro
per jaar betalen aan de gemeente
voor de huur. De werkzaamheden aan
de zorgappartementen nemen volgens de gemeente zo’n drie maanden
in beslag.

Uw timmerwerk op maat!
Overkappingen • Dakkapellen • Hekwerken

Timmerbedrijf Peter Peeters | 06 22 23 47 64 | Maasbree

Hortensia

Hydrangea
macrophylla.
Hortensia
Diverse kleuren.
Hydrangea macrophylla.
Ø 23 cm.
Diverse
kleuren. Ø 23 cm.
Per
Perstuk
stuk

HALLO in Vietnam
Oanh Brummans-Ton Nu woont in Meijel, maar werd in een heel ander land geboren. Ze komt
namelijk uit Hue in Vietnam. Daar ging ze onlangs ook op vakantie. Ze bezocht haar familie in haar
geboortestad en in het bijzonder om haar vader te zien die ernstig ziek is. “Maar natuurlijk ook om
samen met mijn familie het Vietnamees Nieuwjaar te vieren.” De foto werd genomen op de Dong
Ba-markt in Hue.

6.

9.99

99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 14. GELDIG VAN 05-04 T/M 11-04. OP=OP
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familie

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Als een bloem zo is het leven
Het begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
Weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is het geheim van het leven

Wilma Verbruggen
- Raijmakers
Wil
echtgenote van

regio Peel en Maas

Ton Verbruggen

077-3874141

www.vanderlaan-uitvaart.nl

* Helden,1 mei 1962

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn leven
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze pap en opa

Wiel Beurskens
Bijna 60 jaar getrouwd met

Cobi Driessen
* Panningen, 2 februari 1931

Uitvaartverzorging

info@vanderlaan-uitvaart.nl

Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering

Neerkant: Cobi
Neerkant: Ria en Ton
Lindy en Remco
Ruud en Britt

† Helden, 31 maart 2018

Helden: Ton Verbruggen
Inge
Silvi en Kevin
Marijn

Uden: Ans en Jan
Meijel: Wilma en Johan
Mark
René
Joost †
Tom en Danique

Panningen: Mam en Pap † Raijmakers

Zorgzaam & betrokken

Helden: Mam en Pap Verbruggen
Broers Raijmakers
Schoonzussen en zwagers
Neven en nichten

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

† Neerkant, 30 maart 2018

Familie Raijmakers
Familie Verbruggen
Familie Verbruggen
Akkerveld 31, 5988 JB Helden
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 5 april
om 11.00 uur in gemeenschapshuis Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3, te Helden.
Na de afscheidsdienst zal het gezin Wil begeleiden
naar het crematorium te Venlo - Blerick.
Wil is thuis.
Jullie kunnen persoonlijk afscheid van haar nemen op
woensdag 4 april van 16.00 - 19.00 uur.

Neerkant: Gerry †
Familie Beurskens
Dorpsstraat 65, 5758 AP Neerkant
De crematiedienst wordt gehouden op
vrijdag 6 april om 11.00 uur in de aula van
crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem.
De avondwake is op donderdag 5 april om 19.00 uur
in de parochiekerk St. Willibrordus te Neerkant.
Wiel is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op donderdag
na de avondwake of in overleg met de familie.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen
van onze fijne collega

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

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

Wil was met hart en ziel betrokken bij Vincent Depaul.
Wil, we gaan je missen, maar je zult altijd in onze herinneringen blijven.
Wij wensen Ton, Inge & Kevin en Marijn
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Dankbetuiging
Zonder moeder, oma is alles anders.
Het doet ons goed zoveel brieven,
bemoedigende woorden, een kus
of een handdruk te hebben ontvangen
na het overlijden van

Maria Beumers - Gommans
Wij danken jullie hiervoor hartelijk.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
familie Beumers

Medewerkers en bewoners zorgcentrum Vincent Depaul

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergesplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Kitty en Twan: 077-3512798

Taxus a € 1,60, laurier v.a. € 3,95.
Tel.nr. 06 40 32 71 08.

Vakantiehuis Bourgogne (Fr).
Per 1 juli te huur van Pannings
echtpaar: rustig gelegen vakantiehuis
in de Bourgogne voor 2-4 pers.
Bel of pp 06 18 38 41 98.

Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

•

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

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

De Hypotheekshop

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

M

Te huur sfeervolle vrijstaande
woning met event. opslagruimte en
royale tuin nabij centrum Baarlo.
Tel. 077 477 22 76.

Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

ies

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.

Egchel, april 2018

Dankbetuiging

•••

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

at

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Wij danken u hartelijk voor uw
medeleven bij het overlijden van

Frits Palmen
Het heeft ons goed gedaan te mogen
ervaren dat hij zo geliefd was.
Meijel, april 2018
Familie Palmen
De zeswekendienst vindt plaats op 15 april
om 10.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Meijel.
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Op eerste paasdag hebben we afscheid moeten nemen van
onze lieve zus, schoonzus, tante en huisgenote

Nelly Steegs
in de leeftijd van 77 jaar.
Panningen: Door Feller-Steegs
Jan Feller †
Gertie en Mat, Dave en Liza, Kevin
Lisette en Will, Celine, Natasja
Panningen: Dientje Steegs †
Panningen: Jan Steegs
Nel Lenders-Basten
Eric, Robert
Huisgenoten en begeleiding
Koningserf 13/14
Koningslust, 1 april 2018
Correspondentieadres:
Door Feller-Steegs,
Ninnesweg 168, 5981 PD Panningen
We nemen afscheid van Nelly
op zaterdag 7 april om 10.30 uur in de kerk van
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
te Panningen.
Aansluitend begeleiden we Nelly
naar haar laatste rustplaats
op begraafplaats ‘Heiderust’.
Er is gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Dankbetuiging

Wij willen u hartelijk danken voor de wijze
waarop u heeft meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn vrouw, onze mam en oma

Door van der Sterren- Smolders
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Jac van der Sterren
Monique en Pim, Teun, Tren
Bart en Wendy, Quinn, Owen
Maasbree, april 2018

nieuws 07

Uitreiking gemeentelijke
sportprijzen
Zes prijzen zijn er te verdelen bij de achtste editie van het Sportgala Peel en Maas 2017 dat op vrijdag
6 april plaatsvindt. Ook worden de sporters van Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg gehuldigd. De uitreiking
van de gemeentelijke sporttrofee is het hoogtepunt van de avond.
Afgelopen jaar won springruiter Michel Hendrix de gemeentelijke
sporttrofee. In aanmerking voor de
sportonderscheiding van gemeente
Peel en Maas komen de winnaars
van de verschillende categorieën
(talent, sportman/sportvrouw en
sportploeg) en de bijzondere waarderingsprijs 2017. De sporttrofee
wordt pas tijdens het sportgala
bekendgemaakt.
Van talent zijn genomineerd:
judoka Mark van Dijk, turnster
Inge Janssen en zwemmer Tijn
van Kuijk. Voor sportman of –
vrouw van het jaar komen spring

ruiter Michel Hendrix, wielrenner Jac
Roemerman en wielrenster Sabrina
Stultiëns in aanmerking. Bij sportploeg
van het jaar gaat de strijd tussen de
eerste damesteams van volleybalclub VC Olympia en voetbalvereniging
VV Helden en het eerste herenteam
van volleybalvereniging VV Tupos.
Voor de IKS-prijs komen in aanmerking: Running Blind Noord-Limburg
waarbij blinden en slechtzienden hardlopen, paardrijdster Nicole den Dulk en
de G-afdeling van voetbalvereniging
Venlosche Boys.
Het gala begint om 20.00 uur.
Optredens tijdens de avond zijn er van

de Stunning Suzy Band met artiesten uit Peel en Maas, zanger Koen
Guitjens uit Meijel, de gebroeders
Bram en Dirk van Dijk uit Meijel met
hun zijspanmotor, dans- en showgroep Expression uit Baarlo, Theater
Bonjour van Daelzicht en er is een
demonstratie van de vechtsport
Pukulan Pentjak Silat. Het sportgala
is uitverkocht, maar in café DOK6
wordt een groot tv-scherm geplaatst
waardoor het evenement toch live
mee te beleven is. Ook is het sportgala vanaf 20.00 uur live te volgen
via de Facebook-pagina Sportgala
Peel en Maas.

Buizerd valt hardlopers aan
Op Facebook verscheen op zaterdag 31 maart het bericht dat hardlopers werden aangevallen op de Lange
Heide in Maasbree. Ter hoogte van recreatiepark BreeBronne werden de lopers opgejaagd door de boze
roofvogel. Volgens natuurorganisatie IVN Baarlo-Maasbree komen buizerdaanvallen vaker voor en doen de
beesten het om hun jongen te beschermen.
“Eerst vloog deze rakelings langs
zijn hoofd, vervolgens keerde de
vogel om en raakte met zijn poten
het hoofd van de hardloper. Gelukkig
geen verwondingen”, schreef
een inwoonster van Maasbree op
Facebook. Bij de reacties op het
bericht viel verder nog te lezen dat
de avond van tevoren een man
geraakt werd door, waarschijnlijk,
dezelfde buizerd. “Op de HAP (huisartsenpost, red.) gisteravond nog
een tetanusspuit hiervoor gekregen,
aangezien hij wel enkele schrammen
op zijn hoofd had van de poten van
de buizerd. Kortom oppassen daar!”

Dat de buizerd daadwerkelijk
iemand verwondt, is opmerkelijk,
vertelt voorzitter van IVN BaarloMaasbree Piet Mölling. “Meestal blijft
het bij wegjagen waarbij de buizerd
in de haren van de hardloper vliegt.
Ik heb volgens mij nog nooit gelezen
dat iemand zwaargewond raakte van
een aanval.” De agressieve buizerd
heeft waarschijnlijk jongen, zegt Piet.
“Hij wil zijn gebied verdedigen tegen
indringers. Waarschijnlijk omdat hij
een nest heeft waar eieren of jongen
in zitten. Dan hebben buizerds vaak
de neiging hardlopers te verjagen.
Die zijn vaak wat feller gekleurd

gekleed en ze rennen, dus dat ziet
eruit als gevaar voor de vogel.
Maar ook wandelaars moeten
opletten.”
De beste tip die Piet kan geven,
klinkt vrij logisch. “Je kunt het beste
wegblijven van de plek waar die
buizerd rondwaart. Je merkt het
overigens meestal wel als buizerds
aanvallen. Ze schreeuwen eerst
voor ze aanvallen. Het beste kun je
dan stil blijven staan. Dan heb je al
kans dat de vogel zich omdraait.
Of gewoon omdraaien en weggaan,
dan is de dreiging voor de
buizerd weg.”

Dankbetuiging
De belangstelling en vele condoleances hebben ons diep ontroerd. Een
mooier afscheid van mijn vrouw, onze mam en oma

Marie-Louise Pijls-Hendrix
hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De blijken van medeleven tijdens haar ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart waren voor ons
hartverwarmend. Wij hebben hierin troost gevonden en willen u allen
van harte danken voor uw medeleven.
Jan
Ivon en Roel, Nienke, Ralf
Ilse ♥ en Twan, Noud
Panningen, april 2018

Peel Energie Loket
open a.s. zaterdag 10-12 uur
Ninnesweg 50 Panningen.
Open huis. Aod Geluk heeft
zaterdag 7 april weer open huis van
13:00 tot 16:00 aan de Loosteeg 14e
in Panningen. Brocante, vintage,
curiosa en gerestylde oude meubels.
Deze maand op alles 10% korting.
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.

HALLO in Londen
Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Peter Simons uit Maasbree ging in januari naar Engeland om daar te ‘groundhoppen’, een reis
maken langs voetbalstadions. Hij was aanwezig bij de wedstrijd Chelsea FC tegen Leicester City.
Omdat Peter in Engeland zat, kon hij niet bij de nieuwjaarsbijeenkomst van voetbalclub MVC’19 zijn.
Daar zou de Maasbreenaar namelijk gehuldigd worden voor zijn 50-jarig lidmaatschap bij de club.
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Adver torial

Bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Oogzorg zonder wachttijden
Wij zien dat er steeds meer aandacht is voor oogzorg en gezondheid, maar dat de wachttijden bij de oogartsen in de regio steeds langer worden. Kruytzer Optiek en Optometrie is al
jaren actief in de oogzorg en beschikt daarom over de volledige apparatuur die nodig is om een goed algeheel oogonderzoek uit te voeren naar de gezondheid van de ogen. Net als in
het ziekenhuis, maar dan zonder de wachttijden.

Onze optometristen zijn opgeleid en
bevoegd om de gezondheid van uw ogen
te beoordelen. Gezonde ogen zijn ontzettend belangrijk in ons dagelijks functioneren.
Iedereen kan te maken krijgen met oogklachten
of verminderd zien. Zeker als je ouder wordt.
Ook lopen sommige mensen extra risico
op het ontwikkelen van een oogziekte, bijvoorbeeld als deze in hun familie voorkomt.
De meest voorkomende oogaandoeningen zijn
glaucoom (verhoogde oogdruk), maculadegeneratie, staar, diabetische retinopathie en
droge ogen.
Door dit vroegtijdig te signaleren, kunnen
de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.
Wilt u graag meer weten over de gezondheid van úw ogen? Plan dan een afspraak in bij
een van onze optometristen via onze website
www.kruytzeroptiek.nl of bel voor een afspraak
op 077 398 26 61.

Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
077 398 26 61
info@kruytzeroptiek.nl
www.kruytzeroptiek.nl
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Betalen met pin, creditcard of contactloos

Geen contant
geld meer
in bussen Arriva

Een buskaartje met contant geld betalen kan sinds zondag 1 april niet
meer in Limburg. Vervoersmaatschappij Arriva besloot hiertoe om het
openbaar vervoer naar eigen zeggen veiliger en makkelijker te maken na
een reeks overvallen in Brabant.
Voorheen konden kaartjes in de
bus met contant geld worden afgerekend. Al sinds er in 2016 meerdere
overvallen werden gepleegd op bussen in Brabant, besloot Arriva maatregelen te nemen om de hoeveelheid
contant geld in de bus te verminderen.
Daarom startte de vervoersmaatschappij, die het openbaar vervoer sinds
december 2016 ook in Limburg regelt,

met het project ‘Veilig op weg naar
cashloos betalen in onze voertuigen’.
Alle bussen beschikken volgens
Arriva nu over een nieuw betaal
systeem waarmee vervoersbewijzen
met pin, creditcard of contactloos
kunnen worden afgerekend. Daarnaast
blijft het mogelijk met ov-chipkaart,
online aangeschaft e-ticket of kaartje
uit de voorverkoop te reizen.

Nieuw kantoor Drops geopend
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo opende vrijdag 30 maart de nieuwe kantoorruimte
van marketing-communicatiebureau Drops bij bedrijfsverzamelgebouw Bruis in Panningen.
Het bedrijf zet zich inmiddels elf jaar in voor en bij diverse initiatieven op het gebied van agro en
voedsel, zoals het AspergeGilde, VarkensGilde en Limburg LEF. Sinds 2008 is Drops gevestigd in
bedrijfsverzamelgebouw Bruis op het Industrieterrein in Panningen.

OPEN HUIZEN DAG

WOONHOF DOMAINE BELLE COUR
Woonhof Domaine Belle Cour organiseert op ZATERDAG 7 APRIL een open dag op de bouwlocatie aan de
Beekstraat in Panningen. TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR is iedereen die benieuwd of geïnteresseerd is van harte
welkom om kennis te maken met de gasloze woningen en appartementen en de unieke houtbouwmethode.
Ook is er voor serieus geïnteresseerden de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de modelwoning en in een
appartement in aanbouw.

Gedeputeerde
opent logies
gebouw Maasbree
Gedeputeerde van provincie Limburg Ger Koopmans heeft op woensdag 28 maart het nieuwe logiesgebouw van Work and Stay in Maasbree
geopend. Het gebouw waar voornamelijk arbeidsmigranten gehuisvest
gaan worden, ligt naast recreatiepark BreeBronne. Het logiesgebouw
biedt plaats aan tweehonderd arbeidsmigranten.
“Noord-Limburg heeft te maken
met een sterke economische groei
door het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid op Greenport Venlo,
zoals distributiecentra”, schrijft
Work and Stay in een bericht.
“Het aanbod van huisvesting voor
buitenlandse werknemers was al
enige jaren schaars. Tegenwoordig
wordt uitgegaan van een acuut
tekort aan huisvesting van
minimaal duizend bedden. Met de
aanhoudende groei van Greenport
Venlo en de economie als geheel,
loopt dit tekort aan bedden snel op.
Dit beperkt de ontwikkelingen in de
regio. In oktober 2017 koos Inditex,
moederbedrijf van modeketen Zara,
voor Lelystad omdat er onvoldoende

handjes zouden zijn in NoordLimburg.”

Acuut tekort aan
huisvesting bedden
Provincie Limburg en de samenwerkende gemeenten van NoordLimburg signaleren het tekort aan
overnachtingsplekken voor arbeids
migranten en zoeken naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen,
schrijft Work and Stay. “Wethouder
Paul Sanders, voorzitter van de taskforce die de kwestie voor de NoordLimburgse gemeenten oppakt,
onderschreef de noodzaak in zijn
toespraak en riep de regiogemeenten
op om initiatieven te steunen.”

Op ZATERDAG 7 APRIL tussen 11.00 en 15.00 uur is
iedereen die benieuwd of geïnteresseerd is van harte
welkom op de bouwlocatie aan de Beekstraat in
Panningen. Verkoopmakelaars zijn hier aanwezig om
vragen te beantwoorden en bezoekers bij interesse
te voorzien van meer informatie over de beschikbare
woningen en appartementen en het woonhof.
Serieus geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in
de modelwoning en in een appartement in aanbouw.
Duurzaam wonen
Woonhof Domaine Belle Cour is een mooie mix van
gezonde, gasloze en energiezuinige woningen en
appartementen. In een besloten, rustige en autoluwe
woonomgeving kunt u hier comfortabel wonen, nu
en in de toekomst.

Er is aandacht voor veiligheid en privacy en een
beheervereniging zorgt voor service en diensten op
maat. Wat alle woningen met elkaar gemeen hebben,
is dat er rekening wordt gehouden met de toekomst.
Faciliteiten zijn bouwkundig voorbereid of er wordt
bij de bouw al rekening mee gehouden.
Meer informatie
Ga voor meer informatie over Domaine Belle
Cour naar www.domainebellecour.nl of neem
contact op met de verkoopmakelaars van AelmansIntermakelaars en SatinVastgoed.nl.
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GEPLUKT Vera Peeters
supermarkt is ook de plek waar
ze haar huidige vriend Fons heeft
leren kennen. “We hebben veel
samengewerkt en dat was altijd
gezellig. Wel gek eigenlijk dat dan
toch een keer de vonk overslaat.”
Met een samengestelde groep van
collega’s en vrienden gaat Vera dit
jaar naar popfestival Pinkpop in
Landgraaf. “Dat is inmiddels vaste
prik geworden. Ook al zijn we een
samengeraapt clubje, we hebben het
altijd het hele weekend gezellig.”
Daarnaast staat een dag Zwarte Cross
op de planning, een weekend
Lowlands in het verschiet samen met
zus Tessa en helpt Vera een dag mee
als vrijwilliger op Bospop samen met
een vriendin en klasgenootje. “Het is
de sfeer die op festivals hangt die
mij zo aantrekt”, vertelt Vera. “Ik ben
niet bezig met de line-up, maar met
vakantie vieren. Want zo voelt een
weekendje op een festivalcamping
ook.”

Als tokkies
op de oprit
Kessel is het dorp waar Vera
geboren en getogen is en nog
steeds met plezier woont met haar
ouders en oudere zus Tessa. “Al
ben ik niet zozeer gehecht aan het
dorp, maar aan de buurt waarin ik
woon”, vertelt ze. “We hebben een
app samen waarin met goed weer
soms spontaan wordt voorgesteld
om samen te gaan barbecueën.
Ook zitten we met zijn allen graag
samen op de oprit te genieten van
het weer als ware tokkies”, voegt
Vera er grinnikend aan toe. “En in het
speeltuintje dat hier dichtbij ligt, heb
ik met buurtgenootjes vroeger ook
genoeg uren gespendeerd. Ik vind het
leuk om te zien dat kinderen er nu
ook zo veel plezier hebben.”

Ze moet nog even hard aan haar scriptie werken, maar over een aantal maanden hoopt Vera Peeters (24) dan toch eindelijk af te studeren als juf.
De geboren Kesselse werkt daarnaast op vrijdagavond bij een supermarkt, is het jongste lid van toneelgroep Spektakel uit Kessel en erg gehecht aan
haar buurt. Deze week wordt Vera geplukt.
Vera doet iets voor de volle
100 procent, of ze doet het niet.
Daarom besloot ze afgelopen jaar
even een toneelpauze in te lassen,
zodat ze zich volledig kon richten op
haar afstuderen. “Toneelspelen én
mijn scriptie schrijven ging even niet.
Volgend seizoen, als ik mijn diploma
heb gehaald, ga ik weer de planken
op”, vertelt Vera.
Zo’n vijf jaar geleden kwam ze bij

toneelvereniging Spektakel in Kessel
via een dorpsgenootje. “Ik wist toen
niet dat we in Kessel een toneelgroep
hadden. Toneelspelen en acteren leek
mij altijd tof en daarom heb ik me
bij de groep aangemeld.” Wat Vera
zo aanspreekt aan toneelspelen, is
een karakter helemaal eigen maken.
“Je moet niet te veel nadenken,
dat heb ik wel gemerkt. Als eerste
rol speelde ik een verlegen meisje,

Wij zijn op zoek naar een

FULLTIME (ZELFSTANDIG
WERKEND) KOK
Of iemand die daarvoor door ons wil worden opgeleid.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel interesse en liefde
voor het keukenvak. Aanvang per direct.
Ook zoeken wij nog

PARTTIME MEDEWERKERS
VOOR DE BEDIENING
voor de weekenden en de vakanties.

Zéér geschikt voor EINDEXAMENKANDIDATEN die in hun aankomende
lange vakantie graag een zakcentje extra willen verdienen.
Bel naar 077-4629145 of mail naar info@rozentuin.nl
Beeselseweg 27
5995 AP Kessel
www.rozentuin.nl

maar ik heb ook een prostituee en
een ontzettend arrogant meisje
gespeeld. Al die uitersten maken het
leuk en uitdagend.” Wat eigenlijk nog
ontbreekt bij Spektakel, is een jongere
man. “De rest van de leden zijn toch
een stuk ouder en dat maakt het lastig
sommige jongere rollen te verdelen.”

vakkenvullers. “Erg leuk dat ik
heb mogen doorgroeien sinds de
tijd dat ik via een klasgenootje
dit baantje kreeg en zelf als
vakkenvuller begon.” De

PUZZEL

Rol van verlegen
meisje en prostituee
Een andere passie van Vera is
voor de klas staan. Na het vmbo op
de middelbare school ging ze mboonderwijsassistent studeren. “Toen al
wist ik dat ik uiteindelijk naar de pabo
wilde om juf te worden”, vertelt Vera.
“Mijn moeder werkt ook al jaren in het
onderwijs en door haar wilde ik dat
ook doen. Ik koos ervoor eerst naar
het mbo te gaan en al wat ervaring
op te doen en daarna pas naar het
hbo te gaan. Nu zit ik op De Kempel in
Helmond en komt die ervaring goed
van pas als ik voor de klas sta.” Naast
twee dagen in de week stage op een
basisschool in Reuver werkt Vera hard
aan haar scriptie, waarbij ze onderzoek
doet naar hoe je ervoor kunt zorgen
dat kinderen de werkwoordspelling
die ze geleerd krijgen, ook toe gaan
passen in de praktijk. In juli hoopt Vera
haar diploma te mogen ontvangen.
Sinds 2010 werkt Vera bij
supermarkt PLUS in Helden
als leidinggevende van de

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Vorig jaar 138.000 euro opgehaald

Goede Doelen Week
weer van start
Ze staan in de startblokken, de ruim duizend vrijwilligers in heel Peel en Maas die zich inzetten voor de
Goede Doelen Week. Maandag 9 april begint de grootste lokale liefdadigheidsactie van het jaar. Vrijwilligers
halen geld op voor organisaties zoals onder andere de Kankerbestrijding, het Rode Kruis en Amnesty
International. Vorig jaar werd in totaal 138.000 euro bij elkaar gebracht.

Leerlingen Bouwens
denken mee over
De Peel
Vijftig leerlingen van middelbare school het Bouwens zijn op maandag 26 maart aan de slag gegaan met het Jongeren Adviesbureau van
IVN Natuureducatie. De 4-vwo-leerlingen kregen van Nationaal Park de
Groote Peel een vraagstuk toegeschoven. De beheerders van het
natuurgebied willen de leerlingen laten denken over het vraagstuk hoe
zij jongeren meer bewust kunnen maken van het positieve effect van
de natuur op hun gezondheid.

Het is dit jaar de derde keer
dat de Goede Doelen Week (GDW)
tegelijkertijd in álle elf dorpen van de
gemeente plaatsvindt. Ze vervangt
de aparte collectes die tot een paar
jaar geleden langs de deur kwamen.
Er komt nu maar één keer iemand
aan de deur namens een groot aantal
fondsen en stichtingen. Deze vrijwilliger komt de envelop ophalen die
iedereen enkele dagen daarvoor binnen heeft gekregen. In de envelop die
huis-aan-huis wordt verspreid, zit een

intekenformulier met daarop alle
goede doelen die in het dorp meedoen. Bij elk goed doel kan men apart
een bedrag invullen. Als de hele intekenlijst is ingevuld, dient men onderaan het totaalbedrag op te schrijven.
Dat bedrag gaat vervolgens samen
met de ingevulde lijst in de envelop.
Geldgevers kunnen ook niets invullen (of alleen onderaan de lijst één
bedrag), maar wel een bedrag in de
envelop stoppen. Dat geld wordt dan
gelijk over de deelnemende fond-

Foutje bij enveloppen
Goede Doelen Week Panningen
Door miscommunicatie zijn alle enveloppen van de Goede Doelen
Week die in Panningen in de bus vallen, al dichtgeplakt. De organisatie
laat weten dat iedereen die geld wil geven, de envelop gewoon open
mag maken. “Er mag ook een andere envelop gebruikt worden en de
collectanten hebben ook nieuwe enveloppen bij zich”, aldus de
organisatie.

sen verdeeld. Vanaf maandag 9 april
gaan in alle dorpen vrijwilligers op
pad om de enveloppen op te halen.
“Het gemakkelijkste is als iedereen
de envelop al klaar heeft liggen bij de
deur”, aldus de organisatie. “Omdat
soms niemand thuis is, maken de
vrijwilligers één of twee dagen later
nog een ronde langs de niet-thuisadressen.” Elk dorp heeft zijn eigen
organisatiecomité voor de Goede
Doelen Week en de gang van zaken
kan per dorp verschillen. “De dorps
comités zijn verantwoordelijk voor het
mobiliseren van de vele vrijwilligers
en het bepalen van hun looproutes”,
legt de organisatie uit. “Maar ze zorgen er ook voor dat in de loop van
de week al het binnenkomende geld
zorgvuldig wordt geteld en ingevoerd
in een speciaal computerprogramma.
Ook het tellen en controleren gebeurt
door vrijwilligers, vaak in de gemeenschapshuizen. De totaalopbrengst en
de opbrengsten per dorp worden zo
snel mogelijk bekendgemaakt.”

De leerlingen maakten in de
eerste bijeenkomst kennis met de
opdrachtgevers; de samenwerkende
partijen van het Nationaal Park
De Groote Peel. “De leerlingen
waren stil en aandachtig aan het
luisteren”, aldus een teamleider van
het Bouwens. “Aan het eind van de
les deelden we de opdrachtbrief aan
de leerlingen uit. Over twee weken
‘pitcht’ een aantal leerlingen hun
eigen adviesbureau voor enkele
experts”, vertelt Cindy Nordhausen,
projectleider vanuit het IVN.
In achttien lessen leren de
leerlingen in groepjes hoe zij
een adviesbureau opstarten om
vervolgens als bureau onderzoek

uit te voeren op het gekozen
onderwerp. De vier bureaus
met de beste adviezen over hoe
jongeren bewuster te maken over
het positieve effect van natuur
mogen deze presenteren aan een
deskundige jury. Deze bestaat onder
andere uit de directie van de school,
de manager van Buitencentrum
De Pelen en de regiodirecteur van
IVN. De eindresultaten worden ook
gepresenteerd aan de voorzitter van
het Overlegorgaan van De Groote
Peel Herman Vrehen.
IVN is een landelijke
natuurorganisatie die veel doet
en organiseert op het gebied van
duurzaamheid en natuur.

Rena Castings B.V. is een
bedrijf in de metaal en techniek
dat zich heeft gespecialiseerd
in het hogedruk spuitgieten en (CNC)
nabewerken van aluminium producten.
Zie ook www.RenaCastings.nl
Voor de afdeling administratie en logistiek zijn wij op zoek naar een

Initiatief TWC Olympia Baarlo

Nieuwe toerfietsclub
in Peel en Maas
Toer- en Wielerclub Olympia uit Baarlo is een nieuwe toerafdeling gestart voor liefhebbers van de wielersport
in de gemeente Peel en Maas. Vanaf dinsdag 17 april kunnen sportievelingen aansluiten bij toertochten die
vanuit Baarlo starten.
De organisatoren hebben een
programma samengesteld voor
alle leeftijdsgroepen en niveaus.
De tochten zijn 60 tot 65 kilometer lang en er wordt in verschillende
snelheidscategorieën gefietst: 25, 28
of 30 kilometer per uur. Elke groep
wordt begeleid door twee wegkapiteins van Olympia. De eerste toertocht op dinsdag 17 april begint om

18.30 uur en start vanaf de Markt in
Baarlo.
De toertochten die starten vanaf
de parkeerplaats bij het wokrestaurant
in Baarlo beginnen op maandag om
13.30 uur, op donderdag om 13.30 uur
en op zaterdag om 10.00 uur. Starten
vanaf de Markt in Baarlo kan op dinsdagavond om 18.30 uur en op zondag
om 09.30 uur. Daarnaast vindt zondag

22 april de Voorjaarstocht plaats die
binnen de gemeente Peel en Maas
is uitgezet. Deze start om 09.30 uur
vanaf de Markt in Baarlo. Iedereen kan
meedoen en ook hier is het dragen
van een helm verplicht.
Neem voor meer informatie
contact op met de toercommissie van
TWC Olympia via info@twcolympia.nl
of kijk op www.twcolympia.nl

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

(20-24 uur)

die zelfstandig kan werken en initiatief toont.
Hoofdtaken:
• het verzorgen van de interne en externe statistieken;
• de administratie van de verkoopfacturen;
• invoeren van gegevens;
• ondersteunen van diverse administratieve en logistieke processen.
Profiel:
• afgeronde opleiding op mbo-nivo;
• goede rekenvaardigheid;
• kennis van Microsoft office 2013;
• kennis van de Engelse en Duitse taal.
Richt uw sollicitatie aan Rena Castings B.V. t.a.v. Mw. A.Simons
Postbus 8021, 5993 ZG Maasbree of per e-mail: info@renacastings.nl
Het afnemen van een schriftelijke test is onderdeel van de procedure.
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Dagwandeltocht
Rundje Koeberg Extra
In Helden vindt op zondag 8 april voor de negende keer het Rundje Koeberg Extra plaats. Naast de
 ebruikelijke onderdelen van het Rundje Koeberg, kan er op 8 april deelgenomen worden aan de extra lange
g
dagwandeltocht. De tochten beginnen bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Jubilarissen
postzegelvereniging
De Kesselse Postzegel- en Muntenvereniging zette tijdens de
afgelopen jaarvergadering twee jubilarissen in het zonnetje. Lid
Cor Hunnekens en voorzitter Lenie Derkx werden in de bloemetjes
gezet, omdat ze allebei al 25 jaar lid zijn van de vereniging.
(Foto: Jos Silvrants overhandigt een bos bloemen aan Lenie Derkx)

Meidoornstraat 17 te Maasbree
Dag
Open Huizen

De wandelaars hebben de keuze
uit afstanden van 7, 14, 25 en 35 kilometer. De routes zijn geheel bewegwijzerd, zodat er ongestoord genoten
kan worden van de natuur en de
omgeving. Door elk jaar een andere
richting uit te gaan zien de wandelaars
steeds een nieuw stukje van de
gemeente Peel en Maas. Dit keer gaan
de routes richting Beringe, Meijel en
Grashoek. De tochten gaan grotendeels over onverharde wegen. Op de

afstanden van 14, 25 en 35 kilometer
is een pauzemogelijkheid. Inschrijven
is mogelijk op de dag zelf vanaf
07.30 uur. Deelnemers aan de tochten van 7 en 14 kilometer kunnen
startentussen 07.30 en 13.00 uur, van
25 kilometer tussen 7.30 en 11.00 uur
en voor de 35 kilometer kan gestart
worden tussen 7.30 en 10.00 uur.
De tocht sluit om 17.00 uur. Naast
wandelen, nordic walking, mountainbiken, recreatief fietsen en hardlopen

wordt deze dagwandeltocht één keer
per jaar als extra discipline aan Rundje
Koeberg toegevoegd. De overige
disciplines, hardlopen en recreatief
fietsen gaan gewoon door. Voor meer
informatie omtrent Rundje Koeberg in
het a lgemeen en de dagwandeltocht
in het bijzonder kan gekeken worden
op de website www.rundjekoeberg.nl
of kan er contact opgenomen worden
met de organisatie via 077 307 58 97
of 06 23 24 08 63.

Sport voor 60-plussers

Walking football Beringe
Voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe wil beginnen met een walking football-team. Om de sport
voor 60-plussers, waarbij niet gerend mag worden, bekendheid te geven, vindt er op 8 april een demonstratie
wedstrijd plaats op het sportpark van VV BEVO in Beringe.

TE KOOP

Twee-onder-een-kap-woning met
veel leefruimte op de begane
grond en vier slaapkamers op
de eerste verdieping.
De woning is goed onderhouden,
maar verdient een modernisatie.
Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Schoolstraat 50B · Panningen
077 - 20 83 166 · aelmans.com

Oppe Koffie is vanaf 12 april ook elke donderdag
geopend voor ontbijt, lunch, koffie en gebak.
Om dit te vieren krijgt u van 12 t/m 30 april
elk tweede kopje koffie of thee gratis
Dagelijks open van 9.30 tot 16.30 uur
(m.u.v. dinsdag)
Raadhuisplein 3, Meijel | T 077 374 6174
oppekoffie@gmail.com | www.oppekoffie.nl

De voetbalclub kwam op het
idee na het bijwonen van regionale bijeenkomst bij VVV-Venlo over
het onderwerp. BEVO was enthousiast en besloot een walking footballgroep op te richten in samenwerking
met Stichting Beringe Buiten. Samen
met gemeente Peel en Maas en het
Nationaal Ouderenfonds wil BEVO
verdere invulling geven aan het plan.
RKMSV uit Meijel heeft al een walking
football-groep.
Walking football is een voetbalvorm voor 60-plussers om zo meer

betrokken te blijven bij een vereniging
en zo socialer en fitter te worden.
Bij de voetbalvorm mag niet worden
gerend, geen slidings worden gemaakt
en bal mag niet boven heuphoogte
gespeeld worden. Het veld is kleiner
en de teams bestaan uit zes personen
zonder keeper. Het fysieke karakter
van voetbal maakt plaats voor een
rustige vorm van bewegen. Er wordt
geen competitie gespeeld, maar in
onderling overleg bepaald wanneer er
gespeeld wordt.
Voorafgaand aan de derby van de

eerste herenteams van VV BEVO en
VV Helden op 8 april vindt een demonstratiewedstrijd plaats van walking
football. Het duel gaat tussen een
team uit Helden en eentje uit Beringe.
De demonstratiewedstrijd begint om
13.30 uur op sportpark Hookervenne
in Beringe.
Neem voor meer informatie contact op met Henk Truijen via
06 48 48 14 59 of stuur een mailtje
naar henktruijen@hetnet.nl of kijk op
www.bevoberinge.nl, www.knvb.nl
of www.oldstars.nl
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Pilot integratiecafé Dorpsdagvoorziening

Kaarten en koffiedrinken met
statushouders in Maasbree
De Dorpsdagvoorziening in Maasbree wil inwoners van Maasbree samenbrengen met nieuwe inwoners
van het dorp, ook wel statushouders genoemd. Daarom vindt vanaf vrijdag 6 april regelmatig de pilot het
integratiecafé plaats, waar met elkaar kan worden gesjoeld, gekaart en koffie gedronken met versgebakken
lekkernijen uit het buitenland.
Het integratiecafé is een pilot
van de Dorpsdagvoorziening (DDV)
in samenwerking met de
dorpsondersteuners in Maasbree. Om
de nieuwe inwoners van Maasbree
te laten integreren in het dorp en
ze in contact te brengen met de
mensen die er al wonen, wordt

vanaf vrijdag 6 april elke eerste en
vrijdagochtend van de maand het
samenzijn georganiseerd.
Van 09.30 tot 11.30 uur kan er
worden gesjoeld, gehandwerkt,
een kaartje worden gelegd of tavla
(backgammon) worden gespeeld. Ook
hebben diverse dames al aangeboden

om in de keuken van de DDV
lekkernijen te maken uit het land
van herkomst, zoals baklava. Het
integratiecafé is vrij toegankelijk.
De dorpsdagvoorziening is gelegen
in MFA ‘t Hoës van Bree. De ingang
is links van Bruiz. Kijk voor meer
informatie op www.ddvmaasbree.nl

Chemokar in acht kernen van
de gemeente
De chemokar van gemeente Peel en Maas komt van 5 april tot en met 2 mei weer langs acht kernen van
de gemeente. Bij de kar kan klein chemisch afval ingeleverd worden, zoals bijvoorbeeld batterijen en accu’s.
De locaties zijn vaak centrale plekken in de verschillende dorpen. De chemokar staat op elke plek tussen
17.00 en 19.00 uur.
De eerste locatie is het
Kennedyplein tegenover de kerk
in Maasbree op donderdag 5 april.
Daarna volgen binnen enkele dagen
de parkeerplaats bij het Huis van de
Gemeente in Panningen op maandag 9 april en de parkeerplaats
van w
 inkelcentrum De Kaupman in
Helden op dinsdag 10 april. Op dinsdag 17 april wordt Grashoek aangedaan op het plein voor de kerk,
waarna een dag later, woensdag

18 april, de kar in Kessel op de Markt
verschijnt. Kessel-Eik is het volgende
dorp in de rij op donderdag 19 april.
Daar komt de kar naar het Mariaplein.
Op zaterdag 20 april is Meijel aan de
beurt op het Raadhuisplein. De enige
locatie die in mei aangedaan wordt,
is Beringe op woensdag 2 mei op
het plein voor de kerk. De gemeente
vraagt inwoners het afval zoveel
mogelijk in de originele verpakking in
de milieubox of in een afgesloten pot

of fles, waar op staat wat er in zit, te
bewaren. “Als de box vuil is, maak
deze dan schoon met een doek en
doe de doek ook bij het chemisch
afval. Om ongewenste chemische
reacties te voorkomen is het belangrijk dat de stoffen niet met elkaar
in aanraking komen. Houd de
box buiten bereik van kinderen.”
Een milieubox aanvragen kan door
een formulier in te vullen op de website van de gemeente Peel en Maas.

Mountainbike
ouder-kind-clinic
in Panningen
MamaCafé Peel en Maas organiseert samen met toerclub TC Everlo uit
Panningen een ouder-kind-clinic voor mountainbiken op vrijdag 13 april.
Deze start op de wielerbaan van sportcomplex Thyas in Panningen.
De clinic start op de wielerbaan
met een warming-up. Daarna worden
enkele technische vaardigheden
geoefend in de Heldense Bossen.
Voor wie nog geen mountainbike
heeft zijn er leenfietsen beschikbaar.

Kneepjes
van het vak leren
TC Everlo beschikt over een
aantal ervaren instructeurs die al
verschillende jaren Start2Bike-clinics
geven, waarin ze de onervaren

mountainbiker de kneepjes van het
vak leren in vier clinics. De basis
van deze oefeningen komt aan bod
in de ouder-kind-clinic. De hele
training is erop gericht om kinderen
samen met ouder of grootouder
het plezier van fietsen te laten
ervaren. De clinic duurt van 18.30 tot
20.30 uur.
Aanmelden kan tot zondag
8 april via mamacafepeelenmaas@
outlook.com Kijk voor meer
informatie over de clinic op www.
mamacafepeelenmaas.wordpress.com

Gezocht

Foto’s ‘kadaverhuuske’
Historisch tijdschrift De Moennik houdt zich bezig met de geschiedenis
van de dorpen van de oud-gemeente Helden. Sjraar van Horen uit Beringe is
één van de mensen die die meeschrijft en zaken onderzoekt om zo verhalen
te kunnen vertellen over het verleden. Momenteel is hij op zoek naar een
foto van een ‘kadaverhuuske’.
“Een ‘kadaverhuuske’ was een
kleine gemeentelijke opslagplaats
voor kadavers en slachtafval.
Het was gelegen in of op de
Houbeslag in Panningen en het was
een vies en stinkend gebouwtje.
Ik ben op zoek naar een foto van

het huisje, maar tot nu toe konden
de gemeente, naaste bewoners en
Heemkundevereniging Helden mij
niet helpen.”
Bezitters van een dergelijke foto
kunnen contact opnemen met Sjraar
via horen40@outlook.com

Lente in aantocht

Jubilarissen drum- en brassband Voorwaarts Baarlo
Vier jubilarissen van drum- en brassband Voorwaarts uit Baarlo zijn tijdens de jaarvergadering op
vrijdag 23 maart gehuldigd. Huidig bestuurslid Doreen Vestjens werd in de bloemen gezet vanwege
haar tienjarig lidmaatschap. Ook zet zij zet zich in voor het Aan de Slag-project. Tamboer-Maître
Han Maaskant werd gehuldigd omdat hij twintig jaar lid is. Ton en Carmen Mulders werden
gehuldigd vanwege hun twintigjarig lidmaatschap. Ze haalden papier op en begonnen allebei op
bariton. Nu speelt Ton bas en is hij bestuurslid. Carmen verzorgt de inkoop voor de optochten.
(Foto: Doreen, Carmen en Ton. Han ontbreekt op de foto)

Blauwborstwandeling
IVN Helden
IVN Helden houdt op zondag 8 april een blauwborstwandeling door
De Peel. De blauwborst begint zijn gezang in de tweede helft van maart
en in april barst het helemaal los, zo schrijft Nature Today over het kleine
vogeltje.
Zodra de blauwborst gaat
zingen, is de lente echt in aantocht,
zo schrijft het IVN op basis van
teksten van de natuurwebsite Nature
Today. De wandeling om de vogel

te spotten is op zondag 8 april en
begint om 08.30 uur bij het IVNgebouw in Helden. Een verrekijker
meenemen wordt door het
IVN aangeraden.
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Verkeersproject in Maasbree

Vijfhonderd klassen bij de Verkeerstuin
Achter activiteitencentrum De Fabriek in Maasbree krijgen tientallen kinderen per week les over hoe ze zich
veiliger kunnen bewegen in het verkeer. Met een kantelauto, fietsparcours en een stilstaande vrachtwagen leren
basisschoolleerlingen hoe ze gevaarlijke situaties kunnen omzeilen. Het project De Verkeerstuin verwelkomt
binnenkort de vijfhonderdste schoolklas.

nog binnen bij De Fabriek. Daarna zet
de les zich voort in de buitenlucht.
Achter het gebouw ligt namelijk het
verkeerseducatieplein. Daar leggen de
kinderen een fietsparcours af, krijgen
ze uitleg over de dode hoek van een
vrachtwagen en mogen ze plaatsnemen in de kantelauto, waarbij ze
ervaren hoe het is om over de kop te
gaan met een auto.

Blikje soep
onder de rem

Al in 2009 begon De Verkeerstuin
met het aanbieden van praktijk
verkeerslessen voor schoolklassen uit
Noord- en Midden-Limburg en een
aantal scholen uit Noord-Brabant.
Klassen kunnen langskomen om meer
te leren over hoe ze veilig kunnen
deelnemen aan het verkeer. “Op school
krijgen ze alleen theorielessen, dus het

is goed als ze ook daadwerkelijk bezig
zijn met de praktijk”, vertelt Jos van
Rens, coördinator en medeoprichter
bij De Verkeerstuin. “De basis is dat de
kinderen leren dat ze zelf het verschil
kunnen maken in het verkeer. Door
goed op te lettenen bepaalde zaken
wel of niet te doen, lopen ze minder
risico.” Een bezoek aan De Verkeerstuin

duurt vijf uur. De leerlingen beginnen met een klein beetje theorie
om zich vervolgens in de praktijk te
storten. Met een fictief kruispunt laat
Jos zien waarom er regels nodig zijn
in het verkeer. Vervolgens krijgen de
kinderen een verkeersquiz voorgeschoteld en wordt er uitleg gegeven
over scootmobielen. Dat is allemaal

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar een

Office Manager

(Fulltime of parttime)

Als office manager ben je bij ons de spin in het web, met verantwoordelijkheden op
het organisatorische, administratieve/financiële en commerciële vlak.
Jouw competenties:
• Kennis van Word, Excel, Outlook en de talen NL, ENG en DU.
• Ambitieus, accuraat, zelfstandig en flexibel.
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten worden gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl

Het project draait op vrijwilligers. Voornamelijk mensen die iets
met v erkeer hebben, maar ook cliënten van Daelzicht helpen mee.
Hein Gommans (72) uit Maasbree
was jarenlang brandweerman en
besloot dat hij kinderen graag iets
verkeersveiliger wil maken. “Ik ben als
brandweerman vaak bij ongelukken
geweest. Bij het Verkeersplein kunnen we er voor zorgen dat de kinderen
weten wat de risico’s zijn en die proberen te voorkomen. Zo vertel ik altijd
het verhaal van een mevrouw die
in de auto reed toen een blikje soep
onder het rempedaal rolde en daarom
over de kop sloeg. Dat maakt wel
indruk bij de kinderen. Als we dankzij het project al één ongeluk kunnen
voorkomen, is het al geslaagd.”
Het concept van de praktijklessen
slaat goed aan bij de kinderen, vertelt
Jos. “Er komen inmiddels meer dan
vijftig klassen per jaar hiernaartoe. We
krijgen zelfs zoveel aanvragen dat we
moeite hebben om genoeg vrijwilli-

Garagebedrijf
W. Aarts
HEBBEN UW
ZOMERBANDEN NOG
VOLDOENDE PROFIEL
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

gers op de been te krijgen. De leraren
vullen na afloop van de les ook altijd
een formulier in waarop staat wat ze
ervan vonden. Ze geven eigenlijk altijd
aan dat het een goede les was voor de
kinderen. We merken zelf ook dat kinderen meer met de telefoon bezig zijn
dan met de weg. Fietsend appen lukt
ze wel en een meter over een balkje
van 15 centimeter breed fietsen is te
moeilijk. Hier proberen we het gevaar
daarvan uit te leggen in de praktijk.”

Maximum bereikt
met budget
Ondanks dat de Verkeerstuin krap
in de vrijwilligers zit, wil het project
graag doorgroeien. Daarom is Stichting
De Fabriek, die De Verkeerstuin
organiseert, veel aan het lobbyen
bij gemeentes en de provincie.
“De scholen die hier komen, krijgen
subsidie, want anders is het te duur
voor hen”, laat het bestuur van de
stichting weten. “Als we iedereen
hier willen houden en nieuwe klassen enthousiast willen maken, moet
er geld vrijgemaakt worden vanuit
de overheid. Vorig jaar hadden we
54 klassen op bezoek en dat is echt
het maximum met dit budget.”
“Vrijwel alle kinderen die hier
komen zijn enthousiast en zeggen
iets geleerd te hebben”, aldus Jos.
“Dat willen graag voortzetten.”
Mensen die interesse hebben om vrijwilliger te worden bij
De Verkeerstuin kunnen een mail
sturen naar info@deverkeerstuin.com

HORTENSIA’S
(heel veel soorten)
RHODO, CAMELIA, VIBURNUM
e.a. heesters (ook op stam), laurier,
taxus, beuken, buxusvervangers, vaste
planten bodembedekkers meer info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open za. van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldensweg (naast 13a) Maasbree

TUINMEUBELEN
END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

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
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Concours Hippique
in Maasbree
In Maasbree staat op zaterdag 7 en zondag 8 april het jaarlijkse Concours Hippique van paardensportvereniging De Cowboys op het programma. Op het ruiterterrein De Breukerheide wordt alweer de 37e editie van het
paardensportevenement gehouden. De ruiters doen mee aan dressuur- en springrubrieken en er vindt een
wedstrijd teamspringen plaats.

Den Soeten Inval
met Ut Overgerdien
Het optreden van Den Soeten Inval op zondag 8 april komt dit keer
van Ut Overgerdien. De zes enthousiaste dames zingen humoristische
dialectliedjes op bekende melodieën. Er komen ook gevoelige liedjes
voorbij, waar een moment over nagedacht moet worden.

Het concours staat volgens De
Cowboys al jaren landelijk op de
kaart. “Het is voor amateur- en (inter)
nationale ruiters een evenement om
naar uit te kijken en om gezamenlijk de passie voor de paardensport te
delen. Naast de reguliere dressuur-

en springrubrieken zal er op zondagmiddag teamspringen plaatsvinden
en wordt er om de grote prijs van
Maasbree gestreden over een hoogte
van 1.40 meter. Ook de lokale kanshebber Loewie Joppen strijdt mee voor
de prijzen.”

Het Concours Hippique begint op
zaterdag om 08.00 uur en duurt tot
zondagavond 19.00 uur. Kijk voor meer
informatie over het programma op
www.decowboysmaasbree.nl
of op de Facebook-pagina van de
vereniging.

Themabijeenkomst
over wijzer met medicijnen
KBO Maasbree organiseert op vrijdag 13 april de themabijeenkomst Wijs met medicijnen. De Maasbreese
afdeling van de ouderenbond houdt de avond in samenwerking met met seniorenorganisatie KBO-PCOB en
Service apotheek Maasbree.
De bijeenkomst is bedoeld voor
senioren die verschillende medicijnen
gebruiken en zelfstandig hun medicijnen beheren en biedt ondersteuning
bij verantwoord, veilig en effectief
medicijngebruik. Ook mensen in de
directe omgeving van de medicijngebruikers, bijvoorbeeld mantelzorgers,
zijn welkom en kunnen informatie

ophalen en vragen stellen.
Apotheker dhr. Juia gaat tijdens de
bijeenkomst in op allerlei praktische
zaken rondom het gebruik van medicijnen, waaronder tips over de communicatie tussen huisarts, apotheker
en patiënt en wanneer een medicatiebeoordeling aangevraagd kan worden. De bijeenkomst biedt ouderen

ook gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen. Met deze bijeenkomst hoopt
KBO-afdeling Maasbree bij te dragen
aan doelmatiger en veiliger medicijngebruik.
De bijeenkomst wordt gehouden
op vrijdagmiddag 13 april in ’t Hoës
van Bree in Maasbree en begint om
14.00 uur.

Sport, onderwijs, wonen en zorg

Open dag Pius Park Panningen
Samenwerkingsproject Pius Park houdt zondag 15 april een open dag. Belangstellenden kunnen dan een
bezoek brengen aan het sportpark, waar diverse sportverenigingen en instanties op het gebied van onderwijs,
wonen en zorg gevestigd zijn. Pius Park is gelegen tussen voetbalvereniging SV Egchel en sportcomplex Thyas in
Panningen.
De open dag is bedoeld om
mensen kennis te laten maken
met het project, waar vorig jaar
het startschot voor werd gegeven.
Het idee achter Pius Park is de
omgeving toekomstbestendig maken
op het gebied van sport, wonen, zorg
en onderwijs door betrokken partijen
de handen ineen te laten slaan.
Sportverenigingen geven tijdens
de open dag diverse clinics en

demonstraties en bezoekers aan
de open dag mogen overal aan
meedoen. Ook zijn er initiatiefnemers
aanwezigvan de hondenspeelweide,
waar honden veilig los kunnen
rennen en spelen. Er zijn daarnaast
informatiestands ingericht waar de
tot nu toe bekende toekomstplannen
worden gepresenteerd van het
Piushof, dat geheel heringericht
wordt. Partijen die meedoen, zijn

Atletiek Helden, Wielerclub Midden
Limburg, TC Everlo, TV Grootveld, TTV
Fortus, SC Pareja (fusievereniging
SSS/Concordia), VC Olympia, Appie’s
Fight gym, Stichting Thyas, Stichting
Sporthallen, Feestzaal Thoes, Wonen
Limburg, Stichting Prisma, Cultuurpad,
het Bouwens en Hondenspeelveld Pius
Park. De open dag duurt van 10.00 tot
15.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.piuspark.nl

De Heldense dames Marijke,
Elise, Francis, Carla, Marij en
Angelique hebben al heel wat prijzen in de wacht weten te slepen
met hun repertoire. Het optreden bij
Den Soeten Inval duurt van 11.00 tot

13.00 uur en vindt zoals gewoonlijk plaats bij Kasteel De Keverberg
in Kessel. Per editie is plek voor zo’n
honderd gasten. Kijk voor meer informatie en om kaarten te bestellen op
www.kasteeldekeverberg.nl

Gehoorzaamheid en behendigheid

Hondencursus
in Maasbree
Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden
Kringgroep Noord-Limburg start zaterdag 14 april weer met een
gehoorzaamheidscursus voor alle hondenrassen. Deze vinden plaats op
sportterrein De Heyakker in Maasbree.
Gedurende tien zaterdagmiddagen wordt er geoefend met de
honden onder leiding van ervaren
instructeurs. De honden trainen in
groepen die gevormd worden op
basis van leeftijd en gevorderheid.
Naast gehoorzaamheidsoefeningen als zitten, volgen, afliggen en
‘hier komen’ wordt er ook geoefend

met en op diverse behendigheids
toestellen.
Alle trainingen beginnen op
zaterdag om 16.00 uur. Het sportterrein ligt aan de Provincialeweg
tegenover Boszicht. Neem voor meer
informatie contact op met Thea Görtz
via 077 477 81 10 of met Kristel Paar
via 06 23 76 02 58.

IVN-lezing over
projecten in De Peel
IVN Helden en Staatsbosbeheer (SBB) houden op donderdag 12 april
een lezing over de LIFE+-projecten die in de Groote Peel en Mariapeel
plaatsvinden. Drie dagen later houden de twee organisaties een
excursie naar de Mariapeel om alles duidelijker te maken.
“Er verandert de laatste
jaren veel in de ons omringende
Peelgebieden”, aldus het IVN Helden.
“SBB, beheerder van deze gebieden,
wil graag de bewoners informeren
over het hoe en waarom hiervan.”
Bij de lezing op 12 april wordt een
overzicht gegeven van de werkzaamheden binnen LIFE+-projecten
in het hele Peelgebied en de reden

waarom die projecten zijn opgestart.
De lezing begint om 20.00 uur in het
IVN-gebouw in Helden. Het verhaal
wordt duidelijker gemaakt tijdens
een excursie naar de Mariapeel die
op zondag 15 april plaatsvindt. Het
vertrek is om 08.30 uur bij het IVNgebouw in Helden. Kijk voor meer
informatie op de afdelingspagina van
IVN Helden op www.ivn.nl
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Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 10 april 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
Opiniërende raadsvergadering > datum 10 april 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan locaties De Brentjes 35-37, 88 en Poorterweg 109 Koningslust (2018-019)
7. Bestemmingsplan de Keup (2018-020)
8. Bestemmingsplan Langstraat en Nederweerterdijk in Meijel (2018-021)
9. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf
agendapunt 6 tot en met agendapunt 8 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming.
Het is aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen
tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 10 april 2018 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 24 april 2018.

Is er iets niet pluis?!
Op donderdag 12 april organiseert de gemeente Peel en Maas in het Huis van de Gemeente voor
inwoners, verenigingen en ondernemers 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.
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 u 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?
Aanmelden
U kunt zich aanmelden op onze website, www.peelenmaas.nl > 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!

Beperkte 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

Peel en Maas afvalzakken
Voor de afvalinzameling kunt u bij de afhaalpunten gratis zakken halen.
In Peel en Maas hebben wij drie soorten zakken voor verschillend afval.
Deze worden helaas niet altijd op de juiste manier gebruikt.
Daarom zetten wij dit op een rij:
• Witte zakken voor luiers en incontinentiemateriaal: deze zakken zijn alleen voor
inwoners die luiers of incontinentiemateriaal apart inzamelen. In elke kern is minimaal één
inzamelpunt voor luiers.
• Grijze restafvalzakken: deze zakken zijn voor iedereen maar alléén bestemd voor restafval.
Het restafval wordt aan huis opgehaald.
• Doorzichtige PMD-zakken: deze zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement
of hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan
PMD-zakken. PMD wordt aan huis opgehaald.
Onjuist gebruik van de zakken
We constateren dat niet iedereen de zakken op de juiste manier gebruikt. We treffen
bijvoorbeeld vaak grijze restafvalzakken, PMD-zakken of andere niet doorzichtige zakken aan
in de PMD-containers. De zakken worden gratis verstrekt en dat kan alleen als de zakken op de
juiste manier en alléén voor de afvalinzameling worden gebruikt .
Controle op de PMD-inzameling én juist gebruik van de zakken
U mag PMD los of in een doorzichtige zak in de container aanbieden. PMD in grijze/zwarte zakken
worden door het bedrijf dat PMD sorteert afgekeurd, omdat men niet kan zien wat er in de zakken
zit. Ook zit er vaak afval in de PMD-container dat er niet in mag. Afkeur van PMD betekent dat dit
afval alsnog bij het restafval komt, dit is slecht voor het milieu en onnodig hogere kosten met zich
mee. De PMD-zakken mogen dus niet in de PMD-container worden gebruikt.
De komende tijd gaan we actiever controleren op het juist aanbieden!
Wat is PMD
• Plastic verpakkingen: plastic tassen, plastic folie, plastic verpakkingen van
bijvoorbeeld vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta. Flacons van wasmiddelen,
schoonmaakmiddelen en shampoo, plantenpotten.
• Metaal (blik): drankblikjes, conservenblikken, spuitbussen, metalen deksels van potjes,
kroonkurken, aluminium bakjes, schroefdoppen.
• Drankpakken: kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt)
of gezeefde tomaten, kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.
Wat is géén PMD
Verpakkingen met inhoud, chipszakken, samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld
medicijnstrips met aluminium) en piepschuim zijn geen PMD. Dat hoort in de restafvalzak.
Ook hard plastic zoals speelgoed hoort bij restafval. Groot materiaal, bijvoorbeeld tuinstoelen,
kunt u gratis wegbrengen naar het milieupark.
Heel veel inwoners scheiden hun afval op een goede wijze: dank je wel daarvoor!

Inzameling

Klein Chemisch Afval
Komende weken staat de Chemokar op verschillende dagen in de diverse kernen.
• Beringe
02-5-2018 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
• Grashoek 17-4-2018 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
• Helden
10-4-2018 17.00 - 19.00 uur parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
• Kessel
18-4-2018 17.00 - 19.00 uur markt
• Kessel-Eik 19-4-2018 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
• Maasbree 05-4-2018 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk
• Meijel
20-4-2018 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
• Panningen 09-4-2018 17.00 - 19.00 uur op de parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

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

Komt u luisteren naar wat wij te vertellen hebben en gaat u met ons in gesprek?

www.peelenmaas.nl
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Waardering bij afscheid acht raadsleden
en installatie vijf nieuwe raadsleden
die ruim 13 jaar volksvertegenwoordiger was én
twee jaar wethouder (in Maasbree). ‘Soms met een
emotionele ondertoon als het ging om mensen die
het moeilijk hebben’, aldus burgemeester Delissen.
Peters zelf riep de raad op om niet bang te zijn om
stevige discussies (op hoofdlijnen) niet uit de weg te
gaan. Zijn fractievoorzitter Annigje Primowees zei blij
te zijn dat Peeters volop actief blijft voor de partij.
Lokaal Peel en Maas ziet Meijelnaar Piet Rooijakkers
na één periode van vier jaar ook niet terugkeren.
Maar zowel burgemeester Delissen als
fractievoorzitter Rob Willems weten het zeker:
Rooijakkers komt terug bij de eerst de beste
gelegenheid.
Dat geldt wellicht ook voor Saskia Vintges
(ruim 5 jaar in de raad voor de VVD), want haar
fractievoorzitter Geert Segers had veel waarderende
woorden voor haar en zei nadrukkelijk dat zijn partij
haar ‘niet laat gaan’.
Ton Hanssen, die na één raadsperiode ook niet
meer terugkeert, beloofde in zijn afscheidswoordje
zich ook buiten de raad te blijven inzetten voor zijn
belangrijkste agendapunt: duurzaamheid.

Afscheid van de gemeenteraad: Staand vlnr Han Coenen, Piet Rooijakkers, Ton Hanssen, Fred Peeters
Zittend vlnr Marij Peeters, Jos Wilms, Saskia Vintges

Edward Wezenberg (Baarlo), die afscheid neemt als
raadslid voor AndersNu, was niet aanwezig bij deze
laatste vergadering van de oude raad.

Sommigen hadden nog graag door willen gaan, maar de kiezer heeft gesproken.
Vorige week woensdag nam de gemeenteraad afscheid van acht leden die niet
meer terugkeren in de nieuwe raad. Reden voor woorden van waardering van
burgemeester Delissen én van collega-raadsleden. Een dag later werd de nieuwe raad
geïnstalleerd. Daarin zitten vijf nieuwkomers.

Nieuwe raad
Een dag na het afscheid werd de nieuwgekozen raad geïnstalleerd. Vijf leden maken
hun debuut in de gemeentepolitiek. Het gaat om Angela van Roij (CDA, Panningen),
Joep Hermans (Lokaal Peel en Maas, Helden), Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas,
Baarlo), Sandy Janssen (CDA, Meijel) en Suzan Hermans (VVD, Baarlo).

De vertrekkende raadsleden, die allemaal de gemeentelijke waarderingsspeld kregen,
hebben samen maar liefst tachtig jaar raadservaring. Burgemeester Wilma Delissen
nam de gelegenheid te baat om publiekelijk haar waardering uit te spreken voor
raadsleden, als tegenwicht voor de negatieve geluiden die je vaak hoort, en ‘de ellende
die je als raadslid vaak over je heen gestort krijgt, terwijl je toch hard bezig bent voor de
samenleving.’

De samenstelling van de raad gaat binnenkort weer veranderen, omdat naar alle
waarschijnlijkheid enkele raadsleden wethouder worden. Mogelijk dat er dan nog één of
meer nieuwe raadsleden aantreden die nog niet eerder in de raad zaten. Zoals bekend
kan het verkozen CDA-raadslid Ebie Peeters (Maasbree) pas zitting nemen in de raad als ze
18 wordt. Dat is over tien maanden.

Vervolgens had ze een kort woordje voor alle raadsleden die afscheid namen.
Ook de afzwaaiers zélf en hun fractievoorzitters kregen de gelegenheid nog iets te zeggen.
Onderscheiding
Klein hoogtepunt daarin was de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding
aan Han Coenen uit Baarlo (CDA) die zelf had aangegeven te stoppen na ruim
14 jaar raadslidmaatschap in Maasbree en Peel en Maas. Coenen (‘Een gedegen
raadslid’, aldus de burgemeester) deed vooral ruimtelijke ordening en financiën.
Zijn fractievoorzitter Wim Hermans gaf toe dat hij nog flink aan hem had getrokken om er
nog vier jaar aan vast te plakken. Maar Coenen zei blij te zijn ‘weer tijd te hebben voor de
repetities van het fanfarekorps.’
Ook het vertrek van Maasbreenaar Jos Wilms, na bijna 25 jaar, was een markant moment.
‘Een politiek dier in hart en nieren’, zei burgemeester Delissen. Na het CDA en Lokaal
Peel en Maas begon Wilms zijn eigen partij AndersNu. Hij staat bekend om zijn kritische
houding over de gemeentelijke financiën. Zelf zei hij woensdag in zijn laatste bijdrage in de
raad dat hij zich nooit politicus heeft genoemd, maar altijd ‘volksvertegenwoordiger’.
Fractiegenoot Marij Peeters had, net als Wilms, voor de verkiezingen ook min of meer
aangekondigd niet meer terug te keren na twaalf jaar raadslidmaatschap (IH’82,
Lokaal Peel en Maas en AndersNu). Peeters stond voor transparantie en oprechtheid,
zei de burgemeester. Zelf benadrukte ze in haar korte afscheidsbijdrage het belang van
een goede oppositie in de gemeenteraad.
Mogelijke terugkeer
Ook bij de PvdA/GroenLinks-fractie zwaaide één raadslid af: Fred Peeters uit Maasbree,

De nieuwe raadsleden:
Vlnr Joep Hermans, Suzan Hermans, Sandy Janssen, Angela van Roij, Sander Janssen

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

18

politiek

05
04

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.

Jos Wilms en Marij Peeters nemen afscheid
Jos heeft bijna 25 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad en Marij 12 jaar.
In 2014 hebben we samen de partij AndersNu opgericht. Ons doel was onafhankelijk,
constructief en positief kritisch te gaan opereren als oppositiepartij. Dit met onze
uitgangspunten openheid, eerlijkheid en transparantie. Gaan voor het beste plan,
zonder politieke kleuring, vormden hierbij onze waarden.
Goede dossierkennis was ons
noodzakelijk wapen om het college wakker
te houden. Toen wij enkele maanden
geleden aankondigden na de verkiezingen
te willen stoppen als raadslid, kregen we
zowel binnen als buiten de politiek reacties
terug met woorden als: “Wat jammer dat
jullie gaan stoppen. Dat kan niet. Jullie
houden de boel scherp. Goede oppositie
is erg belangrijk in de gemeenteraad.”
Ook de eerlijkheid waar wij voor staan werd
zeer gerespecteerd. Natuurlijk is het altijd
fijn om dit te horen. Dat geeft een goed
gevoel. Toch zijn wij enigzins teleurgesteld.

AndersNu is nog maar met één zetel in de
raad vertegenwoordigd. Dat betreuren wij,
maar het is niet anders. Bij deze willen
we alle burgers in Peel en Maas bedanken
voor de steun en bijdrage die we in de
afgelopen jaren hebben mogen ontvangen.
Wij hebben alle vertrouwen dat AndersNu
door Peter Craenmehr goed vertegenwoordigd
zal blijven in de raad. Op de achtergrond
blijven wij hem natuurlijk met raad en daad
ondersteunen. Nogmaals dank en het gaat
u allen goed.
Jos Wilms en Marij Peeters,
AndersNu

OPEN
AVOND
DINSDAG 24 APRIL MELD JE AAN
Op deze avond vertellen onze medewerkers van Lamb Weston / Meijer
hoe de frites worden gemaakt en wat de plannen voor de toekomst zijn.
Na een rondleiding heb je de mogelijkheid om jezelf in een kort gesprekje
voor te stellen. Uiteraard kun je onze producten proeven!

Heb je ervaring/affiniteit met een van de onderstaande functies, meld je dan
aan via www.werkenbijlambweston.nl.
We nemen contact met je op en hopen je op basis van je profiel op
dinsdag 24 april te kunnen verwelkomen.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
KWALITEITSCONTROLEURS
IN 5-PLOEGEN

Hoe ziet je werk er uit?
Het nemen van monsters in
verschillende fases van het
productieproces
Het signaleren van kwaliteitsafwijkingen (buiten specificaties),
zo nodig uitvoeren van aanvullende
metingen
Het registreren van de bevindingen/
uitkomsten van de kwaliteitscontroles
Het schoonhouden van gebruikte
middelen/apparatuur
Signaleren van benodigd onderhoud
Wat breng je mee?
MBO 3/4 werk- denkniveau
Minimaal een afgeronde diploma op
MBO niveau 2
Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
Je bent gericht op kwaliteit

HEF- REACHTRUCKCHAUFFEURS

OPERATORS

E/WTB ONDERHOUDSTORINGSMONTEUR

IN 5-PLOEGEN

IN 5-PLOEGEN

Hoe ziet je werk er uit?
Het verzorgen van interne transporten
met behulp van de hef- en/of reachtruck
Het laden en lossen van vrachtwagens
Controleren van ontvangsten en signaleren van afwijkingen
Vervoeren van grond- en hulpstoffen,
verpakkings- en emballagematerialen
en (eind)producten naar productieplaatsen, magazijn en vrieshuis
Verzorgen van klein onderhoud

Hoe ziet je werk er uit?
Bedienen, ombouwen en afstellen van
de productielijnen
Bewaken van de voortgang van het
proces en ingrijpen bij afwijkingen
Verhelpen van kleine verstoringen en
inspecties verrichten
Rapporteren van productiegegevens
Schoonmaken en -houden de machines,
volgens reinigingsprotocollen

Hoe ziet je werk er uit?
Optimaal laten draaien van de
productie-installaties
Verrichten van preventief onderhoud,
ingrijpen bij verstoringen
Verbeteringen aandragen en
implementeren
Trainen van de operators aan de lijn
Administratie borgen in het
SAP systeem

Wat breng je mee?
MBO 2/3/4 werk- en denkniveau
Minimaal een afgeronde diploma op
MBO niveau 2
Afgeronde opleiding richting procestechniek, een agrarische of technische
richting is een pré
Bij voorkeur kennis van SAP, HACCP en ervaring in een food gerelateerde omgeving
Teamplayer, sociaal vaardig, flexibel en
je weet van aanpakken

Wat breng je mee?
MBO 4 werk- en denkniveau
Je hebt ervaring met zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde in
een vergelijkbare functie
Kennis van industriële automatisering/
besturingstechniek of procestechniek
Analytisch vermogen, verbanden leggen
Je bent bereid om te werken in
dagdienst met consignatie

Wat breng je mee?
MBO 2 werk- denkniveau
Je beschikt over een hef- en reachtruck
certificaat
Relevante werkervaring
Je beheerst de Nederlandse taal
Je kent de procedures m.b.t. het rijden
en manoeuvreren met de hef- reachtruck
Ervaring met RF-scannen en SAP
is een pré

DAGDIENST MET CONSIGNATIEDIENST
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Bespreking Poll week 12

Alleen de grootste partijen mogen in de coalitie
Het was na de poll van twee weken geleden vrij duidelijk dat het
CDA niet alleen toenadering hoeft te zoeken bij Lokaal Peel&Maas bij
het vormen van een nieuwe coalitie. Die twee partijen bleken na de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart de grootste. CDA kreeg
tien zetels en Lokaal Peel&Maas acht. Toch hoeven ze volgens 76 procent
van de stemmers op de poll niet samen in de coalitie te gaan. Uit de
reacties op de website bleek dat vooral een samenwerking van CDA en VVD
(vijf zetels) een logische stap is.

“De kiezers hebben gekozen en de partijen met de meeste winst
mogen beslissen”, liet H. Peeters uit Helden weten. Miriam Peeters uit
Baarlo was het ook niet eens met de stelling. “CDA is aan zet, zij zijn de
vorige keer buitenspel gezet door Lokaal. Laat Lokaal maar eerst wat meer
standvastigheid opbouwen de komende vier jaar. VVD heeft standvastigheid
bewezen en mag meedoen.” Ook Peter Kuijpers uit Baarlo ziet graag de VVD
terug en heeft een voorkeur voor een wethouder. “Paul Sanders moet ook
aanblijven als wethouder, hij heeft zoveel goeds gedaan voor de gemeente!”

Een buskaartje moet contant kunnen
worden betaald eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
In Limburg kan sinds zondag 1 april in geen enkele bus van Arriva meer een
buskaartje contant worden afgerekend. De busmaatschappij die het openbaar
vervoer in deze provincie regelt, besloot dat een kaartje voor de bus nu alleen
nog met pin, contactloos of met creditcard betaald kan worden. Daarnaast blijft
het mogelijk de ov-chipkaart te gebruiken. Arriva schafte het contant geld af
om het openbaar vervoer makkelijker én veiliger te maken. Twee jaar geleden
werden namelijk meerdere overvallen gepleegd op bussen in Brabant.
Het kan toch niet zo zijn dat iedereen ineens verplicht wordt om een ovchipkaart aan te schaffen of de pinpas te gaan gebruiken? Voor jongeren zal het
geen probleem zijn, maar wat dacht je van ouderen of mensen met een kleine
beurs of die niet de beschikking hebben over een pinpas? Daarnaast moet je

een ov-chipkaart met een minimaal bedrag opwaarderen; dat is niet logisch
voor die enkele keer dat je met de bus gaat. Geen contant geld vanwege de
veiligheid voor de buschauffeurs? Misschien moeten zij gewoon beter beveiligd
worden.
Een wettig betaalmiddel weigeren zodat buschauffeurs zich veiliger voelen,
is een goede zet. Iedereen moet zijn werk goed kunnen doen en als dat
betekent dat klanten zich hier in aan moeten passen, zou dit geen probleem
moeten zijn. Tegenwoordig is het voor jong én oud heel gewoon om met de pin
of contactloos te betalen. Toeristen in Limburg hebben ook altijd een pinpas bij
zich en hoeven hierdoor niet meer met een andere valuta te gaan prutsen.
Een buskaartje moet contant kunnen worden betaald. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Een referendum heeft een meerwaarde > eens 47% oneens 53%
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Op het
nippertje
Tegenwoordig lijk ik een
continu gebrek aan tijd te
hebben. Ik heb al flink
geschrapt in mijn agenda en
probeer bewuster te kiezen
waar ik mijn tijd aan besteed.
Maar zoals ook nu weer blijkt,
er is nog veel werk aan de
winkel.
Waar blijft mijn tijd? Lijkt er
ogenschijnlijk meer rust te zijn
gekomen na een te hectische
periode, blijkt niets minder
waar. Elke dag bedenk ik me dat
ik nog zoveel meer had willen
doen. En soms had moeten
doen. Ik betrap mezelf er op dat
ik de dingen op het laatste
moment af krijg. Een overvolle
mailbox wacht op me, want
dagelijks checken lukt niet
meer. Soms mis ik weleens wat
en ben ik te laat. Ooit ondenkbaar toen alles nog strak georganiseerd was.
Dat levert soms stress op.
Dus moest ik leren loslaten en
zien wat er gebeurt. Er kwam
meer plek voor spontane acties
en plezierige momenten. Die
momenten koester ik. Ergens
tussen het strak georganiseerde
en het volledige loslaten wil ik
een nieuwe weg zien te vinden.
Dan worden de plezierige
momenten niet overschaduwd
door wat ik nog allemaal moet
doen en zorgt de rust weer voor
een betere organisatie in mijn
leven.
Dingen afraffelen en
gedachteloos de tijd door je
vingers laten glippen, is niet
mijn ding. Want hoe kort de tijd
kan zijn die je nog hebt, bleek
anderhalve week geleden toen
een vrachtwagen van links
vanuit het niets op ons af kwam
denderen. Het rode stoplicht
volledig negerend. Daar midden
op de kruising zag ik hem nog,
op het nippertje. Hij heeft op
geen enkel moment geremd.
Pas later begreep ik hoeveel
geluk we hadden gehad. Tijd is
een cadeautje dat niet iedereen
krijgt. Het is de hoogste tijd er
bewuster mee om te gaan.
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Suus Geerlings
15 jaar
Egchel
het Bouwens

zelf voor de gek gehouden door mijn
vrienden en vriendinnen, omdat ik
heel snel geloof wat andere mensen
zeggen terwijl dat vaak helemaal niet
klopt!
Heb je liever dat iedereen hoort wat
jij denkt of dat jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik heb liever dat ik hoor wat anderen denken, omdat ik dan kan weten
hoe zij over iets nadenken. Dat zou
trouwens ook wel handig kunnen
zijn t ijdens een proefwerk op school.
Al zou dat natuurlijk niet helemaal
eerlijk zijn.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben trots op het feit dat het goed
met mij gaat op school en dat ik

goede cijfers haal. Ik ben ook trots op
hoe ik het doe bij het trampolinespringen. Het gaat namelijk erg goed en ik
vind het nog altijd leuk.
Heb je ooit gespiekt?
Dat is een leuke vraag, maar nee. Het
zal je misschien verbazen, maar ik heb
nog nooit gespiekt en eerlijk gezegd
ben ik daar stiekem ook wel een
beetje trots op.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig. Ik geloof
niet dat er geesten en dergelijke
werkelijk bestaan. Als ze wel bestonden zou daarvan toch al lang bewijs
gevonden zijn?
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Ik vind de zomer erg leuk omdat je
dan lekker buiten kan zijn. Met warm
weer kun je ook lekker gaan zwemmen en natuurlijk heerlijk ijs eten. De
feestdagen in december en carnaval
zijn natuurlijk ook erg leuk, maar als ik
zou moeten kiezen zou ik toch voor de
zomer gaan.
Waar ben je het meest dankbaar
voor?
Ik ben erg dankbaar voor mijn goede
gezondheid en dat het in het algemeen goed met mij gaat.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Ik weet het niet meer helemaal zeker,
maar volgens mij is het eerste wat ik
van mijn eigen geld heb gekocht een
t-shirt, omdat ik dat toen heel graag
wilde hebben.
Wat is het laatste smoesje dat je
hebt gebruikt?
Ik gebruik eigenlijk amper smoesjes,
maar het smoesje dat ik als laatste
heb gebruikt is dat ik een opdracht op
school niet snapte. Dat zei ik zodat de
leraar niet aan mij zou vragen waarom
ik het niet had gemaakt. Ik had namelijk geen tijd om het te maken, dus
moest ik iets anders bedenken om
het op te lossen en zo kwam ik bij dat
smoesje uit.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik heb heel veel lekkere luchtjes.
Bijvoorbeeld de parfum genaamd Lady
Million en een paar geurtjes van Oilily.
Ook ruikt de douchegel van Zwitsal
heel erg lekker. De lekkerste geur die
ik heb heet Sun van Jill Sander, dit
is een heel goed ruikend en zomers
parfum.
Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is Dubbelfrisss.
De smaak appel-perzik hiervan is de
lekkerste. Ook drink ik veel water. Dit
vind ik namelijk ook lekker.
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Hoe verras je iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst met een
leuk gebaar, bijvoorbeeld door diegene een leuk cadeautje te geven.
Maar ik vind het ook erg leuk om iets
te gaan doen met iemand zonder dat
diegene van tevoren weet wat we
gaan doen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was een foto van mijn ijsje, omdat
het er erg lekker uit zag en ik dit graag
met mijn vrienden en vriendinnen

wilde delen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond train ik altijd met
mijn team. Ik doe namelijk aan trampolinespringen. Op vrijdagavond, na
mijn training, of op zaterdagavond
vind ik het gezellig om met vriendinnen af te spreken.
Waarvan word je enthousiast?
Ik word enthousiast van afspreken met
vriendinnen of wanneer iets me goed
lukt. Ook word ik erg enthousiast als
ik samen met mijn team een goede
wedstrijd heb gesprongen.
Wat is je favoriete grap?
Ik haal zelf niet echt grappen uit bij
anderen. Ik word namelijk vooral

aan
Suus Geerlings
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Traditie en technologie komen samen
in de unieke balanszool van Xsensible
Stretchwalker. Deze zorgt voor een
natuurlijke lichaamshouding. Ervaar
het zelf bij Trend Schoenmode.

Surprise!
Eerder heb ik al eens
verteld over mijn
internetvriendin genaamd
Maja, maar voor degenen die
dat niet hebben meegegeven,
zal ik het nog eens uitleggen.
Bijna twee jaar geleden
ontmoette ik Maja via een
gemeenschappelijke vriendin
die ik ook via het internet
ken. We waren fan van
dezelfde artiesten en
reageerden op elkaars
‘comments’, waarna we
verder gingen praten en ze
me voorstelde aan Maja.
We waren al snel beste
vriendinnen en hebben elkaar
in het jaar daarna twee keer
in het echt gezien.
Sinds januari 2017 heb ik
Maja echter niet meer gezien.
Dit komt omdat ze in de
zomervakantie is verhuisd naar
Zweden. Binnenkort ga ik met
het vliegtuig naar haar toe, ze
weet het alleen zelf niet. Ik heb
namelijk vorig jaar contact
gezocht met haar moeder,
die mijn idee om Maja te
verrassen super vond. Maja’s
moeder heeft voor mij
opgezocht wanneer Maja
vakantie zou hebben en zo heb
ik een aantal dagen gevonden
waarop ik ook niet naar school
hoef. De vluchten waren al snel
geboekt en over een paar
weken zal ik mijn beste vriendin
weer zien! Ik heb er erg veel zin
in en vraag me af hoe ze zal
reageren, omdat ze er niets
vanaf weet. Soms was het wel
erg moeilijk om haar niets te
vertellen. Ongeveer een maand
geleden had ze het namelijk
moeilijk met iets en ik wou haar
zo graag vertellen dat ik
binnenkort daar zou zijn, omdat
ik wist dat het nieuws haar zou
opfleuren. Gelukkig heb ik toen
een andere manier gevonden
om haar weer te laten lachen,
want ik zou er zeker spijt van
hebben gekregen als ik iets had
losgelaten.
Renée
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Effectief Linne klopt
BEVO
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe toog paaszaterdag 31 maart naar het volledig op kunstgras
acterende Linne en dacht daar het voordeel te hebben, aangezien die grasmat in een stuk egaler is dan de
meeste, huidige grasvelden. Toch hielp dit niet en een uiterst effectief Linne veegde de vloer aan met de
Beringnaren, 4-1.
Al in de 6e minuut was er een
perfecte combinatie opgezet door
Guido Gielen, die Rob Minten aanspeelde. Rob speelde de bal door op
de op snelheid liggende Kevin Vossen,
die een paar man voorbij kwam, maar
voorlangs schoot. Een minuut later kon
diezelfde Kevin een kopbal te weinig
richting en vaart meegeven om de
doelman van Linne te verschalken. Na
ongeveer 35 minuten stond het nog
steeds 0-0, terwijl BEVO zich geen raad
wist met het enorme veldoverwicht.
Linne kreeg ook een kans en wist die
wel op waarde te schatten. Een speler

Bixie-kampioen
van manege Kessel
Veerle van der Velden van manege Het Ross uit Kessel deed
met pony Paco onlangs mee aan het Limburgs kampioenschap
Bixie in Susteren in de klasse A springen. Daar wist ze de eerste
plaats te behalen. Daarnaast werd Luisa Lamerigts reserve-
kampioen in de klasse AA springen met Valentijn. Sanne Courbois
werd derde met Nice Surprise.

van Linne wist de bal in de verre hoek
te prikken, 1-0. Twee minuten later
was het weer raak. Na onnodig balverlies op het middenveld kwam Linne
er snel uit en werd de BEVO-defensie
op snelheid uitgespeeld inclusief de
BEVO-keeper. Die kon de bal nog wel
blokken, maar de bal caramboleerde
alsnog in het lege doel, 2-0. BEVO
bleef voetballen en dat resulteerde
net voor rust in de aansluitingstreffer. Uit een goede voorzet van rechts
kopte spits Rob Minten onder de bal
door, wat een verdediger van Linne
niet door had en die schoot de bal

hard bij zijn eigen doelman in de touwen, 2-1 en rust. Het spel van BEVO
werd na rust zienderogen minder.
Doordat Linne zich ingroef en BEVO in
de combinatie veel te slordig was, was
dat een kolfje naar de hand van Linne.
In de 65e minuut scoorde de ploeg
de 3-1 na een snelle uitval. Het werd
zelfs nog 4-1, toen een hoge voorzet
vanaf links over de BEVO-doelman in
het lege doel belandde. Al met al een
zeer teleurstellend resultaat met een
geflatteerde overwinning voor Linne,
dat zeer effectief met de hun geboden
kansen omging.

Helden verslaat
hekkensluiter ruim
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden kreeg zaterdag 31 maart vv GKC/RKVHC (de combinatieploeg van
Grathem, Kelpen-Oler en Hunsel) op bezoek. Waar de Heldenaren voor de winter ook al met ruime cijfers van
deze ploeg wist te winnen, lukte dat nu weer. De wedstrijd eindigde in 7-1.
Ton Peeters wist de score al na
3 minuten te openen door een vrije
trap over de muur te krullen en doelman Scheidelaar kansloos te laten. Juul
Stammen verdubbelde na 10 minuten
de marge en Mike van Lier en Mairen
Zeevenhoven brachten de score
binnenhet half uur naar 4-0, waardoor de wedstrijd snel gespeeld was.

Vincent Peeters deed vlak voor rust
nog iets terug, maar verder dan deze
treffer kwamen de gasten niet.
Na de rust zette Helden nog even
aan. Mairen Zeevenhoven zorgde
met zijn tweede en derde treffer van
de avond voor een 6-1 tussenstand,
waarna de Heldenaren het wel welletjes leken te vinden. Gilian de Bruijn

prikte enkele seconden voor het einde
nog wel de definitieve 7-1 binnen.
Omdat naaste concurrent
Panningen punten liet liggen door
gelijk te spelen, deed Helden extra
goede zaken. De achterstand op
Panningen bedraagt nu nog maar
twee punten. Daarnaast heeft Helden
nog twee inhaalwedstrijden te goed.

Zondag 8 april
Venlo - Velden 11.00 – 16.00

Berings biljartteam
kampioen
BC Beringe heeft op de laatste wedstrijddag van de Venlose
Biljartbond klasse 3 het kampioenschap binnengehaald. Het
team won zelf en concurrent Egchel verloor kostbare punten in
Tegelen. Ter gelegenheid van de kampioenen Grad Sonnemans,
Jan Beurskens, Wil Nijskens, Louis Pennings, Wiel Sonnemans,
Wiel Geurts en Piet Janssen wordt er op zaterdag 28 april een
receptie aangeboden bij café ‘t Hukske in Beringe. De receptie
duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!

Deelnemende bedrijven:

BioVerbeek Velden Kwekerij Litjens Velden
Plantencentrum Velden Velden Haenen Anthurium Velden
Melkveebedrijf de Brem Holsteins Velden
Kusters Aardbeien Lomm
KOM IN DE KAS
Kwekerij de Kleine Roos Lomm
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

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

22

sport

05
04

Terechte puntendeling
MVC’19 en IVO
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
MVC’19 uit Maasbree en IVO uit Velden hebben op witte donderdag 29 maart de punten gedeeld.
Passie, duelkracht, doelkracht en veerkracht mogen op dit duel gedrukt worden. Zes kleurrijke paaseieren in
de vorm van zes doelpunten waren te bewonderen bij het duel in Maasbree, 3-3.
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Ron van den Kerkhof scoorde op zijn verjaardag (Foto Math Geurts Fotografie)
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Elektromonteurs
Elektromonteurs
Paneelbouwer/Tester
Paneelbouwer/Tester
Projectleider
Industriële Automatisering
Projectleider
Industriële Automatisering
PLC/SCADA Engineers
PLC/SCADA
Engineers
E-plan Engineers
E-plan
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Calculator
Calculator
Service
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Service Engineer

De beginfase was voor MVC’19.
De compact spelende Maasbreese
ploeg koos gedoseerd de aanval. In de
10e minuut wist Clim Moonen de 1-0
te scoren door de bal in één keer met
links snoeihard binnen te knallen.
MVC’19 moest daarna echter terug. IVO
veroverde langzamerhand een overwicht. IVO scoorde in de 25e minuut,
maar dit doelpunt werd met de hand
gemaakt.
De verdiende gelijkmaker viel in
de 44e minuut. Na een mislukte uittrap van MVC’19- doelman Stan Caris
werd een correcte ingreep van Luuk
Kempen als een overtreding beoordeeld door de scheids. Aanvoerder

Rick Verbeek van IVO liet doelman
Stan Caris kansloos, 1-1.
Na rust verhoogde IVO direct
de druk op het Maasbreese doel.
De Veldense ploeg bestookte de
Maasbreese defensie met lange ballen en voorzetten van beide flanken.
Er deden zich vele hachelijke momenten voor. De Veldenaren misten vele
kansen, maar in de 61e minuut kwam
de ploeg op een verdiende 2-1 voorsprong.
MVC’19 toonde echter veerkracht
en sloeg in de 70e minuut toe met
een flitsende uitval. Daan Peters
troefde op snelheid zijn tegenstander
af. Zijn voorzet werd door invaller Bart
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Interesse in een baan, stage- of afstudeeropdracht of
werken en leren traject in de techniek?
Neem een kijkje achter de schermen, ga in gesprek met
onze mensen en ontdek welke kansen er voor jou liggen.
in een baan, stage- of afstudeeropdracht
EnInteresse
solliciteer direct!

Houben koelbloedig afgerond, 2-2.
De Veldense protesten wegens vermeend buitenspel werden door arbiter
Steve Janssen weggewoven.
In de 79e minuut kreeg MVC een
strafschop. Die werd door de jarige
Ron van den Kerkhof afgerond, 3-2.
MVC’19 leek een minuut later op 4-2
te komen, maar een Veldense verdediger redde op de lijn. IVO perste er
in de slotfase nog een offensief uit en
kreeg de beloning in de 88e minuut.
Sil Geurts bracht de eindstand op 3-3.
Beide ploegen konden na afloop leven
met de uitslag. Een terecht gelijkspel.
Op zondag 8 april ontvangt MVC’19
rivaal VV Baarlo.

Veerkrachtig Bevo had
overwinning verdiend
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Een veerkrachtig herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen had zaterdag 31 maart in Aalsmeer een
onze mensen en ontdek welke kansen er voor jou liggen.
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overwinning verdiend. In de ultieme slotfase maakte Fiqas Aalsmeer de 28-28 gelijkmaker. Overigens had de
thuisclub gedurende de hele wedstrijd een kleine voorsprong, maar kwam Herpertz Bevo Hc steeds sterk terug.
Het was een chaotische wedstrijd
waar tijdstraffen veel invloed hadden
op het scoreverloop. Ook had Bevo
momenten dat ze slordig speelde.
Niet alle spelers waren okselfris uit de
voorafgaande wedstrijden gekomen.
Herpertz Bevo Hc knokte als team
voor een goed resultaat. Na een
1-0 voorsprong moest Bevo in de
achtervolgingsmodus. Via een 6-3
voorsprong liep de thuisclub uit tot
12-8. De rust ging in met een 14-12
voorsprong voor Fiqas Aalsmeer.
In de tweede helft bleef Fiqas
Aalsmeer aan de goede kant van de
score. Bevo kwam op een gegeven
moment terug tot 15-14, maar

door een tussenspurt liep Fiqas
Aalmeer uit naar 18-14. Opgeven
stond echter niet in het woordenboek
van de mannen van trainer Jo Smeets.
Op een geven moment stond het
19-19. Een inzinking van Herpertz
Bevo Hc leverde Aalsmeer een 25-21
voorsprong op.
In de slotfase herpakte Herpertz
Bevo zich. De Panningse mannen
namen brutaal een doelpunt voorsprong. Via 26-25 werd het 28-27
voor Bevo. Pas vlak voor tijd scoorde
de thuisclub de 28-28 gelijkmaker.
Op karakter pakte Herpertz Bevo Hc
een punt, waar de ploeg er graag
twee gepakt had.

Deze week is Herpertz Bevo
Hc vrij. Daarna wacht een dubbele
confrontatie met landskampioen
Oci Lions op zaterdag 14 april in de
kampioenspoule en een paar dagen
later in de halve finale van de beker.
Twee zeges voor Bevo betekenen een
plek in de bekerfinale en mee blijven
draaien in de strijd om de landstitel.
Tweemaal verliezen betekent het
einde van het bekeravontuur en
bijna uitschakeling voor de landstitel.
Wanneer Herpertz Bevo Hc weer fit
is en de ploeg het hoge niveau uit de
slotfase van de BENE-league haalt, kan
ze Lions twee keer verslaan in het hol
van de leeuw.
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Tweede plaats heroverd

Doelpuntenfestijn op
de Roode Egge
Door: Stan Peeters, voetbalvereniging VV Kessel
Voor het eerste herenteam van VV Kessel stond op paasmaandag 2 april de thuiswedstrijd tegen het lager
geklasseerde VCH uit Blerick op het programma. Met liefst twaalf doelpunten werd het een waar
doelpuntenfestijn voor de Kesselnaren op sportpark De Roode Egge. Belangrijker voor Kessel was dat de tweede
plaats in de vijfde klasse D werd heroverd.
In de openingsfase wilde Kessel
druk uitoefenen op de bezoekers uit
Blerick. Door snel de bal te veroveren
en druk uit te oefenen wilde Kessel
snel de score openen. De (eind)passes
waren het eerste kwartier niet zuiver
genoeg, waardoor ook de roodhemden veel balverlies leden. Kessel had
wel het overwicht en na een wellicht
wat rommelig ogende openingsfase,
ging het bij de Kesselse equipe wat
beter lopen. In de 19e minuut werd
de score dan ook geopend. Een voorzet vanaf de linkerflank werd door
de gehele verdediging van de gasten

gemist, waarop Bert Lenders bij de
tweede paal de bal naast de VCHgoalie schoof.

Comfortabele 3-0
In de wedstrijd die volgde, werd
vooral op de helft van de tegenstander
gevoetbald. De roodhemden maakten
het VCH dermate lastig in de opbouw,
dat zij amper meer op de helft van
Kessel wisten te komen. Een kleine 20
minuten later wist Bert Lenders dan
ook zijn tweede van de middag te
maken. Na deze 2-0 wist Willem Kruijk
met een krachtig schot zijn team in de

41ste minuut op een comfortabele 3-0
te zetten en met deze stand van de
thee te genieten.
Na rust zette de Kesselse
hoofdmacht druk op de gasten
uit Blerick. Dat resulteerde in de
50e minuut in de 4-0 door Willem
Kruijk. De tegenstander was gebroken
en iedere 5 minuten die volgden, was
het raak. Bram Geraedts (2), Jules
Bruynen (2), Willem Kruijk (2), Remco
Paulissen en Noud Peeters wisten het
net te vinden. De sportieve wedstrijd
eindigde met een 12-0 overwinning
voor de gastheren uit Kessel.

Kansen keerden na rust

Panningen morst
punten tegen RKESV
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Stevig op derde plek

RKMSV doet
goede zaken bij
Bruheze
Door: voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel deed zondag 1 april
goede zaken bij Bruheze. De ploeg uit Meijel sloeg op de juiste
momenten toe en liep na 90 minuten met een 1-4 winstpartij op zak
het veld af.
De Meijelse ploeg begon scherp
aan de wedstrijd en al na enkele
minuten moest de doelman van
de thuisploeg ingrijpen toen Kees
Langstraat voor zijn doel verscheen.
Ad Snijders was kort daarna wel
trefzeker door van dichtbij binnen
te werken. Even later eiste Bjorn
van Nienhuijs aan de andere kant
een hoofdrol op door een penalty
te stoppen. RKMSV toonde zich via
Ad Snijders effectief, toen Ad via
een lange bal weggestuurd werd en
de score verdubbelde. RKMSV ging
met een prima 0-2 voorsprong aan
de thee.

Achteruit spelen
Na de rust ging Bruheze
opportunistischer spelen en
probeerde het via lange ballen
en voorzetten meer druk op de

Meijelse ploeg te zetten. RKMSV
speelde te ver achteruit, maar bleef
geduldig en maakte juist zelf de 0-3.
Ad Snijders speelde zich knap vrij
en maakte zijn hattrick compleet.
Bruheze deed daarop iets terug door
1-3 te maken, maar Don Nijssen
beloonde zijn harde werk als
invaller met de 1-4. Hij zette zijn
tegenstander na een lange bal van
zich af en schoot tegendraads de
eindstand op het bord.

Stevig op derde plek
Door de overwinning blijft
RKMSV steviger op de derde plek
staan. Komende week gaat RKMSV
op bezoek bij Rood-Wit ‘62. Thuis
werd er begin dit seizoen nog 1-0
gewonnen en de ploeg uit Meijel
wil ook in Helmond drie punten
pakken.

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op voorhand was al duidelijk dat de thuiswedstrijd tegen RKESV op zaterdag 31 maart een lastige opgave zou
worden voor het eerste herenteam van SV Panningen. De vorige drie ontmoetingen tussen beide ploegen eindigden allemaal in 2-2. Tot en met de rust leek er geen vuiltje aan de rust voor ‘Kepèl’, dat na 45 minuten leidde met
2-0. Maar door een ingreep van RKESV-trainer Enrico Vaessen keerden de kansen na rust. Het werd ‘gewoon’ 2-2.

unieke plantenbeleving

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

Het eerste echte gevaar kwam van
Panningen-zijde na zo’n zes minuten
voetballen. Ilias Amhaouch probeerde
Remco Litjens te bereiken, daar waar
hij zich zelf ook in prima schietpositie
bevond. Zijn pass werd onderschept.
De 13e minuut was wél de minuut
van Ilias. Tussen drie tegenstanders
in ontving hij in zijn loop de bal en
was hij sneller dan de hele Ellse
achterhoede. Vrij voor de RKESVdoelman maakte hij geen fout en
scoorde de 1-0. Ook in de 24e minuut
deed Ilias met een fraaie solo-actie
van zich spreken. In de 35e minuut

breidde Panningen haar voorsprong
uit. Op aangeven van Remco Litjens
scoorde Robin van Osch 2-0.
In de rust wisselde RKESV-trainer
Enrico Vaessen twee verdedigers van
zijn team. En het was meteen raak: de
Panningen-verdediging kreeg de bal
niet afdoende weg na een hoekschop
en Niels Geeraths schoot vanaf een
meter of 20 laag in de hoek, buiten
bereik van Panningen-keeper Jordy
Nelissen. Stand 2-1, en nog bijna 45
minuten te gaan.
RKESV drong aan en Dave Heijkers
schoot oog in oog met Jordy Nelissen

langs de verkeerde kant van de paal.
Panningen kroop enkele keren door
het oog van de naald. De beste kans
was voor RKESV-aanvoerder Maikel
Evers, zijn fraaie kopbal ging net
naast. Uiteindelijk kreeg RKESV dat,
waar ze gezien het spelbeeld, recht op
hadden. Dave Heijkers scoorde in de
90e minuut de 2-2.
En daarmee morste Panningen
twee punten in de strijd om het
kampioenschap. Rivaal Helden is
Panningen voorbij gestreefd, zowel in
verliespunten als in doelsaldo.
(Foto: SC Knuurke)

Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten
Pootaardappelen
en zaden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

24

sport

05
04

Canicross, bikejöring en steppen

Internationale hardloopwedstrijd met
honden in Heldense Bossen
Atletiek Helden en Canicross Nederland organiseren op zaterdag 7 en zondag 8 april een internationale,
tweedaagse hardloopwedstrijd door de Heldense Bossen in Helden. Bij alle onderdelen starten de deelnemers
met een hond die voorop loopt, gevolgd door een stepper, fietser of loper.
De wedstrijd is onderdeel
van het AAA-circuit waarbij drie
wedstrijdweekenden worden
gehouden in drie verschillende landen.
In Helden worden deelnemers uit
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk verwacht.
Bij alle onderdelen rent de
hond voorop. Daarachteraan komt
de stepper, fietser of loper die door
de hond naar een hogere snelheid
wordt getrokken. De honden dragen
een tuig en een lijn met elastiek

die zorgt voor de nodige vering om
schokken op te vangen. Door de extra
trekkracht van de hond kunnen hoge
snelheden worden bereikt tot wel
boven de 20 kilometer per uur bij het
canicrossen en boven de 35 kilometer
per uur bij het bikejören.

Gezond, fit
en enthousiast
Aan de wedstrijd in Helden mogen
alle honden meedoen mits ze gezond,

fit en enthousiast zijn. Alle honden
moeten uit zichzelf doorlopen, want
het meetrekken van een onwillige of
vermoeide hond is niet toegestaan.
Voor wie het canicrossen een keer wil
proberen, wordt een korte Fun-cross
georganiseerd en kunnen eventueel
tuigjes en heupgordels worden
geleend of ter plekke aangeschaft.
De Fun-afstand is er ook voor
kinderen tot en met 10 jaar die onder
begeleiding van een volwassene
kunnen hardlopen met hun hond.

Voor het bikejören en steppen is,
in verband met de hoge snelheden
en de noodzakelijke bochtentechniek,
ervaring noodzakelijk. Fietsers en
steppers zijn verplicht een helm en
handschoenen te dragen en op de
fiets of step een lijnuithouder te
monteren om te voorkomen dat de
lijn in het wiel verstrikt raakt. Voor
de lopers zijn trailschoenen met
goed profiel een aanrader. Spikes
zijn verboden omdat hiermee de
honden kunnen worden verwond.
De canicrossers dragen ook verplicht
een heupgordel zodat ze handsfree
kunnen lopen.
De start vindt plaats bij Camping

De Heldense Bossen in Helden,
waarna een bosronde moet worden
afgelegd. Er wordt gestart als in
een wielertijdrit: individueel om
de minuut bij het fietsen en om
de 30 seconden bij het hardlopen.
Inschrijven voor bikejöring en
steppen kan tussen 10.30 en
11.00 uur, aanmelden voor de
canicross kan van 10.30 tot 13.00
uur. Vanaf 11.30 uur beginnen de
wedstrijden en om 17.00 uur is de
prijsuitreiking. Op zondag 8 april
vindt alles een uur eerder plaats.
Kijk voor meer informatie en
om in te schrijven op
www.canicrossnederland.nl

Bliksemstart tweede set
Gordijnen
reinigen
10% korting

Salarisadministratie
Beheer privé financiën
Begeleiding nalatenschap
Altijd dicht bij huis

deze actie is
verlengd t/m 30 april

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Door: volleybalvereniging Grashoek
Op paaszaterdag 31 maart kregen de dames van VC Grashoek het team van ADC 3 uit Urmond op bezoek.
Een tegenstander waar ze nog iets tegen recht te zetten hadden om de vorige nederlaag te doen vergeten.
Grashoek pakte vier punten mee.

www.alterna.nl - (077) 466 90 50

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Grashoekse dames
pakken weer vier punten

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

www.hadecollection.nl

TE
KOOP
bij inschrijving
Past. Hoemoetstraat 28 Helden

OPEN HUIS
zaterdag
7 april 2018
tussen 11.00
e
15.00 uur n

Bouwjaar: 1991 • Perceelopp: 532 m2 • Woonopp: 150 m2
Inhoud: 438 m3
Sfeervolle instapklare vrijstaande woning, rustig gelegen in gewilde
woonwijk, nabij centrum Helden. Onderhoudsvriendelijke tuin met
riante tuinkamer, berging en dubbele carport. De woning beschikt over:
woonkamer, tegelvloer met vl.vw. en tuindeur naar terras. Open keuken
en bijkeuken. 4 slpk. op verdieping. Luxe badkamer met whirlpool en
sauna. 2e verdieping met ruimte voor berging en met 5e slaapkamer.
Alleen een bezichtiging geeft een goede indruk wat deze woning
voor mogelijkheden biedt.

Bieden vanaf E 349.000,- k.k.
Info? Bel Frank Sijbers: 06-20522634
www.arvalismakelaars.nl

De openingsset begon met een
klein voorsprongetje van twee punten,
dat de dames op 8-6 bracht.
Het Grashoekse spel schoot tekort om
onder de servicedruk van ADC uit te
komen. Door te veel persoonlijke
foutjes liep ADC uit naar een 20-12
voorsprong. Twee time-outs en een
wissel verder bleek deze stand het
keerpunt in de set. Grashoek ging
beter serveren en wist plots de
opening te vinden in de verdediging.
Punt voor punt sloop Grashoek
dichterbij en zo werd het 20-21.
Toch was het ADC dat met 25-23 de set
alsnog binnenhaalde.
Het energieniveau van de week

eerder was terug in het team en dat
resulteerde in een bliksemstart in de
tweede set en een 8-2 voorsprong.
Deze werd met goed serveren verder
uitgebouwd naar een 25-11 setwinst,
waarmee de wedstrijd weer in
evenwicht kwam.
De volgende set werd een
uitdaging. Grashoek trapte in de
fout en keek nu zelf tegen een 6-1
achterstand aan. Het werd zelfs
10-4 voor ADC die haar kans leek te
grijpen. Maar het was Grashoek dat
de rug rechtte en het publiek liet zien
waarom het in de eigen Ankerplaats
erg lastig is voor tegenstanders
om punten te halen en mee naar

huis te nemen. Op 13-13 kwam
Grashoek langszij en bouwde ze een
voorsprong op van 19-15 en 22-10.
Genoeg om de setwinst binnen te
halen met 25-23.
De vierde set was vergelijkbaar
aan de tweede set. Al snel een 5-2
voorsprong voor Grashoek, waarna
ADC nog een keer terugkwam tot 8-7.
Toen was het Grashoek dat de lijn van
de tweede set pakte met drie goede
servicebeurten. Zo haalde het team via
15-9 en 20-10 de set binnen en kon
ze de 3-1 overwinning bijschrijven.
Vier wedstrijdpunten die ervoor
zorgen dat de derde plaats nog steeds
maar zes punten voorsprong heeft.

Baarlo wint eindelijk
weer eens
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Uitgerekend in het eerste thuisduel na zes uitduels zonder zege, heeft het eerste herenteam van VV Baarlo
op donderdag 29 maart weer eens het zoet van de overwinning mogen smaken. De laatste driepunter dateerde
van 19 november en was in het uitduel bij Maarheeze. Toen werd het 0-3 in het voordeel van Baarlo. Nu op eigen
bodem 3-1, omdat Maarheeze in blessuretijd nog een eretreffer wist te scoren.
Het eerste kwartier van dit duel
onder kunstlicht liet weer het ergste vrezen voor Baarlo. Het was
Maarheeze dat het heft in handen
nam. De gasten kwamen daarbij ook
enkele malen met best wat dreiging in
het Baarlose strafschopgebied, waarbij doelman Jeffrey Schouenberg het
onheil wist te bezweren. Pas rond de
20e minuut was Baarlo voor het eerst
gevaarlijk. Matthijs Hanssen bereikte
de vrije Rik Schotman, die de bal echter niet goed aannam.
Nog geen twee minuten later wist
Baarlo toch de openingstreffer aan
te tekenen. Uit een hoge voorzet van

Maikel van Erp vanaf de linkerflank
kopte Matthijs Hanssen in een druk
strafschopgebied de bal in de linkerbenedenhoek, 1-0. In een poging de
zaak weer recht te trekken, bediende
Maarheeze zich hierna van stevig spel,
waarvan enkele Baarlose spelers het
slachtoffer werden. Het leverde de
gasten geen kansen op voor rust.
In de tweede helft werd
Maarheeze vanaf de aftrap onder
druk gezet. Al vrij snel met resultaat.
Met een geplaatst afstandsschot liet
Matthijs Hanssen Maarheeze-doelman
Tom Geurts kansloos, 2-0. De gasten kwamen daarna niet verder dan

enkele schoten voorlangs. Defensief
werd meer en meer ruimte weggegeven en daarvan profiteerde Baarlo
20 minuten voor tijd. In de omschakeling lanceerde Kai Nellen Jeroen van
Wijlick, die alleen voor de doelman
koelbloedig bleef, 3-0.
Dennis van de Vinne en Sander
Gulev waren in de slotfase ook
nog dichtbij een nog hogere score,
maar uiteindelijk viel in blessuretijd
nog een treffer aan de andere kant.
Maarheeze-speler Braïm Verhoeven
schoot de 3-1 tegen de touwen.
Dankzij deze zege blijft Baarlo in het
linkerrijtje.
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Grashoek wint en blijft
koploper
Door Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft op zaterdag 31 maart in Swartbroek tegen RKSVV gedaan wat
het moest doen. Winnen. Niets meer en niets minder. Het werd 2-0 tegen de laagvlieger die bijna een uur standhield en daarna toch door de knieën ging.
In de eerste helft speelde de
koploper uit Grashoek te hectisch en
met te weinig spelcontrole. Hierdoor
ging veel mis. Balverlies, passes die
niet bij medespelers aankwamen en
onnauwkeurige schoten. Vier keer
een vrije trap op een goede positie
zonder dat het resultaat opleverde.
De thuisclub zorgde in aanvallend
opzicht voor weinig problemen. In de
41e minuut was er een heikel moment
voor het doel van de thuisclub.
Erwin Pijnenburg werd binnen het
zestienmetergebied vastgehouden. De
scheidsrechter liet echter doorspelen.
Met 0-0 ging de rust in.
De druk werd na rust zodanig dat
doelpunten niet uit konden blijven.

Vijfde plaats op
NK indoor springen
Gerco Steeghs van paardensportvereniging De Maasruiters uit
Kessel deed zaterdag 31 maart mee aan het Nederlands
kampioenschap indoor springen in Ermelo. Samen met paard
Giana stond Gerco aan de start in de klasse M. Na een foutloze
eerste omloop mochten ze terugkomen voor de barrage. Ook die
ging zonder fouten, waarna ze de vijfde prijs in ontvangst
mochten nemen.

Een schot vloog door een woud van
spelers tegen de paal. In de 51e
minuut miste een kopbal van Dirk
van Lierop het doel op een paar
centimeters. Een paar minuten later
voorkwam doelman Koen Geven een
zeker lijkend doelpunt door een van
dichtbij ingeschoten bal te keren.

Aanvallende acties
In de 54e minuut was het wel
zover. Bij een aanval over links hield
Burak Oosterveen het overzicht
en gaf de bal op Bas Gloudemans.
De 40-jarige spits tikte de bal
achter doelman Geven. Omdat zij
weinig aanvallende kracht van
de thuisclub te duchten hadden,

Winst uit handen

Egchel verliest na een
comfortabele voorsprong
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft na een 0-2 voorsprong bij rust de winst in de slotfase toch nog uit
handen gegeven. Het werd op zaterdag 31 maart in en tegen Altweerterheide 3-2 voor de gastheren.
Egchel trad, in vergelijking met
een week eerder, aan in een iets
gewijzigde samenstelling en begon
goed aan de wedstrijd. Al na 12 minuten ging de bal op de stip toen Paul
Ververgaert binnen het zestienmetergebied onderuit werd gehaald, Luc
Crommentuijn benutte de pingel feilloos, 0-1.

Spel golfde op en
neer
Het spel golfde daarna op en neer
met mogelijkheden voor beide teams.
Na ruim een half uur ging Paul alleen
richting het doel van de tegenstan-

der, maar werd in kansrijke positie
wederom omver gelopen. De arbiter
gaf de boosdoener een gele kaart,
waar een rode kaart niet misstaan
zou hebben. Vlak voor rust kwam
Egchel op 0-2. Paul profiteerde van
miscommunicatie in de defensie van
Altweerterheide, liep door tot aan de
achterlijn en op wonderbaarlijke wijze
wist hij de bal in het doel te werken.
De thuisploeg incasseerde vervolgens
nog twee gele kaarten in 2 minuten
tijd.
Na de rust kwam Altweerterheide
flink opzetten en Egchel moest
terug. Een treffer kon niet uitblijven.
In de 55e minuut kwam na een

Simone DalemansDulsch clubkampioen
Door: paardensportvereniging Caprilli
Bij PSV Caprilli in Panningen vonden maandag 2 april de
clubkampioenschappen van 2017 plaats. Simone Dalemans-Dulsch
behaalde de titel.
Zowel wedstrijdruiters als de
recreatieve ruiters van de club konden
hun beste beentje voorzetten. Na een
ochtend dressuurproeven, die werden
gewonnen door Simone SalemansDusch met Hollywoods Hills S met
71,50 procent in klasse B, was het de
beurt aan het spellenonderdeel.

Hier was Levy Berkers supersnel en
zeer slim, waarmee ze de eerste
plaats wist te halen.
Samen met het winstklassement, waar ook Levy met Dreamer S
bovenaan stond, kwam er een o
 verall
kampioen uit. Dat werd Simone
Dalemans-Dulsch.

gingen de geelzwarten door met
aanvallende acties. Toch duurde het
tot de 69e minuut voordat Grashoek
de voorsprong uitbouwde. Dirk van
Lierop werd tegen gras gewerkt en de
scheidsrechter aarzelde geen moment:
penalty. Jordi Luijten maakte de 0-2.
Twee minuten later was er nog
een mooie solo van Freek van Oijen.
Zijn schot werd door doelman Geven
met een flitsende reactie over de lat
gewerkt. Het slotoffensief van de
thuisclub bracht nog enige activiteit
voor het doel van Koen Clephas maar
de nul kwam niet meer in gevaar.
Door deze zege blijft Grashoek
koploper en zag zijn positie verbeteren
door het verlies van Heythuysen.

Op zoek naar een zit-, loopmaaier of (accu) tuingereedschap
voor uw tuin? Kom gerust eens langs in onze showroom om ons
brede aanbod te bekijken. Ook voor reparatie en onderhoud.

www.lozeman.nl - Markt 14 - Lottum - 077-4632341

vlotte aanval de 1-2 tot stand.
Altweerterheide bleef komen en
Egchel kwam er weinig meer uit.
Een kwartier voor tijd leidde dit tot
2-2 na een mooie uithaal vanaf de
rechterkant in de linkerbovenhoek.
Aan beide kanten was er nog
een appel voor een strafschop,
maar evenzovele malen wuifde de
arbiter dit weg. In de laatste minuten
ging het toch nog mis voor de
oranjehemden. Uit een corner bokste
keeper Bjorn Oomen de bal weg, maar
uit de daaropvolgende uithaal via
binnenkant paal was hij kansloos, 3-2.
Een puntje zou prima zijn geweest als
beloning voor de inzet en ijver.
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Summer Kick-Off ook
op vrijdag

Geen jaarlijkse voorstelling Spektakel

Waar het zomerse festival Summer Kick-Off in Meijel vorig jaar nog twee podiums had, wordt dat bij de
komende editie verdubbeld. Ook wordt de vrijdagavond toegevoegd aan het programma en is de leeftijdsgrens
bij het volleybaltoernooi van maximaal 23 jaar losgelaten. Summer Kick-Off vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 en
zaterdag 14 juli.

Toneelvereniging Spektakel Kessel speelt dit seizoen geen jaarlijkse
voorstelling. De toneelgroep wil zich op een andere manier profileren.
De vereniging heeft wel verschillende andere optredens gepland.
Vorig jaar speelde de vereniging
nog Ome Sjaak is doëd en den is
d’r koffie. Dit jaar koos Spektakel
echter voor een andere opzet van
het seizoen. De vereniging staat
tijdens het Theaterfestival in DOK6
op zondag 27 mei op de planken.
Ook bij de Schotse dag in Kessel op

De vrijdagavond is volgens de
organisatie voor de ‘oudere jongere’
vanaf 18 jaar. Het feest op vrijdag
vindt plaats op De Trambaan en de
muziek wordt verzorgd door een
tributeband aangevuld met lokale
artiesten. “We hopen hiermee ook ‘de
ouderen’ enthousiast te maken om
samen met ons de zomer knallend in
te luiden”, aldus de organisatie.

Het volleybaltoernooi op de zaterdag was voorheen alleen voor jeugd
tussen 14 en 23 jaar. Dit jaar laat de
organisatie de maximumleeftijd los
en is het ook voor de ‘ouderen’ mogelijk mee te doen. Het thema van de
beachparty die ‘s avonds plaatsvindt
na het volleyballen, is dit jaar Flower
Power. Vorig jaar waren er twee
podia, de Mainstage en De Speeltuin.

zondag 17 juni laat de toneelclub
meerdere keren een voorstelling
zien.
Verder zijn Belaef Kessel op
zondag 27 mei en de Kunstmarkt in
Kessel op zondag 26 augustus in de
vorm van straattheater een kans om
de groep op te zien treden.

Komende editie wordt dat uitgebreid
naar vier podiums.
Het wordt de elfde editie van het
evenement dat altijd plaatsvindt op
het grasveld naast de straat Trambaan.
Gemiddeld komen er zo’n tweeduizend bezoekers op het festival af. Kijk
voor meer informatie op www.summerkickoff.nl of de Facebook-pagina
van het evenement.

Ann Philipsen tijdens de uitreiking
van de Cultuurprijs 2017 (Foto: Jac Willekens)
De Heldense Kantoor Installaties is een onderneming waarvan je weet dat je er terecht kunt voor alles wat
met het kantoor te maken heeft. Het assortiment en het aanbod is veelomvattend; je vindt er alles op het
gebied van kantoorbenodigdheden, kantoormachines, meubilair, facilitaire artikelen, toners en cartridges.
Daarnaast verzorgen wij ook onderhoud en reparaties, hebben wij een eigen copy corner en kun je bij ons
terecht voor een interieurontwerp.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een leergierige en enthousiaste:

COMMERCIEEL TECHNISCH
MEDEWERKER BINNENDIENST

M/V

De volgende kernwoorden zijn op jou van toepassing:
• MBO werk- en denkniveau
• Kennis en affiniteit van ICT en techniek
• Proactief en oplossingsgerichte instelling
• B-rijbewijs
• Ervaring in de kantoorvakhandel heeft de voorkeur maar is niet noodzakelijk
• Representatieve uitstraling

Voor vragen over de
functie kun je contact
opnemen met de heer
F. Berben via 077-3071970
of stuur je sollicitatie naar
info@heldense.nl

Wij bieden:
• Afwisselende en verantwoordelijke fulltime functie
• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
• Werken in teamverband
• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling middels training

Meer info over
Heldense Kantoor
Installaties kun je
vinden op
www.heldense.nl

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970 | www.heldense.nl

Nomineren kandidaten

Inschrijvingen
Cultuurprijs geopend
De Cultuurprijs Peel en Maas wordt op vrijdag 30 november weer
uitgereikt. Kandidaten kunnen zich tot zondag 13 mei inschrijven bij het
selectiecomité, die uiteindelijk de genomineerden selecteert. Het College
van B&W van Peel en Maas besluit wie uiteindelijk de prijs van 2018 in
ontvangst mag nemen.
Elk jaar wordt de prijs uitgereikt
aan personen, instellingen of initiatieven die volgens de organisatie
een belangrijke bijdrage leveren aan
het culturele leven van de gemeente
Peel en Maas. Vorig jaar won regisseuse en schrijfster Ann Philipsen
de Cultuurprijs. De Stimuleringsprijs
werd uitgereikt aan online historisch
platform PeelenMaasNet. Personen,
verenigingen of initiatieven op het
gebied van kunst, toneel, muziek,
literatuur, dans, fotografie, architectuur en volkskunst of personen die
zich inzetten voor cultuureducatie en

geschiedkunde kunnen zich voor de
prijs inschrijven. Zowel amateur- als
beroepsbeoefenaars komen in aanmerking. Iets of iemand nomineren
kan door een e-mail te sturen naar
info@peelenmaas.nl onder vermelding
van Nominatie Cultuurprijs, of door een
brief te sturen naar gemeente Peel en
Maas ter attentie van Selectiecomité
Cultuurprijs. Op zondag 13 mei moet
de inzending binnen zijn. Vervolgens
worden alle inzendingen beoordeeld
en wordt er een advies uitgebracht aan
het college. Die beslist uiteindelijk wie
de prijs in ontvangst mag nemen.
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Uitje Plus in Meijel
Bij lunchroom Oppe Koffie in Meijel vond op woensdag 28 maart een Uitje Plus van Het
Seniorencentrum plaats. De deelnemers konden aan diverse activiteiten meedoen, zoals het rijden
op of in een scootmobiel, driewieler, rolstoel en duofiets. Bij het binnengedeelte werd een film met
muziek getoond en een ontmoetingsspel gespeeld. Op vrijdag 11 mei is er een Uitje Brein op het
Thyas-complex in Panningen. Neem voor meer informatie over de activiteiten en de kosten contact
op met Het Seniorencentrum via info@senioren-centrum.nl of 06 27 84 98 82.

Nieuwe gedichtenbundel Meijelse
Angelique
De Meijelse Angelique Graat heeft op vrijdag 30 maart haar nieuwe
gedichtenbundel ‘Komt goed’ uitgebracht. In de bundel staan motiverende en inspirerende gedichten en spreuken.
‘Komt goed’ is een uitspraak
die veel mensen gebruiken in de
dagelijkse communicatie met de
ander, vertelt de schrijfster. “Het is
verder kijken dan het moment zelf.
Vertrouwen hebben in dat het goed
komt of beter zal gaan. Dat niets
blijvend is en dat er voortgang zit
in iedere situatie. De gedichten
in de bundel gaan over allerlei
maatschappelijke en menselijke

onderwerpen waarmee velen
dagelijks te maken kunnen hebben.”
De illustraties bij de gedichten zijn
door Angelique zelf gemaakt.
Angelique Graat is leerkracht,
beelddenk-specialist, NLP’er en
schrijfster. Ze is de auteur van de in
2016 geschreven gedichtenbundel
Lichtpuntje. Haar nieuwe bundel is
te krijgen bij erkende boekhandels,
www.bol.com en www.boekscout.nl

De Griezelbus

Griezelen bij de
Panningse bieb
De Griezelbus staat woensdag 11 april bij de Bibliotheek Panningen
van het Huis van de Gemeente. Tijdens een ‘ritje’ in de bus worden
kinderen vanaf zeven jaar ondergedompeld in de verhalen van Dolfje
Weerwolfje en de Griezelbus van schrijver Paul van Loon.

Expositie romantisch Kessel
Kasteel De Keverberg in Kessel stond op zaterdag 31 maart en zondag 1 april in het teken van de
expositie over de historie van het romantische Maasdorp. Verspreid over de vier niveaus van het
kasteel konden bezoekers kijken naar films, archeologische vondsten, boeken, schilderijen en heel
veel foto’s. In totaal kwamen volgens de organisatie zo’n 1.200 mensen op de expositie af.
(Foto: Arjan Wilmsen / Dedication Photography)

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, Voorjaarsmoeheid
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

houdt vrijdag 6 april
haar jaarlijkse

SINAASAPPELACTIE
Vanaf 17.00 uur komen
onze dörskes langs de deur!

In de bus kunnen kinderen
onder andere testen hoe goed ze de
verhalen van Dolfje en de griezelige
bus kennen. Meneer Beentjes houdt
daarbij een oogje in het zeil.
De bus staat in de ochtend al
bij de bieb voor schoolkinderen.
Vanaf 13.30 uur kunnen kinderen

met een kaartje meegriezelen
in de bus.
Daarnaast kunnen kinderen die
niet met de bus meegaan meedoen
met een kippenrenspel en kunnen
ze knutselen, kleuren of voorlezen
in de activiteitenruimte in het
Huis van de Gemeente.

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

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!
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Workshop
over werken
met digitale
overheid

GEDICHTEN
Van top tot teen

Bibliotheek Panningen
houdt binnenkort weer een
workshop over werken met de
digitale overheid. De workshop
bestaat uit vier bijeenkomsten
die plaatsvinden in de
bibliotheek in het Huis van de
Gemeente in Panningen.

Aan de bovenkant dragen atlas en draaier
vijf kilo zenuwcentrum, gevoed
door de radarantennes voor licht en geluid.
Ogen om te zien jouw gezicht een gedicht
oren om de wereld te filteren
op bewoonbare of leegstaande woorden,
de eerste te verwelkomen, tegen de laatste niet te zwijgen.

Muziek onder de
Toren weer van start

Mijn schouders schenk ik je tot rust,
mijn armen sla ik om je heen,
achter mijn ellebogen heb ik niks te zoeken.
Mijn bourgondischbolle buik verhindert navelstaren,
de tweeling van mijn zitvlak faciliteert mijn nooduitgang,

Het wekelijks terugkerende muziekprogramma Muziek onder de Toren
op het Raadhuisplein in Panningen gaat op zaterdag 14 april weer van
start. Het is het zesde seizoen van Muziek onder de Toren. De naam komt
van de toren waar het podium tegenaan staat.

Mijn handen schelpen je rondingen,
mijn generatiezorg creëerde ons verder leven
in jouw zachte geborgenheid.

De werkgroep Cultuur in Hartje
Peel en Maas, die Muziek onder de
Toren organiseert, heeft als doel passanten te laten horen en zien hoe
mooi het is in groepsverband te musiceren. De organisatie heeft tot en
met 29 september het podium vrijwel
elke zaterdag gevuld, mits het weer
het toelaat. Alleen met de Panningse

Alleen voor het Mysterie buigen mijn knieën,
mijn voeten lopen lopen lopen met jou.
Zo torsen 159 cm een gewichtig persoon
van rond 134 pond deze wereld rond.
Pierre Wilms, uit de bundel Vulcano Ratio

kermis op zaterdag 7 juli staat het
evenement een zaterdag over. Het
spits wordt op zaterdag 14 april afgebeten door Bigband Xpero van 13.30
tot 15.00 uur en Fanfarekapel Baarlo
van 15.15 tot 16.45 uur. Kijk voor
meer informatie en eventuele afgelastingen op de Facebook-pagina van
Muziek onder de Toren.

Bij de workshop leren de
deelnemers onder meer DigiD
te gebruiken, mail te lezen op
Mijnoverheid.nl en de weg te
vinden in sites van de overheid.
De dagen van de bijeenkomsten
zijn de donderdagmiddagen
12, 19 en 26 april en donderdag
3 mei. De workshop duurt
telkens van 13.30 tot 15.30 uur.
Een beetje ervaring met het
werken op de computer is
vereist. Aanmelden kan aan
de balie van de bibliotheek
Panningen of door te bellen
naar 077 307 23 82 of door een
mail te sturen naar panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

in samenwerking met:

Demodag
Infraroodcabine
Ervaar de positieve werking van infrarood!

Zeer goed voor de gezondheid
Bovendien erg ontspannend

Ervaar het zelf
Tijdens deze demodag informeren we u graag over de positieve werking van infrarood
en profiteert u bovendien van aantrekkelijke aanbiedingen.

Enige
in Nederland
met medisch
keurmerk

Gratis inmeten aan huis

Tijdens deze dag staan er vele modellen opgesteld waarvan u de werking kunt ervaren. Deze
modellen zijn bovendien in Nederland enkel bij Medipoint verkrijgbaar! Onze productspecialist verzorgt
een lezing waarbij de werking en de voordelen worden uitgelegd.

De beste kwaliteit van Nederland

Meer informatie of gratis inschrijven? Kijk op onze website, bel met onze klantenservice of vraag het in de
winkel.

Keuze uit een breed assortiment

Waar: Medipoint l Groene Kruis (Infrarood speciaalzaak), Raadhuisstraat 114, Panningen
Wanneer: Vrijdagavond 6 april

De aanbieding geldt voor leden van Groene Kruis Ledenorganisatie. Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen en waardebonnen. U wordt al lid voor €14,95 per gezin per kalenderjaar.

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100 (optie 3)

www.medipoint.nl/demodagen
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Nieuwe cd

The Thunderstrings
weer op podium
The Thunderstrings werd al in 1960 opgericht, maar nog altijd maakt
de band muziek. Op zaterdag 14 april brengen ze in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel hun nieuwste cd ten gehore. De cd heet Stepping into
the Shadows en bevat muziek geïnspireerd op de band The Shadows.

Toneelvoorstellingen C.O.M.
weer ten einde
Toneelvereniging C.O.M. uit Meijel speelde de laatste tijd liefst vijf voorstellingen. Het toneelstuk
Familietrekjes, onder regie van Elies van Doorn, werd volgens de vereniging goed ontvangen door
het publiek. Het stuk werd opgevoerd in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel dat helemaal omgetoverd was tot een ziekenhuis in kerststijl. “In het eerste weekend dat we speelden, hielp het weer
in de vorm van sneeuw ook nog mee”, laat de vereniging weten.
“The Thunderstrings was in de
jaren 60 één van de meest gevraagde
en succesvolle beatbands van die tijd”,
aldus de organisatie van deavond. “Tot
maart 1968 traden zij her en der op
en stonden ook toen op verschillende
grotere podia. Na een onderbreking
van ruim 24 jaar pakte de band in
1992, ter gelegenheid van het festival
Helden-Total-Los, opnieuw de draad
weer op. Na het overlijden van de
bassist en wisseling van enkele
bandleden, kwam in 2001 de huidige
formatie tot stand.”
The Thunderstrings bestaat
uit Lon Berben, Hans Sieben, John
Cremer, Hub Verdonschot en Pieter
Karis. “Samen waren zij jarenlang het
succes achter de jaarlijks terugkerende
reünie-avonden in Meijel”, aldus
de organisatie. “Ze werden ook
regelmatig gevraagd om te spelen
op grotere landelijke sixties-events,

waar zij een aantal keren het
podium deelden met topbands van
wereldfaam waaronder The Animals,
Dave Dee Dozy, Bicky Mick & Tich,
Mungo Jerry en The Fortunes.”
Lon Berben schreef de nummers
van Stepping into the Shadows,
liedjes in de karakteristieke stijl van
The Shadows. De avond bij D’n Binger
staat helemaal in het teken van
de zestigerjaren. “Met de grootste
hits van toen kan iedereen de tijd
van vetkuiven en petticoats weer
herbeleven”, aldus de organisatie.
Voordat The Thunderstrings spelen,
staan eerst de Belgische bands
Choking en 4-Quarts op het podium.
De zaal is vanaf 20.00 uur
geopend. Kaartjes kopen voor de
avond kan bij D’n Binger en De Heere
van Meijel. Reserveren kan door
een mail te sturen naar info@
deheerevanmeijel.nl
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Voorjaarsconcert in Meijel
Traditiegetrouw organiseert het Meijelse mannenkoor Méél Voices in het voorjaar een meerkorenconcert.
Dit jaar vindt het concert plaats op zaterdag 7 april in de grote zaal van gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel en begint om 19.30 uur.
Optredens zijn er van de
mannenkoren De Heivinken uit
Genk, St. Caecilia uit Koningsbosch
en het Weerter Mannenkoor.
Het Meijelse mannenkoor brengt
onder leiding van dirigent Sylvia
Berghs een veelzijdig repertoire
met nieuw ingestuurde werken
als ‘Love shine a light’, ‘Tanze mit
mir in den Morgen’ en ‘Bye, bye
love’. Als primeur zingt het koor
het werk ‘’t Dèùrep’ waarvan
de tekst in het Meijels vertaald

is door dorpsgenoot Herman
Crompvoets.
Het Weerter Mannenkoor
verwierf de laatste decennia brede
bekendheid met Russisch-Byzantijns
repertoire, maar speelt verder een
breed scala aan muziekgenres.
Van klassiek en kerkelijk tot populair.
Het koor staat sinds kort onder
leiding van Jean-Pierre Steijvers.
Mannenkoor St. Caecilia
Koningsbosch, onder leiding van Marc
Kalkhoven, viert dit jaar haar 85-jarig

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

jubileum. Het koor brengt onder
andere het bekende Wolgalied van
Frans Lehár, ‘Oh Pretty Woman’
van Roy Orbison en ‘The sound of
silence’ van Paul Simon.
Het Belgische Heivinken
komt voort uit het knapenkoor
Die lustige Heivinken en zingt onder
leiding van Eugène Colson een
mix van hedendaagse moderne
bewerkingen en volksliederen in
allerlei talen, deels begeleid op
piano en accordeon.

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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Agenda t/m 12 april 2018
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Kienen

Start mtb- en racefietscursus
Start2bike

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

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: TC Everlo
Locatie: Thyascomplex Panningen
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Crea-doecafé wenskaarten maken

Repair Café Helden

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: Kerkeböske Helden

Pilot integratiecafé

Korentreffen

Thema-avond Kom in beweging

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Méél Voices, De Heivinken en St.
Caecilia
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Zij-Actief en LKV Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Doop nieuw veerpont Baarlo-Steyl

Hardstyle-avond Supreme Warfare

Tijd: vanaf 13.15 uur
Locatie: veerstoep Steyl

Tijd: 22.00 uur
Organisatie: Salvation en Apollo
Locatie: Apollo Helden

Oud-ijzerinzameling
Tijd: vanaf 18.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

zo
08
04

Blauwborstwandeling
Tijd: vertrek om 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertek bij IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

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

wo
11
04

Interactieve avond –
toekomstvisie Maasbree

do
12
04

Kienen

Tijd: vanaf 19.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Tijd: 13.15 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal Ringoven Panningen

Beerpong-toernooi

Vakantie-APK

Workshop Word Digisterker

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: Heldense Reddingsbrigade
Locatie: Laco-zwembad Panningen

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Sportgala Peel en Maas

Muziek-evenement Den Soeten
Inval met Ut Overgerdien

Symposium ondermijnende
criminaliteit

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Fashion&Cars

Lezing over LIFE+-projecten
Peelgebied

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: DOK6 Panningen

Muziekfuif – Elk uur vijf jaar terug
in de tijd

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Yo Momma’s Favorite
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Après-Ski party

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: VV BEVO en VV Helden
Locatie: sportpark Hookervenne Beringe

Concours Hippique
(en zondag 8 april)

Optreden Brian Christopher
Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 08.00-19.00 uur
Organisatie: RV en PC De Cowboys
Locatie: Breukerheide Maasbree

Oud-ijzerinzameling
Tijd: vanaf 08.30 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organsatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Demonstratiewedstrijd walking
football BEVO-VV Helden

Tijd: vanaf 21.00 uur
Locatie: Sjiwa Baarlo

za
07
04

Haken voor Baarlose lavendel

ma
09
04

Cursus babymassage
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Bereid je nog beter voor op je nieuwe
huis tijdens de Rabo Woonweken.
Behoefte aan een persoonlijk gesprek?

Loop binnen zonder afspraak tussen 3 en 14 april.

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

Growing
a better world
together

05
04
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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
Vrijdag 6 april
H. Mis b.g.v. het Vormsel 19.00
uur leerlingen groep 7 en 8 door
hulpbisschop mgr. E. de Jong
Zondag 8 april
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Sef Theelen en
overl. fam. (jaardienst); oud pastoor
Gerardus Peeters en ouders; Louis
Peeters en Anna Peeters-Peeters en
fam;
Woensdag 11 april
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
De gebruikelijke inzamelingen op
het kerkplein blijven gehandhaafd.
Op maandag 9 april is de volgende
inzameling van kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels
vanaf 13.15-15.15 en van 18.0019.00 uur. Geen vervoer: Bel dan
3076521 of 3072331 en alles wordt
opgehaald. B.V.D.
Overleden: Annemie BroekmansSlaats, 70 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086

Cluster MKBE

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 april
– Beloken Pasen
H. Mis: 11.00 uur – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr.
Maria Nabben
Intenties:
Jaardienst Lies Hoeijmakers-Haenen
en Harry Hoeijmakers. Elisabeth
Gielen-Minten en Handrie Gielen
en zoon Jac. Jaardienst Gerd DuijfWijnen. Pierre Bruijnen en Leen
Bruijnen-Janssen.

G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 april
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hay Manders
(zeswekendienst);
Zondag 15 april
Geen H. Mis

Door Oomen-Simons (jaardienst);
Gerardus Peeters en Henrica Bruijnen
en overleden kinderen; overl. ouders
Frans Hermans en Lies Frencken

Parochie Koningslust

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
Zondag 8 april
H. Mis 11.00 uur. T.i.v. An BeumersEngels (jaardienst)
Zaterdag 14 april
H. Mis 19.00 uur T.i.v. de zieken in
onze parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 8 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
Voorstellingsmis vw de 1ste H.
Communie t.i.v. Anna Jacoba SmitsKessels en overl. fam. (jaardienst);
Lei van den Beuken en fam. Steyvers;
overl. oud. Handrie Oomen en

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
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.
Woensdag 11 april
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 14 april
19.15 uur Overleden ouders Leo
Verhaegen en Julia Sentjes. Jaardienst
voor Sjraar Houtappels, dochter Mia en
overleden familie.
Zondag 15 april
Doop van; Shanaya Burhenne, Jazzlyn

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 7 april
H. Mis 17.30 uur met Fanfare EMM
Zaterdag 14 april
Geen H. Mis
Overleden: Nelly Steegs, 77 jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 5 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle
gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 7 april
H. Mis Beloken Pasen / Goddelijke
Barmhartigheid 19.00 uur met

Burhenne, Jafom Soplanit, Rinata
Salahovar. Oeverbergstraat 5
Mededeling
Beste parochianen. Op ons kerkhof
gelden dezelfde regels als bij u thuis
wat betreft de containers. Gelieve in
de grijze container alleen maar plastic te doen. Afgelopen week zat hij vol
met afval van bloemen en blaren en
dan kunnen wij de zaak weer opknappen. De mensen die op het kerkhof
werken vragen dan ook om hetgeen
u van thuis meebrengt ook weer mee
naar huis mee te nemen als het uit
gebloeid is. Dank je wel.

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

dameskoor t.i.v. An Vestjens-van Lier
(zeswekendienst); Harrie Hebben
(coll); Nellie Bollen; Mart Verheijen;
Mathilde Steeghs-Franssen en
zoon Léon (gest. jaardienst); Mart
Verstappen (verj); Frits en Mien
Vestjens-Beijers, Pieter Vestjens,
schoonzus Hettie en schoonbroer
Bert; uit dankbaarheid
Zondag 8 april
Geen viering in de parochiekerk
Maandag 9 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 10 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 12 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle
gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Overleden: Sjraar Hermans, 82 jaar
Annet Beckers, 61 jaar, Gerrit Strijbos,
76 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 5 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 6 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Kerkdiensten
Zaterdag 7 april
17.00 uur H. Mis in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 8 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaard. Wiel Dirkx.
Uit dankbaarheid voor de overleden
ouders Jan en Lies Stevens-Rutten en
zonen John, Loek, Karel en neef Luuk
en voor verjaardag pap.
Donderdag 12 april
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 8 april
- Beloken Pasen.
9.30 uur Voor de Parochie.

De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 7 april
H. Mis H. Mis 19.00 uur –
Gemengd koor t.i.v. Hendricus
Teeuwen en zoon Karel; Piet
Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar
Doopsel 14.00 uur: Liv Hanssen
Zondag 8 april
H. Mis in het Missiehuis om
10.30 uur
Dinsdag 10 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 11 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 12 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

Zondag 15 april
9.30 uur Jac Geraets v.w. verjaardag

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?
Bij ons bent u van harte welkom!
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,Trent

Van alle gemakken voorzien
Compleet met vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat,
koelkast, afzuigkap, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

Kom werken bij Superkeukens!
ERVAREN VERKOOPADVISEURS

Versterk ons Superteam!

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

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

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

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

