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Lentekriebels
De lentekriebels bereikten zondag 8 april een hoogtepunt in Beringe. Met een temperatuur van boven de 20 graden en de hele dag zon kwam dan eindelijk het
voorjaarsweer. Hét moment voor de koeien van de Boebadoe Farm in Beringe om weer voor het eerst de grote wei in te mogen. Onder toeziend oog van vele kinderen en
ouders huppelden de koeien richting het verse gras in de grote wei. De middag was door de boerderij niet voor niets omgedoopt tot ‘blije koemiddag’: na eerst even
onwennig rond te hebben gekeken, waagden enkele runderen zich aan een sprongetje van blijdschap. Eindelijk, lente!

Huisvesting arbeidsmigranten

Wethouder Sanders hekelt u
 itspraken gedeputeerde
Demissionair wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas hekelde onlangs op Twitter de uitspraken die gedeputeerde Daan Prevoo van provincie Limburg vorige week deed. Sanders is de regionale kartrekker
van de huisvesting van arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Volgens Sanders worden arbeidsmigranten, in
tegenstelling tot de uitspraken van Prevoo, wél op een goede manier gehuisvest in de provincie.
Prevoo deed zijn uitlatingen
op woensdag 4 april in dagblad
De Limburger en een dag later nog
een keer op Twitter. Sanders kon zich
toen niet meer inhouden en reageerde op de tweets van de provin
ciaal bestuurder. Volgens Prevoo
worden arbeidsmigranten in Limburg
‘derderangs gehuisvest, opgehokt
op vakantieparken’ en komen vaak
terecht bij ‘andere illegale woonvoorzieningen en huisjesmelkers’. Sanders
reageerde: “Er zijn hele goede voor-

beelden van legale huisvesting op
vakantieparken. Niet opgehokt, maar
keurig volgens de richtlijnen van de
FNV.”
Ook ging het in de Twitter-discussie
over de integratie van arbeidsmigranten. Volgens Sanders is wetenschappelijk aangetoond ‘dat tijdelijke
arbeidskrachten juist niet willen integreren’. “’Niet willen integreren’ is
een uitspraak die pertinent onjuist is
en weer een negatief beeld schetst”,
reageerde de gedeputeerde. Ook aan

die uitspraak ergerde Sanders zich.
“Prevoo heeft zich niet verdiept in
de materie. Zijn uitspraken kloppen
gewoon niet.”
Sanders is regionaal kartrekker op het gebied van de huisvesting
van arbeidsmigranten. Hij probeert
met de andere gemeentes in NoordLimburg oplossingen te vinden voor de
woonproblemen van arbeidsmigranten. “Ik heb de uitspraken van Prevoo
tenenkrommend gelezen. Hij valt zijn
eigen collega’s van Gedeputeerde

Staten aan die een paar dagen eerder
nog een versoepeling van de regels
omtrent huisvesting bekendmaakten.
Dat is niet heel netjes.”
Volgens Sanders voldoen de
woningen van arbeidsmigranten in de
regio aan de strenge normen van de
FNV. “Kijk naar het nieuwe logiesgebouw bij recreatiepark BreeBronne in
Maasbree of de woningen op camping
De Berckt in Baarlo. De arbeidsmigranten worden daar hartstikke goed
opgevangen. De uitspraak dat ze slecht
gehuisvest worden, is gewoon niet
waar. Prevoo heeft te weinig kennis
van de materie.”
Waar Sanders ook moeite mee
had, was het feit dat Prevoo arbeidsmi-

granten ‘derderangsburgers’ noemde
zonder echte kansen op integratie. “Er is gewoon wetenschappelijk
bewijs dat dat veel arbeidsmigranten
niet wíllen integreren. Die hebben
geen interesse in een dorp, maar
willen wonen op een goed ontsloten
locatie tegen een redelijke kwaliteit
en prijs. Dit is anders dan mensen die
permanent willen blijven. Niet alle
arbeidsmigranten zijn hetzelfde.”
Sanders geeft Prevoo nog een
duidelijk advies. “Laat de gemeentes
de problemen rond de huisvesting
van arbeidsmigranten zelf oplossen.
Wij weten wat hier speelt en wat er
mogelijk is. Beter dan de bestuurders
in Maastricht.”
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Nieuwe activiteit DDV Maasbree

Geslaagd Integratiecafé voor statushouders
Dorpsdagvoorziening Maasbree
(DDV) is veel meer dan alleen een
warme maaltijd voor ouderen.
Sinds de verhuizing van de DDV naar
het nieuwe MFA ‘t Hoës van Bree
bijna twee jaar geleden werden
liefst twaalf nieuwe activiteiten
gestart. De laatste in de rij is het
Integratiecafé waarbij
Maasbreenaren in een informele
setting kennismaken met nieuwe
Nederlanders.
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dient bij aanlevering expliciet te worden
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De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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Vrijwel iedere dag in de week is er
wel iets te doen in het pand van DDV
Maasbree dat de ingang heeft naast
Bruiz, het voormalige gemeentehuis.
De DDV organiseert activiteiten als een
tabletcafé, bloemschikken, schilderen, wenskaarten maken, rollator- en
zitdansen en een oogcafé. Die zaken
hebben allemaal als bedoeling dat
mensen elkaar ontmoeten en samen
kunnen genieten. “Daarom vinden wij
dat het Integratiecafé ook goed in het
straatje past”, vertelt bestuurslid Fred
Mulder. “Door ons kunnen de nieuwe
Nederlanders, of statushouders, in
contact komen met heel Maasbree.
Dat is wat we willen bereiken.”
De vuurdoop van het nieuwe ‘café’
was op vrijdag 6 april. Zeven dames

(van wie vier statushouders) en drie
mannen (twee statushouders) waren
aanwezig bij de bijeenkomst die
werd bedacht door het Maasbreese
Taalcafé en wordt gefaciliteerd door
DDV Maasbree.

Ongedwongen sfeer
en veel lachen
“Verschillende vrijwilligers van
het Taalcafé hadden aangegeven bij
de dorpsondersteuner dat ze naast
hun wekelijkse bijeenkomst graag
nog wat meer wilden doen voor de
statushouders dan alleen de taal
leren”, vertelt Marion Manders, coach
binnen DDV Maasbree. “Ze wilden
vooral iets doen met handwerken.

Daar houden ze wel van. Toen ze bij
ons uitkwamen, was het zo geregeld.”
Amanda Bester is taalcoach en
inmiddels ook vrijwilligster bij de
DDV. Ze was ook aanwezig bij het
Integratiecafé. “Ik vond het een groot
succes. Er waren drie dames van
Syrische afkomst, eentje uit Thailand
en de anderen waren geboren
Nederlanders. Omdat het divers is,
moet iedereen wel Nederlands praten.
Daar leren de nieuwe Nederlanders
heel veel van. Het was ook echt
gezellig. Er werd veel gelachen.
Het is een meer ongedwongen
sfeer dan bij het Taalcafé. Je ziet dat
de statushouders zelf al praatjes
aanknopen. Er wordt gepraat over
de gebruiken van de verschillende

culturen en de hobby’s van de dames
en heren. Ze leren elkaar steeds
beter kennen.” Fahima was één van
de aanwezige nieuwe Nederlanders.
Het is volgens haar lastig om te
communiceren met de Nederlanders,
maar het was hartstikke leuk. “Het is
lastig voor ons om hele zinnen te
maken, maar met woordjes gaat het
al best goed. We willen heel graag
Nederlands leren en hier kunnen we
oefenen.” De dames waren vooral aan
het haken en mandala’s in aan het
kleuren. De mannen waagden zich
aan een potje kaarten. Gezien de vele
lachsalvo’s en onderlinge gesprekken
was het volgens de organisatie een
geslaagde eerste editie van het
Integratiecafé.

Plannen afgewezen door clusterbestuur

Toch geen huisartsen in
Beringse kerk
De kerk in Beringe wordt toch niet gedeeltelijk verbouwd om twee huisartsen te kunnen huisvesten. Dat was het plan van het Vincentius cluster,
waar de kerk onder valt, en dorpscoöperatie Steingood, maar het clusterbestuur besloot de stekker uit het project te trekken. “Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar voor ons om door te gaan.”
Dorpscoöperatie Steingood liet
in augustus weten een gedeelte van
de kerk te willen gaan huren en om
te bouwen tot gezondheidscentrum
waar twee huisartsen zich in konden
vestigen met hun praktijk. Het priesterkoor zou dan omgebouwd worden
tot een grote kapel waar de diensten konden blijven plaatsvinden. De
pastorie zou een ontmoetingsruimte
worden voor dorpsbewoners.
“We waren al 2,5 jaar bezig met
onderhandelen over het gezondheidscentrum, maar in januari liet
het clusterbestuur weten te stoppen
met het plan”, laat Sjaan van Horen
van Steingood weten. “Het duurde
allemaal al erg lang en we waren al
bang dat dit ging gebeuren, maar
het nieuws sloeg toch in als een bom
bij ons. Alle plannen waren klaar,
maar blijkbaar was dat voor het clus-

terbestuur niet voldoende. Ze denken
daar niet aan Beringe, maar aan geld.”

Te korte
huurcontracten
Jos van Hal, lid van het clusterbestuur, laat weten dat het cluster
de beslissing om te stoppen met
het plan lag aan het feit dat er nog
veel onduidelijk was. “Er was geen
businessplan en de dorpscoöperatie
wilde met organisaties en bedrijven
die zich in het gezondheidscentrum
wilden vestigen, een huurcontract
van twee jaar aangaan. Dat vinden
wij te kort. Dan zit de Beringse
parochie over twee jaar misschien
met een verbouwde kerk die niet
meer gebruikt wordt. Dat willen
we de Beringse gemeenschap niet
aandoen.”

Volgens het clusterbestuur zou de
komst van de huisartsen ook betekenen
dat er geen subsidie betaald zou worden door de gemeente, omdat zij geen
overheidssteun aan commerciële instellingen wil verlenen. Van Hal: “Er moet
voor een groot bedrag verbouwd
gaan worden (200.000 euro, red.).
Zonder subsidie lukt dat niet. We hadden onvoldoende gegevens en zekerheden om het plan door te kunnen
zetten zonder te veel risico te nemen.”

‘Toekomst kerk
nu onzeker’
Van Horen denk dat het wél een
verantwoord risico was geweest.
“We hadden volgens mij wel alle plannen op orde en goed uitgewerkt en
we hadden het geld. Er was ook een
rekenplan waaruit bleek dat we uit de

kosten zouden komen. We konden
alles onderbouwen.” Wat Van Horen
vooral jammer vindt, is het feit dat
de toekomst van de kerk nu onzeker
is. “Wat nou als er over tien jaar niemand meer naar de kerk gaat? Wat
gebeurt er dan met de kerk? We wilden als dorpscoöperatie de toekomst
van het pand veiligstellen en er iets
in vestigen waar de Beringse bevolking profijt van zou hebben. Dat gaat
nu niet door.”
Eén van de huisartsen haakte
volgens Van Horen af toen het
besluit van het cluster lang op zich
liet wachten. De ander, Jolanda
Verstraten, besloot een ander pand
in Beringe te betrekken met haar
praktijk. Die huisartsenpraktijk,
gelegen aan de Peelstraat, gaat in
oktober open, zo liet Verstraten op
Twitter weten.
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Modeshows en
auto’s kijken

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

Modellen met de nieuwste voorjaarsmode
en auto’s die gezien mochten worden, namen
zondag 8 april het centrum van Panningen
over tijdens het evenement Fashion&Cars.
Dit voorjaarsevenement werd ook dit jaar
weer georganiseerd door de Panningse
promotieorganisatie Thuis in Panningen en
ondersteund door diverse ondernemers uit
het centrum. Er waren modeshows, op het
Raadhuisplein stonden oldtimers te glimmen
in de zon, er was live muziek en er waren
demonstraties van onder andere
showdansgroep Let’s Do It uit Meijel,
sportcentrum Balance, balletstudio Susan en
DéDé Danceballet.

Sportgala Peel en Maas

Mark van Dijk wint s porttrofee
Judoka Mark van Dijk heeft vrijdag 6 april de gemeentelijke sporttrofee gewonnen tijdens het jaarlijkse
Sportgala Peel en Maas. Hij kon echter zelf niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen, aangezien hij
voor een judotoernooi naar Berlijn was afgereisd. Van Dijk werd ook talent van het jaar.

en Dirk van Dijk die al twee jaar op
rij Nederlands kampioen zijspan zijn
geworden in hun klasse. De twee jongens verzorgden ook nog een kleine
demonstratie van hun sport op het
podium in DOK6.

De Iedereen-Kan-Sporten-prijs
ging naar Running Blind uit Panningen.
Bij de groep kunnen blinden, slechtzienden en slechthorenden in de regio
Noord- en Midden-Limburg recreatief
rennen.

Knutselarij Maasbree
Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zijn twee creatieve dames die een club gaan oprichten
voor en met mensen zoals jij! Iedereen is bij ons van harte welkom!

Wat doen we

Er kan geknutseld worden met o.a. hout, kleding, poppen, borduren,
schilderen, poppenhuizen of kijkdozen, kaarten, haken, naaien, puzzelen
etc. etc. Je kunt het zo gek niet bedenken en wij doen het!

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen,
bel geheel vrijblijvend voor meer informatie naar:

Agnes 06 12 21 81 47 Jeanine 06 40 78 30 03
Bezoekadres Hagelkruisweg 4, 5993 SC MAASBREE

Hopelijk tot gauw
maken we er met z’n allen een heel gezellige happening van!

Bram en Dirk van Dijk gaven een demonstratie
Mark van Dijk (17) werd eerst
uitgeroepen tot talent van het jaar.
De Egchelnaar won de afgelopen jaar
verschillende toernooien en wist zich
te plaatsen voor de European Cupwedstrijden in Fuenfirola, Zagreb en
Berlijn. Ook werd Van Dijk voor de

tweede keer Nederlands kampioen.
Zijn trainer Mark van der Linden nam
de trofee voor de afwezig Van Dijk in
ontvangst. Via een live-verbinding kon
de zaal toch zien dat Van Dijk de echte
trofee in overhandigd kreeg van zijn
bondstrainer Graat Weber.

Sportman van het jaar werd
springruiter Michel Hendrix. Als beste
sportploeg van het vorige jaar kwam
het eerste damesteam van volleybalclub VC Olympia uit Panningen uit de
bus. De bijzondere waarderingsprijs
ging naar de Meijelse broertjes Bram

Nieuwe beheerder Ankerplaats
Het gemeenschapshuis in Grashoek heeft vanaf 7 mei een nieuwe beheerder. Robin Peeters neemt op die
dag de taken over van Betsie Gommans. Gemeenschapshuis De Ankerplaats plaatste in maart nog een bericht
op de Facebook-pagina dat het dringend op zoek was naar een nieuwe beheerder of beheerster.
Robin Peeters liet op Facebook
weten zin te hebben in zijn nieuwe
baan. “Ik heb de kans gekregen om
een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Ik mag Betsie Gommans opvolgen als
beheerder van het gemeenschapshuis. Komende maand zal ik al wat
oefenen, waarna ik op 7 mei start aan

mijn nieuwe job. Vragen? Ik hoor het
graag. Ik heb er zin in. Tot ziens bij
de Ankerplaats”, schreef de nieuwe
beheerder op zijn Facebook.

DE MOOISTE GRASZODEN!
Speelgazon
slechts
99
2
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Meer info
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Bijzondere bouwwerken
2

Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming
gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken.
Na een korte pauze sinds de Obelisk in Beringe aan bod kwam, wordt nu het volgende bouwwerk uitgelicht.
Dit keer het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.

op niets uitliep”, zegt historicus Ton
Hendricks in de parochiekroniek die hij
in 1990 schreef vanwege het 40-jarig
jubileum van de kerk in het dorp.
Tot 1969 had Kessel-Eik geen
gebouw dat voor een gemeenschapshuis door kan gaan. Het was rector Wouters van het rectoraat (later
parochie geheten) die het voortouw
nam om er een te realiseren, aldus
Hendricks in zijn kroniek. Met hulp van
gemeentelijke subsidie kon het eigen
gemeenschapshuis er komen. Rector
Wouters vormde een stichtingsbestuur, samen met aannemer en mede-
kerkbestuurslid Chr. Op ‘t Roodt en zes
leden van de drie buurtverenigingen:
Jos Vromans, Frans Muurmans, Harry
Veuglers, Ton Kuypers, Toon Bergs en
Tony Bruijnen. Als negende bestuurslid
werd Piet Niessen aangetrokken, die
ook betrokken was bij de kerk.

Directiekeet voor
17.605 gulden
Het gemeenschapshuis anno november 1969
(Foto: Gemeente Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Het Kessel-Eikse dorpshuis in 1989
(Foto: Gemeente Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Het gemeenschapshuis van
Kessel-Eik begon als houten
noodgebouwtje met een zaal en
werd rond 1965 gebouwd aan de
Lindelaan bij de kerk. Een echt

gemeenschapsgebouw was er toen
nog niet. De activiteiten die in het
dorp georganiseerd werden, vonden
plaats in de twee cafés en de noodwoningen die gerealiseerd waren.

Ook de bejaardenvereniging had er
een plek. “Er werd steeds uitgezien
om een geschikt gebouw voor KesselEik op de kop te tikken, maar diverse
moeilijkheden waren oorzaak dat alles

Vier
generaties
Heijmans

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

De familie Heijmans uit
Panningen is sinds kort een vierde
generatie rijker. In februari werd
namelijk Liam geboren, de zoon
van Tim Heijmans (27) die in
Utrecht woont. Liam is de achterkleinzoon van overgrootopa
Lambert Heijmans (76) uit
Panningen en de kleinzoon van opa
Tom (53) uit Panningen.

In maart 1969 werd in Roermond
voor 17.605 gulden een grote directiekeet gekocht. Er moest centrale
verwarming worden geïnstalleerd,
elektriciteit en kelders worden aangelegd, meubelen, gordijnen, toiletten worden gekocht en schilderwerk
gedaan. “Het gebouw had een oppervlakte van 30 bij 10 meter, met een
dansoppervlakte van 100 vierkante
meter. Hoewel de naam notarieel is vastgelegd als parochiehuis,
wordt het in de volksmond steeds
gemeenschapshuis genoemd”, schrijft
Hendricks.
Diverse bedrijven uit het dorp en
Kessel-Eikenaren hielpen mee de keet
te vervoeren, het terrein bouwklaar
te maken en de keet helemaal klaar
te maken voor gebruik. Op 22 november werd het parochiehuis officieel
geopend door wethouder Sieben.
Twee jaar later, in 1971, werd het
gemeenschapshuis flink uitgebreid.
Er werd een houten gebouw van
8 bij 5 meter aangebouwd, waar
de openbare bibliotheek werd
ondergebracht. De keuken werd
gemoderniseerd, er kwam een
telefooncel en een opslagruimte die
ook als kleedkamer werd gebruikt.

“Ook kreeg men de beschikking
over twee biljarttafels, twee
voetbalspellen, verschillende
pingpongtafels en talrijke andere
spellen.”
Begin jaren 80 besloot het
stichtingsbestuur te onderzoeken
of het dorpshuis kon worden uitgebreid, gerenoveerd of helemaal
vernieuwd. “In eerste instantie
was het gemeentebestuur niet
erg enthousiast, omdat toen nog
volop de discussie aan de gang
was over het stichten van een
sporthal”, aldus Hendricks. In 1982
werd besloten geen sporthal te
realiseren en konden de plannen
voor het parochiehuis worden
doorgezet. Een renovatie zou ruim
200.000 gulden kosten, nieuwbouw slechts 100.000 gulden na
aftrek van diverse subsidies van de
gemeente en provincie en doordat
het kerkbestuur de grond beschikbaar stelde. Het stichtingsbestuur
sloot een lening af voor de 100.000
gulden, waarna werd gestart met
de bouw. In november 1983 werd
het nieuwe gebouw geopend.
Inmiddels bestaat het
gemeenschapshuis in de huidige
vorm al ruim dertig jaar. In die
tijd is er vrijwel niets veranderd.
Onlangs is begonnen met de
renovatie, die hard nodig is om
het gebouw ook in de toekomst
te kunnen blijven gebruiken. In
februari stelde de gemeenteraad
van Peel en Maas 810.000 euro
subsidie beschikbaar hiervoor.
Daarmee wordt onder meer een
dorpsdagvoorzieningsruimte,
ontmoetingsruimte, entree en
keuken gerealiseerd. Ook wordt
de toegankelijkheid voor
mindervaliden verbeterd, komen
er geluidsisolerende schuifwanden,
worden het plafond, vloeren
en toiletgroepen vernieuwd en
wordt het pand energiezuiniger.
Het vernieuwde gemeenschapshuis
moet in augustus klaar zijn.
Bron: Ton Hendricks; ‘Parochiekroniek,
ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de bouw van de kerk te KesselEik’, samengesteld door A. Hendricks
(september 1990).
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CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas

Gesprekken over coalitie met 23 van 27 zetels
De coalitie in de nieuwe gemeenteraad van Peel en Maas wordt waarschijnlijk toch gevormd door drie partijen. Lijsttrekker Wim Hermans van het CDA liet donderdag 5 april in een verklaring weten met de VVD en Lokaal
Peel&Maas om tafel te gaan. Daarmee zou de coalitie 23 van de 27 zetels gaan bezitten.
Tijdens een eerdere persconferentie
vóór Pasen werd nog gemeld dat drie
mogelijke coalities werden onderzocht:
CDA en VVD, CDA en Lokaal Peel&Maas
en CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD. Toen
gaf CDA-lijsttrekker Wim Hermans, die
ook het voortouw neemt in de coali-

tiebesprekingen, aan dat de voorkeur
uitging naar een tweepartijen-coalitie.
Uit de gesprekken die na Pasen werden
gevoerd, kwam het besluit dat de drie
partijen samen verder gaan praten over
het vormen van een coalitie waarvan
de drie betrokken partijen deel uitma-

ken. Volgens Hermans doet de driepartijen-coalitie het meest recht aan de
wens van de kiezer. “Het is een goede
basis om de inhoudelijke overeenkomsten ten uitvoer te brengen”, laat hij
weten. De oppositie zou met een dergelijke coalitie in totaal vier zetels heb-

ben; drie van PvdA/GroenLinks en één
van AndersNu. PvdA/GroenLinks vindt
een dergelijk kleine oppositie niet zo’n
goed idee, aldus lijsttrekker Annigje
Primowees. “De toekomstige coalitie
krijgt zo weinig tegenspraak en kan ons
volledig negeren als zij dat wil. Dat is
geen democratie. We willen allemaal
het beste voor Peel en Maas, maar onze
meningen verschillen inhoudelijk over
wat dan het beste is. Mensen hebben

ook op ons gestemd, dus we blijven
onze mening uiten.” Peter Craenmehr
van AndersNu vindt een grote meerderheid prima. “Als we alles netjes
bespreekbaar maken, iedereen in zijn
waarde laten en positief maar kritisch
blijven denken, zegeviert de democratie. Ik blijf mijn mening kenbaar maken,
want daarvoor ben ik de politiek in
gegaan. Het gaat uiteindelijk om gelijk
krijgen, niet om gelijk hebben.”

HALLO in Nieuw-Zeeland

Rennen door de bossen
De internationale, tweedaagse hardloopwedstrijd Canicross werd in het weekend van zaterdag 7 en
zondag 8 april gehouden in de Heldense Bossen in Helden. De honden voorop, de deelnemers er rennend, fietsend of steppend achteraan. Met snelheden van 20 tot wel 35 kilometer per uur gingen de
duo’s door de zonovergoten bossen. De deelnemers waren afkomstig uit Nederland, België, Duitsland
en Frankrijk. Ook uit Peel en Maas deed een enkele inwoner mee. Bij het steppen op zondag bij het
AAA-wedstrijdcircuit werd Theo Smedts uit Baarlo met zijn hond Gallum elfde bij de mannen.

Huub en Marie-José Maessen uit Baarlo trokken in januari en
februari door de prachtige natuur van Nieuw-Zeeland. Hun zoon Rik
en dochter Roos verblijven al enige tijd in het land en daarom
besloot het Baarlose echtpaar het land te komen verkennen.
Op Shelly Beach op het schiereiland Coromandel gingen ze met hun
kinderen op de foto. “Samen hebben we nog een aantal weken op
het Zuidereiland rondgereisd. Daarna gingen we weer terug naar
het koude Baarlo”, aldus Huub en Marie-José.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

MEDEWERKER TOEZICHT

Als medewerker toezicht hou je een oogje in het zeil op
de spelende kinderen & jongeren en zorg je er voor dat de
speelwerelden schoon en veilig zijn. Beleving staat hoog
in het vaandel en als medewerker toezicht draagt jouw
servicegerichtheid daar een grote steen aan bij.

medewerker balie (ontvangst & shop)
Als baliemedewerker zorg jij voor een hartelijk ontvangst en
een correcte afhandeling van de kaartverkoop. Daarnaast zorg
je voor een aantrekkelijke shop, assisteer je bij het maken van
green screen foto’s en de verkoop hiervan.

SúPER MAKKELIJK SOLLICITEREN!
Lijkt het jou leuk om in het gezelligste team van Sevenum te werken?
Solliciteer dan snel!
Geen gedoe, lekker makkelijk.
Bij ons kun je solliciteren door ‘gewoon’ een berichtje te sturen naar:
personeelszaken@formule5975.nl

06 153 11 007

PSSTT...

Laat de acteur/actrice in jou naar
boven komen en breid je job uit met:

ENTERTAINMENT

Spelen van characters & opvoeren van shows

Maar ook met de ambitie anderen iets te
leren kun je je job nog leuker maken:

SPORT

Deel je tips & tricks op het gebied van
free-runnen, trampolinespringen,
skateboarden en/of BMX-en.

FEC
SEVENUM
Family Entertainment Center
voor meer informatie kijk op:
www.fecsevenum.nl

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergesplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
T.k. gevraagd landbouwmachines
wentelploegen, spitmachines, kiepers,
mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, tractor, veepaardentrailers enz. 06 19 07 69 59.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen, nieuwe oogst annabel
aardappelen, vastk uit Cyprus en
vollegrond- en kasgroenten. Vers en
niet duur, 1kg prei 1euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Shopmedewerker parttime.
Total Sevenum is op zoek naar 2
shopmedewerkers parttime, voor
+60/70 uur per maand. Bij interesse cv
mailen naar: manager.bos@retailbnl.com
info: 06 11 01 27 77.
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Haar wereld was wat kleiner
zonder woorden toch intens
haar wereld was wat anders
de wereld van…
een prachtig mens

Mia van de Pasch-Peeten
* Maasbree, 10 mei 1937
echtgenote van

† Helden, 5 april 2018

Jan van de Pasch

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

lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma van
Beringe: John en Wendy
Anna
Chris
Tessa
Helden: Petra en René
Jessie en Luuk
Ruud
Guus
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Te huur landbouwgrond
opp. 1.3 ha en 1 ha omgeving Baarlo.
Tel. 06 20 67 44 75.

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

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Te huur sfeervolle vrijstaande
woning met event. opslagruimte en
royale tuin nabij centrum Baarlo.
Tel. 077 477 22 76.

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van mam op donderdag 12 april om 11.00 uur in de kerk van
de H. Joseph te Beringe.
Wij begeleiden mam in besloten kring naar het crematorium
in Blerick.
Wij danken alle medewerkers van Ruijsstraat 78 voor de
liefdevolle verzorging in de afgelopen jaren.

† 31-3-2018

Pap, schoonvader en opa van
Meijel Dré en Kim
Gijs en Marlot
Panningen

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Dankbetuiging
Zonder Jan, pap, opi is alles anders. Het deed ons echter goed dat
we zoveel lieve blijken van meeleven mochten ontvangen na het
overlijden en bij de uitvaart van

Jan Smets

Hartelijk dank daarvoor.

Echtgenoot van

Truus Derikx - Kuijpers

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

www.janssenuitvaart.nl

Piet Derikx
* 11-2-1945

U I T VA A R T Z O R G

Correspondentieadres: Jan van de Pasch,
Baarloseweg 11c, 5988 NL Helden

Te koop bergschoenen,
2 paar stevige bergschoenen maten
41 en 39. Samen 45 euro.
Tel. 077 307 88 15.

Als het leven niets meer te bieden heeft, is rusten goed

HAN-MARK
ARENDSE

Maasbree, april 2018

Mia
Yvonne en Roelof, Indji
Henri en Angela, Jaime, Daine

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 15 april om 11.00
uur in de kerk van de H. Aldegundis te Maasbree.

Lea en Ruud
Guus en Bart

Donk 15, 5768 XM Meijel
Nadat we bij de visvijver en langs de akkers zijn geweest,
hebben we op zijn verzoek in besloten kring afscheid genomen.
Dr. Habets en Dr. de Louw, heel veel dank van Piet en van ons.

Ich huur de vuugelkes weer fluite,
woor het maar lente,
dan zal ich mich vast baeter veule.
Lies

Lies Rutten - van Kimmenade

Weert, * 17 november 1928

Dankbetuiging
Een kaart, een woord, een handdruk, uw
aanwezigheid bij de uitvaartdienst. Dit
alles heeft ons zoveel goedgedaan na het
overlijden van “os mam” en oma

Jacques Rutten †
Uit aller naam
Familie Rutten

De afscheidsdienst heeft in crematorium Weerterland
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Familie Rutten
Veldm. Montgomeryhof 44, 5981 ER Panningen

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

Mia Keiren-Martens
Het was hartverwarmend.
Wij danken u allen hiervoor.
Kinderen en kleinkinderen
Helden, april 2018

Venlo, † 4 april 2018

echtgenote van

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

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

Dankbetuiging

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Voor al het medeleven en belangstelling na het overlijden
van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Dien Haenen - Engels
zijn wij u zeer dankbaar.
Uitvaartverzorging

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Familie Haenen

regio Peel en Maas

De zeswekendienst voor moeder is op zondag 15 april 2018
om 11.00 uur in de H. Aldegundiskerk te Maasbree.

info@vanderlaan-uitvaart.nl

077-3874141

www.vanderlaan-uitvaart.nl
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Rechtbank van Den Bosch

Beringnaar
veroordeeld voor
ontucht
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00
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Adver torial

Ik golf met veel plezier
op de Golfhorst!

Een 20-jarige man uit Beringe is op maandag 9 april door de rechtbank
van Den Bosch veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf na het
plegen van ontucht met een minderjarig meisje in 2017. Het Openbaar
Ministerie had drie jaar cel geëist voor verkrachting van het toen 14-jarig
meisje, maar de rechtbank achtte die aanklacht niet bewezen.
De ontucht tussen de toen
19-jarige Beringnaar en het 14-jarig
meisje uit Beek en Donk vond plaats
in de woonplaats van het minderjarige
slachtoffer in januari 2017. De twee
kenden elkaar al uit een woongroep
waar het meisje eerder verbleef.
Na de periode bij de woongroep
hadden ze geen contact, totdat het
meisje een vriendschapsverzoek
op Facebook kreeg van de jongen.
Na gesprekken spraken de twee tot
twee keer toe af. In de auto van de
veroordeelde jongen vond vervolgens
de ontucht plaats.

Facebook gehackt
volgens Beringnaar
De Beringnaar verklaarde dat hij
het meisje helemaal niet kent en dat
zijn Facebook gehackt was toen de
berichtjes verstuurd werden. Ook een
vriend van de dader stuurde na de
ontucht berichtjes naar het slachtoffer
met daarin het dreigement om een
naaktfilmpje van het minderjarige
meisje, gemaakt door de Beringnaar,
op internet te zetten als ze niet

met hem wilde afspreken. Ook de
vriend verklaarde gehackt te zijn
op Facebook. De rechtbank acht het
bewezen dat de jongen het slachtoffer
wel kende en uit de gesprekken tussen
de twee bleek dat de Beringnaar op
de hoogte was van de leeftijd van het
meisje. De rechtbank achtte het echter
niet bewezen dat het meisje tegen
haar wil in seks heeft gehad met de
Beringse jongen, waardoor hij werd
vrijgesproken van verkrachting. Wel
werd volgens de rechtbank ontucht
bewezen.

Negen maanden
De verdachte heeft volgens de
rechtbank “een grote inbreuk gemaakt
op de persoonlijke levenssfeer van
het slachtoffer en haar lichamelijke
integriteit aangetast”. Ook het feit
dat de jongen slechts uit was op de
bevrediging van zijn eigen seksuele
behoeften, wordt hem door de rechtbank zwaar aangerekend. De rechter
besloot uiteindelijk de Beringnaar een
gevangenisstraf van negen maanden
op te leggen, waarvan zes maanden
voorwaardelijk.

Meeste miljoenenwoningen in Kessel

Venloseweg Maas
bree ‘duurste straat’
van Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas heeft er in 2017 een miljoenenwoning bij
gekregen. Dat is gebleken uit onderzoek van Calcasa, een databedrijf voor
de vastgoedmarkt dat de huizenprijzen in heel Nederland onderzoekt.
Ook berekende het bedrijf dat de Venloseweg in Maasbree de duurste
straat van de gemeente is en de Markt in Panningen de goedkoopste.
Het statistische analysebedrijf
berekent elk kwartaal de prijzen van
koopwoningen in alle provincies,
gemeenten, wijken en buurten van
Nederland. Hierbij wordt niet gekeken
naar de grootte van de woning, maar
enkel naar de prijs. Daarnaast is het
bedrijf bij het selecteren van de duurste en goedkoopste straten uitgegaan
van straten met minimaal vijftig koopwoningen.

Markt Panningen
goedkoopste straat
De duurste straat van de
gemeente Peel en Maas is volgens
Calcasa de Venloseweg in Maasbree.
Een woning is daar gemiddeld 370.000
euro waard. Koopwoningen aan de
Venloseweg kosten gemiddeld ruim
twee keer meer dan in de goedkoopste straat van de gemeente
Peel en Maas. Wonen aan de Markt
in Panningen, in het winkelcentrum,

kost gemiddeld namelijk slechts
180.000 euro. Daarnaast blijkt uit de
cijfers dat Peel en Maas in 2017 een
miljoenenwoning erbij heeft gekregen. In 2016 stonden er nog maar vijf
woningen in de gemeente met een
waarde van minimaal 1 miljoen euro,
in 2017 zijn dat er dus zes geworden. Het dorp in de gemeente met de
meeste miljoenenwoningen is Kessel.
Daar staan drie woningen die meer
dan 1 miljoen euro waard zijn. Het
gaat hierbij om koopwoningen waarvan Calcasa de waarde heeft bepaald.
Het databedrijf onderzocht ook de
woningen in de rest van Nederland.
De duurste straat van Nederland ligt
in 2017 opnieuw in Wassenaar. Aan de
Groot Haesebroekseweg is een woning
gemiddeld 2,5 miljoen euro waard.
Dat is zo’n 31 keer meer dan in de
goedkoopste straat van Nederland,
de Tholensstraat in Terneuzen, waar
een woning gemiddeld slechts
80.000 euro kost.

Wim Grommen
Waarom gaan golfen? Voor mijn vrouw en mij
was het belangrijk om na een intensieve periode in
de zakelijke wereld de tijd zinvol in te gaan vullen
waarbij inspannen, ontspannen en genieten van spel
en natuur belangrijk was. Wij kwamen daarbij uit bij
de sporten beugelen (vooral in de winterperiode) en
golfen (het hele jaar).
Bij het golfen geniet je niet alleen van je eigen
spel maar zeker ook van de baan. De natuur: de fauna
en flora zie je dan in een geweldig perspectief terwijl
je met je medespelers maar een klein onderdeel
daarin bent. De lichamelijke inspanning zorgt voor
een basisconditie, zodat je fitter door het leven
gaat. De Golfhorst is een uitdagende golfbaan met
mooie bomen, water en een berg van waaruit je een
prachtig uitzicht hebt over de wijde omgeving.

Na het behalen van mijn golfvaardigheidsbewijs
ben ik met een goede kennis wekelijks gaan golfen.
Niet dat we deelnamen aan wedstrijden, maar om
gezellig, bij goed weer, een baantje te lopen. Na deze
periode ben ik gaan deelnemen aan de wekelijkse
verenigingswedstrijden. Ook bij iets minder weer
loop je dan de baan met je medespelers en Hole 19
(de bar!) ‘dwingt’ je bijna om aanwezig te zijn.
Gezelligheid en ervaringen uitwisselen staan dan
centraal. Nieuwe sociale contacten vormen een
drijfveer om aanwezig te zijn. Dan ervaar je ook
hoeveel uren vrijwilligers in een vereniging steken.
Je voelt bijna de noodzaak om iets bij te dragen aan
deze activiteiten. Ik heb dat voor de komende 4 jaar
ingevuld door de functie van penningmeester op me
te nemen.

Naast een mooie uitdagende baan is er een
gezellige vereniging actief die de behoeftes invult van
de leden. Allerlei spelvormen en wedstrijden worden
georganiseerd op zowel de kleine baan als op de
grote baan. Groepen vrijwilligers zijn actief om een en
ander te bedenken en samen met de overige leden in
te vullen.

Raamweg 8, 5966 RM America
077 464 90 70
info@golfbaandegolfhorst.nl
www.golfbaandegolfhorst.nl

GOLFSCHOOLMember

anden

* 6 ma

-

€ 300,

n

aande

* 12 m

-

€ 500,

Maak kennis met de golfsport en de Golfhorst!
* Lespakket 12 groepsgolflessen voor de startende golfer
* Onbeperkt golfen op de PAR3baan voor 6 of 12 maanden
* Géén Inschrijfkosten
* Géén opzegtermijn
Wilt u meer informatie, informeer bij de receptie van Golfbaan de Golfhorst of neem contact op met
Remo Kuijpers Golf Tel. 06-81280802/info@rkgolf.nl
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Veel optredens bij kermis in Helden
Het Mariaplein is van vrijdag 13 tot en met dinsdag
17 april weer gereserveerd voor de Heldense kermis.
Vijf dagen lang kunnen kinderen genieten van de
attracties en grijpautomaten die te vinden zijn op het
plein midden in het dorp. Voor de iets oudere bezoekers hebben de verschillende horecagelegenheden een
programma gemaakt met livemuziek en optredens.
Naast Apollo komt dit jaar geen grote feesttent te
staan. Wel komt er tegen ‘t Café aan een tent te staan en
is er voor Apollo, het Centrum en ‘t Café een eigen programma opgesteld. “We hebben sinds twee jaar ‘t Café en
vorig jaar hebben we nog voor een grote tent gekozen”,
vertelt Stephan Janssen van ‘t Café. “Dit keer wilden we het
iets anders indelen en verlengen we met een tent tegen
de kroeg aan de ruimte in het café. Zo hebben we met de
discotheek en zaal Centrum drie grote ruimtes.” Optredens
in de verschillende ruimtes zijn er van onder meer dj Jean
en dj Paul van de Laar, Stef Ekkel, De Teddyboys, Jebroer,
Lampegastuh en The Classics Revival Band.
Café De Pool heeft ook een tent bij de kroeg staan en
heeft ook vijf dagen vol optredens klaar staan. Zo komen
Deepcrash, Venny & Krulle, Mike Kanders, Wesley Klein,
Marleen Rutten, Big Benny en De Brabanten langs op het
podium. Bij café De Zoes is op vrijdag en zaterdag de zaal
gereserveerd voor optredens van twee bands.
De kermis in Helden is de eerste van het jaar in de
gemeente Peel en Maas.
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Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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GEPLUKT Mariëtte Bijlmakers
Mariëtte moest noodgedwongen stoppen met het kinderkoor vanwege
stembandproblemen, maar sinds vijftien jaar dirigeert ze weer een aantal koren, waaronder de damesgroep
Breetse Bluf.

Stenen huis amper
gemist

Als moeder van vier kinderen en oma van zeven kleinkinderen is Mariëtte Bijlmakers (63) uit Maasbree gewend aan veel gezelligheid om zich heen.
Ze werkte lange tijd in het basisonderwijs en muziek is de rode draad in haar leven. Hoewel ze opgroeide in Nederweert, is Maasbree al vele jaren haar
thuis. Deze week wordt Mariëtte geplukt.
tijd ook al pianolessen.” Het was dus
niet gek dat ze op een zeker moment
met vijf gezinsleden in de harmonie
speelden. Zelf speelde ze eerst hoorn
en later bariton. “Omdat ik me echter
meer ben gaan toeleggen op zingen

Mariëtte groeide op in een groot
gezin in Nederweert en kwam al
vroeg in aanraking met muziek: “Het
was bij ons gebruikelijk dat we vanaf
ons zesde jaar blokfluitles volgden,
bovendien kreeg ik vanaf die leef-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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en dirigeren, ben ik het helaas verleerd. Ik kan er niets meer van.”

Koor in toom
houden
Begin jaren 70 ontmoette ze haar
huidige partner Henk Bijlmakers (61)
in het uitgaansleven van Nederweert.
Ze trouwden en gingen samenwonen
in Blerick, waar Mariëtte als
kleuterjuf aan het werk ging. Naast
haar baan volgde ze in Den Bosch
de opleiding tot vakleerkracht
muziek. “Op onze school werd niets
van muziek aangeboden. Ik wilde
hier graag verandering in brengen
en richtte zelf een muziekklasje
op. We waren bezig met ritme,
beweging, zingen: echt algemene
muzikale vorming. Toen ik voor mijn
opleiding het praktijkexamen moest
afleggen, kwamen ze helemaal
vanuit Den Bosch hierheen om mij te
beoordelen.”
Mariëtte en Henk kochten eind
jaren 70 een huis in Maasbree en een
paar jaar later werden ze gevraagd
om het kinderkoor van Maasbree te
gaan leiden. Mariëtte dirigeerde, Henk
begeleidde op de piano en samen
hielden ze het koor in toom. Dit koor,
De Breetse Krekeltjes, is nog steeds
een begrip in Maasbree. “In onze
hoogtijdagen hadden we zo’n zeventig kinderen onder onze hoede. Er was
zelfs eens een open repetitie waar
zoveel kinderen op afkwamen, dat

we het een halt toe moesten roepen.”
Ze herinnert zich mooie momenten,
zoals een uitwisseling met een Pools
kinderkoor waarbij ze met de hele
groep in bussen naar Polen afreisden.
Alle kinderen werden ondergebracht
bij Poolse gezinnen. “Ik weet nog dat
we er in de kerk zongen. Het was alsof
we terug in de tijd waren gegaan:
alles was daar nog precies zoals het
vijftig jaar geleden in Nederland was.”

Ook de twee zoons van Mariëtte
en Henk werden opgevoed met
muziek. Zoon Ward werd in 1982
geboren en twee jaar later volgde
Boy. “Als baby nam ik Ward altijd mee
naar koorrepetities en toen ik later
dwarsfluitles volgde, ging Boy met me
mee”, vertelt Mariëtte. “Hij viel vaak
aan mijn voeten in slaap.” Nadat dochters Anne (32) en Desiree (30) volgden, bleef Mariëtte zo’n tien jaar thuis
voor de kinderen. “Ik wilde graag een
parttime baan, maar dat was in die
tijd helaas niet zo vanzelfsprekend.”
Mariette is in haar vrije tijd ook
nog graag creatief bezig. “Ik ben dol
op schilderen en het opknappen van
spullen en ik bezoek dan ook graag
kringloopwinkels.” Een oud schilderij wordt opnieuw beschilderd en
een vaas krijgt een gemozaïekt jasje.
“Het is toch fijn als die spullen een
tweede leven krijgen?”
Momenteel wordt er flink
gebouwd aan de nieuwe levensloopbestendige woning van het
Maasbreese stel en al die tijd hebben
ze in het kleine maar knusse tuinhuisje op het bouwterrein gewoond.
“Zelfs met -10 graden hebben wij het
warm gehad.” Ze hebben de luxe van
een stenen huis amper gemist. Ook de
kleinkinderen komen maar wat graag
in het kleine tijdelijke onderkomen.
“Ze vinden het helemaal geweldig om
in een hoop gele zand te spelen en
zelfs met een zeem en een spons vermaken ze zich kostelijk. Er hoeft niet
altijd veel speelgoed te zijn, zo blijkt
maar weer. Maar als het huis af is over
een tijdje, kunnen we eindelijk weer
met het hele gezin aan tafel zitten, dat
is wel iets waar ik echt naar uitkijk!”

Calibrachoa

Calibrachoa
Festival Colours.
Diverse kleuren
Calibrachoa
in een pot.Festival Colours.
Calibrachoa
Ø 12 cm.
Diverse
kleuren in een pot.
stuks
Ø312
cm. 3 8.97
stuks 8.97
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tico Janssen
15 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Waar dagdroom je het meest over?
Over mijn toekomst. Het belangrijkste
wat ik later wil, is dat ik gelukkig
ben. Dat wil ik worden door een
goede baan, een vriendin of vrouw
en kinderen te hebben. Ik wil
later opticien worden of iets met
mediavormgeving gaan doen.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik zou veel vrienden uitnodigen en
met hen zo veel mogelijk feesten.
Eerlijk gezegd zou ik dan alles doen
wat ik normaal niet zou mogen, als
mijn ouders wel thuis zouden zijn.

Wat is nummer 1 op je bucketlist?
De loterij winnen, zodat ik alle
andere dingen op mijn bucketlist
kan gaan doen. Zoals naar een
wensballonnenfestival gaan, mijn
ouders teruggeven wat ze allemaal
aan mij hebben gegeven en op een
struisvogel zitten in Australië.
Welke soort boeken lees je graag?
Ik lees bijna geen boeken. Wanneer ik
echter wel boeken lees, zijn het
spannende actieboeken. Vaak is het
zo dat van een boek ook een serie
of film is gemaakt en in die gevallen
vind ik het leuker om de serie of film
van een boek te kijken.
Wat kies je? Alleen nog maar
avondeten eten, of alleen nog
maar lunchen?
Alleen nog maar avondeten, want

aan
Tico Janssen

dan kan je meer eten dan bij de
lunch. Het avondeten varieert meer.
Voor de lunch eet ik niets of alleen
maar boterhammen.
Wat kies je? Je moet voor altijd
buiten blijven of voor altijd binnen
blijven.
Voor altijd buiten blijven. Dan kun je
meer van de wereld zien en dan is
het leven niet zo saai als wanneer
je je hele leven binnen zou moeten
blijven zitten.
Houd je meer van kou of meer van
warmte?
Warmte, want stel je voor dat ik
inderdaad alleen nog maar buiten
mag komen, dan zou ik liever in de
warmte leven, zonder regen, dan
in de kou. Als de zon schijnt word
je ook nog eens bruin. Wanneer ik

VAKGARAGE
PEETEN BV

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
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reneNH
22 37 12
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naar school moet fietsen en het koud
is, bevriezen mijn handen en dat
gebeurt in de warmte natuurlijk niet.
Welk(e) feest(dag) is jouw
favoriet?
Mijn verjaardag, want dan krijg ik
cadeautjes en dan zie ik mijn familie.
Mijn familie zie ik namelijk alleen
met verjaardagen.
Wat vind jij een fijn gevoel?
Het fijnste gevoel is wanneer je na
een lange dag in je bed kan gaan
liggen, nadat je hebt gesport en
gedoucht.
Met welke bekende zou jij graag
een dag door willen brengen?
Lil Pump, want hij heeft genoeg geld
om er één dag alles mee te doen wat
je wilt doen. Ik zou van zijn geld van
alles van Gucci kopen en een mooi
Rolex-horloge uitzoeken.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik zou nooit meer met dingen naar
leraren willen gooien. Ik kom ervan
in de problemen en dat is het niet
waard. Ook is het niet leuk voor de
leraren zelf.
Ben je bijgelovig?
Nee, want de dingen waar
bijgelovigen in geloven, zijn niet
wetenschappelijk bewezen. Ik heb
bijvoorbeeld vaker zwarte katten
aangekeken en ik kreeg geen
ongeluk.
Als er een bepaalde dag was die je
zou kunnen herbeleven, welke dag
zou dat zijn?
De laatste dag dat ik mijn oma heb
gezien. Mijn oma is in 2013 overleden
en ik heb toen geen afscheid van
haar kunnen nemen, omdat ik bang
was voor de dood en haar toen niet
ben gaan bezoeken. Als ik die dag
zou kunnen herbeleven, zou ik wel
afscheid van haar nemen.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
In 2011 ben ik naar Florida in de
Verenigde Staten geweest. We zijn
er vier weken geweest en hebben
rondgereisd door de hele staat.
We zijn bijvoorbeeld in Miami
geweest en hebben toen vette
dingen gedaan, zoals met dolfijnen
zwemmen en een eiland bezoeken
waar veel alligators zijn.
Welke plek zou je graag willen
bezoeken?
Thailand, omdat ze daar
wensballonnenfestivals hebben
en dat wil ik graag een keertje
meemaken. Het lijkt me mooi om
al die lichtjes door de lucht te zien
zweven.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Terug naar
vroeger
Je bent vast bekend met
de stijlen van de jaren 70 tot
en met de jaren 90. Misschien
ben je erin geboren. Zo niet,
dan kom je ze ongetwijfeld
tegen op bijvoorbeeld sociale
media.
Laatst besefte ik dit pas.
De jaren 70 tot 90 worden op de
dag van vandaag vaak teruggehaald of er wordt inspiratie
opgedaan. In de mode haalde
men al vaak bepaalde kledingstukken of –stijlen terug van
vroeger, maar ook worden er nu
aspecten van de ‘seventies’ of
‘nineties’ teruggehaald in
bijvoorbeeld muziekvideo’s of
films. Waarom zou men dit
doen? Ik denk dat dit gebeurt
omdat wij als mensen respect
hebben voor dingen die ouder
zijn dan wijzelf. Het gevoel van
nostalgie wordt bij velen als
prettig ervaren en persoonlijk
vind ik oude muziek of kleding
leuk om te horen en zien.
Sommige dingen zijn net iets
anders dan tegenwoordig en
dat bevalt me wel.
Het proces van dingen uit de
geschiedenis terughalen is al
veel vaker gebeurd. Denk aan
de Renaissance. Letterlijk de
wedergeboorte van de Klassieke
Oudheid. Men haalde inspiratie
uit de Grieken en Romeinen,
net zoals dat nu gebeurt met de
jaren 70 en 90.
Vaak luister ik niet naar
oudere muziek, maar op
sommige momenten word ik
moe van de muziek van
tegenwoordig en zet dan een
lijst aan op Spotify met muziek
uit de jaren 80. Muziek van toen
was anders, er werden meer
instrumenten gebruikt en op de
dag van vandaag zitten er veel
meer elektronische klanken in
muziek. Ik vraag me dan ook af
of mensen dit over een jaar of
50 ook zullen doen met onze
muziek. Zou men in 2068 ook
luisteren naar Nicki Minaj,
Ed Sheeran of One Direction?
Lique
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Bespreking poll week 13

Een referendum heeft een meerwaarde
Het was een spannende strijd tussen de voor- en tegenstanders van de
poll die in de HALLO te lezen was twee weken geleden. Een nipte meerderheid van de stemmers op de website vindt niet dat een referendum een
meerwaarde heeft. Toch scheelde het maar weinig of het was gelijk geweest:
52 procent tegenstemmers tegen 48 procent voorstemmers. Op Facebook viel
het kwartje net de andere kant op. Een meerderheid van 53 procent vindt wél
dat een referendum een meerwaarde heeft.
Theo Geurts uit Helden lichtte zijn keuze toe op de website: “Helaas vindt

een groot deel van de samenleving dat zij een mening moet hebben (en dat
mogen ze ook), maar dat kun je niet met een simpel ja of nee beantwoorden.
Tevens zijn de tegenstemmers veelal stemmers tegen het beleid van de regering in het algemeen. Een mooi voorbeeld is de sociale raad waar de samenleving niet warm voor liep. Niet constructief meedenken, maar wel achteraf een
mening hebben.”
Het raadgevend referendum werd inmiddels afgeschaft door de
Nederlandse regering.

Arbeidsmigranten worden goed opgevangen
in Peel en Maas eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Gedeputeerde Daan Prevoo liet onlangs weten niet tevreden te zijn
over de huisvesting van arbeidsmigranten in Limburg. Ze worden volgens
de provinciaal bestuurder behandeld als derderangsburgers. Ook worden
de arbeidsmigranten volgens Prevoo opgehokt op vakantieparken en
vallen ze in handen van huisjesmelkers.
Demissionair wethouder Paul Sanders was het niet eens met de
uitspraken van Prevoo. En Sanders heeft een punt. Er waren inderdaad
problemen in het verleden met de huisvesting, maar de laatste jaren merk
je weinig meer van overlast. Veel arbeidsmigranten willen ook graag in
betaalbare huizen zitten zonder te integreren in een dorp. Ze willen over

een tijd namelijk weer terug naar hun geboorteland.
Van de andere kant is het zo dat je toch vaak nog zaken hoort die
niet kloppen. Mensen die in te kleine ruimtes worden gepropt en te veel
moeten betalen voor hun woonruimte. De migranten worden uitgebuit
door bedrijven om maar zoveel mogelijk winst te maken. Zo lang
die verhalen blijven komen, is het probleem dus nog niet verholpen.
De huisvesting die in het zicht ligt, zal vast wel goed zijn. Het gaat om die
gevallen die je niet ziet en waar je alleen achteraf wat over hoort.
Arbeidsmigranten worden goed opgevangen in Peel en Maas.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 14) > Een buskaartje moet contant kunnen worden betaald > eens 52% oneens 48%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Langer leven
Ja, wie wil dat niet. Daar zul je wel wat voor moeten doen. Ga bijvoorbeeld zingen in een koor. Hoe houd je je anders tegenwoordig
staande in een maatschappij waarin alles lijkt te draaien om succes,
presteren en het alsmaar doorgaan? Een brandende vraag onder jongvolwassenen merk ik. Het antwoord blijkt vaker ‘niet’ of ‘nauwelijks’ te
zijn. Tijd voor een muzikale remedie.
Muziek heeft een grote en
 ositieve invloed op het (gestresste)
p
brein. Het luisteren naar je favoriete
muziek zorgt voor een stimulatie
van onder meer de aanmaak van het
gelukshormoon dopamine, wat als
gevolg heeft dat we blij of emotioneel worden.

Het zingen in een koor gaf mij
in elk geval meer zelfvertrouwen. Je
laat je horen aan anderen. Dat heeft
mijn stemming verbeterd, toen ik zelf
decennia geleden met een burn-out
te maken kreeg. Het verbeterde mijn
gevoel voor ritme en mijn immuunsysteem.
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Geleerd werd een goede ademsteun te hanteren, waardoor de ademruimte vergroot werd en mijn lichaam
ruimte kreeg om ongewenste indringers als ziektekiemen te bestrijden.
Doordat ik anders ging ademen, had
ik minder last van pijn, viel ik sneller
in slaap en sliep ik ook beter. Je kunt
door te zingen de dingen van alledag
beter een plek geven, waardoor je
minder stress in je leven hebt.
Ondanks dat zingen heel
ontspannend is, is het voor je lichaam
wel hard werken. Mijn lichaam werd
er sterker van en mijn conditie nam

toe. Ik kreeg meer energie, omdat
ik minder last had van emoties.
Sommige emoties uitte ik in het
zingen binnen het koor, maar ook
thuis tijdens het luisteren naar mijn
lievelingsmuziek.
De ervaring leert dat zingen
meer energie oplevert dan op de
bank liggen en tv kijken. Het maakt
blij, houdt je jong en het is gezond.
Conclusie: kom uit je gouden kooi en
ga zingen! Veel koren zullen je met
open armen ontvangen. Uiteindelijk
leef je langer!
Jo Basten, Meijel

Eerste
communie
kadootje
Een oma vertelde mij dat ze
voor haar kleinkind, dat
binnenkort de eerste Communie
doet, al een prachtig kadootje
had gekocht. Ze liet het me
zien: een leuk boekje met
kinderlijke eigentijdse vragen
aan God vanuit de leefwereld
van het kind, zoals: “Is er in de
hemel WiFi?” Natuurlijk zijn het
vragen zonder antwoorden.
Want daar is dat boekje niet
voor. Maar ik heb nog een
andere tip voor een
communiekadootje. Geef een
kinderbijbel met mooie
verhalen over het leven van
Jezus. Voor kinderen vind ik de
verhalen over Jezus geschikter
dan de verhalen uit het oude
testament (de Bijbel deel 1).
Bij hen moet niet het idee
ontstaan dat God een strenge
wreker is. Die zijn er in de
wereldpolitiek al genoeg. God
kan toch niet zo zijn als die
tirannen en dictators. Nee, laat
die oeroude geschiedenis van
het Joodse volk nog maar even
rusten, tenzij ze die zelf
spannend vinden. Maar bied
vooral de mooie verhalen over
Jezus aan. Want als we vragen
hebben over wie God is, dan
kunnen we eerst naar Jezus
kijken. In de kinderbijbel
kunnen kinderen zelf lezen hoe
hij vol liefde is en op de eerste
plaats voor mensen geluk en
vrede wil. Daarvoor geeft hij
zijn leven. Hij komt op voor
zieken en uitgestotenen. Rijken
en machtigen trekt hij niet voor,
integendeel. De grote liefde van
Jezus gaat juist uit naar
kleinen, armen, en
zondaars. Zo is Jezus,
vol liefde en vergeving.
En zo is dus ook God,
want Jezus heeft
gezegd: “Wie mij ziet,
ziet de Vader.” Als we
ons afvragen hoe God
is, dan krijgen we
antwoorden als we naar
Jezus kijken: God is
Liefde. Is dat niet een
mooi geloof als je je
eerste Heilige
Communie gaat doen?
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Raadslid Joep Hermans
Op 21 maart vonden de raadsverkiezingen plaats. Joep Hermans van
Lokaal Peel&Maas werd met 340 voorkeursstemmen gekozen tot raadslid. Wie is dit raadslid?
In 1950 zag ik in de Nieuwstraat
in Helden het levenslicht. Ik groeide
op in het centrum van Helden-Dorp,
het Mariaplein. Mijn ouders hadden
aan het Mariaplein onder de naam
Karel Hermans een technisch installatiebedrijf met winkel in elektrische
artikelen, zoals wasmachines, televisies en verlichting.

Na de Mulo en detailhandelsschool begon ik in 1970 als leerling-ambtenaar bij de toenmalige
gemeente Helden. Het was toen regel
om de opleiding bestuursambtenaar
te volgen en te werken binnen zo
veel mogelijk afdelingen. Kennis van
wetgeving, organisatie, bestuurs- en
politieke verhoudingen stond voorop.

Tussen 1980 en 1990 maakte ik deel
uit van het innovatieteam welzijnsbeleid. Tegelijkertijd volgde ik daarbij
de opleiding Sociaal Cultureel werk en
Overheidscommunicatie. Vanaf 1990
werd ik voorlichter en kabinetsmedewerker van de gemeente Helden,
later gemeente Peel en Maas. In 2013
maakte ik gebruik van vervroegd pensioen. Nu ben ik 67 jaar. De dagen vul
ik met lange wandelingen in het bos
en de natuur, mijn kleinkinderen, het
Dörper Overleg, het initiatief Hof van

Helden en de redactie van het historisch tijdschrift De Moennik. Een paar
jaar deed ik werk voor het bestuur van
de Dörper Revue ‘Same Sjterk’.
Ik wil me inzetten voor Peel en
Maas en heb bijzondere aandacht
voor meer veiligheid op enkele wegen
in Helden, het centrumplan Helden,
het Hof van Helden, de bescherming
van bossen en natuur en de gemeenschapshuizen.
Joep Hermans,
raadslid Lokaal Peel&Maas

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!

Vacature

TEELTTECHNISCH
BEDRIJFSLEIDER

Wij zijn op zoek naar een teelttechnisch bedrijfsleider die graag in een enthousiast en gezellig team
wil werken en Wortelenbedrijf Joosten mee wil helpen om te professionaliseren. De teelttechnisch
bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van zowel de
medewerkers actief in de teelt als de operationele medewerkers in de loods. Daarbij spreekt het
jou aan om jouw technische kennis van de teelt in te zetten en mee te denken hoe Wortelenbedrijf
Joosten zich verder kan ontwikkelen. De standplaats van deze functie betreft Baarlo.
Wij zijn een familiebedrijf waarbij collegialiteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staat.
Ben jij degene die zich herkent in bovenstaande woorden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WAT BIEDEN WIJ?

WAT VRAGEN WIJ?

• Aan het werk met een mooi product
• Werkzaam in een enthousiast team en in een
dynamische omgeving
• Ruimte voor persoonlijke groei
• Veel variatie in de werkzaamheden
• Goede arbeidsvoorwaarden en
marktconform salaris

•
•
•
•
•
•
•

Takenpakket met onder andere:
• Verantwoordelijk voor de dagelijkse
operationele aansturing van alle operationele
medewerkers. De teelttechnisch
bedrijfsleider is het eerste aanspreekpunt
• Verantwoordelijk voor de teelt en
bijbehorende planning
• Sparringspartner van de operationeel
manager
• Tevens werk je mee met o.a. de sorteer- en
verpakkingswerkzaamheden wanneer dat
nodig is

INTERESSE?

MBO+ werkniveau
Aantal jaar ervaring in de sector
Zelfstandig
Communicatief vaardig
Flexibel
Multitasken
Prioriteiten stellen

Jeuken je handen al wanneer je deze vacature
leest en heb jij zin om als teelttechnisch
bedrijfsleider aan de slag te gaan in onze
organisatie? Solliciteer!
E-mail
info@joostenpeen.nl
Onderwerp Vacature teelttechnisch
bedrijfsleider
Vragen?
www.joostenpeen.nl
06-51186118
Bel gerust, wij beantwoorden graag je vragen.
Reageren kan t/m 27 april.

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

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K 1 5
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.
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Mat van der Heijden
in Panningse bieb
Kunstenaar en dichter Mat van der Heijden komt op vrijdag 20 april
naar de bibliotheek in Panningen. Naast Van der Heijden wordt een
werk van Sjaak Korsten getoond en verzorgden hij en Yves Dupuits een
geluidskunstwerk. Muziek is er van Sven Smeets en Eline Verkuijl.
Er wordt bij de avond ook een
werk op papier getoond van Sjaak
Korsten. Ter intro van de kunstavond
zullen Sjaak Korsten en Yves Dupuits,
beeld/concept- en muziekmaker,
een experimenteel geluidskunstwerk
uitvoeren. Van der Heijden heeft
voor de avond een tekst geschreven.
“Soms is die direct gerelateerd
aan de twee geëxposeerde

kunstwerken, soms herinnerend
aan zijn beginjaren als kunstenaar
en zijn vroege samenwerking
met Sjaak”, aldus de bibliotheek.
“Het wordt afgewisseld met
fantasievolle ‘uitstapjes’.”
Halverwege en afsluitend
geeft Sven Smeets een muzikale
interpretatie op saxofoon, begeleid
door Eline Verkuijl op piano.

Romein en en Kelten

Kindermiddag in
Streekmuseum Helden
Vanwege het 50-jarig bestaan van camping De Heldense Bossen wordt zaterdag 14 april een speciale
kindermiddag georganiseerd in streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas in Helden. Deze heeft als thema
Romeinen en Kelten.
Tijdens de themamiddag maken
kinderen op een speelse manier
kennis met de tijd van de Kelten en de
Romeinen, die van 300 voor Christus
tot ongeveer 500 na Christus was.
De historie wordt verteld door middel
van het verhaal van de Kelt Bryan en
de Romein Hilarius, twee personen

die de strijd met elkaar aangaan en
leven in het Rijk van Peel en Maas.
In spel- en theatervorm wordt de
macht van de Romeinen uitgebeeld
en maken de kinderen de keuze mee
die de Kelt Bryan en zijn lotgenoten
moesten maken. De kindermiddag
wordt georganiseerd door de

camping, het streekmuseum en WAU!animatie.
De activiteit start om 13.00 uur
vanaf de receptie van de camping op
Heldense Bossen, of om 13.30 uur bij
het museum in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Deelname is
gratis en aanmelden is niet nodig.

Concert voor gouden
en diamanten
echtparen
Slagwerkgroep Beringe houdt op zondag 22 april de jaarlijkse
Battle of Sounds in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Het concert is bedoeld voor Beringse echtparen die in 2018 hun gouden
of diamanten huwelijk vieren.
Het concert wordt georganiseerd
door Slagwerkgroep Beringe. Fanfare
Sint Jozef verzorgt ook een optreden
bij het concert dat voorheen het
koffie-met-vlaai concert werd

genoemd. De Battle of Sounds begint
om 11.00 uur in het gemeenschapshuis. De organisatie vraagt echtparen
zich op te geven voor het concert via
ticketsfanfarejozef@gmail.com

Percussion meets Vocals

Muziekconcert
van slagwerkgroep
Kessel
De slagwerkgroep van de Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel
geeft zondag 15 april een concert in gemeenschapshuis De Paort in
Kessel. Naast het eigen slagwerk, klassieke muziek en hardcore muziek
wordt er door koor Aodemnoët bij gezongen.
Het concert kenmerkt zich door
melodische instrumenten en
ongestemd slagwerk. Daarnaast
wordt er muziek gemaakt met de
slagwerkgroep Showorkest
Harmonie Fortissimo uit Venlo. Ook
speelt die groep eigen muziek. Het

Kesselse koor Aodemnoët zorgt voor
vocale ondersteuning met teksten
in het Duits, Engels en dialect.
Het concert begint om
14.00 uur, maar de zaal is al om
13.30 uur open. De toegang is
gratis.

Vrijwillige reparateurs

Repair café in bibliotheek Baarlo
In de bibliotheek van Baarlo staan zaterdag 28 april vrijwilligers
klaar om te helpen bij diverse reparaties. Het Repair Café vindt daarna
elke vierde zaterdag van de maand plaats.
Tussen 10.00 en 13.00 uur
kunnen de vrijwillige reparateurs
helpen bij alle mogelijke reparaties.
Gereedschap en materialen
zijn aanwezig. Mensen die het
repair café bezoeken kunnen er
onder andere terecht met hun
broodrooster, met lampjes, föhns,
kleding, speelgoed en servies.
Door reparaties te promoten,

wil De Bibliotheek Maas en Peel
bijdragen aan het verkleinen van de
afvalberg. Ook is het café bedoeld
om buurtbewoners meer met elkaar
in contact te brengen.
Het Repair Café in Baarlo
vindt elke vierde zaterdag van de
maand plaats in de bibliotheek van
MFC De Engelbewaarder op Tiendvrij
in Baarlo.

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.
ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industy, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere
standaard oplossingen, maar verzorgen ook grote

turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
90 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
afgelopen oktober een nieuw pand met extra
productieruimte in gebruik. Vanwege uitbreiding
van de afdelingen engineering, elektro en montage
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Constructie bankwerker

m/v

Als Constructiebankwerker ben je werkzaam in een team van ongeveer 10 constructiebankwerkers en/of
monteurs. Constructies voor uiteenlopende toepassingen van transport en productie worden veelal in teamverband
vervaardigd. Het lezen van technische tekeningen van metaalconstructies, constructiewerkzaamheden zoals lassen
(RVS en staal) en het uitvoeren van modificaties en reparaties behoren tot je belangrijkste taken.

Mechatronica monteur

m/v

Als Mechatronica monteur werk je nauw samen met een team van servicemonteurs, elektromonteurs en
assemblage monteurs. In deze afwisselende en veelomvattende functie ben je onder andere verantwoordelijk
voor het monteren van verschillende onderdelen en modules op transportsystemen en aanverwante machines.

Servicemonteur
Elektrotechniek

m/v

Als Servicemonteur Elektrotechniek ben je werkzaam in een team van ongeveer 10 elektro- en mechanischemonteurs. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het laten functioneren van elektrotechnische installaties.
Installaties worden veelal in teamverband geassembleerd en indien nodig op locatie bij de klant gemonteerd en
geïnstalleerd.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van
Mandy Huijs naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Praat mee over de toekomst van
toeristisch-recreatief Limburg

Beperkte dienstverlening

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

Sportgala 2017
Sportgala
2013
Gemeente Peel en Maas
Gemeente
Peelvan
en Maas
feliciteert Mark
Dijk
feliciteert
Jan
Coopmans
met het behalen van de
met
het behalen
van de 2017
gemeentelijke
sporttrofee
gemeentelijke sporttrofee 2013
De provincie Limburg organiseert vier werksessies om met inwoners van Limburg te
praten over de toekomst van het toerisme en de recreatie in onze provincie. U bent van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de werksessies. Het doel is om veel
informatie op te halen over het volgende:
Welke trends en ontwikkelingen ziet u?
• Ziet u dat er bijvoorbeeld meer recreatieparken in onze provincie komen?
Of grote attracties?
• Of zijn er steeds meer fietsroutes om alle soorten fietsers meer aanbod en ruimte te bieden?
• Zijn er misschien steeds meer Belgen hier op bezoek? Of juist Duitsers?
Welke gevolgen ziet u voor uw omgeving?
• Wordt het door toenemend toerisme bijvoorbeeld erg druk op bepaalde tijden?
• Welke thema’s zijn onderwerp van gesprek in uw omgeving? Bijvoorbeeld veranderingen in
het landschap.
• Wat zijn de belangrijkste onzekerheden om rekening mee te houden?
De uitkomst van de werksessies is een aantal verschillende toekomstbeelden. Scenario’s van
hoe toeristisch-recreatief Limburg eruit kan zien in het jaar 2030. De provincie wil hiermee
inzicht krijgen in de kansen en uitdagingen die er zijn voor deze sector om op tijd de juiste
acties te kunnen ondernemen.
Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties van17.30 uur tot uiterlijk 20.30 uur.
• Maandag 16 april – regio Parkstad:
Locatie: Snowworld Landgraaf (Witte Wereld 1, 6372 VG, Landgraaf)
• Maandag 23 april – regio Midden-Limburg:
Locatie: ECI Cultuurfabriek in Roermond (ECI 13, 6041 MA, Roermond)
• Dinsdag 24 april – regio Noord-Limburg:
Locatie: Limburgs Museum in Venlo (Keulsepoort 5, 5911 BX, Venlo)
• Woensdag 25 april – regio Maastricht-Heuvelland:
Locatie: Hotelschool Maastricht (Bethlehemweg 2, 6222 BM, Maastricht)
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de werksessies via de link:
www.limburg.nl/onderwerpen/toerisme-recreatie/praat-mee-toekomst.
De werksessies worden begeleid door medewerkers van NHL Stenden Hogeschool/European
Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.eu).

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige
informatie. U kunt via dit nummer niet bellen
of een SMS versturen.

Ook felicitaties voor de overige
winnaars
Foto: Ger PeetersSportgala 2017
Sporter: Michel Hendrix – paardrijden - Kessel

Ook
felicitaties voor de overige
Sportploeg: Dames 1 VC Olympia – volleybal - Panningen
winnaars
Sportgala 2013
Bijzondere waarderingsprijs: Bram en Dirk van Dijk - sidecars motorcross - Meijel
Talent:
Sharon
Janssen
- tafeltennis
De prijs voor
‘Iedereen
Kan Sporten
Noord-Limburg ging naar ‘Running blind’.
Sporter: Jorrit Hendrix - voetbal
Sportploeg:
Jongens A Peelpush - volleybal
Voor meer informatie:
Bijzondere
waarderingsprijs:
Jan Coopmans
www.peelenmaas.nl en www.sportgalapeelenmaas.nl
en IKS-sporter Noord-Limburg: Omar Dabaoui

Vacature
Cultuurprijscommissie
Voor meer informatie:
www.peelenmaas.nl
Peel en Maas
Binnen de cultuurprijscommissie Peel en Maas is er een vacature ontstaan. De commissie
zoekt een onafhankelijk lid met algemene of specifieke deskundigheid en interesse voor
cultuur. De Cultuurprijs Peel en Maas is er voor personen, instellingen en initiatieven, die een
belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven van onze gemeente.
Op dit moment, tot 13 mei 2018, kunnen de inwoners van de gemeente kandidaten voordragen
voor deze prijs. De voordrachten worden voorgelegd aan de cultuurprijscommissie.
Deze commissie beoordeelt de voordrachten en stelt de uiteindelijke nominatielijst vast,
op basis van criteria. Tevens doet de commissie uit de nominaties een voorstel richting het
college van burgemeester en wethouders, die de uiteindelijke winnaar vaststelt.
De commissie organiseert tevens de uitreikingsavond in DOK6 en gaat daarvoor actief op zoek
naar culturele artiesten en talenten.
In verband met de geografische spreiding van de leden van de commissie, genieten kandidaten
uit Maasbree, Meijel, Baarlo, Koningslust, Grashoek en Egchel een lichte voorkeur.
Geïnteresseerden kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@peelenmaas.nl
onder vermelding “Vacature Cultuurprijscommissie”. Doe dit vóór 26 april 2018.
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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

Voorjaar, maak je tuin Waterklaar
Het is weer lente. Blaadjes verschijnen aan de bomen, de eerste bloemenknoppen laten zich voorzichtig zien en ’s avonds is het langer licht. Tijd om
fijn naar buiten te gaan. Voor veel mensen betekent dat lekker aan de slag om
de tuin op orde te maken. Het weer moet dan natuurlijk wel willen meewerken. En dat is in Nederland de laatste jaren helaas niet altijd meer het geval.

Kermis Helden 13 t/m 17 april
Vrijdag 13 april 16.00 uur
opening kermis door wethouder Roland van Kessel
na de opening “penningen strooien”
Zondag 15 april 16.00 uur tot 18.00 uur
gratis schminken voor de kinderen op het kermisterrein

Klimaatverandering
Steeds vaker krijgen we te maken met extreem weer. Langere perioden van droogte en hitte
maar ook grote wateroverlast door enorme hoosbuien. Straten en tuinen die blank komen te
staan door een stortvloed van regen of juist het verdrogen van bomen en planten omdat er
wekenlang geen druppel water valt. Gelukkig kunnen we daar met z’n allen iets aan doen.
Water in de tuin
Met relatief eenvoudige middelen kunnen we de waterhuishouding in onze tuinen aanpassen
zodat er minder overlast ontstaat. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het afkoppelen van de
regenpijp van het riool door regenwater op te vangen in een regenton of vijver zodat het in
tijden van droogte gebruikt kan worden om de tuin te besproeien. Ook kan het regenwater
worden opgevangen in speciale kratjes zodat het in de bodem kan wegzaken. Maar ook meer
groen of waterdoorlatende bestrating in de tuin in plaats grote verharde oppervlakten helpt het
overtollige water beter en sneller afvoeren. Het planten van bomen geeft bovendien verkoeling
in warme perioden. En groene tuinen zijn ook nog eens beter voor vlinders en bijen.
Waterklaar en subsidie voor afkoppelen regenwater
Allemaal aanpassingen waarvoor het programma Waterklaar zich hard maakt. Een programma
waar alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf
Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg aan mee werken. Voor
het afkoppelen van regenpijpen verstrekken inmiddels alle gemeenten in Noord- en Midden
Limburg samen met Waterschap Limburg en de Provincie Limburg zelfs subsidie aan inwoners.
Dit voorjaar hebben zich ook een aantal tuincentra aangesloten. Zij kunnen zoals de gemeente
waarin je woont klanten adviseren over maatregelen in hun tuin.
Meer informatie
Wil je meer weten over de subsidieregeling in Peel en Maas of hoe jij je tuin waterklaar kunt
maken? kijk dan op www.waterklaar.nl. Op de website staan ook de aangesloten tuincentra
waar je terecht kunt voor aanvullende adviezen. Voorjaar, maak je tuin Waterklaar!

Maandag 16 april
verrassing op het kermisterrein
Dinsdag 17 april
verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Textielinzameling

Zaterdag 21 april wordt in Meijel textiel huis-aan-huis ingezameld door
Schutterij Sint Nicolaas. Zet textiel om 7.00 uur aan de straat.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas
textielsticker. Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de Gemeente en bij de
afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten via www.peelenmaas.nl.
U kunt alle soorten textiel aanbieden, bijvoorbeeld kleding en schoenen (draagbaar én
niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone lappen en textielresten,
zachte knuffels, dekbedden en kussens.

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

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• monteurs (E & W)
• timmermannen • lassers (TIG & MIG/MAG)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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MVC’19 wint van Baarlo in slotseconden

Ron van den Kerkhof
goudhaantje in derby
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het duel tussen de eerste herenteams van MVC’19 uit Maasbree en VV Baarlo op zondag 8 april kreeg een
bloedstollend slot. Bij een stand van 1-1 kreeg MVC’19 in de 95e minuut een vrije trap te nemen. Die werd
binnengekopt door Ron van den Kerkhof waardoor de Maasbreese ploeg diep in blessuretijd alsnog de punten in
eigen huis hield.

Dames 6 VC Olympia
kampioen
Het zesde damesteam van volleybalvereniging VC Olympia uit
Panningen is zaterdag 7 april gehuldigd. Ook al hadden ze nog
twee wedstrijden te gaan, het kampioenschap van dit jonge team
in de derde klasse kon al bekroond worden. En dat werd gevierd
in sporthal Piushof in Panningen, het thuishonk van de ploeg.

Gordijnen
reinigen
10% korting

APK?

deze actie is
verlengd t/m 30 april

Kalisstraat 30, 5768 CX Meijel
T 077 466 1449 | meijel@joostenauto.nl
www.joostenauto.nl

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Wij zoeken een

Zaterdag-/
vakantiekracht m/v
voor ca. 8 uur per week in Panningen.
Ben jij in het bezit van een rijbewijs B?
En weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor in onze expeditie zoeken wij een duizendpoot
die helpt de zending gereed te maken voor vertrek en deze
vervolgens naar de winkel brengt.
Interesse?
Stuur dan een korte motivatie en je
CV naar tom@bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt

Dennis van der Vinne en Erik Schoof in duel (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 begon zeer fel aan de
wedstrijd. Er werd direct druk gezet op
de Baarlose defensie. Dat resulteerde
in de 5e minuut in een fraaie treffer
van Joris Timmermans, die de goed
keepende Jeffrey Schouwenberg met
een bekeken schuiver in de lange
hoek kansloos liet.
De Maasbreenaren moesten
halverwege de eerste helft echter
gas terugnemen. Baarlo kreeg
een veldoverwicht. Met zijn
opportunistische spel drukte Baarlo
MVC’19 in de defensie. De opkomende
middenvelder Jeroen van Wylick
en de beweeglijke Mathijs Hanssen
bezorgden de MVC’19- achterhoede

veel overwerk en de Maasbreese
ploeg kon zich nauwelijks onder de
druk uitwerken. Baarlo kreeg de beste
kansen, maar in de afwerking faalden
de gasten. Bij de rust leidde MVC’19
met 1-0.
Baarlo bleef in de tweede helft
drukken. Op een gegeven moment
kreeg Baarlo zes corners in twee
minuten tijd. De MVC’19-vesting hield
echter lang met kunst- en vliegwerk
stand. Aanvallend moesten de
gastheren het hebben van spaarzame
uitvallen. Ron van den Kerkhof kreeg
mandekking van twee Baarlose
cipiers, terwijl andere Maasbreese
aanvallers en middenvelders

gedwongen werden tot defensieve
werkzaamheden.
De Baarlose gelijkmaker hing
in de lucht en die viel dan ook in
65e minuut. Onzeker ingrijpen van
MVC’19-doelman Stan Caris bij een
scrimmage stelde Baarlo-aanvoerder
Rik Schotman in staat de 1-1 te scoren.
Daarna wisten de ploegen het net niet
meer te vinden, totdat Stan Wijhers in
blessuretijd de doorgebroken MVC’19spits Ron van den Kerkhof torpedeerde. De toegekende vrije trap werd
perfect genomen door Daan Peters
en fraai ingekopt door Ron van den
Kerkhof. Dankzij de late goal pakte
MVC’19 de punten in de derby.

Kessel kent weinig
moeite met Crescentia
Door: Stan Peeters, voetbalvereniging VV Kessel
In de lentezon stond op zondag 8 april voor het eerste herenteam van VV Kessel de wedstrijd tegen
Crescentia uit Tungelroy op het programma. Met een overtuigende overwinning gingen de drie punten mee terug
naar Kessel. Met een aantal gemiste kansen werd de eindstand bepaald op 0-7.
Of het de warmte was op de
zonnige lentedag of niet, in de
openingsfase hadden de roodhemden
wat moeite het spel neer te zetten.
Crescentia kwam er weliswaar niet
gevaarlijk uit, maar Kessel had moeite
snelheid in haar combinatiespel
te krijgen. Desondanks zagen de
aanwezigen na ongeveer 10 minuten
de eerste kansen voor Kessel ontstaan
die nog gemist werden.
In de 23e minuut was het
wel raak. De in de basis gestarte
Remco Paulissen kwam in het
zestienmetergebied in balbezit. Met
een secuur schot wist hij de bal via
de paal binnen te schieten, 0-1. Nog

geen 10 minuten later bedacht Remco
zijn schot maar eens te herhalen.
Wederom met uiterste precisie schoot
Remco de bal via de rechterpaal
binnen, 0-2.
De combinaties liepen beter, wat
7 minuten na de 0-2 tot het volgende
doelpunt leidde. In de 38e minuut
was het Willem Kruijk die met een
snoeihard schot de 0-3 tegen de
touwen schoot. Op slag van rust
maakte het Kesselse goudhaantje
een prachtige solo, waarna hij de
bal aflegde voor de mee opgekomen
Joep Jacobs en werd met 0-4
de ruststand bereikt.
In de tweede helft veranderde

het spelbeeld niet. Kessel had het
overwicht en er werd veelal op de
helft van Crescentia gevoetbald. In de
54e minuut was het Willem Kruijk die
zijn tweede van de middag voor zijn
rekening nam. Wederom was een hard
schot de Crescentia-goalie te machtig,
0-5.
Bert Lenders wist in de 70e minuut
weg te draaien van zijn tegenstanders
en met een beheerst schot de 0-6
binnen te tikken. Vijf minuten later
was het dezelfde Bert die de 0-7 op
het scorebord liet verschijnen, wat
ook de eindstand was. Een zakelijke
en degelijke overwinning voor de
Kesselnaren.
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Zeperd voor Panningen in Reuver
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De heenwedstrijd in en tegen Reuver was de enige wedstrijd die het
eerste herenteam van SV Panningen dit seizoen had verloren in competitieverband. De groenwitten waren dus gewaarschuwd op zondag 8 april.
Het mocht niet baten. Panningen speelde apathisch in de eerste helft en
kwam met 2-0 achter. Het werd nog 2-2, maar Reuver wist uiteindelijk
toch de drie punten in eigen huis te houden, 3-2.
Panningen had de nederlaag
vooral aan zichzelf te wijten. Enkele
persoonlijke fouten in de achterhoede plaveiden de weg voor Reuver.

Panningen zorgde in de 2e minuut
voor enig gevaar voor het Reuverse
doel na een schot van Robin van
Osch. Vooralsnog leverde dat geen

Kesselse beugelaars
te sterk voor
Sevenum
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Met de 5-0 winst van het eerste team van OVU uit Kessel op
zaterdag 7 april werd ‘de vergissing van Sevenum’, 3-2 verlies in de
uitwedstrijd, ruimschoots gecompenseerd. De ruime winst benadrukte
de wisselvalligheid van het Kesselse team.
Roy Dorssers had in de eerste
partij geen enkele moeite met
invaller Jan Verheijen. In de tweede
partij speelde Ralf Joosten degelijk
tegen het Sevenumse talent Timo
Versteegen en haalde de partij ook
binnen. In de derde partij won Bjorn
Bongers overtuigend van de tweede
Sevenumse invaller Geert Versteegen

en stond het zomaar 3-0.
Roel en Sjaak Ottenheim wonnen
vervolgens de vierde en vijfde partij
tegen Wim Janssen en Thij Verheijen
en moest Sevenum even vrezen voor
een stunt van Meijel tegen Helden.
Aangezien deze stunt uitbleef, handhaaft Sevenum zich en degradeert
Meijel naar de eerste klasse.

Outdoorseizoen
Caprilli begonnen
Door: paardensportvereniging PSV Caprilli
Iris Gülcher nam op zaterdag 7 april met Splash deel aan de eerste
outdoorwedstrijd van het seizoen in Asten in de klasse dressuur DEZ2.
In de eerste proef werd ze eerst en in de tweede proef wist ze de eerste
plaats te behalen.
Op zondag waren de springruiters aan de beurt in Asten.
Ivo Steeghs deed mee met Iranta
(Namelus R) in de klasse BB (90 centimeter) en won de wedstrijd met
83 stijlpunten. Dat waren drie punten
meer dan de tweede plek.

John Steeghs nam deel aan
Concours Hippique in Maasbree met
Gesture S (Moorland’s Bodyguard) in
dressuur klasse L1 en won de eerste
proef met liefst 211,5 punten. Bij de
tweede proef behaalden ze de zesde
plaats.

Meijel degradeert
uit Lotto ereklasse
Door: Beugelclub Meijel
In de laatste wedstrijd van het seizoen speelde het eerste team van
BC Meijel op zaterdag 7 april tegen gemeentegenoot HBC Helden.
De strijd om behoud in de ereklasse was al verloren, maar de spelers
probeerden toch nog enkele punten bij elkaar te sprokkelen.
Uiteindelijk moest Meijel genoegen nemen met één punt dat
behaald werd door Meijels sterkste speler van dit seizoen: Harrie
Hanssen. Mooi om te vermelden is
dat het jeugdige talent van de vereniging, Kevin Daems, zijn debuut
maakte in het eerste team en deed
dit meteen tegen de ‘Messi van de
beugelsport’ Johan Verest. Kevin
speelde een prima wedstrijd en zette
Johan enkele keren aan het denken.
Met een goed gevoel stapte Kevin

van de baan, ondanks dat hij de
meerdere moest erkennen in Johan,
22-30.
Na vier seizoenen op het hoogste
niveau is degradatie voor het eerste
Meijelse team een feit. Ondanks de
degradatie was er dit seizoen toch
nog wel wat te vieren binnen de
vereniging. Meijel 2 werd kampioen
in de derde klasse en ook het derde
team wist promotie af te dwingen
door als tweede te eindigen in de
vierde klasse.

problemen op voor Reuver-keeper
Roy Hendriks. Anders was dat aan
de andere kant in de 13e minuut.
Reuver-spits Jorn Huys kopte een voorzet vanaf links, vrijgelaten door de
Panningse verdediging, onberispelijk
in en Reuver leidde met 1-0.
Panningen zorgde af en toe voor
wat gevaar voor het Reuverse doel,
maar het tempo lag te laag om de
Reuverse verdediging echt te verontrusten. In de 29e minuut loste
Gilles Puts een kiezelhard schot op

het Panningse doel. Doelman Jordy
Nelissen kon niet afdoende reageren
op de pegel en Reuver leidde met 2-0.
In de 50e minuut was het Remco
Litjens die de bal op de rand van het
strafschopgebied aannam en vervolgens feilloos inschoot, 2-1. Panningen
perste er een offensief uit en uit een
afgeslagen corner kwam de bal bij
Tom Vullers. Die zette laag voor en
niemand raakte de bal voordat die
in het doel verdween, 2-2. Daarna
volgde de beste fase van Panningen

met kansen voor Ilias Amhaouch en
Tom Vullers. Na een afgekeurd doelpunt van Reuver en Panningen werd
de thuisploeg weer sterker. In de 86e
minuut scoorde Gilles Puts de 3-2. De
groenwitten liepen zo schade op in de
strijd om het kampioenschap, aangezien concurrent Helden wel wist te
winnen. Met nog acht wedstrijden te
gaan, staat Panningen twee punten
achter op de grote rivaal die ook nog
een wedstrijd minder heeft gespeeld.
(Foto: SC Knuurke)

Veel podiumplekken voor
De Cavaliers
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging De Cavaliers
De ruiters van De Cavaliers uit Panningen kwamen op zaterdag 7 en zondag 8 april in actie bij de outdoor
selectiewedstrijd voor pony’s en paarden in Maasbree. Er werd goed gepresteerd.
In de dressuur was er een derde
prijs voor Hanna Neefs met Don
Diamond in de klasse D-L1. Een eerste prijs was er voor Anouk Neefs met
Champ of Dance in de klasse D-Z1.
Ilse Steijvers met Laguna’s Serenade
wist derde te worden in de klasse
DE-L2. Nikki Hanssen werd tweede

met Millstreets Stuufke. Lizzy Mestrom
met Ginger pakte de vierde plek in
de klasse B en een tweede prijs was
er voor Helma Cox met Emmerson in
de klasse L2. Bij het springen was er
een vijfde prijs voor Jessica Maassen
met Bockmann’s Coco in de klasse
D-M. Nikki Hanssen werd vierde

met Hyawhatta in de klasse C-B en
tweede met Millstreets Stuufke in de
klasse C-L. In de klasse M haalde Linda
Peeters met Domino een negende
plaats. Op zondag nam Nikki Hanssen
ook deel aan een eventing-wedstrijd
te Etten-Leur met Mutsaards Pascha en
werd daar derde.

Midden-Limburgs Avondloopcriterium

Persoonlijk record atlete
bij marathon Rotterdam
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Het Midden-Limburgs Avondloopcriterium is zaterdag 7 april van start gegaan in Heythuysen. Daar stonden
enkele atleten van Atletiek Helden aan de start. Daarnaast deed Ellen Heuijermans mee met de Rotterdamse
marathon, waar ze een persoonlijk record liep.
De Midden-Limburg
Avondloopcriterium is een competitie
van zeven wedstrijden waar Atletiek
Helden ook aan deelneemt met de
Guus Wokke Opticien loop op 12 mei.
Met temperaturen ruim boven de de
20 graden was het door de warmte
een slopende wedstrijd. Toch wisten
enkele atleten het podium te bereiken.
Bij de jeugd 1 kilometer behaalden

Guus van Riel (3:18) en zusje Floor
van Riel (3:47) allebei een tweede
plaats. Ook op de 2,5 kilometer was
er succes. Milan Sonnemans (10:02)
sleepte ook een tweede plaats uit
het vuur en Robin Scheenen (11:03)
werd hier derde bij de meisjes. Op
de 5 kilometer liep Rinie Ebisch
(25:55) onbedreigd naar een eerste
plaats. Op de 10 kilometer succes

voor Ron Koster (36:25) en Ron
Spreeuwenberg (39:05) die eerste en
derde werden. Nico Verstraten (44:18)
werd derde bij de M60. Op zondag
8 april vertegenwoordigde Ellen
Heuijermans Atletiek Helden als enige
de Rotterdam marathon. Onder warme
omstandigheden liep ze 4 minuten
sneller dan vorig jaar met een tijd van
4 uur, 24 minuten en 06 seconden.
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Twee zeges op rij

Herenteam Egchel naar
simpele zege op VCH
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 8 april het duel met VCH uit Blerick-Boekend simpel met
5-0 gewonnen. De basis hiervoor was al in de eerste helft gelegd toen er al vier keer werd gescoord. De tweede
helft werd daardoor maar een formaliteit. Drie dagen eerder won Egchel ook al overtuigend tegen Heibloem.
Het scorebord stond nog niet
aan en de omroeper was nog druk
bezig met het voorlezen van de
opstellingen of het stond al 1-0 voor
de oranjehemden. Al na enkele
seconden kreeg Paul Ververgaert
de bal van een tegenstander
aangespeeld en hij zorgde voor
de openingstreffer. Egchel kwam
na 17 minuten op 2-0 toen Luuk
Timmermans met een kopbal scoorde.
De eerste kans van VCH viel na
een klein half uur te noteren. Uit
een vrije trap noopte Ylle Dresh
Egchel-doelman Bjorn Oomen tot een
redding. In de 33e minuut zorgde
Luc Crommentuijn uit een vrije
trap voor de 3-0. Zes minuten later
bracht wederom Paul Ververgaert op

aangeven van Ryan Bruisten de stand
op 4-0.

VCH met tien man
verder
In de tweede helft waren weinig
opwindende momenten meer.
Halverwege de tweede helft viel
een speler van VCH geblesseerd
uit en aangezien er geen wissels
voorhanden waren, moest VCH met
tien man verder. Tien minuten voor
tijd verschenen de eindcijfers 5-0
op het wedstrijdformulier toen Luc
Crommentuijn met een uithaal van
30 meter scoorde.
Drie dagen eerder won Egchel
ook al. Op donderdag 5 april stond

het restant van het op 18 februari
gestaakte duel tegen SVVH uit
Heibloem op het programma.
Zo moeilijk als de oranjehemden
het destijds in 16 minuten hadden,
zo gemakkelijk verving het de
ploeg in de resterende 74 minuten.
Het werd 4-0. In de 19e minuut,
inclusief de 16 minuten van de
vorige ontmoeting, opende Paul
Ververgaert de score uit een
rebound. Tien minuten later zorgde
Paul voor de 2-0 na een stiftballetje.
In de 40e minuut zorgde Luc
Crommentuijn met een geplaatste
vrije trap voor de 3-0. In de 61e
minuut kwam Egchel op 4-0 toen
Colin Bruisten met een schot keeper
Scheepers het nakijken gaf.

Volleybalsters
Grashoek
naar linkerrijtje
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Alle ploegen uit het linkerrijtje in de competitie van het eerste
damesteam van VC Grashoek speelden op zaterdag 7 april tegen elkaar.
Alleen Grashoek zelf niet. De ploeg kon tegen het al gedegradeerde
Horn een aantal plekken stijgen.
Het team kende de opdracht
en de dames van Grashoek hadden
even nodig om deze uit te voeren.
De eerste set werd meteen een 6-2
voorsprong gepakt en toen dachten
de dames er al te zijn. Persoonlijke
foutjes zorgden er zelfs voor dat Horn
een voorsprong pakte op 12-13. Een
kleine donderspeech was nodig om
de zaak op gang te krijgen en dat
had het gewenste effect. Grashoek
liep uit naar 21-14 en pakte met
25-17 de eerste set.
De tweede set werd wel vanaf

het eerste punt de druk gelegd bij
Horn en daardoor werd het 9-3. De
set eindigde in 25-15. De derde en
de vierde set waren een kopie van
de eerste twee. In set drie was het
eerst even Horn dat bij kon blijven
en daarna werd het gat geslagen.
Grashoek pakte met twee keer 25-14
deze sets en daarmee 5 punten.
In de stand komen de dames
daarmee op plek 6.
Zaterdag 14 april gaan de dames
van Grashoek op bezoek bij koploper
VV Tupos uit Baarlo.

Maasruiters actief
in Maasbree
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
De leden van De Maasruiters uit Kessel zijn bij het Concours
Hippique in Maasbree begonnen aan het buitenseizoen. Op De
Breukerheide in Maasbree wisten de ruiters verschillende prima prestaties neer te zetten.
Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim kwam aan
start in de klasse CZ. Na een foutloze
ronde wist het duo de eerste prijs
binnen te halen. Nina Vercoulen met
LvS Kantje’s El-Paso startte in de
klasse DB. Na een foutloze eerste
omloop mochten ze terugkomen
voor de barrage. Hier wisten ze
ook foutloos te blijven en met 83
stijlpunten mochten ze de eerste
prijs in ontvangst nemen. Lonneke
Verbruggen met Coelenhage’s
Lorenzo kwam in Nederweert bij

een dressuurwedstrijd aan start in
de klasse D-M1. Ze reden een mooie
proef en met 215 punten wisten ze
de eerste prijs te behalen.
Ook de paarden kwamen in
Maasbree aan de start. Maikel
Steeghs met Jules won de eerste
prijs in de klasse BB. Anniek Vervoort
met Histique behaalde in de klasse L
de tweede prijs. Gerco Steeghs met
Giana behaalde een negende prijs in
de klasse M. Voor Inge Wulms met
Whoopi was er een tiende prijs in de
klasse B.

Achtste editie

Fieldschutters
wedstrijd Koningslust

Clarijszorg&trajectbegeleiding

Wie zijn wij?
ClarijsZorg is een WMO-erkende zorgonderneming die hulp en begeleiding biedt
aan jeugd en jongvolwassenen. Onze 17
enthousiaste medewerkers begeleiden bij
het omgaan met autisme, borderline, ADD,
ADHD en leerproblemen. Dat doen we bij je
thuis, op ons activiteitencentrum, of waar
dan ook. Samen met jou en de gemeente
bekijken we wat het beste bij jou past.

Wat is onze visie?
Bij de begeleiding sluiten we nauw aan bij de
talenten en positieve mogelijkheden, om zo
het zelfvertrouwen en zelfbeeld te versterken. Onze sterke punten zijn de persoonlijke
benadering, kleinschaligheid, betrouwbaarheid, kundigheid en natuurlijk het netwerk
dat aan onze cliënten kan worden geboden.
‘Vanuit een goed zelfbeeld gaan onze
cliënten beter met hun persoonlijkheidsstoornis of beperking om’
We staan klaar voor je. Al 10 jaar. En daar
zijn we trots op!
Kijk eens op www.clarijszorg.nl en neem
contact op via info@clarijszorg.nl of
06-80164795.

Door: handboogverenigingen De Indianen en OVU Grashoek
Onder lenteachtige omstandigheden organiseerden handboog
verenigingen De Indianen uit Koningslust en OVU Grashoek op zaterdag
7 en zondag 8 april voor de achtste maal hun fieldwedstrijd.
De voorgaande zeven edities
vonden plaats in natuurpark
Vlakbroek, maar door omstandigheden moest er dit keer uitgeweken
worden naar een bos aan de andere
kant van het dorp. “Nadat men
toestemming had gekregen van de
diverse perceeleigenaren, kon men
aan de slag met het uitzetten van
een parcours bestaande uit 24
doelen”, laat de organisatie weten.
“Er werd besloten om drie lussen van
acht doelen te maken, met centraal
het beginpunt.”
Er hadden zich voor beide dagen
75 schutters aangemeld. De wedstrijd begon op zaterdag om 10.00

uur. Omstreeks 16.00 uur waren de
eerste schutters uit het veld en kon
de organisatie beginnen om de doelen om te zetten, zodat men voor
de zondag weer een nieuw parcours
gebouwd kon worden.

Geslaagd evenement
Ook de tweede dag verliep voorspoedig en omstreeks 15.00 uur
kwamen de eerste schutter uit het
parcours. Nadat iedereen zijn of haar
score briefje had ingeleverd, kon
men beginnen met het verwerken
van de uitslag. Het was volgens de
organisatie een meer dan geslaagd
evenement in Koningslust.

12
04

sport 19

European Cup in Berlijn

Zilver voor Mark van Dijk
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Mark van Dijk, kersverse winnaar van de gemeentelijke sporttrofee, behaalde op zondag 8 april een mooi
resultaat op de European Cup in Berlijn. De judoka van JC Helden wist een zilveren medaille te halen in het sterk
bezette deelnemersveld.

Tweede team
De Treffers kampioen

Mark van Dijk (links) haalde zilver
In de eerste ronde trof Mark een
Duitser van wie hij wist dat hij kon
winnen. Dat deed hij ook overtuigend. In de tweede en derde ronde
versloeg hij achtereenvolgens een
sterke Roemeen en een Turk met
mooie scores. In de kwartfinale moest
hij het opnemen tegen een beer uit
Azerbeidzjan. Die was één minuut de

betere, maar Mark keerde de wedstrijd en ook deze ging met twee keer
wazari en dus ippon naar Mark.
In de halve finale wachtte een
Oekraïner. Mark was deze dag echter zo sterk dat hij deze wedstrijd
zeer overtuigend op ippon won. De
finale was een feit. Hierin trad hij aan
tegen één van de topfavorieten uit

Turkije. Ook tegen hem startte Mark
goed en hij kwam zelfs op voorsprong
met een wazari. Eén minuut voor het
einde werd Mark alleen maar beter,
maar in de drang om het tweede punt
te scoren, werd hij bij een actie slordig. De Turk wist hem in een laatste
inspanning over te nemen en scoorde
ippon. Mark won hiermee het zilver.

Het tweede team van beugelclub De Treffers uit Maasbree is
op vrijdag 6 april kampioen geworden in de tweede klasse NBB.
In de de kampioenswedstrijd werd Ell 2 overtuigend met 4-1
verslagen. Het team bestaande uit: Theo van den Beuken, Ceriel
Joppen, Ger Kellenaers, Joep Nijssen, Guido Sonnemans, won in
de tweede competitiehelft van alle concurrenten. Volgend jaar
wacht de eerste klasse op de Maasbreese kampioen.

NK judo

Barbara Konings derde
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
JC Helden deed op zaterdag 7 april met tien judoka’s mee aan het Nederlands kampioenschap tot 15 jaar.
Barbara Konings wist de beste prestatie van de Panningse vereniging neer te zetten en pakte een bronzen medaille.

“ELS HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker veroorzaken
soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is de basis voor herstel
van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

HUIS GEZOCHT
Wij zoeken ons droomhuis, kun jij ons daarbij helpen?
ONZE WENSEN
• Gelegen in MEIJEL (kern/rand)
• Instapklaar
Na een nipt verlies in de kwartfinale won Barbara twee spannende
potten op wazari. In de partij om brons
won ze binnen een halve minuut met
een heupworp. Noa Janssen judode
ook een erg goed toernooi. Na drie
overtuigende overwinningen op ippon
verloor ze in de verlenging nipt de

halve finale van de latere kampioen.
Ze kon zich niet goed herpakken voor
het brons, waardoor ze net buiten het
podium belandde. Isis van Dril en Bart
Verstappen hadden een prima debuut
op het NK. Ieder wonnen ze drie partijen met mooie worpen. Het podium
zat er nog niet in deze keer. Joyce

Peters won twee partijen ondanks
een rugblessure. Kevin Janssen, Viggo
Wilms en Lenn Dirckx wisten ieder
één partij te winnen in zwaar bezette
poules. Dali Lucker en Lennard van den
Hoogen wisten geen partij te winnen,
wat ook kwam door enkele dubieuze
scheidsrechters beslissingen.

• Vrijstaand
• 3 à 4 slaapkamers
• Wij hoeven geen huis te verkopen en zijn flexibel
06 - 52436486 • huis-gezocht@outlook.com
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Heldenaren steviger aan kop door zege

Helden met moeite voorbij BEVO in derby
De streekderby tussen de eerste herenteams van VV BEVO en VV Helden stond op zondag 8 april op het programma. Beide partijen speelden een goede en een slechte helft in Beringe, maar Helden trok desalniettemin
aan het langste eind en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap.

Dat het een derby was, bleek
wel bij de opkomst van de spelers.
De supporters van de thuisclub staken Bengaals vuurwerk af om zo
de boel op scherp te zetten. Op het
moeilijk bespeelbare veld was echter niet de thuisploeg, maar Helden
voor de rust de betere ploeg. De
bezoekers beloonden zichzelf ook
door twee treffers te maken.

een slippertje in de defensie van
BEVO. Oog in oog met doelman
Steeghs bleef de Heldenaar koel,
waardoor Helden met een voorsprong van twee doelpunten de
rust in kon.

Twee doelpunten
verschil bij rust

Na de rust zag het
wedstrijdbeeld er echter totaal
anders uit. Beringe zette Helden
vast op eigen helft. Sam van Rijt
en Frank van Berlo wisten grote
kansen echter niet om te zetten in
doelpunten, waardoor het verschil
twee doelpunten bleef totdat Kris
Hermans na ruim een uur spelen
wel scoorde. Beringe ging daarna
op zoek naar de gelijkmaker. Deze
kwam er, tot blijdschap van de
meegereisde Heldenaren, echter
niet. Door deze uitoverwinning
gaat Helden concurrent Panningen,
dat van Reuver verloor, voorbij op
de ranglijst en mag het zich weer
koploper noemen. BEVO moet in de
strijd om de vierde plek een pas op
de plaats maken.

Ton Peeters zette de gasten
na twintig minuten op voorsprong
door op rechts naar binnen te
komen en de bal à la Arjen Robben
met links in de lange hoek te
schieten. Niet veel later kreeg
Peeters een mogelijkheid om zijn
tweede treffer te maken. Doelman
Steeghs kon een terugspeelbal
maar moeizaam wegwerken en zag
zijn poging daartoe in de voeten
van Peeters belanden. Ondanks het
lege doel wist Peeters echter de bal
niet tussen de palen te mikken.
Freek Kessels verdubbelde de
voorsprong echter wel door na een
half uur spelen te profiteren van

Ad vertorial

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nieuwe regels
privacybescherming
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Op 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking die de
bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet heeft gevolgen voor alle organisaties die
persoonsgegevens verwerken.
Persoonsgegevens worden overal gevraagd,
afgegeven en opgeslagen. Het doel van de AVG is
om de persoonsgegevens die organisaties bezitten
te beschermen en de betrokkenen meer rechten te
geven. Alle betrokkenen moeten kunnen vaststellen
welke gegevens van hen worden bewaard, waarom
deze worden bewaard en hoe lang deze worden
bewaard. De betrokkenen hebben ook recht op
bijvoorbeeld dataportabiliteit, recht op vergetelheid
en recht op inzage.
Dat persoonsgegevens worden bewaard
door bijvoorbeeld, gemeenten, ziekenhuizen en
webwinkels, zoals BOL.com zal iedereen wel duidelijk
zijn, maar ook de bakker op de hoek met een
“stempelkaart”, of een vereniging met een ledenlijst,
verzamelt persoonsgegevens. De AVG geldt dus voor
vrijwel iedere organisatie. Belangrijk om te weten is
dat het correct verwerken van persoonsgegevens de
verantwoordelijkheid van de organisatie is. Wat moet
er gedaan worden om te voldoen aan de AVG? Er
moet worden vastgelegd welke persoonsgegevens er
verzameld worden, waarom deze verzameld worden,
hoe deze verwerkt worden, wie er toegang heeft tot
deze gegevens, hoe deze beveiligd worden, wat er
met de gegevens gebeurt nadat de verwerking heeft
plaatsgevonden enz.
Maak je gebruik van derden waar de aan jou
toevertrouwde gegevens verwerkt worden dan
moet je met deze organisatie een zogenaamde

verwerkersovereenkomst afsluiten. In deze
overeenkomst worden afspraken vastgelegd zoals:
waar de persoonsgegevens worden verwerkt,
welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen,
waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, de
mogelijkheden om een audit uit te kunnen voeren
en of de verwerker op zijn beurt weer subverwerkers
mag inschakelen voor de verwerking.
Zoals je kunt lezen verlangt de AVG van bijna
elke organisatie in meer of mindere mate actie.
Het niet voldoen aan de AVG kan een forse boete
opleveren. Heb je hulp nodig bij het vaststellen in
welke mate de AVG actie verlangd en hoe je dit
kunt implementeren in jouw organisatie neem dan
contact met ons op.
Wij helpen je graag verder.

(Foto: Peter van Berlo)

Volleybalclub Panningen

Heren in nood
knokken zich naar
verdiend punt
Door: VC Olympia
Met een krappe selectie van maar acht spelers kon het eerste
herenteam van VC Olympia uit Panningen zich geen blessures veroorloven. Het bleef hen zaterdag 7 april echter niet bespaard. De enige
spelverdeler had een blessure opgelopen en dat leverde problemen op.
In Panningen werd het 1-3 tegen de gasten uit Bladel.
De zes vaste spelers en de libero
van de thuisploeg openden ietwat
onwennig. De spelverdeler in spe
kon zijn aanvallers niet goed vinden,
waardoor moeilijk gescoord kon worden. Met een 11-5 voorsprong voor
de bezoekers dachten ze het beslissende gaatje geslagen te hebben.
Niets bleek minder waar, want na
een time-out van Olympia was de
stand weer gelijkgetrokken. In het
vervolg lieten de heren van Bladel
zien waarom zij hoger op de ranglijst staan, maar de Panningenaren
bleven knokken voor ieder punt.
Dit werd niet beloond en ze delfden
het onderspit. De set ging met 25-20
verloren.

Lastige openingsfase

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel, T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Beringe op zoek
naar gelijkmaker

De heren van Olympia maakte
het de Bladelnaren lastig in de
openingsfase van de tweede set.
Bij 10-14 in Bladels voordeel werden
de Panningenaren wakker geschud.
In sneltreinvaart nam de thuisploeg
het initiatief over, 18-15. In de
beslissende fase liet de passing het
bij Olympia te wensen over. Bladel
ging er wederom met de setwinst

vandoor. De heren van Olympia
bleven geloven in een goede afloop.
Met een alles-of-niets mentaliteit
nam Olympia het initiatief in handen.
De Bladelnaren werden er hopeloos
van, want zelfs de meeste simpele
ballen werden niet verdedigd. Het
geloof en de overtuiging groeiden
bij de heren van Olympia. Bladel
dichtte een 16-10 voorsprong van
Olympia bijna, maar verder van 17-16
kwamen ze niet. Met een killblock en
een serviceserie pakte de thuisploeg
de set met 25-18.

Concentratie en
energie vloeide weg
In de vierde set zette Olympia
deze lijn door. Er werd een kleine
voorsprong genomen, maar een
beslissend gat werd niet geslagen.
De Panningenaren bleven knokken
en werken voor ieder punt, maar
vanaf 14-14 vloeide de energie en
concentratie weg bij Olympia. In
de rally kwam de thuisploeg tekort
en konden de bezoekers profiteren.
Zij speelden de wedstrijd uit en
pakten met 25-20 de laatste set.
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Grashoek overleeft
heksenketel
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste team van SV Grashoek heeft zondag 8 april VOS uit in Venlo met 5-0 verslagen. Het verhaal van de
wedstrijd was echter de twee rode kaarten voor VOS en de tumult die hierdoor ontstond. De Venlose ploeg
hanteerde veelvuldig de botte bijl en de dienstdoende scheidsrechter zag zich genoodzaakt al in de 75e minuut
af te fluiten.
Allesbepalend voor de wedstrijd
was de 3e minuut. Met geen bal in
de buurt trapte Giovanni Gubbels
na terwijl scheidsrechter Van de
Walle uit Beek en Donk er bovenop
stond en geen andere keus had
dan rood te geven. VOS voelde zich
zwaar benadeeld. De scheidsrechter
had hierna de handen meer dan
vol. Ondanks het ondertal was
VOS in de eerste twintig minuten
gevaarlijker dan Grashoek. De 0-1 in
de 23e minuut, was een bevrijding
voor Grashoek. Dirk van Lierop
onderschepte de bal en kon Erwin
Pijnenburg bereiken die een vrije

doortocht had naar het VOS-doel
en scoorde. Na de thee scoorde
Grashoek de 2-0 in de 46e minuut.
Erwin Pijnenburg kreeg op de rand
van het zestienmetergebied veel
vrijheid en scoorde met een mooi
gekruld schot zijn tweede treffer. In
de 52e minuut werd Dirk van Lierop
op links aangespeeld en had een
vrije doortocht naar het VOS-doel. De
grensrechter van VOS vlagde, maar de
scheidsrechter wuifde het signaal weg.
Dirk kon doorgaan en stuitte op keeper
Janssens, maar Bas Gloudemans kon in
de rebound de 3-0 scoren. Wederom
ontstond er veel tumult tussen VOS-

spelers en de scheids, maar het
doelpunt werd niet teruggedraaid.
In het eerstvolgende duel kwam
Joey Peeters met twee benen in wat
wederom met rood werd bestraft. VOS
was na een afkoelingsperiode met
negen man geen partij meer voor
Grashoek. Dirk van Lierop kon in de
60e en 73e minuut nog twee keer
scoren, waarna de 5-0 eindstand was
bereikt. Scheidsrechter Van de Walle
floot in de 75e minuut namelijk voor
het einde. Verbazing bij Grashoek dat
nog even had willen werken aan het
doelsaldo, maar de beslissing werd
niet meer teruggedraaid.

Jubileum en jubilarissen

Sacha Stroeken
clubkampioen JV Alcides
Door: judovereniging Alcides
De jaarlijkse clubkampioenschappen van JV Alcides uit Baarlo vonden zondag 8 april plaats. Sacha Stroeken
ging er met de wisselbeker vandoor. Dit jaar had het kampioenschap een extra feestelijk randje, omdat JV
Alcides haar 40-jarig bestaan viert. Ook werden diverse jubilarissen in het zonnetje gezet.

Halve finale turnen

Finaleplek voor
Danielle Lormans
Door: Annelies Lormans
Turnster Danielle Lormans deed zaterdag 8 april mee aan de halve
finale turnen in Nieuwegein. Ze heeft daar een finaleplek voor het
Nederlands kampioenschap in Tilburg verdiend.
Danielle turnde in de Senior
tweede divisie op de wedstrijd in
Nieuwegein. Ze startte sterk op
vloer. Ze behaalde de derde score
op dit toestel en is hiermee reserve
voor de toestelfinale. Ook sprong
ging goed, ze scoorde een 12.300.
Op brug wist ze ondanks een val,

toch goed door te turnen. De balk
ging deze keer iets minder goed,
haar acro-serie was niet door en ze
moest ook nog een val incasseren.
Met een puntentotaal van 44.634
plaatste ze zich als tiende voor
de finale van de Nederlandse
kampioenschappen in Tilburg.

Harmonie Concordia Panningen
o.l.v. Richard Bonné

Theaterconcert

ZATERDAG 21 APRIL 2018

Voorzitter Jo Bleser met jubilaris Martin Peeters
Onder het toeziend oog van erelid Marco Cremers werd er gestreden
om de overwinning. Uit handen van
Marvin de la Croes en Jan Gubbels ontvingen de judoka’s een mooie beker
en een speciaal voor JV Alcides ontworpen shirt.
Olivier Segers, Lynn Peeters, Lucas
Gerhards, Sacha Stroeken, Sanne
Simons, Eloy Vanmaris, Ralf Feller,
Cheng Boots, Jarno Vleeshouwers,
Niels van Dijk, Tijn Scheepers en
Zanthe Stroeken kregen de eerste
plaats. Op de tweede plek eindigden Dean Huijs, Meike van Bergen,
Isa Peeters, Inge Janssen, Bram
Jeucken, Daan Bongers, Laura Maas,
Lesley IJzerman, Sandra Peters,

Maartje Wigmans en Twan Coenen.
Derde werden Yannick Segers, Joep
Verhofstad, Lavinia Heines, Paddy
Pasmans, Kamran Kahn, Dennis van
Ophoven, Bastiaan Jost, Robin Giesen,
Jop Kluthausen, Thomas Klerken en
Janne van Bussel.

Jubilarissen gehuldigd
Direct na de prijsuitreiking werden
de jubilarissen gehuldigd. Voor 5 jaar
lidmaatschap ontvingen Thijn Berkers
en Thijs Peeters een aandenken. Voor
10 jaar lidmaatschap kregen Harrie en
Laura Maas een beeldje. Daarnaast
was er een speciaal moment voor
Martin Peeters, die al vanaf de oprichting lid van de vereniging is. Inmiddels

is Martin vierde dan judo en judoleraar
B en heeft hij al honderden judoka’s
onder zijn hoede gehad. Van het
bestuur ontving hij een sculptuur.
Ook Jan Gubbels werd door
het bestuur in het zonnetje gezet
en bedankt voor zijn inzet voor
de sporters met een beperking
en de A-judoka’s van Alcides.
De Jan Gubbels-wisselbeker werd
uitgereikt aan de energieke judoka
Bastiaan Jost, die het laatste jaar een
enorme vooruitgang heeft geboekt.
Ten slotte werd de clubkampioen van
2018 bekendgemaakt. Dat werd Sacha
Stroeken. Zij ontving de grote wisselbeker uit handen van Thomas Klerken,
de clubkampioen van 2017.

met medewerking van:

Suzan Seegers
Aniek Mommers

DOK6 Panningen
20:15 uur
Volg ons ook op Facebook:

Volg ons ook op Facebook:
Koninklijke Harmonie
Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen
Concordia Panningen

Kaarten te koop via:
Kaarten te koop via:
www.dok6.eu/theater

www.dok6.eu/theater
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Competitiewedstrijd Groen 1

Winst voor jeugdteam Tonido Baarlo
Door: tennisvereniging Tonido Baarlo
Het Groen 1-team van tennisclub LTC Tonido uit Baarlo won zondag
8 april met 6-0 van Venray tijdens de eerste competitiewedstrijd van
het nieuwe seizoen.

Noa Gielen won haar partij makkelijk in twee sets door goed spel
met 4-0 en 4-1. Tijn Heldens en Raf
Brunen wonnen hun partij in respectievelijk twee en drie sets. Tijn had
een moeilijke tegenstander en won
met 5-3 en 4-2. Raf won de eerste
set makkelijk en kreeg veel tegenstand in de tweede set en verloor
deze dan ook. In de tie-break was
Raf weer op zijn best en won deze
met maar liefst 7-2. Tim Amendt had

in de eerste set veel tegenstand en
na een uur was het dan ook 5-4 voor
Tim.
De tweede set ging beter en
werd gewonnen met 4-2. Evi van
Liempt was samen in de dubbel met
Tim zeer goed en wonnen dan ook
in twee sets. Raf en Tijn deden wat
ze moesten doen en ook deze dubbel werd gewonnen in twee sets.
Kortom: een knappe 6-0 overwinning
op een zeer sterke tegenstander.

Werk
mee aan he
sc
een maging
belevi

daging aan
Ga jij de uit
erker
als Medew
Dienst?
Technische

werkenbijtoverland.com

Koningslust wint van
Eindse Boys
Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste team van VV Koningslust had op zondag 8 april nog wat goed te maken tegen Eindse Boys na de
5-2 nederlaag uit in Nederweert-Eind. Het team uit Koningslust wist in eigen huis revanche te pakken en won
met 3-1.

Beide teams begonnen sterk aan
de wedstrijd, waardoor de wedstrijd
gelijk opging. Uit de kansen die
ontstonden, scoorden de mannen van
Eindse Boys niet. Koningslust wist
echter wel te scoren. Na 20 minuten
voetballen opende Peter Jansen de
score. Na een vrije trap van Jurjen
Verbong kopte Peter Jansen de bal via
de lat binnen. Net voor rust was het
weer raak. Roel Ghielen speelde de
bal op Bram Rongen die de verdediging uitspeelde in het zestienmetergebied en de bal langs de keeper

binnenschoof. Daardoor stond er met
rust 2-0 op het scorebord.
In de tweede helft veranderde
er niet veel aan spelbeeld. De mannen uit Koningslust probeerden de 2-0
voorsprong te behouden, maar konden
een tegendoelpunt niet voorkomen.
Een voorzet van rechts kwam in de
voeten van de spits van Eindse Boys
die de bal teruglegde. Het daaropvolgende schot was onhoudbaar voor
Roel Hunnekens.
Niet veel later wisten de mannen
van Koningslust de voorsprong

toch weer naar twee doelpunten te
tillen. Wederom uit een vrije trap.
Ditmaal genomen door Joey Strijbos,
die de bal over de verdediging heen
schoot richting Jurjen Verbong, die
het kopduel aanging en de bal via
de schouder van zijn verdediger in
het doel zag belanden. De mannen
van Eindse Boys probeerden nog
terug te komen in de wedstrijd, maar
de verdediging van Koningslust gaf
weinig tot geen kansen weg. Daardoor
bleven de drie punten in Koningslust.
(Foto: Peter Janssen)

Heren VC Asterix kampioen
Na het kampioenschap van vorig jaar in de tweede klasse van de NEVOBO, is het eerste herenteam van VC Asterix erin geslaagd om ook in de eerste klasse kampioen te worden. Dankzij de overwinning op nummer twee Boekel op zaterdag 7 april is het Maasbreese team niet meer in te halen
voor de concurrentie. De ploeg gaat nog voor de dubbel als op zaterdag 12 mei de bekerfinale
gespeeld wordt in Capelle aan de IJssel. Komend seizoen staat het eerste herenteam van VC Asterix
in de promotieklasse. (Foto: Math Geurts Fotografie)
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Wiel Blomen nieuwe
schutterskoning Maasbree
Bij schutterij St. Martinus in Maasbree werd zondag 8 april het koningsvogelschieten gehouden. Er schoten
zes jeugdleden om de jeugdkoning-titel en ook de titel onderkoning en koning werden die dag aan de beste
schutter toebedeeld.

Peter Thiede, Annie Sonnemans en Broer Bruijnen

Seizoensopening
Breetanque

Jeugdkoning Bram Keulen-Koning,
Wiel Blomen en onderkoning Jos Haenen (Foto: Broni Cevat)
Nadat het koningspaar Gerrit en
Mieke Sengers was afgehaald op
Acaciahof, trok de schutterij door
het dorp naar schuttersterrein ‘Oppe
Schor’. Eerst ging de jeugd van start.
Er waren zes jeugdige leden die mee
wilden schieten voor de titel. Het was
tenslotte Bram Keulen die met een
welgemikt schot de vogel deed vallen.

Hierna was er de opstart naar de
titel Onderkoning 2018. Na 34 schoten
was het commandant Jos Haenen die
de vogel naar beneden haalde. Na een
korte pauze gingen negen schutters
van start voor de titel Koning 2018. En
deze laatste was een stuk taaier dan
de voorgaande. Er leek geen einde
aan te komen totdat Wiel Blomen

eens tot opperste concentratie overging. En met het 122e schot vond de
fraaie koningsvogel zijn einde. De man
die door iedere schutter op handen
wordt gedragen veroverde de door
hem felbegeerde titel. Op zaterdag 28
april krijgen de koningen een receptie
aangeboden in Partycentrum Niëns in
Maasbree.

Team Maasbree

Kledinginzameling
voor actie Alpe d’HuZes
Team Maasbree zamelt donderdag 19 april zo veel mogelijk kleding, textiel en schoenen in voor het goede
doel. Het vijfkoppige team doet in juni weer mee aan de Alpe d’HuZes-actie en wil zo veel mogelijk geld
inzamelen voor onderzoek naar en tegen kanker.

Jeu de boulesclub Breetanque uit Maasbree hield op zondag 8 april
de opening van het zomerseizoen met het spelen van het traditionele
Openingstoernooi. Op het einde bleek Annie Sonnemans het best
gepresteerd te hebben en zij won zodoende het toernooi.
Er namen 32 personen deel aan
het toernooi. De wedstrijden werden onder een stralend zonnetje
afgewerkt. Na drie rondes waren er
vier spelers die alle drie hun partijen
gewonnen hadden. In de eindstand

kwam uiteindelijk Annie Sonnemans
met een score van +27 punten als
beste uit de bus. Peter Thiede werd
tweede met +26 punten en Broer
Bruijnen legde beslag op de derde
plek met +16 punten.

Verzamelaarsbeurs
in Meijel
De Meijelse verzamelaarsvereniging De Peelstreek houdt op zondag
15 april haar maandelijkse ruilbeurs. Zoals gebruikelijk vindt het evenement plaats in de Rabozaal van gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
“Het is een ideale gelegenheid
voor verzamelaars om hun collectie
uit te breiden of aan te vullen”, aldus
de vereniging voor verzamelaars.
“Op verzamelgebied is van alles te
vinden zoals postzegels, munten,
pennen, bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten,

suikerzakjes, voetbalplaatjes enzovoorts.”
De ruilbeurs is geopend van
10.00 tot 13.00 uur. Ook zijn er
veel tafels gereserveerd voor
ruilers van verzamelobjecten.
Parkeergelegenheid is er volgens de
vereniging voldoende aanwezig.

Laatste Heldense
vogelmarkt seizoen
Vogelvereniging Vogelvrienden Helden houdt op zondag 15 april
haar laatste vogelmarkt van het seizoen. Ook de seizoensafsluitende
markt vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De aanvang is om 09.30 uur en het eindigd om 12.00 uur.

Het team, bestaande uit
deelnemers en vrijwilligers Marjo,
Henk, Mitchel, Frank en Peter, wil
zo veel mogelijk kleding, schoenen,
textiel, gordijnen, tassen, riemen,
dekbedden, lakens, dekens en
knuffels inzamelen. De ingezamelde

spullen worden na het sorteren
hergebruikt. De vergoeding die Team
Maasbree hiervoor krijgt, gaat naar
stichting Alpe d’HuZes. Die bevordert
en ondersteunt onderzoek naar de
vele vormen van de ziekte kanker.
De inzamelingsactie vindt plaats

op het Kennedyplein in Maasbree
tussen 08.00 en 16.00 uur. Wie
donderdag niet in de gelegenheid
is om spullen in te leveren,
kan ook contact opnemen met
Team Maasbree via teammaasbree@
gmail.com

“Iedereen, zowel leden als
bezoekers, zijn deze morgen
weer welkom om zijn of haar
vogels te koop of te ruil aan te
bieden”, aldus de vogelvereniging.
Vogelvrienden hoopt weer een
ruime sortering aan vogels aan te
kunnen bieden waaronder onder
meer kleurkanaries, tropische
vogels en parkieten. Naast de
vogels mogen door de aanwezige
verkopers ook andere artikelen die
voor het uitoefenen van de hobby

nodig zijn, worden aangeboden.
“Denk hierbij aan nestkastjes,
boeken, voerbakjes enzovoorts”,
aldus de organisatie. Ook is het
mogelijk informatie te krijgen over
de vogelsport en Vogelvrienden
Helden. Neem voor meer informatie
contact op met de vereniging via
077 307 53 88. Iedere derde zondag
van de maanden september tot en
met april is er een vogelmarkt in het
gemeenschapshuis. De volgende
vindt plaats op zondag 16 september.
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Hersentraining bij
Engelbewaarder Baarlo
Bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo vindt op dinsdag 17 april een ochtend plaats waar het trainen van
hersenen het onderwerp is. De bijeenkomst wordt gehouden door het MFC in samenwerking met Stichting
Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) Baarlo en de Dorpsdagvoorziening (ddv). Conny Verstappen, RGM-trainer bij
SGL, geeft een gratis proefles.
RGM staat voor Ronnie Gardiner
Methode. “Het is een vrolijke oefenmethode voor de hersenen om deze in
optimale conditie te brengen”, laat de
organisatie weten. “Men maakt gebruik
van muziek, ritme, bewegen en spraak.
Door het toepassen van deze methode
worden de hersenen geactiveerd, kunnen nieuwe verbindingen tussen verschillende hersengebieden ontstaan,
stimuleert men de samenwerking
tussen linker- en rechterhersenhelft

en maakt men neurotransmitters
aan.” RGM is bedoeld voor mensen die
gezond ouder willen worden, maar ook
voor personen die hinder ondervinden
van Alzheimer, dementie, MS of andere
ziektes. Het is een sociale groepsactiviteit die kan bijdragen tot verbinding
en ontspanning. De bedoeling is een
verbeterde concentratie, geheugen,
spraak en lichaamsbalans te creëren
bij de deelnemers. Ook een toename
van de energie wordt nagestreefd. De

proefles op 17 april begint om 10.00
uur. De inloop is vanaf 09.30 uur. Na
afloop bestaat de mogelijkheid tot het
ontvangen van verdere informatie over
RGM en het programma dat zal worden
aangeboden bij voldoende belangstelling. RGM zal dan wekelijks worden
gegeven over een periode van dertien
weken. Aanmelden kan door te bellen
naar 077 720 17 20 of door bij de ddv
binnen te lopen op maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag.

Insectencursus IVN Helden
IVN Helden houdt vanaf mei korte basiscursussen over libellen, dagvlinders en sprinkhanen voor beginners.
In de cursus wordt een introductie gegeven in het leven van de soortgroepen en een eerste aanzet tot het
herkennen van de families en soorten. De cursussen vinden in Helden en Meijel plaats.
De cursus bestaat per soortgroep
uit één avond theorie en de zondag
daarna een ochtend in het veld.
De locatie van de buitenles wordt op
de theorieavond bekendgemaakt.
Cursusleider is Jan Slaats van IVN
Meijel. Met de aangereikte kennis
kan de cursist daarna zelf aan de slag
om met zelfwerkzaamheid de kennis

verder uit te breiden.
De theorieavond over libellen is
op donderdag 24 in het IVN-lokaal bij
museum Truijenhof in Meijel. De dagvlinders worden besproken op donderdag 21 juni in het IVN-gebouw in
Helden. Ook de sprinkhanen-avond
vindt plaats in Helden op donderdag
16 augustus.

De donderdagavonden duren
van 19.30 tot 22.00 uur en de
praktijklessen op zondag van 09.00
tot 12.00 uur. Het maximaal aantal
leerlingen bedraagt 25. Neem voor
de aanmelding en meer informatie
over de cursussen en de kosten
contact op met Ria Nabben via
pr@ivnhelden.nl

Zaadetende vogels

Lezing over papegaaienvoeding
Jos van Himbergen verzorgt dinsdag 17 april een lezing over voeding waar zaadetende papegaaien om
vragen. Deze vindt plaats bij party-restaurant De Houbereij in Panningen.
De lezing wordt georganiseerd
door de Parkieten Sociëteit Noord- en
Midden-Limburg. Het thema van de
avond is voeding voor kromsnavels.
In vogelvlucht wordt aan de hand van

praktische voorbeelden en tips besproken wat deze vogels het hele jaar door
nodig hebben. Dit omdat parkieten
en papegaaien leven in een jaarlijkse
cyclus van rust-, kweek- en ruitijd.

Zowel de beginnende vogel
liefhebber als de ervaren kweker
kan naar de lezing komen. De avond
begint om 19.45 uur bij partyrestaurant De Houbereij in Panningen.

Kofferbakverkoop in Meijel
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel houdt op zondag 15 april een kofferbakverkoop. Geïnteresseerden kunnen terecht op het terrein van de schutterij aan de Nederweerterdijk in Meijel. Zeven uur lang worden spullen
aan de man gebracht.
Aanbieders van tweedehands
spullen kunnen hun auto op het
terrein van de schutterij parkeren
en daar hun koopwaar uitladen,

zo laat de organisatie weten. De
verkoop begint om 09.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Naast de spullen
die te koop zijn, is er ook een terras

aanwezig en kunnen de bezoekers
genieten van livemuziek.
Kijk voor meer informatie op
www.kofferbakverkoop-meijel.nl

Terugkoppeling Optrommelactie

Informatieavond over toekomst
Beringe
Dorpscoöperatie Steingood uit Beringe houdt maandag 16 april een informatieavond over de toekomst van
haar dorp in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Hier wordt onder andere verteld over de optrommelactie, woningbouwplan Buitenhof Beringe en Beringe Buiten. Ook worden die avond de nieuwe dorpsondersteuner en huisarts voorgesteld.
Tijdens de avond wordt
de uitkomst verteld van de
optrommelactie die in september
werd georganiseerd. Door middel van
trommeltjes met enquêteformulieren
werden inwoners opgeroepen hun
mening te geven. De onderwerpen uit
die vragenlijsten komen ter sprake en

enkele kartrekkers van werkgroepen
geven een korte toelichting. Daarnaast
staan er andere onderwerpen op de
planning voor de informatieavond,
waaronder de woningbouwplannen
Buitenhof Beringe, sport- en
verenigingspark Beringe Buiten en
de veiligheid en structuur van het

dorp. Ook stelt Steingood die avond
de dorpsondersteuner voor, die deel
uitmaakt van een gemeentelijke pilot,
en de nieuwe huisarts die zich in het
dorp gaat vestigen. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur bij café
De Nabber in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.
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Demonstratiewedstrijd Walking Football

Voetballen met senioren
in Beringe
Sporten is niet alleen bedoeld voor jonge mensen. Daarom was er op zondag 8 april, voorafgaand aan de
derby tussen VV BEVO en VV Helden, een demonstratiewedstrijd Walking Football in Beringe. Mannen van rond
de 60 en de 70 jaar uit Beringe en Helden trapten onder grote belangstelling om 13.30 uur af. De ‘veteranen’ van
BEVO wonnen de wedstrijd op de hete middag met 7-5.

verenigingen 25
Medisch en ethisch

Thema-avond
Alzheimer Café
Alzheimer Café Peel en Maas houdt op dinsdag 17 april weer een
thema-avond. Het thema voor de avond is Medische en ethische
beslissingen bij het levenseinde. Gastspreker is Jan van Arensbergen,
SCEN-arts.
Het café is een maandelijkse
ontmoetingsplek waar mensen met
dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden
elkaar in een ongedwongen sfeer
kunnen ontmoeten en over dementie en aanverwante thema’s kunnen
praten.
“Of iemand nu bang is om
dement te worden, onlangs heeft
gehoord dat hij dementie heeft,
zorgt voor iemand met dementie
of er beroepshalve mee te maken

heeft, iedereen is welkom”, aldus de
organisatie.
Het Alzheimer Café Peel en Maas
vindt plaats in Gemeenschapshuis
‘t Erf in Egchel. Inloop is vanaf
19.00 uur en het programma begint
om 19.30 uur. De avond wordt
uiterlijk 21.30 uur afgesloten.
De toegang is gratis.
Neem voor meer informatie
contact op met de avondcoördinator
van het Alzheimer Café Piet Selen,
via 077 307 73 50.

Peel en Maas-afdaling 35 jaar

Initiatiefnemer Henk Truijen
was tevreden over het verloop van
het demonstratieduel. De 59-jarige
Beringnaar kwam op het idee
van het loopvoetbal tijdens een
regiobijeenkomst in oktober in VVVstadion De Koel. Daar woonde hij een
demonstratietraining Walking Football
bij en Henk was erg enthousiast.
“Het is een manier voor 60-plussers
om meer te bewegen en ook sociale
contacten te behouden”, vertelt Henk.
“Het is niet alleen bedoeld voor
voetballers, maar voor alle mensen
die willen bewegen. Ook is het fijn
voor mensen die bij de club betrokken
willen zijn, maar niet meer kunnen

rennen.” De wedstrijd was meer dan
geslaagd, zo vond Henk.

‘Intensiever dan je
denkt’
Het initiatief Walking Football is
opgezet door de KNVB, de Eredivisie
en het Nationaal Ouderenfonds.
Nederland telt inmiddels ongeveer
tweehonderd Walking Football-teams.
In Peel en Maas was RKMSV uit Meijel
een paar maanden geleden de eerste
voetbalclub die met het ouderenvoetbal begon. Beringe en Helden volgen
nu de Meijelse vereniging.
Lou Heijnen had namens Helden

een team samengesteld. De 61-jarige
Heldenaar wilde het initiatief steunen
en vindt het belangrijk dat mensen op
leeftijd bezig blijven. “Ik ben blij dat
ik mee heb gedaan”, zegt Lou. “Ik had
het makkelijker verwacht, maar er
komt veel inspanning bij kijken en
het is intensiever dan je in eerste
instantie denkt.” Het is bedoeld als
manier om te ontmoeten en om te
sporten, vertellen de initiatiefnemers.
“De doelgroep die sportief gezien snel
buiten de boot valt, kan nu toch actief
meedoen en sociaal actief zijn. We
willen de mensen achter de geraniums
vandaan halen”, aldus Lou.
(Foto: Peter van Berlo)

Vrijwilligers nodig

Opruimactie Maasoevers Kessel
en Kessel-Eik
In het kader van de actie Schone Maas worden de Maasoevers in Kessel en Kessel-Eik zaterdag 14 april opgeschoond. Met de opruimactie wil IVN Helden mensen bewust maken van de impact die zwerfafval heeft en
voorkomen dat het afval via de Maas uiteindelijk in zee terecht komt.
De actie wordt georganiseerd door
natuureducatieorganisatie IVN Helden.
Die wil de vijf kilometer aan oever
tussen de dorpen Kessel en Kessel-Eik
een schoon aanzicht geven. Het gaat
om het gebied tussen de Mussenberg
en Veers.
De organisatie kan nog wat handen gebruiken die mee helpen oprui-

men. Mensen worden verzocht met de
fiets te komen en om stevige laarzen en oude kleding aan te trekken.
Kinderen mogen ook meedoen, mits
er een ouder meekomt. Gemeente
Peel en Maas zorgt voor opruimmaterialen, Waterschap Limburg
stelt de container ter beschikking en
Staatsbosbeheer is sponsor.

De actie start om 09.00 uur
bij de kapel aan de Maasstraat in
Kessel-Eik. Naar verwachting is de
eindtijd 12.00 uur, waarna er koffie
en vlaai klaarstaat.
Aanmelden kan via info@
ivnhelden.nl of door te bellen naar
Harrie Peeters via 077 462 21 49 of
06 31 68 73 24.

Veteranentreffen in Panningen
Stichting Veteranen Peel en Maas houdt op vrijdag 20 april een veteranentreffen. De samenkomst van
militaire veteranen uit Peel en Maas vindt plaats bij café Tinus in Panningen. Het treffen begint om 20.00 uur.
“De bijeenkomst heeft als doel de
onderlinge contacten te verstevigen
en het naar behoefte uitwisselen
van opgedane uitzendervaringen”,
laat de organisatie weten. “Dit

allemaal in een ontspannen informele
sfeer.” De organisatie koos voor de
vrijdagavond om zo actieve veteranen
de gelegenheid te geven aanwezig
te zijn.

Tijdens deze avond is er een
optreden van een Amerikaanse
veteraan. Met de veteranenpas kan
tegen een gereduceerde prijs een
drankje besteld worden.

Amnesty viert
gouden jubileum in
Nederland
Zeven jaar na de oprichting van Amnesty International werd op
14 april 1968 de Nederalndse afdeling van de mensenrechtenorganisatie opgericht. Het duurde nog vijftien jaar voordat in onze regio een
lokale afdeling werd opgestart, maar in 1983 was het zover. Na Amnesty
Helden en Helden-Baarlo werd het uiteindelijk Amnesty Peel en Maas.
De landelijke vereniging telt
inmiddels 250 lokale groepen, honderdduizenden activisten en ruim
250.000 leden. In Peel en Maas kan
de mensenrechtenorganisatie rekenen op een achterban van 160 personen. Jaarlijks nemen zij onder meer
deel aan de 4 mei-viering, de landelijke collecte en de schrijfmarathon.
Met het collecteren haalde Amnesty
Peel en Maas sinds 2003 bijna
83.000 euro binnen voor de activiteiten van de landelijke organisatie.
In de bibliotheek van Panningen
in het Huis van de Gemeente staat
een kunstwerk waarop tien van de
veertig rechten uit de Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens staan. Twee keer nam
de lokale afdeling deel aan de
Dorpenloop in Peel en Maas en

bij de première van de film van
Marokkaanse jongeren, de Derde
Generatie, heeft de vereniging de
standpunten van Amnesty verwoord.

Lessen op
middelbare scholen
Naast al die bestaand activiteiten
is Amnesty Peel en Maas ook bezig
met lessen op middelbare scholen
en ook in de kerken werd al diverse
malen wat georganiseerd. “Die activiteiten hebben we te danken aan
de inzet van vele mensen”, aldus de
organisatie. “Dank aan allen voor de
inzet voor de vertrapte medemens.”
Neem voor meer informatie contact op met Amnesty Peel en Maas
via info@amnestypeelenmaas.nl of
bel naar 06 29 14 66 25.

The Adele Project

Theatershow met
Adele-muziek in
Panningen
The Dutch Adele, Jolanda Knecht, staat vrijdag 13 april op de planken van het DOK6 Theater in Panningen met de muziekvoorstelling
Hello, It’s Me. Tijdens de tributeshow komt het hele oeuvre van de
Britse zangeres voorbij.
Jolanda Knecht maakt deel
uit van The Adele Project,
een groep muzikanten die de
afgelopen jaren ruim vijftig
theatervoorstellingen heeft
opgevoerd met muziek van de

wereldster Adele. Tijdens de
muzikale theatershow wordt
de muziek ondersteund met
lichteffecten en grote projecties.
De voorstelling begint om
20.15 uur.
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Agenda t/m 19 april 2018
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Kienen

Muziek onder de Toren – Bigband
Xpero en fanfarekapel Baarlo

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal Ringoven Panningen

Hondencursus – behendigheid en
gehoorzaamheid

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

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: VDH Kringgroep Noord-Limburg
Locatie: sportterrein De Heyakker Maasbree

Dansmiddag Dans met mij

Kofferbakverkoop
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: clubgebouw schutterij Nederweerterdijk,
Meijel

Ouder-kind-clinic mountainbiken

Laatste vogelmarkt van seizoen

Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: Mamacafé Peel en Maas en TC Everlo
Locatie: start bij Thyascomplex Panningen

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden eo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Muziekvoorstelling The Adele
Project

Garage-sale Maasbree
Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Dorpstraat Maasbree

Vinyl-avond

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Taartjesactie BSAC Maasbree

Open dag Pius Park

Tijd: ochtend
Organisatie: handbalvereniging BSAC
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Pius Park tussen SV Egchel en Thyascomplex
Panningen

Opschoonactie Maasoevers

Concert Percussion meets Vocals

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij kapel Maasstraat Kessel-Eik

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: streekmuseum, camping Heldense
Bossen en WAU!-animatie
Locatie: streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
in Kerkeböske Helden

ma
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Eerste tocht nieuwe toerfietsclub
Peel en Maas

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

Tijd: opening om 16.00 uur
Locatie: Mariaplein Helden

Kindermiddag Romeinen en Kelten

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

Vakantie-APK

Kermis Helden (t/m 17 april)

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
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Activiteitenmiddag met films
Carel Geraets

Tijd: 20.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

zo
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Tijd: 10.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Optreden The Thunderstrings

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

Gratis proefles RGM-training met
Conny Verstappen

Repair café Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Rabobanks Vliegende Start!
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Symposium ondermijnende
criminaliteit

vr
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Cabaretvoorstelling Vincent
Geerts&Lankmoed

Tijd: vanaf 13.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

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

Tijd: avond
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Werkgroep Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Workshop Word Digisterker

Lezing over LIFE+-projecten
Peelgebied

Donateurskaartenactie

Tijd: start om 18.30 uur
Organisatie: TWC Olympia
Locatie: start vanaf Markt Baarlo

Alzheimer Café over het
levenseinde
Tijd: vanaf 19.00 uur
Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Lezing over voeding
kromsnavel-papegaaien
Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: party-restaurant De Houbereij Panningen

wo
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Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Culinaire aspergeproeverij
met kok Antoine Teeuwen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: Dijk 7a, Kessel

do
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Kledinginzameling voor
Alpe d’HuZes
Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Voorlichtingsavond
over fysiotherapie Health&Sports
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: reumavereniging Peel en Maas eo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Informatieavond over Beringe
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpscoöperatie Steingood
Locatie: café De Nabber Beringe

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 15 april
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Jaard. Bert
Verhaegh (jaardienst); Wim en Wie
Sijben en overl. fam.
Woensdag 18 april
H. Mis 09.00 uur in sacristie.
Overleden: Jo van KnippenbergSmits, 79 jaar; Mia van de
Pasch-Peeten, 80 jaar; Annemie
Broekmans-Slaats, 70 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 april
Geen H. Mis
Vrijdag 20 april
H. Mis b.g.v. het Vormsel van de kinderen van groep 7 en 8 door hulpbisschop
mgr. E. de Jong m.m.v. Jongerenkoor St.
Jan de Doper uit Blerick

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 15 april
H. Mis: 11.00 uur – Kennismakingsviering met de kinderen van groep 4
van de basisschool die op zondag 27
mei de Eerste H. Communie ontvangen.
Assistentie: Mevr. Els Hanrats –
Mevr. Toos Leijsten
Intenties Jaardienst Wilhelmus
Hubertus Gielen, echtgenote en
kinderen. Zeswekendienst Jan Smets.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 april
H. Mis 19.00 uur T.i.v. de zieken in
onze parochie
Zondag 22 april
H. Mis 10.00 uur. Eerste H. Communie

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 14 april
Geen H. Mis
Zaterdag 21 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. fam. HanssenWillemsen en fam. Bruynen-Willemsen
(verjaardagen).

(verjaardagen); Wiel Strijbosch en Lien
Geris (gest. jaardienst); Sjang Evers
(jaardienst); Toos Simons-Gijsen (coll);
Miranda Berben-Jans (jaardienst);
uit dankbaarheid
Maandag 16 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 17 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 19 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

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 12 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zondag 15 april
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. An
Derks-Sonnemans (zeswekendienst);
Frits Palmen (zeswekendienst);
Jac. Geraats en Nellie Corsten

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 12 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 13 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 14 april
H. Mis H. Mis 19.00 uur
Voorstellingsmis 1ste H. Communie
– Gemengd koor t.i.v. Joke Goes;
Piet Bouten en Ria Bouten-de Bruijn
(jaardienst); Mat Vinken (jaardienst)

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

Zondag 15 april
15.00 uur Doop van; Shanaya
Burhenne, Jazzlyn Burhenne,
Jafom Soplanit, Rinata Salahovar.
Oeverbergstraat 5
Woensdag 18 april
H.Mis voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 21 april
19.15 uur H.Mis uit dankbaarheid.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
families van Kessel-Cuijpers met het
overlijden van jullie Mam en Oma, Tiny.

Kerkdiensten
Zaterdag 14 april
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 15 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Wilhelmien Berden –Lenders.
Donderdag 19 april
8.30 uur H. Mis.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Parochie Kessel-Eik

Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07

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 15 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev.
en overl. fam. Rooyakkers-NeessenDriessen; Jan Nijssen (verj); Harrie
Klompen; Julie van Dooren (jaardienst);
overl. oud. Joep Omsels en Annie
Omsels-van Dooren en overl. fam.
(jaardienst); overl. ouders Jan Lemmen
en Miet Lemmen-de Haart en dochter
Leny Vaessen-Lemmen en zoon Hans
Lemmen (jaardienst); Mart Verhaegh
en overl. fam. Verhaegh-Jacobs
Overleden:
Toos Kranen-Brummans, 98 jaar

Zeswekendienst Dien Haenen-Engels
en Cor Haenen.
Mededelingen
Doop - zondag 15 april
12.00 uur: Marit de Brouwer.
Kerkelijk huwelijk Tim Stammen en
Carla Hermans

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 april
19.15 uur. Overleden ouders Leo
Verhaegen en Julia Sentjes. Jaardienst
voor Sjraar Houtappels, dochter Mia
en overleden familie. Jaardienst voor
Nelly Jacobs – Schatorië.

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

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 15 april
9.30 uur Jac Geraets v.w. verjaardag
Zondag 22 april
9.30 uur Voor de Parochie

en overl. familie; Pierre Vanmaris
(verj.) en overleden familieleden
van de familie Vanmaris en familie
Steeghs
Zondag 15 april
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 17 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 18 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 19 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl

Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Pootaardappelen
en zaden

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Kom werken bij Superkeukens!

Versterk ons Superteam!

ERVAREN VERKOOPADVISEURS

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.
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 2999,Salerno

Moderne keuken in hoogglans kleur magnolia
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap
vaatwasser, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

