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Vrijheidsvuur brandt
weer
Het vrijheidsvuur is zaterdag 5 mei voor het elfde jaar op rij goed aangekomen in Peel en Maas. Negen leden van Atletiek Helden vertrokken na de dodenherdenking
op vrijdag 4 mei richting Wageningen om daar het vrijheidsvuur aan te steken en terug te brengen naar Peel en Maas. Bij het gemeentelijke vrijheidsmonument op Everlo
in Panningen kwamen de lopers rond 11.00 uur op Bevrijdingsdag onder gejuich van de aanwezige belangstellenden aan. Ze werden onder meer verwelkomd door de
demissionair wethouders Paul Sanders en Raf Janssen. Het vuur bij het monument werd aangestoken en de renners werden toegesproken door de wethouders.
“Een geweldige prestatie van de lopers en een mooie traditie”, deelde wethouder Sanders over de traditie. Met daar aan toevoegend dat het aansteken van het vuur nog
altijd waarde heeft. “Opdat wij onze bevrijding nooit mogen vergeten.”

Niet voortijdig inzien

PvdA/GroenLinks wil meer openheid van coalitie
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks wil meer openheid van de coalitiepartijen CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD.
Dat laten partijleden Raf Janssen, Annigje Primowees en Frits Berben weten in een open brief die ze onlangs
naar de coalitie stuurden. De oppositiepartij vindt het vreemd dat zij het coalitieakkoord niet mag inzien
voordat het op dinsdag 15 mei wordt gepresenteerd.
De partijen CDA (10 zetels),
Lokaal Peel&Maas (8 zetels) en VVD
(5 zetels) maakten op donderdag
19 april bekend dat zij samen de
nieuwe coalitie gaan vormen van de
gemeenteraad van Peel en Maas.
Ook werd toen bekendgemaakt
dat CDA twee wethouders levert,
Rob Wanten en Wim Hermans, en de
andere partijen ieder één wethouder

presenteren: Roland van Kessel (Lokaal
Peel&Maas) en Paul Sanders (VVD).
Hoe de portefeuilles verdeeld gaan
worden, wordt tijdens de volgende
raadsvergadering op dinsdag 15 mei
bekendgemaakt. Ook wordt dan
het coalitieakkoord, waarin de drie
partijen hun afspraken hebben
opgenomen, gepresenteerd aan de
complete raad en de oppositiepartijen

PvdA/GroenLinks en AndersNu.

Eerdere inzage
wel beloofd
Janssen, Primowees en Berben
van PvdA/GroenLinks geven aan
het jammer te vinden dat zij het
coalitieakkoord niet eerder dan 15 mei
in mogen zien, terwijl dit hen wel

beloofd was. “Nog voordat de nieuwe
coalitie door een raadsbesluit is
bekrachtigd, wordt de eerste belofte al
niet ingelost”, aldus de oppositiepartij.
“Dat is niet bevorderlijk voor het
winnen van vertrouwen.”
Volgens de oorspronkelijke planning zou het coalitieakkoord twee
weken na de presentatie ervan op
dinsdag 29 mei inhoudelijk worden
behandeld. Dan zouden ‘allen’ voldoende tijd hebben gehad om dit
door te nemen, zo zou in de brief aan
de raad zijn gemeld door de coalitiepartijen. Dat bevreemdt PvdA/

GroenLinks, want volgens haar is
onduidelijk met wie ‘allen’ wordt
bedoeld.

Vertrouwen
“De coalitie heeft 23 van de
27 zetels. Wij nemen aan dat het
coalitieakkoord in ieder geval met de
eigen fracties besproken is. Als jullie
de passage ‘met de gehele gemeenteraad’ werkelijk menen, was het
netjes geweest de vier raadsleden
die niet in de coalitie zitten te vragen
om hun kernpunten”, aldus de partij.
Lees verder op pagina 03
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Geld nodig voor restauratie kerk

‘We hebben alle vertrouwen in de Meijelse
gemeenschap’
De Meijelse kerk wist de laatste
jaren verschillende keren het
nieuws te halen. Kapotte verlichting, plannen voor een uitkijkpunt
in de toren en een grootschalige
restauratie waar bijna een miljoen
euro mee gemoeid is, hielden de
gemoederen bezig in het Peeldorp.
Alles lijkt nu te zijn geregeld, al is
er nog één maar: de Meijelse
gemeenschap moet 170.500 euro
bijleggen.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Verberne, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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

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

In december 2015 werden ledspotjes geplaatst in de Meijelse
kerktoren om het gebedshuis in de
avonduren zichtbaar te maken voor de
hele omgeving. Acht maanden later
raakten die echter door een blikseminslag zo beschadigd dat ze niet meer
te herstellen waren. In eerste instantie
weigerde de verzekeraar te betalen,
maar na flink wat gesteggel ging zij in
oktober vorig jaar alsnog overstag en

betaalt zij de vervanging.
“De verlichting wordt vervangen als slotstuk van de grote restauratie die er aan komt”, vertellen
Jos van Hal, vice-voorzitter van het
Vincentiuscluster, en Frits Berben,
kerkmeester van Meijel en bestuurslid
van het Vincentiuscluster. “We gaan
niet eerst de spotjes vervangen en
dan de kans lopen dat ze beschadigd
raken tijdens de restauratie van de

kerk als ook de toren onder handen
wordt genomen.”

170.500 euro vanuit
gemeenschap
Die genoemde restauratie is een
flinke. In totaal is er volgens Van Hal
985.000 euro nodig om het verouderde dak van de kerk te restaureren.
Ook wordt in de toren op verzoek van
Dorpsoverleg Meijel een uitkijkpunt
gemaakt om toeristen een weidse
blik op de omgeving en Meijel zelf te
gunnen. Om dat allemaal te kunnen
betalen, was er ook steun vanuit de
gemeente nodig. VVD en AndersNu
weigerden echter geld te geven aan
religieuze gebouwen. De andere partijen stemden wel voor, waardoor
de gemeente 147.500 euro beschikbaar stelt voor de restauratie. De rest
van het geld komt van de provincie
Limburg (492.000 euro) en het bisdom
Roermond (175.000 euro).
Dan blijft er een gat over van
170.500 euro. Dat bedrag moet vanuit de gemeenschap komen, vertellen Van Hal en Berben. Het resterende
bedrag komt neer op zo’n 27,50 euro
per inwoner van Meijel. “In 2006
hebben we zo’n zelfde, overigens geslaagde, actie gehad om de
125.000 euro kostende renovatie van
de kerktoren te kunnen bekostigen”,
vertelt Berben. “Net als toen gaan we
huis-aan-huis folders verspreiden met
de vraag aan inwoners en bedrijven of
ze hun steentje willen bijdragen.”
Maar waarom zouden ongelovige
Meijelnaren betalen aan een gebouw
dat niet van hen is? “De kerk is
gezichtsbepalend voor het dorp”, vertelt Berben. “Het heeft niets met religie te maken. Daarbij wordt de toren
een echte toeristische trekpleister met
het uitkijkpunt in de toren. Daar profiteren bedrijven en horeca van. Met de
herstelde led-lampen wordt de kerk
weer echt de kathedraal van de Peel.

Iets waar alle Meijelnaren trots op zijn.
Gelovig of niet.”
Volgens Berben en Van Hal is de
kerk in Meijel allang niet meer alleen
voor gelovigen. “Veel van de vrijwilligers en bestuurders zijn niet gelovig.
Ze vinden het belangrijk dat de kerk
behouden blijft en helpen daarom
mee. We proberen het gebouw ook
voor zoveel mogelijk andere dingen te
gebruiken.”, vertelt Berben. “Zo vindt
iedere 2 à 3 jaar het Oogstdankfeest
plaats, zijn er concerten, zat het
Peelgeluk-punt tot voor kort hier en
werd er onlangs een seminar gehouden. We willen het nevengebruik stimuleren. “

Gebouw gebruiken
voor nevenactiviteiten
Het kan gebeuren dat het kerkbestuur de Meijelse gemeenschap fout
inschat en er te weinig geld wordt
binnengehaald. “Daar gaan wij niet
vanuit”, vertelt Van Hal. “We hebben wel gepraat over het ‘wat alsscenario’, maar wij hebben zo veel
vertrouwen in een goede afloop
dat dat eigenlijk niet is uitgewerkt.
Daarbij is de kerk een rijksmonument,
dus die restauratie moet er komen,
linksom of rechtsom. Anders staat de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op
de stoep. Als we merken dat we het
niet gaan halen, moeten we alarm
slaan. Dan moeten we iets anders
gaan bedenken. Maar zoals gezegd:
wij hebben echt alle vertrouwen in de
Meijelse gemeenschap.”
De kerk kreeg onlangs een ontheffing van de provincie om ondanks de
aanwezigheid van een beschermde
vleermuis werkzaamheden te kunnen verrichten. Vanaf half mei worden
de folders huis-aan-huis verspreid in
Meijel. De bedoeling is dat uiterlijk na
de bouwvak begonnen wordt met de
restauratie. Die moet ongeveer negen
maanden duren.
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PvdA/GroenLinks wil
meer openheid van
coalitie
Ook vindt de partij het vreemd
dat ze niet eerder het coalitieakkoord
mocht ontvangen, om het door te
kunnen nemen.

Vragen om hun
kernpunten
“Op 15 mei staan wij voor de
keuze al dan niet een stem uit te
brengen voor de benoeming van
de nieuwe wethouders. Wij waren
van plan een positieve stem uit te

brengen. Maar als we ons van tevoren
niet enigszins kunnen oriënteren op
de koers van het nieuwe college wordt
dat lastig. Waarom dat uitstel en dat
getalm?”, aldus PvdA/GroenLinks.
Inmiddels heeft de coalitie via een
woordvoerder laten weten dat het coalitieakkoord ‘Peel en Maas 2018-2022’
een week eerder in de raad wordt
besproken dan gepland, en wel op
dinsdag 22 mei. Dit omdat “de agenda
van de opiniërende raadsvergadering
hier genoeg ruimte voor biedt”.

Cheque voor wensambulance
Parochie Sint Nicolaas, ouderenvereniging KBO Meijel en vrouwenverenigingen Zij-Actief en LKV
Meijel hebben met collectes tijdens de kerstvieringen afgelopen jaar in totaal 595,40 euro opgehaald. Elk jaar wordt die collecte aan een goed doel verbonden. Dit keer was de opbrengst voor
Stichting Wensambulance, die onlangs in Meijel de cheque in ontvangst mocht nemen. De stichting
vervult wensritten voor mensen die ernstig ziek en bedlegerig zijn of voor terminale wensvragers
die niet meer gebruik kunnen maken van het reguliere vervoer en er geen alternatieven zijn.

Beringe

Meubels en tuinhaag in brand
In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 mei is de brandweer van Panningen twee keer opgeroepen voor
branden in Beringe. Eerst moest het vuur in oude meubels geblust worden en daarna rukten de lieden uit voor
een brandende tuinhaag.
De eerste brandmelding kwam
iets na 01.00 uur binnen. De tankautospuit van Brandweer Panningen ging
vervolgens naar een buitenbrand op
de Kanaalstraat in Beringe, waar oude
meubels in brand bleken te staan.

Waardoor het vuur was ontstaan in
de meubelen die buiten stonden, is
niet bekend. Toen de brandweer op
de Kanaalstraat de vlammen gedoofd
had, kwam er vanuit de meldkamer
een nieuwe brandmelding binnen.

Een paar honderd meter verderop, op
de Pastoor van Basten Batenburglaan
in Beringe, moest een tuinhaag worden geblust die vlam had gevat.
Ook van die brand is onbekend hoe
die is ontstaan.
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werkenbijtoverland.com

Zomerbloeiers
Diverse soorten in één pot.
Ø 29 cm. Per stuk

Baarlose vriendenclub
plaatst meiboom
De 1 Meivriendenclub heeft op zondag 6 mei weer de meiboom opgezet in het centrum van
Baarlo. Onder een stralend zonnetje wisten de vrienden wederom handmatig de boom op te zetten
onder belangstelling van vele mensen. Koninklijke fanfare Maasoever Kessel zorgde voor de muziek
bij het evenement. Schutterij St. Antonius en St. Petrus was ook aanwezig en liep met vier tamboers
en twee marketentsters mee in de optocht voorafgaand aan het opzetten. (Foto: Leo Kurvers)
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Moederdag! Tip

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 19. GELDIG VAN 10-05 T/M 16-05. OP=OP
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Wil jij graag werken
binnen een groeiende
technische organisatie?
Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op
het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons
door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230 medewerkers.
Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij:

Leerling Monteurs
Elektrotechniek

Paneelbouwer

Als Leerling Monteur Elektrotechniek werk je 4 dagen
per week en ga je 1 dag naar school. De ervaren
elektromonteurs leren je de kneepjes van het
vak. Zo leer je in de praktijk en heb je uitzicht
op een vast dienstverband. Afhankelijk van het
opleidingsniveau waarmee je start, duurt je opleiding
circa 2 jaar.

Als Paneelbouwer ben je werkzaam in een team van
ongeveer 30 collega’s. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd
werk te doen voor een sterk innoverend en ontwikkelend marktsegment, waarbij creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je bouwt panelen/verdelers
voor zowel de industrie als de agrarische sector.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het (onder begeleiding) bouwen van
schakelpanelen a.d.h.v. een schema in onze
werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw;

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het (onder begeleiding) bouwen van
schakelpanelen aan de hand van een schema;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van schakelpanelen
a.d.h.v. een schema in onze werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw;

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré;

Wij vragen:
• Een afgeronde VMBO-opleiding of je bent al bezig
met een MBO opleiding richting Elektrotechniek;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Je bent leergierig en hebt de drive om een echte
vakman/vrouw te worden.

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Paneelbouwer is
een pré;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré;

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin ontwikkeling
centraal staat, binnen een groeiende en
veranderende organisatie
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk
van Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wij bieden:
• Een fulltime salaris volgens CAO
Metaalbewerkingsbedrijf;
• Volledige vergoeding van jouw MBO opleiding en
boeken;
• Je schooldagen worden doorbetaald;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor
het Metaalbewerkingsbedrijf;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Uitzicht op een vast dienstverband.

Elektromonteur
(fulltime) (m/v)

(fulltime) (m/v)

(BBL niveau 2, 3 of 4) (m/v)

Als Elektromonteur ben je werkzaam in een team van
ongeveer 30 collega’s. Je werkt in een dynamische
omgeving waarin je de mogelijkheid krijgt je te
specialiseren in paneelbouw of verdelerbouw.
Je bouwt panelen/verdelers voor zowel de industrie
als de agrarische sector.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin ontwikkeling
centraal staat, binnen een groeiende en
veranderende organisatie
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk
van Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Lian Achten (HR Manager)
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Bijzondere bouwwerken
4

Hotel De Molen Baarlo

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.
Zoals het voormalige Hotel De Molen aan de Napoleonsbaan in Baarlo, dat nu dienstdoet als wokrestaurant.

Aan de rijksweg Napoleonsbaan in
Baarlo werd in 1867 een grote windmolen gebouwd, aldus Historische
Werkgroep De Borcht Baarlo. “Het
woongedeelte was al omstreeks 1830
gebouwd door de familie Hoefnagels
en het was één van de eerste huizen
aan de nieuwe doorgaande weg.
Hoefnagels breidde het boerenbedrijf
uit tot molenbedrijf, waarna het
bedrijf in 1861 in handen kwam van
Theodorus Houba uit Maasbree.” Het
bedrijf werd in 1870 overgenomen
door molenaar en logementhouder
Gerardus Daniëls. Voerlui, ook wel
paardenmenners genoemd, konden er
overnachten en hun paarden en
koetsen onderbrengen. Daniëls dochter Johanna hertrouwde na het overlijden van haar eerste man met ene
Hendrik Martens, aldus de historische
werkgroep. De familie Martens zette
het molenbedrijf daarna voort.

Door Duitsers in
oorlog verwoest
Hotel De Molen omstreeks 1900
(Foto: collectie voormalige gemeente Maasbree via PeelenMaasNet)

Het Baarlose hotel rond 1990. Van de maalderij van de
familie Gielen (links van het hotel) werd in 1991 een parkeerplaats
gemaakt. (Foto: collectie voormalige gemeente Maasbree via PeelenMaasNet)

HALLO in
Noorwegen
Drie jeugdvrienden uit Beringe
besloten vorig jaar een roadtrip te
maken door Noorwegen.
Ze maakten een foto met de HALLO,
maar het plaatje raakte zoek.
Onlangs kwam die toch weer
bovendrijven. De foto werd
genomen aan de North-Fjord,
tijdens de voorbereiding van een
barbecue. Joep Janssen, Tim van
den Beuken en Frank Verhaeg
konden zo onder het eten het
nieuws uit Peel en Maas lezen.

In de volksmond werd de windmolen ook wel ‘de dampmeule’
genoemd, omdat ze naast windkracht
ook werd aangedreven door stoom.
“Bij de molen stond een hoge schoorsteen die deel uitmaakte van de met
hout of kolen gestookte stoomketel”,
schrijft de historische werkgroep. “De
schoorsteen werd in 1900 gesloopt
omdat de molen toen kon worden
aangedreven met behulp van een
benzinemotor. In de avonduren zorgde
de motor voor de aandrijving van een
elektro-dynamo. Deze elektromotor
voorzag de huizen in de dorpskern
van elektrisch licht. Aan het eind van
de oorlog werden ‘de dampmeule’
en de bijgebouwen tegelijk met de
standaardmolen aan de Molenberg in
Baarlo door de Duitsers opgeblazen en
volledig verwoest.
Na de oorlog werd de molen herbouwd en ging het huis dienst doen
als hotel, grand-café en restaurant. De
molen was sinds 1940 eigendom van
Jan Muysers en ging later over in han-

den van de familie Gielen, totdat
de maalderij in 1991 definitief werd
afgebroken. Maan Martens (‘Manni
van de Meule’) was de derde en
laatste generatie Martens die
het café-restaurant exploiteerde.
Daarna droeg hij het stokje over
aan het Haagse echtpaar Karel en
Anneke Bloemhoff.
In 1994 werd Hotel Grand
Café De Molen flink verbouwd
door de toenmalige exploitanten Lennie Dorssers uit Sevenum
en Peter Coopmans uit Maasbree.
Het gebouw kreeg, naast een ingang
aan de zijde van de Napoleonsbaan,
ook een ingang aan de Bong-kant
van het gebouw. Ook werd een
wintertuin gerealiseerd, een aanbouw die vrijwel volledig van glas is
gemaakt. Dat veroorzaakte nog een
slepende kwestie tussen de exploitanten en de gemeente Maasbree,
omdat die wintertuin zonder vergunning zou zijn gebouwd.

Wokrestaurant
familie Chang
Uiteindelijk ging het pand over
in handen van de familie Chang,
die er Chinees-Indisch restaurant
Peking Garden ging exploiteren.
Op woensdag 29 november 1995
opende het nieuwe restaurant haar
deuren. In de jaren daarna werd het
pand nog diverse keren uitgebreid.
Ook werden nog enige jaren hotelkamers verhuurd. In 2008 werd het
officieel een wokrestaurant en die
bestemming heeft het voormalige
Hotel De Molen tien jaar later nog
steeds. Het oorspronkelijke gebouw
is inmiddels uitgebreid met een
aanbouw en grotere wintertuin.
Bron: Historische Werkgroep De Borcht
Baarlo; ‘Van Barle tot Baarlo, monumenten uit een rijk verleden’, Pierre Houben
(1984); ‘Hotel-restaurant De Molen Baarlo
heropend’, Op den Baum (juni 1985);
‘Hotel Grand Café de Molen in Baarlo
geopend’, Op den Baum (juni 1994).
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4 MEI DODENHERDENKING 2018

Op 4 mei vond de traditionele dodenherdenking plaats in de kernen Baarlo,
Kessel, Meijel, Maasbree en Panningen. Op deze pagina vindt u een fotoserie
van de 4 mei dodenherdenkingen in iedere kern.

Peel en Maas

Baarlo

Maasbree

Kessel

Meijel

Panningen

Foto’s door: Jac Willekens
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Verdiensten in Egchel

Lintje voor Panningnaar
Hay Janssen
Panningnaar Hay Janssen (78) is woensdag 9 mei door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Janssen kreeg het lintje onder andere voor zijn verdiensten als medeoprichter van buurtvereniging Egchel en actief lid van Muziekvereniging Egchel.
De onderscheiding werd uitgereikt
in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel,
waar Janssen al decennialang actief is.
De gedecoreerde Janssen was in 1966
medeoprichter van buurtvereniging
Egchel, waar hij tot 1970 bestuurslid
was. Daarnaast bekleedde hij van 1970
tot 1976 de rol van voorzitter en organiseerde hij carnaval, jeugdactiviteiten en
diverse sporttoernooien.

Van 1970 tot 2004 was Hay Janssen
lid van Muziekvereniging Egchel. In die
periode was hij 22 jaar bestuurslid en
12 jaar voorzitter.

Bestuurslid en
voorzitter
Ook was hij tussen 1972 en 1975
vrijwilliger bij carnavalsvereniging De

Kemphazen in Egchel. Daar was Janssen
prins, vorst en lid van de raad van elf.
Sinds 2005 is de Panningnaar penningmeester van KBO-afdeling Egchel.
Hij is daar verenigingsfotograaf, hij
werft nieuwe leden, legt huisbezoeken af en is initiator en mede-organisator van diverse activiteiten zoals
excursies en de kaart- en jeu-deboulesmiddagen.

Poging tot diefstal in Maasbree

Politie zoekt fietsendief
Politie Peel en Maas is op zoek naar een man die zondag 6 mei heeft geprobeerd een fiets te stelen in
Maasbree. Op de kruising Sevenumsedijk en de Provincialeweg belaagde de man volgens de politie een fietser
en probeerde hij de fiets te stelen.
Het incident gebeurde rond
22.15 uur. Volgens de politie fietsten
twee mannen over het fietspad toen
ze een man op het fietspad zagen
liggen. De mannen wilden de man
voorbij fietsen, maar die stond op
en pakte één van de fietsers in het
voorbijgaan vast.

Man riep dat hij een
fiets moest hebben
De man zou geroepen hebben
dat hij een fiets moest hebben.

De fietser wist zich los te maken van
de man en fietste vervolgens met zijn
vriend verder. De onbekende man
is nog een stuk achter de fietsers
aangegaan, maar keerde uiteindelijk
om en liep terug in de richting van
Maasbree.
Het gaat om een man met een
Mediterraans uiterlijk van tussen
de 25 en 35 jaar oud. De man is
ongeveer 1.75 tot 1.85 meter lang,
had een baardje van twee dagen
en zag er onverzorgd uit, aldus de
politie. Hij droeg een reflecterend

sportvest met witte letters erop, een
donkerblauwe korte broek, donkere
sportschoenen en sprak Nederlands
met een buitenlands accent.

Getuigen gezocht
van incident
De politie is op zoek naar
getuigen. Wie het incident heeft zien
gebeuren of weet wie de man is,
kan contact opnemen met de politie
via 0900 88 44 of door een berichtje
te sturen via de Facebook-pagina.

Autobrand in
Panningen
De brandweer van Panningen is maandag 7 mei om 19.00 uur
gealarmeerd voor een autobrand in een woonwijk in Panningen.
Het brandende voertuig stond op een oprit bij een woonhuis
geparkeerd. Het vuur werd geblust, maar de brandweerlieden
konden niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte.
Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend.

Jeugdjournaal
bij Smaak van
Peel en Maas
Het Jeugdjournaal komt op donderdag 10 mei een kijkje nemen bij
de Smaak van Peel en Maas. Het programma voor kinderen komt
speciaal voor de escaperoom die ontwikkeld is door Niels en Jetske.
De escaperoom van de
twee jongeren staat tijdens het
evenement Smaak van Peel en Maas
in het centrum. De twee bouwden
de escaperoom om meer aandacht
te geven aan het verdwijnen van de
tijger in het wild. Vanaf 12.00 uur

staat de ‘ontsnapcaravan’ in het
centrum van Panningen. Hoe laat
het Jeugdjournaal komt filmen,
is niet bekend.
De escaperoom werd met hulp
van PadXpress en Limburgs Uitje
ontwikkeld.

13 mei - Moederdag!

(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van Henk
Willems (foto midden). Henk is al jaren een gewaardeerde collega bij NLW Groep en heeft op diverse
fronten bewezen dat hij wel van aanpakken weet. Maar ook buiten NLW Groep wordt ‘onze’ Henk
gewaardeerd. In het bijzonder in de Venrayse wijk Brukske, waar hij zich al jaren bezighoudt met de
vrijetijdsinvulling van kinderen. Zijn inspanningen daar worden enorm gewaardeerd door zowel de
buurtbewoners, als ook Wijkplatform Brukske. Dat laatste blijkt uit de actie die Petra van Duijnhoven
(foto links), voorzitter Wijkplatform Brukske, onlangs heeft ondernomen om Henk structureel als
speelcoach in te zetten in Brukske. Nieuwsgierig hoe Henk en Petra deze samenwerking ervaren?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

elke
zondag
open

/tuincentrumleurs

WWW.LEURS.NL
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Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan “oos mam” en oma

Dankbetuiging

Groot is de leegte die

Mien Ghielen-Ebisch

Paul Deenen

“Mien van Ebisch Graad”

echtgenote van Gerrit

Ghielen † 2008

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 92 jaar.
Panningen: Ruud
Dennis en Daniëlle ♥, Jesse
Maartje en Joris
Renée en Jan, Levi, Zoë
Helden: Geert en Els
Ramon en Vivian, Boyke
Femke ♥ en Udo, Sepp
Sjors en Sonja, Jik
Beringe: Lei en Pauline
Sebastiaan en Caroline, Clarisse, Callista, Méline
Barbara en Man-Hon, Chloé
Lotte en Vedran, Sepp, Lou
Helden: Hans en Miriam
Kirsten en Nadine, Luca
Emiel, Emily
Panningen: René en Joke
Joris
Max

achterlaat.
De grote belangstelling en de vele kaarten zijn ons tot steun
geweest in deze moeilijke tijd. Hartelijk dank hiervoor.
Gerda en Peter Vervoort
Kessel, mei 2018

Dankbetuiging

Nel Koopmans-Bots
Groot is de leegte die zij achterlaat.
Maar de grote belangstelling en de vele kaarten
zijn voor ons een steun geweest in deze moeilijke tijd.
Een bijzonder woord van dank aan Drs. Rozenberg
en de medewerkers van ‘t Plattelandshoés

Panningen, 1 mei 2018
Marechausseestraat 42, 5981 HH Panningen

Lei, kinderen en kleinkinderen

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 14 mei om 11.00 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
Hierna zal het gezin mam begeleiden naar het crematorium.
In plaats van bloemen, graag een donatie in de collectebussen voor
’t Plattelandshoés.

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.
Perkplantenactie VC Olympia.
Tip voor Moederdag: hanging baskets.
Verkoop op 12 mei bij u aan de deur.
Steun hiermee volleybalvereniging
VC Olympia.
Te koop een tuinbouw-tractor
4 wielaandrijving 1900 uur op de teller
+ freesbak en ploeg. Hogedrukspuit,
alu ladder, cultivator, weegschaal
60 kg, rollen kippengaas. Breetse
Peelweg 2, Maasbree
tel. 077 465 17 58.

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.

In goede herinnering

Met verdriet hebben we kennis genomen
van het overlijden van ons koorlid

Piet Keulards
Piet was 15 jaar, waarvan 11 jaar als actief zanger,
een enthousiast lid van ons koor. Als bestuurs- en commissielid
heeft hij zich bijzonder ingezet voor het wel en wee van de
vereniging. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar.
Het bestuur, de leden, de vriendinnen
en de dirigent van het Maasbrees
Mannenkoor wensen Marij en familie
heel veel sterkte toe.

Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantenactie volleybalvereniging
VC Olympia zaterdag 12 mei.
Verkoop huis-aan-huis in Panningen,
Helden en Egchel.

Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantjes verkoop zaterdag
12 mei bij u aan de deur, door leden
volleybalvereniging VC Olympia.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

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

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen, nieuwe Italiaanse
aardappelen, eigenteelde onbespoten
koolrabi en gekleurde slasoorten,
alles 0.50 per stuk en vers. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Pioenen. Er zijn weer mooie pioenen.
Vosberg 16 Panningen.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naarwww.hallopeelenmaas.nl

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Gezocht huishoudelijke hulp
voor 1 x per week 3 uurtjes in
Panningen. Tel. 06 13 35 01 20.

Draagvlak

Geen
verlenging
vergunning
zonnepark
Grashoek
Het plan om een zonnepanelenweide te beginnen in
Grashoek krijgt geen verlenging van de vergunning, zo
besliste het College van B&W
onlangs. De gemeente geeft
aan dat de gevraagde plannen
niet op tijd binnen waren, er
geen subsidieaanvraag is
gedaan en dat er misschien niet
genoeg draagvlak is voor een
zonnepark. De plan-indiener
had het idee een zonnepanelenweide aan te leggen op een
stuk land dicht bij de dorpskern
van Grashoek.
Gemeente Peel en Maas nam
in november 2016 een positief
standpunt in over een zonnepanelenweide op een stuk grond
tussen de Helenaveenseweg en
de Roomweg. Op 20 maart 2017
werd een omgevingsvergunning
verleend aan de initiatiefnemers.
Daarmee kreeg de aanvrager één
jaar de tijd om samen met de
omgeving tot een gedragen plan
te komen. Dat is niet het geval,
aldus de gemeente.

Eén jaar tot
gedragen plan
Als reden voor de afwijzing
van een verlenging van de vergunning geeft het college vier redenen. Volgens de gemeente heeft
de aanvrager niet alle benodigde
stukken ingeleverd en is er geen
omgevingsvergunningaanvraag
ingediend. Ook is er geen SDE+subsidieaanvraag gedaan door de
initiatiefnemer van het plan, aldus
de gemeente. Verder heeft de
gemeenteraad het college verzocht alle voorstellen voor zonnepanelenweiden aan te houden tot
er beleid is ontwikkeld.

Voorstellen
aanhouden

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

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

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

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

www.janssenuitvaart.nl

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

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

Als laatste vraagt het
college zich af of er wel
voldoende draagvlak is in de
omgeving van het beoogde
zonnepanelenpark. “Tegen de
tijdelijke omgevings-vergunning
zijn enkele bezwaar-schriften
ingediend”, aldus het college.
“Deze beargumenteren geen
tot weinig draagvlak voor de
ontwikkeling van het zonnepark.”
Volgens de gemeente was bij
een bijeenkomst in Grashoek
over het onderwerp de sfeer
zeer gespannen en was de
participatiewens van het
dorp marginaal. Vanwege
die argumenten besliste het
college geen verlenging van de
vergunning af te geven.
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GEPLUKT Corrie Bos
dochters Mirande en Melanie waren
lid van de vereniging. “Alles draaide
om voetbal”, vertelt ze. “Iedere zondag waren we op de club te vinden.
Alleen als er een doopsel of iets dergelijks was van een familielid, sloegen
we een wedstrijd over. Voor de rest
waren we er altijd.”

Altijd bij
de voetbalclub
De voorzitter van de voetbalclub
toen werd later voorzitter bij de
KBO Grashoek. Toen er een nieuwe
secretaris nodig was, kwamen ze bij
de ouderenbond snel bij Corrie uit.
“Ik was wel lid, maar ik ging eigenlijk
nooit naar de bijeenkomsten. Ik was
ook nog wel jong toen ze me vroegen,
dus mensen vroegen zich af waarom
ik ja had gezegd. Maar ja, als ik iets
kan betekenen voor de ouderen in
Grashoek, doe ik het graag.”
Zo kwam Corrie eerder ook al
terecht bij de kerk in Grashoek.
Daar bereidde ze avondwakes van
overleden dorpsgenoten voor.
“Dan ging ik bij mensen op bezoek
om te praten over hun wensen en
het boekje dat bij de avondwake
ligt, samen te stellen. Ook las ik dan
een stukje voor tijdens de dienst.
Geen idee waarom ik daar ooit mee
begonnen ben. Maar ik weet wel dat
er weinig dingen zijn waar je zoveel
voldoening uithaalt als mensen helpen
bij hun laatste afscheid. Dan voel je je
heel erg nuttig. Als echte Grashoekse
help ik graag mijn dorpsgenoten.”
“Ik ben een echte Grashoekse”. Dat zinnetje komt steeds weer terug bij Corrie Bos (64). Haar hele leven lang woont ze al in het kleine dorpje.
Samen met haar man Jol kreeg ze in het dorp twee dochters en was ze jarenlang verbonden aan de voetbalclub en inmiddels de KBO. Deze week wordt
Corrie geplukt.
De dochters van Corrie, Miranda
en Melanie, wonen niet meer in
Grashoek. Zij weken uit naar Leveroy

en Heythuysen. Daar wonen dus
ook de kleinkinderen. Vier in totaal.
“Die zijn vroeger heel vaak hier

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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geweest”, vertelt Corrie. “Jol en ik
hebben vaak opgepast. Dat wordt wel
minder, want ze worden toch ouder
hè. Van de ene kant is dat jammer,
maar je weet dat dat gebeurt. Het is
helemaal niet erg. Ze krijgen hun
eigen leven.”
Met ‘hier’ doelt Corrie op het
huis van haar en Jol in het ‘centrum’
van Grashoek. Dat was voorheen wel
anders. Nadat de twee in 1974 trouwden, begonnen ze een kleine varkensstal op de Keurven in het buitengebied
van Grashoek. “Die onderneming
groeide uit tot een stal met 2.000 varkens. Jol werkte toen nog bij Heineken
en ik verzorgde de varkens en de kinderen”, vertelt Corrie. Door gezondheidsproblemen bij Jol stopten de
twee met de varkensstal en verhuisden ze naar het dorpscentrum.
Daarna werkte Corrie nog als schoonmaakster bij Alfahulp en sinds 1999
bij aardbeienkweker Van der Werf in
Helenaveen. “Daar moest ik onder
meer de aardbeien snijden voor op de
vlaaien van de bakkers. Sinds november van het afgelopen jaar ben ik met
pensioen.”

Veel aanloop bij
varkensstal
Het was wel heel erg wennen voor
Corrie toen ze in 1987 met Jol naar

het dorp verhuisde. Van buitenaf naar
het centrum. Het was echter niet de
drukte die Corrie tegenviel, maar juist
de rust. “Bij de varkensstal hadden we
veel aanloop, de hele dag door. Van de
veearts tot de buren, iedere dag
gebeurde er wel iets. In het dorp is dat
toch wel een stuk minder. Maar tegenwoordig vind ik dat helemaal niet erg.
Ik ben graag thuis. Ik vind bezoek krijgen heel erg leuk, maar zelf op bezoek
gaan, doe ik niet zo vaak. Ik kan me
hier thuis ook goed vermaken.”

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Ik doe het voor de
gemeenschap
Een kluizenaar is Corrie echter
totaal niet. Ze was voorheen met carnaval bij alle activiteiten in Grashoek,
was jarenlang secretaris van voetbalvereniging SV Grashoek en vervult
momenteel diezelfde functie bij de
KBO-afdeling in Grashoek. “Dat doe
ik voor de gemeenschap. Ik ben een
echte Grashoekse en ik wil iets betekenen voor de mensen hier. Stel je
voor dat iedereen tegen vrijwilligerswerk zou zeggen: ‘dat doe ik niet’.
Wat dan? Dan gebeurt er niks meer in
het dorp.”
Zeker bij de voetbalclub kennen
ze de naam van Corrie nog wel. Vanaf
1981 was ze secretaris en leidster van
het damesvoetbal. Ook man Jol en

MOEDERDAGTIP
Bestel voor € 32,55 via
hartjesboom.nl
of bel 06-53652208

WWW.HARTJESBOOM.NL
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Attracties en muziek

‘Britse’ kermis van start
De kermis in Maasbree gaat vrijdag 11 mei van
start. Dan wordt het officiële startsignaal gegeven.
Tot en met woensdag 16 mei staan er in het dorpscentrum diverse attracties voor jong en oud. Voor de
jeugd zijn er in de cafés en feesttent diverse live
optredens of muziek van dj’s.
De diverse attracties, waaronder natuurlijk de draaimolen, rups en botsauto’s, staan ook dit jaar weer opgesteld op het Kennedyplein en de Dorpstraat. Kinderen
kunnen zich op zondag 13 mei tussen 15.00 en 17.00 uur
gratis laten schminken. Daarnaast is er dinsdag 15 en
woensdag 16 mei een verrassing op het kermisterrein.
Voor de jeugd en oudere kermisbezoekers is er ook
volop muzikaal vermaak. In de kermistent van Niëns
vinden diverse optredens plaats die tot in de late uurtjes doorgaan. Voor alle doelgroepen is er daarnaast een
programma in het café. Zo treden de Nederlandse rapper Jebroer, het duo We Two, de coverband Boomerang
en Blizzert op en spelen dj Ruthless, Venny&Krulle en dj
Paul van de Laar diverse soorten muziek.
Bij café De Pool is er tijdens de kermis ook muziek
in de avonduren. Zo is er muziek van Fever of Life,
De Zingende Barmannen, Anderkovver, De Flamingo’s
en diverse dj’s.

FIJNE KERMISDAGEN

Lijsterbesstraat 6, 5993 XJ Maasbree
06 23 28 28 54 of 06 23 00 02 79

www.rijschoolrenske.nl

John Cammaert
06 27 05 44 50
077 326 37 00

Financiële dienstverlening
Hypotheken
Verzekeringen
Kijk op WWW.ARGENTION.NL
of bel voor een persoonlijk gesprek!

Do 10 mei TENT // #LoS // RUTHLESS – JEBROER
NFN records allstars–dj Liquid ice
VR 11 mei TENT // Kontschuddings XL //
April Grey - MC Donespresso
Venny & Krulle – JOHnny 500 &
Massive MC – Rugged
daan junior
Cafe // WE TWo
za 12 mei TENT // Boomerang
CAFé // DJ ROB
zo 13 mei CAFé // Blizzert
ma 14 mei café // pianO&Co - Paul v/d Laar
Di 15 mei café // Feest in het café
Wo 16 mei café // Feest in het café
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Zonnepanelen in de plaats

Project ‘Zon voor asbest’ van start
Het asbestsaneringsproject ‘Zon voor asbest’ gaat donderdag 17 mei van start. Dan wordt het eerste asbestdak van een boerderij in Egchel verwijderd en komen er zonnepanelen voor in de plaats. Het project is een
initiatief van enkele duurzaamheidscoöperaties uit de gemeenten Peel en Maas en Leudal.

de financiering van de sanering, aldus
Jo van den Beucken van coöperatie
Peel Energie.

Asbestdaken in 2024
verwijderd zijn
Het project ‘Zon voor asbest’ is een
initiatief van meerdere coöperaties die
zich bezighouden met duurzaamheid,
waaronder Zuidenwind, Boerderijweg,
Peel Energie en Leudal Energie.
De twee laatstgenoemden hebben het
saneringsproject samen concreet opgepakt. Dit omdat in 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten

zijn. De provincie Limburg zou bezig
zijn met het uitwerken van plannen
om gemeenten hierin te ondersteunen. De gebouwen waar het asbesten
dak in het kader van het project plaats
maakt voor zonnepanelen, liggen aan
de Boerderijweg in Leudal en aan de
Karissendijk in Peel en Maas.
Het startsein voor het project
‘Zon voor asbest’ wordt donderdag 17 mei om 11.00 uur gegeven
bij de boerderij van de maatschap
Bongers aan de Karissendijk 14 in
Egchel. Wie wil komen kijken, wordt
verzocht zich aan te melden via
info@peelenergie.nl

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
De boerderij van maatschap Bongers in Egchel
Wethouder Paul Sanders van
gemeente Peel en Maas geeft donderdag het startsein voor het project door

een stuk asbest, van het eerste dak
dat met het project meedoet, te verwijderen. Vervolgens wordt alle asbest

opgeruimd en wordt het dak voorzien
van zonnepanelen. De elektriciteitsopbrengst van die panelen ondersteunt

Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
n
en kuipplante
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
Hemelvaar tsdag open
van 9.00-17.00 uur

Oh, zit dat zo!
Is ondernemen iets
voor jou?

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Door: Ed Nijssen, directeur
Waar moet ik aan denken als ik een eigen bedrijf wil starten?

1. Onderzoek uw eigen
ondernemerskwaliteiten.
Wat zijn uw plussen en
minnen?
Over welke vaardigheden beschikt
u zelf en voor welke bent u bereid
deze verder te ontwikkelen of de
juiste mensen in te schakelen?
2. Hoe ziet uw potentiële markt
eruit en hoe ga je deze
bewerken?
Wie en wat zijn uw klanten
en heeft u misschien een
marktonderzoek nodig? Hoe gaat
u uw product of uzelf verkopen?
3. Vraag ondernemers naar
ervaringen en tips.
Kijk in uw omgeving of u
eventueel mensen kent die net
gestart zijn, of vraag wat meer
ervaren ondernemers u van de
nodige tips te voorzien.
4. Wat is er nodig aan
investeringen of financiële
middelen?
Maak een financieel plan en
bekijk goed wat u nodig heeft om
uw onderneming van de grond te
krijgen.

5. Welke rechtsvorm past het
beste bij uw bedrijf?
U dient zich als ondernemer in
te schrijven bij de Kamer van
Koophandel (KvK). Maar welke
rechtsvorm past het best bij uw
onderneming?

10. Zorg dat u administratief
op de hoogte bent.
Als ondernemer dient u ook
een administratie bij te houden.
Waaraan dient uw administratie
te voldoen? Laat u hierbij
ondersteunen.

6. Bedenk een goede bedrijfsnaam.
Een goede bedrijfsnaam is
herkenbaar en maakt tevens
duidelijk wat u te bieden heeft.

11. Sociale media,
moet u hier iets mee?
Facebook, Instagram en een
eigen website. Belangrijk is dat u
in ieder geval goed vindbaar en
bereikbaar bent.

7. Schrijf uw onderneming in bij
de Kamer van Koophandel.
Bent u overtuigd en klaar voor
de start? Schrijf u dan in bij de
KvK. Zij zorgen er tevens voor
dat u wordt aangemeld bij de
Belastingdienst.
8. Breng uw ondernemingsrisico’s
in beeld.
Breng de risico’s van tevoren goed
in kaart en probeer deze zo goed
mogelijk te beperken.
9. Heeft u te maken met
beroepseisen en vergunningen?
Moet u voldoen aan bepaalde
beroepseisen of eisen omtrent uw
bedrijfsruimte?

Wij als A3 kunnen u hierbij
begeleiden als ‘twaalfde man’ en u
met onze adviseurs door het gehele
starterstraject loodsen.
Interesse in een vrijblijvend
gratis adviesgesprek?
Neem contact op met:

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 11 mei
Zaterdag 12 mei

10 - 21
10 - 17
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Evi Tromm
13 jaar
Baarlo
St. Ursula Heythuysen

Wat is je hobby?
Paardrijden is een hobby van mij.
Dat doe ik nu al een heel aantal jaren.
Het leukste vind ik rijden zonder zadel,
want dat zit een stuk fijner. Zeilen vind
ik ook erg leuk en dat doe ik vooral in
de zomer. Ik ben lid van de zeilclub in
Thorn. Samen met een vriendin zeil
ik en af en toe springen we lekker
in het water en gaan we zwemmen.
Voetballen doe ik graag in de tuin.
Binnenkort verhuis ik naar Heibloem
en daar zou ik graag bij de voetbalclub
willen.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste spreek ik af met vriendinnen. Het is vooral leuk als er iemand
komt logeren. Dan kijken we een film
samen en praten we bij over van alles.
De volgende dag hebben we dan
gegarandeerd spierpijn in onze buik
van het lachen.
Welke app gebruik je het meeste?
Instagram, want daar kan ik goed mee
in contact blijven met mijn vrienden. Verder gebruik ik Snapchat en
Houseparty. Die laatste app gebruik ik
om te videochatten met vrienden.
Wat is jouw favoriete film?
Valerian is mijn favoriet, want het was
een leuke sciencefictionfilm die ik in
de bioscoop heb gezien. Ik hou van

aan
Evi Tromm

actiefilms, maar ook van romantische.
Thuis kijk ik vaak Netflix.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dat is een moeilijke vraag, want er
zijn veel leuke vakanties geweest.
Fuerteventura vond ik erg leuk, want
daar ben ik gaan paardrijden in een
mooi vulkaanlandschap. Daar zijn
we ook met woestijnbuggies door
gereden. Heel cool. Dichter in de
buurt vond ik het Siebengebirge of
Zevengebergte erg leuk. Ik was wel
moe van het vele wandelen.
Wat voor soort eten vind je lekker?
Pizza margherita vind ik erg lekker,
vooral zelfgemaakte. In Italië leerde
ik pizza met mascarpone kennen. Dat
is nu ook een van mijn favorieten. Dit

klinkt misschien raar, maar ik houd
niet van frietjes of chips. Geef mij
maar chocolade. Daar kun je me
’s nachts voor wakker maken. Van ijsjes houd ik ook en dan maakt het me
niet uit of zomer of winter is.
Wie is je idool?
Een idool heb ik niet. Ik wil gewoon
mezelf zijn en heb niet echt iemand
die ik als idool bewonder. Ik vind het
wel knap als mensen iets heel goed
kunnen, zoals zingen of voetballen.
Dan zou ik het ook wel zo goed willen
kunnen.
Wat zou je als eerste doen als je de
loterij zou winnen?
Ik zou het meteen aan mijn ouders
vertellen en het dan met ze delen.
Verder zou ik het sparen tot het
moment dat ik het echt nodig heb.
Wat voor soort muziek luister je
vaak?
Top40-muziek en popmuziek luister
ik het liefste, zoals Hailey Steinfeld,
The Chainsmokers en Zedd. Klassieke
muziek met veel violen vind ik weer
niet mooi. En van Nederlandstalige
muziek ben ik ook geen fan.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik heb niet echte een favoriet geurtje,
maar de geur van benzine vind ik heel
lekker. Ook de geur van hooi en paarden vind ik lekker om te ruiken.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Voor de televisie in de woonkamer.
Dat werkt niet altijd even goed, want
je bent wel sneller afgeleid. Het liefste
heb ik dan een muziekkanaal aanstaan. Huiswerk maak ik ook graag
met mijn tante Sabrina, ze helpt me
altijd goed en dan gaat het een stuk
sneller. Op haar kan ik ook niet boos
worden, dus dat helpt ook.
Welke taal zou je graag willen
spreken?
Zweeds, want dat lijkt me een coole
taal. Het lijkt me ook grappig dat als je
boos op iemand bent, je in het Zweeds
iets kunt zeggen zonder dat de ander
weet wat. Duits spreek ik al een
beetje, omdat een gedeelte van mijn
familie oorspronkelijk uit Duitsland
komt.
Welk schoolvak vind je het leukste?
Gym, want daar doen we leuke dingen en ik ben graag sportief bezig.
Laatst moesten we wel een keer
worstelen tijdens gym en dat vond ik
echt niet leuk. Dansen hebben we ook
een keer gehad van een gastdocent.
We kregen allemaal opdrachtjes, maar
uiteindelijk zag het dansen er niet uit.
Waar zou je later graag willen
wonen?
In een villa met een zwembad.
Verder zeker niet in landen waar vieze
beesten zitten. Of slangen en schorpioenen. Daarom blijf ik het liefste in
Nederland. Ik zou het ook fijn vinden
om in de buurt van de zee te wonen.
De zee is altijd mooi om te zien.
Wat voor vaardigheid zou je nog
graag willen leren?
Het liefste motor- en autorijden.
Ik kan niet wachten tot ik oud genoeg
ben om mijn rijbewijs te halen.
Het liefste zou ik een Enduro-race
op de motor doen. Voorlopig oefen
ik regelmatig op een bmx-fiets bij
Wood15 in Sittard.

Zweden
Zaterdagochtend om
04.00 uur sleurde ik mezelf
uit bed om een paar uur later
op een vliegtuig richting
Stockholm te stappen, zodat
ik mijn beste internetvriendin
Maja na bijna anderhalf jaar
weer in het echt kon zien.
Met Maja’s moeder had ik in
september afgesproken dat ik
28 april naar Stockholm zou
komen, zonder dat Maja wist
dat ik kwam. Ik kwam iets voor
09.00 uur aan en de verrassing
verliep goed, dat was wel te
zien aan de pure schok en de
tranen op Maja’s gezicht.
Nadat ze van de schrik was
bekomen, zijn we naar haar
huis gereden en hebben we
voor de rest van de dag vrij
weinig gedaan. Wel heeft ze me
geleerd hoe je het computerspel
Fortnite moet spelen en zijn we
even naar de markt geweest.
Zondags ben ik mee gaan
brunchen voor de verjaardag
van Maja’s oma. En omdat
Maja’s broertje niet op de foto
wou, sta ik nu wel op de familiefoto, maar hij niet. Later die
middag zijn we naar Mall of
Scandinavia geweest, een
enorm groot winkelcentrum.
’s Avonds hebben we films
gekeken, iets waar we maandagochtend al snel spijt van
hadden, omdat we weer vroeg
op moesten staan. We gingen
namelijk naar Gröna Lund, een
pretpark op een schiereiland in
Stockholm. Daar hebben we
veel in de botsauto’s gezeten,
omdat we daar een goed uitzicht hadden op de schattige
jongen die werkte in een van de
kraampjes. Persoonlijk vond ik
maandag de gezelligste en
leukste dag. Dinsdag hebben
we gebakken (althans, we
hebben het geprobeerd) en
woensdagochtend vroeg was
het alweer tijd om terug te
gaan, Maja had namelijk alleen
maandag en dinsdag vrij en
moest dus naar school. Ik heb
het enorm leuk gehad en hoop
dat het niet weer zo lang duurt
voor ik haar weer zie.
Renée
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Ook rookruimtes moeten verboden worden.
Het was een nek-aan-nekrace bij de poll van twee weken geleden.
Op onze website vond een kleine minderheid, 46 procent, dat rookruimtes
ook verboden moeten worden. Wie het toch nodig vindt om een sigaret of
sigaar op te steken, gaat maar ergens buiten staan waar niemand er last
van heeft. Stoppen is immers veel beter.
Toch vindt de meerderheid dat rookruimtes gewoon moeten blijven
bestaan. Op de Facebook-pagina van HALLO vond maar liefst 74 procent

van de stemmers dat rookruimtes prima zijn en gewoon moeten blijven.
Rokers moeten toch érgens een plek hebben? Dat vond ook stemmer Anita
Kelleners, die reageerde op de poll van onze Facebook-pagina. Zij plaatste
een foto onder de poll van een poster op een terras waar niet-rokers op
een ludieke manier worden verzocht binnen te gaan zitten deze zomer,
want ‘u heeft tenslotte jarenlang gevochten voor rookvrije binnenruimtes,
dus maak dankbaar gebruik hiervan’.

Meijelnaren moeten bijdragen aan de
renovatie van de kerk
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
De kerk in Meijel is nodig aan renovatie toe. Het verouderde dak
moet worden opgeknapt. Daarnaast wil het kerkbestuur van de kerk een
toeristische trekpleister maken door er een uitkijkpunt te realiseren. Dit gaat
in totaal 985.000 euro kosten. De begroting is nog niet rond, want ergens
moet 170.500 euro vandaan worden gehaald. En die moet de Meijelse
gemeenschap bij elkaar gaan brengen, aldus het kerkbestuur.
Een kerk is een belangrijk historisch gebouw van een dorp, dus ook van
Meijel. Daarom moeten we ervoor zorgen dat kerken die plek in de kern
houden en in goede staat kunnen worden bewaard voor het nageslacht.
Dat het kerkbestuur van de Sint-Nicolaaskerk in Meijel er een uitkijkpunt van
wil maken, is dus een goede zet. Daardoor wordt een stukje historie niet
alleen bewaard, maar ook in het middelpunt gezet. Daar mogen de inwoners
van een hecht dorp toch best aan bijdragen? En wat is 27,50 euro nu per

inwoner? Als de één iets meer kan missen en de ander iets minder, heb je dat
zo bij elkaar.
Je zou ook kunnen zeggen dat het kerkbestuur haar eigen broek op mag
houden. Waarom aan een gigantisch dure renovatie beginnen als je het niet
eens kunt betalen? Je geeft toch geen geld uit dat je niet hebt? Tegenwoordig
gaat misschien maar een kleine groep uit Meijel regelmatig naar de kerk, dus
waarom zouden al die niet-kerkgangers voor iets betalen waar ze geen band
mee hebben? Dan maar geen uitkijkpunt, maar enkel renoveren wat echt
nodig is. Daarbij kan niet iedereen een kleine 30 euro missen, dus het is nogal
vreemd dat het kerkbestuur er bijna vanuit gaat dat de gemeenschap het
begrotingsgat wel wil én kan dichten.
Meijelnaren moeten bijdragen aan de renovatie van de kerk.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Tijdens de dodenherdenking ben ik twee minuten stil > eens 94% oneens 06%

MET SPOED GEVRAAGD VOOR NIEUW BEDRIJF
www.poetszorg.nl

www.ikzoekeencontainer.nl

Tel. 06 14 82 72 00

tel. (077) 320 97 00

GRAAFMACHINIST (m/v) voor op 15-tons kraan
MACHINIST (m/v) met tractorrijbewijs voor op zware tractor
TECHNISCH INGESTELDE MEDEWERKER (m/v)

voor opleiding landmeter en andere GPS-apparatuur (of gediplomeerd)
ARBEIDSVOORWAARDEN: HOOG LOON, WINSTDELING.
INTERESSE? SCHRIJF NAAR HALLO PEEL EN MAAS,
BR.O.NR. 203, RAADHUISSTRAAT 168, 5981 BJ PANNINGEN.

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil je ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de Warehouse Supervisor
die medewerkers kan aansturen om het beste uit zich zelf te halen?
Dan zoeken wij jou om verder mee te groeien!
Wij zoeken Warehouse Supervisors met de volgende eigenschappen:
• Leidinggevende ervaring
• Enthousiast en gemotiveerd
• Minimaal 3 jaar relevante
werkervaring

• Teamplayer
• Nederlands en Engels, Duits
is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Wij zoeken
Warehouse Supervisors
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Fulltime, salaris: € 2.500 - € 3.500 bruto per maand
• Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer
Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

opinie 13
Een berg
van plastic
Ik las dat de Britse regering
plastic rietjes en wattenstaafjes
wil gaan verbieden. Elk jaar
worden er in Groot-Brittannië
8,5 miljard plastic rietjes weggegooid. Stel je die berg rietjes
eens voor. En veel daarvan
belandt in het milieu. De afvalberg en de plastic soep in de
oceanen wordt almaar groter.
Want het meeste wat we kopen
is van plastic of zit verpakt in
plastic. Zouden al die slimme
jongens en meisjes van de
verpakkingsindustrie hun
energie niet kunnen steken in
het bedenken van duurzamer
verpakkingen? Maar je kunt je
ook afvragen, moet wel alles
verpakt worden? Van mij hoeft
de komkommer die ik koop niet
in plastic verpakt te worden.
Waarom kan ik de appels die ik
koop niet los in mijn tas meenemen? Of in een afbreekbaar
netje? U en ik zullen ons plastic
afval wel keurig scheiden, maar
als we rondkijken zien we toch
hoeveel verpakkingen en lege
flesjes als zwerfafval in de berm
liggen. Zou statiegeld op plastic
flesjes niet enorm helpen?
En rietjes kunnen toch ook van
stevig papier zijn? Als we ze al
nodig hebben. Gelukkig maken
velen zich druk over het milieu.
Paus Franciscus schrijft in zijn
encycliek (rondzendbrief)
Laudato Si dat liefde en respect
voor medemensen samen moet
gaan met liefde en respect voor
de natuur en het milieu.
Hij zegt: “Wat voor wereld
willen we achterlaten aan wie
na ons komen, aan kinderen die
nu opgroeien?”
Hij bekritiseert de
wegwerpcultuur en
roept op tot bewustwording en initiatieven om
verantwoord om te gaan
met de schepping, mede
door duurzame technische vernieuwing.
Hij pleit voor een
nieuwe bewuste levensstijl, waarin we rekening
houden met de waardigheid van zowel de aarde
als van de medemens.
Wat een bericht over
plastic rietjes al niet los
kan maken.
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Drukte op het mileupark
De afgelopen weken is het vooral op zaterdag erg druk op het
milieupark, hierdoor ontstaan er regelmatig wachttijden.
Als het kan breng op een andere dag het afval, op maandag,
woensdag en vrijdag is het een stuk rustiger.

Beperkte dienstverlening
· Donderdag 10 mei is het Huis van de Gemeente in verband
met Hemelvaartsdag de gehele dag gesloten.
· Vrijdag 11 mei* en zaterdag 12 mei zijn wij eveneens de gehele dag gesloten.
*Op vrijdag 11 mei kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur wel terecht voor het doen van
geboorte- of overlijdensaangifte.
De Bibliotheek is op vrijdag 11 mei geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en op
zaterdag 12 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur.
· Donderdag 17 mei zijn de balies Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten. Het aanvragen
én afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, verklaringen en
uittreksels is dan niet mogelijk. Tevens is er beperkte dienstverlening mogelijk vanuit
Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning. Deze balies zijn wél geopend maar mogelijk
kunnen niet alle vragen direct worden beantwoord.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Vooraf sorteren van afval
Op het milieupark moet alle soorten afval
gescheiden worden aangeboden, u kunt dus
het beste thuis al de soorten afval uit elkaar
halen. Als dit nog gedaan moet worden op het
milieupark dan kost dit (te) veel tijd en zijn de
wachttijden langer.
Gratis aanbieden
• Grof tuinafval
• PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen en
Drankkartons)
• Luiers
• Textiel
• Harde kunststoffen (bijv. speelgoed,
tuinmeubels)
• Glas
• Piepschuim
• Oud ijzer en metalen
• Elektrische en elektronische apparaten
• Oud papier en karton
• Frituurvet
• Autobanden zonder velg
• Klein chemisch afval

Betalen (€ 5,00 per m3)
• Grof huishoudelijk afval
• Bouw- en sloopafval (uitsorteren in hout,
gips, puin, dakleer, asbest)
• Autobanden met velg en overige banden
Openingstijden
• maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 - 16.00 uur
• zaterdag van 8.00 - 16.00 uur
Onze spelregels
• Toegangscontrole, het milieupark is alléén
voor inwoners van Peel en Maas
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet
toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
• Speciale regels voor asbest
(www.peelenmaas.nl)

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 15 mei 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 15 mei 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu
de link aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Presentatie coalitieakkoord 2018-2022
2. Benoeming en installatie wethouders (2018-028)
3. Benoeming en installatie raadsleden
4. Benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad (2018-029).
5. Sluiting

Een SCHOON Peel en Maas
dankzij jou!?
Weg met zwerfafval, opgeruimd staat netjes!
In Peel en Maas zijn veel vrijwilligers
actief om zwerfafval op te ruimen. Zij
zetten zich in om hun omgeving er
netjes uit te laten zien. Zwerfafval is
voor velen een doorn in het oog. Alle
vrijwillige supporters zorgen ervoor
dat andermans zwerfafval wordt
opgeruimd.
Daar zijn wij bijzonder trots op én
dankbaar voor. Daarom organiseren
wij een bijeenkomst voor alle
vrijwillige supporters in Peel en Maas.
Onder het genot van een hapje en
een drankje willen we graag jullie
ervaringen en ideeën horen om een
opgeruimd Peel en Maas meer op de
kaart zetten.

0uur
7 juni om 19.0
Helden
in
e
k
Kerkebös

We willen niemand overslaan of
passeren. Ruim jij zwerfafval op en
vind je het leuk om andere vrijwilligers
te ontmoeten of wil je graag meer
weten over het opruimen van
zwerfaval in jouw omgeving? Meld
je dan aan voor de bijeenkomst
‘Opgeruimd staat netjes’!
Erbij zijn?
Stuur dan vóór 22 mei een e-mail
naar info@peelenmaas.nl en
vermeld hierbij je naam, adres en
telefoonnummer.
Na aanmelding ontvang je een
bevestiging.

Peel en Maas

Kermis Maasbree 12 t/m 16 mei
Zaterdag 12 mei 16.00 uur
opening van de kermis
Zondag 13 mei 15.00 uur tot 17.00 uur
gratis schminken voor de kinderen
Dinsdag 15 mei
verrassing op het kermisterrein
Woensdag 16 mei
verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!
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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

Aankondiging Opiniërende Raadsvergadering en aansluitend
bespreking Coalitieakkoord Peel en Maas 2018-2022
Op dinsdag 22 mei 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
Opiniërende raadsvergadering > datum 22 mei 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link
aanklikken.
AGENDA:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen geagendeerd onder het opiniërende debat van agendapunt 6 tot en met
agendapunt 8 zijn geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op
22 mei 2018 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 5 juni 2018.
Na sluiting van de ORV volgt de bespreking van het Coalitieakkoord
De presentatie van het coalitieakkoord Peel en Maas 2018-2022 vindt plaats op de
raadsvergadering van dinsdag 15 mei. De uitgebreidere bespreking van dit akkoord was
oorspronkelijk gepland op 29 mei. Deze bespreking zal een week eerder op dinsdag 22 mei
plaatsvinden in aansluiting op deze ORV.
Het coalitieakkoord kunt u raadplegen vanaf 16 mei 2018 op: www.peelenmaas > bestuur en
organisatie > gemeenteraad > ORV 22 mei 2018

Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Uitbreiding gemeenschapshuis Koningslust (2018-027)
7. Herziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas,
Heihorst 22 in Meijel (2018-031)
8. Bestemmingsplan Heibloemseweg 24/ Peelstraat 87 in Panningen (2018-032)
9. Sluiting.

Uitnodiging
Raf Janssen

“Jarenlang heb ik kleine bijdragen
kunnen leveren aan het goede leven
in Peel en Maas. Samen met heel veel
medeburgers. Dank daarvoor.

Mocht u een attentie willen geven dan zou
Raf het op prijs stellen als u een donatie
doet aan Stichting Leergeld Peel en Maas
NL09 RABO 0306 9751 14

Een goede basis om, hoe dan ook,
te blijven werken aan het vormen van
een samenleving waarin iedereen
meetelt.”

4 jaar wethouder gemeente Helden
8 jaar wethouder gemeente Peel en Maas

Raf Janssen

Om Raf Janssen te bedanken voor zijn jarenlange inzet als
wethouder nodigen wij u uit voor een informele bijeenkomst op
woensdag 16 mei vanaf 19.00 uur.
U bent van harte welkom.
Wilma Delissen – van Tongerlo, burgemeester
Leon Breukers, gemeentesecretaris – directeur

mei 2018
Woensdag 16
.30 uur
20
19.00 uur
emeente
Huis van de G

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Panningen
Laco zwembad en
Wilhelminaplein

www.heldensmarkten.nl
NIEUW NIEUW NIEUW

KOFFERBAKVERKOOP

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
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

op zondag 20 mei houden wij een
kofferbak verkoop op het Thyas
Complex in Helden-Panningen.
De markt is open van 9.uur tot
15.30 de entree is tot 12 jaar gratis
vanaf 12 jaar €2,Voor

info of boeken tel 0624452810 of
0651890760
mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De twee nieuwe gezichten in de VVD-fractie
Suzan Hermans en Karin Jacobs zijn de twee nieuwe raadsleden van
VVD Peel en Maas die door de grote verkiezingswinst van de partij als
vierde en vijfde zetel zijn toegetreden.
De gemeente Peel en Maas
is jong, dynamisch en ambitieus.
Met kansen en uitdagingen voor
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. VVD Peel en
Maas draagt bij aan de belangrijkste
uitgangspunten voor de toekomst van
onze gemeente. Ook wij als nieuwe
raadsleden willen een bijdrage
leveren aan de toekomst van onze
samenleving. We willen praten met
u als inwoner of als ondernemer binnen onze gemeente om erachter te
komen wat er bij jullie leeft en waar
jullie tegenaan lopen.
Beiden zijn we een toegankelijke
schakel die midden in de samenleving staan, bruggen bouwen en graag
samenwerken. Suzan is werkzaam als
bedrijfsjurist en voorzitter van gymnastiekvereniging Alcides in Baarlo.

Suzan woont met haar gezin in Baarlo
en is betrokken bij diverse maatschappelijk projecten binnen Baarlo. Een Peel
en Maas waar ruimte is en blijft voor
sport is een van haar speerpunten.
Karin is ondernemer en hoofdredacteur
van een magazine. Ze woont met haar
gezin in Panningen. Een Peel en Maas
waar ruimte is en blijft voor ondernemen is een van haar speerpunten.
De VVD kiezers hebben gekozen voor
kwaliteit, waardoor 60 procent van de
VVD-fractieleden vrouw is. Als gemeenteraadslid vervullen we een eervolle
functie. We zijn volksvertegenwoordiger en komen op voor alle mensen in
onze gemeente. Heeft u vragen aan
een van ons, neem dan gerust contact
met ons op.
Suzan Hermans en Karin Jacobs,
raadsleden VVD Peel en Maas

ACTIEDAG
Vrijdag 11 mei - 7:00 t/m 17:30 uur
De gehele dag extra voordeel!

Laat u een gratis
beregeningsplan maken?
Bezoek ons filiaal tijdens de actiedag

TUIN & TECHNIEK

VOORDEEL

Gratis vogelhuisje/zonnebril voor iedere klant!

✓

Interessante demonstraties

✓

Broodje hamburger voor iedere klant!

Inhoud: 100 liter.
Inclusief standaard
en kraan.

X-bezem

11,50
Regenton vulautomaat

het gebied van (tuin)beregening! "

✓

BeGreen
mini regenton

39,-

" Wildkamp: Dé specialist op

PROFITEER
VAN ONZE
ACTIES!

9,50

Snoeischaar

18,50

Onkruidborstel

11,Bats

13,50
Tijdens hemelvaartsdag

Wildkamp Beringe
Biesen 1, 5986 PC Beringe
E beringe@wildkamp.nl
T 077 - 30 608 06

© Wildkamp 2018 Alleen geldig op 11 mei 2018, prijzen zijn incl. BTW. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

zijn wij gesloten

Openingstijden
ma - vr
za

7:00 - 17:30 uur
8:30 - 12:30 uur
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Weerdeskundige

Eige Wiës organiseert Acht dorpen in Peel en Maas
regelen zelf hulp bij het huishouden
lezing over klimaatverandering
Weerdeskundige Léon Rademakers presenteert op woensdag 16 mei
het programma OverWeerGesproken in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. Het doel van het programma is om mensen bewust te maken
van de gevolgen van klimaatverandering.
Door klimaatverandering is er in
toenemende sprake van extremer
weer, zoals zwaardere buien, hittegolven en tijden van droogte. In het
programma OverWeerGesproken
komen de gevolgen hiervan aan bod.
Ook wordt praktische informatie gegeven over het herkennen van naderend noodweer en uitgelegd hoe je
veilig kunt handelen tijdens onweer.

De dorpen Beringe, Egchel, Grashoek, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree en Meijel organiseren al
enige tijd zelf hulp bij het huishouden voor hun dorpsgenoten. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor
de organisatie van de hulp bij het huishouden van de gemeente overgenomen. Dit betekent snellere en
meer vertrouwde dienstverlening voor u als burger.

Verder vertelt Rademakers onder
andere hoe mensen vroeger het weer
beleefden en voorspelden en gaat hij
in op hoe de huidige weersvoorspelling op televisie tot stand komt.
De organisatie van de avond is in
handen van vrouwenvereniging Eige
Wiës uit Beringe. Het programma
begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk voor leden.

Filmavond Parkieten
Sociëteit
Parkieten Sociëteit Noord- en Midden-Limburg houdt op dinsdag
15 mei een filmavond in partyrestaurant De Houbereij in Panningen.
De film die wordt vertoond, gaat over de natuur van de Australische staat
Noord-Oost Queensland.
De film wordt vertoond door de
familie Van der Stricht uit Kruibeke en
speelt zich af in Noord-Oost Queens
land. De beelden tonen de natuur
van de regenwouden met exotische
vogels als palmkaketoes, zwarte kake-

toes, edelpapegaaien, witte kaketoes,
goudschouderparkieten, roodvleugelparkieten, lories en nog veel meer.
De avond begint om 19.45 uur en het is
de laatste bijeenkomst van de Parkieten
Sociëteit voor de zomervakantie.

Stamboomonderzoek

Genealogie-café in
Panningen
De vijfde editie van het genealogie-café vindt maandag 14 mei plaats
in de bibliotheek van het Huis van de Gemeente in Panningen. Wie bezig
is of wil gaan starten met stamboomonderzoek, kan tijdens het café op
weg geholpen worden door vrijwilligers van de stichting PeelenMaasNet.
Stichting PeelenMaasNet houdt
zich bezig met het inventariseren,
digitaliseren en ontsluiten van cultureel erfgoed binnen de gemeente Peel
en Maas. Vrijwilligers zijn tijdens het
café aanwezig om vragen te beantwoorden en mensen op weg te helpen
met hun onderzoek. Via de website
van de stichting is veel materiaal te

vinden dat kan helpen bij het stamboomonderzoek. Het genealogiecafé duurt van 18.30 tot 20.30 uur
en vindt plaats in de Panningse bieb.
De organisatie vraagt bezoekers in elk
geval vóór 19.30 uur aanwezig te zijn.
Kijk voor meer informatie over stichting PeelenMaasNet op
www.peelenmaasnet.nl

Inschrijving

Open Tennistoernooi
TV BEVO
Tennisvereniging BEVO uit Beringe organiseert van maandag 25 juni
tot en met zondag 1 juli voor de elfde keer het 17+ Open Tennistoernooi in
het tenniscomplex aan de Pastoor Geurtsstraat in Beringe. Inschrijven voor
het toernooi kan nog tot maandag 4 juni.
Deelnemers kunnen zich voor
verschillende niveaus en leeftijdsklassen
inschrijven in de categorieën dames-,
heren- en gemengd dubbel. Op vrijdag
29 juni vindt er een feestavond plaats
die voor iedereen toegankelijk is.
De prijsuitreiking is op zondag 1 juli
en op die dag wordt ook een tombola

georganiseerd. Via de website
www.toernooi.nl kan er nog tot
maandag 4 juni worden ingeschreven
voor het sporttoernooi.
Op donderdagavond 7, 14 en 21 juni
kan men ook gratis deelnemen aan
tennislessen om kennis te maken met
de sport.

Dorpsondersteuners vlnr. Mia Ewalts, Jaqueline Janssen, Inge Hanssen-de Vlieger, Nel Vaessen, Ans Peeters, Cynthia Louwers en Marina Kersten

Dorpsondersteuner is uw aanspreekpunt
Ieder dorp heeft een professionele ondersteuner
aangesteld, een dorpsondersteuner. Deze dorpsondersteuner is uw eerste aanspreekpunt als het
gaat om het aanvragen van hulp bij het huishouden.
Zo werkt het in de praktijk
U merkt dat u moeite heeft met het uitvoeren van
een aantal huishoudelijke taken. U kunt hiervoor
contact opnemen met de dorpsondersteuner.
Dit is een professionele ondersteuner die in dienst
is van het dorp om de gemeenschap te helpen
om hulp bij het huishouden te organiseren.
De dorpsondersteuner komt dezelfde week op
bezoek bij u. Er wordt gezamenlijk besproken wat
nodig is, wat u zelf kunt regelen met hulp van uw
directe omgeving, wat geregeld kan worden door
informele zorginitiatieven – bijvoorbeeld vervoer
naar dokter, boodschappen doen – en welke
aanvullende professionele hulp nog ingezet moet
worden. Als dit laatste het geval is, wordt bepaald
hoeveel uur professionele hulp per week nodig
is. De hulp wordt meteen geregeld, ofwel via een
zelfstandige hulp ofwel via een hulp die in dienst is
bij een zorgorganisatie. U kunt die keuze zelf maken;
de dorpsondersteuner geeft informatie over de
mogelijkheden. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage
naar gelang de hoogte van uw inkomen, minimaal
€ 1,50 en maximaal € 7,00 per uur. Samen met u
bepaalt de dorpsondersteuner tot welke bijdragegroep
u behoort. De dorpsondersteuner zet u in het systeem
dat de dorpen zelf hebben ontwikkeld voor de
administratieve en financiële afhandeling. Als u en
de dorpsondersteuner er samen niet uitkomen, kunt
u een officiële aanvraag voor hulp bij het huishouden
indienen bij de gemeente. Deze neemt dan een voor
beroep vatbare beslissing. De hulpvraag wordt ook bij
de gemeente gelegd als er intensieve hulp nodig is,
dat wil zeggen meer dan 3 uur per week.
Beter leven in Peel en Maas
In Peel en Maas zijn dorpen al meer dan tien

jaar actief met zelfsturing. Dat wil zeggen dat de
dorpsgemeenschappen zelf voorzieningen en
activiteiten regelen die voor de samenlevende mensen
in de dorpen van belang zijn: gemeenschapshuis,
dagopvang, eettafel, dorpsvervoer, dorpsinfoloket.
In 2016 is de hulp bij het huishouden daar aan
toegevoegd. De kern van deze zelfsturing is dat
dorpsgemeenschappen zelf de regie hebben over
deze activiteiten. Daarnaast praten de inwoners van
de dorpen mee over allerlei plannen en activiteiten
waarover de gemeente de regie heeft. Dat noemen we
geen zelfsturing, maar burgerparticipatie.
Overige dorpen gaan ook aan de slag
Ook de kernen Baarlo, Helden en Panningen gaan de
komende jaren op hun eigen tempo aan de slag om
zelf hulp bij het huishouden te organiseren. Iedere
kern doet dat in haar eigen tempo.
Woont u in Baarlo, Helden of Panningen en heeft
u ondersteuning nodig bij hulp in het huishouden?
Neem dan contact op met de gemeente via
tel. 077-306 66 66.
Contactgegevens dorpsondersteuners
• Beringe: Ans Peeters, tel. 06-42 71 12 52
of dorpsondersteunerberinge@kkpm.nl
• Egchel: Jacqueline Janssen, tel. 06-31 68 85 03 of
dorpsondersteuneregchel@kkpm.nl
• Grashoek: Cynthia Louwers, tel. 06-10 42 03 74
of dorpsondersteunergrashoek@kkpm.nl
• Kessel en Kessel-Eik: Inge Hanssen-de Vlieger,
tel. 06 - 24 13 25 65
of dorpsondersteunerkessel@kkpm.nl
• Koningslust: Jacqueline Janssen,
tel. 06-31 68 85 03
of dorpsondersteunerkoningslust@kkpm.nl
• Maasbree: Mia Ewalts, tel. 06-18834757,
Nel Vaessen, tel. 06-18 60 83 14
of dorpsondersteunermaasbree@kkpm.nl
• Meijel: Marina Kersten, tel. 06-23 98 74 25
of dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl
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Mingelmoos uit Beringe zoekt nieuwe leden

Damesjoekskapel opent
deur voor mannen
Damesjoekskapel Mingelmoos uit Beringe bestaat al 30 jaar volledig uit vrouwen. Omdat de vereniging ook
in de toekomst verzekerd wil zijn van frisse inbreng, zijn mannen voortaan ook welkom om zitting te nemen in
de muziekkapel.

Kesselse statushouders
op cultuurbezoek

Mingelmoos speelt vaak tijdens
evenementen in de regio. Vooral rond
de carnavalsperiode zijn de dames
druk met spelen in de verschillende
zalen en op buitenpodia. Maar ook bij
de vierdaagse en andere festiviteiten
in Peel en Maas werd regelmatig een
optreden verzorgd.

Frisse inbreng
De naam Mingelmoos deed
volgens de muziekgroep al eer aan
de leden, maar toch is besloten
nog meer een echte mengelmoes
te creëren door het toelaten van
mannen. “Om ook de komende
30 jaar verzekerd te zijn van een frisse
inbreng, zoekt Mingelmoos versterking

van vrouwen en, voor het eerst in de
30-jarige geschiedenis, ook mannen”,
laat de vereniging weten. “We zijn
een enthousiaste groep en we willen
daar graag mee doorgaan en het is
daarvoor van groot belang dat wij
nieuwe leden krijgen. Daarom zetten
we het alleen-dames-karakter aan de
kant en zijn ook mannen welkom.”

Meer een echte
mengelmoes
De kapel zoekt vooral
mensen die trompet, tuba,
schuiftrombone, saxofoon of
slagwerk spelen. Het repertoire
van de nu nog damesgroep bestaat

uit carnavalsmuziek en golden
oldies. Mingelmoos is gevestigd en
oefent in Beringe, maar volgens
de kapel zijn mensen uit heel Peel
en Maas welkom om een repetitie
te bezoeken. Die repetities vinden
iedere donderdagavond plaats in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe en duren van 20.30 tot
22.00 uur. De repetities staan onder
leiding van Antoine van Buggenum.
Geïnteresseerden kunnen
een kijkje komen nemen bij een
repetitie of contact opnemen met de
joekskapel. Dat kan door een mail
te sturen naar Sjaan van Horen via
svhoren@t-mobilethuis.nl of door te
bellen naar 06 46 37 22 81.

Ad vertorial

2005-2008

Alsnog compensatie voor
zwangere zelfstandigen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Zwangere ondernemers hebben net als zwangere werknemers recht op een uitkering van ten minste 16 weken.
Deze uitkering wordt verstrekt op basis van de
Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ). De hoogte van
de uitkering is afhankelijk van de door de zwangere
zelfstandige gewerkte uren in het jaar voor de
zwangerschap.
De ZEZ is ingegaan in 2008. Tot 2005 kregen
zwangere zelfstandigen nog een uitkering op basis van
de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
(WAZ). In de periode tussen 2005 en 2008 was er geen
voorziening voor zwangere zelfstandigen.
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB),
de hoogste rechter in dit soort zaken, beslist dat op
grond van het VN-vrouwenverdrag ook zwangere
ondernemers recht hebben op enige vorm van
bevallingsverlof met behoud van een zeker inkomen. Het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV) werd
door de CRvB veroordeeld tot het alsnog toekennen van
een vorm van vergoeding aan deze ondernemers.
Inmiddels is er een compensatieregeling. Deze komt
er op neer dat vrouwelijke zelfstandigen die zijn
bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 alsnog een
compensatie van zo’n € 5.600,00 kunnen krijgen ter
vervanging van de misgelopen zwangerschapsuitkering.

Naar schatting komen hier zo’n 20.000 vrouwen voor in
aanmerking.
De aanvraag van de compensatie kan plaatsvinden
via een formulier op de internetsite van het UWV
(www.uwv.nl). Het formulier is vanaf 15 mei a.s.
beschikbaar. De uitkering van de compensatie vindt dan
plaats vanaf 2019.
Houdt er rekening mee dat over de uitkering
Inkomsten-belasting verschuldigd is en de uitkering
meetelt voor inkomensafhankelijke regelingen en
toeslagen.

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

De werkgroep statushouders en Taalcafé Bibliotheek Kessel
namen de statushouders uit het dorp onlangs mee op een
cultureel uitstapje. Het gezelschap toog naar museum De Locht in
Melderslo om daar naar spullen te kijken die in vroeger tijden
gebruikt werden. “De dames en heren zagen veel dingen die ze
niet kenden, maar ook zaken die wel herkenbaar waren”, aldus
de organisatie. “Eén van de dames is opgegroeid op de boerderij
en voelde zich helemaal thuis in het museum.”

Jos Janssen wint
viswedstrijd
Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn
De tweede wedstrijd van het visseizoen werd op zondag 5 mei
gevist door hengelaars van HSV De Ruisvoorn uit Helden. De strijd om
de prijzen in de Catch Up Hengelsport Sevenum-wedstrijd vond plaats
op de visvijver Breeërpeel in Helden. Jos Janssen behaalde met
4.040 gram aan gevangen vis de eerste plaats.
Na de loting wedijverden een
groot aantal deelnemers, bestaande
uit een mix van jonge en oudere vissers, voor de vijf beschikbare prijzen.
Na afloop ging de gevangen vis in
de netten en werd deze gewogen.
Met 4.040 gram aan gevangen vissen werd Jos Janssen de winnaar van
deze wedstrijd. Martijn Muurmans
behaalde de tweede plaats

(3.760 gram), Sander Maassen werd
derde (3.500 gram), Pieter Trines
werd vierde (2.300 gram) en Nico
Meijer behaalde de vijfde plaats
(1.920 gram).
De volgende viswedstrijd Artifice
Beletteringen Helden is op zaterdag
12 mei. De loting vindt plaats aan de
visvijver in Helden om 13.15 uur en
de wedstrijd start om 14.00 uur.

Wandelen of fietsen
bij Lekker Rundje
Beringe
Na het nieuwe evenement op Koningsdag, staat het volgende
Beringse evenement voor de deur. Op pinksterzondag 20 mei kan er
gewandeld of gefietst worden rondom Beringe met diverse ‘lekkere’
tussenstops. De organisatie is wederom in handen van initiatiefgroep
Berings Gezellig.
Er worden op de zondag diverse
routes aangeboden die langs verschillende Beringse bedrijven gaan,
waar een hapje aangeboden wordt.
Rond 12.00 uur arriveren alle routes
op het kerkplein in Beringe en krijgt
iedere deelnemer nog een kop soep,
gemaakt door Dorpsdagvoorziening
Beringe. Er is een wandelroute van
5 en 15 kilometer en een fietsroute
van 30 kilometer. “Voor de niet-sportievelingen is er zelfs een route van

250 meter in het leven geroepen”,
aldus de organisatie. “Je hoeft slechts
een rondje om de kerk te lopen om
toch in aanmerking te komen voor
een kop soep.” Meer informatie en
de kosten van de deelname zijn te
vinden op www.cafedenabber.nl of
op de Facebook-pagina van Berings
Gezellig. Opgeven kan vóór woensdag 16 mei bij café De Nabber aan de
bar of door een e-mail te sturen naar
info@denabber.nl
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Majorette en dans

Kijklessen bij MD Meijel
Majorette en Dans Meijel organiseert in de week van maandag 14 mei twintig kijklessen.
Daarin demonstreren leden van de vereniging hoe het is om majorette te doen of in een van de dansgroepen
te zitten. De kijklessen vinden plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

verenigingen 19
Stichting 10R Events

Meijelse jeugd
ontvangt bijdrage
Rabobank
Stichting 10R Events uit Meijel ontvangt een financiële bijdrage van
een onbekend bedrag van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en
de vernieuwing van bestaande activiteiten.
“Als Stichting 10R Events Meijel
(STEM) zetten we ons in om nieuwe
generaties te binden aan Meijel door
hen een ‘STEM‘ te geven”, laat de
stichting weten. Het initiatief werkt
samen met de Meijelse jeugd, het
dorpsoverleg, het gemeenschapshuis
en andere sociaal culturele organisaties in het dorp om activiteiten te
organiseren voor de jeugd van Meijel
tussen de 12 en 16 jaar. “De bijdrage
van Rabobank Peel, Maas en Leudal
biedt ons de kans om een grote
volgende stap te zetten.” Al meerdere malen werd de afgelopen jaren
door de stichting een Talk of the
Town georganiseerd om de stem van
de jeugdige Meijelnaren te horen.
De ideeën die hieruit voortkwamen
leidden steeds tot diverse projectvoorstellen die de komende tijd door de

Bij MD Meijel zitten leden van alle
leeftijden in dans- of majorettegroepen.
De eerste kijkles vindt plaats op maandag 14 mei. Dan kan een kijkje worden genomen in de majoretteles, waar
kinderen vanaf 5 jaar aan mee kunnen
doen. Die kijkles is op maandag 14 mei
van 16.15 tot 17.00 uur.
Op dinsdag 15 mei zijn er kijkles-

sen dans voor kinderen van 5 tot 8 jaar
of voor kinderen van 9 jaar en ouder.
De les voor kinderen tussen 5 en 8 jaar
is van 18.15 tot 19.15 uur en die voor
kinderen vanaf 9 jaar van 19.15 tot
20.15 uur.
De laatste kijkles is bij de jongste groep, MD Spetters, waarbij de
kinderen leren bewegen op muziek.

stichting worden uitgevoerd. Zo vindt
er onder andere op zaterdag 19 mei
een MovieNight plaats in jeugdhonk
De Ketter in Meijel, wordt er een
eigen gamespot gerealiseerd en een
wifinetwerk aangelegd in het centrum
van Meijel en in het najaar van 2018
vindt er een jeugdkamp plaats.
“Vanuit onze maatschappelijke
agenda werken we als Rabobank
aan een vitale regio”, zegt Berry
Heijmen, Rabobank ambassadeur
in Meijel. “Stichting 10R Events laat
zien hoe je in deze tijd de jeugd op
vernieuwende wijze kunt binden
aan een kern als Meijel en is in onze
ogen daarmee een bron van inspiratie voor andere dorpen. Om die
reden krijgt het initiatief een financiële bijdrage uit ons ‘Ik doe met je
mee fonds’.”

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen op
woensdag 16 mei komen kijken in
de les van 17.50 tot 18.20 uur of van
18.30 tot 19.00 uur.
Alle kijklessen vinden plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. De majorettelessen worden
gehouden in de grote zaal, de danslessen in de Spiegelzaal.

Rolstoeltoegankelijk

Smakelijk WandelRondje Baarlo
KnopenLopen Baarlo organiseert op zondag 20 mei voor de zesde keer het Smakelijk WandelRondje Baarlo.
De lengte van de wandeling is 5 of 10 kilometer en de route is rolstoeltoegankelijk.
Tijdens deze wandeling, die begint
en eindigt bij de Engelbewaarder,
kunnen deelnemers hapjes proeven die onderweg worden aangebo-

den. Na afloop is er traditioneel een
stuk echte Baolderse Kook met koffie
of thee. Er kan gestart worden tussen 11.00 en 13.00 uur vanaf MFC De

Engelbewaarder in Baarlo.
Kijk voor meer informatie op
www.knopenlopenbaarlo.wixsite.com
/knopenlopenbaarlo

Theorie en in het veld

Basiscursus libellen, dagvlinders
en sprinkhanen
Wie geïnteresseerd is in libellen, dagvlinders en sprinkhanen, kan bij IVN Helden een korte basiscursus over
deze insecten volgen. De cursus bestaat per soortgroep uit een avond theorie en de zondag daarna een morgen
in het veld.
In deze basiscursus wordt een
introductie gegeven in het leven
van deze soortgroepen en een eerste aanzet tot het herkennen van
de families en soorten. De cursusleider is Jan Slaats van IVN Meijel.
De theorieavond over libellen is op
donderdag 24 mei op Tomveld 2 in
Meijel, de praktijkochtend op zondag

27 mei. De theorieavond over dagvlinders is op donderdag 21 juni, op
zondag 24 juni is de praktijkochtend.
Deelnemers aan de cursus komen op
donderdag 16 augustus alles te weten
over sprinkhanen, de praktijkochtend
is zondag 19 augustus. Deze avonden
vinden beide plaats in het IVN-gebouw
in Helden. De locatie van de buitenles

wordt op de theorieavond bekendgemaakt. De theorieavonden zijn telkens
van 19.30 tot 22.00 uur en de praktijkochtenden van 09.00 tot 12.00 uur.
Het maximale aantal deelnemers
is 25. Deelname is in volgorde van
aanmelding en betaling.
Aanmelden kan bij Ria Nabben via
pr@ivnhelden.nl

ADVERTENTIE W E E K 1 9
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Egchel verdiend naar
winst in Neer
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Op sportpark Ligteveld in Neer heeft het eerste herenteam van SV
Egchel op zondag 6 mei met 1-2 gewonnen van RKSVN. De zege voor de
gasten was verdiend. Onder zomerse temperaturen was Joep Peeters de
arbiter van dienst. Hij deelde maar liefst zes gele kaarten uit, vier voor
RKSVN en twee voor Egchel, in een overigens sportieve wedstrijd.
Het in het zwart gestoken Egchel
begon met jeugdkeeper Kars Titulair
in plaats van de geblesseerde Bjorn
Oomen. Het eerste half uur was
gezapig met weinig kansen voor
beide teams. In de 36e minuut
opende RKSVN de score. Uit een vrije
trap belandde de bal via een Egchelverdediger in de voeten van Mathijs
Peulen, die uithaalde, 1-0.
Vier minuten later was de stand
alweer in evenwicht. Uit een voorzet vanaf de rechterkant lobde Lex
Verstappen de bal over doelman
Vital Heijnen, 1-1. Na de thee kwam
Paul Ververgaert in het veld voor
Ryan Bruisten. De betere mogelijkheden waren nu voor de bezoekers.
Lex Verstappen en Rik Rambags
konden net niet afronden. In de
56e minuut bestrafte scheidsrech-

Doelpunten door verdediger en middenvelders

Grashoek blijft in spoor
van koploper

Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft op zondag 6 mei gedaan wat het moest doen om in de titelrace
te blijven: winnen in Leveroy tegen de gelijknamige club. Het werd 1-4 op het zonovergoten sportpark Leveroy.
Opmerkelijk was dat de doelpuntenproductie niet werd verzorgd door aanvallers, maar door een verdediger en
twee middenvelders.

ter Peeters een handsbal in het
Neerse strafschopgebied met een
pingel. Luc Crommentuijn schoot
vanaf 11 meter hard tegen de
touwen, 1-2. Gezien de weersomstandigheden werd er vervolgens
volop gewisseld door beide trainers. Voor Egchel kwamen achtereenvolgens Dave Schroijen en
Tom Timmermans in het veld voor
Lex Verstappen en Colin Bruisten.
Het spel bleef op en neer gaan met
de beste mogelijkheden voor de
gasten. Gescoord werd er echter
niet meer. Egchel slaagde er dus in
de 1-2 voorsprong over de eindstreep te trekken.
Op Hemelvaartsdag, donderdag, speelt Egchel thuis tegen
Leveroy en op zondag 13 mei is de
derby tegen Koningslust.

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Verdediger Freek van Oijen begaf
zich al snel na het beginsignaal in
de frontlinie. Met een simpele voetbeweging controleerde de 19-jarige
de bal en schoof hem in de 4e minuut
beheerst achter doelman Jack van
Diepen, 0-1. Leveroy was door deze
vroege achterstand niet uit het veld
geslagen.
Freek van Oijen bleef de gevaarlijkste aanvaller. In de 24e minuut
speelde hij drie tegenstanders uit,
maar kon hij op het laatste nippertje
worden gestopt. Even later claimde
Grashoek een strafschop, maar de
arbiter wilde er niet aan. In de 36e
minuut kreeg Raoul Bennenbroek een

vrije kans. Zijn schot miste het doel
op het nippertje. In de laatste minuut
voor de rust was er een snel uitgevoerde aanval op het doel van Leveroy
die werd afgeweerd. Freek van Oijen
nam de tweede bal ineens op de
pantoffel en knalde hem onhoudbaar
tegen het net, 0-2. Dit werd ook de
ruststand.
In de tweede helft kwamen de
geelzwarten weer goed uit de startblokken. Leveroy bleef echter in de
wedstrijd en zocht regelmatig het doel
van Grashoek op. Een tegendoelpunt
hing in de lucht. Dat gebeurde echter
niet. Integendeel. In de 67e minuut
zette Raoul een aanval op en speelde

de bal op het juiste moment door
naar Bas Gloudemans. Deze kopte de
bal door naar de opkomende Leike
Cuijpers die hem binnen tikte, 0-3.
Leveroy bleef strijden voor een
eervol resultaat. Na 71 minuten
werden de roodhemden hiervoor
beloond. Met een knap schot hoog in
doel scoorde Bart Cillekens 1-3. Burak
Oosterveen bekroonde in de voorlaatste minuut een uitstekende wedstrijd
met een fraai afstandsschot.
Scheidsrechter Tielens floot bij
1-4 voor het einde en zodoende had
Grashoek drie punten behaald tegen
een zich goed werende tegenstander.
(Foto: Jac Haenraets)

BEVO verslaat vechtend
Grathem
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe ging op zondag 6 mei met veel zelfvertrouwen naar Grathem
en zou de nummer laatst van de klasse wel even eenvoudig aan de kant zetten. GKC verweerde zich echter met
een flinke dosis energie en wist zelfs de gehele eerste helft het doel schoon te houden. BEVO herpakte zich en
won uiteindelijk met 4-1.
BEVO begon in een te laag tempo
en had vooral in de beginfase de handen vol aan de twee rappe spitsen.
Echter naarmate de tijd vorderde, trok
men het initiatief volledig naar zich
toe en wist zich enkele dotten van
kansen te creëren. In de 12e minuut
slalomde Kevin Vossen door de verdediging en haalde uit. De bal ging
een metertje naast. Enkele minuten
later werd Eric Minten over rechts diep
gestuurd. Die legde voor op diens
broer Rob, die de bal ook al rakelings
langs zag gaan.
Tien minuten voor rust
onderscheidde deze keeper zich

tweemaal in een minuut tijd.
Allereerst pareerde hij een perfecte
kopbal van Ivo Martens en enkele
tellen later een harde knal van Jeffrey
Spee. Door het niet benutten van de
vele mogelijkheden, bleef het voor
rust 0-0.

Nuttige overwinning
Al na 30 seconden in de tweede
helft lag de 0-1 in de touwen na een
steekbal van Rob Minten op de diepgaande Jeffrey Spee, die beheerst
afrondde. Tien minuten later was er
een mooie steekbal van Roger Gielen
op Rob Minten, die perfect afrondde,

0-2. BEVO had GKC volledig in de tang
en kon naar hartenlust aanvallen.
Het duurde dan ook niet lang
voordat de 0-3 viel. Ditmaal was de
aangever Frank van Berlo en afronder wederom Jeffrey Spee. Door een
onachtzaamheid in de BEVO-defensie
werd het 1-3. BEVO bleek daarvan niet
onder de indruk en ging onverdroten
verder met aanvallen. De eindstand
kwam op het scorebord door toedoen
van Rob Minten die een penalty hard
en zuiver binnenschoot, 1-4.
Al met al een regelmatige en nuttige overwinning in de strijd om de
vierde plek.
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Panningen sluit slechte
reeks af
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Na de recente nederlagen tegen Roggel en de toch wat benauwde overwinning op Swalmen, wachtte het
eerste herenteam van SV Panningen op zondag 6 mei een zware klus: de strijd om de tweede plaats tegen
concurrent Horn. En daar waar iedereen veel strijd had verwacht, pakten de groenwitten uit in Horn met 3-0 een
ruime overwinning.

Helden op weg naar
kampioenschap
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na het gelijke spel van een week eerder op eigen veld tegen Roggel
heeft het eerste herenteam van VV Helden zondag 6 mei overtuigend
haar rug gerecht. Bieslo werd met 4-0 opzij gezet. Dankzij de eigen
winst en de overwinning van Panningen op Horn moet het raar lopen
wil Helden de titel mislopen.
De gasten uit Beesel gaven al
snel te kennen genoegen te nemen
met een enkel punt. De uitploeg
zakte diep in en deed weinig moeite
de vaart in het spel te houden.
Helden bleef de bal aan de andere
kant rustig rondspelen, loerend op
gaatjes in de Beeselse defensie.
Dit gaatje werd na een goed half uur
spelen uiteindelijk gevonden door
Ton Peeters die met een diagonaal
schot vanaf de zestienmeterlijn doelman Heldens passeerde. Vlak voor
rust verdubbelde Peeters de score
vanaf de strafschopstip, nadat Freek
Kessels onrechtmatig ten val was
gebracht.
Na de rust bleef het spelbeeld
hetzelfde. Bieslo leek het allemaal

Beide ploegen startten voorzichtig; niet onverwacht, gezien de belangen die op het spel stonden. De eerste
kans was voor Ilias Amhaouch, die het
vrij voor Horn-doelman Aaron Teewen
probeerde met een lobje. De keeper
wist te redden.
In de 32e minuut volgde een oogstrelende combinatie tussen William
Steeghs en Remco Litjens. Remco
zette Tom Vullers vrij voor het doel
en die schoot onberispelijk binnen,
1-0. Remco Litjens verscheen in de
35e minuut alleen voor het Hornse
doel, maar kon niet scoren. In de 40e
minuut kon Horn ondanks enkele reu-

zenkansen niet scoren. Tot driemaal
toe werd de bal geblokt of van de lijn
gehaald. Panningen haalde de rust
met een 1-0 voorsprong.
In de tweede helft ontspon zich in
eerste instantie een gelijkopgaande
strijd. In de 60e minuut bracht trainer
Roel Schreurs Robin van Osch en Youri
van de Hurk in het veld. En meteen
namen de groenwitten het heft in
handen. Robin van Osch strandde na
een één-twee op de Hornse doelman
in de 63e minuut, maar vijf minuten
later was het raak. De snelle vleugelaanvaller strafte balverlies in de
Hornse verdediging feilloos af en

scoorde 2-0.
In de 71e minuut was het Idris
Pakasa die op weg leek naar de 3-0,
maar zijn schot belandde op de paal.
In de 85e minuut werd de eindstand
bepaald. Idris Pakasa kon vrij voor de
Hornse doelman niet scoren, maar
goaltjesdief Remco Litjens maakte het
af, 3-0.
Dankzij de overwinning staat
Panningen weer op de tweede plek.
De voorsprong van concurrent Helden
is waarschijnlijk te groot om de buren
nog te kunnen bedreigen, maar een
tweede plaats biedt perspectief voor
de nacompetitie. (Foto: SC Knuurke)

goed te vinden en Helden ging
op zoek naar een ruimere marge.
Ton Peeters tekende een kwartier
tijd aan voor zijn derde treffer, nadat
hij vrij werd gespeeld in het strafschopgebied en beheerst binnenschoot. Invaller Koen Maessen zorgde
vlak voor tijd voor de 4-0 en tekende
daarmee voor de eindstand.
Door deze overwinning en de
zege van Panningen op Horn doet
Helden goede zaken bovenin de
vierde klasse D. De voorsprong op
Horn werd vergroot tot negen punten. De voorsprong op Panningen
blijft zes punten, maar de rivaal
heeft een wedstrijd meer gespeeld.
Op Hemelvaartsdag speelt Helden
een inhaalwedstrijd tegen Reuver.

BUURTBEMIDDELAARS GEZOCHT!
Hebt u oprecht interesse in het verhaal achter de klacht/
een probleem? Ziet u het als een uitdaging om mensen die
een conflict hebben weer met elkaar in gesprek te brengen?
En vindt u het leuk om uw talenten in te zetten voor een
prettiger, veiliger woonbeleving in Peel en Maas? Meld u dan
aan als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Peel en Maas!
U werkt in duo’s van wisselende samenstelling. U start met
een basistraining (2 dagen) voor buurtbemiddelaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vorkmeer,
BuurtBemiddeling, Tiny Valckx, telefoon: 077-3077350 of via
e-mail: buurtbemiddelingpeelenmaas@vorkmeer.nl
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

Kansen op ranglijst

RKMSV sluit zonnig weekend af met winst
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel speelde zondag 6 mei in eigen huis tegen FC Oda uit Weert.
De ploeg uit Meijel pakte de winst met een eindscore van 5-1.
De Meijelnaren hadden nog een
appeltje te schillen met de ploeg uit
Weert, waar ze voor de winter twee
punten lieten liggen. In de eerste helft
had RKMSV positioneel wat moeite,
waardoor ze wat meegingen in het
spel van FC Oda.
Weert beperkte zich met name tot
lange ballen via de aanvoerder en daaruit ontstond de voorsprong voor FC Oda.
De bal viel namelijk achter de laatste
lijn, werd voorgegeven en verdween via
Tom Lalieus been onfortuinlijk achter
Bjorn. RKMSV’s spel verbeterde gedurende de eerste helft, waardoor het nog
voor de rust op een gelijke stand kwam.
Rudy Leenders knikte een corner van

Sem Nijssen op de lat en Don Nijssen
kon de rebound via de onderkant van
de lat binnenkoppen.
Na de rust kwam RKMSV los, terwijl FC Oda er doorheen zat. Het was
Rudy Leenders die met een voorzet
Don Nijssen in staat stelde om die dag
zijn tweede goal te maken via een
kopbal, waarmee Meijel voor kwam
te staan. Kort daarna werd een aanval over links en dito één-twee tussen Jesse van Deursen en Ad Snijders
met goed gevolg afgemaakt door
eerstgenoemde. RKMSV stond achterin als een huis en gaf niets meer
weg. Ad Snijders gaf na een solo
over links Don de gelegenheid om

zijn derde doelpunt van de middag
te maken. Het slotakkoord was voor
Kees Langstraat. Na een solo speelde
hij zich vrij en schoot de bal tegen
de touwen, 5-1. Voetbalvereniging
RKSV Liessel is inmiddels kampioen geworden, maar op donderdag
10 mei kan Meijel nog goede zaken
doen op de ranglijst mits ze op deze
dag van directe concurrent SV ONDO
uit Heusden wint. Mocht RKMSV de
winst pakken en Ospel punten laten
liggen tegen SJVV, dan is het zelfs
haalbaar om de tweede periode
pakken. De Meijelnaren zijn er dus
op gebrand om te winnen tegen de
Heusdense ploeg.

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

Wil jij ons helpen onze
bakkerij schoon te houden?
Wij zoeken iemand die onze poetsploeg
op zaterdag komt versterken.
Dit is iedere zaterdag ongeveer 7 uur werk.
Leeftijd: 14 jaar (eerste werkervaring)
en ouder (met al wat ervaring).
Voel jij je aangesproken?
Mail naar info@bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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European Cup

Judoka Mark van Dijk
pakt derde prijs
Door: Rob van Dijk, Judoclub Helden
Op zondag 6 mei mocht judoka Mark van Dijk van Judoclub Helden aantreden voor zijn derde European Cup.
De kampioenschappen vonden plaats in Cluj-Napoca in Roemenië en Van Dijk behaalde er de derde plaats.

Hoek- en cirkelpositie

Nieuwe teamleden
handbaldames Bevo
Het dameshandbalteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen krijgt
komend seizoen twee nieuwe teamleden erbij. Vanuit Venlo en Deurne
voegen de 20-jarige Julia Rijk en Sherenety Plas zich bij de ploeg die in
de tweede divisie speelt.
Beide dames stappen over van
de hoofdklasse naar de tweede
divisie en zullen door het nieuwe
trainersduo Björn Willunat en
Daniëlle Horsten gecoacht worden.
Julia Rijk zit nu nog bij Handbal
Venlo en speelt op cirkelpositie.
Sherenety Plas speelt op cirkel-

en hoekpositie en komt over van
Sprint Deurne. Het Panningse Bevo
heeft een meerjarenplan opgesteld voor het damesteam en wil
opnieuw aansluiting vinden bij de
Nederlandse top. De komst van
twee nieuwe teamleden is daarin
de eerste stap.

90-jarig bestaan

Jubileumwedstrijd
SV Panningen tegen
VVV-Venlo
SV Panningen bestaat 90 jaar. Om dat feit te vieren, speelt de
voetbalclub op vrijdag 18 mei een jubileumwedstrijd tegen VVV-Venlo.
De eredivisieclub komt die dag naar sportpark Panningen-Noord voor
het duel met de jubilerende vereniging.
Mark van Dijk, tweede van rechts, werd derde in Cluj
De judoka had deze uitzending
verdiend na zijn resultaten op de
European Cups in Berlijn en Teplice,
waar hij achtereenvolgens tweede
en derde werd. Ook in Roemenië was
het een heel sterk veld. Mark had
in verband met zijn eerdere resultaten in de eerste ronde een vrijloot.
In de tweede ronde won hij op ippon
van de Israelier Yaheli Lavi. Hiervoor
had hij maar 21 seconden nodig.
Ook de derde ronde tegen de Italiaan

Allessandro Chirulli ging al na 34
seconden op ippon naar Mark. In de
kwartfinale trof hij de sterke en hoog
gerankte Roemeen Alex Cret. Deze
partij ging in Golden Score en na een
minuut werd een tiltechniek van Mark
overgenomen door zijn tegenstander,
waardoor Mark verloor. Deze Roemeen
werd uiteindelijk de winnaar van dit
kampioenschap.
In de herkansingen won Mark
achtereenvolgens op wazari van

de Hongaar Peter Safrany en van
de sterke Bulgaar Georgi Dinev,
die er zelfs weer met ippon af ging.
Daardoor mocht Mark wederom
judoën voor brons. In die partij
moest hij het opnemen tegen de
Kroaat Tin Straza. Mark domineerde
die partij en maakte het met een
prachtige offerworp (Sumi gaeshi)
af op ippon, waardoor hij ook op
deze derde European Cup op het
podium kwam.

SV Panningen werd opgericht
op 1 mei 1927. Omdat SV Panningen
1927/1928 als eerste seizoen ziet,
beschouwt het 2017/2018 als
jubileumjaar. In het kader van het
jubileum werden al verschillende
activiteiten georganiseerd, zoals
een dienstenveiling en een receptie.
Panningen speelde vele seizoenen
in de hoofdklasse en wist zes keer
de KNVB districtsbeker te winnen.
Tegenwoordig spelen de groenwit-

ten hun wedstrijden in de vierde
klasse.
VVV-Venlo promoveerde vorig
seizoen naar de eredivisie en
wist zich te handhaven door op
de vijftiende plek te eindigen.
Panningen strijdt dit seizoen met
rivaal VV Helden om de titel in de
vierde klasse D. De ploeg pakte al
een periodetitel en is verzekerd van
een plekje in de play-offs om promotie naar de derde klasse.

Atletiek Helden

Negende editie Guus
Wokke opticienloop
De negende editie van de Guus Wokke opticienloop, een hardloopwedstrijd in Panningen, vindt plaats op zaterdagavond 12 mei.

Dames 3 VC Olympia kampioen
Door een 4-0 overwinning in de volleybalderby met Tupos uit Baarlo heeft het derde damesteam
van VC Olympia uit Panningen zich verzekerd van het kampioenschap. Op zaterdag 21 april waren ze
in Panningen te sterk voor de Baarlonaren. Peelpush 4 eindigde op de tweede plek van de competitie met vier punten achterstand op de Panningse kampioenen.

De wedstrijd speelt zich af in het
centrum van Panningen en is voor
jong en oud toegankelijk. Inschrijven
kan via internet of op de avond zelf
tot een half uur voor de wedstrijd.
Beginnende lopers, hobbyrenner en ervaren atleten kunnen
allemaal meedoen aan de hardloopwedstrijd. De loop maakt deel uit
van het Cox en Co Midden-Limburgs
Avondloopcriterium met wedstrijden
in Leudal, Horst, Panningen, Weert,
Baarlo en Herten.
De wedstrijd in Panningen is de
derde loop in de serie van zes.
Het verbeterde parcours is hetzelfde als vorig jaar en de finish
is weer op de Markt, midden in
het centrum van Panningen, voor
de deur van Guus Wokke opticien.
Het wedstrijdsecretariaat bevindt
zich in Grand Café Gallery, naast de
kerk van Panningen. De organisatie

van de wedstrijd is in handen van
atletiekvereniging Atletiek Helden.
Vanaf 18.45 begint het
programma met als eerste de
Bambinoloop van 500 meter voor
kinderen vanaf acht jaar, gevolgd
door de jeugdwedstrijden van
1.000 meter en 2.500 meter.
Om 19.30 uur starten diverse
wedstrijden van 5.000 meter voor
deelnemers vanaf 18 jaar en om
20.10 uur vinden de wedstrijden
van 10.000 meter plaats in diverse
categorieën. De prijsuitreiking voor
alle wedstrijden begint om 19.35 uur.
Inschrijven voor de Guus Wokke
opticienloop kan via
www.inschrijven.nl door te
zoeken op ‘Panningen’. Ook op de
avond zelf kan nog ingeschreven
worden tot een half uur voor
aanvang van de wedstrijd bij het
wedstrijdsecretariaat.
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Meer rendement in tweede helft

MVC beslist wedstrijd
in slotfase
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van de Maasbreese voetbalclub MVC’19 besliste de wedstrijd van zondag 6 mei tegen
hekkensluiter FCV uit Venlo met een zege van 2-1. Pas in de laatste fase van de wedstrijd werd de Venlose
voetbalclub overmeesterd.

MVC’19 behaalt moeizame zege tegen hekkensluiter FCV (Foto: Math Geurts Fotografie)
Onder warme omstandigheden
gaven de teams elkaar goed partij.
MVC miste door blessures Luc Kempen,
Rob Custers en Jaap Bruijnen, maar
ook Lano Engels, Bart Crienen en
Clim Moonen ontbraken. Rodey
Berben maakte zijn debuut in de
basis op het middenveld. FCV had
een licht overwicht, maar aanvallend
kon de ploeg uit ‘t Ven geen vuist
maken. De eerste helft verliep
zonder hoogtepunten, al raakte
linkervleugelverdediger Erik Schoof

geblesseerd. In de rust werd hij
vervangen door de aanvaller Mike
Peeters, die voor nieuwe aanvallende
impulsen zorgde.
In de tweede helft veranderde
de speelwijze van MVC, wat aanvallend meer rendement opleverde.
Mike Peeters was in de 75e minuut
dicht bij de openingstreffer en nam
die uiteindelijk in de 79e minuut
voor zijn rekening. Een voorzet van
Joris Timmermans werd door Mike
Peeters omgezet in een doelpunt.

Even later werd een omhaal van Joris
Timmermans van de lijn gehaald
door een FCV-verdediger. FCV gaf
niet op en in de 85e minuut maakte
Funs van Rensen de stand gelijk.
MVC rechtte nog eenmaal de rug en
in de 88e minuut kon het beslissende
doelpunt worden gemaakt door Joris
Timmermans.
Door de zege heroverde Maasbree
de derde plaats op Baarlo en staat de
club er zowel op de ranglijst als in de
strijd om de derde periode beter voor.

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

Ouderen bezoeken voetbaldames
In het kader van het KERNgezond-project De Buitenspelval waren de ouderen van wooncomplex
De Weem uit Baarlo te gast op sportpark De Meeren in Baarlo om daar ‘hun’ meiden van het
meidenvoetbalteam van Baarlo aan te moedigen. Die wonnen uiteindelijk met 4-1. Na de wedstrijd
gingen de jongeren en de ouderen nog samen op de foto en werd er nog koffie en vlaai geserveerd.
De meiden gingen woensdag 11 april vanwege het project al op bezoek bij de ouderen in De Weem.
Het project De Buitenspelval wordt georganiseerd met partners Rabobank Venlo en Wonen Limburg
en is in het leven geroepen om jong en oud met elkaar in contact te brengen.
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Bevo wint
prestigeduel op weg
naar bekerfinale
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft in
de eigen Heuf op zaterdag 5 mei de kampioensgroep afgesloten met
een 36-34 overwinning tegen OCI Lions uit Sittard. Beide Limburgse
ploegen maakten er een boeiende wedstrijd van. Voor zowel Bevo als
Lions was het een goede generale repetitie voor enerzijds de bekerfinale en anderzijds voor de tweekamp om de landstitel.
De trainers Jo Smeets, van Bevo
Hc, en Mark Schmetz, van Lions,
zorgden ervoor dat hun ploegen er
een echte wedstrijd van maakten.
Vanaf de eerste minuut werd in een
hoog tempo gespeeld. Er ontspon
zich een mooi doelpuntrijk duel met
veel doelpunten. Sommige spelers
kregen extra rust.
Bevo had gedurende eerste
helft steeds een kleine voorsprong.
Na een 9-7 voorsprong liet Bevo
even de teugels even wat vieren.
Lions had een sterke fase en boog de
achterstand om in een 14-13 voorsprong. Het slotakkoord in de eerste
helft was weer voor Bevo, dat met
een 16-15 voorsprong ging rusten.
In de tweede helft breidde
Bevo de voorsprong uit tot 21-16.
Uitblinker Robin Jassen leidde Bevo
naar een 30-25 voorsprong. Lions
vocht zich terug, maar Bevo bleef
aan de goede kant van de score.
In de slotfase werd het zelfs 36-32.
Uiteindelijk werd het 36-34 in het
voordeel van de Panningse ploeg.

Er waren fraaie doelpunten,
mooie reddingen van de keepers en
een uitstekend arbitraal duo ScholsThomassen te zien. Uitblinker aan
Panningse zijde was Robin Janssen
met tien doelpunten, terwijl Joris
Baart met elf doelpunten de grote
man was bij Lions. Na de wedstrijd
nam Bevo afscheid van de vertrekkende Robin Jansen (Kras Volendam),
keeper Markus Hammerschmidt en
speler Wouter Sas (beiden nemen
een sabbatical).
Voor Bevo rest op donderdag
10 mei (Hemelvaartsdag) de
bekerfinale tegen Fiqas Aalsmeer
in Almere. In Almere wordt Bevo
ondersteund door een grote
supportersschare. De club roept
supporters op om in het geel naar de
wedstrijd te komen. De bekerfinale
is in de kantine van sporthal De Heuf
live te zien. Mocht Bevo de finale
winnen, dan worden de spelers bij
de kantine onthaald. De finale begint
om 16.30 uur en de kantine is vanaf
16.00 uur geopend.

Dressuurwedstrijden

Winst voor ruiters
uit Peel en Maas
Door: paardensportverenigingen Caprilli, De Cowboys en De Cavaliers
Paardensportverenigingen Caprilli uit Panningen, De Cowboys uit
Maasbree en De Cavaliers uit Panningen deden in het weekend van
vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 mei mee aan verschillende
dressuurwedstrijden. Daar werden door de ruiters van de drie clubs
meerdere eerste plaatsen behaald.
PSV Caprilli organiseerde op
zondag 6 mei haar eigen dressuurwedstrijd voor paarden. Hier deden
amazones en ruiters van de eigen
club aan mee. Vijf daarvan wisten
daarbij de eerste plek te behalen.
Bij de tweede proef van de klasse
M2 werd Tessa Laugs met Finesse
eerste met een score van 185 punten. John Steeghs werd met Gesture
S eerste bij de eerste L1-proef,
waar 215 punten werden gehaald.
Ook werd John Steeghs in de tweede
proef eerste met 224,5 punten.
Chantal Janssen werd derde met Gio
van Benesse in de tweede proef L1,
dat leverde 209,5 punten op.
Kirsten Voesten werd eerste met
Saphir. Samen haalden ze in de eerste proef B 209,5 punten. Ook werd
ze in de tweede proef tweede.
Toen behaalde ze 193 punten met
Saphir. Simone Salemans-Dusch
werd tweede in de eerste proef B
met Hollywood Hill (207 punten).
Simone deed twee dagen eerder,
op vrijdag 4 mei, ook mee aan een

dressuurwedstrijd in Someren-Heide.
Daar werd ze in de klasse B eerste
in de eerste proef met 200,5 punten. In de tweede proef werd ze met
185,5 punten tweede.
Anne Pouwels van De Cavaliers
deed op vrijdag 4 mei mee aan
de dressuurwedstrijd in SomerenHeide. Met Don Johnson werd ze in
de klasse ZZ licht tweede. Op zondag 6 mei reed Helma Cox van de
club twee proeven met Emmerson
op de dressuurwedstrijd van Caprilli.
Ze behaalde zowel een eerste als
tweede plaats in de klasse L2.
Jessica Maassen reed op zondag in
De Mortel met Bockmann’s Coco in
de klasse D-M. Daar werd ze vierde.
Van De Cowboys uit Maasbree
stond zaterdag Esther Roeven aan
de start in De Peelbergen, waar
ze een wedstrijd reed in de klasse
L met Eristoff. Ze werd tweede na
twee foutloze fases. Sandra Haenen
bewees zich op zondag in de klasse
M2 dressuur. Met Whynomy werd ze
tweede.
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Jubileumvoorstelling Dörper
Revue in DOK6
De jubileumvoorstelling van de Dörper Revue met de titel KAMMERÄÖJ is van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 oktober te zien in DOK6 in Panningen. De voorstelling beleeft met haar vijfde editie haar eerste lustrum.
In deze nieuwe editie van de
Dörper Revue nemen spelers die
niet eerder op het podium stonden
de toeschouwers mee in een ver-

haal dat zich afspeelt in Helden. In de
voorstelling is nieuw ‘dörps talent’ te
zien en wordt humor afgewisseld met
ontroering in spel, zang en dans.

De kaartverkoop voor de jubileumeditie start op maandag 14 mei.
Kijk voor meer informatie en voor
kaarten op www.dok6.eu/theater

Streekmuseum

Lezing over Peutinger-kaart
en Romeinen
De werkgroep Peelhelm van streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas houdt op donderdag 17 mei een lezing
over de Peutinger-kaart en Romeinse wegen en vondsten in de Peel. De lezing vindt plaats in het museum in
Helden en begint om 20.00 uur.
In de lezing wordt door Ad Maas
uit Leende, lid van de werkgroep
Peelhelm Brabant-Limburg, informatie over de historie van de Peutingerkaart als een Romeinse reisgids
belicht. Vervolgens wordt ingegaan op
nieuwe inzichten en controverses in
verband met de identiteit en functie
van de kaart en op de datering.
Publicist Maas plaatst zijn visie
tegen de achtergrond van de wijze
waarop men in de oudheid en prehistorie de aardrijkskunde beoefende en
gaat in op de veronderstelde geografie in de Vroege Middeleeuwen.
Daarbij komt de vraag aan de orde
wat het verschil is tussen het origineel
van de Romeinse wereldkaart uit de
vierde of vijfde eeuw en de kopie uit
de dertiende eeuw. Belangstellenden
zijn vanaf 19.30 uur welkom in het
museum. Voorafgaand aan de lezing
kan een bezoek gebracht worden aan

de tentoonstelling ‘Peel en Maas in
oude kaarten’ waarbij onder meer de
Peutinger-kaart te zien is. Verder is
de Romeinenkamer met de uitrusting
van een Romeins officier geopend.
Ook is daar een handgemaakte replica
van de gouden helm, een replica van
de zilveren sierschijf en vondsten

van een Romeinse nederzetting met
het originele bronzen marsbeeldje te
zien. De entree voor bezoek aan het
museum en de lezing is gratis.
Het streekmuseum is gevestigd
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

Try-out Ashton Brothers in
theater Panningen
Theatergroep Ashton Brothers staat woensdag 16 mei in het DOK6 Theater in Panningen met een try-out
van de nieuwe voorstelling Ashtonia. Die voorstelling wordt in de zomer uiteindelijk op locatie gespeeld in de
tuin van Slot Zeist.
De Ashton Brothers nemen de
bezoekers mee op een avontuurlijke en
culinaire reis langs de Golf van Mexico,
Cuba en New Orleans. Langs Mardi

Gras, Dia de los Muertos (Dag van de
Doden), grillmeesters, muzikanten,
acrobaten, clowns, magiërs, cowboys
en indianen. “Ashtonia 2018 is een

Latijns-Amerikaans souvenir dat nog
lang nasuist in je hoofd”, aldus het
theater. De try-out van Ashtonia begint
om 20.15 uur. (Foto: Raymond van Olphen)
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Startlocatie

Fiets4daagse De Peel
in Meijel
Fiets4daagse De Peel start dit jaar voor de 27e keer in Meijel. De fietstocht vindt plaats van dinsdag 10 tot en
met vrijdag 13 juli en gemeenschapshuis D’n Binger fungeert als startlocatie. Van dinsdag 1 mei tot en met
woensdag 4 juli vindt de voorinschrijving plaats.
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Radio-omroep

P&M Hoés zoekt
goed doel
Omroep P&M komt in 2018 terug met het P&M Hoés, waarbij voor
een lokaal goed doel geld wordt ingezameld. Er wordt nog gezocht naar
een goed doel om de opbrengst van dit jaar aan te schenken.
De radio-omroep zamelt van
vrijdag 21 tot en met zondag
23 december geld in via radio, tv
en internet voor een nog nader te
bepalen lokaal goed doel. Bij de
editie van vorig jaar werd er ruim
33.000 euro opgehaald. “Ut P&M
Hoés leeft in de gemeenschap
en is niet meer weg te denken.
Samen met het goede doel van dit
jaar gaan we er alles aan doen om
ook deze editie tot iets moois te
maken”, aldus hoofdredacteur Bart
Nelissen.
Het goede doel waar de
opbrengst van de actie dit jaar aan
wordt geschonken, dient geworteld

De fietstocht, die een recreatief
karakter heeft en door de natuurgebieden van Peel en Maas voert,
start al sinds 1992 in het Peeldorp.
Bij voorgaande edities vertrokken er
ruim 4.000 deelnemers vanuit Meijel.
Deurne, Stiphout en Weert zijn de
andere startplaatsen. Wielersportbond
NTFU controleerde de Fiets4Daagse
vorig jaar en de tocht voldeed aan het
hoogste kwaliteitsniveau. Fiets4Daagse
De Peel draagt sindsdien het keurmerk
NTFU Extra Goed Geregeld en de organi-

satie verwacht dat deze editie wederom
een “sportief en feestelijk festijn wordt
voor jong en oud, waarbij recreatief
genieten en gezelligheid troef is”.
Deelnemers kunnen elke dag
kiezen uit diverse bewegwijzerde
fietsroutes van 30, 45 en 60 kilometer. De routes leiden de fietsers
onder meer langs de Brabantse
en Limburgse Peelgebieden,
de Kempen, de Meierij en over
Belgisch-Limburgs grondgebied.
Fietsen kunnen gedurende de

te zijn in de gemeente Peel en
Maas en een breed maatschappelijk
gedragen karakter te hebben.

Geworteld in
Peel en Maas
De uitzendingen en
programma’s van omroep P&M
staan van maandag 17 tot en met
zondag 23 december in het teken
van de actie. De grote finale van het
P&M Hoés vindt in het weekend van
21 december plaats. Aanmeldingen
kunnen worden gericht aan
redactie@omroeppenm.nl en
dienen voor 1 juni binnen te zijn.

vierdaagse gratis worden gestald
in een bewaakte fietsenstalling
en ook voor auto’s is er voldoende
parkeergelegenheid. Van dinsdag
1 mei tot en met woensdag 4 juli
kan tegen een gereduceerd tarief
worden ingeschreven voor de
fietstocht. Dit kan bij het VVV-kantoor
in Panningen, gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel of online via
www.fiets4daagsedepeel.nl
Stuur voor meer informatie een
e-mail naar info@fiets4daagsedepeel.nl

Feestelijke opening

Inzegening Baarlose kapel
Na twee maanden renovatiewerkzaamheden wordt het kapelletje op de Hei in Baarlo op zaterdag 19 mei
ingezegend door kapelaan Te Boekhorst van Baarlo en feestelijk geopend. Het opknappen van de kapel is
betaald door Stichting Kapellen en Kruisen Maasbree Baarlo en uitgevoerd door Monumentenwerk Limburg.
Het kapelletje in het buitengebied van Baarlo werd in 1879
gebouwd door Hannes Keunen uit
Baarlo, omdat zijn vrouw Maria
Berden door ziekte niet in staat
was om op zondag naar de kerk te
gaan. De eerste steen werd door
Peter Keunen gelegd, de vader van
Marieke en Pietje Keunen die lange

tijd het onderhoud van de kapel verzorgden. Het gebedshuisje was dit jaar
echter aan reparatie toe en daarom
besloot Stichting Kruisen en Kapellen
Maasbree Baarlo het te laten restaureren. Tijdens de officiële inzegening
brengen enkele leden van het kerkkoor liedjes ten gehore en wordt er
een gedachtenisplaatje uitgereikt met

daarop in het kort de historie van
de kapel vermeld. De buurtvereniging is uitgenodigd, maar andere
belangstellenden zijn ook welkom. Daarvoor staan stoelen klaar.
Na afloop is er koffie, thee en wat
lekkers. Na de inzegening op 19 mei,
die om 11.00 uur plaatsvindt, is de
kapel overdag geopend.

Oorlogsspeelfilm

Over het leven

Limburgse filmpremière in DOK6 Cabaretduo Kommil
Foo bij DOK6
De Limburgse film De Nacht gaat op donderdag 10 mei in première bij DOK6 Cinema in Panningen. De film
is volledig door Limburgers gemaakt. Eén van de acteurs is bij de première in DOK6 aanwezig om te vertellen
over de totstandkoming van de film.
De Nacht gaat over een groep
gevangenen die in de nacht van
15 oktober 1942 wordt vastgezet in
het Nederlandse concentratiekamp
Amersfoort. De gevangenen worden bewaakt door SS’er Friedricht
Eckbert. De nazi-kampbewaker en de
gevangenen raken echter steeds verder verwikkeld in het schrikbewind

van kampcommandant Berg en zijn
secondant ‘de beul van Amersfoort’
Kotalla. “Het handelen van Eckbert in
deze zware nacht zal jaren later nog
voelbaar zijn”, aldus de filmmakers.

Waargebeurd
Een volledig Limburgse crew
maakte de speelfilm, die gebaseerd is

op waargebeurde verhalen waarin
verdriet, spijt, berusting en trots
elkaar afwisselen. Jesse van de
Berg, die één van de gevangenen
speelt in de film, is bij de première
aanwezig om te vertellen over zijn
ervaring bij het maken van de film.
De filmpremière begint om 20.30 uur
bij DOK6 Cinema in Panningen.

De broers Raf Walschaerts en Mich Walschaerts vormen samen het
Vlaamse cabaretduo Kommil Foo. Zaterdag 12 mei zijn de heren te zien in
DOK6 Theater in Panningen. De show van het duo begint om 20.15 uur.
“Het is het leven zelf dat een klein
geniepig schoftje is... het slaat, het
zalft, het schuurt en het ergst van al:
het eindigt”, schrijft DOK6 over de
show. “Het blijft de broers Walschaerts
voorstelling na voorstelling inspireren:
de mens die met moeite recht blijft.

Maar struikelt. Die telkens de moed
vindt om weer op te staan. Om dan
weer te struikelen. Dat dat dan troostend is.”
Kijk voor meer informatie over
de show en de kaartverkoop op
www.dok6.eu (Foto: Johan Jacobs)
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Hemelvaartsdag

Pot- en perkplantenactie
Koningslust

Tijd: hele dag
Locatie: alle kernen Peel en Maas

Tijd: starten tussen 07.30-12.30 uur
Organisatie: Stichting Herberg Papilio
Locatie: start bij voetbalvereniging Baarlo
De Meeren, Baarlo

Perkplantenactie

Genealogie-café

Tijd: 10.30-14.00 uur
Organisatie: VC Olympia
Locatie: bebouwde kom Helden, Egchel en Panningen

Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente Panningen

Hemelvaartsvolleybaltoernooi

Moederdagactie met rozenverkoop

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportpark De Roode Egge Kessel

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel
Locatie: huis-aan-huis Kessel en Kessel-Eik

Dotje Toernooi

Muziek onder de Toren met
De Gaamblaozers en orkest Rooyal

Filmavond over natuur
Noord-Oost Queensland

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

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Tijd: vanaf 10.30 uur
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Evenement De Smaak
van Peel en Maas

Kermis Maasbree
(t/m 16 mei)

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: Maasbree

Optreden Crest

Guus Wokke opticienloop

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 17.00-19.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: Remer 4, Koningslust

Optreden No Grip
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Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Bloemenactie Meijel
Tijd: hele dag
Organisatie: Méél Voices
Locatie: kraam Alexanderplein, Meijel
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Tijd: 18.15-19.15 uur en 19.15-20.15 uur
Organisatie: MD Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kijkles jongste dansgroep
Tijd: 17.50-18.20 uur
Organisatie: MD Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 18.15-19.15 uur
Organisatie: SV Panningen en SV Egchel
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Heilige mis in open lucht
Tijd: 19.00 uur
Locatie: kruis op Sevenumsedijk Maasbree (bij
slecht weer in nabijgelegen loods of schuur)

Moederdag

Lezing over klimaatverandering
OverWeerGesproken met Léon
Rademakers

Gratis schminken

ma
14
05

Kijkles dansgroepen

Kennismakingstraining

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: ‘t Café Helden

Voorstelling Toppers uit de Ton
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Voorstelling Kommil Foo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Pot- en perkplantenverkoop
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Tijd: 18.45-21.45 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: Markt Panningen

Kermisfeest #Los
met dj Ruthless en Jebroer
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Tijd: 16.15-17.00 uur
Organisatie: MD Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Wandeling Grand Tour de Bree
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Kijkles majorette

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: kermis centrum Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Eige Wiës
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Start cursus babymassage

Kienen

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

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

Opening terras De Engelbewaarder
met muziek Sandra Korsten
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Baarlo
Locatie: Dorpsdagvoorziening Tiendvrij, Baarlo
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Aftrap project ‘Zon voor asbest’
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Peel Energie
Locatie: Karissendijk 14, Egchel

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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service 27

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
H. Mis Hemelvaart 09.30 uur – koor
t.i.v. Johannes De Bruijn en Johanna
De Bruijn-Kessels;
Zondag 13 mei
H. Mis 09.30 uur – koor
Woensdag 16 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
H. Mis Hemelvaart t.i.v. Thei Vestjens
en Toos Vestjens-Berden
Zondag 13 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. jaardienst Sef
Peeters en Door Peeters-Grommen
en zonen Wim en Jan; Jac Gommans
(b.g.v. zijn sterfdag)

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 13 mei
H. Mis: 11.00 uur – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Riky Jans –
Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Agnes en Baer Smets.
Mina Simons en Maria Simons.
Jaardienst Anja Rooyakkers.
Woensdag 16 mei
19.00 uur: H. Mis bij gelegenheid
van de meimaand bij het Kruis
Sevenumse Dijk / Westeringlaan.
Zang Herenkoor
Mededelingen
Actie Nederlandse Missionarissen
Van 12 t/m 20 mei vindt de
Pinksteractie plaats voor de Week

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Antonius Spee,
Gertrudis Spee-Steeghs en schoonzoon
Jan
Vrijdag 18 mei
H. Mis 14.30 uur Huwelijksviering
voor het bruidspaar Mark Nouwen en
Yvonne Huismans

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
Woensdag 9 mei
H. Mis vw Hemelvaart 17.30 uur
Zaterdag 12 mei
Geen H. Mis
Vrijdag 18 Mei
Viering H. Vormsel 19.00 uur door
hulpbisschop mgr. E. de Jong m.m.v.
koor Konzagro

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
H. Mis 10.00 uur Hemelvaart – herenkoor
Zondag 13 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – moederdag t.i.v. alle moeders en overleden moeders; Jeanne Janssen-van
Rijt (vw moederdag en trouwdag); overl. ouders Nol Jacobs en
Nelly Jacobs van Maris; overl. ouders
Marinus van Weert en Antonetta van
Weert-Buijs; Overleden: Jos Verlaek,
Kesselseweg 4, 75 jaar

Nederlandse Missionaris. Met het thema
“Geloven in de ander. Ieder mens
telt mee” wil de WNM onze aandacht
vragen voor alle missionarissen en
missionair werkers die zich wereldwijd
belangeloos inzetten voor anderen. Door
onze bijdrage aan de kerkdeurcollecte
op zondag 20 mei kunnen wij hen een
steun in de rug geven en wat praktische
zorgen bij hen wegnemen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
bankrekening NL24RABO 0131007823
t.n.v. Missiecomité Maasbree.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei. Hemelvaart.
9.30 uur. Hoogmis.
Zaterdag 12 mei
19.15 uur Jaardienst voor Jan van de
Beuken.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur –
herenkoor t.i.v. alle overledenen van
het afgelopen jaar
Zaterdag 12 mei
H. Mis – Moederdag 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Overl. ouders Theo

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
9.30 uur H. Mis. Hemelvaart.
Zang: Gemengd koor.
Zaterdag 12 mei
17.00 uur H. Mis in het verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 13 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaard. Sef Smedts en Lies SmedtsPeeters; Jaard. ouders Peeten-v.d.
Velden en overl. fam.
Ietje Driessen-Hamans v.w. moederdag;
Weldoeners v.d. parochie; Herm
Hermans v.w. verjaardag; Helmi Janssen.
Donderdag 17 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 18 mei
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.

Frerichs en Rika Frerichs-v. Hagen
en kleinkind Rogier; Harrie Hebben
(coll), Nellie Bollen; Mart Verheijen;
Anna Hendriks-Wijnands (verj) en
Karel Hendriks (gest. jaardienst);
Henk Vlek en Truus Derckx (gest.
jaardienst); Miet Schijven-Thijssen
(coll); Léon Steeghs en Mathilde
Steeghs-Franssen (gest.jaardienst);
An Derks-Sonnemans; Chris
Verstappen-Thijssen, Lies VerstappenThijssen en schoonzoon Leo Manders;
uit dankbaarheid
Maandag 14 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 15 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
H. Mis 10.00 uur Hemelvaart –
samenzang in de dagkapel t.i.v. Leo
Nelissen en To Nelissen-Lemmen

Mededeling
In de meimaand is er iedere vrijdag
om 18.30 uur rozenkransgebed in de
St. Annakapel.

Vrijdag 11 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 12 mei
H. Mis H. Mis 19.00 uur – Gemengd
koor t.i.v. Joke Goes
Zondag 13 mei
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 15 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 16 mei
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden: Mien Ghielen-Ebisch,
92 jaar

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

of een kerkbestuurs lid van de
parochie dient dit zelf aan te
geven aan de betreffende persoon.
Hartelijk dank.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei
- Hemelvaart dag
Word de H. Mis om 9.30 uur op
gedragen in Kessel.
Zondag 13 mei
- moederdag
9.30 uur Miet Bongers-Bergs.
Zondag 20 mei
9.30 uur Voor de parochie.
Medelingen
I.v.m met verbouwing van het
gemeenschapshuis, is tijdelijk de
waterleiding op het kerkhof af
gesloten. Onze excuses hier voor.
Indien iemand v.w. ziekte, of andere
vragen, n gesprek wil met pastoor,

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

Verdwenen

Op zoek naar het Koningsluster vliegveld
Stichting Kunst en Cultuur Maasbree kreeg onlangs bezoek van een delegatie uit Engeland. Het betrof
familieleden van soldaten die op het kerkhof in Maasbree begraven liggen. Samen met leden van de stichting
maakten zij een tocht langs de route die hun overleden familieleden ook maakten. In Koningslust hoorden ze
over een verdwenen vliegveld.
“We hebben met deze mensen
in het voetspoor van hun overleden
familieleden de laatste tocht gemaakt
van Koningslust naar Maasbree”,
vertelt Ton Boots van Stichting Kunst
en Cultuur Maasbree. “Zo zijn we op

diverse plaatsen geweest die voor de
familieleden interessant waren.”
Het gezelschap ging ook langs
het klooster in Koningslust, al is
daar heden ten dage niets meer van
te zien. “Voordat de Engelse mili-

tairen naar Maasbree trokken, zijn
ze op het klooster ingekwartierd
geweest”, aldus Ton. “Van mensen uit
Koningslust hoorden we toen dat er
een klein vliegveld was in de nabijheid van het klooster. Daar hadden we

eerder nog niet van gehoord.”
Volgens de gesproken inwoners
van Koningslust landden op het vliegveld kleinere vliegtuigen waar ook zes
tot acht personen in konden plaatsnemen. “Waarschijnlijk zullen deze vliegtuigen voorraden hebben gebracht,
zoals voedsel- en oorlogsmaterieel”,
aldus Ton. “Op de terugtocht zullen ze ook gewonde soldaten hebben meegenomen naar bijvoorbeeld

Antwerpen of Brussel, maar dat zijn
gedachten die we hebben. Zekerheid
hebben we niet.”
Ton zou graag meer te weten
komen over het vliegveld en vraagt
mensen die hier meer over weten,
zich te melden bij hem. Ook foto’s zijn
van harte welkom. Contact opnemen
met Ton kan via 06 24 37 01 17 of door
een mail te sturen naar
tonwil@home.nl

HORST

ROERMOND

HEERLEN

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

compleet met vaatwasser, combimagnetron, gaskookplaat, koelkast
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

Op Hemelvaartsdag zijn de winkels
geopend van 11.00 - 17.00 uur.

compleet met koel/vriescombinatie, combimagnetron, inductiekookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

staal donker / kristalgrĳs supermat 306 cm + 244 x 120 cm

Tartini / Migot

stĳlvol uiterlĳk met praktische indeling 285 x 185 cm

€ 7499,-

Trent

€ 3999,-
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