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Mode op de Markt
Op de eerste landelijke warme dag van het jaar werd in het centrum van Panningen op zondag 7 april het mode-evenement Fashion Festival gehouden. Op de rode lopers
en tribunes die op de Markt en de rest van het centrum waren geplaatst, toonden modellen de nieuwste kledingcollecties van de Panningse winkels. Ook waren er optredens
te zien van dansgroepen, trad de band Harvest Moon op, was er een silent disco op de Markt en waren op het Raadhuisplein ‘special cars’ te bewonderen. De weergoden
waren de organisatie, Thuis in Panningen, alleszins goed gezind. Met temperaturen van boven de 20 graden was het goed toeven op de volle terrasjes. (Foto: Tien+)

Pluimveehouder Koningslust mag uitbreiden
Een pluimveehouder en -fokker uit Koningslust mag van de rechter oude pluimveestallen slopen en op een
andere locatie haar stallen uitbreiden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar die
woensdag 3 april bekend werd gemaakt. Tegen de plannen, die de gemeente vorig jaar goedkeurde, maakten
twee omwonenden bezwaar.
Het College van B&W van Peel
en Maas en de gemeenteraad gingen in april 2018 akkoord met de
uitbreidingsplannen van het bedrijf,
dat drie locaties in Koningslust bezit:
één op de Poorterweg en twee op
De Brentjes. De pluimveehouder heeft
op de Poorterweg, tegen de woonkern aan, drie stallen waar opfokkippen
worden gehouden. Omdat die verouderd zijn, wil het bedrijf er daar twee
van slopen. Op de bestaande locatie
op De Brentjens wil het bedrijf een
stal bijbouwen. Daar moet 2.500 vierkante meter bos voor gekapt worden
en dit moet het bedrijf volgens de Wet
Natuurbescherming compenseren.

Daarom wil ze 800 meter verderop, op
de derde locatie die ook op De Brentjes
ligt, 2.700 vierkante meter bos realiseren. Twee omwonenden van De Brentjes
maakten bezwaar tegen de plannen,
omdat er door het plan sprake zou zijn
van ‘een onaanvaardbare verslechtering’
van hun woon- en leefklimaat. Ze vreesden dat er geur-, stof- en geluidshinder
zou ontstaan als de pluimveestal werd
uitgebreid, wat gevaarlijk zou zijn voor
de gezondheid. Volgens de omwonenden kan de stal beter gebouwd worden
op de plek aan De Brentjes waar nieuwe
bomen gaan komen. Ook waren ze van
mening dat er te weinig rekening was
gehouden met hun belangen, en er te

zeer in het voordeel van de pluimveehouder en de gemeente was beslist. De
bestuursrechter van de Raad van State
stelde gemeente Peel en Maas in het
gelijk. Met de bouw van de nieuwe stal
is er volgens de gemeente geen sprake
van ‘onaanvaardbare geluidshinder’,
omdat de omwonenden volgens berekeningen op ruim voldoende afstand
wonen. Hetzelfde geldt voor de geuren fijnstof-uitstoot. Hoewel die volgens
de gemeente waarschijnlijk toe gaan
nemen als de stal groter wordt, valt de
totale uitstoot nog altijd ruimschoots
binnen de wettelijke normen en vormt
deze geen gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente wees daarnaast

volgens de rechter terecht het alternatief van de omwonenden af. Doordat de
oude stallen die binnen de kern aan de
Poorterweg liggen, worden gesloopt en
er buiten de kern (De Brentjes) wordt
uitgebreid, liggen de stallen straks uit
het zicht. De plannen hebben daarnaast geen effect op het uitzicht van
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de omwonenden, omdat bossen het
zicht op de stallen ontnemen, stelt de
gemeente. Volgens de Raad van State
heeft de gemeente haar standpunten
daarmee voldoende onderbouwd. Het
beroep dat de omwonenden instelden, werd daarom afgewezen door de
bestuursrechter.

DE BARBECUE, REUZEPAN
EN PARTYPAN SPECIALIST

Nieuw:

DE HAPPIEPAN!
Voor iedere gelegenheid!

Bestel via www.partyservicehansjanssen.nl
of bel 077-3074598. Smakelijk eten gewenst!
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Oproep Veiligheidsregio Limburg-Noord

Brandweerkorpsen op zoek naar vrijwilligers
Het is voor brandweerkorpsen steeds lastiger geworden om genoeg
vrijwilligers op de been te krijgen. Zeker overdag is het lastig om gehoor te
geven aan alle meldingen. Om te zorgen dat korpsen niet in de problemen
komen, wil Veiligheidsregio Limburg-Noord een aantal maatregelen doorvoeren. Om dat te realiseren vraagt de organisatie meer financiële middelen en daadkracht aan de vijftien gemeentes waar de regio uit bestaat.
De veiligheidsregio stuurde
onlangs een brief aan de NoordLimburgse gemeentes waarin het de
verschillende maatregelen die volgens
haar nodig zijn, uiteenzette. De organisatie heeft alle gemeenteraadsleden van de vijftien gemeentes van
Noord-Limburg uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst in april waarbij de problemen die de brandweer
ondervindt, verder toegelicht worden. Ook wordt tijdens de bijeenkomst
uitgelegd welke maatregelen geno-
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men moeten worden om te zorgen dat
het paraatheidsprobleem aangepakt
wordt.
De veiligheidsregio wil meer
beroepspersoneel aannemen, die
het vrijwillige deel van de organisatie kan ondersteunen, zo was te
lezen in de brief van de veiligheidsregio. Ook moet het aantal opleidingsplaatsen worden uitgebreid,
moet de opleiding van twee jaar
worden ingekort en moet er een
coördinator aangesteld worden die
alle brandweerposten ondersteunt
bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn onder
meer nodig, omdat veel van de leden
op leeftijd zijn. Zo is in Peel en Maas
26 procent van de brandweerlieden
50 jaar of ouder.

Flexibel inzetten
Het paraatheidsprobleem is een
euvel dat verschillende korpsen ondervinden als er overdag te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn bij uitrukken.
Dat is meestal vanwege verplichtingen die leden hebben op hun werk.
Om dat probleem aan te pakken, heeft
de veiligheidsregio de mogelijkheid
ingevoerd waarmee vrijwilligers naast
het brandweerkorps in hun woonplaats ook lid kunnen worden van
het korps in de plek waar ze werken.
“Ongeveer honderd vrijwilligers zijn
nu lid van meerdere brandweerposten
en kunnen flexibel ingezet worden”,

Een brandweerman blust een tuinbrand in Egchel (Archief)
aldus de veiligheidsregio.
Er zijn steeds minder vrijwilligers
beschikbaar, terwijl er juist steeds
vaker een beroep wordt gedaan op
de brandweer. Afgelopen jaar rukten de korpsen van Maasbree, Meijel,
Panningen, Kessel en Baarlo gezamenlijk 73 keer vaker uit voor een
prio 1-melding dan het jaar daarvoor, 239 om 166 keer. In 2016 rukten de korpsen gezamenlijk 193 keer
uit voor een prio 1-melding. Eén van
de redenen dat het aantal uitrukken
afgelopen jaar fors steeg, is de lange
tijd van droogte die heerste. Een prio
1-melding betekent dat de brandweer
met hoge spoed ter plaatse gaat. De
posten van Baarlo, Kessel, Maasbree

en Meijel hebben elk ongeveer twintig
vrijwilligers, die van Panningen rond
de dertig.
Het gebrek aan beschikbare vrijwilligers zorgt er wel eens voor dat
de brandweerposten gesloten zijn en
niet op een prio 1-melding kunnen
reageren. Zo waren in de middag van
29 januari gedurende enkele uren acht
brandweerposten in Noord-Limburg
gelijktijdig gesloten. Meer dan 25 procent van de totale slagkracht van de
brandweer in Limburg-Noord was toen
buiten dienst. In Peel en Maas zijn zelden posten buiten dienst, slechts twee
procent van de tijd.
Het geld dat voor alle maatregelen nodig is, hoopt de veiligheidsre-

gio van de aangesloten gemeentes te
ontvangen. In totaal gaat het om een
bedrag van 2,1 miljoen euro dat de
gemeentes gezamenlijk structureel
moeten gaan investeren. Over vier
jaar moet dat bedrag verder opgebouwd worden. “De acties zijn broodnodig om de paraatheid van onze
brandweer op peil te houden”, laat
burgemeester Dassen van gemeente
Beesel weten. Zij is voorzitter van
de speciale werkgroep van de veiligheidsregio die opgericht werd om de
brandweerproblemen aan te pakken.
“We moeten nu in actie komen om de
veiligheid van onze inwoners en ons
brandweerpersoneel te kunnen blijven waarborgen.”
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25.000 euro nodig

Plannen voor Aldegundiskapel in
Maasbreese kerk
Een groep vrijwilligers uit Maasbree heeft het idee opgepakt om een kapel te realiseren in de dorpskerk.
Die wordt gewijd aan de patroonheilige Sint Aldegundis en moet een plek van stilte en bezinning worden voor
de hele regio. De werkgroep heeft in totaal zo’n 25.000 euro nodig om de kapel te kunnen maken.

Mark Grubben, Jan Peeters en Ton Boots van de Werkgroep
Aldegundiskapel bij de nis waar de kapel moet komen
“We hebben in Maasbree een
mooie kerk waar elke week een heilige mis wordt gehouden, maar er is
geen gelegenheid om even rustig te
zitten of te knielen voor de Heilige
Moeder Maria of een andere heilige”,
vertelt Jan Peeters. De Maasbreenaar
geeft Bijbelles in onder andere Baarlo
en is verder erg betrokken bij de SintAldegundiskerk in zijn eigen dorp.
“Ik kreeg vaker de opmerking van mensen dat ze een plek missen waar ze zich

even kunnen afzonderen en een kaarsje
op kunnen steken.”
Samen met mede-dorpsgenoten
Ton Boots, Mark Grubben, Geert Berden
en Toos Leijsten werd de Werkgroep
Aldegundiskapel gevormd die werk zou
gaan maken van de Aldegundiskapel.
De nis waar nu doopsels worden gehouden, bleek de ideale plek. Het plan is
om een glazen wand te plaatsen, die
de kapel straks van de kerk scheidt.
De kapel krijgt een eigen ingang en

kerken van Buggenum en Maasbree
naar haar vernoemd. “Als beschermheilige van onder andere mensen met kanker, past zij heel goed in deze tijd, want
veel mensen krijgen met de ziekte te
maken”, aldus Peeters. “Voor die mensen kan Aldegundis een bron van troost
en hoop zijn in die moeilijke tijd.”
Maar men hoeft er niet alleen te
komen om te bidden, zegt Boots. “Je
kunt er ook gewoon even op je gemak
gaan zitten, tot rust komen en eventueel een kaarsje aansteken voor iemand.
Het is dan ook niet alleen een plek voor
mensen uit Maasbree, maar voor mensen uit de hele regio.”

Tekeningen van hoe de kapel
moet worden, heeft de werkgroep al.
Momenteel worden er bedrijven aangeschreven met de vraag of zij de kapel
kunnen maken. Goedkeuring van het
Bisdom en het clusterbestuur is er al.
“We denken zo’n 25.000 euro nodig te
hebben”, aldus Peeters. “We hebben
al wat giften ontvangen en we krijgen
een bijdrage uit een fonds van de kerk,
maar zijn er nog lang niet en hopen dat
meer mensen dit plan een warm hart
toedragen. We hebben er alle vertrouwen in dat het plan gaat slagen.”
Kijk voor meer informatie op
www.parochiemaasbree.nl

ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 APRIL

is daardoor altijd toegankelijk, ook als
de kerk gesloten is. “Voor het doopvont wordt een speciale hoek ingericht
elders in de kerk, zodat er toch in een
kleine setting doopsels gehouden kunnen worden”, aldus Boots.
De werkgroep wilde de kapel graag
wijden aan de Heilige Aldegundis, de
patrones van de parochie in Maasbree
en beschermheilige van de zieken.
Een vrij onbekende heilige, volgens de
werkgroep. In Nederland zijn alleen de

OPEN DEUR DAGEN
MET DE VOLGENDE LENTEACTIES:

GRATIS MOTOR OP SECTIONAALDEUR
GRATIS DRIEPUNTSSLOT EN
GASDRUKVEER OP DUOPORT
Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Egchelse kerkklok vast door
storing
De kerkklok in Egchel bleef op vrijdagavond 5 april angstvallig stil. Door een technische storing
was de klok vast komen te zitten. Brandweer Panningen wist met behulp van een kraan het uurwerk
te bereiken en te bevrijden uit de benarde positie. Dankzij de inspanningen van de brandweerlieden
en kraanmachinist Leon Zelen was het snel weer gedaan met de rust in Egchel en kon de kerkklok
zijn geluid weer laten horen.

Geranium

Pelargonium zonale.
Diverse kleuren. Ø 10.5 cm.
Per stuk 1.99. 4 stuks 7.96D

Actie

4 VOOR

5.-

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 15. GELDIG VAN 11-04 T/M 17-04. OP=OP
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Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is plotseling van
ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Hein Reijnen
* 6 juli 1928

Mien Maassen - Janssen
* Koningslust, 12 oktober 1940

† Venlo, 7 april 2019

Bep Tijssen †
Meijel:

Jac Maassen

Panningen:

Helden

Baarlo

† 6 april 2019

echtgenoot van

echtgenote van

Roggel

Panningen

Gé Maassen en Ria Derks
Cas
Tom

Panningen:

Luviek en Harriët Maassen - Sijben
Fleur
Pien
Eef

Herman † en Gerrie
Roel en Judy, Ivy
Lilian en Paul
Véron en Pim, Beaudine, Charlotte
Ron
Luc
John

De afscheidsdienst heeft vandaag in de kapel van
Vincent Depaul plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Raadhuisstraat 184, 5981 BJ Panningen

Correspondentieadres: Neerseweg 24, 5988 NC Helden
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons
achterlaat, hebben wij afscheid genomen van

Mien verblijft in het Rouwcentrum ‘Panningen’, ingang Schout van
Merwijckstraat te Panningen, waar u persoonlijk afscheid van haar
kunt nemen op vrijdag 12 april van 18.30 uur tot 19.15 uur.

Nel Peeters-Smolders

Wij nemen afscheid van Mien op zaterdag 13 april om 11.00 uur
in het ‘Kerkeböske’, gelegen aan de Koeberg 3 te Helden.
Aansluitend begeleidt het gezin haar naar het crematorium.

echtgenote van

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

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

Alle maten Taxus Baccatta
vanaf € 0.80 info Peter Driessen
06 16 16 53 04 www.buxus-taxus.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal!
Kinderen en kleinkinderen
Koelenweg 2, 5986 NV Beringe

Sjraar en Door
Joosten - Janssen

Te koop gevraagd
ganzeneieren 06 86 86 20 58.

Verse asperges te koop.
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop jonge leghennen
diverse kleuren. Alleen op afspraak.
R Hermans Vlasstraat 10 Grashoek.
077 850 26 97.

Familie Smolders
Familie Peeters
De afscheidsdienst heeft woensdag 3 april plaatsgevonden
in de aula van het crematorium Venlo.

www.vooraltijdbijzonder.nl

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij hebben mogen ontvangen.
Een speciaal woord van dank aan de dames
van Proteion en huisarts J. Janssen.

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

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

2 vliegen in 1 klap! U bent van
uw oude metalen af en u steunt de
jeugd van volleybalvereniging VC
Olympia. Heeft u nog oud ijzer, lood,
aluminium liggen bel dan tel. 085 301
29 04. Uw oude metalen worden dan
op paaszaterdag 20 april bij u thuis
opgehaald.

in de leeftijd van 83 jaar

Correspondentieadres: Sevenumsedijk 17, 5993 NK Maasbree

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

Hartelijk gefeliciteerd!
Namens kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Te koop E-bike als nieuw, wegens
omstandigheden. Tel. 077 369 05 43.

Germie en Harrie
Kim en Tom
Manouk en Nick

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

60 jaar getrouwd

Wim Peeters

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Thei en Til
van RijswijckWijnands

zijn 60 jaar getrouwd!

Nicole en Ferry van der Touw - Maassen
Ferry en Joyce
Max
Lars

Baarlo
Kessel
Maasbree

Maandag 15 april 2019 zijn

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00 en meld u aan.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.

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

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

Bedrijfsruimte te huur,
bedrijven-terrein Baarlo. 138m2
opslag, 41m2 kantoor, 8m2 toilet/
wasruimte. Eigen parkeerplaatsen
voor de deur. Prijs n.o.t.k.
Info: Ron Janssen 077 785 09 97.
Uw muur een ander kleurtje, leuke
wandschildering in de kinderkamer of
uw tuin onkruid vrij? Voor kleine klusjes
in en om huis bel 06 29 46 98 71.
Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Zondag 26 mei is er in Panningen ‘n
gratis mindfulness workshop voor
jongeren (16-20 jr). 28 apr. a.s. een
meditatieochtend 10.30 en v.a. 22 mei
wekelijks ´n mindfulness meditatie uur.
Op 21 mei start ook´n mindfulness en
ACT groep: 4 lessen. www.sensus-pvs.
nl 06 13 74 75 29.
Voorjaarsopruiming! Heeft u al uw
garage opgeruimd? Oud ijzer, lood,
aluminium, koper, of zink te voorschijn
gekomen. Volleybalvereniging VC
Olympia haalt ze bij u thuis op tijdens
hun jaarlijkse Oude-Metalen-Actie op
paaszaterdag 20 april. Bel VC Olympia
085 301 29 04.
Te huur gemeubileerd appartement
voor 2 pers. vanaf 1 mei a.s.op
tijdelijke basis. Huur € 800 all in,
excl. gas en elektriciteit. Reacties:
charlymartens@hotmail.com
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
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Rayerbos

Baarloos herdenkingsmonument onthuld
Het herdenkingsmonument aan de rand van het Rayerbos stond er al sinds november, maar op zondag
7 april volgde de officiële onthulling. Wethouder Paul Sanders was met zijn kinderen aanwezig om het
herdenkingsmonument, een silhouet van de voormalige Heilige Familiekapel uit 1900, te openen.
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Woningoverval Kessel

Verdachte
aangehouden
Een 21-jarige man uit Beek is dinsdag 9 april door de recherche
aangehouden in verband met de woningoverval in Kessel afgelopen
jaar. De man wordt ervan verdacht bij de overval betrokken te zijn
geweest. De Beekenaar wordt gehoord, laat de politie weten.
De politie kwam de man door
onderzoek op het spoor en hield
hem dinsdagochtend aan in zijn huis.
“Meer aanhoudingen in het lopende
onderzoek naar de woningoverval
worden niet uitgesloten”, aldus de
politie.
Drie weken geleden deed de
recherche een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht,
waar aandacht werd besteed aan de
woningoverval in Kessel. Er werden onder andere details over de

verdachten en bewakingsbeelden
gedeeld. Dat leverde vier tips op, die
zijn meegenomen in het onderzoek.
Meer informatie blijft welkom, laat
de politie weten.
In de nacht van zondag 30 september op maandag 1 oktober drongen twee mannen een woning aan
de Baarloseweg in Kessel binnen.
Het ouder echtpaar dat er woonde,
werd in een kast opgesloten en de
overvallers namen een geldkistje
met een fors geldbedrag buit.

Wateroverlast door lek

Schip bij Baarlo
in nood
Een binnenvaartschip dat op de Maas bij Baarlo voer, is dinsdag 9
april in moeilijkheden geraakt. Het vaartuig had door onbekende
oorzaak een lek opgelopen, waardoor er water naar binnen stroomde.
Daarop werd de brandweer van Baarlo opgeroepen.

Het monument moet de herinnering
levend houden aan alle gebouwen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Baarlo zijn verwoest. Niet alleen de
kapel werd tijdens de oorlog onherstelbaar beschadigd, ook de Baarlose
parochiekerk van architect Pierre
Cuypers, de twee monumentale molens,

de Boekenderhof en het oude veerhuis overleefden de strijd niet. Om de
verwoeste gebouwen niet te vergeten, kwam Herman van Megen met het
idee om een herdenkingsmonument
op te richten. Dorpsoverleg Baarlo en
gemeente Peel en Maas steunden het
plan. Afgelopen november werd het

monument al geplaatst op het einde
van de Heierhof aan het schelpenfietspad. Wethouders Sanders verzorgde op zondag 7 april de officiële
opening. “Een mooie verbinding tussen religie, historie, kunst, maar ook
leuk klimmen voor de kids”, liet hij op
Facebook weten.

Op bezoek bij de tuinder
De 42e editie van Kom in de Kas op zondag 7 april bracht zo’n 13.000 mensen op de been.
Die kwamen kijken naar de bedrijven die tuinders uit Meijel, Grashoek en Helenaveen open hadden
gegooid voor belangstellenden. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, kon er ook een
bezoek gebracht worden aan bedrijven die buiten telen. Eentje daarvan was Levels Biofruit uit Meijel.
Daar was het mogelijk een ritje met de pluktrein te maken door de appel-, peren en pruimenbomen.
Bij Multigrow in Grashoek werden komkommers verkocht ten behoeve van Campagneteam
Huntington en ‘t Plattelandshoés. Het leverde 450 euro op voor beide organisaties. (Foto: Linda Beelen)

Even voor 16.30 uur werd de
brandweer van Baarlo gealarmeerd,
omdat de kapitein van het binnenvaartschip een lek had ontdekt. Het
schip voer toen ter hoogte van De
Roffart in Baarlo, bij het sluizencomplex en de stuw van Belfeld. Door
het lek liep er water het 39,5 meter
lange vaartuig binnen via de machinekamer.
Het water werd weggepompt
met de pompen die het schip zelf
aan boord had. Daardoor kon de
machinekamer droog worden gehouden, de plek waar de hoofdmotoren
van een schip zich bevinden. Het lek
is ter plaatse provisorisch gedicht,
laat de veiligheidsregio weten.

Daarna begeleidde een boot van
waterbeheerder Rijkswaterstaat het
beschadigde binnenvaartschip naar
een scheepswerf, zodat daar het
lek helemaal gedicht kon worden.
Waardoor het lek is ontstaan, is volgens de woordvoerder niet bekend.
Het schip vervoerde 300.000 kilo
kunstmest en was onderweg van
Stein naar het Drenthse Coevorden.
De eigenaren van de boot konden na
het ontdekken van het lek het voertuig net na de Belfeldse stuw aanmeren, waardoor het sluizencomplex
niet geblokkeerd werd en andere
boten door konden varen. De brandweer stond stand-by en hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.
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Het leven is als een kaars
In het begin staat deze in vuur en vlam
Ze trotseert vele stormen
En danst tussendoor op het ritme van de wind
Doch langzaam maar zeker brandt de kaars op
En is de vlam gedoofd.

Bep van Tankeren
* Maasbree, 12 juli 1938

† Baarlo, 2 april 2019

Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Jac van Ophoven

Geboren

Vince
31 maart 2019
Zoon van
Bart en Kim
Verber-Heesen
Kampweg 38
5986 NP Beringe

echtgenoot van

Billa van Ophoven-van Rijt



echtgenote van

Jan Kollée

Hij overleed op 8 april 2019 in de leeftijd van 81 jaar.

Bedroefd maar ook erg dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend hebben wij op 5 april 2019 afscheid van
haar genomen. Het afscheid heeft geheel volgens haar
wens in besloten kring plaatsgevonden.
Wij willen iedereen bedanken voor
alle steun in welke vorm dan ook.
Jan
Gerard en Ans
Frans en Monique

Geboren

Grashoek: Billa van Ophoven-van Rijt
Grashoek: Cendy en Ria
Tom, Mark
Grashoek: Ron en Ria
Ilse, Roel
Grashoek: Ruud en Natalie
Beringe: René en Jolanda
Remco, Dennis
Helden: Sandra † Eric en Loes
Joris

Kapelweg 6, 5985 PL Grashoek
Het verlies was er al voor het einde
de rouw voordat het afscheid kwam
toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam
Wij voelden mee, je stil verdriet
Nu rouwen wij, maar treuren niet
Na een lang en zorgzaam leven
nemen wij afscheid van ôs mam en oma

Ellie Beeks - van Rens
echtgenote van

De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 13 april om
10.30 uur in crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10
te Baexem.
Samenkomst vanaf 10.00 uur in het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jac in het Rouwcentrum
gelegen aan de Schout van Merwijckstraat te Panningen,
op donderdag 11 april van 18.30 tot 19.15 uur en vrijdag 12 april
van 17.00 tot 17.45 uur.
Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen,
gelieve dan deze annonce als zodanig te beschouwen.

Sam

van den Brink
2 april 2019
Zoon van
Marco van den Brink en
Karin Janssen-van den Brink
Aldenhof 4, 5991 LW Baarlo

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Zoek tijdelijke woonruimte wegens
overplaatsing werk. Vrouw met vaste
baan. 06 19 40 01 12 bgg graag
bericht achterlaten.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Sef Beeks †
* Baarlo, 17 augustus 1928
Dilsen-Stokkem (B.)
Helden
Kessel
Kessel
Helden

† Baarlo, 7 april 2019
Mariëtte en Rob Hendriks-Beeks
Diny en Frans Kuijpers-Beeks
Jan Beeks en Marlies Heijnen
Peter Beeks en Will Schouten
Gerrie en Johan Koopmans-Beeks
Kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentieadres:
Pastoor Hoemoetstraat 15, 5988 KP Helden

Op donderdag 11 april van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid
om persoonlijk afscheid te nemen van ôs mam
in haar eigen kamer nr. 112, 1e etage Schereshof
van Zorgcentrum Ter Borcht, Zuivelstraat 5 in Baarlo.
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 12 april om 10.30 uur
in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, Kerkplein 1 in Kessel.
Daarna begeleiden wij ôs mam naar haar laatste rustplaats
bij pap op het kerkhof.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid
om schriftelijk te condoleren.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers
en vrijwilligers van Zorgcentrum Ter Borcht.

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

Sferen van vroeger. Te koop antiek vintage- curiosa- brocante.
Paasmaandag 22 april van 10.00 tot
17.00. Tuindersweg 38 Panningen.

Te koop! Ruim en instap-klaar
appartement (100 m2) centrum Horst.
Op de 3e etage gelegen, 2 balkons.
06 51 94 03 52.

Nelipak Venray is op zoek naar parttime
productiemedewerkers. Meer info?
Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 03 66 75.

Vier generaties Maasbree
De Maasbreese familie Nellen werd in het begin van dit jaar uitgebreid met een vierde generatie.
Erik (31) werd vader van zoon Fer Nellen. Overgrootvader Piet (87) opa Thijs (64) zijn uiteraard
vervuld met trots vanwege de nieuwste generatie in de familie.
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GEPLUKT Nico Theelen
straks zo’n 450 gasten in Beringe.
Om hen te huisvesten hebben we
260 slaapplaatsen geregeld bij de
inwoners van het dorp, dat moeten
er nog wel meer worden. Maar het
is allemaal vrijwillig. Waar zie je nog
meer zoiets? De leefbaarheid van
een dorp valt of staat met zaken
die georganiseerd worden. Dat is
belangrijk voor het dorpsgevoel.
Daarom draag ik er graag aan bij.”

Bestuursfuncties en
vrijwilligerswerk

Nico Theelen (38) is een bekend gezicht in Beringe. Zeker nadat hij vorig jaar prins was bij carnavalsvereniging De Beringse Kuus. Eerder maakte hij
ook al furore als gitarist bij de Green Day tributeband Dookie, speelde hij tien jaar in het eerste team van voetbalvereniging VV BEVO en is hij bestuurslid bij de organisatie van 5xBeringen. In januari werd Nico voor de tweede keer vader. Deze week wordt hij geplukt.
Het was toch even wennen voor
de geboren en getogen Beringnaar
Nico toen hij bij het prinsuitkomen van
De Beringse Kuus in januari van dit
jaar zijn steek en mantel moest inleveren. “Ik voelde me nogal kaal”, vertelt
hij. “Maar gelukkig ben ik iemand die
goed vanaf de zijkant kan genieten.
Als ik zie dat mensen zich vermaken,
ben ik al blij. Ik vond het daarom echt
mooi om te zien hoe de nieuwe prins
ertegenaan ging.”

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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‘Het was geweldig,
alles was speciaal’

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

7

Toen heb ik toch maar verteld dat ik
prins zou worden. Gelukkig kon de
operatie toen een paar weken naar
voren geschoven worden.”
De knieën die Nico bijna een hoop
polonaises zouden kostten, waren ook
de reden dat hij zijn voetbalschoenen
aan de wilgen hing. Na tien jaar in het
eerste te hebben gevoetbald, stopte
hij. Nico nam echter geen afscheid
van VV BEVO, maar werd leider van
het derde. En daarnaast zit hij al
verschillende jaren in het bestuur en
in de organisatie van het jaarlijkse
minivoetbaltoernooi. Voor dat laatste
evenement heeft hij dit jaar echter
weinig tijd. “Het is een week voor het
Nico kan dus prima aan de zij5xBeringen treffen dat dit keer in ‘ons’
kant staan, maar toen hij gevraagd
Beringe plaatsvindt en daar zit ik ook
werd om één carnavalsseizoen lang
in het bestuur”, lacht hij.
in de schijnwerpers te staan, zei hij
Sinds vier jaar zit Nico in het
ja. “Het was geweldig. Alles was
bestuur van het bijzondere Beringse
speciaal.” Toch hing zijn functie nog
evenement. Bij het 5xBeringen
even aan een zijden draadje. “Ik was
treffen, dat één keer in de drie jaar
geopereerd aan mijn meniscus, maar
toen kreeg ik daarna ook last van mijn plaatsvindt, strijden teams uit zeven
dorpen uit vijf landen (vandaar
andere knie. Ik was al gevraagd om
prins te worden, toen ik naar de dokter de 5) met de naam Be(h)ringe(n)
tegen elkaar om de winst. Al gaat
ging voor die andere knie. Bleek dat
het volgens Nico niet om de strijd.
ik daar ook aan geopereerd moest
worden en die behandeling stond een “Het is juist verbroedering tussen
al die mensen. We verwachten
dag voor het prinsuitkomen gepland.

Nico werkt overdag bij Inno+
in Panningen, waar hij als service
monteur voornamelijk storingen aan
luchtwassers en warmte-terugwinsystemen in stallen verhelpt, onderhoud uitvoert en in bedrijf stelt. De
bestuursfuncties en het vrijwilligerswerk doet Nico zoveel mogelijk ‘s
avonds na 20.00 uur. Dan is hij klaar
met werken en dan liggen de kinderen van hem en zijn vriendin Robin,
Evi (bijna 2) en Noud (3 maanden), al
op bed. Overigens is hij graag met de
kinderen in de weer. “Ik heb iedere
maandag papadag en dan ga ik fijn
met de kinderen wandelen door
Beringe of ik ga in de tuin knommelen.
Buiten zijn vind ik heerlijk.”
In een stukje over het leven van
Nico mag één ding absoluut niet
ontbreken: muziek. Zo was hij tien
jaar lang gitarist bij de Green Day
tributeband Dookie en is hij nog altijd
lid van De Sjottelslette waarmee Nico
nog af en toe een carnavalsnummer
uitbrengt. “Als ik ‘s morgens beneden
kom, zet ik meteen de radio aan.
Ik moet wat geluid om mij heen
hebben. Ik ga ook vaak naar festivals
als Rock Werchter, Pinkpop, Bospop
en dit jaar ook nog Paaspop. Heerlijk
om dan gewoon naar de muziek te
luisteren in de buitenlucht.”

COOTJANS
BAARLO
Uw vertrouwde
adres voor
gekookte
GEKLEURDE EIEREN
en natuurlijk
VERSE EIEREN
om zelf te kleuren
en te koken

Geopend van 8 tot 20 april
maandag t/m zaterdag
13.00 tot 18.00 uur
Bestel tijdig via 06 86 86 20 58
of geertcootjans@gmail.com
Cootjans, Bong 50/52, Baarlo
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Alle zorg onder één dak in Kessel
De huisartsenpraktijk in Kessel is vernieuwd! Niet alleen heeft het gebouw een flinke opknapbeurt gekregen,
ook hebben andere zorgaanbieders hun intrek genomen in het gebouw. Daarmee heeft Kessel één vertrouwde plek
waar u met allerlei zorgvragen terecht kunt. Maak kennis met uw vernieuwde huisartsenpraktijk tijdens de open dag
op zaterdag 13 april van 10.00 tot 13.00 uur.

www.podotherapiehermanns.nl
077-3971319

www.cesar2move.nl
077-4771700

www.ikenmijnzwangerschap.nl
06-27621851

Slagerij Geraedts in Kessel sluit na Koningsdag zaterdag 27 april
definitief haar deuren. Eigenaren John en An hebben geen opvolger en
besloten daarom de zaak te sluiten en enkel nog verder te gaan met
een webwinkel.

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

nu

10%

uw gordijnen weer korting*
schoon en fris

Geef krimp
geen kans!

*deze actie is geldig t/m 30 april met kortingcode DDL10

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Eigenaar John Geraedts
is de vierde generatie die de
slagerswinkel onder zijn hoede
heeft. Het waren zijn overgrootopa
en diens broer die in Neer een
slachterij begonnen.

In slagerij van
vader werken

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

www.peelenmaas.nl
077-3066666

Slagerij Kessel
sluit deuren

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Maasbree buitengebied Tongerlo € 15,00

www.dezorggroep.nl
088 - 61 088 61

Geen opvolging

BEZORGERS
GEZOCHT!
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00

Een jaar geleden werd gestart met de verbouwing van
het medisch centrum in Kessel. Terwijl de werkzaamheden van de huisartsen gewoon door konden gaan, werd er
gewerkt aan een fris en up-to-date gebouw. Eén met meer
ruimte voor de huisartsenpraktijk en de apotheek, maar ook
met een uitgebreider zorgaanbod. Hierdoor kunt u in de toekomst meer vormen van goede zorg dicht bij huis blijven ontvangen. En dat bij uw eigen, vertrouwde huisartsenpraktijk.
Bij Medisch Centrum Kessel kunt u namelijk ook terecht
voor oefentherapie, verloskundige zorg, diëtiek, bloedafname en sinds kort ook voor podotherapie en gezinscoaching. Deze vormen van zorg worden aangeboden door de
in de regio bekende zorgpartners Cesar2Move, Verloskundige
Praktijk Raijer en Sup, diëtiste Nicole Smolenaars van
Groene Kruis, de bloedprikdienst van VieCuri, Podotherapie
Hermanns en Gezinscoach Jeugd en Gezin. In de toekomst
kan dit aanbod nog verder groeien.
Ook wordt er een uitgebreider pakket aan huisartsenzorg
aangeboden. Naast de dagelijkse spreekuren van de huisartsen, zijn er ook spreekuren van doktersassistentes voor
onder andere bloeddrukcontroles, wondverzorging en diverse
onderzoeken en bieden wij twee gespecialiseerde spreekuren aan. De praktijkondersteuner voor chronische zorg
begeleidt u in het geval van diabetes, een hoge bloeddruk,
een hoog cholesterol, hart- en vaatziekten of COPD en staat
hulpbehoevende ouderen bij. De GGZ-praktijkondersteuner
verleent hulp en begeleiding op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg.
Benieuwd geworden naar het vernieuwde centrum?
En nieuwsgierig naar de andere zorgpartners die in Medisch
Centrum Kessel gevestigd zijn? Kom dan naar de open dag op
zaterdag 13 april van 10.00 tot 13.00 uur op het vertrouwde
adres, Kerkplein 6 in Kessel.

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Later vestigde overgrootopa
Geraedts zich met een slagerij
aan het Veersepad in Kessel.
Zijn zoon, Sjengske Geraedts, en
kleinzoon Sjaak namen daarna
het stokje over. John ging zelf op
achttienjarige leeftijd in de slagerij
van zijn vader Sjaak werken. In
1987 nam hij het over. Dat deed hij
tot nu met zijn vrouw An. “Het is

altijd hard werken geweest, maar
we hebben het met veel plezier
gedaan.”
De drie kinderen van John
en An wilden de slagerij niet
overnemen en kozen voor een
andere loopbaan. Daarom besloot
het slagersechtpaar de zaak
definitief te sluiten. John: “An leest
graag en doet aan bloemschikken.
Ik houd siervogels, fok schapen,
vis graag en duik regelmatig. Daar
krijgen we nu meer tijd voor.”

Slagersechtpaar
De winkel is op Koningsdag
zaterdag 27 april voor het laatst
geopend. Daarna gaan John en An
enkel nog verder met een webshop
in plaats van een fysieke winkel.
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Voorzieningen blijven open

Rabobank verandert functie kantoor
Kennedylaan
Rabobank heeft sinds maandag 1 april alleen nog de benedenverdieping van het kantoor aan de
Kennedylaan in Panningen in gebruik. Door reorganisaties waren veel werkplekken in het kantoor overbodig en
koos de bank voor Heythuysen als primaire uitvalsbasis. De dienstverlening vanuit Panningen blijft ongewijzigd,
zo vertelt directievoorzitter van Rabobank Peel, Maas en Leudal Guul Smeets.

“Vroeger had ieder dorp een eigen
Rabobank-kantoor, maar door de
enorme veranderingen in de financiële wereld de laatste jaren is dat
niet meer nodig”, vertelt Smeets.

“We hebben tegenwoordig een app
waar negentig toepassingen te vinden
zijn die voorheen op kantoor geregeld werden. Van een reisverzekering
afsluiten tot het kopen van aandelen,

alles gaat via de telefoon of internet.
Daarom hebben we niet meer zoveel
kantoorruimte nodig.”
Die digitalisering zorgt er voor
dat het pand aan de Kennedylaan in

Panningen, gebouwd in 1999, te groot
werd voor Rabobank Peel, Maas en
Leudal. “We kunnen nu meer zaken
regelen met minder mensen. De vierkante meters zijn overbodig geworden. Dat is ook de reden dat we een
paar jaar geleden het pand aan de
Markt in Panningen verkocht hebben.
Dat was niet meer nodig.” De andere
verdiepingen van het pand aan de
Kennedylaan wil de bank gaan verhuren aan andere bedrijven, al speelt
er nog niets. Smeets: “Het meest
logische is verhuren, maar als er
een bedrijf komt dat het hele pand
wil kopen, gaan we daar zeker serieus naar kijken. Dan blijven we wel
in Panningen, maar moeten we een
ander plekje zoeken.”
Op de benedenverdieping van
het pand aan de Kennedylaan, de
enige Rabobank-vestiging in Peel en
Maas, blijft de bank wel gewoon zitten. Smeets: “Hier binnenlopen blijft
gewoon mogelijk. Ook de pin-, muntrol, stort- en sealbagautomaat blijven
hier. Daarnaast kunnen de ruimtes
op de benedenverdieping gebruikt
worden voor afspraken met klanten.

Zij gaan niets merken van de veranderingen.” Overigens vallen de pinen stortautomaten na 2019 onder de
nieuwe organisatie Geldmaat waarbij
vier banken gezamenlijk pinautomaten gaan realiseren en de automaten
van de aparte banken verdwijnen.
“We weten wel zeker dat alle voorzieningen in Panningen blijven, maar
Geldmaat gaat beslissen waar die
gaan komen”, aldus Smeets.
De mensen die in het pand aan de
Kennedylaan werkten, zijn naar een
andere locatie verhuisd of er is afscheid
van ze genomen. “Wereldwijd moesten er door de digitalisering twaalfduizend mensen vertrekken”, aldus
Smeets. “Ook in deze regio ontkwamen we daar niet aan. Dat is zoveel
mogelijk via natuurlijk verloop of een
regeling gebeurd. Sommige zaken zijn
geconcentreerd in bijvoorbeeld Venlo,
Roermond of Eindhoven. Voor de rest
behouden we Heythuysen als uitvalsbasis voor de regio. Maar de meeste
afspraken zijn tegenwoordig digitaal
of bij klanten thuis, dus we denken dat
de mensen in Panningen weinig gaan
merken van de verhuizing.”

Oh, zit dat zo!
VACATURE

Bijtelling auto van de zaak
en tegenbewijs privégebruik
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Werknemers en ondernemers die gebruik maken van een auto
van de zaak krijgen te maken met een bijtelling in de Loon- of
Inkomstenbelasting. Deze bijtelling belast het voordeel dat de werknemer
of ondernemer heeft doordat hij deze auto ook voor privédoeleinden kan
gebruiken. Om aan de bijtelling te ontkomen dient de belastingplichtige
te bewijzen dat deze auto niet privé wordt gebruikt.

Bewijs kan bijvoorbeeld worden
geleverd doordat de werkgever privégebruik expliciet verbiedt. Het moet
dan wel blijken dat de werkgever
daar op enige wijze op toeziet en
bij een overtreding van het verbod
op privégebruik een boete oplegt.
De belastingplichtige kan ook een
rittenadministratie bijhouden om te
bewijzen dat de auto niet, althans
voor minder dan 500 kilometer,
privé gebruikt wordt. Dit levert nog
al eens discussie op, bijvoorbeeld als
de rittenadministratie niet klopt, niet
aansluit met tank- of garagebonnen
of de fiscus informatie heeft dat de
auto gesignaleerd is op een plek die

niet in de rittenadministratie voorkomt.
Andere argumenten om bijtelling te voorkomen zijn vrijwel altijd
kansloos omdat de wet de zware term
‘bewijzen’ gebruikt. Het moet dus onomstotelijk vast staan dat er niet privé
wordt gereden.
Zo voorkomt het hebben van een
privéauto de bijtelling niet, je kunt
immers daarnaast best ook met de
zakelijke auto privé rijden. Ook ziekte
waardoor je niet meer kunt rijden
was voor de rechter geen reden om
af te zien van privégebruik. Iemand
anders, bijvoorbeeld een familielid,
kan dan immers met de auto rijden.
Een enkele keer gaat het goed omdat
de auto naar zijn aard niet geschikt is
voor privégebruik. Bijvoorbeeld een
bestelbus die specifiek is ingericht voor
het vervoer van bloemen. Daar achtte

de rechter privégebruik erg onwaarschijnlijk. Een gewone klus bus
gaat dan weer wel mis omdat deze
ook voor privé klussen kan worden
gebruikt. Eventueel zou daarvoor nog
wel gebruik kunnen worden gemaakt
van de specifieke regeling voor bestelbussen, maar daarover een andere
keer meer.

K.I. SAMEN is een onafhankelijk k.i.-centrum voor rundvee
met een eigen fokkerijkoers, gebaseerd op praktische inzichten
en fokkerijkennis. K.I. SAMEN is nationaal en internationaal
actief in de rundveeverbetering en stelt zich ten doel om met een
klantgerichte, flexibele en praktische aanpak de (inter-)nationale
veehouderij te voorzien van economisch presterende genetica
en hoge bevruchtingsresultaten.
Voor ons team dierverzorging en productie zijn wij
op locatie Grashoek op zoek naar een:

MEDEWERKER
DIERVERZORGING
Functieomschrijving:
• voedering en verzorging van
jongvee en fokstieren;
• winning van rundersperma;
• bediening van
landbouwmachines;
• reiniging en klein onderhoud
van gebouwen
en machines.

(m/v - fulltime)

Functie-eisen:
• flexibel zijn en goed in
teamverband kunnen werken;
• zeer accurate werkhouding;
• ervaring in het werken
met rundvee;
• affiniteit met en interesse in de
rundveeverbetering is een pre;
• in bezit van rijbewijs B.

Voor meer informatie: 077 358 67 89

INTERESSE?
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

Sollicitaties graag richten aan: K.I. SAMEN b.v.,
t.a.v. de heer M. Vaessen, Postbus 7171, 5980 AD Grashoek
of via e-mail m.vaessen@ki-samen.nl

T + 31 (0)77 358 67 89
ki@ki-samen.com

K.I. S A M E N

www.ki-samen.com

De praktijk bewijst ‘t!
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Concours Hippique
Rijvereniging De Cowboys uit Maasbree houdt op zaterdag 13 en
zondag 14 april weer een paardenconcours. Deze vindt plaats op het
terrein De Breukerheide in Maasbree waar enkele honderden combinaties zijn te zien.
Tijdens het jaarlijkse Concours
Hippique in Maasbree komen de
ponyruiters op zaterdag in actie,
zowel amateurs als professionals, en
de paardenruiters op beide dagen.
Er zijn verschillende combinaties te
zien in diverse dressuur- en springklasses. Ook is er op zaterdag voor

de allerkleinste ruiters de mogelijkheid om bixie te starten. Op zondag
wordt gereden om de ‘Grote prijs
van Maasbree’. Voor de kinderen is
er daarnaast een springkussen en
kinderboerderij. Beide dagen beginnen om 09.00 uur. De toegang en het
parkeren zijn gratis.
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04

Mannenzanggroep

Lenteconcert jubilerend
Bon Apart
De Beringse mannenzanggroep Bon Apart bestaat twintig jaar en viert dat met een lenteconcert op palmzondag 14 april in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Naast een optreden van Bon Apart zijn er ook uitvoeringen van twee gastzanggroepen en een mystery guest uit Brabant.

Maril Gielen wint
openingstoernooi
Door: jeu-de-boulesclub Breetanque
Maril Gielen heeft zondag 7 april het openingstoernooi van
Breetanque in Maasbree gewonnen. Met het toernooi opent de club
traditioneel het jeu-de-boules-zomerseizoen.

Bon Apart werd opgericht in 1999
door een aantal oud-prinsen van
Beringe die samen een zanggroep wilden vormen. Er werd gestart met een
vrouwelijke dirigente en later sloten
meer deelnemers zich aan. De groep
groeide in de loop der jaren uit naar
twintig leden en trad tijdens diverse
gelegenheden op.
Momenteel telt de zanggroep
35 leden die afkomstig zijn uit
Beringe en omliggende dorpen. Ook
hebben zich een pianiste, gitarist

en cayonist bij Bon Apart aangesloten, die wordt geleid door dirigent
Bert Ramakers. “Onze muziekcommissie zoekt constant naar nieuwe,
bijdetijdse nummers om te zingen”,
aldus Bon Apart. “We zijn dan ook
geen kerkelijk zangkoor, maar een
moderne groep zangtalenten met een
aangepast repertoire.”

Twintigjarig bestaan
Om het jubileum te vieren, vindt
er op zondag 14 april een lentecon-

cert plaats dat volledig in het teken
staat van het twintigjarig bestaan.
Bon Apart brengt eerst het huidige repertoire ten gehore en wordt
daarna opgevolgd door zanggroep
Mes Amis uit Koningsbosch en de
groep Aödemnoët uit Kessel. Ten slotte
betreedt een mystery guest uit
Brabant het podium.
Het concert is gratis toegankelijk
en de deuren van De Wieksjlaag in
Beringe zijn vanaf 13.30 uur geopend.
(Foto: Frits Kessels)

Hannie Bischofs, Maril Gielen, Frans Clerx
Dit keer namen 35 personen
deel aan het toernooi. Om 13.30 uur
werd gestart met de drie rondes.
Uiteindelijk waren er drie deelnemers
over die elk drie wedstrijden hadden gewonnen. Maril Gielen ging er

met een score van +25 met de eerste
prijs vandoor. Frans Clerx eindigde als
tweede (+23) en Hannie Bischofs op
de derde plek met een score van +20.
De drie prijswinnaars ontvingen een
paaseitjesarrangement.

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

magazijnmedewerker
/monteur
•
•
•
•

zelfstandig kunnen werken;
in het bezit van een geldig B-rijbewijs;
goede fysieke gezondheid;
geen 9-tot-5 mentaliteit.

verkoopmedewerker

• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid om hiervoor opgeleid te worden).

vrachtwagenchauffeur/magazijnmedewerker
• je bent in het bezit van rijbewijs CE + Code 95;
• je kunt zelfstandig werken;
• je bent bereid om naast je vervoerswerkzaamheden ook
magazijnwerkzaamheden uit te voeren.

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf
en een marktconform salaris.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Roy Vissers wint
Sint-Nicolaas Trofee
Door: schutterij Sint-Nicolaas
Bij schutterij Sint-Nicolaas in Meijel werd zondag 7 april gestreden om de Sint-Nicolaas Trofee.
Deze wedstrijd werd gehouden in De Sjietkuul bij het clubgebouw in Meijel. Nadat alle schutters hun
punten hadden geschoten, werd er overgegaan op het kavelen. Eén voor één vielen er schutters af
en uiteindelijk werden de allerkleinste punten erop gezet. Na enkele kavelrondes was het Roy
Vissers die iedereen achter zich liet en er vandoor ging met de trofee.
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Hardlopen met de hond

Canicrossen in de
Heldense Bossen
De Heldense Bossen zijn op zaterdag 13 en zondag 14 april het
toneel van een internationale wedstrijd in de sporten canicross, bikejøring- en steppen. Bij deze sporten zijn honden betrokken die sporters
vooruit trekken. Het evenement vindt in een andere gedeelte van het
bos plaats dan Rundje Koeberg Extra en de Running Blind-dag.
Canicross is in feite hardlopen
met de hond die de persoon naar
voren trekt om zo sneller een parcours af te leggen. Bij bikejøring zit
de persoon op een mountainbike
en wordt de fiets voortgetrokken
door de hond. Hetzelfde gebeurt bij
het steppen, alleen staat de sporter
daarbij op een step. Het welzijn van
de dieren staat tijdens een dergelijke
wedstrijd altijd voorop, benadrukt de
organisatie.

Internationaal
weekend
Het Heldense hondenevenement
vindt al sinds 2014 plaats. Het ontstond destijds tijdens het crossweekend van Atletiek Helden. Sinds 2018
is de wedstrijd een internationaal
weekend van de zogenoemde AAA
in samenwerking met Atletiek

Rundje Koeberg Extra

Landelijke Running
Blind-dag in Helden
De tiende editie van het Rundje Koeberg Extra in Helden wordt een extra speciale. Naast het gebruikelijke
hardlopen, fietsen en wandelen vindt op zondag 14 april de landelijke Running Blind-dag plaats op het parcours. In totaal komen 94 blinden of slechtzienden samen met hun buddy’s naar Helden om een route te lopen
of te rennen.

Helden. De internationale competitie
bestaat uit drie wedstrijden, in Spa
(Belgie), Helden (Nederland) en
Arleux (Frankrijk). Sporters kunnen
ook aan één of twee wedstrijden
deelnemen.
Kijken naar de wedstrijden is
mogelijk. De start en finish zijn
aan de achterkant van camping
De Heldense Bossen. De organisatie vraagt mensen het parcours vrij
te houden en honden aan de lijn te
houden. “De deelnemers gaan soms
wel 45 kilometer per uur, dus uitwijken is dan lastig. Zeker in de bossen,
waarbij je soms maar weinig ziet”,
aldus de organisatie.
De wedstrijden vinden plaats
op zaterdag 13 april tussen 10.00 en
15.00 uur en op zondag 14 april tussen 09.00 en 15.00 uur. Kijk voor
meer informatie over de sport op
www.canicrossnederland.nl

Reumavereniging Peel en Maas

Voorlichtingsavond
over slaapcoaching
De oorzaken en gevolgen van slaapproblemen staan donderdag
18 april centraal tijdens een themabijeenkomst over slaapcoaching.
Deze wordt georganiseerd door Reumavereniging Peel en Maas in
samenwerking met slaapcoach Anneke Steijlen uit Maasbree en vindt
plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Slaapcoach Anneke Steijlen, die
is uitgenodigd om te vertellen tijdens de voorlichtingsavond, geeft
uitleg over onder andere Acceptance
and Commitment Therapy (ACT), een
vorm van (cognitieve) gedragstherapie. Tijdens de voorlichting komt
onder andere aan bod waardoor
slaapproblemen worden veroorzaakt en wat de gevolgen daarvan
zijn. Ook wordt er iets verteld over

slaaptraining en slaapcoaching en de
verschillen hierin.

Gevolgen
slaapproblemen
De voorlichtingsavond over slaapcoaching bij het gemeenschapshuis in
Helden begint om 19.30 uur en is ook
toegankelijk voor mensen die geen
lid zijn van de reumavereniging.

Informatie
bijeenkomst dorpsoverleg Kessel
Dorpsoverleg Kessel (DOK) houdt op donderdag 18 april een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden waarmee de diverse werkgroepen van het DOK mee bezig zijn. De avond vindt plaats in Ut
Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik. De avond wordt onderverdeeld in vier
verschillende onderwerpen.
De bijeenkomst begint om
19.30 uur met het onderwerp
Verkabeling hoogspanningsleidingen. Daarna volgt om 19.50 uur het
project Maasboulevard, gevolgd door
het Verkeerscirculatieplan (20.10 uur)
en het de Multifunctionele accommodatie (20.30 uur). Om 21.10 uur

is de avond afgelopen. Iedereen kan
bij de presentatie naar binnen lopen
waar interesse voor is. Alle presentaties bijwonen, is ook mogelijk, aldus
het dorpsoverleg.
Kijk voor meer informatie over
de avond en de thema’s op 
www.dorpsoverlegkessel.nl

Rundje Koeberg Extra is de uitgebreide variant van het Rundje
Koeberg dat iedere maand plaatsvindt. Bij de Extra-editie is het naast
hardlopen en fietsen ook mogelijk om
te wandelen. De wandeltocht wordt
deze keer georganiseerd in samenwerking met AspergeGilde Peel en
Maas. De afstanden voor de wandelaars zijn 7, 13, 21 en 29 kilometer.
De routes zijn geheel bewegwijzerd
en voeren dit keer in de richting van
Maasbree. De tocht voert langs en
over aspergebedrijven, waar een toelichting te krijgen is over de teelt van
het ‘witte goud’.
Wat de editie van 14 april extra
speciaal maakt, is het feit dat de landelijke Running Blind-dag plaatsvindt
bij gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden. Alle regioafdelingen van
de landelijke organisatie komen
naar Helden voor de gezamenlijke
dag. “In totaal hebben 94 blinden en
slechtzienden en hun buddy’s toege-

zegd te komen”, vertelt Ine Jacobs van
Running Blind Noord-Limburg, opgericht in april 2016 en organisator van
de landelijke bijeenkomst.

‘Uniek dat de dag
hier plaatsvindt’
“Het is wel uniek dat de landelijke dag hier plaatsvindt”, vertelt Ine.
“Het zijn in totaal elf afdelingen uit
heel Nederland die komen. Er komen
mensen uit onder meer Amsterdam,
Leiden, Arnhem en ga zo maar door”,
gaat ze door. “Er is jaarlijks een contactdag voor alle afdelingen, maar
vorig jaar ging die niet door. Wij zijn
de eerste groep sinds 2017 die de dag
organiseren. We dachten dat het erg
goed zou aansluiten op het Rundje
Koeberg, dus daarom hebben we
besloten het samen te voegen.”
De leden van Running Blind worden
vanaf 10.00 uur ontvangen en rennen
of lopen vanaf 11.00 uur een afstand

van 5 of 10 kilometer. “Ze mogen zelf
kiezen welke afstand ze rennen of
lopen”, aldus Ine. Daarna volgt nog een
lunch in Kerkeböske en ‘s middags is
er een quiz om zo alle leden kennis te
laten maken met elkaar.
Nog voor dat de Running Blindleden neerstrijken in Helden beginnen de andere onderdelen van Rundje
Koeberg Extra. Inschrijven voor de
wandeltocht is al mogelijk vanaf
07.30 uur bij Kerkeböske. Deelnemers
aan de wandelroutes van 7 en 13 kilometer kunnen starten tussen 07.30 en
10.00 uur. De tocht sluit om 17.00 uur.
De hardlopers kunnen tot 10.00 uur
starten voor de 7, 13, 21 en 29 kilometer. Voor de recreatieve fietsers begint
het zomerprogramma om 09.15 uur
voor een tocht van 25 kilometer.
Kijk voor meer informatie over
Rundje Koeberg op www.rundjekoeberg.nl of neem contact op door te
bellen naar 077 307 32 97 of
06 11 41 62 79.

Kom eten bij Patershof en geniet van onze ACTIE MENU’S
✔
✔
✔
✔

Pater Pannenkoek
Café - Restaurant
Sportcafé
Nu 50% korting op toegang binnenspeeltuin BeringerBos
i.c.m. 1 van onze ACTIE MENU’S

Reserveer online op www.patershof.nl of bel 077 307 2095 / Heide 5 5981 NX Panningen
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Rectificatie

Inschrijven BM4D
nog mogelijk
In tegenstelling tot wat in de HALLO van 4 april geschreven werd,
is het nog mogelijk in te schrijven voor de Bijzonder Mobiel 4 Daagse
van de Fiets 4 Daagse. Tot uiterlijk woensdag 15 mei is het mogelijk
op te geven voor de nieuwe variant waarbij met een handbike de
routes gefietst kunnen worden. Er zijn maximaal 24 plaatsen
beschikbaar. De Fiets 4 Daagse vindt plaats van dinsdag 9 tot en met
vrijdag 12 juli.

Honderd jaar

Receptie Maasbreese
voetbalclub
Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree bestaat honderd jaar.
Vanwege dit jubileum organiseert de club een receptie op zaterdag 13
april met aansluitend een feestavond.
De receptie wordt georganiseerd
om iedereen die MVC’19 een warm
hart toedraagt, de kans te geven
het jubileum mee te vieren, aldus
de vereniging. Het officiële gedeelte
van de receptie begint om 20.00
uur en duurt tot 21.30 uur. Daarna

begint de feestavond, waarbij de
‘Britse’ rock-coverband Old Gin en
dj Sander Vaessen hun opwachting
maken.
De festiviteiten vinden plaats
in de kantine van sportpark De
Driesprong in Maasbree.

Brons voor Peelpush-meiden
De Meiden A van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel hebben onlangs een bronzen medaille
veroverd op de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK) in Koog aan de Zaan. De NOJK is het
belangrijkste jeugdtoernooi dat de landelijke volleybalbond organiseert. Verenigingen doen hieraan
mee met gelegenheidsteams die zo sterk mogelijk worden samengesteld. Er kunnen ook jeugdspelers
meedoen die al uitkomen in seniorencompetities of de landelijke divisies. (Foto: Wim Simons)

Club bestaat veertig jaar

VC Grashoek viert feest
met jubileumtoernooi
15 april
vrijblijvend advies
ooglidcorrectie
door Jan Fabré

bel 06 20 41 45 01

20.000 vierkante meter planten,
bomen, palmen, groenteplanten,
eenjarige planten
unieke beleving en prijzen!
2500 leibomen op voorraad
wintergroen en bladverliezend scherpe prijzen
ook een assortiment verkrijgbaar bij Interchalet Horst
Veel soorten buxusvervangers!

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Volleybalclub Grashoek bestaat veertig jaar en viert dat met een jubileumbeachtoernooi, een receptie met
feestavond, een reünie en een familiebrunch met spelletjesmiddag voor de jeugd. De festiviteiten vinden plaats
op zaterdag 4 en zondag 5 mei in Grashoek.
Op 5 mei 1979 is het veertig
jaar geleden dat in Grashoek een
volleybalclub werd opgericht. Het hele
weekend in mei staat daarom in het
teken van het jubileum.
Op zaterdag 4 mei vindt van
13.00 tot 16.00 uur de finale van het
jubileum-beachvolleybaltoernooi
plaats op het dorpsplein in Grashoek.
Hier doen diverse buurtverenigingen,
straten, vriendengroepen en andere
teams aan mee. Zij moeten zich in de
drie weken daarvoor bewijzen tijdens
de kwalificatiewedstrijden op de

velden achter zaal Leanzo.
Vanwege het jubileum is er op
zaterdag 4 mei een receptie met
feestavond, die aansluitend aan
het toernooi wordt gehouden bij
gemeenschapshuis De Ankerplaats.
De receptie begint om 19.00 uur en
het duo Beck&Bauer treedt daarna
op tijdens de feestavond. Ook wordt
die avond bekendgemaakt wie
het beachvolleybaltoernooi heeft
gewonnen.
De festiviteiten gaan op zondag
5 mei verder. Dan begint om 10.00 uur

de reünie in gemeenschapshuis De
Ankerplaats met allerlei leden en oudleden van VC Grashoek. Om 11.00 uur
start de familiebrunch voor degenen
die zich daarvoor hebben opgegeven.
Ook is er die middag een tombola.
Voor de jeugd strijkt van 14.00 tot
17.00 uur de JOIN Volleybalbus op het
plein naast De Ankerplaats neer, waar
ze allerlei activiteiten kunnen doen.
Kijk voor meer informatie over
het jubileum en de activiteiten op de
Facebook-pagina van VC Grashoek of
op www.vcgrashoek.nl

Team Maasbree

Kleding inzamelen voor
kankeronderzoek
Team Maasbree gaat op donderdag 18 april kleding en textiel inzamelen voor het goede doel. Het team doet
dit jaar voor de vijfde keer op rij mee aan Alpe d’HuZes waarbij door de Franse berg Alpe d’Huez op te fietsen
geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. De volledige opbrengst van de kleding- en textielinzameling gaat naar het goede doel.
Kleding, schoeisel, huishoudelijk
textiel, knuffels, lakens en dekens,
dekbedden, tassen, riemen en gordijnen kunnen bij het team worden
ingeleverd. “De ingezamelde spullen worden na sortering hergebruikt
en de vergoeding die we krijgen,
gaat voor de volle honderd procent
naar Stichting Alpe d’HuZes”, aldus

Team Maasbree. Ook worden er
speciale hartjes verkocht waar een
persoonlijke boodschap op gezet
kan worden. Op donderdag 6 juni,
tijdens Alpe d’HuZes, worden de
hartjes in één van de 21 bochten van de Alpenreus geplaatst
door het Maasbreese team.
De inzameling vindt plaats op het

Kennedyplein in Maasbree en duurt
van 08.00 tot 16.00 uur. Mensen
die niet in de gelegenheid zijn om
spullen in te leveren, kunnen contact opnemen met Team Maasbree
via teammaasbree@gmail.com
Meer informatie is te vinden
op www.teammaasbree.nl of de
Facebook-pagina van Team Maasbree.
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opinie 13

Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 13

Grootschalige opvang van arbeidsmigranten in Peel en Maas is wenselijk
Vanwege een groeiend tekort aan arbeidskrachten wil gemeente Peel en
Maas meer arbeidsmigranten naar de gemeente halen en meer mogelijkheden
bieden als het gaat om huisvesting. Eén plan is om enkele grote wooncomplexen
voor maximaal vierhonderd arbeidsmigranten te realiseren. De meerderheid van
de stemmers op onze poll van twee weken geleden vindt dit echter niet wenselijk. In totaal was 81 procent het oneens met de stelling. Waarom deze stem-

mers grootschalige opvang niet zien zitten, is niet bekend omdat ze geen reactie
achterlieten. Op Susanne Jacobs na, die meteen een ander woonprobleem aankaartte. “Zorg maar eens eerst voor meer sociale huurwoningen”, liet ze weten.
Of de plannen om arbeidsmigranten op grote schaal op te vangen op enkele plekken in de gemeente doorgang gaan vinden, is nog niet bekend. De gemeenteraad
van Peel en Maas neemt dinsdag 16 april een besluit hierover.

Peel en Maas moet een beroepsbrandweer krijgen eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Brandweerkorpsen hebben het steeds moeilijker om genoeg vrijwilligers
op de been te krijgen. Daardoor is het ook lastiger om overdag gehoor te geven
aan alle meldingen. Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wil daarom een
aantal maatregelen doorvoeren om te voorkomen dat korpsen in de problemen
komen en vraagt meer financiële middelen en daadkracht aan de vijftien
gemeentes waar de regio uit bestaat. De veiligheidsregio wil onder andere
meer beroepspersoneel aannemen, die het vrijwillige deel van de organisatie
kan ondersteunen. Werkverplichtingen bij vrijwillige brandweerlieden maken
het soms lastig om overdag genoeg lieden bij elkaar te krijgen. Door de vele
meldingen vorige zomer werd het uiterste gevergd van de vrijwilligers in

Peel en Maas. Een beroepsbrandweer zou daarom de oplossing moeten zijn.
Die kan de vrijwilligers in de kernen ondersteunen. Met een paar beroepslieden
‘in de buurt’ staat er altijd een ploeg paraat. Aan de andere kant is met wat
beroepslieden het capaciteits- en paraatheidsprobleem niet in één keer
opgelost. En de brandweer zal niet de eerste zijn die op dit moment nieuw
personeel zoekt. Daarbij is het nog maar de vraag of het aantal incidenten
in Peel en Maas over het hele jaar gezien dusdanig hoog is, dat er (dure)
beroepsmannen en -vrouwen ingeschakeld moeten worden. Meer vrijwilligers
werven en ze bijvoorbeeld ook dicht bij het werk inzetten, is misschien wel
voldoende. Peel en Maas moet een beroepsbrandweer krijgen. Wat vindt u?

Slechte
slaper
Het is half 4 in de
ochtend, en de wekker van
m’n lief gaat af. Hij moet
gaan werken, ik mag nog
een paar uurtjes slapen.
Maar dat lukt meestal niet.
Een paar hazenslaapjes
misschien, maar zelden rukt
de wekker me uit m’n
dromen. Vandaag is geen
uitzondering.

Uitslag vorige week (week 14) > Particuliere verhuur maakt markt kapot > eens 63% oneens 37%

Op zoek naar
een leuke baan?
Wij zijn op zoek naar:

Allround medewerker
potplantenkwekerij

Sinds 1967 zijn wij een naam in de land- en
tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn wij een
landbouwmechanisatiebedrijf welk dealer
is van diverse A-merken en anderzijds zijn
we producent van COENDERS speciaal
machines welke met name worden ingezet
in de land- en tuinbouw en de plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden op onze
website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Leerling monteur BBL (m/v)

Regio Horst | Fulltime

Tractoren en landbouwwerktuigen

Ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur

Als BBL’er werk je in de praktijk en volg je op school een opleiding
richting landbouwmechanisatie.

In deze functie ben je allround inzetbaar binnen het bedrijf.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Heftruckwerk
• Inpakken en klaarmaken van bestellingen
• Sorteerwerk
• Oppotwerkzaamheden

J. Heijnen Potplanten B.V. is een moderne potplantenkwekerij.
Zij produceren een groot assortiment groene kamerplanten
op 2 locaties in America. Kwaliteit, klantvriendelijkheid,
innovatie en ambitie zijn de sleutelwoorden. Het team
bestaat uit ca. 20 medewerkers. Wil jij hierbij aansluiten?

Interesse? Whatsapp of bel met
Sabrina Snellen via 06-55415170

De kracht van samenwerken
AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | horst@ab-werkt.nl

Wanneer jij geïnteresseerd bent in landbouwmachines
en wilt doorgroeien in de landbouwmechanisatie,
dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij vragen:
• mbo niveau 2, 3 of 4;
• inschrijving voor
BBL landbouwmechanisatie;
• passie met landbouwmachines in de
ruimste zin van het woord.
Wij bieden:
• een leerzame werkplek in een klein en prettig teamverband;
• een gedegen opleiding bij een merkgerichte bedrijfsschool,
(indien Niv. 4 bij Aeres Tech);
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• mogelijkheid tot behalen T-rijbewijs;
• een afwisselende en uitdagende baan bij een gerenommeerd bedrijf.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

Ik weet niet beter, ik ben
er aan gewend. Toch probeer
ik niet meteen op te staan,
daarvoor is het echt nog te
vroeg. Ik mag van mezelf pas
opstaan als ik een uur lang
heb geprobeerd in slaap te
vallen. Die eerste keer lukt
dan meestal nog wel, maar als
ik tussen 05.00 en 06.00 uur
weer wakker word, weet ik dat
de kans klein is dat ik opnieuw
in slaap val. Als het nog lekker
behaaglijk is onder de dekens,
lukt het soms nog wat
doezelmomenten te pakken.
Maar is dat niet het geval, dan
springt mijn koppie meteen in
de actiemodus.
De lijst met dingen die
gedaan moeten worden, is
lang. Maar praktisch gezien
kun je op dit tijdstip van de
dag nog niet zoveel, want dan
is de rest van het huis ook
wakker. Ik moet me dus
beperken tot de stille
karweitjes. Ik loop de lijst in
gedachten na en bedenk wat
ik absoluut niet mag vergeten.
Papieren die de deur uit
moeten, mails die beantwoord
moeten worden en ook de
column schrijf ik alvast in
gedachten. Dat scheelt me ook
weer in tijd.
Zo heb ik nog een half
uurtje over voor de wekker
afgaat, perfect om de dag
ontspannen te beginnen met
een warme douche. En tegen
de tijd dat de wekker zou
moeten afgaan, begin ik de
dag met een goed gevoel. Het
wordt een hele drukke dag,
maar de slapeloze uurtjes zijn
weer goed besteed…misschien
straks nog even doezelen?
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Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 16 april 2019 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 16 april 2019.
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 vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Huisvesting arbeidsmigranten (2019-015)
2. Intrekken woonvisie en vaststellen uitwerking kaderstellingen,
thema wonen (2019-016)

Donderdag 18 april

Inloopavond Gebied Kwistbeek
Kom donderdag 18 april tussen 17.00 en 20.00 uur naar de inloopavond over het Gebied
Kwistbeek, bij de Engelbewaarder in Baarlo. Laatste stand van zaken, eerste schetsontwerpen
en mogelijkheid om aan te vullen. We gaan graag met je in gesprek.
Meer informatie vind je op onze digitale kanalen.

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

Ben
onze nieuwe…
nieuwe…
Ben
jejeonze
Juridisch medewerker VTH

Juridisch
medewerker
Technisch
medewerker /VTH
toezichthouder riolering

Technisch medewerker /
Beleidsmedewerker
Ruimte
toezichthouder
riolering
Medewerker Integrale

Beleidsmedewerker
Ruimte
Vergunningen A
MedewerkerIntegrale
Frontoﬀice
Medewerker
Burgerzaken
Vergunningen
A

Medewerker Backoﬀice
BurgerzakenFrontoﬀice
Medewerker

Burgerzaken

Kijk voor meer informatie en om

Medewerker
ice
te solliciteren Backoﬀ
op:
Burgerzaken
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

Gewijzigde openingstijden

Aangepaste dienstverlening
Donderdag 18 april is er vanaf 13:00 uur geen dienstverlening mogelijk voor Vergunningen,
Toezicht en Handhaving. Het aanvragen van vergunningen is niet mogelijk. Voor de overige
dienstverlening én de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.
Gemeente Peel en Maas
Paasmaandag 22 april: gesloten
Koningsdag zaterdag 27 april: gesloten
Bibliotheek
Paasmaandag 22 april: gesloten
Koningsdag 27 april: gesloten
WegWIJZer Vorkmeer
Paasmaandag 22 april: gesloten
Avondspreekuur WegWijZer: 1e maandag van de maand
van 17.00 – 19.00 uur, 6 mei, 3 juni en 1 juli.
Fotograaf in het Huis van de Gemeente
Naast de lokale fotografen kunt u ook in het gemeentehuis terecht voor pasfoto’s als
u een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig heeft.
U hoeft geen afspraak te maken voor de fotograaf.
Laat eerst uw pasfoto maken. Daarna kunt u zich aanmelden aan de zuil.
De fotograaf is aanwezig op:
Maandag
08.30 - 12.00 uur en 16.00 - 19.30 uur
Dinsdag
08.30 - 12.00 uur
Woensdag
08.30 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur

Gebruik van
afvalzakken/container
Restafvalzakken
De zakken mogen niet meer dan 5 kg wegen
Bouw- en sloopafval mag er niet in
Let op met scherpe spullen
PMD (verpakkingen van Plastic,
Metalen en Drankkartons) in de grijze container
Doe PMD los in de container óf in een doorzichtige zak
Gebruik geen grijze of zwarte zakken, die worden gezien als restafval!
De PMD zakken van Peel en Maas niet gebruiken in de PMD container,
deze zakken zijn alleen voor bovenwoningen of appartementen.

Inzameling
Klein Chemisch Afval
De komende weken staat de Chemokar tussen 17.00-19.00 uur
weer op verschillende dagen in de kernen.
Beringe
Egchel
Kessel
Kessel-Eik
Meijel

15-4-2019 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
25-4-2019 17.00 - 19.00 uur bij gemeenschapshuis 't Erf
16-4-2019 17.00 - 19.00 uur markt
29-4-2019 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
30-4-2019 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein

Drukte op het milieupark
Het is 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 én vrijdag is het een stuk rustiger.
Openingstijden
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur
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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

Peel en Maas

Adverteren in de gemeentegids
Waarschuwing: op dit moment zijn er weer bedrijven bezig met het bellen of u interesse
heeft in een advertentie in de gemeentegids Peel en Maas. Voor de gemeentegids werken
wij alleen met Akse Media bv.
Ga niet in zee met andere bedrijven!

www.peelenmaas.nl

De verkoper van de advertenties voor Akse Media advertenties heeft ook een ondertekende
brief van de gemeente Peel en Maas bij zich, die hij aan u kan voorleggen.
Neem bij twijfel contact op met Maria Witbaard
maria.witbaard@peelenmaas.nl of 077-306 66 66.
Ontvangt u aanvragen, facturen of offertes voor advertenties voor de gemeentegids
Peel en Maas van andere ondernemingen betaal deze dan niet. Neem bij twijfel over een factuur
of offerte contact op met Akse Media: info@aksemedia.nl of tel. 0223-66 88 77.

Vlees met smaak, dat is ons motto!

Paasaanbieding:

Kogelbiefstuk € 22,00 per kg
Entrecote € 26,00 per kg
Bavette € 17,00 per kg
Ragout € 13,00 per kg

Worstenbroodje € 1,25 per stuk
Beefham € 25,00 per kg
Rookvlees € 25,00 per kg
Carpaccio 80 gr € 2,00 per stuk

Openingstijden:
dinsdag en donderdag 10.00-15.00 uur | vrijdag 10.00-17.00 uur | zaterdag 08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

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.

Nieuwe huizen bouwen of oude opknappen?
De gemeenteraad stelt een nieuwe woonvisie vast. Een van de
centrale kwesties is de vraag naar uitbreiding of inbreiding? Uitbreiding
wil zeggen dat nieuwe woningen worden gebouwd op plekken waar tot
nu toe geen woningen stonden. Meestal op plekken aan de randen van
het dorp. Inbreiding wil zeggen dat gebouwd wordt op plekken in de
kernen waar oude gebouwen worden afgebroken voor of omgebouwd
tot nieuwe woningen.
In beide gevallen gaat het vooral
om nieuwe woningen. Ruimte voor
de markt is daarbij de VVD-slogan.
Onze constatering is dat de markt
niet de woningen bouwt die het
hardste nodig zijn: goede, levensbe-

stendige huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee.
Daar zijn twee redenen voor. In de
eerste plaats is met de bouw van
dergelijke, noodzakelijke woningen
weinig winst te behalen. In de tweede

plaats heeft de markt de neiging
alleen naar de nieuwe woningen te
kijken die ze graag wil bouwen.
De markt heeft er geen belang
bij een relatie te leggen tussen enerzijds de nieuw te bouwen woningen
en anderzijds de belangrijkste kwestie van het woningbouwbeleid, te
weten de vraag wat er gebeurt met de
bestaande woningen. Hoe kunnen de
bestaande woningen geschikt worden
gemaakt voor levensbestendige en
duurzame bewoning? Bij het beantwoorden van die vraag moet rekening

worden gehouden met de verandering
van de samenstelling van de bevolking: meer ouderen, minder jongeren.
Tegen deze lange-termijn-ontwikkeling in kiest het huidige college
voor meer nieuwbouw. De bevolking
moet groeien en de markt moet alle
ruimte krijgen om meer woningen te
bouwen. De VVD roept dat al jaren en
het huidige college neemt dit VVD-lied
over. Projectontwikkelaars zullen daar
blij mee zijn. Wij niet. Dit beleid is niet
in het belang van dorpen en buurten waar veel huizenbezitters wonen

die dringend hulp nodig hebben
om hun bezit toekomstbestendig,
duurzaam en waardevast te houden.
Huurwoningen worden opgeknapt
door woningcorporaties. Die hebben
daar het geld voor. Huizenbezitters
met een kleine portemonnee zijn
niet gebaat bij het beleid van het
huidige VVD-college.

Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nikkie Peeters
12 jaar
Beringe
het Bouwens

Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Dat was nadat ik met handvaardigheid een kleipoppetje had gemaakt.
Toen ik op de fiets zat, viel het poppetje in heel veel stukjes op de grond en
iedereen keek mij aan.
Wanneer heb je iemand voor het
laatst geholpen?
Dat was op een donderdagavond
toen ik mijn moeder hielp. Mijn moe-

der heeft een eigen verswinkel in
Maasbree en toen ze hem heropende
hielp ik mee met allerlei dingen voorbereiden en zo’n soort dingen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, dat is het liedje ‘Alles is nog hier’
van OG3NE. Ik ben naar het concert
van hen geweest en het liedje heeft
ook best veel betekenissen. Dat vind
ik heel mooi.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer
Santegoeds, omdat hij heel rustig is,
heel goed uitleg kan geven en ook
heel ‘chill’ is en dat is echt superfijn.

aan
Nikkie Peeters

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik denk toch dat ik dan liever heb dat
ik hoor wat iedereen denkt, want
soms denk ik wel gemene dingen
moet ik eerlijk zeggen. Dan kan ik ook
precies horen hoe iedereen over mij
denkt en dat lijkt me op zich wel fijn.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit gekregen hebt?
“Als het leven je laat struikelen, maak
er dan een salto van”, is het beste
advies. Dit omdat ik op het moment
dat ik het advies kreeg, wel een
beetje besefte dat het leven niet altijd

makkelijk is. Je moet er echt gewoon
het beste uit halen. Dat vond ik toen
zo mooi, dat die quote echt in mijn
hoofd zit.
Heb je ooit gespiekt?
Ik heb eigenlijk nog nooit met een
briefje gespiekt, maar wel al één keer
bij mijn buurman in de klas. Maar dat
had uiteindelijk niet zoveel zin, omdat
diegene het hoofdstuk ook niet goed
snapte.
Hoe breng je het liefst een
regenachtige dag door?
Ik breng zo’n dag het liefst lekker op
de bank onder de dekens door, terwijl
ik een film kijk met een bakje chips en
warme chocolademelk. Maar ik vind
het ook heel erg leuk om te tekenen
als het regent, omdat ik daar heel
ontspannen van word. Dat is ook heel
leuk om te doen op zo’n regenachtige
dag.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou mijzelf graag kunnen teleporteren, omdat ik dan bijvoorbeeld even
snel naar Australië of naar Ibiza kan
gaan. Ook zou ik dan nooit meer te
laat komen. En dan kun je ook naar
familie toe die ver weg woont.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, ga ik iets lezen
of schrijven. Wat ik meestal doe, is
aan de andere kant van mijn bed liggen. Dan val ik meestal wel in slaap.
Het is heel raar eigenlijk dat het dan
wel lukt, maar bij mij werkt het tenminste.
Waar maak jij het liefst je
huiswerk?
Ik maak mijn huiswerk altijd op mijn
kamer aan mijn bureau, omdat het
daar lekker rustig is. Ook zijn daar
geen afleidingen van andere dingen
of mensen. Mijn telefoon laat ik dan
ook altijd beneden, want anders zit ik
daar de hele tijd op en dan vergeet ik
dat ik ook nog huiswerk moet maken.
Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is denk ik toch
wel bitter lemon of ice tea green.
Vooral lekker als het zomer is, maar
dan moeten ze wel koel zijn. In de
winter vind ik chocolademelk het lekkerst, want dat is zo lekker warm.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Vorig jaar ben ik met mijn gezin naar
Tenerife geweest. Het was echt supertof en ik zou het zo weer opnieuw willen doen. Verder van huis dan Tenerife
ben ik eigenlijk nog niet geweest.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik denk dat ik dan wel mijn vrienden
zou uitnodigen, omdat ik alleen thuis
zijn niet zo leuk en ook niet gezellig vind. Ik zou er wel nog gewoon op
letten om goed te eten, want anders
word je misschien wel ziek. Daarbij
zou ik de hele dag op de bank liggen of met mijn hond wandelen en
spelen.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstuk is een rokje
of een jurkje, omdat dat lekker zit.
En ik vind het gewoon leuk. Daarbij
zijn er ook heel veel verschillende
soorten jurkjes en rokjes en dan is er
van alles om uit te kiezen.

Lente
Misschien heb je het
gemerkt aan het ietsje
warmere weer, of de
kleurrijke bloemen die nu
overal tevoorschijn komen.
Misschien heb je het wel
gemerkt aan het
vooruitgaan van de klok of
de tjirpende vogels buiten.
Hoe je het ook gemerkt
hebt, het is in ieder geval
een feit dat de lente er nu
echt is!
Lente is vanwege
verschillende redenen een van
mijn eigen favoriete tijden.
De eerste reden is natuurlijk
dat ik jarig ben in de lente en
dat is altijd wel heel erg leuk.
De andere reden is voor mij
dat het in de lente nog niet
echt heel erg warm is, maar
ook weer niet superkoud.
Dit zorgt ervoor dat je tijdens
de lente best veel en ver kunt
wandelen, zonder het te koud
of te warm te krijgen. In de
lente vind ik het ook heel
mooi om alle bloemen te zien.
Het zien van bijvoorbeeld die
zee aan narcissen langs de
weg laat de omgeving er, naar
mijn mening, echt veel mooier
uit zien.
Een nadeel aan de lente is
dat het soms nog best hard
kan regenen. Niet zo hard als
in de herfst of de winter,
maar toch soms iets te veel.
Ook krijgen sommige mensen
tijdens de lente last van
hooikoorts. Ik hoor gelukkig
niet bij die mensen.
Of je nu de nadelen of de
voordelen van de lente wil
zien, ik denk dat we allemaal
tot de overeenkomst kunnen
komen dat de lente altijd wel
leuk is, om wat voor reden dan
ook. Neem dus de zon alvast
in je op en ga met vrienden of
vriendinnen ergens een ijsje
eten, want voor je het weet is
het alweer winter.
Lieke
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Baarlo knokt zich naar
kostbare zege
Door: Len Gielen, Twan Jacobs en Coen Berden, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste team van VV Baarlo heeft op Brabantse bodem op zondag 7 april revanche genomen voor de nipte
0-1 nederlaag op eigen veld een week eerder tegen SC Helmondia. In de schaduw van het ‘SolarUnie’ stadion
van Helmond Sport bleef Baarlo in een bloedstollend duel uiteindelijk aan de goede kant van de score. Man of
the match was Roel Bouten met twee treffers, waaronder de winnende.
De spelers van Baarlo leken nog te
genieten van het zonnetje toen in de
2e minuut de eerste bal al in het net
achter doelman Jeffrey Schouwenberg
lag, 1-0. Alle goede voornemens
waren gelijk van de baan. Toch wist
Baarlo zich te herstellen. In de 12e
minuut zocht Roel Bouten de diepte
en werkte uit een vrije trap van
Dennis van de Vinne de bal tegen het
Helmondse doelnet, 1-1.
Baarlo kreeg daarna meer grip op
het spel. De doelman van Helmondia
was echter vooralsnog een sta-in-deweg. Baarlo kwam uiteindelijk toch

verdiend op voorsprong. Het was
Arman Melkonjan die voor de 1-2
zorgde na een klein half uur spelen.
Lang genieten kon Baarlo niet van de
voorsprong. Nog vóór de thee maakte
de thuisploeg weer gelijk, 2-2.
Na de pauze golfde het spel op en
neer. Nadat de goalie van de thuisploeg in de 61e minuut nog redding
kon brengen na een matig uitgespeelde counter van Baarlo, was het
Matthijs Hanssen die een minuut
later Baarlo toch weer aan de leiding schoot, 2-3. De voorsprong hield
opnieuw niet lang stand. Drie minu-

ten later kwam de thuisclub weer
langszij, 3-3. Het spel golfde op en
neer. Baarlo kwam uiteindelijk weer
op voorsprong. Na een goede actie
van Arman, belandde de bal voor de
voeten van Roel Bouten. Die schoot
de bal hard en droog tegen de touwen, 3-4. Tien minuten voor het einde
had Arman Melkonjan de wedstrijd
op slot moeten gooien. In een 1 op 1
situatie met de doelman, schoot hij
de bal echter over het doel. Het bleef
3-4, waardoor Baarlo zich wat lucht
verschaft en afscheid neemt van de
gevarenzone.

Dames Olympia handhaven
zich in eerste klasse
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Voor het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen stond op zaterdag 6 april Activia op het programma, de op één na laatste wedstrijd van het seizoen. De teams speelden twee keer eerder tegen elkaar dit
seizoen en wonnen beide eenmaal. De Panningse dames waren dit keer te sterk voor de gasten uit Sint Anthonis
en wonnen met 3-1.
Olympia ging gelijk goed van start
en had al snel een voorsprong te pakken. De dames van Activia bleven op de
hielen zitten, maar konden het niet bijbenen. Olympia bleef telkens een voorsprong behouden. Op het einde van de
set werd er nog een eindsprint ingezet
met een servicereeks, waardoor de set
binnen werd gehaald met 25-16.
De tweede set begonnen de meiden van Olympia niet zo goed. Er werden veel persoonlijke fouten gemaakt.
De aanval was slapjes en niet agres-

sief. Activia kon hierdoor flink uitlopen.
Het was niet dat de dames uit Sint
Anthonis beter volleybal lieten zien,
maar het was het matige spel van de
Panningse dames waardoor Activia de
gehele set op voorsprong bleef en de
set binnenhaalde met 20-25.
In de derde set gingen de
Panningse dames weer vechten. Taken
werden goed uitgevoerd en de foutenlast was minder. Halverwege de set
lieten de meiden van Olympia echter de touwtjes vieren, waardoor de
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Olympia-heren
verliezen van Liessel
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Voor de heren van Olympia uit Panningen stond op zaterdag 6 april
de laatste uitwedstrijd op het programma. In Liessel werd er aangetreden tegen Livoc. Voor beide teams stond er nauwelijks iets op het spel.
Beide middenmoters hebben zich al gehandhaafd in de eerste klasse
voor komend seizoen. Livoc ging het beste met die omstandigheden om
en won met 3-1.
De eerste set startte Olympia
rommelig. Livoc daarentegen begon
overtuigend en kreeg mede door
de scheidsrechter de punten in de
schoot geworpen. De Panningenaren
moesten in de achtervolging, maar
de opgelopen schade was al te groot.
De thuisploeg won met 25-18.
In een gelijkopgaande tweede
set was het steeds stuivertje wisselen tussen beide teams. Er werden
lange, spannende rally’s gespeeld.
Olympia was meestal net iets sterker
en kwam hierdoor beter in de wedstrijd. Echter, de heren van Olympia
kwamen net te kort voor de setwinst,
22-25. De snelle middenaanval en de
boomlange buitenaanvaller van Livoc
braken de Panningenaren op.
Gesterkt door het feit dat de
wedstrijd nog niet gespeeld was,
begon Olympia sterk aan de derde

set. Het geloof in een ommekeer was
duidelijk zichtbaar in het veld. Op alle
fronten waren de Panningenaren de
betere. De thuisploeg kwam daardoor onder druk te staan. Mede door
een aantal killblocks werd het verschil met Livoc gemaakt. De heren
van Olympia pakten overtuigend de
set en verkleinden zo de achterstand
in sets tot 1-2. De Panningenaren
vervielen in vierde set in de patronen van de eerste set en verloren
de grip aan het net. De passing werd
rommeliger, waardoor er aanvallend
veel ballen opgelost moesten worden. Daarbij werd het Panningse blok
door de Liesselnaren goed omzeild.
Toch bleven de heren van Olympia tot
aan het einde toe werken voor ieder
punt. Het was niet voldoende voor de
overwinning. Die ging met 3-1 naar
de thuisploeg.

voorsprong weg was. Het ging nekaan-nek richting het einde van de set,
maar op het juiste moment wisten de
Panningse meiden weer te pieken en
sleepten zo de set binnen met 26-24.
De vierde set begonnen de dames
van Olympia weer goed, vastberaden
om het deze set niet zo spannend te
laten worden als de vorige set. Vanaf
het begin werd de druk erop gezet,
agressief gespeeld en gevochten voor
elke bal. Zo werd ook de vierde set
binnengehaald, 25-21.

Cool Moves Volley 5 kampioen
De meiden van Cool Moves Volley 5 van VC Kessel wisten onlangs het kampioenschap op te eisen.
In een spannende strijd met concurrent VC Athos uit Sevenum lieten de Kesselse talenten weinig
punten liggen en konden zo ook al een speelronde voor het einde de kampioensvlag hijsen.
Het team bestaat uit Iris Ottenheijm, Aimée Suntjens, Isa Hoeijmakers en Laura Gielen.

ADVERTENTIE W E E K
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Sportiefste ploeg

Verlies voor Kesselse
volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde op zaterdag 7 april de uitwedstrijd tegen Hajraa in Eindhoven.
De wedstrijd werd verloren, maar de Kesselse ploeg werd na afloop wel gehuldigd als sportiefste ploeg van de
derde divisie regio Zuid.

HBC 2 naar Lotto
Ereklasse

VC Kessel begon gecontroleerd
aan de eerste set, al verliep het einde
minder vlekkeloos. Slordige persoonlijke fouten en een gemis in aanvalspower resulteerden in setverlies, 25-21.
De tweede set startte Kessel met een
ferme voorsprong door goede servicedruk. Desondanks sloeg Hajraa terug,

met als gevolg een nek-aan-nek-race.
Uiteindelijk was het Kessel dat aan het
langste eind trok, 24-26. De derde en
vierde set waren identiek. Kessel miste
de vechtlust en liet zich in de sets op
een redelijk makkelijke manier inpalmen door Hajraa, 25-21. Ondanks de
3-1 nederlaag keerde de Kesselse

dames met een goed gevoel terug naar
het eigen dorp. De Kesselnaren werden
namelijk gehuldigd als de sportiefste
ploeg van de derde divisie regio Zuid.
Zaterdag 14 april speelt de Kesselse
ploeg de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Volley Tilburg om 18.00 uur
in sporthal Achter de Häöf.

Het tweede team van beugelclub HBC uit Helden heeft zich op
zaterdag 6 april tot kampioen van de eerste klasse gekroond.
Daarmee promoveert de ploeg naar de Lotte Ereklasse. Het team
begon de wedstrijd tegen Grathem als tweede op de ranglijst,
maar door de eigen winst (4-1) en het verlies van koploper Tegelen
kon er gejuicht worden in Helden. Gerard Reijnders, Johan Selen,
Mark Bos, Miranda Ottemheijm, Pieter Heijnen en Sander Maassen
werden zodoende met één puntje verschil kampioen.

Groen kl eurt!

hoveniers . daktuinen . natuur . water
Ben jij die hovenier die klaar is voor
de volgende stap?

Jonkers is per
direct op zoek naar
ervaren hoveniers!
• Wil jij graag meer verantwoordelijkheid en een
team aansturen?
• En wil jij je specialiseren in daktuinen,
biodiversiteitsconcepten of natuurontwikkeling?
• Dan kun je direct bij ons beginnen!

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.jonkershoveniers.nl/vacatures
Beckersweg 52 Venlo T: 077 3544 201 E: info@jonkershoveniers.nl

De Treffers 5
kampioen
Het vijfde team van beugelvereniging De Treffers uit Maasbree
is zaterdag 30 maart kampioen geworden in de vierde klasse.
Ondanks twee verliezen en verder een hele reeks van ongeslagen
duels, zorgde de 5-0 overwinning op Hegelsom ervoor dat het
team onbereikbaar werd voor de concurrenten. “Een mooie prestatie van een team met nog maar enkele jaren beugelervaring,
op nestor Lei Willems na die al langer actief is”, aldus de
Maasbreese beugelclub. Het team feliciteren kan tijdens de receptie op zaterdag 27 april van 20.00 tot 21.00 uur in het clubgebouw
aan de Breetse Peelweg in Maasbree.
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Sportpark Kerkeböske

Internationaal duel
voor damesteam
Sportpark Kerkeböske in Helden is op donderdag 18 april het decor
van een internationaal duel. Op die dag nemen de meiden van SVO Peel
en Maas het namelijk op tegen een selectieteam van meiden onder de
16 uit de Verenigde Staten.
Het Amerikaanse selectieteam is op rondreis door Europa
en besloot een wedstrijd te spelen
tegen de dames van SVO Peel en
Maas, de nieuwe vereniging waarbij
vier voetbalclubs uit Peel en Maas
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Slechts vier punten

Grashoek doet slechte
zaken in titelstrijd
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het dubbele programma van Grashoek afgelopen week leverde de ploeg niet de beoogde zes, maar slechts
vier punten op. Op donderdag werd nog een zege geboekt door een benutte penalty in de 90e minuut, op
zondag 7 april was Kwiek Venlo volwaardig aan Grashoek. Het werd 1-1, waardoor de titelaspiraties van de
thuisploeg een deuk opliepen.

samenwerken. Het ‘Nederlandse’
team bestaat uit meiden van zowel
de MO19 als de MO17 van SVO Peel
en Maas.
De wedstrijd begint om 18.45 uur
en is rond 20.00 uur afgelopen.

Kampioensgroep

Kansloze nederlaag
handballers Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft op
zaterdag 6 april ook de tweede wedstrijd in de kampioensgroep verloren. In Aalsmeer werd met 36-26 verloren van Green Park Aalsmeer.
Met twee nederlagen lijkt de rol van Bevo in de strijd om de landstitel
al uitgespeeld.
De geblesseerde Quinten Colman
ontbrak in Aalsmeer, terwijl Jeroen
van den Beucken ook beperkt
inzetbaar was. Een geduchte aderlating voor de mannen van trainer Jo Smeets. Eigenlijk liep de
Panningse ploeg vanaf het begin
achter de feiten aan.

Jordin van Berlo, Sybren
Stijweg, Nick van den Beucken,
Niek Jordens en Dario Polman
streden voor wat ze waard waren,
maar de ploeg maakte een uitgebluste indruk. Niet alleen fysiek,
maar ook mentaal. Over twee
weken moet Bevo op bezoek bij
OCI Lions, dat na het gedwongen
vertrek van trainer Schmetz een
De ploeg uit Aalsmeer had steeds gedreven indruk maakt. Alleen bij
een voorsprong van drie doelpunten. winst maakt Bevo nog een kleine
kans op de landstitel. Alleen een
De nekslag kwam toen Aalsmeer
wonder kan Bevo aan het kampide voorsprong wist te vergroten tot
zeven doelpunten verschil.
oenschap helpen.

Uitgebluste indruk

Laatste wedstrijd seizoen

Flatsers winnen
derby van Maasbree
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
De Flatsers uit Baarlo hebben op zaterdag 6 april een kleine overwinning geboekt in de derby tegen De Treffers uit Maasbree. In de
laatste wedstrijd van het seizoen werd het 3-2 in het voordeel van de
gasten uit Baarlo.
Jo Hendrix begon tegen Piet
Geurts. De partij ging gelijk op.
Bij 22-20 voor Jo miste Jo een bol van
Piet en ging zelf de goot in, 22-22.
Piet speelde vervolgens enkele minder goede bollen en Jo won verdiend
met 30-26. Vervolgens was het Wiet
Linssen tegen Esther van der PerreGeurts. Wiet speelde goed, maar
kwam toch met 10-8 achter. Hij probeert daarna alles, maar het verschil
werd tegen een nog beter spelende
Esther alleen maar groter, Esther
won met 30-22.
Daarna moest Jac Lintjens tegen
Henk Mertens. Henk deed zijn club
De Flatsers alle eer aan door zijn
twee eerste bollen te flatsen tegen
twee treffers van Jac. Het verschil
was toen al 4 en liep daarna nog op
naar 6, waardoor Jac vrij gemakkelijk

Na vijf uitwedstrijden mocht
Grashoek weer eens aantreden op de
eigen Peelrand. Met een puik lijstje van
vier uitoverwinningen op rij en geen
tegendoelpunten leek de wedstrijd op
papier een iets eenvoudigere opgave.
Grashoek werd echter snel uit de
droom wakker geschud, want al na 5
minuten moest het een tegendoelpunt
incasseren. De topscoorder van Kwiek
Venlo, Ibrahim Assighaou, kwam in een
riante positie vrij en passeerde Koen
met een droge schuiver.

Hechte defensie
Grashoek begon in eerste instantie
niet slecht aan de wedstrijd, want al
in de 1e minuut had Bas Gloudemans

moeten scoren, maar schoot naast.
Grashoek herstelde zich snel van de
tegengoal, want in de 13e minuut
scoorde Mike Steeghs de 1-1 met een
mooi diagonaal schot. Ondanks die
oppepper bleef het stroef lopen bij
Grashoek. Erwin Pijnenburg had zijn
ploeg kunnen helpen toen hij heel
dicht bij de 2-1 was, maar de doelman en de paal voorkwamen een
Grashoekse voorsprong.
Kwiek kwam na de thee
beter het veld in dan Grashoek.
Aanvankelijk kregen zij ook de beste
kansen en lukte het Grashoek niet
een gaatje te vinden in de hechte
defensie. Pas in het tweede gedeelte
van de tweede helft wist Grashoek

weer de weg naar het vijandelijke
doel te vinden. Bas Gloudemans
kopte een corner mooi in, maar zag
de bal van de lijn gehaald worden.
De grootste kans voor Grashoek
kreeg Chris Hunnekens die vanuit
een riante positie voor het doel de
bal te gehaast over schot.

Dure punten
Daan van Bemmel kreeg in de
slotminuten nog een kans alleen voor
de doelman, maar hij stond te dicht op
de goalie om hem te kunnen passeren. Het bleef uiteindelijk 1-1, waardoor Grashoek dure punten verspeelde
ten opzichte van de concurrentie.
(Foto: Jac Haenraets)

Beter lopen
begint bij

won met 30-22. Vervolgens was het
de beurt aan Hem Hendrix tegen Roy
Geurts. Tot 24 bleef het gelijk. Hem
ging daarna in de aanval en dat ging
fout. Hij verloor met 26-30.

Weg volledig kwijt
Als laatste speelde Wim
Grommen tegen Marc van de Korput.
Wim begon geconcentreerd aan de
partij en liep uit naar 16-12. Daarna
was Wim de weg volledig kwijt en
Marc nam met een glimlach de felicitaties van een 30-22 overwinning
in ontvangst. Een moeizaam beugelseizoen voor het eerste team van De
Treffers is daarmee voorbij. Het team
handhaafde zich met pijn en moeite
in de Lotto Ereklasse. De Flatsers
eindigen in de middenmoot van de
ranglijst.
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Panningen heeft
geen kind aan
Belfeld
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen werd op zondag 6 april
weinig in de weg gelegd in het thuisduel met Belfeldia. Trainer Roel
Schreurs sprak na afloop van één van de beste wedstrijden van dit seizoen van de groenwitten. Het werd 3-0 voor het Panningse vaandelteam.
Panningen nam meteen het
initiatief en in de 3e minuut al
rondde Idris Pakasa een aanval succesvol af. Het betekende 1-0 en de
vroege voorsprong was een veeg
teken. Belfeldia kon daar helemaal
niets tegenover stellen. In de 17e
minuut volgde een fraaie aanval
van Panningen over rechts; Patrick
Joosten, man van de wedstrijd, legde
af op Robin van Osch en die scoorde
eenvoudig 2-0. Kat in het bakkie.
In de 24e minuut ging een schot
van diezelfde Van Osch ternauwernood over en Youri van den Hurk
werd op het laatste moment gestuit
door Belfeld-doelman Bob Driessen.

In de 44e minuut werd tot tweemaal
toe een inzet van Robin van Osch
door een Belfeld-verdediger van de
lijn gehaald.
Meteen na rust was er een
prachtige pass van Remco Litjens
op Joey Bodde en die rondde feilloos af. Het betekende 3-0 en het
wachten was op een uitbouw van
de score. Maar dat gebeurde niet.
De Panningse aanvallers kregen kans
op kans en het aantal keren dat een
groenwitte aanvaller alleen op het
Belfeldse doel afstormde, was nauwelijks te tellen op twee handen.
Ilias Amhaouch schoot nog op de
paal, maar het bleef uiteindelijk 3-0.

Volleybal

Twee wedstrijden voor het einde van de competitie waren de speelsters van dames recreanten 5
van VC Kessel al zeker van het kampioenschap in de vierde klasse. Met de titel werd een promotie
naar de derde klasse bewerkstelligd. Dat gebeurde na slechts twee seizoenen in de vierde klasse te
hebben gespeeld.

Grote zege voor
Egchelse voetballers

Grashoek doet
zichzelf te kort
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de laatste uitwedstrijd van het seizoen op zaterdag 6 april mochten de dames van VC Grashoek naar Linne. Een tegenstander die ze twee
weken geleden kansloos lieten in de thuiswedstrijd. Met nog twee
wedstrijden te gaan was een plek stijgen nog mogelijk. Een slechte start
en twee slechte sets betekenden een verlies van 3-1 voor Grashoek.
Linne ging er vol voor in de eerste set en Grashoek kreeg een koekje
van eigen deeg. Te weinig energie
en te veel persoonlijke fouten zorgden ervoor dat een 7-2 achterstand
op de borden stond en resulteerde
in setverlies van 25-13. Een andere
samenstelling in set 2 pakte goed
uit. Het team deed mee en met de
toegenomen servicedruk kreeg VC
Grashoek grip op het spel van Linne.
De thuisploeg kwam niet onder de
druk uit en het was Grashoek dat
dicteerde en een voorsprong nam.
Met mooie reddingen, goede aanvallen en vooral veel servicedruk kwam
de stand in evenwicht door setwinst
van Grashoek met 25-19.
Set drie was een kopie van de

Kesselse recreanten kampioen

eerste. Weer te veel fouten aan
Grashoek zijde en daardoor kansloos
in de strijd om de winst. Limac won
de set met 25-17. In set 4 moest het
dan maar gebeuren, winnen en een
vijfde set spelen werd de opdracht.
Lang leek het erop dat die vijfde set
uit beeld bleef. Linne sloeg een gat
naar 10-5 en hield dit vast tot 21-16.
Daarna kwam een opleving van
Grashoek dat terugkwam tot 22-20
en 23-21. De eindspurt was te laat
ingezet en bij 24-23 voor Linne pakte
de thuisploeg terecht de winst.
De dames van Grashoek keken
terug op een wedstrijd waar absoluut meer ingezeten had. Die constatering loopt als een rode draad door
de competitie.

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op een fraaie aprilzondag met maar liefst 6-0 gewonnen van
SVOC’01, de fusieclub uit Oirlo en Castenray. De doelpunten op zondag 7 april werden keurig over beide helften
verdeeld. De uitslag doet vermoeden dat de oranjehemden een gemakkelijke middag hadden en dat was ook zo.
Van meet af aan nam Egchel het
initiatief. Nadat Paul Ververgaert in
het begin twee goede mogelijkheden onbenut had gelaten, zorgde
hij in de 23e minuut toch voor de
openingstreffer. Na een aanval over
diverse schijven schoot hij de bal in
de verre hoek, 1-0. In de 30e minuut
ging de bal op de stip na een geheel
onnodige overtreding van een SVOCverdediger, Frank Gielen liet keeper
Mikey Ellery kansloos, 2-0. Op slag
van rust zorgde dezelfde Frank voor

de 3-0. Ryan Bruisten bracht hem in
stelling en de bal verdween in de verste hoek.
Na de thee bleven de oranjehemden de betere ploeg al was het
allemaal wat minder fraai. In de 59e
minuut bracht Luuk Timmermans de
bal tot bij Frank Gielen, die zijn tegenstander omspeelde en de doelman
wederom kansloos liet, 4-0 en Frank’s
derde van deze dag. Na enkele schoten van de gasten hoog over zorgde
Luuk in de 67e minuut voor de vol-

gende treffer. Op aangeven van Ryan
Bruisten zag Luuk zijn schot via onderkant lat binnen vallen, 5-0.
De laatste treffer kwam op naam
van Luuk Timmermans. Een schot van
grote afstand verdween in de rechterhoek binnen, 6-0. Luuk mocht vervolgens op de bank plaatsnemen, Luc
Crommentuijn maakte het restant van
dit duel vol en was bijna succesvol
met een schot naast. Een sterk collectief spelend Egchel behaalde aldus een
dikverdiende overwinning op SVOC.

Kessel doet zichzelf
tekort met gelijkspel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste herenelftal van VV Kessel stond op zondag 7 april voor een lastige taak. Nummer 3 TSC’04 uit
Tegelen bracht een bezoekje aan sportpark De Rode Egge. In een duel dat bol stond van grote mogelijkheden
kwamen beide teams niet verder dan de brilstand. Vooral Kessel deed zichzelf daarmee te kort.

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

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Kessel begon terughoudend
en keerde terug op de ouderwetse
speelstijl. De verdedigingslinie werd
goed dicht gehouden onder aanvoering van Noud Peeters. Grote kansen waren er in de openingsfase zeer
zeker. Weer kwam er iemand van de
tegenpartij vrij tijdens een standaardsituatie. De kopbal ging via doelman Wouter Allard en de lat over het
Kesselse doel. Misschien wel de grootste kans van de middag was er voor
aanvaller Juul van den Beuken. Na een
knappe rush van Willem Kruijk werd
Juul vrijgespeeld in het strafschopgebied en kreeg hij de bal op een pre-

senteerblaadje. Juul vergat zijn voet
tegen de bal te plaatsen, waardoor de
kans verkeken ging. Voor rust werd TSC
niet meer gevaarlijk.
Grote kansen kwamen er na rust.
Maar ook Rick Peeters, Ruud van
Knippenberg en Willem Kruijk hadden
hun vizier niet scherp genoeg staan.
TSC mocht na rust ook nog een doelpoging noteren. Een werkelijk fantastisch afstandsschot vanaf 35 meter
spatte uiteen op de kruising. Kessel
kwam met de schrik vrij. In de slotfase
werd Kessel nog twee keer gevaarlijk.
Invaller Tom Smits kwam bij een klutsbal net een paar teenlengtes te kort om

de bal over de doellijn te werken. In de
allerlaatste minuut ontstond er een discutabel moment. Willem Kruijk zag zijn
vrije trap van 25 meter net wel of net
niet de doellijn passeren. Zijn poging
ging via de onderkant van de deklat het doel net wel of net niet in.
De nastoot werd in het zijnet geschoten door Luuk van Dael. De leidsman
besloot na overleg met de assistent
Kessel geen doelpunt toe te kennen.
Het was de vierde wedstrijd op
rij waarin Kessel niet wist te winnen.
De ploeg staat nog altijd tweede plek,
maar de grote voorsprong is aan de
horizon verdwenen.
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MVC’19 pakt punt in
Hout-Blerick
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
In een zwak duel heeft het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree op zondag 7 april een verdiend punt
meegenomen uit Hout-Blerick. De spaarzame hoogtepunten waren op de vingers van één hand te tellen.
Aanvallend bleven beide ploegen onder de maat. De technische brille ontbrak. Het duel eindigde in 1-1.

Mindere dag
voor JC Helden
Door: judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden deden op zondag 7 april mee aan het
zwaar bezette NK tot 15 jaar in het Groningse Leek. Het was niet de dag
van de Panningse judoclub. Er konden geen medailles mee naar huis
genomen worden.
De dag begon met Isis van
Dril, Bo van den Brand, Meike
Timmermans, Rens Lequé, Lucas
Colbers en Noa Janssen. Isis, Bo,
Meike en Rens wisten niet niet te
winnen. Lucas, de laatste tijd goed in
vorm, wist één partij te winnen. Noa
begon haar dag goed en won twee
partijen overtuigend. Daarna verloor ze van de uiteindelijke bronzen
medaillewinnaressen.

In het middagprogramma was
het de beurt aan Joris Verstappen,
Bart Verstappen en Marlouk Colbers.
Joris wist de goede lijn van de laatste weken op het NK niet door te
trekken. Hij verloor tweemaal. Bart
Verstappen wist knap een partij te
winnen. Marlouk Colbers moest diep
gaan en knokte ze zich tweemaal
naar de winst. Daarna raakte ze
geblesseerd en moest ze opgeven.

Panningse paardensport

Drie keer overwinning Ilse Steijvers
Door: paardensportverenigingen Caprilli en De Cavaliers
Ruiters van PSV Caprilli en De Cavaliers uit Panningen deden van
vrijdag 5 tot en met zondag 7 april mee met diverse sportwedstrijden
en daar werden verschillende prijzen behaald. Zo werd Ilse Steijvers
van De Cavaliers drie keer eerste.
HBSV was voor rust de betere
ploeg, maar echte kansen kreeg de
thuisclub niet. De mooie openingstreffer van Dominique Bosman kwam
in de 6e minuut uit de lucht vallen,
1-0. De beide defensies domineerden. Lano Engels zorgde er met faire
middelen voor dat Roy Heesen aan
banden werd gelegd. MVC’19 was
voor rust onzichtbaar in aanvallend
opzicht. Er werd door beide ploegen
hard gestreden maar de uitstekende
22-jarige scheidsrechter Versteegh

hoefde niet vaak in te grijpen. Beide
keepers hoefden nauwelijks in te grijpen en ze stonden hun mannetje in
het doel. De stroperige eerste helft
ging als een nachtkaars uit.
Na de pauze begon MVC’19 beter
te voetballen. De ploeg kreeg aanvallende impulsen door de inbreng van
de jeugdige invaller Mike Peeters, die
de plaats van de meer defensief ingestelde Wouter Holthuijsen had ingenomen. MVC’19 kwam steeds beter
in de wedstrijd. Toch zou het tot de

82e minuut duren, eer MVC’19 de 1-1
maakte. De wegens hands toegekende
penalty werd koelbloedig door captain Ron van den Kerkhof benut. In de
levendige slotminuten redde doelman
Stan Caris het punt voor MVC’19. In de
allerlaatste seconden leek Paul van
den Kerkhof MVC’19 nog naar 2-1 te
schieten, maar de HBS-goalie redde
zeer bekwaam. Een overwinning hadden beide ploegen ook niet verdiend,
daarvoor was het voetbal te pover.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Iris Gülcher van PSV Caprilli
deed vrijdag 5 april mee met een
wedstrijd in Someren. Ze won daar
met Barida de tweede proef in de
dressuurklasse L2 met 190 punten. Bij de eerste proef behaalde ze
187,5 punten, wat goed was voor de
tweede plaats. Tijdens de clubkampioenschappen een week eerder, op
zondag 31 maart, werd John Steeghs
met Gesture S gekroond tot PSV
Caprilli Clubkampioen 2018. Bertina
Zuilhof-Pronk met Cydalgo werd
tweede en Amber Huskens en haar
pony Just For Fun werden derde.

Ilse Steijvers van De Cavaliers
deed vrijdag 5 april mee met een
dressuurwedstrijd in Nederweert.
Met Laguna’s Serenade behaalde
ze twee keer de overwinning in de
klasse DE-M2. Op zondagochtend
reisde ze af naar Horst om deel te
nemen aan een oefenwedstrijd in de
klasse BB-B. Ze haalde de overwinning in de eerste proef met Tess en
de eerste plaats in de tweede proef
met Bo. Eric Steijvers deed die middag met Bo en Tess mee aan de rijvaardigheid in Grubbenvorst. Ook hij
nam de overwinning mee naar huis.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Bronzen onderscheiding
Herman Weijs
Maar liefst 25 jaar was Herman Weijs secretaris, penningmeester en alleskunner bij paardensportvereniging De Cowboys in Maasbree. Behalve dat is Herman ook al lid sinds 1987. Een goede
reden voor een bronzen onderscheiding van de Nederlandse paardensportbond KNHS. Herman kreeg
de onderscheiding op zondag 7 april uitgereikt tijdens de clubkampioenschappen van de vereniging.
Herman (links op de foto) kreeg de onderscheiding uitgereikt door voorzitter Thei Hendriks.
Hermans vrouw, Door kreeg een bloemetje.

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 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Voor al uw tuin- en bouwhout
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Jubileumconcert
Vocalgroup Brits

Ankerplaats Grashoek

Vocalgroup Brits uit Maasbree bestaat 35 jaar en viert dat met een jubileumconcert op zaterdag 13 april.
Plaats van handeling is MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Naast de muziekgroep komen drie dansgroepen van
Dédé Dance en zanggroep De Grenszangers uit Neeritter hun kunsten vertonen.

Brunchconcert
Krajovjanka
Blaaskapel Krajovjanka uit Beringe houdt op zondag 14 april een
brunchconcert met een gastoptreden van Die Heimat Kapelle uit Meijel.
De brunch vindt plaats in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
De Beringse blaaskapel
Krajovjanka speelt in traditionele,
Tsjechische kleding en speelt voornamelijk Mährische en Böhmische
blaasmuziek.

Die Heimat Kapelle
Het repertoire van Die Heimat
Kapelle uit Meijel speelt naast
Tsjechische uptempo polka’s, melodieuze Böhmische polka’s, een rustige
Sousedska of Egerländer ook muziek
van bijvoorbeeld Jan Smit, Guus

Vocalgroup Brits heeft een
gevarieerd repertoire dat bestaat
uit onder meer musical- en
filmmuziek, jazz en eigentijdse
popmuziek. Sinds twee jaar staat
dirigent Math Dirks voor het koor.

Eerder was Dirks oratoriumzanger
bij onder meer de Nederlandse
Opera en het Groot Omroepkoor.
Hij is koordirigent bij Opera Zuid en
nog vier andere koren. Tijdens het
optreden wordt Brits op de piano

begeleid door Harrie Spronken.
Het concert in MFA ‘t Hoës van
Bree begint om 20.00 uur en de
zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Entreekaarten kunnen bij de ingang
gekocht worden.

Meeuwis, Schintaler, Sjef Diederen,
Udo Jurgens, Paul de Leeuw en
Rob de Nijs. De zaal van het gemeenschapshuis gaat om 10.30 uur open
en de brunch begint om 11.00 uur.
Terwijl de bezoekers van de brunch
genieten, speelt de Beringse blaaskapel vanaf 11.30 uur muziek.
Die Heimat Kapelle neemt het rond
13.30 uur over. Enkel de entree tot het
concert is gratis. Aanmelden voor de
brunch kan via info@krajovjanka.nl
of bel 0475 59 38 38.

Tweede concert
basisschool en
fanfare Baarlo
Basisschool De Diamant en fanfare Eendracht uit Baarlo brengen
opnieuw samen een muziekuitvoering ten gehore. Dit keer zijn de
parallelgroepen van de school aan de beurt om op te treden bij zaal
Unitas in Baarlo op maandag 15 april.
De basisschool en de fanfare
werken sinds een aantal jaar samen
om het muziekonderwijs op school
te ondersteunen.

Diverse
instrumenten
Tijdens de lessen die gedurende
zes weken worden gegeven, leren de
kinderen over de fanfare en oefenen ze met het bespelen van diverse
instrumenten. De eerste uitvoering

vond plaats op maandag 25 februari.
Toen lieten de groepen 3a, 5a en 6a
horen wat ze geleerd hebben.
Tijdens de uitvoering van maandag 15 april treden de parallelklassen 3b, 5b en 6b op. Ze brengen
onder meer muziek van de bugel,
trompet, hoorn, bariton, trombone of
gitaar ten gehore. Ook de fanfare zelf
treedt op.
De einduitvoering begint om
18.30 uur bij zaal Unitas in Baarlo en
duurt ongeveer 45 minuten.

MamaCafé Peel en Maas
9
9
9

Workshop over
samengestelde
gezinnen
MamaCafé Peel en Maas organiseert op woensdag 17 april een
themabijeenkomst over samengestelde gezinnen bij basisschool
Nieuweschool in Panningen. Cindy Gijzen, maatschappelijk werker bij
Vorkmeer en kindercoach op het gebied van echtscheidingen, leidt de
bijeenkomst.
De workshop, getiteld ‘fuseren
in een nieuw samengesteld gezin’,
gaat over het beginnen of hebben van een nieuwe relatie na een
scheiding.

Gezamenlijke
huisregels
Tijdens de bijeenkomst wordt
onder meer besproken waar deze
partners tegenaan kunnen lopen,
hoe ze hun kinderen en nieuwe
partner in het verhaal kunnen
betrekken, hoe om te gaan met de
opvoeding van de kinderen van je
nieuwe partner en het maken van

gezamenlijke huisregels.
Cindy Gijzen van Vorkmeer
leidt de avond. Ze is werkzaam als KIEScoach (Kinderen In
Echtscheidingssituatie), waarbij ze
kinderen begeleidt, en is maatschappelijk werker bij Vorkmeer
waar ze gesprekken voert met
gezinnen die uit elkaar gaan of
samengesteld zijn. Ook heeft ze zelf
ervaring met een nieuw samengesteld gezin.
De bijeenkomst begint om
20.00 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.mamacafepeelenmaas.
wordpress.com
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Nieuw seizoen Muziek onder de Toren

Genieten van 25 weken lang live optredens
Op zaterdagmiddag live-muziek luisteren in het centrum van Panningen. Vanaf zaterdag 13 april staan er iedere week weer één of twee ensembles
op het podium aan het Raadhuisplein in het kader van Muziek onder de Toren. Het laatste optreden is op 28 september, wat betekent dat er 25 weken
lang een programma geregeld is. “Er zijn net zoveel aanvragen afgewezen als dat er groepen optreden”, aldus de organisatie.

ment en de gemeente hadden echter
andere prioriteiten. Dat moeten we
respecteren.” De leden van de werkgroep ‘Realisatie Podium’ bedankten zich en zodoende werd het oude
podium wederom uit de berging
gehaald.

48 muziekgroepen

Wat begon als een opvulling van
een anders amper gebruikt podium
groeide in zeven seizoenen uit tot
een welbekend fenomeen in het
Panningse centrum. In het begin
betrof het nog blaaskapellen die een
optreden kwamen verzorgen, maar
de organiserende werkgroep Cultuur
in hartje Peel en Maas besloot al snel
alle genres toe te laten. “We hebben
graag muziekgroepen of bandjes die
nog niet zo bekend zijn en geven hen

dan een podium”, vertelt Wiel van de
werkgroep die valt onder stichting
DOK6 Theater.
Toch weet niet iedereen dat alle
soorten muziekgroepen kunnen deelnemen. “We krijgen wel de meeste
aanvragen van blaaskapellen, maar het
podium is bedoeld voor alle ensembles
die in groepsverband musiceren”, vertelt Geurts. “We hebben ooit een rockorkest gehad en een keer een zangeres
uit Friesland. Dat zijn hartstikke leuke

dingen. We zouden bijvoorbeeld graag
meer zangkoren op het podium zien,
maar die vinden het blijkbaar moeilijk om in de buitenlucht op te treden.”
Naast de zangkoren zou Geurts ook
graag de grotere harmonieën en fanfares langs zien komen. “Er is misschien
wat weinig plaats op het podium, maar
desnoods gaan we op de grond zitten.
Waar een wil is, is een weg.”
Het podium zelf bezorgde Wiel al
vele jaren hoofdbrekens. Het huidige

podium, eigendom van Momus, is
eigenlijk versleten, maar wordt ieder
jaar nog door Momus en de werkgroep opgeknapt om nog maar een
jaar gebruikt te worden. “We hebben
een aparte werkgroep gehad die een
heel plan heeft gemaakt om een vast
podium te bouwen voor de toren”,
vertelt Wiel. “Er was zelfs een architect die een ontwerp heeft gemaakt.
De kosten werden toen geraamd op
200.000 euro. Het centrummanage-

De elf werkgroepleden zorgen
er weer voor dat het podium iedere
week klaar is voor gebruik. Het lijkt
moeilijk om 25 weken de zaterdagen
vol te krijgen, maar er zijn aanvragen
genoeg, vertelt Wiel. “Voor sommige
datums krijgen we wel tien aanmeldingen binnen. We hebben dit jaar
plek voor 48 muziekgroepen en ik
denk dat we er, helaas, net zoveel
teleur hebben moeten stellen. De verantwoordelijken binnen de werkgroep
kijken of de aangemelde ensembles
redelijk niveau hebben en vooral plezier beleven aan hun optreden. Op die
manier houden we Muziek onder de
Toren levend. Ik denk dat de bezoekers
en muzikanten dat waarderen.”
Voor de artiesten is het fijn dat
ze een podium krijgen tussen het
winkelend publiek in Panningen,
maar volgens Wiel is het ook voor
die winkelende mensen een genot
om de groepen aan het werk te
zien. “Muziek fleurt het centrum op.
Mensen blijven staan of gaan zitten om even te luisteren. Livemuziek
maakt Panningen leuker, gezelliger
en mooier.”

‘Fortniten’
in Helden
Liefhebbers van het computerspel Fortnite
konden op zondag 7 april hun hart ophalen in
Helden. In gemeenschapshuis Kerkeböske had
MamaCafé Peel en Maas een heus Fortniteevenement georganiseerd. De bekende YouTubester Games4Real was aanwezig om Fortnite te
spelen en uiteraard konden de jongeren ook zelf
volop aan het werk. De ouders van de aanwezige
kinderen konden in hetzelfde gebouw een workshop bijwonen over gamen. Het evenement was een
succes, zo laat de organisatie weten. “Games4Real
nam echt de tijd om op de foto te gaan met de fans,
handtekeningen te zetten en vragen te beantwoorden. Geweldig.” (Foto: Linda van der Wijst)
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Flamenco- en jazzzangeres

Concert Luna Zegers
in Panningen

Metal en hardcore-punk

Moshen in het Maf
Bookingsbureau Slappe Hap houdt op zaterdag 13 april een avond vol metal en hardcore-punk in het
Mafcentrum in Maasbree. Optredens tijdens de avond zijn er van Probation, Lifespite, Troops of Doom en
Crooked Morality. De avond vol headbangen en harde muziek begint om 20.00 uur.

Flamenco- en jazzzangeres Luna Zegers treedt zondag 14 april op in
beeldhouwatelier Lab De Art in Panningen. Het concert, waarbij diverse
soorten jazzmuziek ten gehore wordt gebracht, wordt georganiseerd
door Cultuurpodia Peel en Maas.
De Amsterdamse Luna Zegers
studeerde als eerste niet-Spaanse
af in flamencozang aan het conservatorium ESMUC in Barcelona.
Ook studeerde ze jazz-zang aan het
Conservatorium van Amsterdam,
waar ze in 2010 cum laude haar
diploma behaalde.
Tijdens het concert in Panningen
op zondag 14 april brengt ze diverse
soorten jazz-zang ten gehore, waaronder een mix van jazz standaards,
Braziliaanse Bossa Nova, Argentijnse

tango en andere stukken zoals
muziek van Buena Vista Social Club
en andere Cubaanse liederen. Daarbij
wordt Zegers begeleid door de
Argentijnse jazzgitarist Álvaro Rovira
Ruiz.
Ontvangst is vanaf 10.30 uur en
het concert begint om 11.00 uur.
Het beeldhouwatelier is gevestigd
op Loosteeg 18 in Panningen. Neem
voor meer informatie en om te reserveren contact op via peter@klaasen.
biz of via 077 307 73 97.

Big Hoës Konzert in
Maasbree
Fanfare Sint Aldegondis organiseert in samenwerking met Breetse Bluf
en de Big Band Nice Company een middag vol fanfaremuziek. De middag
vindt plaats op zondag 14 april in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
Er komen tijdens de optredens
onder meer nummers van Queen
en The Beatles voorbij. De verenigingen repeteerden al verschillende keren samen om een zo goed
mogelijke muzikale voorstelling

te kunnen geven op de zondag.
De drie verenigingen treden samen
op, maar zijn ook apart te bewonderen. De zaal van het MFA gaat om
14.30 uur. Om 15.00 uur begint het
concert.

Probation in de Kroepoekfabriek, Vlaardingen
(Foto: Arjan Wilmsen, Dedication Photography)

Twee jaar geleden organiseerden Ron Kessels en Frank Jacobs van
Slappe Hap Bookings een dergelijke
metal-avond bij café Manders in Egchel.
Ze vonden het tijd worden voor een
nieuw ‘nostalgisch’ avondje moshen en
headbangen. Als locatie kozen ze dit
jaar voor het Mafcentrum in Maasbree.

“Het Mafcentrum heeft een historie als het gaat om de hardere muziekstijlen, zoals metal en hardcore-punk”,
vertelt Ron. “Zodra je het kantoor
binnenloopt, word je overdonderd
door de ontelbare flyers met daarop
bands die na hun optreden in het Maf
het grotere publiek hebben weten te

vinden. Vandaar dat het voor ons een
heel logische plek is voor deze avond.”
Naast de uit Peel en Maas afkomstige bands Probation en Lifespite
betreden Troops of Doom uit Hengelo
en Crooked Morality uit Zuid-Limburg
het podium. De avond begint om
20.00 uur en de entree is gratis.

Negende editie

Sportgala Peel en Maas
Voor de negende keer worden de sportprijzen Peel en Maas uitgereikt. Op vrijdag 12 april wordt bij DOK6 in
Panningen bekendgemaakt wie er met de prijs voor talent van het jaar 2018, sporter van het jaar 2018, sportploeg van het jaar 2018 en de bijzondere waarderingsprijs 2018 vandoor gaat.

Genomineerd voor de zes prijzen
zijn de Kesselse paardrijdster Lotte
Hermans, turnster Inge Janssen uit
Helden, zwemmer Tijn van Kuijk uit
Maasbree, de Egchelse judoka Mark
van Dijk, de Egchelse paardrijder
Lars Kersten, de Baarlose mountainbiker, veldrijder Daan Bongers, de
Panningse heren 1 van handbalclub
Herpertz Bevo Hc, Viertal Caprilli van
de Panningse paardrijclub PSV Caprilli
en het eerste damesvolleybalteam van

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

VC Kessel kans op de onderscheiding.
De winnaar van de bijzondere waarderingsprijs wordt op de avond zelf
bekendgemaakt.
Ook wordt de regionale prijs
Iedereen Kan Sporten (IKS) NoordLimburg bekendgemaakt. Dit jaar gaat
het tussen Rene Peeters (breedtesport) uit Maasbree, Loek Hendrix (zitvolleybal) uit Belfeld en de G-afdeling
van De Snelle Sprong (tennis) uit
Tegelen.

De prijzen worden vanaf 20.00 uur
bekendgemaakt. De presentatie is in
handen van L1-televisiepresentator
Sander Kleiker, Glenn Nugteren doet
een woordje en er zijn optredens
van Stunning Suzy Band, dansers van
Majorette & Dans uit Meijel, N-Flow
Dance en Wheel Sensation.
Het Sportgala is uitverkocht, maar
belangstellenden kunnen het gala live
volgen via een groot televisiescherm
in de lobby van DOK6.

Theatervoorstelling in DOK6

Lonneke Dort en Matroesjka
VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

De nieuwe cabarettalenten Lonneke Dort en het duo Matroesjka staan vrijdag 19 april in het theater van
DOK6 in Panningen. Dit onder de noemer Rabobanks Vliegende Start, waar het publiek na afloop van een optreden een beoordeling geeft.
Rabobanks Vliegende Start is
een samenwerking tussen DOK6
en Rabobank Peel, Maas en Leudal.
Het cabarettalent dat na vijf avonden
het beste wordt gewaardeerd, mag volgend theaterseizoen een avondvullend
programma verzorgen bij DOK6 Theater.
Deze laatste editie staat kleinkun-

stenares en cabaretière Lonneke Dort
op het podium. “Ze heeft sterke liedjes en begeleidt deze met gortdroge
mimiek, een opgetrokken wenkbrauw
en soms met een blik waar je even in
blijft hangen”, aldus het theater. Daarna
is het de beurt aan het duo Matroesjka,
dat in 2014 de Publieksprijs op het

Amsterdams Kleinkunst Festival won.
Ze worden omschreven als ‘brutaal,
monsterlijk muzikaal en gekmakend
grappig’. Ze waren vaste columnisten
in het ochtendprogramma van Giel
Beelen en speelden al meerdere keren
Lowlands plat. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur.
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MFA ‘t Hoës van Bree

Concert voor altviool
en klarinet
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Femmes Vocales Meijel
geeft voorjaarsconcert
Het Meijelse dameskoor Femmes Vocales geeft zaterdag 13 april een concert dat geheel in het teken staat
van het voorjaar. Het Voorjaarsconcert vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Het duo Fogolar met de Italiaanse klassieke muzikanten Federica
Tirelli en Tania Haunzwickl treedt vrijdag 12 april op in de
Dorpsontmoeting van MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
Het optreden dat wordt georganiseerd maakt deel uit van de serie
Muziek Jong Voor Oud. Beide muzikanten verzorgen een avond met
muziek voor klarinet en altviool.
Fogolar, zoals het duo zich noemt,
is de benaming van de open haard
in oude huizen, waar vaak samen
muziek werd gemaakt.
Voor de pauze komen werken
van Tchaikovsky, Bartok, Mozart

en Bach aan de orde, naast enkele
zelf bewerkte stukken. Na de pauze
is het programma wat lichter, met
onder meer Oekrainse volksmuziek,
Morricone, Joplin en Coldplay en ook
hier weer enkele eigen bewerkingen
die het duo zelf heeft gemaakt.
Het concert vindt plaats in de
Dorpsontmoeting van Maasbree en
begint om 20.00 uur. De zaal gaat
om 19.30 uur open.

Afscheidsconcert
Gé Reinders
De ‘Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek’ Gé Reinders gaat
dit jaar voor de laatste keer langs de theaters. Op zondag 14 april staat
hij op de planken van het DOK6 Theater in Panningen met zijn voorstelling Oetblaoze.

Het repertoire tijdens het
Voorjaarsconcert bestaat uit werken als ‘Gloria’ uit ‘A Little Jazz Mass’
van Bob Chilcott en ‘Prayer of the
Children’. Ook brengen de dames

‘Als de liefde niet bestond’ en ‘By the
Boab Tree’ ten gehore. Tijdens het
concert maken ook gemengd koor
‘Animato’ uit Zeilberg, showkoor
‘Niveau Visage’ uit Kerkrade en het

Weerter Mannenkoor hun opwachting. De zaal is vanaf 19.00 uur open
en het concert begint om 19.30 uur.
Na afloop is er nog een borrel in het
café van D’n Binger.

Ontdek
Greenport Venlo!
Van 12.00 tot 16.00 uur
Innovatoren
St. Jansweg - Venlo
Programma op www.greenportvenlo.nl

Tijdens deze voorstelling komen
nieuwe liedjes van Gé voorbij, net
als klassiekers als Blaosmuziek en
D’n Haof. Fanfare St. Cecilia uit Helden,

die gedirigeerd wordt door Sander
Simons, treedt ook op tijdens de show.
De voorstelling Oetblaoze begint om
15.00 uur. (Foto: - Bob Bronshoff)

De Paort Kessel

Voorjaarsconcert
Slagwerkgroepen
De slagwerkgroep van Muziekvereniging Kessel geeft zondag
14 april een voorjaarsconcert in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Ook de slagwerkgroep van Semper Avanti uit Grashoek treedt er op.
De slagwerkgroep van
Muziekvereniging Kessel staat sinds
september onder leiding van Rob
Haegens. Dit voorjaarsconcert is voor
hem het tweede optreden. De jeugdige groep maakt variabele muziek.
Ook Drumband Semper Avanti uit

Grashoek, onder leiding van Erik
van Wegberg, staat die dag op het
podium. Zij speelt bekende, traditionele slagwerkmuziek en muziek met
wereldse invloeden.
Het voorjaarsconcert begint om
14.00 uur en de toegang is gratis.

Zondag
14 april
2019
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Agenda t/m 18 april 2019
do
11
04

Wafelverkoop (hele week)

vr
12
04

Oud-ijzerinzameling
(bebouwde kom)

za
13
04

Tijd: hele dag
Organisatie: Bon Apart
Locatie: huis-aan-huis Beringe

Tijd: na 18.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

zo
14
04

Cabaretvoorstelling Rob Scheepers
(reprise) - Kom maar op

Muziekuitvoering De Diamant
en fanfare Eendracht

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 18.30-19.15 uur
Org: basisschool De Diamant en fanfare Eendracht
Locatie: zaal Unitas Baarlo

AAA Helden Canicross, bikejoring en steppen
Tijd: vanaf 08.00 uur
Locatie: De Heldense Bossen Helden

di
16
04

Dinsdagconferentie ‘Zin in zorg’
Tijd: 15.30-17.00 uur
Locatie: Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen

Concert duo Fogolar

Concours Hippique in Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Muziek Jong Voor Oud
Locatie: Dorpsontmoeting MFA ‘t Hoës van Bree
Maasbree

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: De Cowboys
Locatie: terrein De Breukerheide Maasbree

Sportgala Peel en Maas

Concert Luna Zegers

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Cultuurpodia Peel en Maas
Locatie: beeldhouwatelier Lab De Art Panningen

AAA Helden Canicross, bikejoring en steppen

Brunchconcert Krajovjanka
en Die Heimat Kapelle

Tijd: vanaf 08.00 uur
Locatie: De Heldense Bossen Helden

Tijd: zaal open 10.30 uur
Organisatie: blaaskapel Krajovjanka
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Oud-ijzerinzameling
(ook buiten bebouwde kom)

‘Zondigsconcert’ met
dialect zanggroep Doeën Beejein

Lezing Evengewicht
door Marijke Gijssen

Tijd: na 08.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 11.30-13.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

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

Concours Hippique in Maasbree

Nationale Museumweek-actie bij
Museum Peel en Maas

Workshop over
samengestelde gezinnen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: De Cowboys
Locatie: terrein De Breukerheide Maasbree

Lezing Piet Roozendaal over
Peruaanse Amazone
Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: De Houbereij Panningen

wo
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04

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Uitleg over DigiD
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Panningen
Locatie: Bibliotheek Panningen

do
18
04

Natuuronderhoud

Lenteconcert twintigjarig jubileum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Bon Apart
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Ophalen spullen voor rommelmarkt september

Lentemarkt

Kienen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Atelier De Fabriek
Locatie: De Fabriek Maasbree

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Repair café Meijel

Voorjaarsconcert

Voorlichtingsavond slaapcoaching

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: dorpsontmoeting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Muziek onder de Toren met
Fanfarekapel Baarlo en
De Vosberg Muzikanten

Muziekvoorstelling
Gé Reinders - Oetblaoze

Filmvertoning ‘Tussen Maas en Peel’
van Peter Keijsers en Grad Smets

Tijd: 15.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Voorjaarsconcert

Koningschieten Sint-Nicolaas Meijel

Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: schutterij Sint-Nicolaas Meijel
Locatie: De SjietKuul Donkersveld 6, Meijel

Cabaretvoorstelling Guido Weijers
- Masterclass Geluk

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Rommelmarkt Meijel
Locatie: Meijel

Tijd: 14.00-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Jubileumconcert
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Brits
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Receptie en feestavond
100 jaar MVC’19
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: MVC’19
Locatie: kantine sportpark De Driesprong Maasbree

ma
15
04

Kleding- en textiel-inzameling
Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Alpe d’HuZes Team Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Bijeenkomst ‘Koffie met...’
- gast Jan Wijnhoven
Tijd: 10.30-11.30
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek MFC De Engelbewaarder Baarlo

Belastingspreekuur
Tijd: 17.30-19.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 14 april
H. Mis 09.30 uur - Palmzondag t.i.v.
fam. Grommen-Boots en overl. fam.
Woensdag 17 april
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur - Witte Donderdag
- voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag 19.00 uur
Plechtigheden van Goede Vrijdag
voor het hele parochiecluster in de
kerk van Grashoek

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 april
H. Mis 11.00 uur - Palmzondag t.i.v.
Lambert Haanen (zeswekendienst);
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur Witte Donderdag
voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag 19.00 uur
Plechtigheden van Goede Vrijdag
voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek.

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 14 april
H. Mis: 11.00 uur - Viering
van Palmzondag.Tijdens de
eucharistieviering worden de
palmtakken gezegend en wordt
een gedeelte van het lijdensverhaal
gelezen.Zang: Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jaardienst Wilhelmus
Hubertus Gielen, echtgenoten en
kinderen. Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
H. Communie b.G.V. Pasen
Donderdag 18 april wordt vanaf
9.00 uur de H. Communie gebracht
bij de mensen die een verzoek
hebben doorgegeven aan de pastorie
- telefoon 465 1219.
Donderdag 18 april
18.00 uur: Viering Witte donderdag
Goede Vrijdag 19 april
15.00 uur: Kruisweg

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 april
H. Mis Palmzondag 11.00 uur t.i.v.
overl.ouders Michiel Peeters en
Maria Catharina Peeters-Zegers,
zonen Andreas en Giel, dochter Truus,
Jac. van den Goor en Judith van den
Goor-Oostenbrink
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 april
H. Mis 10.00 uur - Palmzondag herenkoor t.i.v. Harrie Klompen
(jaardienst); Julie van Dooren
(jaardienst); overl. oud. Joep Omsels
en Annie Omsels-van Dooren en
overl. fam. (jaardienst); Jan Nijssen
(verj); overl. ouders Jan Lemmen
en Miet Lemmen-de Haart, dochter
Lenie Vaessen-Lemmen en zoon
Hans Lemmen;

Paaszaterdag 20 april
21.00 uur: Paaswake
Hoogfeest van Pasen 21 april
11.00 uur: Hoogmis
2e Paasdag 22 april
geen H. mis
Vastenactie
Tot en met Beloken Pasen (zondag
na Pasen) staat een grote offerblok
achter in de kerk, waarmee het
Missiecomité onze aandacht vraagt
voor de vastenactie. Met de slogan
“Even iets minder …. voor een ander”
roept Vastenactie op te delen met
mensen die het minder hebben. Vooral
schoon drinkwater is voor de mens van
levensbelang, maar voor miljoenen
mensen niet beschikbaar. Schoon water
verandert alles.
Wijwater
Op Paaszaterdag 20 april kunt u tussen
9.00 uur en 12.00 uur in het portaal van
de kerk gewijd water afhalen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 april
Palmpasen, Gezinsviering.

Donderdag 18 april
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
H. Mis 19.00 uur -Witte Donderdag
- voor het hele parochiecluster in
de kerk van Helden. Aansluitend
aanbidding van het H. Sacrament in
de St. Jozefhof tot 20.30 uur.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 13 april
H. Mis Palmpasen 17.30 uur
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur -Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek

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
joke.holscher@gmail.com

19.15 uur Overleden ouders
Verhaeg - Sentjes.
Zondag 14 april
14 u. dopen van Nadi Verbugt.
Hagendoorn 8.
Woensdag 17 april
Geen H.Mis.
Witte Donderdag 18 april
19.15 uur H.Mis waarna aanbidding.
Goede Vrijdag 19 april
10.00 uur Kruisweg Wozoco.
15.00 uur kruisweg Parochie
19.00 uur kruisweg Kessel-Eik.
Paaszaterdag 20 april
19.15 uur. Voor de overleden leden van
de KBO Jaardienst
Nelly Jacobs-Schatorië.
Pasen 21 april
9.30 uur Hoogmis in Kessel-Eik.
2e paasdag 22 april
10.00 uur H.mis in Kessel.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 april
17.00 uur H. Mis in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
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Kerkdiensten
Donderdag 11 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 13 april
H. Mis Palmpasen 19.00 uur met
dameskoor t.i.v. Piet Kessels (gest.
jaard); overl. fam. Meulendijks-Basten;
Mart Verstappen (verjaardag); Frits en
Mien Vestjens-Beijers, Pieter Vestjens,
schoonzus Hetty en schoonbroer Bert;
uit dankbaarheid
Maandag 15 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 16 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.
Donderdag 18 april
Geen H. Mis om 09.00 uur
Witte Donderdag 19.00 uur
gezamenlijke Clusterviering in kerk
van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
met volkszang.
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 11 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 12 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zondag 14 april
9.30 uur H. Mis. Palmzondag.
Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Christine Görtz- Stappers
en Frans Górtz en kinderen, en voor
Jeanne Janssen-Görtz.
Bijzondere intentie voor Fam.
Dietz-Janssen en overledenen
v.d. Fam. Dietz en Fam. Janssen.
Ouders Crienen-Kesselmans.
Nic Schreurs v.w. verjaardag.
Donderdag 18 april
Géén H. Mis.
Vrijdag 19 april
19.00 uur Goede Vrijdag dienst.
Zaterdag 20 april
19.00 uur Paaswake.
Zang: Gemengd koor.
Zondag 21 April
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van Pasen.
Zang: Herenkoor.
Jaardienst Albert Verhofstad.
Jaardienst Gezusters Lamberdina,
Regina en Gertrudis v.d. Pasch.
Jaardienst Herman v.d. Pasch en
Maria v.d. Pasch-Reynen. Voor Frits,
Wiel en An Peeters. Maandag 2e
Paasdag is er géén H. Mis.
Paascommunie
Donderdag 18 april wordt vanaf
9.00 uur de de H. Communie gebracht
bij zieken en ouderen thuis.
Overleden: Ger Nellen, 72 jaar, Bong 20.

Zaterdag 13 april
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur Palmpasen Gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Nellie
van Ostayen-van Nienhuijs (coll) en
Theo van Oostayen en overl. fam.
Zondag 14 april
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 16 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 17 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur Witte Donderdag
viering voor het hele cluster in de
parochiekerk van Helden
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag Kruisweg
15.00 uur dagkapel
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek.

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 14 april Palmzondag
9.30 uurJac Geraets v.w. verjaardag.
Uitreiking van de palm takjes.
Vrijdag 19 April
Goede Vrijdag 19.00 uur Kruisweg.
Zondag 21 April
Hoogfeest van Pasen
9.30 uur voor de parochie.
Mededelingen
Binnen kort word er weer gestart
met de loten verkoop van de 69ste
fancy-fair 2019.

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

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

303 + 244 x 120 cm

7.699,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

•
•
•
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•
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Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

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

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

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

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WWW.SUPERKEUKENS.NL

apparatuurgarantie.

vaatwasser, werkblad en 5 jaar

koel-vriescombinatie, combi-oven

Inclusief inductiekookplaat, afzuigkap,

barblad om heerlijk aan plaats te nemen.

Een strakke designkeuken met apart

Tartini Migot

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

