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Volleyen in
Grashoekse zandbak
Wat doe je als je een beachvolleybaltoernooi wil organiseren in een dorp zonder strand? Dan gooi je toch gewoon 150 kubieke meter zand op het kerkplein, zo bedacht
volleybalvereniging VC Grashoek zich. Om het veertigjarige jubileum te vieren werden vrachtwagens vol zand naar het dorp gereden om ervoor te zorgen dat op zaterdag 4 mei
een beachvolleybaltoernooi kon plaatsvinden op het plein. De ‘strandlook’ zorgde echter niet meteen voor zomerse temperaturen. De teams trotseerden hagel, regen en kou op
het volleybalveld. Toch viel het nog mee, laat de organisatie weten. “Het heeft maar even geregend en gehageld, voor de rest hebben we relatief vaak zon gehad.” Na het
toernooi volgde nog een feestavond en op zondag was er een jubileumbrunch. Op maandagmiddag 15.45 uur was al het zand alweer verdwenen van het Grashoekse kerkplein.

Wens Dorpsoverleg Baarlo en VV Baarlo

Fietsverbinding Napoleonsbaan en De Meeren
Fietsers en voetgangers kunnen straks via een nieuwe verbinding van Napoleonsbaan Zuid, via de wijk
Kuukven, de voetbalclub aan De Meeren in Baarlo bereiken. Het College van B&W van Peel en Maas heeft hier
onlangs haar goedkeuring voor gegeven. Voor de plannen is 250.000 euro gereserveerd.
Door het besluit van het college ontstaat er straks een volledige
verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de provinciale weg
Napoleonsbaan Zuid (N273), via de
wijk Kuukven naar de weg De Meeren
bij de voetbalclub. Eerder ging het college al akkoord met het maken van
een ontsluiting tussen de provinciale
weg Napoleonsbaan Zuid en de straat
Heierhof. De provincie hoopt daarnaast later dit jaar aan de slag te kunnen met de reconstructie van de hele
Napoleonsbaan binnen de bebouwde
kom van Baarlo. Door die twee plan-

nen ontstonden kansen om een weg
speciaal voor fietsers en voetgangers
te realiseren die tot aan de voetbalclub liep, aldus gemeente Peel en
Maas. Daar heeft het college nu haar
goedkeuring voor gegeven.
Het idee is om een rechtstreekse
verbinding voor fietsers en voetgangers te maken van de wijk Kuukven
naar De Meeren. Aan De Meeren
ligt voetbalclub VV Baarlo en het
is de doorgaande weg voor scholieren naar middelbare school het
Bouwens in Panningen. Nu gaat het
meeste verkeer via de stoplichten op

Napoleonsbaan Zuid, ter hoogte van
de voormalige Rabobank, en de Bong
om De Meeren te bereiken. Door een
verbinding naar De Meeren te maken
C
vanaf Napoleonsbaan Zuid ter hoogte
van autosloperij Nass, zou het aan- M
tal fietsbewegingen op de Bong metY
25 procent afnemen, volgens het colCM
legebesluit.
Het aanleggen van een verbin- MY
dingsweg voor fietsers en voetgan- CY
gers van Napoleonsbaan Zuid tot aan
CMY
De Meeren was een grote wens van
Dorpsoverleg Baarlo en voetbalclub K
VV Baarlo. “De eerste stap is gezet

en daar zijn we heel blij mee”, laat
VV Baarlo-voorzitter Jules Dorssers
weten. “Ook vanuit de Baarlose bevolking was dit een wens. De verbinding
zorgt ervoor dat er straks een veiligere

Advertentie HH Venlo KLEIN.pdf

weg is naar De Meeren, waarbij fietsers
niet meer over de Bong hoeven. Dat is,
zeker voor de jongere leden van de
voetbalclub, een goede ontwikkeling.”
Lees verder op pagina 02
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Zank Böske in Maasbree

Onvrede over invulling ruimte onder
hoogspanning
De bewoners van het Zank Böske in Maasbree zijn niet tevreden over
hoe de gemeente omgaat met de invulling van het gebied onder de
hoogspanningslijnen bij hun huizen. Dat stelt politieke partij PvdA/
GroenLinks in vragen die ze stelde aan het College van B&W. Wethouder
Paul Sanders gaf een toelichting en liet weten nog met de omwonenden in
gesprek te gaan over de invulling van het gebied.
Het gaat om woningen aan het
Zank Böske, een zijstraat van de
Venloseweg in Maasbree. Een tijd
geleden werden diverse huiseigenaren daar uitgekocht, omdat
er hoogspanningslijnen overheen
hangen. Een aantal mensen maakte
de beslissing er te blijven wonen.
Zij willen samen met de gemeente
het gebied onder hoogspannings-
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kabels invullen. Daarbij zijn echter
spanningen tussen de partijen ontstaan, zo meldde PvdA/GroenLinks
bij de raadsvergadering van dinsdag
7 mei.
De vragen van PvdA/GroenLinks
waren afkomstig van Frits Berben.
Hij vroeg zich onder meer af of er
nog overleg gaande is tussen de
gemeente en de omwonenden,
of er toezeggingen waren gedaan
door de wethouder en hoe Sanders

ervoor gaat zorgen dat het vertrouwen van de omwonenden in
de gemeente teruggewonnen kan
worden. Volgens Berben heerst bij
de omwonenden het gevoel dat er
slecht gecommuniceerd is.

‘Konden niet met alle
ideën mee gaan’
Dat laatste sprak wethouder
Sanders met klem tegen. Volgens
hem zijn er verschillende bijeenkomsten en contactmomenten geweest
waar de bewoners met de gemeente
in gesprek zijn gegaan. “De bewoners waren het echter niet eens
met ons plan. We konden met veel
ideeën van hen mee gaan, maar niet

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Fietsverbinding Napoleonsbaan
en De Meeren
De gemeente, het dorpsoverleg en de voetbalclub zijn samen
tot de huidige plannen gekomen.
Er is een route bedacht, maar die is
nog niet definitief, aldus Dorssers.
“De komende tijd wordt er gewerkt
aan de precieze vorm en het tracé

van het pad.” De bedachte route
naar De Meeren vindt de gemeente
in elk geval een goede ontwikkeling, laat ze weten. “Daarbij is er
geld beschikbaar om het fietspad
aan te kunnen leggen als de plannen definitief zijn.”

Dorpsoverleg Baarlo, VV Baarlo
en de gemeente zijn nog in
gesprek met aanwonenden van
het toekomstige fietspad en de
buurt. In juni willen de drie betrokken partijen een inloopmiddag of inloopavond organiseren.

Daarna wordt er verder gewerkt
aan ontwerptekeningen en later
volgt de aanbesteding en uitvoer. De gemeente kan daarom
nog niet zeggen op welke termijn de nieuwe verbinding gerealiseerd wordt.

Sigaretten gestolen tankstation
Maasbree
Het BP tankstation in Maasbree heeft in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 mei ongenode bezoekers gehad. De inbrekers sloegen een ruitje in
en namen sigaretten mee. De politie vermoedt dat de daders later ook in een tankstation in het Noord-Limburgse Mook inbraken en ook daar rookwaren meenamen als buit.
In beide gevallen werd door de
daders een ruit vernield om zich
zo toegang te verschaffen tot het
tankstation. Volgens de politie is
het opvallend dat tussen de inbra-

ken in Maasbree en Mook 40 minuten zat. Precies de tijd die nodig
is om van Maasbree naar Mook
te rijden. De politie bestudeert
camerabeelden om te achterha-

len of het om dezelfde daders gaat.
“Vast staat dat bij de kraak in Mook
een grijze Toyota Yaris als vluchtauto is gebruikt. Het voertuig had
kentekenplaten van een andere

auto. Die werden gisteren gestolen
in Malen.” Getuigen kunnen zich
melden bij de politie door te bellen
naar 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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verleden grond heeft gekocht, geld
gaan teruggeven. Overigens zijn de
mensen die gratis grond willen met
ons in gesprek om diezelfde grond te
kopen. Er zit een zakelijk belang bij.”
Raadslid Berben liet weten dat
hij het gevoel heeft dat de emoties
hoog oplopen in de zaak. “Van twee
zijden. Bij u en bij de bewoners.
Ergens zit nog spanning. Ik hoop dat
u die spanning in het vervolgtraject
kunt weghalen en dat er onderling
en in goed overleg een uitkomst
gevonden wordt.” De wethouder
liet weten in gesprek te gaan met
omwonenden om samen tot een
invulling te komen voor de ruimte
die ontstaat bij het slopen van de
woningen.

Vervolg voorpagina

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

met alles.” Volgens Sanders hadden de omwonenden twee wensen: de grond gratis verkrijgen en
een andere bestemming (agrarisch
of kantoorpand) op de percelen te
plaatsen.
“We hebben aangegeven dat we
die wensen niet kunnen vervullen”,
liet Sanders weten. “Het past niet
binnen het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. We kunnen
niet zomaar van een woning een
kantoor of garage maken. Dan krijgen we problemen met zaken waarbij we in het verleden handhavend
hebben opgetreden.” Gratis grond
weggeven kan zorgen voor rechtsongelijkheid, aldus de wethouder.
“Dan moeten we iedereen die in het

DO - VR - ZA - KOOPZONDAG
12.00 - 17.00
Schoolstraat 22 Venray
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Veertig arbeidsmigranten

Raad keurt huisvestingsplan Maasbree goed
De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 mei ingestemd met een plan voor een huisvestingslocatie voor
veertig arbeidsmigranten aan de Oude Heldenseweg in Maasbree. Het bedrijf Groentemakers V.O.F. gaat het
pand verbouwen en aan de noordzijde komt een nieuwe permanente voorziening. Alle raadspartijen stemden
in met het voorstel.
Op het plan kwam één zienswijze
binnen. Die ging volgens de gemeente
vooral over de verkeerssituatie ter
plekke. “Er zijn nadere afspraken
gemaakt met de omwonenden om de
verkeerssituatie nader te bekijken”,
aldus de gemeente. Daarop werd de
zienswijze ingetrokken. Alle partijen
gaven aan bij de raadsvergadering op
7 mei aan in te kunnen stemmen met

het plan.
PvdA/GroenLinks plaatste wel
nog een kanttekening bij het voorstel.
“Wat betreft de huisvesting arbeidsmigranten is dit de eerste casus in
het nieuwe beleid”, aldus Frits Berben
namens de politieke partij. “Wij zijn er
niet zo van onder de indruk. Het is niet
zoveel anders dan dat we tot op heden
gehad hebben. Het vernieuwende en

huidige beleidsregels rondom de
huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, waardoor het college eerder
al besloot medewerking te verlenen
aan het plan. Omdat er een bestem-

mingsplanwijziging nodig was om
het gebouw om te kunnen vormen
tot huisvesting voor arbeidsmigranten, besliste de gemeenteraad over de
doorgang van het plan.

innovatieve zien we niet terug in het
plan. Je had ook kunnen zeggen dat de
aanvrager mensen in staat had moeten stellen om een taalcursus te volgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat
de arbeidsmigranten daadwerkelijk
betrokken worden in de maatschappij
en daarin mee kunnen doen.”
De aanvraag van het bedrijf voldoet volgens de gemeente aan de

‘Het hield voor mij op’

Voorzitter dorpsoverleg
Grashoek opgestapt

Brusjesgroep

Frits Verlinden (73) uit Grashoek heeft na vijf jaar zijn functie als voorzitter van Dorpsoverleg Grashoek neergelegd. Dat werd donderdag 2 mei bekendgemaakt. “Als dorpsoverleg hebben we altijd geprobeerd voor iedereen
klaar te staan. Maar nadat we voor de zoveelste keer onderuit werden geschoffeld, hield het voor mij op.”
Vooral het feit dat het dorpsoverleg veel kritiek kreeg vanuit het dorp
als het om duurzame initiatieven ging,
stootte Verlinden tegen de borst. “We
probeerden ons altijd weg te cijferen,
bleven onafhankelijk en wilden voor
iedereen klaar staan. We hebben al
zoveel voor de gemeenschap gedaan
en willen ook iets kunnen betekenen
voor de Grashoekse gemeenschap in
de toekomst. Maar we werden steeds

weer onderuit geschoffeld. Ik kreeg
het gevoel dat het dorp niet meer achter me stond.”
De plannen van REF om in het
buitengebied van Grashoek windmolens te plaatsen en de onvrede
daarover die bij het dorpsoverleg
werd geuit, waren voor Verlinden
het laatste zetje om de voorzittershamer neer te leggen. Dorpsoverleg
Grashoek laat weten dankbaar te zijn

voor alles wat Verlinden de afgelopen
jaren voor het dorp gedaan heeft als
voorzitter.
Tot de zomervakantie is Harold
Stemkens interim-voorzitter van
het dorpsoverleg. Hoe het overleg
daarna verder gaat, is nog onduidelijk.
Verlinden laat weten zich in te blijven
zetten voor diverse duurzame doelstellingen bij de coöperatie Duurzaam
Grashoek.

Hoe is het om een broertje of zusje te hebben dat “anders” is?
Bijv. omdat hij of zij een bepaalde vorm van autisme of een
gedragsstoornis, of een lichamelijke of geestelijke beperking heeft.
Voor wie?
Voor deze broertjes en zusjes, ook wel brusjes genoemd, ziet het
gezinsleven er meestal anders uit dan dat van hun leeftijdsgenootjes.
Dit kan met een aantal facturen te maken hebben, zoals het verdelen
van aandacht, de onbekende gezichten die in het gezin komen zoals
hulpverleners. Soms zijn er aanpassingen nodig in huis of moeten er
bij vakanties aparte dingen geregeld worden.
Wat bieden wij u?
In de brusjes spel en praat groep kunnen kinderen in de leeftijd van
9 tot 12 jaar op een ontspannen en veilige sfeer in contact komen
met andere broertjes en zusjes. Er kan op een creatieve en speelse
wijze met elkaar gedeeld worden hoe het is om op te groeien met een
broertje of zusje dat “anders” is. We komen ongeveer 6x bij elkaar, 1,5
uur na schooltijd.
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden, we starten zodra we
voldoende geïnteresseerden hebben.
Kunnen wij iets voor u betekenen?
Neem dan contact op met Stichting Vorkmeer
Inge Geraets, 077-3077350, email: veerkracht@vorkmeer.nl

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Sundaville

Bisschop in Plattelandshoés
Bisschop Harrie Smeets bracht zondag 5 mei een bezoek aan hospice en verblijfhuis het
Plattelandshoés in Panningen. Het bestuur van Stichting Plattelandshoés en de coördinator gaven
hem een rondleiding door het gebouw, lieten een van de appartementen zien en vertelden over het
ontstaan en de werkwijze van het hospice. “De bisschop maakte een praatje met enkele gasten en
was verder met name onder de indruk van de moderne technische snufjes in de badkamers”, aldus
de stichting. Het bezoek aan het Plattelandshoés maakte deel uit van een kennismakingsronde
waarbij de bisschop alle dertien dekenaten van het bisdom Roermond, waaronder die van HorstHelden, bezocht.

Mandevilla
Piramide.
Diverse kleuren.
Ø 19 cm.
Per stuk
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Kermis vieren in Maasbree

ZA

De kermis in Maasbree staat weer voor de deur. Verschillende horecagelegenheden in het dorp
grijpen het jaarlijkse dorpsfeest aan om artiesten naar Maasbree te halen of om lokale bands en dj’s
een podium te gunnen en hun muziek te laten horen aan de ‘Britse’ inwoners.

ZO

Horecagelegenheid Niens heeft een tent
staan met de kermis, net als het tegenover
gelegen café De Pool. Daarnaast zijn er diverse
optredens bij knipcafé Rootz en ook het
Mafcentrum is een aantal dagen geopend om
plek te bieden aan muzikale optredens. De ker-

MA

WO

mis begint op vrijdag 10 mei en duurt tot en met
woensdag 15 mei.
Kijk op www.kermismaasbree.nl voor een
overzicht van alle bands, dj’s en groepen die naar
Maasbree komen om de kermis op te luisteren op
de diverse podia.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00
bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

HALLO in Tallinn
Swid van Roij, Randy Smeenk en Gilian de Bruijn van de vriendengroep Kiët op Klump uit Helden
brachten net voor de carnaval een bezoekje aan Tallinn, de hoofdstad van Estland. Ze lieten de
‘klump’ deze reis thuis, maar namen wel een t-shirt mee waarop hun goede vrienden prins Nick II en
adjudant Martijn van carnavalsvereniging De Dörper Kuus waren afgebeeld. Ook de HALLO Peel en
Maas ging mee in hun koffer. Voor de poort van de oude stad maakten ze samen een foto. Eenmaal
terug in Helden stortten ze zich in het feestgedruis.
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Hergebruik onder de aandacht brengen

Drie basisscholen in E-waste Race
Drie basisscholen uit Peel en Maas doen mee aan de E-waste Race. Bij de wedstrijd tussen tien basisscholen
in de gemeentes Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas proberen de deelnemende scholen zoveel mogelijk
elektrische apparaten in te zamelen. Met het project willen de organisatoren (gemeentes en Weee Nederland)
hergebruik onder de aandacht brengen.
De E-waste Race vindt plaats van
maandag 20 mei tot en met vrijdag
14 juni. In Peel en Maas gaan leerlingen van basisschool Onder de Linden
in Beringe, basisschool De Pas in
Helden en Den Doelhof in Meijel proberen de meeste elektrische appara-

ten te verzamelen. De winnaar gaat
op schoolreis naar de Ontdekfabriek in
Eindhoven.
Na de start van de race kunnen
mensen hun elektronisch afval, zoals
stijltangen, haardrogers, dvd-spelers,
aanmelden op www.ewasterace.nl

Op een afgesproken tijd halen de leerlingen van de deelnemende basisscholen het bij de mensen thuis op. Op de
website is de score per school te zien.
De kick-off van de E-waste Race
is op maandag 13 mei om 08.30 uur
bij basisschool Den Doelhof in Meijel.

Weee Nederland, de organisatie die de
inzameling van elektrische en elektronische apparatuur in Nederland regelt,
geeft dan een gastles over ‘E-waste’
en hergebruik. Wethouder Paul
Sanders doet de aftrap.
De race is in het leven geroepen

om op een speelse manier het nut
van hergebruik onder de aandacht te
brengen. “Elektronisch afval wordt
niet gerecycled als het bij het restafval
wordt gedaan. Waardevolle materialen
gaan dan verloren voor hergebruik en
dat is jammer”, aldus de organisatie.

Op zoek naar
een leuke baan
in de food?
We zoeken kandidaten die passen in een familiebedrijf waar op ambachtelijke wijze kazen worden geproduceerd voor de nationale en internationale markt. Samenwerken en werksfeer zijn erg belangrijk. Je wordt
‘on the job’ opgeleid tot een echte vakman of -vrouw en krijgt de ruimte
om jezelf te ontwikkelen. In het bedrijf werken circa 30 mensen. Ervaring
is geen must, arbeidsmotivatie wel!

Kaasmaker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P032286

Een halve eeuw handbal
Foto’s, knipsels, sportshirts, films, posters, oud-spelers en -speelsters en vooral heel veel herinneringen. Ze kwamen allemaal voorbij tijdens het reüniefeest van handbalclub Herpertz Bevo Hc uit
Panningen op zaterdag 4 mei. De club bestaat vijftig jaar en vierde dit met een ‘trip down memory
lane’ in de kantine en aansluitend een groot feest in evenementenhal De Heuf in Panningen, het
thuishonk van de handbalclub. “Wat hebben wij toch een geweldig jubileumjaar gehad. Namens de
commissie willen wij jullie allemaal bedanken voor dit topjaar. Op naar de volgende vijftig jaar”,
schreef Bevo op haar Facebook-pagina.

CDA-Europarlementariër naar
Panningen

Operator food (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P032683

Interesse? Bel Anouk op 06 – 11 15 26 97
of mail haar: achristiaans@ab-werkt.nl
Of je nu in de agro, food, logistiek, techniek of industrie
wilt werken, bij AB Werkt hebben we tijdelijke én
vaste banen!
Meer vacatures op ab-werkt.nl

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

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers brengt woensdag 15 mei een bezoek aan Panningen. Hij spreekt dan
bij zaal-restaurant De Houbereij over diverse actuele thema’s. Ook is er ruimte voor discussie met de aanwezigen.
De uit Stramproy afkomstige
Lenaers zit namens het CDA in
het Europees Parlement. Hij staat
momenteel op de tweede plek van
de CDA-kieslijst voor de Europese

Parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei.
Tijdens de bijeenkomst in
Panningen worden thema’s als
de Europese Unie, de Brexit, het

immigratiebeleid en Europese veiligheid besproken. Ook is het mogelijk om met elkaar in discussie te
gaan. De bijeenkomst begint om
19.30 uur.

Nieuwe eigenaar Trend
Panningen
Trend Schoenmode in Panningen heeft vanaf maandag 5 augustus een nieuwe eigenaar. Sieben bv, het
bedrijf achter de schoenwinkel, wordt dan overgenomen door de familie Gieben van Arts & Evoi Schoenmode
uit Boxmeer en Venray. Zowel het verkoopteam als de naam blijven behouden.
De Panningse schoenwinkel, op de hoek van de Markt en
Raadhuisstraat in Panningen, startte
dertig jaar geleden, toen Sieben bv
de winkel van Jac Janssen overnam.
Op inkoopgebied werkte de

familie Gieben van de schoenwinkel
uit Boxmeer en Venray al samen met
Sieben bv. “Daardoor zijn zij goed op
de hoogte van het reilen en zeilen van
Trend en wordt deze overnamestap
dan ook vol overtuiging gemaakt”,

aldus Sieben.
Het verkoopteam van Trend
Schoenmode wordt in augustus mee
overgenomen en ook de naam van
de winkel blijft bestaan, laat Sieben
weten.

ZATERDAG 11 MEI
20.00 UUR
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Deze knapperd is 30 gewoare
en nog zoekende!
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Hein en Rien
Ghielen-van Heugten
zijn 60 jaar getrouwd!

Kevin,

Hartelijk gefeliciteerd!
Namens kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

van harte gefeliciteerd!!
Ut Valderend
Vanaf zaterdag 11 mei zijn er
weer pioenrozen op Vosberg 16 te
Panningen. Ze zijn verkrijgbaar in de
kleuren rood, wit en roze. Ook leuk
voor moederdag. Op=op.

Topvacature in de schoonmaak!
Medewerker Housekeeping. Locatie:
hotel in Baarlo. Geboden: gem. 12 tot 25
uur p.w. Werktijden 09.30 - 15.00 uur.
Gezellig team / cao salaris. Reageer via:
werken@ew.nl

Pedicure aan huis.
Voetsalon Gerrie info: 06 12 79 92 38.

Asbest dak vervangen: te koop
geisoleerde dakpanelen. Dik: 65/90
mm. Lengte tot 21 meter. Geisoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm. Lengtes
tot 6 meter. Afdekzeilen 5mtr. breed,
div lengtes. Tel. 06 53 14 56 87.

Te koop 1 pers. verpleegbed
incl. nachtkastje, schuifdeurenkast
beukenhout 3 jaar oud 077 307 45 47.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun,
in welke vorm dan ook, na het overlijden van

Griet Geraeds - Vullers
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Panningen, mei 2019

Graag willen wij iedereen bedanken voor
alle steun die wij hebben gehad bij het afscheid van
onze mam, oma en overoma

Mia Laumen - Boonen

HALLO in Brazilië
De ouders van Geert Hendriks uit Baarlo gingen vorige zomer met Geert en zijn gezin naar
Brazilië. Het was niet zomaar een vakantie. Ze reisden voor het televisieprogramma Love Is In The Air
naar het Zuid-Amerikaanse land. Daar gingen ze naar Geerts broer die met zijn gezin in Joao Pessoa
in het noord-oosten van Brazilië woont. In maart kwam de uitzending op televisie. Op de foto staan
de ouders van Geert in de tuin van zijn broer met de HALLO.

Oh, zit dat zo!

De belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun,
vriendschap en liefde, bloemen en brieven.
Kessel, mei 2019

Familie Laumen

De zeswekendienst vindt plaats op 11 mei om 19:15 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Kessel.

Omzetbelasting en aanschaf van zonnepanelen

Wijziging KO-regeling

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De Kleine Ondernemersregeling (KO-regeling) in de Omzetbelasting
moet er voor zorgen dat mini-ondernemers niet opgezadeld worden
met administratieve btw-rompslomp. De KO-regeling bestaat uit een
beperking van btw-afdracht en de mogelijkheid om te opteren voor de
Ontheffing Administratieve Verplichtingen.

Vier generaties
Lieke Nijssen beviel eind maart van de nieuwste aanwinst van de
Meijelse familie Stultiens: Maeve. Samen met oma May Nijssen en
overgrootmoeder Grada Leenders werd zo de vier generaties volgemaakt. Het toeval wil dat Maeve werd geboren op precies dezelfde
dag als dat overgrootmoeder Grada haar 92e verjaardag vierde.
Vandaar dat Maeve Grada Stultiens naar haar werd vernoemd.

De afdracht beperking houdt in
dat verschuldigde btw van minder
dan 1.345 euro per jaar niet hoeft
te worden afgedragen. De ondernemer moet wel gewoon btw op
zijn facturen vermelden en blijft ook
aangifteplichtig. Een ondernemer die
jaar op jaar onder de 1.345 euro blijft
kan een Ontheffing Administratieve
Verplichtingen aanvragen. Er hoeft
dan geen aangifte meer te worden
gedaan en er mogen geen facturen
met btw meer worden uitgereikt.
Per 1-1-2020 wordt een nieuw
systeem ingevoerd dat uitgaat van
verwachte omzet. Blijft de jaaromzet
onder de 20.000 euro dan kan de ondernemer vooraf verzoeken om toe-

passing van de KO-regeling. Voor 2020
dient dat verzoek voor 20 november 2019 te zijn ingediend bij de
Belastingdienst. De uitwerking is vergelijkbaar met de huidige Ontheffing
Administratieve Verplichtingen. Er hoeft
geen btw-aangifte meer gedaan
te worden en mag geen btw op de
factuur worden vermeld. Telkens moet
gekozen worden voor minimaal drie
jaar. Indien in het nieuwe systeem
voor toepassing van de KO-regeling
wordt gekozen moet een (gedeeltelijke) terugbetaling plaatsvinden van
de eerder teruggevraagde btw op
investeringen van de vijf jaar daarvoor
(bij onroerende zaken tien jaar).
Voor de aanschaf van zonnepanelen kan ook na 1-1-2020 de btw
nog steeds worden teruggevraagd.
Maar om gedeeltelijke terugbetaling
van de btw te voorkomen moet wel
ten minste vijf jaar btw aangifte van

het privégebruik moet worden gedaan. Het wordt dus minder aantrekkelijker om de btw van zonnepanelen
terug te vragen.
Er is wel een regeling aangekondigd voor kleine correcties (terugbetalingen van minder dan 500 euro).
In dat geval kan de herziening
achterwege blijven. Met de aanschaf
van zonnepanelen zal je daar echter
al snel overheen gaan.

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
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GEPLUKT Sjoerd Tielen
hebben we 2.500 euro opgehaald.
Inmiddels doen mijn schoonouders
dit al zes jaar op rij.” De jaren daarna
deed Sjoerd namelijk samen met zijn
teamgenoten mee met de actie onder
de naam Team Maasbree. “Vorig jaar
zou voor mij eigenlijk de laatste keer
zijn. Ik vond het goed geweest.”
Zijn kinderen Tom en Loes gooiden die
plannen echter in de war. “Zij wilden
ook een keer meedoen. Tsja, dan kun
je geen nee zeggen toch?” Zoon Tom
(12) springt in juni net als zijn vader
op de wielrenfiets. Dochter Loes (10)
gaat te voet de berg op.

Winters kouder dan in
kas
Zijn zoon en dochter kreeg Sjoerd
met zijn vrouw Marjon (43), net als
Sjoerd een geboren Maasbreese.
“We hebben elkaar tijdens carnaval leren kennen en werden eigenlijk gekoppeld door vrienden van ons.
Maar het klikte meteen.” In 1999 gingen ze samenwonen, in 2002 trouwden ze en sinds 2004 wonen ze in een
huis aan de Dorpstraat in Maasbree,
dat ze helemaal zelf opknapten.

Kinderen Tom en Loes
ook in team

De ‘Britse’ Sjoerd Tielen kun je uittekenen in zijn wielerpak. Hij is regelmatig op zijn fiets te vinden en in juni beklimt hij voor de zesde keer de Alpe
d’Huez voor het goede doel. Deze 46-jarige Maasbreenaar ruilde vorig jaar de glastuinbouw in voor het hoveniersvak. En muziek, in het bijzonder die
van Queen, is zijn grootste hobby. Deze week wordt Sjoerd Tielen geplukt.
“Er staat thuis altijd muziek op”,
vertelt Sjoerd. “Muziek luisteren

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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Fietsen voor vader
en leraar
Het overlijden van zijn gitaarleraar
inspireerde Sjoerd om in 2014
voor het eerst mee te doen met
de actie Alpe d’HuZes, waarbij
deelnemers zes keer de Franse berg
Alpe d’Huez beklimmen om geld
op te halen voor kankeronderzoek.
“Ik wielren nu acht jaar en zit bij
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

W
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fietsclub De Kilomaetervraeters.
Een clubgenootje vroeg mij in 2013
of ik niet ook mee wilde doen aan de
Alpe d’HuZes-actie. Destijds had ik niet
echt iemand waarvoor ik zou kunnen
fietsen, dus ik sloeg het af. In de
periode daarna kregen kort na elkaar
zowel mijn vader als mijn gitaarleraar
een slechte doktersuitslag. Toen wist
ik: in 2014 doe ik wél mee.”
Sjoerds schoonouders schoten te
hulp om het sponsorgeld bij elkaar
te krijgen. “Ze hebben jaren bakkerij
Werts gehad in Maasbree en stelden
voor om zelfgebakken oliebollen
en wafels te verkopen. Daarmee

BT

zitten ook bepaalde herinneringen.
Het is mooi dat muziek dat kan doen.”
Zijn verzameling vinylsingles omvat
inmiddels zo’n drieduizend stuks, gokt
hij. “Ik ben vooral van de rockmuziek
uit de jaren 70 en 80, met name
The Rolling Stones en Queen, mijn
grote favoriet. Ik heb ze vier keer
live gezien, maar jammer genoeg
nooit met zanger Freddie Mercury.
Hun beste nummer? Tie Your Mother
Down. Ook het laatste nummer dat
ik probeerde te spelen op de gitaar
voordat ik stopte.” Gitaarles heeft
Sjoerd niet meer sinds zijn leraar Karel
Lekatompessy in 2014 overleed aan
de gevolgen van kanker. De gitaar
verkopen kan hij niet over zijn hart
verkrijgen. “Ik kan er niet helemaal
afstand van doen. Daarbij wil mijn
dochter het leren, dus af en toe
tokkelen we samen wat.”

is voor mij ontspannen en even
afschakelen. Aan sommige liedjes

Naast muziek luisteren,
wielrennen en sponsoren werven
moet er in huize Tielen ook gewerkt
worden. Een jaar geleden maakte
Sjoerd een carrièreswitch: hij
ruilde de glastuinbouw in voor het
hoveniersvak. “Mijn ouders hebben
altijd een tuindersbedrijf gehad
met sla, augurken en later radijsjes.
Mijn broer Theo (nu 49, red.) en ik
hielpen na school altijd mee. Ik ben
uiteindelijk dezelfde richting op
gegaan als mijn vader. Van 1992,
toen ik van de tuinbouwschool
kwam, tot vorig jaar heb ik altijd in
de glastuinbouw gewerkt tussen
de paprika’s, tomaten, chrysanten,
gerbera’s en andere planten. Ik
wilde echter uit de productieteelt en
zocht een baan waar ik toch buiten
bezig zou zijn.” Zo kwam Sjoerd bij
hoveniersbedrijf Herman Vaessen uit
Maasbree terecht. “Daar doe ik vooral
onderhoudswerkzaamheden. Ondanks
dat de winters nu heel wat kouder zijn
dan in een verwarmde kas, vind ik
het heerlijk om buiten bezig te zijn en
schoffel ik met plezier.”

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

familie
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Pap, ut is good gewees

Jan Teeuwen
Janus

* Helden, 31 juli 1948 † Eindhoven, 5 mei 2019

echtgenoot van Toos Teeuwen-Janssen
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Helden: Suzanne en Ruud
Fleur
Laura
Panningen: Franc en Marjo
Eva
Kai
Beuningen: Kim ♥ en Steven
Nina
Esmée
Familie Teeuwen
Familie Janssen
Karthuizerstraat 2
5988 AS Helden
We willen pap herdenken op zaterdag 11 mei
om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te Helden.
Aansluitend zullen wij als gezin pap begeleiden naar het
crematorium.
Liever geen bloemen, maar een bijdrage in de collectebus
voor de WensAmbulance.
Speciale dank aan de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis afdeling IC in Eindhoven.

Jan(us),
je plotseling en definitieve afscheid hadden we totaal niet verwacht.
Wedstrijdbezoek, feestjes, discussies en vooral 3e helften; deze en
meer activiteiten zullen niet meer zo gezellig zijn, zonder jou.
We zullen je enorm gaan missen Jan.
Diep bedroefd danken we je voor al ’t goeds
dat je hebt gedaan; rust zacht.
Toos, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte gewenst.
Je (voetbal) vrienden:
Jan, Henk, Wiel, Marcel, Erik, Frans, Piet en Nelly, Ed, Jos…

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid

Jan Teeuwen
Jan heeft, in diverse functies, veel voor onze club betekend.
We verliezen in hem een zeer gewaardeerde vrijwilliger en supporter.
Het was de wens van Jan om nog één keer persoonlijk afscheid
te nemen van vv Helden. Op zijn laatste levensdag werd Jan in een
lange erehaag, voor de laatste keer op ons park, verwelkomd.
Nadat Jan, zwaaiend vanuit de wensambulance, enkele rondjes om de
middencirkel had gemaakt, werd hij onder luid applaus uitgezwaaid.
Wij wensen Toos, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
met het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden vv Helden

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.
Alleenstaande dame van gemiddelde
leeftijd is op zoek naar tijdelijke
woonruimte. Tel. 06 10 24 63 75.

Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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

Waar je nu bent kunnen wij niet weten.
We zullen de tijd met jou nooit vergeten.
Je bent bij ons, en toch diep in mij
zo ver weg, en toch…
zo dichtbij.

Moederdagtip! Geef eens een massage
cadeau! Ontspannings-, zwangerschap-,
hotstone-, sportmassage.
www.wellnesspraktijksanne.nl

Na een liefdevolle verzorging hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Sjraar Theeuwen
in de leeftijd van 88 jaar.
Hay
Piet en Door
Neven en nichten
Venlo, 5 mei 2019
Wilhelminalaan 28
5993 AD Maasbree
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 mei om
11.00 uur in het crematorium, Yardenhuis van Venlo, Grote
Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Gezocht WAO’er die het leuk vindt
om tegen vergoeding mee het
ouderenvervoer vorm te geven.
Rijtijden 8-10 & 16-18 uur info Gasterij
Bergerbaan 06 29 18 46 31.
Te koop jonge leghennen
diverse kleuren. R Hermans
Vlasstraat 10 Grashoek. 077 85 02 697
of via whatsapp 06 82 76 53 31.

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

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

Wij danken dokter Janssen en de medewerkers van Groene
Kruis team Maasbree voor de goede zorgen.

Na een liefdevolle verzorging is, zacht en kalm van ons
heengegaan, mijn man, “ozze pap”, schoonvader en
“leeve opa”

Piet Smets
‘Piet van Nellegraad’

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

echtgenoot van

Nel Smets-Huijs
* Maasbree, 1 september 1936

THANATOPRAXIE

† Baarlo, 1 mei 2019

Carrara (Australië): Peter en Farida Smets
Clyde
Koningslust: Hans en Marjo Smets-Wijers
Sharon en Jari
Roermond: Marij en Joep Flendrig-Smets
Steven
Guus
Swalmen: Dorry en Rogér Beurskens-Smets
Robbert
Michiel en Lynn
Dirk
Mitch en Carmen
Piushof 99
5981 VW Panningen

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

De afscheidsdienst heeft dinsdag 7 mei plaatsgevonden.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Te koop gevraagd: Thilot
zaaimachine, 1-rijer en meerrijer.
Bel of app naar 06 27 62 82 20.

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Moederdagactie: ontspannende
voetreflexmassage van 25 min. voor
€10,-. Opbrengst is voor Samenloop
voor Hoop. Info@mandalavoetrelfex.nl
of bel: 077 467 33 81/06 48 71 19 42.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen Frieslander Belana
Bintje aspergekoppen 1kg 2.50
euro. Eigengeteeld en onbespoten
slasoorten koolrabi 0.75 prei en vele
soorten vollegrond- en kasgroenten
van goede kwaliteit en vooral vers.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642

Peet Steeghs-Schreurs
06 38 43 79 56

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Dali Lucker

Kunst
Kunst zal voor iedereen
wel een verschillende betekenis hebben. Ik zou aan jou
kunnen vragen wat kunst voor
jou betekent en jij zou waarschijnlijk iets anders zeggen
dan wat ikzelf vind. Als jij dit
daarna ook nog eens aan
iemand anders zou vragen zou
die waarschijnlijk ook weer
iets totaal anders antwoorden
dan wat je daarvoor gehoord
hebt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dali Lucker
15 jaar
Egchel
Het Bouwens

Wat is je favoriete toetje?
Ik zou niet echt een favoriete toetje
kunnen kiezen, omdat ik best wel veel
toetjes lekker vind. Maar van al die
toetjes vind ik citroen-kwarktaart denk
ik toch wel het lekkerste.
Wat is de slechtste film die je tot nu
toe ooit gezien hebt?
Ik heb tot nu toe nog eigenlijk alleen
maar best wel goede films gezien.
Ik ben namelijk ook niet zo’n filmkijker. Ook kijk ik vaak alleen maar films
die ik leuk vind, dus de kans dat er een
slechte tussen zit, is dan best wel klein.
Heb je ooit eens gespiekt?
Ik heb ooit in de brugklas twee keer
gespiekt, maar daarna echt niet meer.
Ik kon toen maar één dingetje echt
niet onthouden, maar nu zal ik dat
antwoord nooit meer vergeten.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
gekregen hebt?
Voor mij is het beste cadeau dat ik ooit
heb gekregen een ukelele. Ik heb hem
op mijn afgelopen verjaardag gekregen en sindsdien speel ik er bijna elke
dag op.

Wat is je lievelingskledingstuk?
Dit vind ik best een moeilijke vraag,
want ik heb best veel kleren die ik
leuk vind. Als ik dan toch echt een lievelingskledingstuk zou moeten kiezen,
zou ik mijn ‘mom jeans’ kiezen, want
die zitten namelijk heel erg comfortabel en ik voel me er ook fijn in.
Wie is je favoriete docent?
Ik heb eigenlijk meer dan één favoriete docent, maar het grappige is dat
deze docenten geen les geven bij mij
op school. Mijn favoriete docenten zijn
namelijk mijn ‘judo-docenten’.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
De leukste vakantie die ik ooit heb
gehad, is de zomervakantie van een
paar jaar geleden. We zijn toen met
ons gezin met verschillende tussenstops naar onze bestemming
in Oostenrijk gereden. Eén van de
bestemmingen die hierbij hoorde,
was het pretpark Tripsdrill. Ik had er
toen nog nooit van gehoord, maar
uiteindelijk vond ik het wel heel erg
leuk.
Wat is iets dat je nooit meer over
zou willen doen?
Iets wat ik echt nooit meer over zou
willen doen, is mijn kaakbehandeling
of kaakoperatie. Ik vond dit toen echt

helemaal niet leuk en al helemaal niet
comfortabel.
Waarvan word jij enthousiast?
Iets waar ik heel erg enthousiast van
word, is wanneer ik op een podium
sta en gewoon doe wat ik leuk vind.
Dit zou dus zingen, pianospelen of
acteren kunnen betekenen. Iets anders
waar ik ook heel erg enthousiast van
word, is wanneer ik een judowedstrijd
win op ‘ippon’, een heel punt.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Een trend die ik nu echt niet meer
leuk vind, is die van de loombandjes.
ik deed dit een aantal jaar geleden
echt heel erg veel, maar nu doe ik het
helemaal niet meer. Ik heb wel nog
drie volle dozen elastiekjes liggen om
de bandjes mee te maken.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Als ik een superkracht zou kunnen kiezen, weet ik echt heel erg zeker dat ik
voor teleporteren zou kiezen. Hiermee
zou ik overal namelijk heel erg snel
kunnen komen en zou ik ook nooit
meer ergens lang op hoeven wachten.
Wat zou een perfecte dag voor jou
zijn?
Mijn perfecte dag zou uit de volgende dingen bestaan: Ik zou mijn

dag beginnen door eerst lekker lang
uit te slapen, dan zou ik lekker even
muziek gaan maken, daarna zou ik
gaan uit eten en ik zou mijn perfecte
dag eindigen door ’s avonds lekker te
gaan trainen bij de judoclub.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Iets wat nog op mijn bucketlist
staat, is dat ik heel erg graag nog
een keer zou willen optreden op
een festival. Dit lijkt mij namelijk
echt ontzettend leuk om ooit nog
een keer te kunnen doen. Als dit mij
toch niet zou lukken, zou het ook
nog heel erg leuk zijn om een keer
naar de Verenigde Staten op vakantie te gaan.
Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Het eerste dat ik van mijn eigen geld
kocht, zal waarschijnlijk een notitieboekje geweest zijn. Die heb ik
namelijk echt veel te veel, dus de
kans is groot dat dat ook het eerste
was dat ik van mijn eigen geld kocht.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
De laatste keer dat ik iemand geholpen heb, is een aantal dagen geleden geweest. Ik heb deze persoon
toen geholpen met een techniek
van judo te oefenen.

Dit is dan ook weer het
mooie aan kunst. Kunst betekent
voor iedereen iets anders en het
is vaak bij iedereen op een
andere plek te zien. Misschien
ziet een persoon kunst in de
natuur en iemand anders ziet
kunst in een museum met allemaal verschillende schilderijen of
beelden. Mensen vinden vaak
dat iets kunst is wanneer er
misschien hard aan gewerkt is of
wanneer iemand er echt zijn
gevoelens erin heeft gelegd.
Maar uiteindelijk is alle kunst
verschillend en uniek.
Voor mij betekent kunst iets
waar iemand heel erg hard aan
heeft gewerkt en waar je ook
echt hun persoonlijke ‘touch’ in
kunt zien. Ik vind ook dat kunst
in de natuur te vinden is. Het
zachte gefluit van de vogels of
het geruis van de blaadjes is voor
mij kunst. Het beeld van het
zonlicht dat door de bomen
schijnt, is ook een vorm van
kunst.
Of jij nu kunst vindt in de
natuur, de schilderijen, de
muziek of misschien zelfs in iets
wat je gewoon op straat tegenkomt, als het jou het gevoel
geeft dat het echt een kunstwerk
is, hoe het er ook uitziet, dan
komt het altijd goed. Kunst is
namelijk vaak wat jij ervan
maakt, niet iets waarvan anderen zeggen dat het zo is.
Lieke
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4 MEI DODENHERDENKING 2019

Op 4 mei vond de Dodenherdenking plaats in de dorpen Baarlo, Kessel, Meijel,
Maasbree en Panningen. Op deze pagina vindt u een fotoserie van de 4 mei
Dodenherdenkingen.

Baarlo

Peel en Maas

Foto’s door: Leo Kurvers

Maasbree

Kessel

Meijel

Panningen

Foto’s door: Paul Lennaerts

Foto’s door: Peter Sieben

Foto’s door: Jac Willekens
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facebook.com/
hallopeelenmaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 17

Het oorlogsmonument Everlo moet naar het Wilhelminapark verhuizen
De stelling dat oorlogsmonument Everlo naar het Wilhelminapark moet
verhuizen, maakte de afgelopen weken een hoop reacties los. Er werd 200
keer gestemd via Facebook en er kwamen diverse reacties binnen via sociale
media, de mail en de post. De grote meerderheid, 85 procent, is van mening
dat het oorlogsmonument moet staan waar hij staat. Die locatie is prima, vinden zij. Daarbij staat het monument al jaren op die plek. Doordat het aan een
doorgaande weg ligt, komen veel mensen erlangs. En dat is veel waard volgens sommige stemmers. Een verhuizing zou ook onnodig geld kosten. “Het is

juist goed dat er verkeer en veel mensen langs komen. Beter dan weggestopt
in een fijn stil park. Bij mij werkt dat zo als nagedachtenis aan mijn vader”, liet
Anneke Vestjens weten. Ook G en H Schledorn vinden een verhuizing naar het
Wilhelminapark geen goed idee, laten ze weten in een brief. “In het park werd
het monument meer dan eens door vandalen beschadigd. Bovendien werd
het steeds ondergepoept door vogels. Burgemeester Kleingeld heeft, op verzoek van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het monument er kwam,
dit monument daarom laten verplaatsen naar Everlo rond 2004.”

Stemmen bij de Europese verkiezingen
is belangrijk eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Iedere vijf jaar is het mogelijk te stemmen voor het Europees parlement.
Op donderdag 23 mei is het weer zover en kunnen we beslissen wie ons land
gaat vertegenwoordigen in Europa. Bij de vorige verkiezingen was er een
opkomst in Nederland van 37 procent.
Het lijkt misschien ver weg, maar het Europees Parlement kan wel degelijk
grote invloed hebben op ons leven. Zo maakte het parlement gratis bellen en
internetten in de hele EU mogelijk en ook het partnerschapsverlof en vluchtelingenzaken worden Europees beslist. De Nederlandse kandidaten maken daarbij
deel uit van politieke stromingen die in heel Europa te vinden zijn. Die kunnen

er dan samen voor zorgen dat er zaken veranderen. Stemmen heeft dus wel
degelijk zin.
Het is wel zo dat in het Europees Parlement 751 Europarlementariërs zitten,
van wie 26 Nederlanders. Dat valt in het niet bij Duitsland, dat 96 zetels heeft.
De stem van de Nederlandse kiezer lijkt daarom niet heel belangrijk te zijn in
het geheel. Het zou handiger zijn als we niet verplicht op een Nederlander,
maar op wie dan ook in Europa konden stemmen. Dan zouden het echte
Europese verkiezingen zijn.
Stemmen bij de Europese verkiezingen is belangrijk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning > eens 37% oneens 63%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

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

GLASHOUT
VANAF N50Um³DopOvooUrra
ad

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

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

Ingezonden brief

Reactie
op: ‘Waarom
het oorlogsmonument
Houthandel
& Timmerbedrijf
in Everlo
moet’
Renewel/niet
van Ophoven blijven
v.o.f.
Graag wil ik reageren op de ingezonden brief van Harry Bouten uit
Panningen over ‘Waarom het oorlogsmonument in Everlo wel/niet
blijven moet’.
Het monument is nu ingesloten
door wegen, men raast er voorbij.
Vrijwel niemand kan zo oorlogsslachtoffers rustig gedenken. De schrijver
stelt dat het gedenkteken nu op een
plaats staat met grote symbolische en
historische waarde. De onderbouwing
waarom de locatie aan de Steenstraat,
dicht tegenover zijn woning, van
onschatbare waarde is, ontbreekt.
Dat de Everlose Schans uit 1572 in
verband wordt gebracht met de oorlog, is misleidende non-informatie.
Het gedenkteken an sich, en niet de

locatie, is een historisch en symbolisch
iets. De bewering dat de locatie deel
uitmaakt van een beschermende cirkel van huizen, waar als het ware een
ridder te zwaard zijn herdenkingsbelang verdedigt, is prietpraat. Meer van
belang zou zijn of er op de huidige locatie mensen in de oorlog zijn gedood.
Verder mis ik de betrokkenheid
van de schrijver met de nabestaanden
van alle slachtoffers binnen de huidige gemeente Peel en Maas. Waarom
Panningen benadrukt wordt? Misschien
omdat de locatie toevallig tegenover

de woning van schrijver ligt?
Een vergelijking met de Arc de
Triomphe is wat al te potsierlijk en
getuigt van weinig historisch besef. De
schrijver trekt de vergelijking zelfs zo
ver door, dat het niet ondenkbeeldig
lijkt dat ook de woning van hem tot
ons cultureel erfgoed zou kunnen gaan
behoren.
Kostenbesparing is eveneens geen
argument tegen verplaatsing. Het
gedenkteken gaat sowieso aangepast
worden, voor de 75-jarige herdenking
volgend jaar. Wel zo efficiënt en economisch als het dan meteen naar een
betere locatie wordt verplaatst.
Mijn advies: met ‘common sense’
het gedenkteken verplaatsen naar

een meer serene en centrale plek,
het Wilhelminapark, waar veel meer
mensen, met name te voet, het
gedenkteken rustiger tot zich kunnen nemen. Zonder dat ogen vanuit
omliggende woningen direct daarop
toezien. Een replica op de plaats van
de oude locatie is in dit perspectief
verspilling van belastinggeld.
De schrijver zal vanuit zijn huis
een paar honderd meter verder
moeten gaan om een en ander te
overdenken, wellicht een gang naar
Canossa. Maar dat kleine, nobele
offer moet dan maar gebracht worden, in het algemeen belang. Dat
zou een echte ridder sieren.
M. Duysens, Helden

Brrr...lente?
Het begon helemaal niet
slecht. Natuurlijk verwacht ik
niet meteen dat er alleen nog
maar volop zon is, maar de
afgelopen week was toch wel
een ijskoude douche. Ik had
het eerste terrasje in de zon al
meegepakt, was enthousiast
aan de tuin begonnen en met
mei in aantocht kon ook de
winterkleding wel in de kast.
Want zó koud zou het toch niet
meer worden?
De eerste week van de
meivakantie was ook prima.
We waren dan ook zo veel
mogelijk buiten te vinden.
Maar nu trekt april z’n wil
gewoon nog door in mei, met
zelfs een poolwind als toetje.
De haard brandt inmiddels weer
gezellig, want die extra warmte
is nodig. Dekentjes liggen her
en der verspreid en de wintertrui wordt toch nog even uit de
kast getrokken. Op tafel ligt een
legpuzzel, iets wat ik normaal
vooral in de herfst en winter
doe. Maar vandaag past dat
ook. In plaats van verfrissende
drankjes drinken we warme
chocomel. Ach, het heeft ook
wel wat.
Stiekem hoop ik dat de
vooruitzichten snel beter worden. Want hoe leuk zou het zijn
om met Moederdag erop uit te
trekken en te gaan picknicken?
Liefst buiten in de zon, maar
voorlopig ziet het ernaar uit dat
het een binnenfeestje wordt.
Misschien niet eens zo’n slecht
idee. In ieder geval worden het
dan geen ‘zandwiches’ omdat
hond Luna iets te enthousiast
naast ons is gaan graven.
Eerst samen hapjes maken,
meubels aan de kant, dekens en
kussens op de grond en genieten maar. Tenslotte is het
belangrijkste dat je samen bent.
Zo gaan we het doen. Ik kan
niet wachten om hun verraste
gezichten te zien, want dit gaan
ze zeker leuk vinden.
En met de lentezon moet ik
gewoon geduld hebben.
Ik geniet wel extra als het weer
zover is.
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gemeente

nieuws

week 19 / 09 mei 2019 / Informatie van en over de gemeente

Verkiezingen 2019
Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Wie mag stemmen?
• u bent op 9 april 2019 ingeschreven (lees: woonachtig) in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente Peel en Maas;
• u bent op 23 mei 2019 achttien jaar of ouder;
• u hebt de Nederlandse nationaliteit;
• u hebt de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
en u hebt zich uiterlijk 9 april 2019 bij de gemeente geregistreerd
als kiezer voor de Europese Parlementsverkiezingen;
• u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in de lidstaat waarvan u
onderdaan bent.

16 en 24 mei 2019

Gewijzigde dienstverlening
Donderdag 16 mei zijn de balies Burgerzaken tot 13:00 uur geopend.
Het is mogelijk documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en, rijbewijzen, uittreksels) aan
te vragen of af te halen tot 13.00 uur. Aangifte van overlijden of geboorte is mogelijk tot
13.00 uur. Voor de overige dienstverlening zijn we geopend tot 17.00 uur.
Vrijdag 24 mei zijn we tot 13.00 uur geopend en is er vanaf 13:00 uur geen gemeentelijke
dienstverlening mogelijk.
Bibliotheek
De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Stempas en kandidatenlijst
U heeft uw persoonlijke stempas thuisgestuurd gekregen. Met deze stempas kunt u in elk
stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. De kandidatenlijsten
(één per huishouden) worden op donderdag 9 mei bezorgd.
Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het Huis van de Gemeente.
• Lever het schriftelijk verzoek uiterlijk 20 mei 2019 in. Het formulier kunt u downloaden
via de website www.peelenmaas.nl.
• Persoonlijk moet het verzoek uiterlijk op 22 mei 2019 om 12.00 uur zijn gedaan bij de
medewerkers van het cluster Burgerzaken. Let op: maak wel een afspraak.
Dit kan telefonisch 077-306 66 66!
Aanvragen kiezerspas
Inwoners van Peel en Maas kunnen stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas.
Voor het stemmen in een andere gemeente in Nederland, moet u een kiezerspas aanvragen.
• Bij het Klant Contact Centrum (KCC), cluster Burgerzaken van de gemeente haalt u kosteloos het
formulier op voor het verzoekschrift om in een willekeurig stembureau uw stem uit te brengen.
U kunt het formulier ook downloaden via de website www.peelenmaas.nl;
• lever als kiezer het verzoekschrift en de stempas uiterlijk op maandag 20 mei 2019 in.
Mondeling kan dit tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. U moet dan uw stempas overleggen;
• een eenmaal verstrekte kiezerspas wordt bij verlies niet vervangen. Neem als u gaat stemmen
uw kiezerspas en een geldig identiteitsbewijs mee. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet
stemmen.
Stemmen bij volmacht
U kunt bij deze verkiezingen ook bij volmacht stemmen. Daarbij geldt het volgende:
• bij het KCC van de gemeente haalt u kosteloos het formulier op om bij volmacht te stemmen; u
kunt dit formulier ook downloaden via onze website www.peelenmaas.nl;
• lever als kiezer het verzoekschrift uiterlijk maandag 20 mei 2019 in bij gemeente waar u op
9 april 2019 als kiezer staat geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt;
• degene die als gemachtigde optreedt, moet op 9 april als kiezer zijn geregistreerd;
• bij goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en een
volmachtgever kan de volmacht niet intrekken of zelf zijn stem uitbrengen.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming mag uw
identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Kandidatenlijst in braille/gesproken woord
In het stemlokaal in het Huis van de Gemeente in Panningen (stemdistrict 1) is een kandidatenlijst
in braille aanwezig. Ook hebben wij een gesproken versie van de kandidatenlijst.
Wilt u deze speciale kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel, vraag het dan aan één van
de stembureauleden.

Opfriscursus verkeerskennis
senioren
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden want dat geeft ons vrijheid.
Vooral als we wat ouder worden vraagt het drukke verkeer steeds meer van onze
aandacht. Hoe zorgt u dat u mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan nu meedoen aan de Opfriscursus Verkeerskennis van
Veilig Verkeer Nederland. RMO Noord-Limburg organiseert samen met de seniorenverenigingen
een driedaagse opfriscursus voor ervaren bestuurders in Panningen. Ook is er de mogelijkheid
om u aan te melden voor een individuele praktijkrit in uw eigen auto. Meer informatie hierover
ontvang u tijdens de cursus.
De cursus is op
Donderdag 13, 20 en 27 juni 2019 om 13.30 - 15.30 uur in Panningen

StemWijzer
U kunt uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen via stemwijzer.nl.

Kosten
De eigen bijdrage voor de driedaagse cursus is € 8,00 en u wordt alle drie de dagen verwacht.

Uitslag
De (voorlopige) uitslagen maken we bekend als de stembussen in alle lidstaten in Europa zijn
gesloten (om beïnvloeding te voorkomen). Op zondag 26 mei vanaf 23.00 uur leest u op onze
website de voorlopige uitslag op partijniveau. Onze gemeente doet mee aan het experiment
Centraal tellen. Op maandag 27 mei worden vanaf 8.30 uur de stemmen op kandidaatsniveau in
De Heuf geteld. In de loop van de dag publiceren we deze uitslagen samen met het proces-verbaal
op www.peelenmaas.nl en liggen ze voor iedereen ter inzage in het Huis van de Gemeente.

Aanmelden
Bent u inwoner van de gemeente Peel en Maas en wilt u uw verkeerskennis opfrissen?
Meld u dan vóór 27 mei aan voor de opfriscursus via www.vvn.nl/opfrisnoordlimburg
of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.

Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken, neem contact op met de medewerkers
van het KCC, cluster Burgerzaken of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Meer informatie
U ontvangt een week voor de start een bevestiging met meer informatie over de locatie
en het tijdstip.

Het aantal deelnemers aan de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen.
Schrijf je daarom op tijd in want vol=vol!
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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

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

Nu in onze digitale kavelwinkel:
kavels Piushof te koop!
www.peelenmaas.nl/kavelwinkel

Cleopatra, Passie voor Lingerie is in de regio Noord-Limburg en daarbuiten al 28 jaar
een begrip op het gebied van lingerie, nacht- en badmode. Kwaliteit, professionaliteit
en klantgerichtheid kenmerken onze winkel; deze aspecten staan bij ons hoog in het
vaandel. Merken als Marie Jo, Prima Donna, Chantelle, Tommy Hilfinger maken deel
uit van ons uitgebreid assortiment. Wij adviseren vrouwen in alle leeftijden, in alle
maten en vormen op het gebied van lingerie, nacht- en badmode. Ook voor mannen
hebben wij een ruime keuze in onderkleding, nacht- en badmode.

Wij
zoeken
jou!

Wij zoeken jou!

Wij bieden jou:

Een enthousiaste, toegewijde en ervaren
verkoopster, die kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel heeft staan. Die met ons, onze
passie verder vorm wil geven. Iemand die
oprechte interesse heeft in onze klanten,
die goed kan luisteren naar de wensen
van onze klanten en deze kan vertalen
naar een persoonlijk en perfect stylingadvies. Jij hebt ervaring in advisering en
verkoop van mode en een vriendelijke
uitstraling. Je bent een teamplayer die
ook zelfstandig kan werken met een
eerlijke en open houding en ambitie
heeft om zich verder te ontwikkelen.
Je kunt snel schakelen, bent creatief en
neemt graag initiatief, je bent accuraat en
hebt geen 9-tot-5-mentaliteit. Je hebt een
opleidingsniveau op minimaal mbo.

Een heel afwisselende, boeiende en uitdagende baan waarin je deel gaat uitmaken
van een gedreven en trots team.
Jouw werkomgeving is een prachtige winkel
in het centrum van Horst.

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties
Bel of app: 06 20 41 45 01

Een heel diverse klantengroep aan wie jij
jouw persoonlijke aandacht kunt en mag
geven. En dat in een dienstverband van
16 tot 24 uur per week met bijbehorende,
branchegerelateerde salariëring.

Is jouw
belangstelling gewekt?
Stuur dan je motivatiebrief met CV en
recente foto naar info@cleopatralingerie.nl
of Kerkstraat 20a, 5961 GD Horst.

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

reiniging
actie geldig
tot 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kinderraad: aan de scholen
Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we groen licht van het college
van burgemeester en wethouders voor het oprichten van een kinderraad. Wij zijn hier heel blij mee, evenals de andere initiatiefnemers
Pascal Ueberbach en Sam van de Bovenkamp.
De kinderraad is bedoeld om
kinderen in een vroeg stadium te
interesseren voor politiek en hen
beter bij de politiek te betrekken.
De kinderraad kan advies geven aan
de gemeenteraad over zaken die

kinderen aangaan. Of plannen bedenken die voor kinderen van belang zijn.
We verwachten een verfrissende wisselwerking.
Binnenkort hebben we een eerste
bijeenkomst met de klankbordgroep.

Hierin zit een aantal leerlingen dat
zich heeft opgegeven om mee te denken, en enkele vertegenwoordigers
van het gemeentebestuur. We gaan
het straks ook samen doen, dus is
het belangrijk dat de samenwerking
in een pril stadium begint. Overigens
is het niet zo dat de kinderen uit de
klankbordgroep automatisch in de kinderraad komen.
Tot vrijdag 17 mei kunnen de

scholen zich opgeven. We roepen ze
dan ook op dit te doen, zodat we een
mooie afspiegeling hebben uit alle
kernen van de gemeente. Na 17 mei is
er een informatieavond voor de scholen. Het programma volgt nog. Op de
Facebook-pagina Kinderraad Peel en
Maas blijft u op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
Suzan Hermans en Karin Jacobs,
raadsleden VVD Peel en Maas

Wonen in Peel en Maas
Onlangs heeft het CDA ingestemd met de nieuwe kaderstelling
‘vitaal wonen’. In feite de nieuwe woonvisie van de gemeente.
Een belangrijke vervolgstap voor een toekomstbestendige woningmarkt in Peel en Maas.
Deze nieuwe kaderstelling
past bij de huidige tijd en markt.
In het coalitieakkoord hebben we
met elkaar afgesproken dat we ons
niet meer laten leiden door krimp,
maar dat we gaan voor groei. De
markt moet woningen en woonvor-

men bouwen voor bijvoorbeeld onze
ouderen én jongeren. De gemeente
moet de ruimte geven. En we zien ook
dat er in diverse dorpen volop wordt
gebouwd.
Wettelijk gezien moet voor elk
nieuw woonplan de behoefte wor-

den onderbouwd. Dat is altijd zo
geweest en dat is nu ook van toepassing. Er loopt nu een onderzoek naar
de woonbehoefte in Peel en Maas.
Wordt vervolgd dus. Het CDA gelooft in
de groeikansen. Hier zetten we graag
samen met u de schouders onder. Het
jaar 2019 blijft wat ons betreft dus het
jaar van de woningbouw.
Sandy Janssen,
Angela van Roij en Roel Boots,
raadsleden CDA Peel en Maas

Wens inwoners Baarlo in vervulling
Vraag een gemiddelde toerist waaraan hij denkt bij Nederland. Tulpen,
kaas en wiet zullen genoemd worden, maar ook fietsen. Niets meer
Nederlands dan fietsen. Voor sommigen een heerlijke manier van ontspanning. Voor anderen vooral ook nuttig of noodzakelijk. In totaal fietsen
we per jaar 15 miljard kilometers. Waarvan ook veel in Peel en Maas.
Vanuit Baarlo was er al langer
behoefte aan een veiligere fietsroute tussen het dorp aan de ene
kant van de Napoleonsbaan, naar
de voetbalvelden aan de andere
kant van deze weg. Deze wens is

meerdere malen uitgesproken door
het dorp en recent opnieuw vastgelegd in het Dorpsontwikkelingsplan
2018-2021. Nu moeten fietsers van en
naar de voetbalvelden over de drukke
Bong fietsen, waarbij ze zich op de rij-

baan bevinden. Er ligt nu een collegebesluit om te komen tot een nieuwe
fietsverbinding.
Deze nieuwe fietsroute loopt via
autosloperij Nass richting Kuukven
en dan naar de voetbalvelden.
Ter hoogte van de voetbalvelden
moet deze aansluiten op de weg
De Meeren om ook scholieren richting Panningen te faciliteren. Het is
niet alleen een verbinding vanuit het
oude deel van het dorp naar de voet-

balvelden, maar ook de jeugd vanuit
Kuukven kan hier gebruik van maken
om naar basisschool en sporthal te
gaan. Nadat de nieuwe fietsverbinding er ligt, waarvan ook voetgangers
gebruik kunnen maken, neemt het
aantal fietsers op de Bong naar verwachting met 25 procent af.
Lokaal Peel en Maas is natuurlijk erg blij met de volharding van
dorpsoverleg, bewoners en voetbalclub. Bij de recente kennismaking

van het dorpsoverleg met wethouder Mestrom van onze partij is er
aangedrongen op daadwerkelijke
realisatie. Ambtelijk is het daarna
voortvarend opgepakt en daardoor
wordt er nu werk gemaakt van deze
verbinding. Veilige, leefbare kernen.
Dat is wat voor Lokaal Peel en Maas
belangrijk is.
Sander Janssen,
raadslid Lokaal Peel en Maas
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Bijzonder Mobiel 4 Daagse

Met de handbike naar
de fietsvierdaagse
Dit jaar is het voor de eerste keer mogelijk om deel te nemen aan de Bijzonder Mobiel 4 Daagse (BM4D).
Parallel aan de bekende Fiets4Daagse De Peel richt de nieuwe stichting zich volledig op handbikers en andere
aangepaste fietsmiddelen. De twee fietsevenementen werken nauw samen, maar volgen allebei een andere
route. Het startpunt van de handbikers ligt in Meijel. De beide fietsevenementen vinden plaats op dinsdag 9 tot
en met vrijdag 12 juli.
elkaar te laten lopen. Zo start BM4D
een uur later en overlappen de
routes nergens. “We hebben nauw
samengewerkt met de F4D”, vertelt
Gea. “We zijn uitgegaan van de
routes van vorig jaar. Die zijn we
allemaal nagereden om te kijken of
het wegdek vlak en breed genoeg
was en of er geen paaltjes op staan
waar handbikers niet door kunnen.
Waar nodig is de route aangepast.”
De routes van de BM4D zijn 30
kilometer lang.
De route aanpassen was echter
niet het moeilijkste dat geregeld
moest worden, aldus Gea. Zo is het
mogelijk om naast het deelnemen
aan het fietsevenement ook een
overnachting te boeken bij de
stichting. “We hebben een ruime,
gelijkvloerse groepsaccommodatie
gevonden en een fietsenstalling
geregeld in Meijel, zodat de fiets
niet elke keer mee terug hoeft.
Ook hebben we parkeerplaatsen
in de buurt van startpunt
gemeenschapshuis D’n Binger
gereserveerd. De BM4D begint
namelijk een uur later dan de de F4D
en anders zijn alle parkeerplaatsen
al bezet.”

‘We krijgen advies en
praktische hulp’

Gea Roza, woonachtig in Neerkant,
ontving jarenlang deelnemers van
de Rolstoelmeerdaagse in Deurne.
Dat evenement hield echter op te
bestaan. Roza vond het zo jammer
dat ze besloot in Meijel mede-organisatoren te zoeken en het evenement
nieuw leven in te blazen. Ze vond al
snel de juiste mensen en benaderde
Stichting Fiets4Daagse De Peel. Het
fietsevenement besloot medewerking
te verlenen aan de nieuwe vierdaagse
die parallel aan de reguliere variant
plaatsvindt.

‘Karrensporen zijn
lastig te volgen’
Fiets4Daagse De Peel bestaat
al vele jaren en is een begrip onder
de fietsers in de regio. Vanuit vier
punten, Deurne, Stiphout, Weert
en Meijel, is het mogelijk om vier
dagen lang te vertrekken voor een
mooie fietsroute. Iedereen die
aan de inschrijftafel kan komen, is
welkom om mee te doen. De route
zorgde echter soms voor problemen,
legt Gea uit. “Een ongelijk wegdek
zoals kinderkopjes is voor een
handbiker onaangenaam rijden. Ook
karrensporen zijn lastig te volgen met
een handbike, omdat je drie wielen
hebt. Twee wielen vallen buiten het
spoor. Daarnaast kunnen paaltjes voor

onaangename verrassingen zorgen.”
Volgens Gea komen er ieder jaar
vragen binnen bij de organisatie
over het meedoen aan de vierdaagse
met een aangepaste fiets. “De F4D
is erg blij dat er vanaf dit jaar een
echte, passende oplossing komt.
Handbikers kunnen meedoen zonder
zorgen.” Stichting Mobiel 4 Daagse
kreeg al verschillende reacties op
het initiatief. “We hoorden van een
aantal deelnemers dat ze meteen zijn
begonnen met trainen toen ze van ons
initiatief hoorden.”
Omdat het allemaal wat druk
zou worden bij het begin en tijdens
het fietsen, werd besloten om de
twee fietscategorieën niet door

Er zijn dus aparte routes en
aparte stichtingen, maar toch kunnen de twee initiatieven niet los van
elkaar gezien worden. Zo krijgen
de deelnemers aan en de organisatie van de BM4D op alle gebieden
steun van Stichting Fiets4Daagse De
Peel. “We krijgen advies en praktische hulp”, aldus Gea. “Onze deelnemers liften bijvoorbeeld mee op
de pechhulp, EHBO, versnaperingen,
loterij, muziek en gezelligheid tijdens de reguliere F4D. De beleving
is hetzelfde bij beide vierdaagsen.
De deelnemers fietsen alleen een
andere route.”
Opgeven voor de Bijzonder
Mobiel 4 Daagse en de overnachting is nog allebei mogelijk. Kijk voor
meer informatie op www.bijzondermobiel4daagse.nl
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Dorpscoöperatie

Steingood Beringe
informatieavond
Dorpscoöperatie Steingood Beringe houdt op maandag 13 mei een
informatieavond. Aan bod komen alle zaken die momenteel in het dorp
spelen, zoals Historisch Beringe, zonnepark De Schorf, de viering van 75
jaar bevrijding en nieuws vanuit de werkgroepen.
Vanuit Historisch Beringe wordt er
bijvoorbeeld gepraat over een historisch boek dat vrijwel klaar is om naar
de drukker te gaan, maar waar wel
nog naar hulp voor wordt gezocht.
De laatste informatie omtrent zonnepark De Schorf komt aan bod en het
75-jarige jubileum van de bevrijding

wordt gevierd met een concert, theatervoorstelling en expositie. Daarover
wordt tijdens de avond gesproken.
Verder komen alle werkgroepen langs
om hun nieuws door te geven. De
bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe
en begint om 19.30 uur.

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV
in Melderslo zoeken wij een:

Huisvestingsmedewerker

m/v

De medewerker gaat een uitdaging niet uit de weg
en is een echte aanpakker. Het is een veelzijdige functie
met werkzaamheden op het gebied van huisvesting,
beheer en onderhoud.
De functievervuller is verantwoordelijk voor het
zelfstandig verrichten van (preventieve) onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan installaties en gebouwen.
Daarnaast signaleert, meldt en verhelpt de functievervuller
storingen en voert per dag meerdere controles uit (hygiëne,
alarm en waterplan). Verdere werkzaamheden zijn onder
andere het onderhouden van de groenvoorziening en enkele
schoonmaakwerkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats op verschillende
huisvestigingslocaties van arbeidsmigranten in en rondom
Melderslo. De functievervuller heeft geregeld contact met
de arbeidsmigranten om zo een bijdrage te leveren aan hun
wooncomfort.
Wij vragen:
· een enthousiaste kandidaat die zelfstandig kan werken
met een oplossend vermogen;
• no-nonsense mentaliteit;
• technisch inzicht;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• bezit van rijbewijs B (BE is een pre).
Wij bieden:
bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een parttime dienstverband (20 uur per week, in de
toekomst is uitbreiding van uren mogelijk). Aanvangssalaris
is conform de CAO voor de Open Teelten.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen
naar marcel@driessenblueberries.nl, ter attentie van
Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Twee nieuwe routes

Jeugdvierdaagse Peel en Maas
Vier dagen wandelen door de kernen van Peel en Maas kan weer vanaf woensdag 19 juni. Dan vindt de 54e
editie plaats van de Rabobank Jeugdvierdaagse. De routes van de eerste twee dagen zijn dit jaar vernieuwd.
De voorinschrijving is op woensdag 22 en donderdag 23 mei in Panningen en Maasbree.
Elk jaar doen er ongeveer
2.500 wandelaars mee aan het wandelevenement, dat bestaat uit drie
routes. Dit jaar zijn de routes van de
eerste twee dagen helemaal vernieuwd. Deelnemers kunnen kiezen
uit afstanden van 5, 10 of 15 kilometer en meedoen als groep of individu.
De routes lopen grotendeels over verharde wegen en grind- of zandwegen
en onderweg is er een rustplaats waar
deelnemers een gratis versnapering
krijgen. Vanwege werkzaamheden

aan het Wilhelminaplein is de parkeerplaats Ringovenpark aan de Kerkstraat
in Panningen de startplaats dit jaar.
Op woensdag, donderdag en vrijdag starten de eerste wandelaars om
18.00 uur, op zaterdag om 14.30 uur.
Het startbureau is gevestigd in café
Dotje op de Markt in Panningen.
De voorinschrijving voor de vierdaagse is op woensdag 22 en donderdag 23 mei. Inschrijven kan beide
dagen tussen 19.00 en 20.30 uur
op Beatrixstraat 10 in Panningen

of Cederstraat 4 in Maasbree.
Daarna volgt inschrijving via
www.jeugdvierdaagsehelden.nl
Wandelaars die liever langere
afstanden wandelen, kunnen op
zaterdag 22 juni meedoen met de
dagwandeltocht. Deze tocht heeft
afstanden van 5, 10 en 15, maar
ook 25 of 40 kilometer. Starten kan
vanaf 07.30 uur vanaf café Dotje in
Panningen. Kijk voor meer informatie
over deze tocht op de website van de
Jeugdvierdaagse Helden.

Breetanque wint van Horst
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesclub Breetanque
De jaarlijkse uitwisseling tussen Breetanque uit Maasbree en JBC Horst vond plaats op dinsdag 30 april. In de
finale versloeg het duo Broer Bruijnen en Hannie Bischofs de jeu-de-boules-spelers uit Horst.

Oefentraining

Wandelvoetbal
in Beringe
Voetbalvereniging BEVO uit Beringe organiseert op donderdag
16 mei een oefentraining wandelvoetbal op sportpark Hookervenne in
Beringe. Er kan dan kennisgemaakt worden met de sport, die ook wel
walking football wordt genoemd, en geschikt is voor mensen die niet
meer willen of kunnen rennen.
De Beringse voetbalvereniging
is sinds dit jaar samen met Stichting
Beringe Buiten bezig om het walking
football, of wandelend voetbal,
te introduceren en promoten
in de gemeente Peel en Maas.
Ook voetbalvereniging RKMSV Meijel
biedt de sport aan. Bij wandelend
voetbal spelen twee teams van zes
personen op een klein grasveld en
proberen ze te scoren in een doel
zonder keeper. Er is geen lichamelijk
contact tussen spelers en er mag
niet worden gerend. “Je hoeft niet
per se te hebben gevoetbald om aan
deze bewegingsvorm mee te kunnen

doen”, aldus voetbalvereniging
BEVO. Om mensen kennis te laten
maken met de sport, wordt er op
donderdag 16 mei een oefentraining
georganiseerd op sportpark
Hookervenne in Beringe. Deze
begint om 20.00 uur. Bij voldoende
deelnames wordt er op zondag
19 mei ook nog een wedstrijdje
of toernooitje georganiseerd.
Neem voor meer informatie over
de oefentraining of om aan te
melden contact op met Henk
Truijen via henktruijen@hetnet.nl of
06 48 48 14 59. Aanmelden kan tot
dinsdag 14 mei.

IVN Helden

Telling wilde
bloemen en planten
De diverse soorten wilde bloemen en planten van dit jaar worden
donderdag 16 mei weer in kaart gebracht. Dan vindt weer een inventarisatie plaats, georganiseerd door natuureducatieorganisatie IVN
Helden. Dit keer wordt er bij De Horsten en LOG Egchel geteld.

Sjak Meuwissen, Leo Daniels, Broer Bruijnen en Hannie Bischofs
Van JBC Horst waren 19 leden
aanwezig en van Breetanque 33
leden. Na drie rondes waren er
uiteindelijk zeven spelers met ieder

drie gewonnen wedstrijden over.
De finale werd gespeeld door de
koppels Broer Bruijnen met Hannie
Bischofs van Breetanque en Sjak

Meuwissen en Leo Daniels van JBC
Horst. Het koppel van Breetanque
wist uiteindelijk de finale te winnen
met 13-3.

Competitie ten einde voor
Bree 4.5
Door: Jo van der Sterren, schietvereniging Bree 4.5
Voor de schutters van Bree 4.5 uit Maasbree zit de competitie erop. De einduitslagen zijn onlangs bekendgemaakt. Van alle tien geschoten wedstrijden dit seizoen, tellen de acht beste mee. De verschillen waren soms
klein en er werden een gouden en zilveren medaille behaald.
In de B-klasse eindigde Jan
Manders op een achtste plaats met
een gemiddelde van 292,00 ringen.
Dit was gemiddeld maar 1,33 ringetje minder dan de nummer 1. Hay
Geerarts sloot af met een tiende
plaats en een gemiddelde van 289,75
ringen.
Truus Wijnen werd in de C-klasse
vierde met een gemiddelde van
286,63 ringen, gevolgd door Lei

Janssen met gemiddeld 286,25 ringen.
De verschillen in deze klasse waren
bijzonder klein. Peter Nelissen kwam
uit op een gemiddelde van 283,38 en
eindigde daarmee op een elfde plaats.
De D-klasse werd bovenin gedomineerd door schutters van Bree 4.5.
Fun Linssen stak met kop en schouders
boven de rest uit en won de gouden medaille met een fraai gemiddelde van 282,88. Het zilver was voor

Jan Seelen die op eerbiedige afstand
eindigde met gemiddeld 279,63 ringen. Jeanne Linders werd achtste met
gemiddeld 266,00 ringen en Jo van der
Sterren eindigde een plaats lager met
264 gemiddeld.
Vermeldenswaardig is nog wel dat
de winnaar in de A-klasse geen enkele
misser had en met 240 schoten 2.400
ringen behaalde. Een gemiddelde van
300 dus.

Open Tennistoernooi Beringe
Tennisvereniging BEVO uit Beringe organiseert voor de twaalfde keer het 17+ Open Tennistoernooi. Deze
vindt dit jaar plaats van maandag 24 tot en met zondag 30 juni in de onderdelen 4 tot en met 8.
Wie mee wil doen aan het tennistoernooi, kan zich inschrijven in de
onderdelen 4, 5, 6, 7 en 8 voor dames-,
heren- en gemengd dubbel. Zowel 17+

als 50+ kan meedoen. Het onderdeel
4 is nieuw dit jaar. Het tennistoernooi
wordt afgesloten met een feestavond
op vrijdag 28 juni. Op zondag 30 juni

vindt vervolgens de prijsuitreiking
plaats en is er een tombola.
Aanmelden kan tot dinsdag 11 juni
via www.mijnknltb.toernooi.nl

De florawerkgroep van IVN
Helden maakt elk jaar tijdens
het bloeiseizoen meerdere keren
de balans op van soorten wilde
bloemen en planten. Dit wordt
gedaan op verschillende plekken
in de gemeente Peel en Maas.
Het doel van de inventarisatie
is de soorten in kaart brengen

en de resultaten vergelijken met
waarnemingen van voorgaande
jaren. Op donderdag 16 mei
wordt er geteld bij De Horsten en
LOG Egchel. Wie mee wil tellen,
wordt verzocht om 19.00 uur op
het verzamelpunt te zijn op de
kruising Melkweg en De Horsten
in Egchel.

Fokker zoekt Ruiter

Presentatie jonge
ruiters en paarden
De tweede lichting jonge ruiters en jonge paarden van het project
Fokker zoekt Ruiter wordt maandag 13 mei gepresenteerd bij Hippisch
Centrum De Vosberg in Panningen. Er worden demonstraties gegeven
en er vindt een presentatie plaats van videometingen die zijn gemaakt
om de houding en zit van de combinaties te verbeteren.
Het is de tweede jaargang
voor het project Fokker zoekt
Ruiter, dat door fokverenigingen
Studieclub Ysselsteyn en
Rijpaardenfokvereniging Limburg is
opgezet met toezicht van Stichting
Sportpaardenfokkerij Limburg. Dit
jaar werd er ook samengewerkt
met de opleiding Hippisch College
Limburg van Citaverde College. De
activiteiten van het project vinden
plaats in de Panningse manege De
Vosberg.
Het doel van Fokker zoekt
Ruiter is zowel het trainen van
jonge paarden, als jonge ruiters

opleiden tot een hoger niveau.
De betrokken partijen zorgen voor
de begeleiding van de combinaties
die worden gevormd.
Op de eindpresentatie worden
de combinaties van het seizoen
2018/2019 gepresenteerd en
geven ze een demonstratie van
wat ze de afgelopen maanden
geleerd hebben. Ook is er
een korte presentatie van de
videometingen die Equinolab heeft
gemaakt, waarmee de houding en
zit van de combinaties kan worden
verbeterd. De presentatie begint
om 19.30 uur.
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Rotonde en betere verlichting

Bijeenkomst over aanpassen het ‘Heljes Pedje’
Bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden vindt zaterdag 11 mei een bijeenkomst plaats waarbij het
‘Heljes Pedje’ in Helden besproken wordt. Een werkgroep werkt aan het aanpassen en veiliger maken van het
pad en nodigt Heldenaren uit om hierover mee te komen praten.
De werkgroep ‘Heljes Pedje’ wil
het pad aanpassen dat de Heldense
dorpskern met de Heldense Bossen en
camping De Heldense Bossen verbindt.
Het pad loopt langs bos- en tuindersgebied, De Koeberg, de blokhut van Jong
Nederland, de oude meisjesschool en
gemeenschapshuis Kerkeböske tot aan
‘t Café (voormalige discotheek Apollo)
in Helden. “We willen ervoor zorgen
dat de inwoners, toeristen en recreanten er op een veilige, ontspannende

manier kunnen wandelen en fietsen”,
aldus de werkgroep.
Er zijn plannen om een rotonde
aan te leggen bij gemeenschapshuis
Kerkeböske, waar de Kesselseweg,
Mariaplein en de Kloosterstraat bij
elkaar komen. Dit om ervoor te zorgen dat automobilisten er minder snel
rijden. Ook wil ze het ‘Heljes Pedje’
beter verlichten en er speelplaatsen
of speelvelden bij aanleggen, het pad
autovrij maken vanuit de Kloosterstraat

en Nachtegaalstraat en de fietsers en
voetgangers van elkaar scheiden.
Volgens de werkgroep ‘voorbereiding Heljes Pedje’ zijn zowel
gemeente Peel en Maas als de betrokken grondeigenaren, jeugdleden van
Jong Nederland Helden en de schooljeugd enthousiast over het plan.
De bijeenkomst op zaterdag
11 mei vindt plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en duurt
van 10.00 tot 12.00 uur.

Internationale gasten
in Beringe
Ter voorbereiding op het 5xBeringen Treffen in Beringe in juli komen in het weekend van vrijdag 10 tot en
met 12 mei delegaties van alle deelnemende dorpen naar Nederland. Tijdens het Top-Treffen komen zo’n honderd gasten uit de zeven deelnemende dorpen om te vergaderen, activiteiten en gezellig samen te zijn.
Het 5xBeringen Treffen vindt dit
jaar voor de vierde keer plaats in het
Nederlandse Beringe. In totaal doen
er zeven dorpen uit vijf landen mee
aan het treffen. De dorpen met de
naam Beringen of een variant daarvan uit Duitsland (drie dorpen), België,
Zwitserland, Luxemburg en Nederland
strijden dan in een spel zonder
grenzen met elkaar om de winst.
Verder zijn er feestavonden om ervoor
te zorgen dat mensen uit verschillende landen elkaar ontmoeten en
onderlinge contacten te bevorderen.

Het evenement vindt plaats van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. Op vrijdag 10 mei worden de afvaardigingen
van de dorpen in de loop van de middag verwacht in Beringe. ’s Avonds is
er een informele bijeenkomst om bij
te kunnen praten. Op zaterdagochtend
is de algemene vergadering onder
leiding van de internationale voorzitter Romain Krier gepland. Daar geeft
het Nederlandse comité tekst en uitleg
over onder andere het programma,
de locaties en de huisvesting tijdens
het grote treffen in juli. In een aparte

vergadering krijgen de teamcoaches
gedetailleerde informatie over de
spellen van het spel zonder grenzen.
Op zaterdagmorgen staat voor de burgemeesters en andere vertegenwoordigers van de gemeentes een speciaal
programma op de planning, samengesteld door burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo. In de middaguren is er een activiteit voor alle
deelnemers. Zaterdagavond volgt een
gezellig samenzijn in gemeenschapshuis De Wieksjlaag die toegankelijk is
voor iedereen die belangstelling heeft.

verenigingen 17
IVN Helden

Herkenningscursus
weidevogels Helden
Welke soorten weidevogels zijn er, hoe gedragen ze zich, waar
komen ze voor en welke geluiden maken ze? Het komt allemaal aan
bod tijdens de herkenningscursus weidevogels die natuureducatie
organisatie IVN Helden geeft op donderdag 16 mei. In het IVN-lokaal
aan Kloosterstraat 12 in Helden komt ook aan bod hoe de vogels
beschermd kunnen worden.
De vogelwerkgroep van IVN
Helden controleert al jaren de
weidevogelstand in de gemeente
Peel en Maas. De vogels worden
elk jaar in week 16 geteld. De
resultaten worden dan vergeleken
met eerdere jaren. Dit jaar heeft
de vogelwerkgroep geconstateerd
dat de weidevogelstand in Helden
en omgeving sterk terugloopt.
“Redenen hiervoor zijn onder
andere de intensieve landbouw,
het wegvallen van het biotoop voor
weidevogels, weiden die steeds
vaker akkers worden, akkers en
weiden die verdrogen door een

dalende grondwaterstand”, aldus
IVN. “Ook vallen de vogels steeds
vaker ten prooi aan vossen, dassen
en eksters”.
Toch wil de werkgroep haar
hobby delen met anderen, zodat
meer mensen leren hoe ze
weidevogels kunnen gaan spotten.
Daarom wordt de herkenningscursus
georganiseerd. Deze vindt plaats in
het IVN-lokaal op Kloosterstraat 12
in Helden en begint om 20.00 uur.
Deelname is gratis.
Neem voor meer informatie
contact op met Peter Maessen via
06 81 29 32 59.

Senioren DSG
Expression tiende
op EK
Door: dans-en showgroep Expression
De seniorengroep van DSG Expression uit Baarlo is tiende geworden
op de Europese kampioenschappen voor garde- en showdansen, die
van vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei gehouden werd in het Duitse
Hanau. De jeugdgroep viel met een elfde plaats net buiten de top tien.
De Europese kampioenschappen voor garde- en showdansen
2019 werden georganiseerd door
de Europese bond EFDO. Dansers en
danseressen uit Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk streden met
hun gekwalificeerde dans om de
Europese titels. De danseressen van
de jeugdgroep haalden de top tien

zaterdag 4 mei net niet. Met hun
Stronger Together-dans werden ze
elfde in de categorie Jeugdklasse
Show Karakter. De senioren mochten op zondag starten in de categorie
Hoofdklasse Show Karakter. Zij mogen
zich met de behaalde tiende plaats
voor hun My Next Victim-dans dit jaar
tot de top 10 van Europa rekenen.

Nick van Hout vijfde
in het Duits quad
kampioenschap
Door: Motorpers
Nick van Hout uit Beringe is bij het Duits quadkampioenschap in
Aufenau in de top vijf geëindigd. Nick kwam in beide manches niet
goed weg bij de start, maar wist in zowel de eerste als de tweede
manche goed terug naar voren te komen. De twee zesde plekken
zorgden ervoor dat hij als vijfde eindigde in het dagklassement.

Peter van Lier schutterskoning
Maasbree
Met het 70e schot heeft Peter van Lier van schutterij St. Martinus uit Maasbree tijdens het koningsvogelschieten op zondag 28 april de koningstitel binnengehaald. Hij mag zich daarom Koning 2019
noemen. Ook door de jeugd werd er om de koningstitel geschoten. Thijs Wijnen haalde de titel
Jeugdkoning 2019 binnen. Zijn oudere broer Jan veroverde met 42 schoten de titel Onderkoning.
De drie koningen krijgen op zaterdag 18 mei van 20.00 tot 20.45 uur een receptie aangeboden door
de schutterij bij zaal Niens in Maasbree. (Op de foto: Thijs Wijnen, Peter van Lier en Jan Wijnen)

Het circuit was in de kwalificatie
erg modderig, waardoor Nick
besloot geen risico’s te nemen.
Dit pakte goed uit, want hij zette
een achtste tijd neer en sloot de
training naar tevredenheid af. Bij
de start van de eerste manche
kwam Nick slecht weg en moest
hij vanaf een twaalfde plaats terug
naar voren zien te komen. Met een
goed ritme wist hij de ene na de
andere rijder te passeren. Zodoende
vocht hij zich terug naar een zesde
plaats. ‘’Het was erg moeilijk om in
te halen, want door de modderige

omstandigheden bestond de baan
op veel plaatsen maar uit één ideale
lijn,’’ laat Nick weten.
Ook in de tweede manche kwam
Nick niet heel goed uit de start, maar
ditmaal kon hij wel in de top tien
aan de wedstrijd beginnen. Ondanks
dat hij gedurende de wedstrijd
een aantal fouten maakte, wist hij
toch terug te komen tot een zesde
plaats en werd hiermee vijfde in de
daguitslag. Op zondag 19 mei staat
voor Nick de vijfde wedstrijd om de
Dutch Quad Masters in Geldermalsen
op het programma.
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Frank Gielen man of the match

Egchel verslaat SVOC
dankzij Frank Gielen
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft zich zondag 5 mei knap hersteld van de twee nederlagen tegen
RKSVN Neer en Kronenberg. Op sportpark De Heesakker, gelegen tussen de dorpen Oirlo en Castenray, behaalde
de ploeg van trainer Jonn Smedts een dik verdiende 1-4 overwinning op SVOC’01. Man of the match werd Frank
Gielen die de totale Egchelse doelpuntenproductie voor zijn rekening nam.

Meijel A Kampioen
Driebanden
Een A-team van beugelclub (BC) Meijel is voor het eerst in de
clubhistorie kampioen geworden in het Driebanden. Toon van
Beuningen, Mark Janssen, Joep Vissers en Henk van der Kruijs (foto)
wisten in de MLBB-competitie de meeste punten te pakken, waardoor ze een week voor het einde van de competitie al de overwinning binnenhaalden. Het bestuur van BC Meijel biedt de heren op
vrijdag 24 mei een receptie aan, die van 19.30 tot 21.00 uur duurt en
plaatsvindt bij café-restaurant Colé in Meijel. (Foto: Thijs Geerlings)

De thuisclub kreeg in het begin
enkele mogelijkheden (onder andere
een bal voorlangs), maar gaandeweg verplaatste het spel zich
naar de andere kant van het veld.
Ryan Bruisten en Lex Verstappen kregen prima kansen. Na een half uur
werd de score geopend. Colin Bruisten
stuurde Frank Gielen op links met een
prima pass de diepte in, deze slalomde door de verdediging en rondde
met rechts af, 0-1.
Na een hard schot van Sami
Amhaouch net naast verdubbelde
Egchel in de 33e minuut de score.
Wederom Colin bracht Frank in stel-

ling en laatstgenoemde haalde uit,
0-2. Na een onachtzaamheid in de
Egchelse defensie zonder gevolgen
ging aan de overzijde de bal in de 40e
minuut op de stip toen Frank werd
neergelegd in het zestienmetergebied.
Het ‘slachtoffer’ liet keeper Mikey
Ellery kansloos, 0-3. Op slag van rust
werd balverlies aan Egchelzijde door
Maikel Wismans genadeloos afgestraft, 1-3, tevens de ruststand.
Na de thee ging Egchel vrolijk verder en al na 6 minuten kwam
de volgende treffer tot stand. Ryan
Bruisten bracht Frank Gielen in stelling. Die omspeelde een tegenstan-

der en de doelman, 1-4. Even later
beging keeper Bjorn Oomen al dan niet
een overtreding in zijn eigen doelgebied. Penalty oordeelde de arbiter.
Bjorn maakte zijn fout meer dan goed
door de pingel uit de hoek te ranselen.
Vervolgens nog wat wissels bij beide
teams. Tom Timmermans verving Ryan
Bruisten en Dave Schroijen viervoudig
doelpuntenmaker Frank Gielen namens
Egchel. Egchel kreeg nog mogelijkheden om de stand een nog beter aanzien te geven. Sami Amhaouch, Dave
Schroijen en Lex Verstappen slaagden
hierin niet. Het bleef bij een verdiende
1-4 zege voor Egchel.

Verliezen was geen optie

Baarlo de sterkste in
degradatiekraker
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Met het naderende einde van de competitie in zicht was het zespuntenduel tussen Baarlo en IVO op
zondag 5 mei van cruciaal belang in het kader van de strijd om klassenbehoud. Verliezen was geen optie voor
Baarlo en winnen eigenlijk een ‘must’. Van meet af aan ging Baarlo dan ook voor de volle winst en werd
daarvoor uiteindelijk ook beloond met de gewenste winstpunten, 3-0.

ADVERTENTIE W E E K
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Vanaf de aftrap koos Baarlo voor de
aanval. Al na een tiental minuten was
de eerste echte kans van de wedstrijd
voor Tayo Janssen. In kansrijke positie
produceerde de Baarlo-aanvaller echter
een afzwaaier. Opnieuw balverlies van
IVO leidde na ruim een kwartier alsnog de openingstreffer in van Baarlo.
Matthijs Hanssen lanceerde met een
bekeken pass Dennis van de Vinne en
die schoof de bal met een diagonaal
schot in de touwen, 1-0. In het tweede
deel van de eerste helft verzuimde
Baarlo de voorsprong uit te breiden.
Matthijs Hanssen was heel dichtbij

maar vrijgespeeld voor het IVO-doel
schoot hij de bal op de paal. De rust
ging in met 1-0.
Koud uit de kleedkamers wist
Matthijs Hanssen vrij voor doel IVOgoalie Job Heijligers niet te passeren.
Daarna volgde een periode met veel
strijd, maar weinig hoogtepunten.
Tot met nog een klein half uur spelen
IVO-speler Danny Vermeulen ongelukkig tegen een, door IVO fel bestreden,
tweede geel en dus rode kaart opliep.
Vrij snel daarna profiteerde Baarlo van
de overtalsituatie. Roel Bouten wist
met een fraaie volley een mooie aan-

val van Baarlo af te ronden, 2-0.
Zo mogelijk nog fraaier was een
twintigtal minuten voor het eindsignaal de allesbeslissende treffer van Rik
Schotman die vanaf een meter of achttien de bal stijf in de kruising schoot,
3-0. IVO was daarmee knock-out en
rijp voor de slachtbank, maar ondanks
enkele ‘100 procent-kansen’ bleef de
teller steken op drie treffers. Dankzij
de noodzakelijke zege verruilde Baarlo
de hekkensluiterpositie voor een plek
boven de degradatiezone. De positie
blijft echter nog fragiel en er komen
nog drie ‘finales’ aan. (Foto: Len Gielen)
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Ondermaats MVC’19
kansloos tegen HBSV
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 5 mei een collectieve wanprestatie geleverd tegen HBSV uit HoutBlerick. De 3-0 nederlaag was terecht. Met uitzondering van keeper Stan Caris leek het hele elftal uit vorm. Niets
lukte, waardoor HBSV zich niet overmatig hoefde in te spannen. MVC’19 moet de komende wedstrijden beter
presteren om uit de degradatiezorgen te blijven.
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Meeste vis voor
Oscar Huidekoper
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Met 6.810 gram heeft Oscar Huidekoper zaterdag 4 mei de tweede
wedstrijd van het seizoen van HSV De Ruisvoorn uit Helden gewonnen.
De wedstrijd vond plaats op de visvijver Breeërpeel in Helden.
Een deelnemersveld van vijftien vissers ging de strijd aan om
de Artifice belettering Helden-prijs.
Er gingen vele kilo’s vis in de netten, maar Oscar Huidekoper verkocht
zijn huid het duurst. Hij haalde met

6.810 gram de meeste vis binnen.
Sjraar Dorssers eindigde als tweede
met 6.060 gram, gevolgd door Jos
Janssen (4.690 gram), Joris van
Eekeren (4.290 gram) en Mat Gellen
(3.770 gram).

Beugelclub Maasbree

Clubkampioen
schappen De Treffers
Door: Mart Duijf, beugelclub De Treffers
Peter Peeters heeft zaterdag 4 mei het clubkampioenschap gewonnen van beugelclub De Treffers uit Maasbree. In de finale versloeg de
ervaren beugelaar Tom Gooren, die vorig jaar begon met beugelen.

De start was nog veelbelovend.
Al in de eerste minuut kreeg Joris
Timmermans de kans om MVC’19
op 1-0 te brengen, maar de uitstekende keeper Jules Peeters van HBSV
redde fraai. Dat was de enige en
laatste actie van Joris Timmermans,
want hij viel hierna geblesseerd
uit. Mike Peeters werd zijn vervanger. In de eerste twintig minuten
kreeg de Maasbreese ploeg nog vier
kansen om een doelpunt te maken,
maar Mike Peeters, Daan Peters,
Ron van den Kerkhof en Jaap Bruijne
wisten niet te scoren.
Ook HBSV kreeg kansen, maar
MVC-doelman Stan Caris behoedde

de Maasbreenaren met goede
reddingen voor een achterstand.
Toch was hij in de zevende minuut
kansloos op een fraaie kopbal van
Gijs Peeters. Na twintig minuten
trok HBSV het initiatief naar zich toe.
De slag op het middenveld werd
gewonnen en MVC’19 liep achter
de feiten aan. De goed leidende
scheidsrechter Ruud van de Rijt
kende in de 44e minuut HBSV een
vrije trap toe. Daan van Lare nam
de vrije trap op Messiaanse wijze.
Een juweeltje van een doelpunt.
De Maasbreese ploeg ging rusten
met een 2-0 achterstand. Trainer
Erik van Rooij had meer spelers kun-

nen wisselen, maar hij verving alleen
Kjell Nijssen voor de 17-jarige Yannick
Muyssenberg, die noodgedwongen
rechtervleugelverdediger werd. Het
spelpeil van MVC zakte na de rust
naar een bedenkelijk peil. Het leek of
het hele Maasbreese team een baaldag had. De 19-jarige Corné Bartels
verving in de slotfase Jaap Bruijnen.
In de 68e minuut bepaalde Stan
Hovens de eindstand op 3-0 in het
voordeel van HBSV.
MVC’19 moet zondag 12 mei de
zespuntenwedstrijd tegen Blerick
winnen, anders wordt het nog knokken voor lijfsbehoud.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Panningen verspeelt voor
sprong en periodetitel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het resultaat van de verloren wedstrijd tegen Koningslust was merkbaar in de publieke belangstelling voor
de wedstrijd Panningen-Roggel op zondag 5 mei. Roggel maakte evenals Panningen nog kans op de tweede
periodetitel. Dan moesten echter de resultaten van Kessel (tegen SVC2000) en Swalmen (tegen TSC ‘04) ook
meezitten. En het zou ook meezitten, al zou niet Panningen maar Roggel gaan strijken met de prijs. Het werd 4-2
voor de gasten.
Panningen startte overdonderend; meteen in de 2e minuut passte
Matijs Heesen op Robin van Osch.
Diens voorzet was perfect en bereikte
Remco Litjens. Roggel-doelman Luuk
Peeters kon de inzet keren, maar was
machteloos tegen de rebound van Idris
Pakasa, 1-0. Panningen overklaste
Roggel in deze fase. Uit een corner
kopte Robin van Osch in; de bal werd
van de lijn gehaald. In de 15e minuut
gebeurde hetzelfde bij een kopbal van
Evert Engels.
Maar langzaam werd Roggel
sterker. Panningen-doelman Jordy
Nelissen moest een gevaarlijk schot

fraai uit de kruising halen. In de 30e
minuut volgde een vrije trap op een
meter of twintig van het Roggelse
doel. Ilias Amhaouch deponeerde de
bal op een schitterende manier achter Roggel-doelman Luuk Peters, 2-0.
Maar Roggel kwam meteen terug;
Davey Luijs bracht de achterstand
terug tot 2-1. Roggel was vanaf dat
moment de betere ploeg en net voor
rust trok Rens Reijnen de stand gelijk,
2-2.
Wie gedacht had dat Panningen
na rust zou gaan voor de periodetitel, kwam bedrogen uit. Roggel
domineerde en Panningen was niet

meer in staat om gevaarlijk te worden. Davey Luijs scoorde in de 61e
minuut 2-3. In de 63e minuut volgde
de eerste echte aanval na rust van
Panningen. Het leverde niets op. Uit
een penalty scoorde de uitblinkende
middenvelder van Roggel, Remy
Joosten, de 2-4. Daarmee was de
wedstrijd beslist. Roggel gaat aan de
haal met een plek in de nacompetitie. Wat rest is de wetenschap dat de
strijd om de derde periode nog niet
helemaal is beslist, maar het lijkt er
op dat het seizoen voor de groenwitten als verloren moet worden
beschouwd.

In het clublokaal werden de
poulewedstrijden en finalerondes gespeeld. Na twee voorrondes
waren de acht finalisten bekend.
Zij werden weer verdeeld in twee
poules, waarvan beide winnaars de
grote finale zouden spelen. Na een
boeiende strijd werden de poules
gewonnen door Tom Gooren en Peter
Peeters.
De finale was een gelijkopgaande wedstrijd. Toen de 30 punten
in zicht kwamen, maakte ‘nieuwe-

ling’ Tom Gooren door de spanning
enkele flatsers op de ring. De meer
ervaren Peter Peeters liep steeds
meer uit en won uiteindelijk met
30-22. De winnaar kreeg hierna
de wisseltrofee uitgereikt. Ook de
tweede plek van Tom Gooren mag
een prachtige prestatie genoemd
worden, want samen met zijn vrienden begon Tom pas een jaar geleden met beugelen. De organisatie
had voor alle acht finalisten een prijs
beschikbaar gesteld.

• Service op locatie
• Diagnose en
uitlezen van
alle merken
landbouwmachines

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl
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Deksel op de neus

Kessel grijpt naast
periodetitel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De Kesselse hoofdmacht is er zondag 5 mei niet in geslaagd een
periodetitel te pakken. In de slotseconde kreeg de ploeg van oefenmeester Paulissen wederom de deksel op haar neus. In de uitwedstrijd tegen kampioen SVC 2000 volstonden drie punten voor een
periodetitel. Kessel wist echter niet verder te geraken dan een
gelijkspel, 3-3.
Een nagenoeg fitte selectie
van VV Kessel stond tegenover het
voetballend sterke SVC 2000 uit
Roermond dat al ruimschoots kampioen is. In de openingsfase had
Kessel moeite grip te krijgen op het
sterke veldspel van SVC. Continu
liepen de roodhemden achter de
feiten aan. In de 19e minuut kreeg
Kessel dan ook de eerste tegentreffer te incasseren.

Loopzuivere hattrick
Een lange bal werd niet goed
ingeschat door stopper Luuk van
Dael, waardoor SVC-spits Johnny
Burhenne eenvoudig weg kon
draaien en kon scoren in de lange
hoek, 1-0. In de 25e minuut begon
Willem aan zijn wellicht beste 10
minuten van het seizoen. In de 36e
minuut stond er plots 1-3 op het
scorebord. Drie maal Willem Kruijk
en een loepzuivere hattrick voor de
topschutter in de vierde klasse D.
In de thuiswedstrijd ging Kessel
ook al met een voorsprong de rust
in, destijds wisten de roodhemden
deze voorsprong in een mum van

Grashoek periode
kampioen en koploper
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Met nog drie wedstrijden te gaan heeft het eerste herenvoetbalteam van SV Grashoek zondag 5 mei overtuigend de macht gegrepen in de 5e klasse D. De ploeg won zelf het zware thuisduel tegen de nummer vier,
Lottum, met een overtuigende 5-2 zege. Naaste concurrent VOS verloor met 3-1 van Kwiek, waardoor Grashoek
VOS passeert op de ranglijst en ook nog de tweede periode pakt.

tijd te verspelen. Hier was het elftal
dus voor gewaarschuwd. In de 53e
minuut werd het echter al 2-3. Een
fout van doelman Wouter Allard
resulteerde in een intikker voor
Johnny Burhenne.

Kessel overklast
door SVC2000
In het restant van de tweede
helft werd Kessel overklast door
SVC2000. Weer kreeg Kessel in blessuretijd de gelijkmaker om de oren.
Een handsbal van Kessel-aanvoerder
Noud Peeters werd omgezet in een
vrije trap op randje zestien. De vrije
trap werd nog gekeerd door de
Kesselse goalie, maar viel voor de
voeten van Dillion Janssens, 3-3. In
de absolute slotfase kreeg Kessel
alsnog de mogelijkheid de 3 punten mee te nemen. Willem Kruijk
werd alleen op de doelman afgestuurd, maar zijn stift plofte op de
lat. Kessel grijpt hiermee naast de
periodetitel, maar staat nog wel
tweede. Een plek die ook recht
geeft op nacompetitievoetbal.

Paardensport

Dressuur- en springwedstrijden

Grashoek toonde zondag karakter
en een echte kampioensvorm. De
5-2 uitslag was ietwat geflatteerd,
want Lottum was heel lang gewaagd
aan Grashoek. Door doelpunten van
Lukas Vorstermans in de 7e minuut en
Teun Zeelen in de 19e minuut kwam
het zelfs twee keer op voorsprong.
Beide keren kwam Grashoek dankzij
Chris Hunnekens langszij in de 11e
en 29e minuut. Mike Steeghs scoorde
de 3-2 in de 39e minuut. Daarna
duurde het tot de 86e minuut voordat
Grashoek de verlossende 4-2 scoorde,
door wederom Chris Hunnekens.
In de 89e minuut scoorde Chris zijn

vierde doelpunt. Het was dus heel
lang bibberen voor de Grashoekse
supporters, want Lottum was heel
dicht bij de 3-3.
Meerdere spelers en de trainer lieten Grashoek ‘shinen’. Chris
Hunnekens heeft weer helemaal
zijn vorm van 2017 teruggevonden. Doelman Koen Clephas redde
Grashoek subliem in de 59e minuut
met een katachtige reactie op een
schot dat iedereen al had geteld.
De stofzuiger op het middenveld,
Mike Steeghs, ruimde niet alleen op
en dichtte gaten, maar was er ook
als de kippen bij toen Lottum in de

39e minuut de bal verspeelde in de
opbouw.
Trainer Nelis Luijten greep op het
juiste moment in. In de 39e minuut
wisselde Nelis in het belang van het
team Stan Hunnekens voor Marco
Sijben. Marco speelde een puike wedstrijd en hoort ook thuis in het rijtje uitblinkers. De laatste uitblinker was ook
de ongeluksvogel. Sjoerd Rijs werkte
gedurende 80 minuten alles achterin weg wat er weg te maaien was.
Helaas moest hij dat in de 80e minuut
bekopen met een fikse blessure,
waarna hij het veld noodgedwongen
moest verlaten. (Foto: Jac Haenraets)

Door: paardensportverenigingen Caprilli, De Cavaliers en De Maasruiters
De ruiters en amazones van PSV Caprilli uit Panningen, De Cavaliers
uit Panningen en De Maasruiters uit Kessel deden in het weekend van
zaterdag 4 en zondag 5 mei mee aan diverse wedstrijden. Er stond
onder andere een pilot van de sportbond KNHS en dressuur- en springwedstrijden op het programma.
Leden van de ponyclub van
Caprilli deden mee aan de eerste wedstrijd van de pilot van de
KNHS. In de klasse dressuur B 15
tot en met 18 jaar haalde Marith
Ghielen met J’ Adore S in beide
proeven de tweede prijs. Fabiënne
Janssen werd twee keer eerste
met Dreamer S in de klasse dressuur L1 15 tot en met 18 jaar. Bij de
Viertallen was de eerste prijs voor
Caprilli 1 en de tweede plaats
voor Caprilli 2.

Mierlo
De Cavaliers nam deel aan een
springwedstrijd in Mierlo. Janine
Maassen werd vierde in de klasse L
met Hevade. Linda Peeters achtste met Domino in de klasse Z. Bij
een springwedstrijd in Eindhoven
wist Linda Peeters de overwinning binnen te slepen in de klasse
B met Gentleman. In de klasse Z

behaalde ze een derde prijs met
Domino. Bij De Peelbergen kwam
Inge Sonnemans aan de start met
Uline van ter Hilst. Zij behaalde een
derde prijs in de klasse M.

Someren
Anouk Neefs behaalde de overwinning op een dressuurwedstrijd
in Someren in de klasse M2 met
Guess. Lizzy Mestrom won twee
keer met Ginger in de klasse L1.
In de klasse M1 ging de overwinning naar Monique Peeters met
Ickan. Op de dressuurwedstrijd in
Panningen werd Romee Neefs eerste in de klasse DE-B met Oberlina
van de Beekerheide. Cheyenne
Heymans van De Maasruiters uit
Kessel werd derde met Amadeus
op de dressuurwedstrijd in
Panningen. Voor Sterre Coolen met
Spirit was er een vierde prijs in de
klasse DB.

Winnaars Meijels biljarttoernooi
De Meijelse biljartverenigingen BC Joppe, Ketelbink, BC De Siem, ’t Kloster en BC Meijel
(MBV Meijel) hielden op zaterdag 4 en zondag 5 mei een biljarttoernooi. Daar deden een kleine
veertig biljarters aan mee. In de A-klasse veroverde Adriaan Leenders de titel ten koste van Wiel
Geris. In de B-klasse ging de eerste prijs naar Ronald Hunnekens, die pas in de allerlaatste beurt Jan
van Heugten van zich af wist te schudden. In de C-klasse won Leon Engels op de streep met een
banddikte verschil van Jac Beeks. De D-klasse werd volledig beheerst door ‘good old cupfighter’
Jan Verbugt, die in de finale Martijn van Lieshout van de baan veegde.
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Vijfjarig jubileum Jeugdorkesten Peel en Maas

Kids Live-concert in DOK6
Panningen

cultuur 21

GEDICHTEN

Jeugdorkesten Peel en Maas viert dit jaar haar eerste lustrum. Om dit te vieren, vindt er op zondag 19 mei
een Kids Live-concert plaats bij DOK6 Theater in Panningen met diverse gastoptredens.

Sonnet voor Bovensbos
Na je afscheid thuis met pijn in woord en daad
viel je hier in doodsangst of verlammende apathie
te pletter, werd je doorzeefd met kogels
of verdween je vrijheid achter prikkeldraad.
Vijf jaar geleden verenigden de
jeugdorkesten uit Helden, Panningen
en Kessel zich in één gemeentebreed
orkest. Dit werd Jeugdorkesten Peel en
Maas. In november 2016 kreeg ze de
publieks- en stimuleringsprijs van de
Cultuurprijs Peel en Maas uitgereikt.
Jeugdorkesten Peel en Maas

bestaat uit een leerlingenorkest, met
muzikanten die minimaal een jaar een
instrument bespelen, en een jeugdorkest met muzikanten die minimaal het
A-diploma of inmiddels het D-diploma
hebben. Het jeugdorkest wordt geleid
door dirigent Maarten Rijs en de repetities zijn wekelijks op zondagochtend.

Het jubileumconcert Kids Live
begint om 15.00 uur bij DOK6 Theater
in Panningen. Er zijn gastoptredens van
jeugdorkest St. Oda uit Merselo, diverse
muzikanten en blokfluiters en van zangeres Lisette Vervoort. Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina
Jeugdorkesten Peel en Maas.

Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Bakwedstrijd voor ‘koekbakkers’
Kesselnaren die graag hun favoriete baksel willen laten keuren door een jury, kunnen dinsdag 28 mei meedoen met de bakwedstrijd van Dorpsontmoeting Os Thoes in Kessel. Het lekkers kan diezelfde dag ook door
anderen worden geproefd tijdens een high-tea.
Aan de bakwedstrijd
‘De Koekebakkers van Kessel’ kan
iedereen meedoen die het leuk vindt
om te bakken. De baksels moeten
thuis worden gemaakt en worden bij
Dorpsontmoeting Os Thoes door een
jury beoordeeld.

De lekkerste baksels winnen een
prijs. De wedstrijd duurt van 14.00 tot
16.00 uur. Wie niet meedoet met de
wedstrijd, maar wel wil proeven van
de lekkernijen, kan dinsdag 28 mei
vanaf 14.00 uur aansluiten bij de hightea. ‘Koekbakkers’ en deelnemers

aan de high tea kunnen zich tot
vrijdag 17 mei aanmelden bij de
dorpsontmoeting via
kessel@dorpsontmoeting.nl of
077 462 12 24. Dorpsontmoeting
Os Thoes is gelegen aan de
Koninginnelaan 14 in Kessel.

Muziek- en fruitconcert Grashoek
Fanfare Semper Avanti Grashoek geeft op Moederdag zondag 12 mei een ‘muziek- en fruitconcert’ in pluk- en
theetuin In de 7e Hemel in Grashoek. Het repertoire is speciaal samengesteld voor alle moeders.
Universal Collection van Jacob de
Haan. Ook wordt Braveheart gespeeld,
uit de gelijknamige film met Mel
Gibson. Verder staat filmmuziek
van Harry Potter en Mary Poppins,
bluesmuziek van The Blues Factory,

de Robbie Williams-medley Let Me
Entertain You en muziek van ‘Queen
in concert’ op het programma. Het
concert begint om 12.30 uur en vindt
plaats bij pluk- en theetuin In de 7e
Hemel op Belgenhoek 7 in Grashoek.

Moederdagconcert Koningslust
Voor het eerst sinds een aantal jaar vindt er weer een moederdagconcert plaats in Koningslust. Fanfare en
drumband EMM uit Koningslust treedt zondag 12 mei op in gemeenschapshuis De Sprunk.
Fanfare en drumband EMM
brengt het concert op Moederdag
dit jaar terug. De muziek die wordt
gespeeld, heeft als thema Back to

Het wereldmachtenspel dreigt met nucleaire genocide.
Kans op balans daartegen bieden geloof en wetenschap:
voor onze ruimte kennen zij ongekende perspectieven,
als de geschiedenis van deze bewogen tijd,
in dank aan jullie offer, naar vrijheid evolueert
door goed van elkaar te verdragen verscheidenheid.
Pierre Wilms

Vrijheid
Als vrij zijn is: hou jij je mond
want ik heb iets te zeggen
Als vrij zijn is: jij achter tralies, want
dan hoeven wij niet bang te zijn
voor al jouw anders zijn en doen en anders
laten
Als vrij zijn is: de deuren sluiten
en op het beeldscherm vrij bekijken
wat veilig uit de buurt moet zijn

Moederdag

De muziek wordt gespeeld temidden van de fruitbomen van de
Grashoekse theetuin. Muziekstukken
die de fanfare ten gehore brengt,
zijn onder andere Western Girl, Play
the Game en Final Dance van The

Twee keer stond de wereld in felle brand.
Nog worden we nu gegijzeld door angst,
onze honger naar welvaart en macht.
Ontvluchten hart en ziel gezond verstand?

the Roots.
De drumband heeft
enkele nieuwe concertwerken
ingestudeerd, die ze tijdens het

moederdagconcert voor het eerst
laat horen. Het concert begint
om 19.00 uur en vindt plaats in
gemeenschapshuis De Sprunk.

Als vrij zijn is: steeds rustig slapen
omdat de anderen hun tong moedwillig
is ontnomen
Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt
maar de schillen laten vallen in de kranten
waar de honger wordt verzwegen
Als vrijheid voor mij vandaag zo
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet
weet wat dat betekent
Dan is vrijheid munt voor mij
en kop eraf voor jou
Dan is vrijheid lucht en willekeurig
Maar staat het mij misschien wel vrij
om iets van mijn riante vrijheid
af te staan om jou
van mijn verstikkende vrijheid
te bevrijden
Marion Bloem
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Meer rendement uit
spaargeld
Agenda
t/mjouw
16 mei
2019
met energie uit Peel en Maas
do
09
05
vr
10
05

Toneelvoorstelling
‘Laten we eerlijk zijn’

Kampioensreceptie De Maasoever 1

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: biljartvereniging De Maasoever
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Filosofisch illusionist Niels
Houtepen - Choice

Cabaret
De Bourgondische Belgen IV

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Kermis Maasbree
(tot en met woensdag 15 mei)

Feestavond Top-Treffen

za
11
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Bloemenactie
Tijd: hele dag
Organisatie: Méél Voices
Locatie: Alexanderplein Meijel

Dressuurconcours Baarlo

zo
12
05

Moederdag

Muziek- en fruitconcert

Moederdagconcert
Tijd: 19.00 uur
met
Cestiçka
Als lid van Peel Energie mag je investeren in Windpark Egchelse Heide en in andere duurzame

do
16
05

Telling wilde bloemen en planten

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CDA Peel en Maas
Locatie: zaal-restaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: florawerkgroep IVN Helden
Locatie: verzamelen kruising Melkweg/
De Horsten Egchel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: VV BEVO
Locatie: sportpark Hookervenne Beringe

Herkenningscursus weidevogels
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat 12, Helden

Jouw agendapunt hier?

Organisatie: fanfare en drumband EMM
Tijd: 15.45-17.15 uur
projecten. Dit doe je door het kopen van obligaties. Een obligatie kost € 500,-. De obligaties staan
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
op naam en zijn overdraagbaar binnen de leden van de energiecoöperatie. Dit betekent dat je ook
Locatie: Raadhuisplein Panningen

obligaties kunt aanschaffen voor je kinderen of kleinkinderen.

Beperkt risico
Investeren is risico nemen. De risico’s bij het investeren in een windpark zijn echter zeer gering. Zo
hebben we voor de energieproductie van Windpark Egchelse Heide SDE+ subsidie gekregen van de
Nederlandse overheid. Hierdoor krijgen we gegarandeerd een vaste prijs (over een periode van 15
jaar) voor de geproduceerde stroom. Door dit geringe risico staan de banken in de rij om in dit soort
projecten te investeren.

Meer
rendement uit jouw spaargeld
Je investering verdient zichzelf dubbel terug:
met energie uit Peel en Maas
Jouw spaargeld levert een aantrekkelijk rendement op tot 5%!
Er komt geld beschikbaar voor de duurzame ontwikkeling van Peel en Maas en de directe
leefomgeving van haar inwoners, middels het Windparkfonds.

Meedoen is heel eenvoudig
Om te investeren in obligaties van Windpark Egchelse Heide moet je het volgende doen:

Stap 1: Word lid van Peel Energie voor € 25,- per jaar. Alleen leden kunnen investeren. Ga naar
www.peelenergie.nl en klik op de knop: ‘word lid’.
Stap 2: Je komt terecht op de website www.samenduurzaampeelenmaas.nl. Ga vervolgens naar
de pagina ‘investeren’ en kies voor een van de twee opties: de kortlopende obligatie of de langlopende obligatie.

Stap 3: Vul de gevraagde gegevens in.
Stap 4: Geef vervolgens aan hoeveel obligaties à € 500,- je wilt aanschaffen.
Let op! De obligaties van Windpark Egchelse Heide vallen buiten het AFM toezicht (zie www.afm.nl)

Meer rendement uit jouw spaargeld met windenergie uit Peel en Maas. Wil je meer weten?
Stap 5: Druk op de knop Registreren
Nu
sta woensdag
je geregistreerd
de om
voorinschrijving.
je dein
definitieve
overeenkomst ontvangt en
Kom
15op
mei
19.30 naarTot
Niens
Maasbree
tekent
kun
je
het
aantal
obligaties
nog
aanpassen.
Het
beschikbare
aantal obligaties wordt eerlijk
of bezoek www.samenduurzaampeelenmaas.nl
onder de inschrijvingen verdeeld, hoeveel jij er uiteindelijk kunt kopen, wordt bekend
gemaakt nadat alle inschrijvingen binnen zijn.

WORD LID VAN ENERGIECOÖPERATIE PEEL ENERGIE
EN PROFITEER VAN GROENE STROOM UIT DE REGIO.

Op de pagina investeren vind je meer informatie en kan je alvast inschrijven op obligaties.
Peel Energie,
sameneen
zorgen
we voorvoor
eende
schone
omgeving,
goed
onze kinderen
en
Stap
6: Je ontvangt
uitnodiging
bijeenkomst
waarbij
allevoor
investeerders
hun toegeGroene
stroom
uit
jouw eigen
buurt!
kleinkinderen.
Investeer
jij mee in
Egchelse
wezen
obligaties
mogen tekenen
enWindpark
in ontvangst
kunnenHeide?
nemen.

De leden van energiecoöperatie Peel Energie zijn druk bezig met de realisatie
van een windpark langs de Haambergweg van Egchel tot Beringe in de gemeente Peel en Maas. Naar verwachting wordt het windpark in 2020 gerealiseerd. Als
Postbus 7201 | 5980 AE Panningen | T. 077 - 30 30 630 | info@peelenergie.nl
inwoner van Peel en Maas kun je meehelpen dit windpark te realiseren door te
investeren. Zo draag je niet alleen bij aan het behoud van onze aarde, maar profiteer je ook van een aantrekkelijk rendement op jouw geïnvesteerde spaargeld.

www.peelenergie.nl

Bijeenkomst CDA-Euro
parlementariër Jeroen Lenaers

Tijd: 15.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Muziek
onderenergie
de Toren
Investeer
in groene
en jouw regio

1.
2.

wo
15
05

Oefentraining wandelvoetbal

Locatie: ruiterterrein De Koeberg Baarlo

De leden
van energiecoöperatie
Peel Energie zijn druk
bezig met
de realisatie
Tijd: 10.00-12.00
uur
fanfare
Semper
Avanti
werkgroep
‘Heljes
12.30-14.30
van Organisatie:
een windpark
langs
dePedje’
Haambergweg van EgchelTijd:
tot
Beringeuur
in de gemeenLocatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden
Locatie: In de 7e Hemel Grashoek
te Peel
en Maas. Naar verwachting wordt het windpark
in 2020 gerealiseerd. Als
inwoner
vanonder
Peel ende
Maas
kun je meehelpen dit windpark te realiseren door te
Muziek
Toren
Simon
met Kapela
Pohoda
investeren.
Zo draag
je niet alleen bij aan het behoudToneelvoorstelling
van onze aarde, maar
pro- Heijmans
Tijd: 14.00-15.30 uur
Voor
altijd
duurt
een
jaar
fiteer je ook van een aantrekkelijk rendement op jouw geïnvesteerde spaargeld.
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: museum Truijenhof Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpscoöperatie Steingood
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 09.00LID
uur VAN ENERGIECOÖPERATIE
Dressuurconcours
Baarlo
WORD
PEEL ENERGIE
Organisatie: Rijvereniging Tommix
Tijd: 09.00 uur
ENLocatie:
PROFITEER
VANBaarlo
GROENE STROOM
UITRijvereniging
DE REGIO.
ruiterterrein De Koeberg
Organisatie:
Tommix

Bijeenkomst
Groene
stroomover
uit aanpassen
jouw eigen buurt!
‘Heljes Pedje’

Genealogie Café

Informatieavond

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Locatie: centrum Maasbree

ma
13
05

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Volksfeesten volleybaltoernooi in Baarlo
Stichting Volksfeesten Baarlo en volleybalvereniging Tupos uit Baarlo
organiseren weer een volleybaltoernooi tijdens de Volksfeesten. Er kunnen maximaal 32 teams meedoen tijdens het toernooi, dat dit jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei op de kasteelweide in Baarlo.
Er kunnen in totaal 32 teams meedoen met het volleybaltoernooi. De
minimale leeftijd om mee te mogen
doen is 14 jaar en Baarlose teams krijgen voorrang. Per team mogen er niet
meer dan vier actieve volleybalspelers
meedoen, waarvan er maar twee uit
mogen komen in de seniorencompetitie, ongeacht de leeftijd. Elk team
moet minimaal één scheidsrechter
leveren. Vanwege de veiligheid mag
er geen glaswerk, blik of kratten bier

de speelweide op worden genomen.
De poulewedstrijden beginnen om Hemelvaartsdag om 16.00
uur en duren tot uiterlijk 20.00 uur.
Vanaf 15.30 uur kunnen de teams
zich aanmelden bij de infowagen.
De prijsuitreiking is na afloop in de
Volksfeestentent.
Inschrijven kan tot en met 27 mei
digitaal via www.vvtupos.nl/volksfeesten Hier is ook alle overige informatie over het toernooi te vinden.

Ode aan Beringse
bruidsparen
Slaagwerkgroep Beringe en fanfare St. Jozef uit Beringe brengen
zondag 19 mei een ode aan de gouden en diamanten bruidsparen uit het
dorp. Dit wordt gedaan tijdens het jaarlijkse Battle of Sounds-concert in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Tijdens het gezamenlijke concert
is er muziek te horen van de slagwerkgroep en van de fanfare. Dit wordt
gebracht als serenade aan de aanwezige bruidsparen uit Beringe die

dit jaar een jubileum vieren of hebben gevierd. Het concert begint om
11.00 uur. Wie graag bij het concert
wil zijn, kan zich aanmelden via
secretariaat@fanfarejozef.nl

09
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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 12 mei
H. Mis 09.30 Viering 1ste H. Communie
Woensdag 15 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Maria BruijnenNijskens (zeswekendienst);
Jac Gommans (b.g.v. zijn sterfdag)
Zondag 19 mei
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Woensdag 8 mei
19.00 uur: Kapeldienst b.g.v. de
meimaand bij de kapel aan de
Lange Heide. Zang Herenkoor
Zondag 12 mei
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Mina Simons
en Maria Simons.
Voor de intenties van
de Mariakapel op het kerkhof.

Kerkdiensten
Zondag 12 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers vanwege moederdag
Vrijdag 17 mei
H. Mis 12.00 uur Huwelijksviering
voor het bruidspaar Roy van Soest
en Christiane Basten

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 12 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. overl.
ouders Teeuwen-Lormans; Giel van Lier
en Leen van Lier-v.d. Hurk (b.g.v. verj);
Thé Stals en schoonzoon Jan;

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

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
oogmis.Mis voor de
zieken van de parochie. VoorHhh
Zaterdag 11 mei
19.15 uur. Zes wekendienst
voor Mevr. Mia Laumen - Boonen.
Zondag 12 mei
14.00 uur doop van Norah Boots
in samenwerking met de kinderen van
de Eerste H.Communie.
Maandag 13 mei
Rozenhoedje bij de kapel in Hout.
Woensdag 15 mei
9.00 uur. H.Mis voor de
zieken van de parochie.
Zaterdag 18 mei
19.00 uur Hoogmis in Kessel - Eik.

Kerkdiensten
Zaterdag 11 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 18 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Toos Joosten-Bos
en Piet Joosten (jaardienst)

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
Kerkdiensten
Donderdag 9 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 11 mei
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
Mariamaand en Moederdag t.i.v.
Anna Hendriks-Wijnands (b.g.v. verj)
en Karel Hendriks (gest. jaardienst);
-Henk Vlek en Truus Derckx (gest.
jaardienst); Door Bukkems-Nijssen
(moederdag); Mia Huyerjans-Dirks
(Moederdag); Huub Grommen (coll);
Overl. ouders Theo Frerichs en
Rika Verhagen en kleinzoon Rogier;
uit dankbaarheid.

Zondag 19 mei
10.30 uur Plechtige Hoogmis in Kessel
vanwege het 50 jarig bestaan van ons
kerkelijk koor.
Mededeling
Onze oprechte deelneming bij het
overlijden van Mevr. Annie HanssenVervoort en Mevr. Truus GroothuisBurhenne.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 11 mei
17.00 uur H. Mis
in Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 12 mei
9.30 uur: H. Mis. Zang Gemengd koor.

TE KOOP
Geraniums, surfinia,
bacopa, knolbegonia
en vele andere
soorten perkplanten

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Maandag 13 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 14 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend Koffiedrinken.
Donderdag 16 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Vrijdag 17 mei
H. Mis – Vormselviering 19.00 uur door
mgr. H. Schnackers van leerlingen
groep 8 basisschool Den Doelhof,
met gelegenheidskoor.

(bgv. verj.) en Piet Janssen en zoon
Sjraar; ; Jeanne Briels-Janssen (coll);
Leo Stals (vw. sterfdag) en overleden
fam. Stals-Peters; Mat Vinken
(jaardienst) en overl. familie
Zondag 12 mei
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 14 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 15 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 16 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Mirjam Basemans, 88 jaar

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 09 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 10 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 11 mei
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; To Janssen-van der Linden

Jaardienst Sef Smedts en
Lies Smedts-Peeters.
Jaardienst ouders Peeten-van
der Velden en familie.
Ietje Driessen-Hamans
v.w. moederdag.
Weldoeners van de parochie.
13.00 uur Doopviering van
Nientje Derks.
Donderdag 16 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 17 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
in de St.Annakapel.
Overleden: Mie Vercoulen-Daemen,
81 jaar, Weem 12.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78

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

Kerkdiensten
Zondag 12 mei
Moederdag.9.30 uur Voor de Parochie.
Zaterdag 18 mei
19.15 uur Parochie.

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

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

M. Verhees
Egchelseweg 18, Panningen

service 23

VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Jij maakt ‘m super
Kom samen een mooie keuken
uitzoeken voor een super-moederdag!
Gratis keukenadvies incl. 3D-ontwerp

6.999,226 x 345 cm

Franchetti

Een moderne leefkeuken met bijzonder veel
opslagruimte. Hier uitgevoerd in kristalwit
met mat lak met een granieten werkblad.
Meteen de laagste prijs en inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

Klaar met studeren?
Toe aan iets nieuws?
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST
Werk je graag met mensen en vind je het leuk om mee te denken over hun wensen? Dan is werken bij
Superkeukens echt iets voor jou! Superkeukens Horst is op zoek naar enthousiast verkooptalent. Ook als je
net klaar bent met je opleiding en nog geen ervaring hebt ben je van harte welkom. Onder begeleiding van
een mentor leren we je alle kneepjes van het vak, en je ontvangt meteen een salaris!
WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
• 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

•
•
•
•

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

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

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

