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Los in de bots
Vol gas en gillend van plezier rondjes rijden over de botsautobaan en je beste ‘botskunsten’ laten zien. Het kon van zaterdag 11 tot en met woensdag 15 mei weer op
de kermis in Maasbree. Naast de botsauto’s waren ook de Safari Trip, rupsbaan, Cake Walk, trampolines, grijpkranen, eendjes vissen, lijntrekken en, voor het veertigste
jaar, de draaimolen neergestreken in het dorp. Bij café De Pool en Niëns konden de oudere bezoekers in de avonden hun kermisgeld opdrinken. Ook aan Moederdag werd
gedacht. Kermismeester Piet Ebisch deelde op kermiszondag rode rozen uit aan moeders die hun Moederdag op de kermis doorbrachten.

Verkeersmaatregelen Heldensedijk ‘afdoende’
Snelheidscontroles, een houten vangrail, het 60-kilometer-adviessnelheidsbord en een digitaal ‘smiley’verkeersbord zijn voldoende maatregelen om de Heldensedijk in Meijel veilig te houden. Dat is de conclusie
van het College van B&W van Peel en Maas na vragen van VVD-raadslid Teun Heldens uit Meijel. In vijf jaar tijd
is er één ongeluk op de weg gebeurd, volgens cijfers van het college.
Heldens informeerde begin
april bij het college naar het aantal snelheidscontroles dat op de
weg is uitgevoerd, hoeveel boetes er werden uitgedeeld, hoeveel geregistreerde ongevallen
er de afgelopen vijf jaar hebben
plaatsgevonden en of de getroffen maatregelen om de weg veiliger te maken, volgens het college
afdoende zijn.

Het gemeenteraadslid stelde
de vragen, omdat zijn fractie regelmatig signalen ontving dat mensen met name de Heldensedijk in
Meijel als onveilig ervaarden. “Een
weg die helaas bekend staat vanwege enkele noodlottige ongevallen
in het afgelopen decennium”, aldus
Heldens. De weg in Meijel kwam in
2013 in het nieuws toen een man in
de flauwe bocht van de Heldensedijk

de macht over het stuur verloor, op
de verkeerde rijbaan belandde en
twee grootouders en hun kleinkind
aanreed. Zij overleefden het ongeluk niet. De automobilist kreeg een
celstraf.
Uit de antwoorden van het college blijkt dat op de Heldensedijk
in 2017 en 2018 in totaal zeven
snelheidscontroles zijn uitgevoerd.
“Volgens de cijfers van de poli-

tie zijn tijdens deze controles in
totaal 10.846 passanten op snelheid
gecontroleerd, waarvan 116 snelheidsovertredingen zijn geconstateerd”, aldus het college. Daarbij is
er tussen 2014 en maart 2019 één
ongeluk geregistreerd op de weg,
waarbij volgens het college alleen
materiële schade is ontstaan. In
januari 2017 werd een overstekende
hond aangereden door een automobilist in een personenauto.
Om de weg veiliger te maken,
werden de afgelopen jaren diverse
maatregelen genomen. Zo werd
er een houten vangrail geplaatst

om het naastgelegen fietspad te
beschermen, werd er een bord
geplaatst waarbij 60 kilometer per
uur als adviessnelheid wordt gegeven en heeft er een tijdje een digitaal bord gehangen die de gereden
snelheid aangeeft en een lachende
of treurig kijkende smiley laat zien.
Op basis van de cijfers van
het aantal ongevallen de afgelopen vijf jaar stelt het college dat
de genomen maatregelen op de
Heldensedijk effectief en afdoende
zijn. In 2021 worden het wegdek
en de brug van de weg gereconstrueerd.
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Bouwens doet mee aan afvalproject

Zwerfafval als onderdeel van het
lesprogramma
Zwerfafval blijft een belangrijk onderwerp in Peel en Maas. Na de
uitgebreide opruimactie Peel en Maas Schoon in maart bundelden verschillende organisaties hun krachten om het project een vervolg te geven.
IVN Limburg en haar lokale afdelingen, Peel en Maas Schoon en gemeente
Peel en Maas gingen in zee met middelbare school het Bouwens en startten daar twee projecten op met leerlingen. De achterliggende gedachte is
bewustwording creëren.
Het Bouwens werkt al een
tijd samen met natuureducatieorganisatie IVN Limburg in het
JongerenAdviesbureau. In dat project gaan kinderen van de school
aan de slag voor een opdrachtgever.
De partijen zagen de gemeentelijke
opruimactie van Peel en Maas Schoon
en besloten het onderwerp zwerfaf-
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val aan te grijpen om twee klassen,
een groep eerstejaars en een groep
vierdejaars, te betrekken in een project. Sinds 1 april zijn ze aan de slag
gegaan met een vraag die gemeente
Peel en Maas bij hen neerlegde.

Versteld van
hoeveelheid afval
De groepen kregen een onderzoeksvraag van de gemeente waar
ze zich op moesten richten. De
brugklas kreeg de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke maatregelen
kunnen de gemeente, de werkgroep Peel en Maas Schoon en IVN
treffen om zwerfafval binnen de
gemeente te verminderen?’ De
leerlingen kregen uitleg van vrijwilligers van IVN Helden en Peel en
Maas Schoon en gingen een ochtend aan de slag om daadwerkelijk te zien wat er zoal weggegooid
wordt in de natuur. Op donderdag
9 mei gingen de brugklasleerlingen kijken bij het Milieupark in
Panningen om te zien wat er met
afval gebeurt.
“Het zelf opruimen zorgde wel
voor bewustwording over hoeveel afval er eigenlijk overal ligt”,
vertelt lerares Nienke Wassenberg.
“Ze stonden versteld van hoeveel zakken afval ze in een uurtje bij elkaar hadden verzameld.”
Vervolgens gingen de leerlingen
op onderzoek uit hoe in de rest
van Nederland en de wereld wordt
omgegaan met afval. “Dat moet
resulteren in ideeën. Dat mag van
alles zijn. Het kan zijn dat ze voorlichting een goed idee vinden, maar
een heel nieuwe vorm van een
prullenbak is ook goed.” De uit-

De brugklasleerlingen op bezoek bij het milieupark
eindelijke ideeën presenteren de
verschillende groepjes aan een jury,
bestaande uit leden van de samenwerkende partners.

Afvalscheidende
robot
Met de creativiteit zit het in
ieder geval wel goed bij de kinderen van de technasium-brugklas. Zo
heeft het groepje van Teun (12) uit
Helden een ambitieus plan. “Het is
misschien wat duur, maar wij hadden als idee om kuilen langs de
weg te maken met luiken erop. Die
gaan automatisch open als er fietsers of auto’s aankomen, zodat daar
de rotzooi in gegooid kan worden.
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De elektriciteit van de luiken komt
van zonnepanelen die er op liggen.”
Ook het groepje van Nikki (12)
uit Kessel heeft een ambitieus plan.
“Wij dachten aan een robot die
het afval kan opruimen en meteen
kan scheiden.” De twee leerlingen merken dat ze meer bezig zijn
met zwerfafval sinds het project
begonnen is. “Ik zie nu meer liggen langs de wegen. Het zijn ook
vaak papiertjes van snoep dat je op
school kunt kopen”, vertelt Teun.
Bewustwording creëren is één van
de belangrijkste doelen, zegt lerares Nienke. “We hopen dat de leerlingen niet meer achteloos afval in
de natuur gooien. Er zit dus zeker
een maatschappelijke relevantie

achter het project.”
De vierdejaars vwo-leerlingen doen een andere project vanuit het vak Algemene
Natuurwetenschappen (ANW). Zij
houden zich vooral bezig met wat
de gemeente kan doen om de veroorzakers van het zwerfafval aan te
pakken. De vwo-leerlingen ruimden
zelf ook zwerfafval op en onderzochten vervolgens waar het afval vandaan kwam. Ook zij gaan in groepjes
aan de slag om ideeën voor de
gemeente te bedenken. Zij richten
zich vooral op de veroorzakers.
Beide projecten begonnen op
maandag 1 april en duren tot in juni.
Dan worden de presentaties gehouden.
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College wil sluitingstijden afschaffen

Weinig gebruik gemaakt van losgelaten
sluitingstijden
Horeca-ondernemers in Peel en Maas die in 2017 en 2018 meededen met een proef waarbij de
sluitingstijden werden losgelaten, hebben daar maar beperkt gebruik van gemaakt. Dat blijkt uit de evaluatie
van gemeente Peel en Maas, de politie en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel en Maas. Het College
van B&W van Peel en Maas wil de sluitingstijden definitief laten vervallen. De gemeenteraad moet hier in juni
over beslissen.
Van juli 2017 tot en met juni 2018
vond er in Peel en Maas een proef
plaats, waarbij de sluitingstijden voor
commerciële horecazaken kwamen
te vervallen. Ook na juni vorig jaar
liep de werkwijze door. Eigenaren van
bijvoorbeeld cafés en discotheken
mochten zelf bepalen hoe laat ze hun
zaak sloten. Er werd na afloop een
evaluatie gehouden met de politie,
Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
afdeling Peel en Maas en gemeente
Peel en Maas. Volgens het rapport
is de pilot goed verlopen en zijn er
voldoende manieren om bij aanhoudende openbare ordeproblematiek in
te kunnen grijpen.
In totaal deden 24 ondernemers in Peel en Maas mee aan
de pilot, onder wie 15 café-eige-

naren. De overige deelnemers
waren eetgelegenheden en hotels
met een beperkte horecafunctie.
Para-commerciële instellingen als
het Mafcentrum in Maasbree en jongerencentrum Sjiwa in Baarlo vielen
buiten de proef, hoewel ze bij de
start van de pilot aangaven graag
mee te willen doen.

Half uur tot uur
langer open
Uit de evaluatie van de
gemeente blijkt dat er weinig
gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de horecazaak langer open
te houden dan de normaal toegestane 02.00 uur. “De KHN bevestigt
het beeld dat er geen massaal en

structureel gebruik werd gemaakt
van de vrijgelaten sluitingstijden”,
aldus de evaluatie. De meeste
ondernemers die meededen met
de proef, bleven in het weekend
een half uur langer open. Bij een
feestdag maximaal een uur langer.
Tommie Wilms van café Tommies
in Panningen maakte wél dankbaar
gebruik van de regeling. “Voordat
de pilot van start ging, merkte ik al
dat er bij ons behoefte was aan ruimere openingstijden”, vertelt Wilms.
“Mijn publiek is gemiddeld 25 jaar en
ouder en komt om door te zakken,
of voor een laatmdrankje na een festival. We zijn nu op vrijdag meestal
tot 02.00 uur open en op zaterdag tot
04.00 uur. Dat we dit elke week zelf
kunnen bepalen en in kunnen spelen

op de behoefte, is voor ons én voor
de mensen prettig.”
Het vrijlaten van horeca-sluitingstijden zorgde niet voor een toename
van overlast en onveilige situaties,
aldus de gemeente. “Eerder een
afname. Het straatbeeld liet een
geleidelijk vertrek van bezoekers
zien, wat van positieve invloed was
op de openbare orde en veiligheid.”

‘Overlast afgenomen’
Ook was er geen verschuiving
van drukte naar 04.00 tot 05.00 uur
waar te nemen. “Deze constatering
ziet de politie terug in het aantal ontvangen meldingen. In de pilotperiode ontving zij minder, aan openbare
orde gerelateerde, meldingen dan in
het jaar voorafgaand aan de pilot.”
Tussen 02.00 en 05.00 uur kreeg het
team Toezicht en Handhaving van
gemeente Peel en Maas “een beperkt
aantal meldingen”. Wanneer er een
melding werd gedaan, werd de melder verzocht zelf contact op te nemen

met de horeca-ondernemer om de
klacht te bespreken. Volgens de
gemeente is deze manier van werken een succes, “aangezien de melders naderhand geen nieuwe klacht
hebben ingediend”. Een punt van
aandacht dat in de evaluatie werd
aangehaald, is dat de ondernemer
goed toezicht moet blijven houden op
bezoekers die vertrekken.
Als het aan het college, KHN en
de politie ligt, worden de sluitingstijden in de horeca definitief losgelaten
in Peel en Maas. Ook pleiten de partijen ervoor dat de voorwaarden die
aan de ondernemers worden gesteld,
worden aangepast om “het vertrouwen in onze ondernemers verder uit
[te] spreken”. Dan zou het niet meer
nodig zijn om als horecazaak een
overlastbestrijdingsplan te hebben,
waarin is opgenomen hoe de horecazaak overlast aanpakt.
De gemeenteraad buigt zich
in juni over het voorstel van het
college.

Oud-Heldenaar helpt slachtoffers aanslag

Eerste voedselpakketten
uitgedeeld in Sri Lanka
Oud-Heldenaar Jan Kerkhofs maakte de aanslagen op eerste paasdag in Sri Lanka van dichtbij mee. Hij woont
op slechts enkele kilometers afstand van één van de getroffen kerken. Om te zorgen dat de gezinnen van wie de
kostwinner overleed bij de aanslagen eten en geld binnenkrijgen, begon hij een actie om geld in te zamelen.
Afgelopen week werden de eerste voedselpakketten en geld bij de slachtoffers afgeleverd.
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In de St. Sebastian’s kerk in
Katuwapitiya, dat op slechts vier kilometer van het huis van Jan Kerkhofs
ligt, kwamen liefst 101 mensen op
het leven bij de aanslagen op eerste
paasdag. Veel gezinnen uit het dorp
verloren bij de aanslagen de kostwinner. “Die gezinnen hebben dus geen
inkomsten meer”, vertelde Jan eerder
al. “Ze vragen ook niks, want ze durven niet buiten te komen.” Jan besloot
daarom geld in te zamelen om voed-

selpakketten af te leveren en de
gezinnen financieel te ondersteunen.

‘Zo blij’
“De mensen waren zo blij met de
hulp dat ze hun tranen niet in bedwang
konden houden toen we langskwamen
afgelopen week”, vertelt Jan. “Wij hadden er ook een goed gevoel bij en we
willen het over twee weken nog een
keer doen. De gezinnen kunnen voor
nu al voldoen aan hun verplichtin-

gen, zoals huur, elektriciteit en water.
Dat loopt gewoon door. Maar we willen
ze blijven helpen en daar is nog meer
geld voor nodig. We willen daarom
iedereen vragen om deze mensen een
toekomst te geven en ze te laten merken dat ze er niet alleen voor staan.”
Bijdragen aan de hulp kan door
geld over te maken naar bankrekeningnummer NL18RABO0114926980,
ten name van Jan Kerkhofs onder vermelding van ‘Voedsel’.

BEVO HC
OCI LIONS
DE HEUF

SPORT- EN EVENEMENTENCENTRUM

PANNINGEN
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Sociale kaart Beringe
gepresenteerd
Tijdens een bijeenkomst van dorpscoöperatie Steingood op maandag 13 mei is de sociale kaart van Beringe gepresenteerd. In het boekje
dat bij alle inwoners van Beringe op de deurmat valt, staan alle verenigingen, organisaties en instellingen van het dorp. De sociale kaart
wordt ook op de website van Steingood geplaatst, zodat veranderingen
snel doorgevoerd kunnen worden.
Het idee voor een sociale kaart
ontstond al enkele jaren geleden binnen het kernteam van Steingood. Na
een overleg met bestuursleden van
allerlei verenigingen was de conclusie
dat er een verzameling moest komen
waarin verenigingen, organisaties en
instellingen gebundeld zouden worden. Zo moet het voor mensen snel
duidelijk zijn wie benaderd kan worden binnen alle verschillende instanties die in Beringe te vinden zijn.
Willemien Kanten van het Kernteam
pakte de sociale kaart van Maasbree
als voorbeeld en begon met het verzamelen van gegevens. “Wie zit er
in welk bestuur? Wie moet ik benaderen als ik lid wil worden? Dat soort
vragen moeten door de sociale kaart
snel beantwoord worden. Ik heb
alles nageplozen. Beringe heeft een

hoop verenigingen en soms is het
niet duidelijk wie nou waar in het
bestuur zit.” Het boekwerkje is in eerste instantie bedoeld voor senioren.
“Sommigen zijn niet zo handig met
de computer en met het boekje kunnen ze dan snel informatie opzoeken”,
aldus Willemien. Telefoonnummers
van onder meer de huisarts, het infoloket en de dorpsondersteuner zijn
te vinden in de sociale kaart. Ook de
gemeente, Vorkmeer, het WMO-loket
en Thuiszorg Peel en Maas hebben
een plaatsje gekregen. De sociale
kaart is ook via de website www.infoberinge.nl te bekijken. Bij veranderingen in bijvoorbeeld telefoonnummers
of besturen wordt dat meteen aangepast op de website. De sociale kaarten worden door vrijwilligers bij alle
Beringse woningen bezorgd.

Alle wedstrijden live te volgen

VV Helden heeft Limburgse
primeur met camera’s
Een voetbalwedstrijd opnemen en dan terugkijken om analyses te kunnen maken van het spel en de
gebruikte tactiek. Dat lijkt alleen weggelegd voor professionele voetbalclubs. Toch is het bij VV Helden vanaf
donderdag 16 mei mogelijk. Alle wedstrijden en trainingen op het hoofdveld van de vereniging zijn voortaan
live te volgen via het videoplatform Voetbal TV. Ook is het mogelijk een volledige wedstrijd of samenvatting
terug te kijken.
VV Helden is de eerste amateurclub in Limburg die zich heeft aangesloten bij Voetbal TV, een initiatief
van Talpa Network en de KNVB. Met
behulp van ‘slimme’ camera’s wordt
automatisch een video gemaakt van
wedstrijden die op het hoofdveld van
VV Helden plaatsvinden. Alle duels

van seniorenteams en de jeugdteams
vanaf O13 zijn voortaan te volgen via
een speciale app. Het is ook mogelijk
om vanuit thuis de wedstrijden te volgen in Helden. Daarnaast is het mogelijk voor spelers om hun doelpunt terug
te kijken en trainers kunnen de beelden achteraf bekijken om te zien wat

er mis of juist goed ging. VV Helden
werd door Voetbal TV benaderd mee te
doen aan het project. “Daarop is een
werkgroepje gevormd dat zich bezighield met Voetbal TV”, aldus de club.
De camera’s die naast het hoofdveld
staan, kocht Helden zelf aan en zijn
dus eigendom van de vereniging.

Rechtgezet

Nieuwe eigenaar
Trend Panningen
In het artikel ‘Nieuwe eigenaar Trend Panningen’ in HALLO Peel en
Maas van donderdag 9 mei is per abuis een fout geslopen. Daarin werd
ten onrechte vermeld dat Sieben bv, eigenaar van de schoenwinkel, werd
overgenomen. Sieben bv blijft bestaan en doet enkel afstand van de
Panningse schoenwinkel Trend. De winkel wordt overgenomen door de
familie Gieben van Arts & Evoi Schoenmode uit Boxmeer en Venray.

Rechtgezet

Vier generaties
Bij de foto van de vier generaties die in de HALLO van donderdag 9
mei stond, is een fout geslopen. Er stond vermeld dat de vier generaties allemaal in Meijel wonen, terwijl overgrootmoeder Grada Leenders,
oma May Nijssen, mama Lieke Nijssen en de jongste Maeve (Grada)
Stultiens allen woonachtig zijn in Maasbree.

Autobrand Panningerveld in
Panningen
De Panningse brandweerpost is zaterdag 11 mei kort voor middernacht gealarmeerd voor een
autobrand in Panningen. Op Panningerveld stond een auto in lichterlaaie. De opgeroepen brandweerlieden wisten het vuur te blussen, maar konden niet voorkomen dat het voertuig veel schade
opliep. Hoe de autobrand is ontstaan, is niet bekend. (Foto: Jordy Strijbos)

START maandag 20 mei
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GEPLUKT Rob Niessen
keer herkozen. De keer daarna niet.
“Toen heb ik wel nog vier jaar in de
gemeenteraad gezeten.” De politiek was niet helemaal zijn wereld.
“Beslissingen duren vaak lang. Ik
ben een doener. Het liefst moet iets
morgen klaar zijn.”
Doordeweeks is Rob al sinds
begin jaren negentig gevorderd
assistent accountant. Tegenwoordig
bij SmitsVandenBroek Adviseurs &
Accountants in Weert. “Daar houd
ik me onder meer bezig met boekhouden, jaarrekeningen maken en
relatiebeheer.” Omdat hij veel moet
zitten op zijn werk, gaat hij ook
vaak erop uit om te sporten. Daar
is Rob fanatiek in. “Ik voetbal bij
de veteranen van VV Kessel en in
de winter doe ik nog aan tennissen
en spinning. In de zomer ren ik nog
wel eens.” Hij vindt het bewegen
fijn, maar de derde helft is net zo
belangrijk. “Dat hoort erbij. Of het
nu voetbal, tennis of spinnen is, ik
wil wel nog kunnen ‘derde helften’.”

Australië nog
altijd favoriet

Hij werd er 54 jaar geleden geboren en nog altijd is Rob Niessen niet weg te slaan uit ‘zijn’ Kessel-Eik. Hij zit of zat bij vrijwel alle verenigingen in
het dorp en was in de jaren negentig acht jaar lang wethouder in de gemeente Kessel. Naast dat hij goed bekend is in Kessel-Eik weet hij zijn weg
eigenlijk over de hele wereld wel te vinden. Nogal wat landen deed Rob al aan tijdens zijn vele reizen. Deze week wordt hij geplukt.
Jong Nederland is eigenlijk de
enige vereniging in Kessel-Eik waar
de vrijgezelle Rob door de jaren heen
geen lid van is geweest. “Maar daar
help ik bij het opbouwen van de rommelmarkt”, vertelt hij. Rob vindt het
normaal dat hij bij veel verenigingen

betrokken is. “Dat heb ik van huis
uit meegekregen. Verenigingen zijn
heel erg belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Zolang het kan,
moet een dorp proberen verenigingen en activiteiten overeind te houden. Gelukkig zijn in Kessel-Eik nog

genoeg mensen te vinden die iets
willen doen, al wordt de kring steeds
kleiner.”

Wethouder in
gemeente Kessel
Voorbeelden van verenigingen
waar Rob bij betrokken was, zijn carnavalsvereniging De Eikkaters (prins
in 1997 en bestuurslid), stichting Ut
Gemeinsjapshoes (penningmeester), voetbalvereniging Eikerboys,
voetbalclub VV Kessel (bestuurslid),
tennisclub LTV Kessel, de Fancy Fair
(bestuurslid), Eiks Treffen (bestuurslid) en verschillende werkgroepen
van Dorpsoverleg Kessel-Eik. “Ik vind
het nu eenmaal leuk om evenemen-

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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ten te organiseren. Iets op poten
zetten om mensen op de been te
krijgen.”
De politieke carrière van Rob
begon ook toen hij iets op poten
zette: de politieke partij O&S ‘93.
Voor die partij stond Rob op plek
2 bij de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Kessel in 1994.
Na het stemmen bleek dat het
CDA met O&S een coalitie wilde
vormen. De nummer 1 op de lijst
wilde echter geen wethouder worden, waarna Rob naar voren werd
geschoven. Die besloot de functie
aan te nemen. “Het was een mooie
ervaring”, vertelt Rob. “Je weet hoe
alles werkt en je creëert lijntjes binnen de gemeente.” Rob werd één

Rob bleef altijd in Kessel-Eik
wonen, maar werd in 1997 geïnfecteerd met het reisvirus. Hij ging op
bezoek bij zijn broer Hans die in de
Verenigde Staten aan het studeren
was. “Dat was al een mooie reis,
maar in 2000 voor mijn eerste eigen
avontuur.” Rob ging naar Australië
en dat land werd zijn favoriet,
ondanks vele andere kandidaten.
Ieder jaar maakt hij drie trips. In het
voorjaar een rondreis door Europa,
in de zomer een stedentrip en in het
najaar volgt een grote reis naar een
ver land. “Nieuw-Zeeland, Alaska,
Kaapverdië, Costa Rica, Jamaica en
ga zo maar door.”
Meestal boekt Rob een groepsreis. “Alleen door Australië rijden
is ook niet alles, dan is het leuker
om met meer te zijn.” Rob reist dus
veel, alhoewel hij dat niet van huis
uit mee kreeg. “We gingen eigenlijk
nooit op vakantie, maar ik heb het
ook nooit gemist. Pas toen ik mijn
eerste reis had gemaakt, raakte ik
besmet met het virus. Nu kijk ik er
elke keer naar uit.” Op het strand
liggen is er dan niet bij. “Ik ben een
doener. Niet te lang stil zitten.”

Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

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

Geraniums, surfinia,
bacopa, knolbegonia
en vele andere
soorten perkplanten
M. Verhees
Egchelseweg 18, Panningen
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Degenen die ik liefheb
heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad
terug te zien.
Dankbaar voor al zijn liefde nemen wij afscheid van mijn lieve man,
onze trotse pap en opa

Sjraar Megens

echtgenoot van Ria

Megens-Hekkens

in de leeftijd van 87 jaar.

Jack en Mies
Nooijen-van Rijt

Panningen: Rianne en Peter
Frank
Rob en Patty ♥
Middelaar: Will en Annelies
Wesley
Melvin
Orrin
Panningen: Regine en Henk
Anique
Ruth
Panningen: Berni en Ton
Roy en Judith
Sven
Ivo
Panningen: Paulette en Erik
Menno en Fenna
Thomas en Chris

zijn op 16 mei 2019
60 jaar getrouwd
Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden van

Jan Teeuwen
We verliezen een tennisvriend, fanatiek en uiterst collegiaal.
Een aanvallende tennisvriend, zowel tijdens de wedstrijd als daarna.
Het sociaal uurtje was voor Jan het tijdstip om zich te manifesteren.
We zullen Jan missen en zeker niet alleen met tennissen!
Wij wensen Toos, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Panningen, 14 mei 2019
Markt 117-A9, 5981 AA Panningen
Zaterdag 18 mei is van 14.00 tot 14.45 uur
de mogelijkheid tot bezoek in Rouwcentrum
‘Panningen’, Schout van Merwijckstraat
in Panningen.
We nemen afscheid van Sjraar op woensdag
22 mei om 11.00 uur in het crematorium
Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Blerick.
Liever geen bloemen, maar een donatie in de
collectebus voor het Plattelandshoés.
Een speciaal woord van dank voor de goede
zorgen aan Vincent van Gogh in Venray en
het Plattelandshoés in Panningen.

De maandag en donderdag tennisgroep:
Hay en Jeanne, Jeu en Maria, Christ en Ans, Harrie en Wies,
Henk en Jose, Theo en Annie, Theo en Mary, Piet en Marjanne,
Peter en Caroline, Jan en Lies, Wiel en Thea, Piet en Tien, Piet en Iet,
Albert en Maya, Wim en Gertie, Piet en Jacqueline, Pieter en Els.

Een loyale tennisvriend

Janus

is plotseling van ons heengegaan.
Janus heeft jarenlang als trouw lid van onze vereniging
actief deelgenomen aan de competities en toernooien.
We verliezen in hem dan ook een betrokken sportman.
Zijn vrouw Toos, de kinderen en kleinkinderen wensen wij
erg veel sterkte bij het verwerken van dit erg grote verlies.

Wies Boll-Janssen
Wij wensen Frans, Rina, Kim en de kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Bestuur Buurtvereniging ‘De Oude Kern’

Bestuur en leden
T.V. Grootveld

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.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.

Bedreufd neeme wae afscheid van

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Wies Boll-Janssen
We winse Frans, Rina, Kim en de kleinkinjer
hieel veul kracht en sterkte toe.
Jeu de boules club ‘t Pumpke

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

Peet Steeghs-Schreurs
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

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

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

THANATOPRAXIE

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

John & Leny, Irma & Jan,
Erick & Fanny, Miriam & Leo
Klein- en achterkleinkinderen

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

Jan Teeuwen

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de
echtgenote van onze secretaris van buurtvereniging ‘De Oude Kern’

Dit vieren we op zaterdag
18 mei. Om 14.00 uur
starten we met een viering
in de kerk in Neerkant. Er is
gelegenheid tot feliciteren
van 16.00 tot 17.00 uur in
Zaal Internos in Neerkant.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.
Garagesale/kofferbaksale De Kronkel.
Panningen 2 juni 10.00-14.00u
www.buurtverenigingdekronkel.nl
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
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Hortensia’s (veel srt.), viburnum,
vlinderstruik, hebe e.a. heesters (op
stam). Bodembedekkers, vaste planten
e.a. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur. (vrij. na afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
AOW’er gezocht die het leuk vindt om
tegen vergoeding mee het ouderen
vervoer vorm te geven. Tijden/dagen
in overleg. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen Frieslanders Belana
Bintje. Aanbieding alle onbespoten
Vosberger slasoorten koolrabi 0.50 p
st 1kg aspergekoppen 2.50 euro 1kg
geschrapte panklare krielaardappel
1.25 vers en niet te duur. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
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.
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Invasie van
Europese
‘Beringers’
Delegaties uit zeven dorpen met de naam
Be(h)ringen kwamen op vrijdag 10 mei naar het
Nederlandse Beringe voor een weekendje Peel
en Maas. De ruim honderd gasten kregen tekst
en uitleg over het 5xBeringen Treffen dat begin
juli plaatsvindt. Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo, beschermvrouwe van het evenement, ontving de colleges van de gastdorpen en
leidde ze rond door de gemeente. De sportploegen kregen uitleg over het spel zonder grenzen
en het programma van het weekend werd
bekendgemaakt. “Beringe kan zich in juli opmaken voor een invasie van ‘Beringers’”, aldus de
organisatie.

Hartstichting zet Panningnaar
in het zonnetje
Panningnaar L. Janssen is op zaterdag 11 mei in het zonnetje gezet door de Hartstichting. Hij zet
zich al 25 jaar in voor de Hartstichting en ontving daarvoor een presentje vanuit de landelijke organisatie. Uit handen van Floris Italianer, directeur van de Hartstichting (rechts op foto), ontving de
heer Janssen het waarderingscadeau. “Onze vrijwilligers vormen het hart van de organisatie en zijn
onmisbaar bij ons werk voor een hartgezonde samenleving”, aldus de directeur.

Erelid bij Baarlose 1
Mei Vriendenclub
Voor de 22e keer werd op zondag 5 mei de meiboom geplaatst
op de Markt in Baarlo. De organisatie achter het evenement, de
1 Mei Vriendenclub, greep het moment aan om Thei de Bock uit te
roepen tot erelid. Thei was jarenlang penningmeester van de club
en hij was altijd inzetbaar, aldus de vriendenclub. “Men hoefde
Thei maar iets te vragen en hij regelde het. Voor zijn inzet en
verdiensten willen we hem graag bedanken.”

Nieuwe ontmoetingsmiddag
Omdat ze het ontmoetingspunt bij ‘de oude Wietel’ in Panningen zo misten, besloot een groep bewoners van
appartementencomplex Kapellerhof in Panningen een nieuwe ontmoetingsmiddag te organiseren. De eerste
bijeenkomst van ‘Thoes Ontmoete’ vindt plaats op woensdag 22 mei bij feestzaal Thoes in Panningen.
Het nieuwe ontmoetingsinitiatief is door de bewoners opgezet, met
steun van woningcorporatie Wonen
Limburg, De Zorggroep, de initiatiefnemers van Pius Park en feestzaal Thoes.
Bewoners van appartementencomplex
Kapellerhof in Panningen misten een
plek dicht bij huis waar ze elkaar kon-

den ontmoeten, een kaartje konden
leggen en koffie met elkaar konden
drinken, zoals dat bij de voormalige
Wietel was. De initiatiefnemers zijn zo
op het idee gekomen dit bij de nabijgelegen feestzaal te organiseren. ‘Thoes
Ontmoete’ vindt elke laatste woensdag van de maand plaats bij feestzaal

Thoes in Panningen. Elke bijeenkomst
staat in het teken van een andere activiteit. Tijdens de eerste editie wordt er
gedanst. De activiteit begint om 15.00
uur en duurt tot 17.00 uur. Iedereen
mag meedoen en deelname is op
eigen kosten. Neem voor meer informatie contact op via 06 12 40 18 24.

Vrijwilligersavond jubilerend Jong Nederland Panningen
Jeugdvereniging Jong Nederland Panningen viert in 2020 haar 75-jarig jubileum. Om het jubileumjaar vorm
te geven, is de vereniging op zoek naar vrijwilligers die onder andere meehelpen met het archief uitpluizen, een
reünie organiseren, sociale media beheren en het samenstellen van een jubileumboek. Hiervoor wordt op
woensdag 22 mei een avond georganiseerd.
Vanwege het jubileum is de werkgroep ‘Jong Nederland Panningen
75 jaar’ gevormd. De groep zoekt
versterking van vrijwilligers, zoals

oud-leden, -leiding of voormalig
bestuursleden, die meehelpen activiteiten rondom het jubileum te organiseren.

Archiefmateriaal dat wordt
aangeleverd, moet worden verzameld en georganiseerd, contact
gegevens moeten worden verzameld

en beheerd, de groep zoekt hulp bij
het organiseren van een reünie, het
samenstellen van een tentoonstelling
en jubileumboek, mist nog informatie over de meisjesafeling KMG, Jonge
Garde en JNP en zoekt iemand die de
sociale media van Jong Nederland
gaat beheren.
De vrijwilligersavond wordt geor-

ganiseerd om de taken te kunnen
verdelen en informatie te geven over
hoe het jubileumjaar wordt ingevuld.
De bijeenkomst is in de blokhut op
de 18 Novemberring in Panningen en
begint om 20.00 uur.
Aanmelden is gewenst en kan
via 75jaarjongnederlandpanningen@
gmail.com
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Geef ook uw mening

Kapsalon

Bespreking poll week 18

Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning
De laatste jaren is er door verschillende redenen een tekort ontstaan aan
mensen bij de vrijwillige brandweer. Onlangs nog pleitte Veiligheidsregio
Noord voor extra geld vanuit de gemeentes om zo beroepspersoneel aan te
kunnen nemen. In gemeente Utrechtse Heuvelrug bedachten ze een ander
plan, zo meldde de NOS onlangs. In de gemeente willen ze de vrijwillige
brandweerlieden voorrang geven bij huurwoningen. Zo moeten meer mensen
warm gemaakt worden voor de functie van brandweerman of -vrouw.
We vroegen de inwoners van Peel en Maas in de poll van twee weken gele-

den wat zij van het Utrechtse idee vonden. Een forse meerderheid van 63 procent
van de stemmers was het niet eens met de stelling dat brandweervrijwilligers
voorrang moeten krijgen. Waarom niet werd niet duidelijk. Alleen Cor Roelofs
liet zijn mening achter. Hij had een ander idee dan wat er in Utrechtse Heuvelrug
bedacht is. “Deze mensen moeten gewoon in dienst worden genomen als brandweermannen”, liet hij weten op Facebook. Eigenlijk hetzelfde plan als wat de veiligheidsregio voorstelde. Misschien heeft dat idee meer kans van slagen in Peel
en Maas dan de brandweerlieden voorrang geven bij huurwoningen.

Horecagelegenheden moeten
eerder sluiten eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Gemeente Peel en Maas begon in juni 2017 met een pilot om sluitingstijden
in de horeca los te laten. Horecagelegenheden in de hele gemeente konden
meedoen aan de pilot en hoefden zich dan niet meer te houden aan sluitingstijden. De gemeente is tevreden over het resultaat en wil de sluitingstijden voorgoed laten vallen. Toch gaan er regelmatig stemmen op om horeca juist eerder
te laten sluiten. Eerder laten sluiten zorgt ervoor dat bezoekers eerder komen
en dus ook eerder naar huis gaan. Dan hebben omwonenden minder last in de
nachtelijke uren. Niet meer dronken, lawaaimakende jeugd om 05.00 uur over
straat. Ook voor ouders zal dat een geruststelling zijn. De kinderen zijn dan eer-

der thuis, waardoor ouders met een gerust hart kunnen gaan slapen.
Van de andere kant is het zo dat het loslaten van de sluitingstijden heeft
gezorgd voor minder overlast voor omwonenden. Bezoekers gaan geleidelijker naar huis en komen niet ineens met z’n allen op straat te staan. In de buurt
wonen van horeca brengt gewoon bepaalde zaken met zich mee als nachtelijke overlast. Daarnaast mag alcohol drinken pas vanaf 18 jaar, dus het gaat om
volwassenen. En die mogen zelf beslissen hoe laat ze thuis zijn. Horeca speelt
gewoon in op de markt, dat is hun goed recht.
Horecagelegenheden moeten eerder sluiten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Stemmen bij de Europese verkiezingen is belangrijk > eens 69% oneens 31%

ONDERLINGE
PAARDENVERZEKERING
MEIJEL
IN LIQUIDATIE
Bovengenoemde stichting is ontbonden door een ontbindingsbesluit,
besloten in de ledenvergadering d.d.
21-12-2018. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling
liggen tot 2 maanden na heden ter
inzage voor een ieder bij het register
van de Kamer van Koophandel te
Eindhoven en bij het secretariaat p.a.
Heufkesweg 20 te Meijel.
De vereffenaar

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

Waarom zo’n heibel?
Waarom zo’n heibel over het oorlogsmonument door M. Duysens uit
Helden? Graag wil ik reageren op de aanval tegen de heer Bouten voor
wat betreft zijn artikel over het oorlogsmonument in Everlo.
Ik volg met belangstelling de
discussie in ons plaatselijk blad over
het wel of niet verplaatsen van het
oorlogsmonument. Met verbazing
las ik ook de ingezonden brief van
een zekere M. Duysens uit Helden.
Ik ken hem of haar niet en iedereen
is vrij een eigen mening te hebben.
Al lezende kon ik mij echter steeds
minder aan de indruk onttrekken dat
het hier meer gaat om een persoonlijke aanval op de heer Bouten dan
om het monument zelf.

Dat het monument tegenover de
vroegere Schans ligt, die van historische waarde was, daar betrekt u
maar meteen de woning van de heer
Bouten bij. Ook stonden er naar mijn
mening onjuistheden in de ingezonden brief. Ten eerste weet M. Duysens
blijkbaar niet dat het verkeer langs het
monument rijdt en niet raast, de snelheid is daar 50 kilometer per uur.
Razen is het al helemaal niet tijdens
de dodenherdenking, want dan wordt
het verkeer door de politie aan beide

zijden omgeleid.
De beschermende cirkel van huizen heeft te maken met buurtpreventie, om zodoende vernielingen te
voorkomen. Het oorlogsmonument
voor gevallen Engelse militairen in het
Wilhelminapark is tot driemaal toe
vernield en door de toenmalige burgemeester Kleyngeld verplaatst naar
Everlo nabij het oorlogsmonument.
Je hoeft geen betrekking te hebben
met de personen die op het monument vermeld staan. Dat is Bouten al
jaren denk ik en ook de omwonende
personen. De vergelijking met de Arc
de Triomphe vind ik heel passend.
De heer Bouten schrijft zelf al dat de

Steenstraat geen Champs-Élysées is.
Napoleon werd niet vergeten,
net zomin als de mensen op het
monument die voor ons gestreden
hebben en dat met hun dierbaarste hebben moeten bekopen. Ik heb
dan ook het idee dat het u niet te
doen is om het verplaatsen van het
oorlogsmonument, maar meer om
de schrijver van het eerste bericht te
krenken. Misschien is het iets voor
uzelf om de gang naar Canossa te
maken. Dat zou een echte ridder
sieren.
Paul Cuijpers,
Grashoek

Paus Franciscus hield onlangs
een ontvangst met onder andere
leden van Sint Martinus de
Porres, een katholieke vereniging van kappers en schoonheidsspecialisten, die op
bedevaart kwam naar Rome.
De paus riep de kappers op om
hun beroep op een christelijke
manier uit te oefenen en in hun
kapsalon toch vooral vriendelijk
en dienstbaar te zijn en zich
verre van roddelpraat te houden.
De Paus herinnerde zijn
gasten aan het voorbeeld van de
patroonheilige van de kappers:
de 16e-eeuwse Martinus de
Porres, onwettige zoon van een
Spaanse edelman, die opviel
door dienstbaarheid en zorg voor
armen en zieken. Je vraagt je af
hoe het komt dat de paus bij
kappers over roddelen begint.
Omdat er in kapsalons vaak
roddelbladen liggen? Of zouden
de kappers tijdens hun werk
graag de laatste nieuwtjes en
roddels uitwisselen? Of zijn het
toch de klanten zelf, die in de
kappersstoel zo negatief losgaan
over anderen? Goed om hier op
te letten, maar het lijkt me toch
wel een beetje een karikatuur,
waar Franciscus over spreekt.
Ikzelf zie al vele jaren de kapsalon niet meer van binnen.
Mijn tondeuse en scheermes
doen snel hun werk met die
laatste haren. En goedkoop
(sorry Eric). Toen ik jong was,
vond ik het niet leuk dat ik kaal
begon te worden. De laatste
jaren zeg ik maar tegen mezelf:
kaal is de mode. En vooral heel
gemakkelijk. Nee, de enige
kapsalon die ik nog ken, haal je
bij de cafetaria.
Maar veel belangrijker dan de sfeer in de
kapsalon, lijkt mij, dat
paus Franciscus vlak bij
het Vaticaan een kapsalon voor de daklozen
heeft laten inrichten.
Op maandag, als de
kapsalons in Rome
gesloten zijn, wordt daar
gratis geknipt, geschoren
en getrimd. Gratis douches zijn er ook. De paus
wil zo deze mensen een
stukje menselijke waardigheid teruggeven.
Mooi toch.
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Opiniërende Vergadering: raad eensgezind bij de
behandeling van vier bestemmingsplannen
Op dinsdag 7 mei vond de opiniërende raadsvergadering plaats in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda stonden vier voorstellen voor wijziging van een bestemmingsplan. Hieruit blijkt
maar weer eens hoe actief de inwoners en ondernemers in onze gemeente zijn. Daarnaast
werd duidelijk dat constructief overleg met omwonenden en andere belanghebbenden van
groot belang is bij de voorbereiding van zo’n voorstel. Het resultaat was dat alle vier de
wijzigingen unaniem werden aangenomen.
Vragen over Zank Böske
Voordat de bestemmingsplannen aan de orde kwamen, maakte PvdA/GroenLinks gebruik van het
vragenhalfuurtje. Een aantal bewoners van het Zank Böske in Maasbree zouden niet tevreden zijn
over de werkwijze en de communicatie rond de invulling van dit gebied.
Wethouder Paul Sanders gaf in een reactie op de vragen van PvdA/GroenLinks aan dat naar
zijn mening wel degelijk is gecommuniceerd. Hij legde uit dat er verschillende gezamenlijke
bijeenkomsten zijn geweest met de bewoners. Tijdens een van deze bijeenkomsten werd
unaniem besloten dat de gemeente de woningen zou kopen, waarop dit proces in gang werd
gezet. Na verloop van tijd werd door een deel van de bewoners een alternatief plan ingediend.
Volgens wethouder Sander kwam dat erop neer dat de bewoners de grond gratis wilden krijgen en
dat ze de woningen een andere bestemming wilden geven.
“Maar,” zo legde de portefeuillehouder uit, “dat kan niet.” De gemeente moet zich aan de regels
houden. Als ze hierin meegaat creëert de gemeente rechtsongelijkheid en bovendien past het niet
binnen het vastgestelde beleid”. Uiteindelijk is afgesproken dat de gemeente na de sloop van de
woningen in overleg treedt met de bewoners over de invulling van het gebied. Dus er is wel degelijk
gecommuniceerd, concludeerde de wethouder.
PvdA/GroenLinks was nog niet overtuigd en stelde bij monde van Frits Berben vast dat de relatie
tussen de gemeente en sommige bewoners toch nog wat gespannen is. De partij vroeg de
wethouder nog eens goed te kijken naar het zelfsturingsplan. Het gevoel bij de fractie overheerst
dat de bewoners graag willen meedenken over de invulling van de locatie.
Bestemmingplan tijdens de bouw
Het eerste agendapunt dat aan de orde kwam, was het bestemmingsplan
Kerkstraat - JF Kennedylaan in Panningen aan de orde. Er ligt namelijk een plan om op deze locatie
vijftien woningen te bouwen. Sterker nog, de twee voormalige bedrijfspanden die er stonden zijn
inmiddels gesloopt, de bodem is gesaneerd en bouwrijp gemaakt en de bouwwerkzaamheden
zijn al in een vergevorderd stadium. Tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning was door
enkele buurtbewoners een zienswijze ingebracht, omdat zij bang waren voor geluidsoverlast van de
warmtepompen. Na gesprekken met de buurt is afgesproken dat een aantal warmtepompen wordt
voorzien van een geluiddempende omkasting.

Bestemmingsplan voor 15 starterswoningen, seniorenwoningen en appartementen

Daarop is de zienswijze ingetrokken, waarna de vergunning is verleend. De aannemer is vervolgens
op eigen risico gestart met de bouw, ervan uitgaande dat het bestemmingsplan, waartegen geen
zienswijze was ingediend, gewijzigd zou worden.
Alle partijen bleken het erover eens te zijn dat het plan goed is. PvdA/GroenLinks riep de gemeente
wel op om ook aandacht te hebben voor inwoners met een kleinere beurs, omdat de prijzen van de
woningen aan de hoge kant zijn: van een kleine 220.000 tot bijna 300.000 euro.
Verder waren er vragen over de timing. Voor alle partijen voelde het al mosterd na de maaltijd,
omdat met de bouw van de woningen reeds een aanvang wads gemaakt. Lokaal Peel en
Maas wilde daarom weten wat er zou gebeuren als de raad niet zou instemmen met de
wijziging van het bestemmingsplan. Wethouder Rob Wanten legde uit dat voor dit plan
zowel een omgevingsvergunning als een wijziging van het bestemmingsplan nodig was.
De omgevingsvergunning kon worden verleend omdat het plan past binnen de structuurvisie die

de raad heeft vastgesteld. Dat deze al verleend is voordat het bestemmingsplan is gewijzigd, heeft
ermee te maken dat die laatste procedure nu eenmaal meer tijd in beslag neemt. De wijziging
is enkel en alleen nodig om ervoor te zorgen dat er op deze locatie geen bedrijf meer gevestigd
kan worden. Dus zelfs als de raad niet zou instemmen met de wijziging, heeft dit voor de kopers,
de aannemer en de projectontwikkelaar feitelijk geen gevolgen, aldus de portefeuillehouder.
Paardenhouderij Egchel
Het volgende agendapunt was het Bestemmingsplan paardenhouderij
Roggelseweg 89 in Egchel. Het plan behelst het omzetten van een voormalige woning naar een
paardenhouderij en de bouw van verschillende bouwwerken, voor onder meer de huisvesting van
maximaal acht zogenoemde grooms, oftewel paardenverzorgers.
Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Tegen het ontwerp zijn
geen zienswijzen ingediend. Ook dit plan werd unaniem bestempeld als een prima plan. Vooral het
feit dat er vooraf overleg is geweest met omwonende werd positief ontvangen door de raad.
Omzetten bedrijfswoning Kessel
Vervolgens werd het Bestemmingsplan omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Rijksweg
50 te Kessel besproken. De voormalige stal ten oosten van de woning zal hierbij worden gesloopt.
Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Tegen het ontwerp van dit
bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
De VVD vroeg waarom de bedrijfswoning niet wordt omgezet naar een plattelandswoning.
Portefeuillehouder Rob Wanten zei daarop dat dit niet mogelijk is, aangezien er geen agrarische
activiteiten meer plaatsvinden. Na deze verduidelijking werd ook deze bestemmingsplanwijziging
unaniem omarmd.
Uitbreiding bedrijf Maasbree
Het laatste onderwerp van deze raadsvergadering was het Bestemmingsplan Oude Heldenseweg
3B in Maasbree. Het plan is om het bestaande bouwblok te veranderen en uit te breiden.
Ook wordt de bestaande bedrijfswoning omgebouwd tot kantoor en opslaglocatie, en wordt een
voorziening gebouwd voor de huisvesting van 40 tijdelijke arbeidsmigranten. Deze zijn tijdens de
oogstwerkzaamheden werkzaam op het bedrijf. Het gaat om permanente voorzieningen voor
20 plaatsen en tijdelijke voorzieningen voor 20 plaatsen.
Het CDA, de VVD en AndersNu gaven aan in te kunnen stemmen met het plan.
PvdA/GroenLinks stelde het in beginsel ook een prima plan te vinden, maar was tegelijkertijd
enigszins teleurgesteld. “We zijn niet onder de indruk van wat er nu op papier staat.” aldus raadslid
Frits Berben. In het nieuwe beleid over tijdelijke arbeidsmigranten worden aan dergelijke
plannen eisen gesteld op het gebied van een maatschappelijke bijdrage en beheer en toezicht.
“Het innovatieve zien we niet terug, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van een taalcursus.”
De partij wilde ook meer duidelijkheid over de link met het plan Korte Heide. Wethouder Paul
Sanders gaf aan dat hij daar nog geen antwoord op kon geven, en zegde toe daarop terug te komen.
Ook Lokaal Peel en Maas stelde enkele kritisch vragen over het plan.
“De titel van het agendapunt dekt niet de lading.” zo stelde raadslid Sander Janssen, en ook de
stukken maken het niet veel duidelijker volgens hem. Hij vroeg zich af of het theoretisch gezien
mogelijk was of er op de locatie naast de bestaande bedrijfswoning meerdere woningen worden
gebouwd.
Ten slotte wilde hij graag weten hoeveel aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten er
nog ingediend zijn ,onder de oude regeling.
Wethouder Sanders reageerde door aan te geven dat er volgens het bestemmingsplan éen
bedrijfswoning mogelijk is, die nodig is omdat van daaruit het beheer en toezicht moet
plaatsvinden. Als er een andere woning wordt gebouwd, vervalt de woonbestemming en kunnen
daar er dus geen arbeidsmigranten in gehuisvest worden.
Tot slot gaf de portefeuillehouder aan dat er nog een soortgelijk verzoek is ingediend. Het gaat om
vakantiepark De Berckt in Baarlo, wat later dit jaar in de gemeenteraad aan de orde zal komen.
Unaniem instemmen
De stemming over deze vier plannen was kort en krachtig: alle partijen stemden ermee in, zodat
de voorstellen unaniem werden aangenomen. Burgemeester Wilma Delissen sloot vervolgens de
vergadering af

Raadsvergadering 21 mei vervalt
Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, komt de Raadsvergadering van
21 mei te vervallen. De eerstvolgende bijeenkomst van de raad is de Commissievergadering,
op dinsdag 28 mei. Deze begint om 19.30 uur, in de raadszaal van het Huis van de Gemeente.

www.peelenmaas.nl
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Verkiezingen 23 mei 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.
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. Ook de kandidatenlijsten
(één per huishouden) zijn vorige week bezorgd.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen.
Op de stempas die u heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen
gemeente machtigen.
• U vult de achterkant van de stempas in om iemand te machtigen. Vergeet de ondertekening
niet! De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde).
Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee
aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde
uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug
te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het
uitbrengen van uw volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
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 kunt u tot uiterlijk op 22 mei 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen
bij de medewerkers van het cluster Burgerzaken. Let op: maak wel een afspraak.
Dit kan telefonisch: 077-306 66 66!
Waar kunt u stemmen ?
Omdat u met een stempas overal binnen Peel en Maas kunt stemmen, vindt u hieronder een
overzicht van de adressen van de stemlokalen. 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 geldt dat het identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs) maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
1
2
3
4/5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Huis van de Gemeente (Panningen), Wilhelminaplein 1
De Houbereij (Panningen), Kerkstraat 68
Basisschool de Wissel (Panningen), Schoutenring 34
Dorpscentrum Kerkeböske (Helden), Aan de Koeberg 3
De Wieksjlaag (Beringe), Kanaalstraat 94
De Ankerplaats (Grashoek), Past Vullinghsstraat 3
Gemeenschapshuis De Sprunk (Koningslust), Meester Caelersstraat 30
Gemeenschapshuis ’t Erf (Egchel), Kapelaan Nausstraat 5
Niëns Horeca (Maasbree), Baarlosestraat 4
Mafcentrum (Maasbree), Past Leursstraat 12 (minder toegankelijk voor mindervaliden)
Hoës van Bree (Maasbree), Kennedyplein 5
Zorgcentrum Ter Borcht – Aan ’t Paedje (Baarlo), Zuivelstraat 5
Basisschool De Diamant (Baarlo), Hertog van Gelrestraat 47
Sporthal ‘de Kazing’ (Baarlo), Huissen 3
Gemeenschapshuis de Paort (Kessel), Markt 2
Woonzorgcomplex Hof van Kessel (Kessel), Koninginnelaan 14
Gemeenschapshuis Kessel-Eik (Kessel-Eik), Lindelaan 4
Zorgcentrum Sint Jozef (Meijel), Kapelkesweg 1
Gemeenschapshuis d’n Binger (Meijel), Alexanderplein 2
Oranjehotel (Meijel), Raadhuisplein 11

Twee stemlokalen Kerkeböske (Helden)
In Helden is nog één stemlocatie: Kerkeböske.
In de grote zaal van Kerkeböske worden twee stembureaus ingericht. U kunt in één van de
stembureaus uw stem uitbrengen.

Kandidatenlijst in braille/gesproken woord
In stemlokaal 1 (Huis van de Gemeente) in Panningen is een kandidatenlijst in braille en een
gesproken versie aanwezig. Wilt u deze speciale kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel,
vraag het dan aan één van de stembureauleden.
StemWijzer
U kunt uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen via stemwijzer.nl.
Uitslag en centraal tellen
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 en het proces-verbaal
op www.peelenmaas.nl en liggen ze voor iedereen ter inzage in het Huis van de Gemeente.
U bent op maandag 27 mei 2019 van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij het
centraal tellen van de stembiljetten van deze verkiezing.
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.

Start E-waste Race
in Peel en Maas
Van maandag 20 mei t/m vrijdag 14 juni strijden 10 basisscholen uit de gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray tegen elkaar tijdens de E-waste Race.
De scholen proberen zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (e-waste) in te
zamelen. De winnaar gaat op schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.
Hoe werkt het?
Mensen kunnen hun elektronisch afval, zoals stijltangen, haardrogers, dvd-spelers en
dergelijke, aanmelden op www.ewasterace.nl. Op de afgesproken tijd halen scholieren het
bij u thuis op. Op de www.ewasterace.nl staat de score per school.
Waarom een E-waste race?
De E-waste Race is leerzaam en leuk. Op een speelse manier brengen we het nut van
hergebruik onder de aandacht. Elektronisch afval wordt niet gerecycled als het bij het
restafval wordt gedaan. Waardevolle materialen gaan dan verloren voor hergebruik en dat
is jammer.
Welke scholen van Peel en Maas doen mee?
BS Onder de Linden – Beringe
BS De Pas – Helden
BS Den Doelhof – Meijel
Deze E-waste Race is een initiatief van Weee Nederland in samenwerking
met de deelnemende gemeenten.
Helpt u mee?
Woont u binnen een straal van 7 km rondom een van de deelnemende scholen?
Meld dan uw E-waste aan op www.ewasterace.nl. Op het aangegeven tijdstip halen de
leerlingen de spullen aan huis op en houden de stand bij op hun website.
De gemeente zorgt dat alles netjes wordt gerecycled.
Wij wensen alle leerlingen veel succes en hopen van harte dat een van onze scholen
zal winnen!
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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

Gewijzigde dienstverlening

WhatsApp

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.

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Vrijdag 24 mei zijn we tot 13.00 uur geopend en is er vanaf 13:00 uur geen gemeentelijke
dienstverlening mogelijk.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige
informatie. U kunt via dit nummer niet bellen of
een SMS versturen.

Bibliotheek
De Bibliotheek is op beide dagen tot 17.00 uur geopend. Bij twijfel bel, app of mail ons.

Spelregels aanbieden textiel
• Bied textiel altijd aan in een gesloten plastic zak, dit voorkomt dat textiel vies en vochtig
wordt. Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen van onze
website of halen bij de afhaalpunten van de zakken.
• Textiel is zowel mooie, bruikbare kleding als kapotte, versleten kleding. Maar ook handdoeken,
tafelkleden, schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het textiel.
• Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente of lever het
in bij het Milieupark of in een textielcontainer.
• Zet textiel om 07.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
• Kijk voor de inzameldagen op de persoonlijke afvalkalender.
Alle ingezamelde textiel gaat naar het bedrijf Share and Wear in Beringe. De gemeente werkt
samen met dit bedrijf om meer waarde uit het textiel te halen. Het textiel wordt gesorteerd.
Door het textiel te sorteren krijgt kleding een 2e leven. Bij het sorteren werken mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen van het Leerwerkhuis van de gemeente.
Dit zijn mensen die we helpen met inburgeren, de taal leren en zichzelf te ontwikkelen.

Wat mag er allemaal bij textiel?
•
•
•
•
•
•

Kleding
Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
Schoenen (per paar gebonden)
Sokken (per paar)
Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen
Zachte knuffels

Wat mag er niet bij textiel?
•
•
•
•
•
•

Natte kleding, textiel en schoenen
Kleding die vies is
Textiel wat met verf of olie is besmeurd
Vloerbedekking, tapijten en matten
Vulling van kussens, tuinkussens of speelgoed
Matrassen, dekbedden en kussens

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.

Ellis Kempeners kijkt terug op één jaar raadslid
Het CDA was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog niet
vertegenwoordigd in Kessel-Eik. Nadat ik gevraagd werd om deze functie
in te vullen, heb ik weloverwogen nagedacht wat voor mij belangrijk
was om mee te nemen in deze functie en of ik paste in de visie van
het CDA Peel en Maas. Voor mij betekent in de gemeente Peel en Maas
wonen een vanzelfsprekendheid dat zelfsturing binnen de kernen een
groot goed is.
Verantwoordelijkheid nemen
voor je eigen leven en leefomgeving. Voor Kessel-Eik, waar zelfsturing en leefbaarheid erg belangrijk
zijn, wil ik me daarom inzetten voor

de leefbaarheid en ontwikkeling van
het dorp. Dat deed ik overigens al
via Dorpsoverleg Kessel-Eik. Nu ook
als raadslid. Wonen en de hoogspanningsmasten zijn daarbij onderwerpen

die als een rode draad door het dorp
lopen, maar ook in de CDA-fractie en
inmiddels ook de gemeenteraad wordt
dit vaak besproken. En de laatste
woorden zijn hierover zeker nog niet
gezegd.
Vrijwilligers zijn onlosmakelijk verbonden aan zelfsturing in de dorpsoverleggen en de werkgroepen voor
de projecten die ze samen ontwikkelen. Maar zeker ook alle vrijwilligers
in de zorg en de vele verenigingen
die heel Peel en Maas rijk is. Die ver-

enigingen met hun vele vrijwilligers
zijn het cement van de samenleving.
Dit moeten we koesteren. Dit overwegend heb ik toen besloten dat CDA
Peel en Maas en de functie als raadslid bij mij passen en steeds beter gaan
passen. Hier heb ik het afgelopen jaar
met veel plezier invulling aan gegeven
en wil ik me de komende jaren ook
voor blijven inzetten. Voor Kessel-Eik
en heel Peel en Maas.
Ellis Kempeners,
raadslid CDA Peel en Maas

Werkbezoek van Europarlementariër Jan Huitema
Jan Huitema is zittend Europarlementariër en tevens melkveehouder
in het Friese Makkinga. Jan heeft met zijn inspirerend enthousiasme en
pragmatische aanpak veel bereikt in de landbouwcommissie van de EU
de afgelopen zittingsperiode. Dit wil hij graag voortzetten.
Bij de verkiezingen op donderdag 23 mei staat Jan op nummer 2
van de EU-lijst voor de VVD. Land- en
tuinbouw is een belangrijke pijler
onder de Noord-Limburgse economie
met een hoge toegevoegde waarde
in de versproductie van bijvoorbeeld
champignons en tuinbouwproducten.

Op dinsdag 7 mei was Jan op werkbezoek in Limburg en bezocht hij onder
meer bedrijven in onze gemeente.
Inhoudelijke en vaktechnische
zaken kwamen aan de orde toen Jan
te gast was bij Champignonkwekerij
Willems bv in Kessel. De broers
Maurice en Roger Willems legden de

teelt van champignons uit. Tijdens de
rondleiding door hun bedrijf werden tevens problemen zoals de afzet
van mest en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aangekaart.
Suggesties voor verbeteringen werden
aan Jan meegegeven.
Daarna ging het gezelschap naar
Paul van Lipzig van Hortus in Futurakomkommerteler in Siberië. Hier kreeg
de Europarlementariër veel informatie
over wat er allemaal komt kijken bij
de teelt van komkommers. Met zijn

bijna biologische gewasbescherming is
dit een voorbeeldbedrijf hoe ‘schoon’
komkommers geteeld kunnen worden.
VVD Peel en Maas vindt het belangrijk
om bestuurders zoals Jan Huitema ook
de praktische kant van het ondernemen te laten zien. Dit kan door zulke
bedrijfsbezoeken, waarbij gekeken
wordt naar verbeteringen en oplossingen. Al met al een geslaagde middag
die zeker een vervolg krijgt.
Jeanne Hesen,
raadslid VVD Peel en Maas
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Vaccinatie
Vorige week vrijdag kreeg
ik een brief met een keuze.
Een belangrijke keuze, want
het ging om een vaccinatie.
Namelijk of ik me wilde laten
vaccineren voor de meningokokkenziekte of niet. Nu heb
ik er niet over hoeven te
twijfelen, maar ik weet nog
goed dat ik een paar jaar
geleden wel even na heb
moeten denken of ik me wilde
laten vaccineren tegen HPV
(baarmoederhalskanker) of
toch liever niet.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Timo van Roij
14 jaar
Helden
Citaverde Horst

Wat is je favoriete toetje?
Als ik een favoriete toetje zou moeten
kiezen, dan zou ik voor een lekkere
ijscoupe met verse aardbeien kiezen.
ik zou het wel zonder slagroom willen
eten, want dat vind ik echt niet lekker.
Wat heb je liever? Iedereen kan
horen wat jij denkt, of jij kan horen
wat iedereen denkt?
Ik zou liever willen dat ik zou kunnen
horen wat iedereen denkt. Zo kan ik
namelijk te weten komen hoe iedereen over mij en over anderen denkt.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Wanneer ik niet kan slapen, pak ik vaak
mijn tablet en ga ik even filmpjes kijken
op YouTube. Hierdoor word ik meestal
vanzelf wel moe. Gelukkig komt het
niet vaak voor dat ik niet kan slapen.
Ben je bijgelovig?
Ik vind van mezelf niet dat ik heel erg
bijgelovig ben. Ik geloof er namelijk
niet echt in dat wanneer een zwarte
kat langsloopt, je dan ongeluk krijgt.
Als dit namelijk echt zou zijn, zou dit al
vaker bij mij gebeurd zijn.

GR

Welke superkracht zou je graag
willen hebben?
Als ik een superkracht zou moeten
kiezen, zou ik ervoor kiezen dat ik zou
kunnen vliegen. Als ik dit zou kunnen,
zou ik namelijk elke dag naar school
kunnen vliegen in plaats van met de
fiets gaan. Ik zou dan ook gewoon naar
een ander land kunnen vliegen zonder
dat het mij echt veel tijd zou kosten.
Wat is je grootste blunder?
Ik denk dat mijn grootste blunder toch
wel tijdens het sporten geweest moet
zijn. Ik had namelijk een terugspeelbal van mijn eigen teamgenoot tijdens
het voetballen opgepakt, terwijl ik die
eigenlijk gewoon had moeten wegschoppen. Ik ben namelijk keeper
bij voetbal, dus dit was niet echt de
bedoeling.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een hele week alleen thuis zou
zijn, zou ik waarschijnlijk heel erg veel
gamen, veel muziek luisteren en ook
veel chips eten. Als ik hier dan mee
klaar zou zijn, zou ik heerlijk op de
bank in slaap vallen.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
De laatste keer dat ik iemand gehol-

pen heb, was toen ik mijn vader hielp
met wat werk in onze tuin. We zijn
onze tuin namelijk aan het veranderen
en toen heb ik samen met hem een
stoepje gelegd.
Wat doe jij het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond zit
ik altijd het liefst gewoon op de bank
voor de televisie. Een pluspunt zou
natuurlijk een zak chips erbij zijn.
Waarvan word je enthousiast?
Iets waar ik heel erg enthousiast van
word is de trommel bespelen. Dit doe
ik dan bij de schutterij St. Leonardus
Egchel-Panningen. Ik ga hier elke dinsdagavond naartoe om te oefenen.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen. Wat kies
je?
Als ik hiertussen zou moeten kiezen,
zou ik kiezen voor het hebben van
groen licht en altijd wind mee hebben. Als ik dit namelijk altijd zou hebben, zou ik overal eerder zijn en het is
natuurlijk altijd fijn als alles je meezit.
Wie zijn jouw helden?
Mijn helden op dit moment zijn Jeroen
Zoet en Gainluigi Buffon. Jeroen Zoet is
de keeper van PSV en Gainluigi Buffon
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is de keeper van het Italiaanse elftal
geweest. Ik vind dit allebei heel erg
goede keepers, waardoor ze helden
voor mij zijn geworden.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Iets wat ik echt niet meer over zou willen doen, is naar de tandarts gaan om
een aantal tanden te laten trekken. Ik
ga van mezelf al niet graag naar de
tandarts, dus dat ik dit keer moest vond
ik nog veel erger. Wat het nog slechter
maakte is dat het toen ook best wel
een pijnlijke behandeling was.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik denk dat ik mijn spontaniteit en
humor het leukste vind. Iets anders
wat ik ook wel leuk aan mezelf vind,
is dat ik echt met iedereen om kan
gaan. Het maakt mij niet uit of mensen groot, klein, dik of dun zijn. Ik zal
altijd even vriendelijk tegen iedereen
om mij heen blijven.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Waar ik mijn huiswerk het liefst maak,
zal waarschijnlijk in de woonkamer zijn. Er staat dan ook lekker een
muziekje op de achtergrond, dus het is
niet helemaal stil, want in totale stilte
kan ik mij soms niet heel erg goed
ergens op concentreren.

06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL
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Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl
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Het zijn keuzes, belangrijke
keuzes, die je nu als tiener moet
maken, maar wel je hele leven
kunnen bepalen. Je zou iemand
om advies kunnen vragen, maar
het is nog steeds jouw leven dat
nu dus al bepaald wordt.
Er bestaan ook allerlei verschillende denkbeelden die je keuze
kunnen beïnvloeden. Sommige
mensen weten meteen dat ze
zich willen laten vaccineren,
anderen doen dit juist niet
wegens bijvoorbeeld bepaalde
denkbeelden.
Door er met mensen over te
praten, ontdek je hoe mensen
er een bepaalde kijk op hebben.
Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik
bij de vaccinatie tegen HPV best
veel mensen kende die het niet
wilden doen. Ze hadden dan
dingen gehoord van anderen
over de gevolgen van de vaccinatie, waardoor ik ook weer
even moest nadenken of ik die
vaccinatie wel wilde. Ik heb
zelfs achteraf van iemand
gehoord dat ze had gelezen dat
de vaccinatie tegen de ziekte
juist averechts werkte. Ook was
de vaccinatie toen nog best
nieuw, dus veel mensen wilden
het risico niet nemen.
Maar ik ken ook mensen die
zich nu toch willen laten vaccineren, omdat er nu meer
bekend is over HPV. Kortom,
kiezen of je je laat vaccineren
kan heel wat zijn. Ik denk dat je
het er het beste even met
iemand over kan hebben en dan
de keuze moet maken waarvan
jij denkt dat het de beste is.
Lisa

16
05

Helden doorbreekt
negatieve reeks
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na drie opvolgende nederlagen werd het op zondag 12 mei weer eens
tijd voor het eerste herenteam van VV Helden om als winnaar van het veld
te stappen. Op eigen veld waren de Heldenaren met 4-1 te sterk voor
Melderslo. Door de overwinning blijft Helden nog in de race voor een van
de begeerde nacompetitieplekken.
Helden kwam niet goed uit de
kleedkamers. Al binnen vijf minuten
keek het tegen een achterstand aan
nadat een afgeslagen corner opnieuw
voorgebracht en binnengeschoten
mocht worden, 0-1. Het Heldense
antwoord liet echter niet lang op zich
wachten, want vijf minuten na de
openingstreffer had Gilian de Bruijn
alweer voor de gelijkmaker getekend.
Helden domineerde vervolgens
het spelbeeld en kreeg verschillende
kansen om op voorsprong te komen.
Freek Kessels kreeg twee opgelegde
mogelijkheden waarbij hij vrijgespeeld werd voor het vijandelijke doel.
Eén van die mogelijkheden wist hij te
verzilveren, waardoor Helden met een
voorsprong de rust in ging.
Ook na de rust bleef Helden de
betere ploeg. Halverwege de tweede
helft werd dit overwicht opnieuw uit-

gedrukt in doelpunten nadat Freek
Kessels prachtig vrij werd gespeeld
door Ton Peeters. De aanvaller bleef
koel en lobde de bal subtiel over doelman Van Westerveld. De wedstrijd
leek hiermee gespeeld en Helden leek
de wedstrijd zonder problemen uit
te spelen. Nick van Lier ontsierde het
duel echter door na een harde tackle met rood van het veld gestuurd te
worden. Melderslo leek even bloed te
ruiken, maar bleek niet bij machte om
het de Heldenaren nog echt moeilijk
te maken. Sterker nog, aan de andere
kant wist invaller Tim Pilon de score
uit te breiden door voor de definitieve
4-1 te tekenen.
Met nog twee duels te gaan, staat
Helden op doelsaldo bovenaan in de
tweede periode. Om de periode als
winnaar af te sluiten, moet er zondag
gewonnen worden in Ysselsteyn.

Gemakkelijke
overwinning

Na rust keerde Matijs Heesen niet
terug uit de kleedkamer. Hij werd
uit voorzorg vervangen door Ilias
Amhaouch. In het eerste kwartier na
rust bood SC Leeuwen nog redelijke
tegenstand en creëerde zowaar enkele
kansen. En een daarvan was ook raak:
Rick Verstegen scoorde 1-4 in de 49e
minuut. Daar bleef het bij wat de
Roermondse aspiraties betrof en achtereenvolgens Robin van Osch na een
prachtige aanval, Frank van Oijen in de

Aanvoerder Augustinus doet
stapje terug
Aanvoerder van het eerste herenteam van handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen, Pim Augustinus
(30), doet na dit seizoen een stapje terug. Hij gaat waarschijnlijk bij een lager team spelen. Augustinus
speelde elf jaar lang in het eerste team en wil wat meer ruimte in zijn agenda vrij maken buiten het handbal.
De laatste wedstrijd van dit seizoen wordt tevens het duel wedstrijd van de handballer.
De afgelopen veertien jaar is
Augustinus naar eigen zeggen iedere
dag bezig geweest met handbal.
“Het trainen en wedstrijden spelen
vraagt nogal wat van je”, vertelt hij.
“Iedere week zit ik in een strakke
planning. Daarbij heb ik een baan
van 32 uur, waardoor er niet veel tijd
overblijft. Daarom wil ik nu wat meer
ruimte in mijn agenda vrijmaken
voor spontaniteit. Dat ik wat makkelijker een weekendje weg kan met
mijn vriendin of iets dergelijks.”

Nog wel actief
De bedoeling is dat Augustinus
wel actief blijft bij Bevo. “Ik ben nog
in overleg met de club waar ik pre-

cies verder ga. Het is in ieder geval
wel de insteek dat ik blijf handballen.”
Wanneer Augustinus precies afscheid
neemt, is nog niet helemaal duidelijk.
Dankzij de winst van zaterdag 11 mei
op Aalsmeer maakt Bevo nog een
kans op de play-offs voor de landstitel. “De hoop dat we de titel pakken,
is groter geworden zaterdag”, vertelt
hij. Zondag 19 mei speelt Bevo tegen
Lions. Wint de ploeg en Aalsmeer verslaat Volendam, dan speelt Augustinus
na zaterdag nog twee of drie wedstrijden in het eerste team in de best
of 3-wedstrijden voor het landskampioenschap. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen wordt officieel
afscheid genomen van de aanvoerder.

De grootste prijs die
Augustinus door de jaren heen
won, is het landskampioenschap
in 2014. Vorig jaar won hij nog
de beker. “In Nederland heb ik
eigenlijk alles gewonnen wat er te
winnen valt”, aldus de afscheidnemende Augustinus. Hij speelde
ook nog dertien keer voor het
Nederlands team. Maar wat hem
misschien nog wel het meeste
heeft gebracht, zijn de contacten,
vertelt hij. “Ik heb zoveel mensen
leren kennen dankzij het handballen. Door heel Nederland heb ik
nu een sociaal netwerk. Dat zie
ik ook als een hoogtepunt in mijn
carrière.”

Internationaal toernooi

Door: Mark van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden deed zaterdag 11 en zondag 12 mei mee aan een internationaal toernooi in Mierlo.
Daar werden gouden, zilveren en bronzen medailles gehaald.

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen trad op zondag 12 mei aan
tegen het al gedegradeerde SC Leeuwen. Panningen heeft nog een kleine
kans op deelname aan de nacompetitie als het de derde periode binnensleept. De groenwitten zouden uiteindelijk weinig moeite hebben met de
oranjehemden. Het werd 7-1 voor de gasten.

Redelijke
tegenstand

Handbalclub Herpertz Bevo Hc

Judoka Sten Luijten e
 erste
in Mierlo

SV Panningen

SC Leeuwen kon in het eerste
kwartier nog even tegenstand bieden.
De eerste echte aanval van Panningen
leidde tot een schot op de paal van
Remco Litjens. In de 10e minuut
strandde Robin van Osch op invallerdoelman, de vaste keeper blesseerde
zich in de warming-up, Chiel van Soest
van SC Leeuwen.
Daarna ging het snel. In de 19e
minuut stond Van Soest wat ver voor
zijn doel en dat werd gezien door
Remco Litjens. Daar waar het vanaf 3
meter niet lukte om de bal in het doel
te krijgen, lukte dat vanaf 30 meter
feilloos, 0-1. Vijf minuten later kopte
Frank van Oijen een corner binnen
en dat betekende 0-2. Idris Pakasa
scoorde 0-3 in de 26e minuut en weer
Remco Litjens 0-4 twee minuten later.
Kat in het bakkie voor Panningen.
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65e minuut en Idris Pakasa in de 88e
minuut tilden de stand naar 1-7.
Een ‘standesgemässe’ overwinning voor Panningen. De kansen op
de derde periode blijven nog intact,
alhoewel Panningen afhankelijk
is van de resultaten van concurrent Horn. Met de andere concurrent
DES Swalmen kunnen de groenwitten
zondag zelf afrekenen in een thuiswedstrijd.

De jonkies mochten starten.
Meggy Hermans moest het in een
pittige poule opnemen tegen vier
jongens. Daarvan wist ze er twee te
winnen, waardoor ze brons pakte.
Haar broer Frits won overtuigend
vier keer op rij en won zo het goud.
Sten Luijten was net zo goed op
dreef en won met knappe worpen
vijf keer op rij, ook goud voor hem
dus. Daisy van Os werd ook kampioen na vier overwinningen. Vian van
Dril moest een gewichtscategorie
zwaarder meedoen. Na vijf partijen
goed judo eindigde ze net buiten het
podium. Bij de oudere jeugd begon

Op zoek naar een nieuwe grasmaaier?

Janine Janssen sterk in haar nieuwe
gewichtsklasse. Ze wist drie partijen te
winnen en werd derde. Marlouk Colbers
judode een sterk toernooi. Op een klein
schoonheidsfoutje na won ze alles dik
op ippon en werd ze derde.
Noa Janssen draaide erg goed.
Ze wist vier keer te winnen. Helaas
ging de halve finale verloren en
hiermee eindigde zij ook als derde.
Voor Isis van Dril viel alles op zijn
plaats. Door goed judo haalde ze de
finale. Deze won ze net niet, wat
zilver betekende. Kevin Janssen wist
op zondag net als Isis de finale te
behalen. De winst ging naar een

bekende tegenstander uit Arnhem.
Voor Kevin ook een tweede plaats.
De dag werd qua podiums afgesloten door Aron Theunissen.
Hij was oppermachtig in zijn poule
en wist alles met ippon te winnen. Fleur van Sundert en Reff Joris
misten net het podium. Ook Djow
Joris, Romy Zegers, Minke Boonen,
Lucas Colbers, Ryan Dielissen, Milou
Verlaek, Bo van den Brand, Lindsay
van Os, Brent Schuijers, Thomas
Kuijt, Owen van Dijk, Rick Manders,
Guus Manders en Mika Tillemans
konden deze keer niet op het
podium komen.
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Of u nu het gazon in uw achtertuin wil maaien of een heel
voetbalveld, Lozeman Tuinmachines heeft een ruim assortiment
zitmaaiers voor iedere toepassing.
De grasmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari
zijn van hoge kwaliteit en garanderen jarenlang maaiplezier.

T 077 477 25 71

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl
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Baarlo nog niet veilig na
schlemielige nederlaag

Albert Trines vist
11 kilo bij elkaar
Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Leden van hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden visten
zaterdag 11 mei voor de derde keer een wedstrijd op op visvijver
Breeërpeel in Helden. Er ging in totaal bijna 50 kilo vis in het net.
Albert Trines was verantwoordelijk voor ruim 11 kilo daarvan.
Na de loting ging het deelnemersveld van tien deelnemers aan
de slag voor de beschikbare prijzen.
Door deelname aan selectiewedstrijden ontbraken jeugdvissers en hun
begeleiders. In totaal ging bijna 50
kilo vis in de netten. Na het wegen

van de individueel gevangen vissen
eindigde Albert Trines als eerste met
11.130 gram gevangen vis. Peter Trines
werd tweede (7.200 gram), Sjraar
Dorssers derde met 6.760 gram.
Huub Maassen viste 6.380 gram bij
elkaar en Math Verhaeg 4.860 gram.

vintage • industrieel • brocante
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Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Net als de eerdere onderlinge confrontatie in Hout-Blerick, die in een bloedeloze 0-0 eindigde, verdiende de
burenderby tussen Baarlo en HBSV eigenlijk geen winnaar. Daarvoor waren de offensieve daden van beide
ploegen veel te pover. Een winnaar kwam er toch dankzij een gelukkige treffer nog voordat de wedstrijd
1 minuut oud was. Dat werd HBSV, want Baarlo wist in het resterende deel van de wedstrijd die minieme achterstand niet meer weg te poetsen.
Baarlo hoopte op een voortvarende start in dit opnieuw belangrijke
duel in het teken van lijfsbehoud.
Bij een zege zou dat doel heel dichtbij zijn, maar de wedstrijd begon
beroerd voor Baarlo. Doelman Jeffrey
Schouenberg verkeek zich op het eerste schot van HBSV dat al stuiterend in
de verre hoek verdween, 0-1. Het duel
was amper begonnen of de roodzwarten liepen al achter de feiten aan.
Even was Baarlo aangeslagen,
maar al snel nam de ploeg het heft in
handen. Alle werklust en pogingen ten
spijt leverde het optische veldoverwicht weinig doelkansen op. Een vrije

trap van Maikel van Erp waarbij de bal
rakelings over het doel zeilde en een
hoekschop waarbij de bal ternauwernood van de lijn werd gehaald waren
voor de rust de gevaarlijkste wapenfeiten aan Baarlo-zijde. HBSV stelde
daar aanvallend ook weinig tegenover.
In de tweede helft eenzelfde
wedstrijdbeeld waarbij Baarlo wel
aandrong, maar de HBSV-defensie
gemakkelijk op de been bleef.
De kansen aan twee kanten van het
veld waren op één hand te tellen.
Het enige echt gevaarlijke moment
voor Baarlo was er een kwartier voor
tijd. Een als voorzet bedoelde bal van

invaller Arman Melkonjan vanaf de
rechterflank belandde op de punt van
de verre kruising van het HBSV-doel.
Een paar minuten later
’verslikte’ Baarlo-aanvoerder
Rik Schotman zich en moest als
gevolg daarvan aan de noodrem
trekken, wat hem een directe rode
kaart opleverde. Het maakte weinig
uit voor het spelbeeld. Het bleef
0-1. Meevaller voor Baarlo was
dat de concurrenten onderin allemaal verloren, waardoor de ploeg
nog steeds buiten de gevarenzone
blijft. De marge is echter minimaal
(1 punt).

PSV Caprilli in de prijzen
Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Door: paardensportverenigingen Caprilli, De Maasruiters en De Cavaliers
PSV Caprilli uit Panningen behaalde zaterdag 11 en zondag 12 mei ruim tien prijzen op een concours voor
paarden en pony’s bij paardensportvereniging Tommix in Baarlo. Ook De Maasruiters uit Kessel en De Cavaliers
uit Panningen vielen in de prijzen.
John Steeghs van Caprilli won
in de klasse Z1 met 232 punten
de tweede prijs. De zestien ponycombinaties haalden tien prijzen
mee naar huis. In de klasse CDE
B werd Gaby Versleijen tweede
met Maurik’s Iggy Azalea, Daantje
Wijnen werd derde met Versace S,
en Marith Ghielen werd vijfde met
J’Adore S.
In de tweede CDE B-proef werd
Vaya Wassenbergh met Limited
Edition eerste. Marith Ghielen haalde
de derde plek met J’Adore S en Gaby
Versleijen werd vijfde met Maurik’s
Iggy Azalea. Bij de klasse DE L1
in de eerste proef werd Fabiënne
Janssen eerste met Dreamer S. In
de tweede proef werd ze ook eer-

ste. Iris Gülcher en Splash werden
eerste in de tweede proef DE Z1/
Z2. Amber Huskens werd eerste in
de tweede proef BC L1 met Just For
Fun. Ivo Steeghs nam met zijn paard
Hanja BLH deel aan een springwedstrijd in Leende. In de klasse M
sprongen ze naar de vierde prijs.
Tess Gubbels van De Maasruiters
uit Kessel werd vijfde met Skippy
van de Veldehoeve in de klasse CB in
Kronenberg. Lotte Hermans wist in
Waalwijk in de klasse DZ met Atilla
de eerste prijs te behalen en met
Apache de tweede prijs.
Inge Maessen van De Cavaliers
werd tweede in de klasse L1 met
Houdini. Natasja Rongen en Verano
werden vierde en vijfde. Nikki

Hanssen werd vierde in de klasse
D-B met Mutsaards Pascha op een
springwedstrijd in Kronenberg.
Inge Sonnemans werd tweede met
High Performance in de klasse B.
Famke Engels werd in de klasse
D-B tweede met Blueberry Ice en
Jessica Maessen werd derde in de
klasse D-L met Bockmann’s Punto.
In Leende behaalde Janine Maassen
in de klasse B een tweede prijs
met Kiekiviola en in de klasse L een
zesde prijs met Jelena.
In Maarheeze behaalde Romee
Neefs een vierde prijs in de dressuurklasse DE-B met Oberlina van de
Beekerheide. In Boekend wist Anne
Pouwels de overwinning te behalen
in de klasse ZZL met Don Johnson.

Atletiek Helden bij
Rundje um ut Hundje
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De hardloopwedstrijd Rundje um ut Hundje vond op zaterdag 11 mei plaats in het centrum van Horst. Het was
de tweede loop van het Midden-Limburgs Avondloopcriterium. Het leverde Atletiek Helden verschillende podiumplekken op.
Podiumplaatsen waren er bij de
jeugd voor Floor van Riel en Robin
Scheenen op de 2.500 meter. Op de
5.000 meter wordt Jolanda Verstraten
langzaam sterker. Op zaterdag haalde ze
een tweede plaats. Judith de Bruin en

Leonie Peeters werden eerste en tweede
bij de V45. Wim Janssen werd derde bij
de M55 en Nico Verstraten eerste bij de
M65. Anouk Bussemakers, Kenny Janssen
en Ron Spreeuwenberg waren er dichtbij met hun vierde plekken. Komend

weekend organiseert Atletiek Helden
haar eigen wedstrijd, maar nu voor de
eerste keer in Kessel. Op het parcours
door het dorp en langs de Maas vindt
dan de derde wedstrijd van het MiddenLimburgs Avondloopcriterium plaats.

Koningslust

Verdonschot hoogste schutter
ADVERTENTIE W E E K
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Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Het eerste team van De Indianen uit Koningslust deed zaterdag 11 mei mee met de rayonkampioenschappen
25m1p voor teams. Daar werden de schutters derde.
Het eerste team moest aantreden
in de C-klasse, die werd verschoten op
de banen van Oranje Beek. Na een zeer

stroef begin, klom men gaandeweg op
naar een derde plaats. Die plaats wist
men vast te houden tot het einde van

de wedstrijd. Met een totaal van 1.660
punten. Hoogste schutter was Frank
Verdonschot met 446 punten.
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Nederlands kampioenschap

Finaleplaatsen voor
Inge Janssen en
Pippa Boots
Door: Heidi Janssen-Verhaeg, Roel Boots
Turnster Inge Janssen uit Panningen heeft zaterdag 11 mei drie
finaleplaatsen veroverd voor de finale van het Nederlands kampioenschap (NK) turnen in de eerste divisie junior. Pippa Boots uit Kessel is
ook door naar het NK-turnen.
Inge Janssen werd vierde in de
meerkamp en stelde daarmee met
gemak een plek voor de NK-finale
veilig. Door de uitstekende vloeroefening en sprong zijn er ook nog
twee finaleplaatsen voor de toestelfinales behaald. Pippa Boots van
sportclub Pareja uit Panningen (pupil

BEVO JO19 kampioen
De JO19 van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe is op zaterdag 11 mei kampioen geworden.
Het team won met 5-1 van de tweede plek RKVV Baexem en is zodoende niet meer te achterhalen
voor de concurrentie. Alle acht de competitiewedstrijden werden tot nu toe in winst omgezet.
Na afloop van de wedstrijd werd de titel gevierd.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
MVC’19 heeft op zondag 12 mei op overtuigende wijze revanche genomen tegen Blerick. Het werd liefst 5-1
in Maasbree. Opvallend was de gave hattrick van de 20-jarige Mike Peeters voor rust. Door de zege heeft MVC’19
zich veilig gespeeld in de 3e klasse C.
treffer in een helft scoorde hij een hattrick. Blerick mocht van geluk spreken
dat een doelpunt van Ron van den
Kerkhof in de 44e minuut werd afgekeurd wegens buitenspel.
Na de pauze bleef Blerick goed
partij geven. De behendige aanvallers bezorgden de Maasbreese verdediging handenvol werk. Paul van den
Kerkhof en zijn mannen lieten echter
nauwelijks steken vallen. Verder was
doelman Stan Caris solide in het
Maasbreese doel. De definitieve klap
kreeg Blerick in de 70e minuut, toen
Bart Crienen een fraaie aanval via vele
schijven met een afstandsschot verzilverde, 4-1.
Zeven minuten voor tijd voltrok

Hardloopwedstrijd
eerste keer in Kessel
De Guus Wokke Opticienloop vindt dit jaar voor het eerst plaats in
Kessel. De tiende editie van de hardloopwedstrijd wordt gehouden op
zaterdag 18 mei en wordt georganiseerd door atletiekvereniging
Atletiek Helden.

Overtuigend MVC’19
wint met grote cijfers
Het was goed te merken dat
MVC’19 zeer gemotiveerd was. Blerick
werd onder druk gezet. De 17-jarige
Blerick-keeper Quinn Heumassej kreeg
handenvol werk. In de 17e minuut
kopte Mike Peeters de 1-0 al binnen.
MVC’19 bleef domineren en kwam in
de 27e minuut op 2-0. Weer was Mike
Peeters de schutter. Blerick kreeg ook
kansen, maar de gasten hadden een
strafschop (handsbal) nodig om te
scoren. Aanvoerder Lennart Gerdes
benutte dit buitenkansje, 2-1.
MVC’19 was even aangeslagen,
maar Blerick kon niet profiteren. De
Maasbreese ploeg herstelde zich en in
de 42e minuut werd Mike Peeters vrij
voor de keeper gezet. Met zijn derde

1 N1) stond na twee toestellen op
een negende plaats. Na een val op
balk werd dat een twaalfde plaats.
Op vloer haalde ze met een score
van 13.067 het derde punt van baan
1 en daarmee kwalificeerde ze zich
voor de toestelfinale op vloer. Ze eindigde uiteindelijk als achtste.

zich een drama voor de 39-jarige
Blerickse routinier Gary Roumimper.
Hij stootte de doorgebroken Daan
Peters om. MVC’19 kreeg een strafschop, die benut werd door Ron van
den Kerkhof, en Gary Roumimper
een rode kaart. Een fikse aderlating
voor de Blerickse ploeg. In de slotfase kreeg MVC’19 nog vele kansen om de score te verhogen, maar
dat zou teveel van het goede zijn
geweest.
MVC’19 speelt ook komend seizoen derde klasse en kan de laatste
drie wedstrijden ontspannen spelen. Zondag 19 mei speelt MVC’19 de
laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Baarlo.

De Guus Wokke Opticienloop
werd de afgelopen negen keer in
Panningen georganiseerd. Volgens
het organiserende Atletiek Helden
bleef de sfeer na zoveel jaar een
beetje achter, waardoor ze besloot
uit te wijken naar een andere kern.
“We kregen reacties van Kesselnaren
dat zij van mening waren dat de
loop in Kessel goed georganiseerd
zou kunnen worden”, aldus de atletiekvereniging. “Daarbij is er dit jaar
meer sfeer rond het parcours, doordat
muziek- en joeksgezelschappen zich
spontaan aanmeldden om te komen
spelen. Deze tiende editie belooft dan
ook een spektakel te worden.”
De wedstrijd is de derde
van zes wedstrijden binnen
het Viduro Midden-Limburgs
Avondloopcriterium. Het parcours
loopt voor een groot gedeelte over

de Maasboulevard van Kessel, langs
de huizen van het Veersepad, over
de Markt en door de kasteeltuin
van Kasteel De Keverberg. Bigband
The Ambassadors maakt muziek.
Na afloop is er feest op de Markt.
De Guus Wokke Opticienloop is
verdeeld in diverse categorieën, van
bambino’s tot senioren van 60-plus.
Inschrijven kan tot op de dag van
de loop, uiterlijk een half uur vóór
de wedstrijd, via www.inschrijven.
nl door te zoeken op Guus Wokke
Opticienloop. Het wedstrijdsecretariaat is bij restaurant Corsica op de
Markt en in sporthal Achter de Häöf
kunnen deelnemers zich omkleden en douchen. De eerste loop, de
Bambinoloop, begint om 18.45 uur.
De laatste renners, de senioren, starten om 20.10 uur. Vanaf 19.35 uur
zijn de prijsuitreikingen.

Bijna vijftig medailles
voor SC Pareja
Door: sportclub Pareja
Turnsters van SC Pareja uit Panningen hebben tijdens de Limburgse kampioensfinales op zaterdag 11 en zondag
12 mei in totaal 49 medailles in de wacht gesleept. Ook plaatsten 26 turnsters zich voor de districtswedstrijden.
In de instap D1 werd Jade Janssen
derde. Mex Zanders werd eerste bij
de pupil 1 D1 en Tes Vercoulen derde.
Bij de instap D2 werd Imke Verheijen
tweede. Benthe Ghielen werd derde in
de jeugd div 5. Joeske van Lent werd
Limburgs kampioen in de junior div 4
en Guusje Steeghs eindigde als derde.
Myrthe Tomassen werd tweede in de
jeugd d2.
Bij de instap D1 werd Jade Janssen
eerste op brug en derde op vloer. Eef
Horsten werd bij pupil 1 D1 derde op
brug en Mex Zanders werd eerste op
balk. Imke Verheijen werd bij instap
D2 eerste op balk en derde op vloer.

Bij de jeugd div 4 werd Maud Sillekens
tweede op sprong en vloer. Lynn van
de Meene werd derde op sprong. Pien
Sanders werd bij jeugd div 5 tweede
op sprong, Benthe Ghielen werd eerste op brug en Nikki Hendrix werd
derde op balk. Jevi Berkers werd eerste op balk in pupil 1 D2 en Plien van
Loon werd eerste op vloer.

Uitslagen
Selina van Berlo werd eerste op
sprong, eerste op vloer en derde op
balk (junior div 4), Joeske van Lent
werd derde op sprong en eerste op
vloer. Fay Peeters werd tweede op

brug, Guusje Steeghs derde op brug
en vloer en Bo Ottenheim tweede op
vloer. Evi Nooijen werd bij junior div 5
derde op sprong en tweede op brug.
Julia Janssen werd eerste op vloer.
Mirthe Ebisch werd eerste op
balk bij jeugd D2 en tweede op vloer.
Guusje Ghielen werd eerste op balk en
Mirthe Tomassen derde. Daisy Niessen
werd eerste op vloer. Bij pupil 2 D1
werd Lincy Smeets eerste op vloer en
Lara Courbois eerste op sprong. Mirthe
Peeters werd in de senior div 4 derde
op brug en eerste op vloer. Op sprong
in de senior div 5 werd Laury Theelen
eerste en Julia Meussen derde.

SHOP NU BIJ
MARIELLE MODE
Bij besteding van €125,ontvangt u €25,- retour
Actie loopt van
vrijdag 17 t/m zaterdag 25 mei

Raadhuisstraat 9, 5981 BA Panningen, 077 308 27 58
www.carriera-damesmode.nl
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Strijd om promotie en tegen degradatie

Kessel pakt drie punten in Koningslust
Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
De wedstrijd tussen Koningslust en Kessel was niet alleen een derby
tussen twee verenigingen uit de gemeente Peel en Maas, maar ook een
strijd om promotie en tegen degradatie. Kessel strijdt voor een kans op
promotie naar de derde klasse en Koningslust wil de nacompetitie ontlopen.
Het werd een wedstrijd met vlagen van overwicht, waarin Kessel aan het
langste eind trok doordat het meer kansen wist te creëren en te benutten.
Na 3 minuten was het Kessel dat
gevaarlijk combineerde over de as van
het veld. Bert Lenders wist de hem
geboden kans echter niet achter Mick

Berkers te werken. In de 8e minuut
werd Koningslust voor het eerst
gevaarlijk voor het doel van Kessel.
Het was Jurjen Verbong die de trekker

overhaalde, maar zijn schot verdween
hoog over. Na iets meer dan een halfuur spelen was het raak toen Luuk
van Dael uit een voorzet van rechts de
bal met een kopbal tegen de touwen
werkte. Drie minuten later lag de 2-0
al in het net. Willem Kruijk zette Mick
Berkers op het verkeerde been. Het
leek even alsof het een kwestie van
doordrukken was voor het 3-0 zou
worden, maar Koningslust herpakte
zich. In de 39e minuut was het Wouter

Coolen die zich met een kapbeweging
fraai van de Kesselse verdediging ontdoet en op goal schoot. De bal werd
nog geschampt door een verdediger,
waardoor de bal niet meer te pareren
was door Wouter Allard, 1-2.
Na rust was er veel strijd op het
middenveld. In de 56e minuut gaf
Jurjen Verbong een diagonale pass
op Bram Rongen die van 20 meter
afstand volleerde en binnenschoot,
2-2. Kessel wankelde even, maar her-

pakte zich. Slecht wegwerken door de
Koningsluster verdediging in de 63e
minuut werd gelijk afgestraft, 2-3.
Willem Kruijk kapte een paar minuten later iedereen zoek en tekende
voor de 2-4. Bert Lenders besliste in
de 77e minuut het duel door de 2-5
te maken.Kessel kan nog promoveren en Koningslust voelt de hete adem
van Belfeldia in de nek. Saillant detail:
Kessel ontvangt de volgende week
Belfeldia.

Uitwedstrijd tegen SVOC’01

Grashoek blijft op koers voor titel
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op sportpark De Heesakker in Oirlo heeft Grashoek het op zondag 12 mei zich tegen SVOC’01 in de eerste
helft moeilijk gemaakt. De tricolores deden niet onder voor het geelzwarte team van trainer Nelis Luijten.
Met de 1-1 stand bij de rust mocht Grashoek niet ontevreden zijn. In de tweede helft werd een versnelling hoger
gespeeld en ook een aantal kansen benut, waardoor een 6-1 stand op het bord kwam.

BEZORGERS
GEZOCHT!

Al na 5 minuten leek Grashoek op
voorsprong te komen. Erwin Pijnenburg
stevende met de bal aan de voet op het
doel af van SVOC’01. Geheel vrij voor
doelman Mikey Ellerley schoot Erwin
naast. De thuisclub putte er moed uit en
meldde zich nadrukkelijk voor het doel
van Grashoek. Doelman Koen Clephas
werd in de 10e minuut tot twee knappe
reddingen gedwongen.
Het spel van de gasten werd steeds
rommeliger en veel ging mis. Na 39
minuten ging het mis. Door knullig balverlies kwam de bal bij Danny Houwen,
die met een sierlijke lob de bal in het

doel deponeerde over keeper Koen, 1-0.
Grashoek verhoogde daarna de druk
en ging op jacht naar de gelijkmaker.
Die kwam er in de 45e minuut, Chris
Hunnekens speelde de verdediging
geheel uit balans en tikte de bal over
de doellijn, 1-1.
In de tweede helft speelde
Grashoek een versnelling hoger.
Dit leidde al gauw tot een voorsprong.
Aanvoerder Burak Oosterveen vond
in de 51e minuut met een sublieme
pas Stan Cuijpers die met een intikker de 1-2 op het scorebord zette.
Harmen Schilder, ingewisseld voor Björn

Korsten, schoot na 53 minuten de 1-3
binnen. Chris Hunnekens scoorde in de
63e minuut nog zijn tweede treffer, 1-4,
voordat hij werd gewisseld. In het resterende spelgedeelte kreeg Grashoek
nog een aantal kansen om van te dromen. Alleen Erwin Pijnenburg was in
de 76e en 85e met knappe soloacties
succesvol, 1-5 en 1-6. Met die stand op
het scorebord floot scheidsrechter Peter
Knoben voor het einde.
Grashoek is koploper met 59 punten, twee meer dan SV United en VOS.
Die laatste ploeg komt zondag 19 mei
naar Grashoek.

Drie goals in vijf minuten

Thuisnederlaag voor SV Egchel

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.

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 12 mei een geflatteerde nederlaag geleden tegen een van de
titelkandidaten in de 5e klasse D, VOS uit Venlo. Vijf minuten voor het einde wisten de oranjemannen VOS nog op 1-1 te
houden. Echter in de laatste 5 minuten wisten de gasten driemaal te scoren en met een 1-4 overwinning op zak huiswaarts te keren.
Egchel begon goed, want in de
7e minuut kwam het verrassend op
voorsprong. Lex Verstappen gaf de
bal af op Luc Crommentuijn die met
een harde pegel in de uiterste hoek
voor de 1-0 zorgde. Lang kon Egchel
niet genieten van de voorsprong,
want na een kwartier werd het 1-1
door een benutte kopbal. VOS had
weliswaar het betere van het spel,
maar Egchel compenseerde dit met
veel inzet en strijd. De grootste kans
voor rust namens Egchel kreeg Frank

Gielen die een schot van de lijn
gehaald zag worden. Aan de overzijde
werd eveneens een bal van de lijn
gehaald na een vrije trap. Na de rust
kreeg VOS de betere mogelijkheden,
maar Egchel bleef keurig overeind.
Koen Schroijen verving Ryan Bruisten.
Richting het einde dacht de thuisploeg nog een puntje in eigen huis
te houden, maar in de 85e minuut
sloeg het noodlot toe. De onsportieve assistent-scheidsrechter van de
gasten vlagde voor de zoveelste keer

ten onrechte voor buitenspel en uit
de tegenaanval kwam VOS op een
1-2 voorsprong. De 1-3 en 1-4 in de
slotfase waren nog van belang voor
de statistieken. Desondanks mocht de
ploeg van Jonn Smedts met opgeheven hoofd het veld verlaten. Het team
had het de tegenstander verre van
gemakkelijk gemaakt.
Zondag 19 mei is de uitwedstrijd
tegen Leunen en op de laatste speeldag komt de koploper, Grashoek, op
bezoek.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Vacature oproep medewerkers

Voor Hoera zoeken we in alle clusters:
oproep-pedagogisch medewerkers
(uren in overleg)
Kundige, sensitieve professionals
die in een dynamische, ‘eigenwijze’
organisatie willen werken.
Voor info: www.hoerakindercentra.nl

Bevo terug in de race voor
kampioenschap
Door: Mat Nellen, handbalclub Herpertz Bevo Hc
Door de onverwachte 38-30 overwinning op Green Park Aalsmeer op zaterdag 11 mei is Herpertz Bevo Hc
terug in de race om de nationale titel. Als de Panningse ploeg op de slotdag, zondag 19 mei, in eigen huis zelf
wint van OCI Lions en Aalsmeer verslaat Volendam, kan Bevo zich opmaken voor de strijd om de landstitel.
Bij winst van Bevo op OCI Lions
passeert de Panningse ploeg de
Zuid-Limburgers op de ranglijst.
Tegelijkertijd speelt het reeds voor
de play-off-finale geplaatste Green
Park Aalsmeer tegen Kras Volendam.

Als de Aalsmeerse ploeg de
Volendammers klopt, passeert
Bevo ook Volendam op de ranglijst en
wordt het tweede. In dat geval speelt
de Panningse ploeg in de play-offfinale tegen Green Park Aalsmeer om

de nationale titel.
De slotdag van de competitie is
op zondag 19 mei. Bevo speelt op die
dag in sporthal De Heuf tegen de ZuidLimburgers van OCI Lions. De wedstrijd
begint om 13.30 uur.
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Orgelkring Peel en Maas

Opening orgelseizoen
met Toon Hagen
Orgelkring Peel en Maas opent het nieuwe seizoen op zondag
19 mei met een optreden van organist Toon Hagen uit Zwolle.
Samen met celliste Corien Kok geeft Hagen in de volledig gerestaureerde kapel van de Heren Lazaristen in Panningen een optreden op
het monumentale Cavaillé-Coll Mutin orgel. Het concert begint om
15.00 uur en is vrij te bezoeken.
Toon Hagen is als cantororganist verbonden aan de Grote Kerk
in Zwolle, ook wel St. Michaëlskerk
genoemd. Zijn orgelopleiding
begon bij Egbert Klein. Vervolgens
studeerde hij als hoofdvak orgel bij
Rienk Jiskoot en kerkmuziek aan
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag.

Werk van
eigen hand
Naast het leiden van de
Michaëls cantorij, geeft hij ook leiding aan het Michaëls cantatekoor
dat meewerkt aan de cantatevieringen in dezelfde kerk. Tevens is
hij actief als docent en concertorganist. Regelmatig programmeert hij

naast het ‘klassieke’ orgelrepertoire
ook werk van eigen hand en diverse
Nederlandse componisten.
Corien Kok begon op 7-jarige
leeftijd haar cello-lessen bij cellist Jiri Prchal aan muziekschool De
Meldij te Drachten. Zij volgde haar
conservatoriumstudie in Zwolle bij
de cellisten Maria Hol, Ran Varon
en Jeroen Reuling waar zij zowel
haar docerend als solistendiploma
heeft behaald. Masterclasses
heeft ze gevolgd bij onder andere
Christopher Bunting, Colin Carr en
Anne Bijlsma.
Het concert van de organist
en celliste begint om 15.00 uur.
Het volgende concert van de
Orgelkring vindt plaats op dinsdag
18 juni.

The Ambassadors

Bigband-middag in
kasteeltuin Kessel
Bigband The Ambassadors uit Kessel houdt op zondag 19 mei een
Bigband-middag in de tuin van Kasteel De Keverberg in Kessel. Er zijn
dan drie gastoptredens van andere bigbands.
De Kesselse bigband The
Ambassadors bestaat uit 25 leden uit
Kessel en omgeving en maakt deel
uit van Muziekvereniging Kessel.
Hun repertoire bestaat uit ‘gouden oude’ bigbandnummers, jazzarrangementen en Nederlandse en
Limburgse popmuziek van onder
andere BLØF en Rowwen Hèze.

Naast The Ambassadors treden
ook de bigbands New Dimension uit
Urmond, Jazzy Jam uit Neer en de
coverband Saturday Shenanigans op.
De optredens vinden plaats onder
de bomen van de Kesselse kasteeltuin. Het eerste optreden begint
om 13.30 uur. De middag duurt tot
18.00 uur en is gratis te bezoeken.
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Speciale
expositie
Meer rendement
uit jouw spaargeld
met energie
Peelen
en Maas
Lazaristen
uit uit
Peel
Maas
De gang richting de kapel in het Missiehuis in Panningen staat de komende tijd in het teken van Lazaristen
uit Peel en Maas. In totaal werden 44 jongemannen uit de huidige gemeente Peel en Maas in Panningen opgeleid tot missionaris en vertrokken ze de hele wereld over. Op zondag 19 mei wordt de tentoonstelling geopend.

WORD LID VAN ENERGIECOÖPERATIE PEEL ENERGIE
EN PROFITEER VAN GROENE STROOM UIT DE REGIO.
Groene stroom uit jouw eigen buurt!
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
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.
Koningslust, Meijel, Maasbree of
De paters Lazaristen van de
men en hangen in de gang van het
Kessel. De eerste werd priester in
Congregatie der Missie vestigden
Missiehuis bij de kapel. De tentoonInvesteer in groene energie en jouw regio
zich in 1903 in het kloostergebouw in 1915 en de laatste in 1977.
stelling wordt op zondag 19 mei
Als lid van Peel Energie mag je investeren in Windpark Egchelse Heide en in andere duurzame
Panningen dat in die tijd leegstond.
om 16.00 uur geopend en is tot
projecten. Dit doe je door het kopen van obligaties. Een obligatie kost € 500,-. De obligaties staan
In de 116 jaar die volgden, werden
Hemelvaartsdag voor en na kerkop naam en zijn overdraagbaar binnen de leden van de energiecoöperatie. Dit betekent dat je ook
in het gebouw 553 missionarissen
Van de 44 uit Peel en Maas
diensten te bezoeken. Voorafgaand
obligaties kunt aanschaffen voor je kinderen of kleinkinderen.
opgeleid, voordat ze de wijde wereld afkomstige Lazaristen zijn enkelen
aan de opening vindt in de kapel een
in trokken. Van die grote groep kwauitgetreden en velen van hen zijn
een orgelconcert plaats. Na afloop
Beperkt risico
overleden. De foto’s van hen zijn
van dat concert is de opening van de
men er 44, 40 paters en 4 broeders,
Investeren is risico nemen. De risico’s bij het investeren in een windpark zijn echter zeer gering. Zo
in een speciale expositie opgenoexpositie.
uit Helden, Panningen, Grashoek,

Missiehuis

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
1.
2.

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.

MamaCafé Peel en Maas

Meedoen is heel eenvoudig

‘Praten over seksualiteit met je kind’

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’.

MamaCafé Peel en Maas houdt woensdag 22 mei een interactieve
avond op basisschool Nieuweschool in Panningen. Centraal staat het
thema ‘Praten over seksualiteit met je kind(eren)’.

Om te investeren in obligaties van Windpark Egchelse Heide moet je het volgende doen:

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.
Tijdens de bijeenkomst wordt
besproken wanneer een geschikt
moment is om met kinderen over
seksualiteit te praten, hoe ouders dit
het beste aan kunnen pakken en hoe
ouders om kunnen gaan met uitspraken en vragen van hun kinderen
over dit onderwerp. Ook komt aan
bod welke materialen ouders kunnen gebruiken om seksualiteit uit
te leggen, wat gezien kan worden
als gezond experimenteergedrag
en hoe de seksuele ontwikkeling
van een kind verloopt. De avond is
zowel geschikt voor ouders, als voor
professionals van bijvoorbeeld de

kinderopvang of school. Inge van de
Riet-Peeters uit Helden van de praktijk voor seksuologie ‘Ingesprek met
Inge’ leidt de interactieve avond. Zij
geeft lezingen, scholingen en cursussen op het gebied van seksualiteit.

Voor ouders en
professionals
De avond begint om 20.00 uur en
duurt naar verwachting tot 21.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
mamacafepeelenmaas.wordpress.com
Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

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
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Agenda t/m 23 mei 2019
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Telling wilde bloemen en planten

Muziekoptreden Den Soeten Inval
met Ut Overgerdien

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

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

Tijd: 15.00-17.00 uur
Org: Feestzaal Thoes, Wonen Limburg, De Zorggroep
en Pius Park
Locatie: feestzaal Thoes Piushof 137, Panningen

Rommelmarkt

Genealogie Café

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorps Overleg Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Kessel-Eik
Locatie: blokhut Hei 5, Kessel-Eik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: museum Truijenhof Tomveld 2, Meijel

Oefentraining wandelvoetbal

Bigband-middag

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

Tijd: 13.30-18.00 uur
Organisatie:Bigband The Ambassadors
Locatie: tuin Kasteel De Keverberg Kessel

Voorinschrijving Rabobank
Jeugdvierdaagse

Herkenningscursus weidevogels

Jubileumconcert Kids Live

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

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jeugdorkesten Peel en Maas
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Repair café Maasbree

Openingsconcert met Toon Hagen
en Corien Kok

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: Beatrixstraat 10, Panningen en Cederstraat
4, Maasbree

Avond ‘Praten over seksualiteit
met je kind’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Vrijwilligersavond Jong Nederland
Panningen
75 jaar

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen Kerkstraat 8,
Panningen

Muziek onder de Toren met
Aalander Muzikanten

Opening expositie over Lazaristen
Tijd: 16.00 uur
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen Kerkstraat 8,
Panningen

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Panningen
Locatie: blokhut 18 Novemberring Panningen

do
23
05

Europese Parlementsverkiezingen
Tijd: 07.30-21.00 uur
Locatie: stemlokalen Peel en Maas

ma
20
05

‘Koffie met...’ Guido Hoogervorst
(SGL)

di
21
05

Muzikale middag met luisterliedjes door Helie Renkens

Voorinschrijving Rabobank
Jeugdvierdaagse

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Engelbewaarder
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: Beatrixstraat 10, Panningen en Cederstraat
4, Maasbree

Koningsreceptie Maasbree

Collecte anjeractie Baarlo

Tijd: 20.00-20.45 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: zaal Niens Maasbree

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

Lezing over afzetting burgemeester De Pollaert

Verzamelaarsbeurs

Alzheimercafé

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

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Concert Battle of Sounds

Lezing over kleurrijke lori’s

Tijd: 11.00 uur
Org: Slaagwerkgroep Beringe en fanfare St. Jozef
Locatie: gemeenschapshuis De Wiekslaag Beringe

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

Muziek onder de Toren met
Ensemble Begunje
Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Guus Wokke Opticienloop in Kessel
Tijd: vanaf 18.40 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: start Markt Kessel

zo
19
05

Dansmiddag ‘Thoes Ontmoete’

Bijeenkomst De Paort/MFA Kessel

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

za
18
05

wo
22
05

Tijd: 10.30 tot 11.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek in MFC De Engelbewaarder Baarlo

Collecte anjeractie Baarlo
Tijd: vanaf 18.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Org: Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

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

Gemeenschapshuis De Wieksjlaag

Battle of Sounds Beringe
Gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe is op zondag 19 mei het toneel van de Battle of Sounds.
Het betreft geen echt ‘gevecht’, maar een muzikale strijd tussen fanfare St. Jozef en Slaagwerkgroep Beringe.
Tijdens de battle wordt het publiek vermaakt met verschillende muziekstijlen.
Slaagwerkgroep en fanfare
St. Jozef treden tijdens de ochtend
om de beurt op. Naast die twee
groepen verzorgen ook jeugdslag-

werkgroep Beat It en de jeugdgroep
van de fanfare samen een optreden
onder leiding van Niels Verkoelen en
Ralf Brummans. Dit is de eerste keer

dat zij samen te horen zijn. Ook is er
nog een plaatsje ingeruimd voor de
jongste aanwas van de fanfare: de
blokfluiters. Voor die groep is het ook

het eerste optreden in hun muzikale
carrière.
Fanfare st. Jozef staat zondag, door
afwezigheid van Willem Lindelauf,
onder leiding van Ralf Brummans.
Slaagwerkgroep Beringe staat onder
leiding van Peter van der Loo. Fanfare
en Slaagwerkgroep zullen afwisselend

optredens verzorgen zodat het publiek
om en om kan genieten van verschillende muziekstromingen en stijlen.
Tussen de optredens door worden er
nog enkele gouden en/of diamanten
echtparen in het zonnetje gezet.
De ‘battle’ in De Wieksjlaag begint
om 11.00 uur.
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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 19 mei
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 22 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Overleden: Nel Gommans-Korsten,
86 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 mei
Geen H. Mis
Zondag 26 mei
H. Mis 11.00 uurt

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 mei
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden Mevr. Els Hanrats
Intenties: Agnes en Baer Smets.
Jaardienst Wim Smeets.
Jaardienst Anja Rooyakkers.
Mededelingen
Overleden: Sjraar Theeuwen,
Wilhelminalaan 28, 88 jaar
Vastenactie: De collecte voor
de vastenactie heeft € 1.120,60
opgebracht bij de rondgang voor
de Goede Doelen en € 206,75 in de
collectebus in de kerk.
Heel hartelijk dank.
Viering Eerste H. Communie
In de eucharistieviering van

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 17 mei
H. Mis 12.00 uur Huwelijksviering
voor het bruidspaar Roy van Soest en
Christiane Basten
Zaterdag 18 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v.
Pastoor Albert Raijmaekers

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 18 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Toos Joosten-Bos
en Piet Joosten (jaardienst)
Zaterdag 25 mei
Geen H. Mis

Parochie Helden

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 16 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Vrijdag 17 mei
Vormselviering 19.00 uur door
mgr. Schnackers van leerlingen
groep 8 basis school Den Doelhof.
Met gelegenheidskoor.
Zondag 19 mei
H. Mis met herenkoor t.i.v. Gertrudis
v. Heugten en overl. fam. (gest.
jaard); -overl. fam. v.d Manakker

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 19 mei
H. Mis 10.00 uur - herenkoor - t.i.v.
Toon Backus en Tiny Backus-Lenders
(jaardienst); Mia Rademakers-Gerris
(b.g.v. verj.)
Extra collecte vw de weekboekjes
Overleden: Jan Teeuwen, 70 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81

zondag 26 mei om 10.30 uur zullen
de kinderen van groep 4 van de
basisschool de Eerste H. Communie
ontvangen. In het middenschip van
de kerk zijn plaatsen gereserveerd
voor de ouders en gezinsleden van
de communicanten.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 mei
19.00 uur Hoogmis
in Kessel - Eik.
Zondag 19 mei
10.30 uur Plechtige Hoogmis
in Kessel vanwege het 50 jarig
bestaan van ons kerkelijk koor.
Maandag 20 mei
Rozenhoedje om 19.00 uur.
Fam.Peeters.
Woensdag 22 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van
de parochie.

Parochie Meijel

Zaterdag 25 mei
19.15 uur. Jaardienst voor Handrie
Timmermans. Truus Timmermans van
den Beuken en Hans Timmermans.
Jaardienst voor Naadje Konings en
Lies Konings - Teeuwen.
Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan
de Fam. Boll bij het overlijden van
Mevr.Wies Boll - Janssen.
Dit jaar ging de Paaskaars naar
Dhr. Karel Stappers.

Parochie Baarlo
MisintentiesNL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 mei
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 19 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Jo Crienen vanwege verjaardag
en sterfdag.
13.30 uur Doopviering Tren Hermans.
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(gest. jaardienst); Oma Toos KuypersNeessen (2 jarige Jrd) en kleindochter
Carla Jacobs (20 jarige jaardienst);
Leo Slaats (coll); uit dankbaarheid.
Maandag 20 mei
18.30 uur Stille Aanbidding in Meijel
19.00 uur Rozenkrans in Meijel
Dinsdag 21 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend Koffiedrinken.
Woensdag 22 mei
KBO-middagbusreis naar Kevelaer
H. Mis om 15.00 uur in
Kaarsenkapel aldaar
Donderdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

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 16 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Donderdag 23 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 24 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
in de St. Annakapel.
Zaterdag 25 mei
8.00 uur H. Mis.
Broederschap St. Antonius
en St.Urbanus.
Mededelingen
Donderdag 30 mei is het
Hemelvaartsdag, dan zullen de
kinderen van de basisscholen de
Eerste H. Communie ontvangen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 18 mei
19.15 uur Parochie.
Zondag 26 mei
9.30 uur Jaardienst
Sjra Timmermans en Gertruda en
Elizabeht Timmermans- Joosten
Leen Joosten.

Zaterdag 18 mei
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor
Zondag 19 mei
Eerste H. Communie mis 10.30 uur
(!) - m.m.v. Koninklijke Harmonie
Concordia en koor
“In Between”
Dinsdag 21 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 22 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Mededelingen
Zaterdag 4 mei heeft Bisschop
Harrie Smeets een bezoek gebracht
aan de kerk van Kessel-Eik.
Daarna in ‘’ut gemeinsjschapshoes”
in gesprek gegaan met enkele
vrijwilligers van onze parochie.
Het was een trots voor Kessel-Eik.

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

De Pollaert

Lezing Baarlo over a
 fzetting burgemeester
Historische Werkgroep De Borcht Baarlo houdt op donderdag 23 mei een lezing over de afzetting van
burgemeester De Pollaert van de gemeente Maasbree eind 19e eeuw. De lezing vindt plaats in MFC De
Engelbewaarder in Baarlo.
De lezing wordt gehouden in het
kader van de viering van Baarlo 800
jaar. Dit keer staat een bewogen periode uit de Baarlose geschiedenis op

het programma. In de tweede helft
van de 19e eeuw waren de dorpen
Baarlo, Blerick en Maasbree verenigd
in één gemeente Maasbree. Blerick

streefde naar zelfstandigheid en
wilde zich koste wat kost afscheiden.
“Hierop volgt een politiek gekrakeel
dat door alle lagen van de bevolking

door-ettert. De strijd wordt uitgevochten over de rug van een nieuw gekozen burgemeester De Pollaert”, aldus
de historische werkgroep.
Gastspreker Jan Wijnhoven neemt
de bezoekers mee naar deze periode.
Hij vertelt over de voorgeschiedenis van de politieke strijd, de verhou-

dingen tussen de dorpen Baarlo en
Blerick, de vete tussen de Baarlose
adel, de rol van de plaatselijke pastoor en de notabelen en de uiteindelijke afzetting van de burgemeester.
De lezing vindt plaats op Tiendvrij 18
in Baarlo en begint om 20.00 uur. De
entree is gratis.
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TV

Inruilko
TV

Altijd al een grotere TV, 4K TV of Smart TV
gewild? Dan is dit uw kans!

GRANDIOZE INRUILKORTING

4K

ULTRA HD

13 55
9 ’’
cm

16 65
5 ’’
cm

op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

1299,-

1999,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/SMART

400,-

GRATIS
BEZORGD!

899,-

4K

ULTRA HD

-/SMART

OLED

600,-

GRATIS
BEZORGD!

1399,-

4K TV / UE65RU7470SXXN

4K OLED TV / OLED55E8

• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD
• Dynamic Crystal Color • Picture Quality Index 2000
• HDR voor een hoog dynamisch bereik
• Smart TV met Smart Hub en One Remote Control

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • OLED
• a9 Intelligent Processor • Cinema HDR met Dolby Vision
• Picture-on-Glass • Perfect Zwart
• Dolby Atmos: bioscoopgeluid bij u thuis

Tummers

7

NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

IN

Tummers

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

