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Kermisseizoen van start
De jeugd in Helden kon zich van vrijdag 13 tot en met dinsdag 17 april weer uitleven op de kermis. Het Mariaplein was volgebouwd met attracties waar de kinderen
van konden genieten. Natuurlijk moest er ook af en toe uitgerust worden om daarna weer volle bak verder te kunnen gaan. Op zo’n moment kun je net als het meisje op
de foto het beste even gewoon rustig toekijken. Voor de oudere jeugd traden in de cafés en feesttenten genoeg artiesten op om te zorgen voor een gezellige middag of
avond. Het weer zat ook niet tegen en dus genoten de Heldense inwoners met volle teugen van de eerste kermis van het jaar in Peel en Maas.

In totaal 136.500 euro

Iets lagere opbrengst Goede Doelen Week
De Goede Doelen Week die van maandag 9 tot en met vrijdag 13 april overal in Peel en Maas plaatsvond,
heeft 136.500 euro opgeleverd. Het bedrag is voorlopig, omdat nog enkele kleine bijdragen kunnen
binnenkomen. Al met al lijkt het erop dat het totaalbedrag iets lager uitkomt dan vorig jaar, toen er zo’n
1.500 euro meer werd ingezameld in de gemeente.
Vijf dorpen haalden meer op
dan vorig jaar. In Helden, Maasbree,
Grashoek, Baarlo en Egchel stopten de
mensen meer geld in de collectebus
dan vorig jaar. In Meijel, Panningen,
Kessel en Kessel-Eik en Beringe
was het totaalbedrag dit keer lager.
Vooral in de gezamenlijke opbrengst
van Kessel en Kessel-Eik was een
groot verschil met vorig jaar te ont-

dekken. In de twee dorpen werd 2.670
euro minder opgehaald dan in 2017.

Briefjes van
vijf gulden
Opvallend was nog dat in Maasbree
zo’n driehonderd mensen gebruik
maakten van de mogelijkheid om
geld te doneren via een automati-

sche incasso. De lagere opbrengst in
Panningen heeft er mogelijk mee te
maken dat daar per abuis de enveloppen met daarin de invulformulieren
waren dichtgeplakt. Ondanks dat de
organisatie dat communiceerde naar de
inwoners, kan het een verklaring zijn
voor de 1.000 euro minder die opgehaald werd ten opzichte van het vorige
jaar.

In Helden werd 22.500 euro opgehaald (500 euro meer dan vorig jaar),
in Koningslust 4.500 euro (gelijk), in
Maasbree 22.500 (1.000 euro meer),
in Meijel 19.250 euro (250 euro minder), in Egchel 4.450 euro (100 euro
meer), in Kessel en Kessel-Eik 11.000
euro (2.670 euro minder), in Grashoek
3.600 euro (600 euro meer), in Beringe
8.100 euro (100 euro minder), in Baarlo
16.850 euro (350 euro meer) en in
Panningen werd 21.000 euro in de collectebus gestopt (1.000 euro minder dan
vorig jaar). Elk dorp heeft inmiddels ook
uitgerekend hoeveel geld elk fonds of

stichting krijgt. Dat hangt af van wat
de mensen hebben aangegeven op
hun formulier. In de praktijk geven
veel inwoners een geldbedrag zonder
het specifiek toe te kennen aan één of
meerdere fondsen. Hun donatie wordt
dan over alle deelnemende goede
doelen verdeeld.
In Helden kwamen nog een paar
opvallende briefjes binnen. Volgens de
organisatie van de Goede Doelen Week
werden drie briefjes van vijf gulden
in de collectebus gestopt. “Die bleken
nog inwisselbaar en leverden 6,80 euro
op”, aldus de organisatie.
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Egchelnaar loopt naar Spanje

Voor het avontuur naar Santiago de
Compostella
Twan Wijnen (49) is geen onbekende man in Egchel. Als medeeigenaar van paprika- en komkommerkwekerij Wijnen Square Crops
maakte hij dertig jaar lang veel uren in de kas en op kantoor. Maar al
vanaf het begin zei Twan dat er meer is in het leven en dat je soms het
avontuur moet opzoeken. Om dat kracht bij te zetten vertrok Twan op
woensdag 18 april te voet naar Santiago de Compostella.
Het Spaanse plaatsje Santiago de
Compostella staat bekend als bedevaartsoord voor gelovigen, maar daar
draait de tocht van Twan helemaal
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niet om. “Ik doe het voor het avontuur”, vertelt hij nog voor het vertrek.
“Ik ben totaal niet gelovig en het is
niet dat ik ga lopen om mezelf te leren
kennen. Ik wil gewoon vrij zijn en mijn
eigen keuzes maken. Vier maanden
lang beslis ik zelf wat ik ga doen en
waar ik naar toe ga. Santiago is ook
niet het doel, de reis zelf wel.”

3.200 kilometer
afleggen
Twan besloot zijn tocht niet
zomaar te lopen, maar deze te verbinden aan een goed doel. “Ik heb
gekozen voor Stichting Alzheimer
Nederland. Ik ben bij alle bedrijven
langs geweest die in de afgelopen
dertig jaar geld verdiend hebben aan
ons bij Wijnen Square Crops. Zij wilden mij allemaal steunen en hebben
geld gesponsord voor het goede doel.
Fijn dat ik op deze manier nog iets kan
betekenen voor de medemens.”
In totaal gaat Twan naar verwachting zo’n 3.200 kilometer lopen in vier
maanden tijd. Hij plande globaal de
route waar hij met zijn rugzak gaat
lopen. “Ik slaap in principe in herbergen en dergelijke en misschien neem
ik nog een tentje mee voor noodgevallen. Het is een pelgrimsroute, dus
ik kom vast andere mensen tegen die
naar Santiago lopen en de mensen
langs de route weten dat er pelgrims
zijn. Zij helpen dan ook vaak de wandelaars.”

Hotel beginnen in
Sri Lanka
Honderden kilometers gaat de
paprikaboer moederziel alleen afleggen. Iemand die hij echter zeker gaat
tegenkomen, is Abraham. “Ik word
vijftig tijdens de reis”, vertelt Twan.
“Iedereen is welkom en vrij om het
met me te vieren. Dat vind ik zelfs
leuk, maar het hoeft niet. Als er men-

sen zijn die stukjes met me willen
lopen of mijn verjaardag willen vieren,
zijn ze van harte welkom.”
De beslissing om naar het Spaanse
bedevaartsoord te lopen, kwam niet
uit de lucht vallen. Twan weet nog wel
wanneer hij het plan bedacht. “Toen ik
op mijn 19e, op 18 april 1988, mijn
eerste kas huurde en begon met het
telen van komkommers zei ik: ‘als ik
dit dertig jaar gedaan heb, ga ik ook
andere dingen doen’. Ik wil niet altijd
alleen maar blijven hangen in de agrarische sector.” Maar waarom Santiago
de Compostella? “Het avontuur en de
reisverhalen trekken me en heb ik

altijd in de kop gehad. Ik weet eigenlijk niet waarom.”
Dat andere dingen doen, slaat overigens niet alleen op de wandeltocht.
Twan heeft namelijk nog een levensveranderende gebeurtenis op het
programma staan: samen met partner
Johan is hij bezig met het bouwen van
een hotel in Mirissa, Sri Lanka. “Als ik
terug ben van de wandeltocht, zal ik
vaker in Sri Lanka te vinden zijn. Ik blijf
wel in het bedrijf, maar slechts in een
raadgevende en ondersteunende functie. Er staan hele goede mensen klaar
die mijn taken bij Wijnen gaan overnemen.”

Twee zaken die zijn leven nogal
op de kop zetten. Toch brengt dat
Twan niet van zijn stuk. “Er is meer
in het leven dan paprika’s en komkommers kweken. Mensen zijn zo
honkvast tegenwoordig, terwijl ze
zoveel meer kunnen. Mijn passie ligt
nog steeds in de agrarische wereld,
maar je hebt maar één leven en
daar moet je optimaal gebruik van
maken. Het is tijd voor een avontuur.”
Twans tocht naar Santiago de
Compostella is te volgen via de website
www.twanscamino.reislogger.nl
(Foto: Lisa Wilms)

Mobiele telefoons en geld

Zeven maanden cel voor inbraak in Kessel
De rechtbank in Roermond heeft woensdag 11 april een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden vanwege een
woninginbraak in Kessel op 24 januari vorig jaar. Daarbij werden enkele mobiele telefoons en contant geld gestolen.
De politie van Peel en Maas hield
op dinsdag 24 januari 2017 twee personen aan, nadat in een woning aan
de Baarskampstraat in Kessel was
ingebroken. Een getuige die in de
buurt woonde, had twee onbekende
personen om en in het huis van het
slachtoffer zien lopen en alarmeerde
daarop de politie. Tijdens het bellen
zag de getuige de twee mannen in
een auto stappen en wegrijden.

Aan de hand van een signalement van
de mannen, de auto en door het
noemen van het vermoedelijke
kentekennummer, kon de politie de
verdachten tijdens hun vlucht aanhouden op de Napoleonsbaan Noord in
Baarlo. Het slachtoffer was ten tijde
van de inbraak niet thuis.

Slachtoffer niet thuis
De twee verdachten bleken via

een opengebroken raam aan de zijkant van het huis de woning te zijn
binnengeklommen en daar meerdere mobiele telefoons en contant
geld te hebben gestolen. Volgens de
rechter is bewezen dat de verdachte
de inbraak heeft gepleegd met zijn
medeverdachte. Dit door de korte
tijd die tussen de inbraak, de melding van de getuige en de aanhouding van de verdachten zat, door het

sporenonderzoek dat in het huis is
gedaan, het signalement van de
daders en de auto en het ontbreken
van een geloofwaardige verklaring
toen de mobieltjes in de jaszak van
de verdachte werden aangetroffen. Omdat de verdachte de inbraak
pleegde samen met een handlanger, vindt de rechtbank dat een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
van zeven maanden passend is.
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Ter versterking van ons huidige team zoeken wij enkele

SCHOLIEREN/STUDENTEN
(vanaf 15 jaar)

voor het stekken van diverse planten op zaterdagen en tijdens
de schoolvakanties.
Wij bieden:
• werk gedurende het hele jaar
• een prettige werksfeer
• een goede prestatiebeloning
Heb jij interesse en ben je hele zaterdagen beschikbaar?
Neem dan via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer contact op met Evelien.

Baarloos meisjesvoetbalteam
op bezoek
De meiden van het meisjesteam O17 van voetbalvereniging Baarlo trapten woensdag 11 april het
nieuwe KERNgezond-project De Buitenspelval af. Hierbij gaan jongeren en ouderen samen een
aantal activiteiten doen, om te voorkomen dat ouderen buitenspel komen te staan en vereenzamen.
Jong en oud krijgen zo meer inzicht over elkaars leefwereld. De voetbalsters waren te gast bij de
ouderen van woonzorgcomplex De Weem in Baarlo, waar ze kennis met elkaar maakten en een quiz
speelden. Op zaterdag 5 mei gaan de ouderen op bezoek bij het voetbalteam in sportpark De Meeren
in Baarlo.

Themaplant B.V. | Locatie: Eemsestraat Panningen
06-48603234 | planning@themaplant.nl | www.themaplant.nl

Harmonie Concordia Panningen
o.l.v. Richard Bonné

Vergunningsprocedure

Theaterconcert

Pand McDonald’s Kessel
wordt sportcentrum

ZATERDAG 21 APRIL 2018
met medewerking van:

Suzan Seegers
-

Het voormalige McDonald’s-pand aan de Baarskampstraat in Kessel wordt, als het aan een Sevenumse
franchise-ondernemer ligt, een vestiging van sportcentrum Anytime Fitness. Momenteel loopt de definitieve
vergunningsprocedure hiervoor bij gemeente Peel en Maas.

Aniek Mommers

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

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

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

www.dok6.eu/theater

Fuchsia
op stam
Franchise-ondernemer Bert Hillen
uit Sevenum heeft bij gemeente Peel
en Maas een vergunning aangevraagd
om van het pand aan de provinciale
weg Napoleonsbaan Noord een sportcentrum te maken, zo bevestigt hij. Dit
omdat er momenteel een horecabestemming op het pand zit en dit moet
worden gewijzigd naar een bestemming voor fitnessgelegenheid.
De ondernemer heeft sinds
2012 al een eigen vestiging van de
Amerikaanse fitnessketen Anytime
Fitness in Sevenum en wil graag uit-

breiden naar Kessel. “Deze locatie is
daar zeer geschikt voor”, aldus Hillen.
“Dicht bij het centrum van Kessel-Eik,
Kessel en Neer en op een plek die
goed te zien is vanaf de doorgaande
provinciale weg.”

Dicht bij centrum
Het plan van ondernemer Hillen
ligt ter inzage bij de gemeente zodat
eventuele bezwaren kunnen worden
ingediend. Over enkele weken moet
duidelijk worden of het plan van de
franchiser door kan gaan. Indien groen

licht is gegeven, wordt het pand vanbinnen geheel gestript en neemt de
buitenkant de paarse huisstijl over
zoals andere zaken van Anytime
Fitness. Hillen hoopt de zaak dan eind
augustus of begin september te kunnen openen.
De Kesselse vestiging van de
bekende fastfoodketen McDonald’s
sloot in december 2016 haar deuren
na vijftien jaar open te zijn geweest.
Dit vanwege ‘veranderende economische omstandigheden’, zo liet het
bedrijf destijds weten.

Diverse kleuren.
↕ 75 cm. Ø 19 cm.
Per stuk
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Heren Lazaristen denken na over de toekomst

‘We schenken ons erfgoed aan de
gemeenschap’
De Heren Lazaristen behuisden ooit met een grote groep het Missiehuis in het centrum van Panningen, maar
inmiddels zijn er nog slechts enkelen van hen over. Zij snappen dat vanwege hun hoge leeftijd, binnen afzienbare
tijd de allerlaatste Lazarist uit Panningen verdwijnt. Om te zorgen dat hun materieel én immaterieel erfgoed niet
verloren gaat, willen ze de gebouwen in Panningen behouden voor de gemeenschap van Peel en Maas.

Al in 1903 vestigde de congregatie van de Heren Lazaristen zich in
het klooster in Panningen. Vanuit het
gebouw zagen de inwoners Panningen
en de omliggende dorpen groeien,
het geloof veranderen en alles om
hen moderniseren. Eén ding bleef in
die 115 jaar hetzelfde: de lazaristen
in Panningen. Toch komt zelfs aan die
wetmatigheid een einde, zo beseffen
de paters maar al te goed.

Gered door bijdragen
gemeenschap
“Terugkijkend is het nauwelijks
voor te stellen wat de bevolking van
de voormalig gemeente Helden in
de jaren 1921 tot en met 1968 heeft
opgehaald voor ons”, vertelt lazarist Harrie Jaspers. Hij heeft het over
de periode die begon toen het huis
in Panningen opgeheven dreigde

te worden, omdat er geen geld was
om het huis in Nederland open te
houden. Dat idee was voor de vele
Nederlandse lazaristen onaanvaardbaar en ze besloten een eigen provincie binnen de congregatie op te
richten. Dankzij de toenmalige pastoor, een bedelpreek van de overste
en de inzet van vele mensen, kon het
lazaristenklooster in Panningen missionarissen blijven opleiden.
“De mensen in Panningen,
Grashoek en Beringe hebben ons
geweldig geholpen. Ieder jaar schonken ze karren vol rode bieten, aardappelen en wortels”, lieten de lazaristen
eerder al weten. “Het was bijna een
vanzelfsprekendheid om iets te geven.
Dat toont wel dat de gemeenschap
zich verbonden voelde met het klooster.” In 1968 werd het opleiden van
missionarissen stopgezet en werd
het klooster een tehuis voor zieke en

bejaarde paters en zusters. In 1996
werd een gedeelte van het klooster
als verzorgingstehuis ook opengesteld
voor ‘gewone’ mensen.
De congregatie beseft maar al te
goed hoe goed de bevolking voor de
paters was, vertelt Jaspers. “We hebben met het generaal bestuur overlegd en besloten het materiele en
immateriële erfgoed op termijn te
laten beheren door de gemeenschap.
We hadden het kunnen verkopen,
maar dan zou de herinnering aan de
lazaristen verloren gaan. De congregatie is jarenlang financieel en materieel
geholpen door de gemeenschap en
dat willen we graag terugbetalen.”

verschillende pijlers waarop organisaties of groepen als een soort ‘erfgenamen’ aanspreekbaar zijn. Over de
familie-erfenis, de overgebleven
paters, gaat Zorgcentrum Vincent
Depaul zorg dragen. Voor de missionaire erfenis, waarin alle inspirerende en belangrijke verhalen van de
paters in den vreemde aan het licht
worden gebracht, wordt samenwerking gezocht met de Mgr. SchravenStichting, die strijdt tegen onrecht
wereldwijd. De spirituele erfenis komt
in handen van het Vincent de Paul
Center, een centrum voor spiritualiteit.
Voor de culturele erfenis, zichtbaar
in Panningen door de verschillende
gebouwen, wordt een lokale oplossing
gezocht.
Het is de bedoeling dat de Kepèlse
Initiatiefgroep op termijn de zorg op
zich neemt voor de kapel, het orgel,
de bibliotheek en het gedeelte van
het klooster dat niet gebruikt wordt
door het zorgcentrum. De Kepèlse
Initiatiefgroep wordt gevormd door
mensen die zich in willen zetten voor
het behoud van het erfgoed van de
lazaristen. Raf Janssen is één van de
leden. “Wij proberen door middel van
allerlei soorten activiteiten de kapel
en het orgel meer bekendheid te

geven. De paters kunnen het erfgoed
niet overdragen aan de gemeenschap
als er geen draagvlak is. Daar proberen wij voor te zorgen.”

Plek van bezinning
in dorp
Hoe de overdracht precies
wordt ingevuld, is nog niet duidelijk. “Maar we hebben de tijd”, vertelt Janssen. “De paters die er nu nog
wonen, moeten natuurlijk ook nog
gewoon een rustig leven kunnen leiden. We hebben nog vijf tot tien jaar
voordat het daadwerkelijk wordt overgedragen.” Dat betekent niet dat de
groep stil zit. “Moeten we de muren
van het klooster weghalen? Is een
museum over de Nederlandse lazaristen een optie? Kunnen we samenwerken met de Panningse kerk? Dat soort
vragen stellen we onszelf nu al.”
Zelf hebben de lazaristen ook wel
ideeën wat volgens hen ook goed
past in hun gebouwen. “Een plek
van bezinning midden in de drukte
van het centrum van Panningen.
Dat lijkt me wel iets”, vertelt Jaspers.
“Maar het is aan de gemeenschap
om te beslissen wat er komt. Wij zijn
dan al weg.”

Overdragen aan
Kepèlse Initiatiefgroep
De Heren Lazaristen maken in
hun erfgoed onderscheid tussen vier

Kijken in de kapel
De Heren Lazaristen gooien op zondag 22 april de deuren open van hun kapel in Panningen. Die dag is het
mogelijk een kijkje te nemen in de kapel die momenteel gerenoveerd wordt. De open dag wordt georganiseerd
door de Kepèlse Initiatiefgroep. In de Montgomery-zaal van het Missiehuis is een film te zien over de lazaristen.
Verder vertellen deskundigen van de Orgelkring Peel en Maas over het bijzondere Mutin-orgel en wordt er uitleg
gegeven over de restauratie van de kapel en de glas-in-loodramen. De kapel aan de Kerkstraat in Panningen is
te bezoeken van 14.00 tot 16.00 uur.
Lazarist Harrie Jaspers bij het Mutin-orgel

HORTENSIA’S
(heel veel soorten)
LITTLE LIME E.A. PLUIMHORTENSIA,
MAGICAL, BOEREN, ANNABELLE
Viburnum, vlinderstruik e.a. heesters
(op stam), laurier, taxus, buxus-vervangers,
bodembedekkers. Info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

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

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl
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Gemeente legt dwangsommen op

Commissie wijst bezwaar
BreeBronne af
Gemeente Peel en Maas heeft besloten 60.000 euro aan dwangsommen te gaan vorderen bij recreatiepark
BreeBronne in Maasbree. Het park tekende bezwaar aan tegen de dwangsom, maar de bezwarencommissie van
de gemeente oordeelde dat de gemeente in haar recht stond. De boetes werden uitgedeeld vanwege het illegaal
huisvesten van arbeidsmigranten.
In het najaar van 2014 legde
de gemeente BreeBronne een
dwangsom op omdat het park
tijdelijke arbeidskrachten huisvestte
op het recreatieve deel van het
park. Naar aanleiding van klachten
constateerde de gemeente in april
vorig jaar dat het recreatiepark toch

weer arbeidskrachten had gevestigd
op het deel waar een recreatieve
bestemming op ligt.

Klachten
Daarop legde de gemeente een
dwangsom van 60.000 euro neer bij
BreeBronne waar het park vervolgens
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SCHOLIEREN GEZOCHT!
Scholieren gezocht die een bijbaan zoeken en ons jeugdig team
willen versterken in de boomkwekerij.
Ben je veel beschikbaar op vakantiedagen en zaterdagen?
Solliciteer dan direct naar deze afwisselende functie via
tel. 06-53652208 of per mail: boomkwekerijthijssen@gmail.com

bezwaar tegen indiende. Die is recent
afgewezen door BreeBronne kan nog
de gang naar de rechter maken om
de dwangsommen tegen te gaan.
“We weten nog niet of we dat gaan
doen”, laat het bedrijf weten. “We zijn
nog in gesprek met de gemeente en
bekijken onze opties.”

Traumahelikopter in Meijel
Op de Molenbaan in Meijel is op woensdag 11 april een bromfietser gewond geraakt na een botsing met een
fietser. De verwondingen waren zo ernstig dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Uiteindelijk werd de
berijder met een ambulance weggebracht.

Wat voor verwondingen de
bestuurder van de bromfiets heeft, is
niet bekend. Hij werd per ambulance
naar het ziekenhuis in Venlo gebracht,

de traumahelikopter bleek niet
meer nodig te zijn. De politie doet
onderzoek naar het ongeval in
Meijel dat rond 22.00 uur ‘s avonds

plaatsvond. De brandweer van Meijel
werd opgeroepen om te assisteren na
het ongeluk aan de Molenbaan.
(Foto: Johan Bloemers Photography)

Hulsingbroek 2, 5993 NE Maasbree

Voor versterking van ons team, zijn wij op zoek naar
2 enthousiaste collega’s voor de functies van:

Kleuters op bezoek bij de politie
De kleutergroepen 1 en 2 van Integraal Kindcentrum De Liaan uit Helden brachten vorige week
een bezoek aan het politiebureau in Panningen. Dit omdat ze in de klas het schoolbrede thema
‘beroepen’ behandelden. Om te ontdekken wat politieagenten zoal doen, mochten de kinderen een
bezoekje aan het bureau brengen. Ze kregen er een rondleiding en mochten even op de politiemotor
en –auto zitten met de sirene aan. Ter afsluiting gingen ze, met hun zelfgeknutselde politiepet op,
nog even op de foto voor het politiebureau.

MONTEUR en
ALLROUND
TRACTORCHAUFFEUR
•
•
•
•

Heb jij geen 9-tot-5-mentaliteit?
Ben je flexibel inzetbaar?
Heb je relevante werkervaring?
Wil je werken in een jong team, in een prettige werksfeer en
met prima arbeidsvoorwaarden?

Mail dan je cv met motivatie naar: bruynen@agroweb.nl
of neem contact op met Antoine Emonts via 06-15084807
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Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling
na het overlijden van mijn man, vader en opa

Cor van de Wetering
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Annie
Adrie en Pasja, Tom, Koen en Lieke
Helden, april 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 april
om 10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij u bedanken voor de
steunbetuigingen en het medeleven na het overlijden van
mijn vrouw en ons mam

Kitty Bussemakers-Bergsma
Tom Bussemakers en kinderen
Baarlo, april 2018

HALLO in New York
Vinnie Douben (10) uit Grashoek ging in de carnavalsvakantie samen met zijn papa en mama en
zus Lucia naar New York. Het was volgens de familie een ‘supergave’ vakantie. “Het was erg leuk om
alle bezienswaardigheden die bekend zijn van televisie in het echt te zien”, aldus mama Manon.
“Enkele hoogtepunten waren de helikoptervlucht, het vrijheidsbeeld, Times Square, One World
Trade Center, de Memorial Pools van Ground Zero, de NBA ‘basketball game’ en de musical van
SpongeBob op Broadway. Het was een onvergetelijke vakantie!”

Dankbetuiging

Piet Maessen
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Maar de grote belangstelling, uw bezoekjes, de vele kaartjes en
telefoontjes zijn ons tot steun geweest in deze moeilijke tijd.
De zeswekendienst zal zondag 22 april om 10:00 uur
plaatsvinden in de parochiekerk te Helden.
Panningen, april 2018
Mien, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
familie Maessen

Dankbetuiging
Zonder vader, opa is alles anders. Het doet ons goed zoveel
kaarten, bemoedigende woorden, belangstelling en meeleven
te hebben ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Jeu Lemmen
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Panningen, april 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 21 april om
19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
te Panningen.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen
afscheid genomen hebben van mijn man, onze pap en opa

Piet Vervoort
Pietje Boems

Dit heeft ons diep ontroerd
en is voor ons tot grote steun geweest.
Leen, kinderen en kleinkinderen
Maasbree, april 2018

Kessel, Helden en Beringe

Ruim twee jaar cel ‘brutale’
babbeltrucs bij bejaarden
Rechtbank Limburg heeft woensdag 11 april een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden.
Samen met een mededader beroofde de veroordeelde in twee weken tijd dertien mensen in onder andere de
gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel. Door middel van babbeltrucs maakten de twee diverse
senioren geld afhandig bij de pinautomaat.
De veroordeelde reisde vanuit zijn
woning in Duitsland naar Nederland
samen met zijn mededader, die
minderjarig was, om ‘op strooptocht’
te gaan, aldus de rechtbank.
Gedurende twee weken pleegden ze
twaalf diefstallen bij voornamelijk
ouderen die geld op aan het nemen
waren bij de pinautomaat. Daarnaast
werd één slachtoffer ongemerkt in zijn
eigen huis bestolen. Het geld dat de
veroordeelde en zijn handlanger bij
elkaar kregen, zouden ze onder

andere gebruikt hebben om te kunnen
gokken.

Fysiek beperkte
slachtoffers
De slachtoffers, volgens de
rechtbank voornamelijk mensen die
fysiek beperkt waren en dus weinig
verzet zouden kunnen plegen, werden
overrompeld en geïntimideerd
en op een volgens de rechtbank
‘brutale manier’ bestolen van hun

geld. “Deze feiten zijn op zichzelf
al heel ernstig, maar brengen ook
voor de samenleving gevoelens
van angst en onveiligheid teweeg”,
aldus de rechtbank. “De verdachte
en mededader hebben zich puur en
alleen laten leiden door hun eigen
financiële gewin en hebben geen
moment stil gestaan bij de gevolgen
die hun handelen heeft voor de
slachtoffers.” Daarom veroordeelde
de rechtbank de man tot twee jaar en
drie maanden cel.

Historische roman
Panningse schrijver
Alya, de eerste historische roman van de Panningse schrijver Hay van den Munckhof, komt op
dinsdag 24 april uit bij uitgeverij Mozaïek. Het boek is het eerste deel van een tweeluik, dat draait om de
14-jarige Alya die op een barre tocht door het negende eeuwse Europa gaat.
Hay van den Munckhof werd
geboren in Koningslust, maar woont
sinds 1973 in Panningen met zijn
vrouw. Hij werkte 42 jaar lang in het
basisonderwijs. Naar eigen zeggen
las hij als kleine jongen al graag,
maar pas toen hij de 50 jaar gepasseerd was begon hij zelf met het
verzinnen en opschrijven van verhalen. Verschillende verhalen werden opgenomen in bundels die na

schrijfwedstrijden werden gemaakt.
De historische roman Alya is echter
het eerste complete boek dat wordt
uitgebracht.
Het eerste deel van de tweeluik
speelt zich af in het jaar 842 en vindt
plaats in het islamitische Cordoba in
het huidige Spanje. De 14-jarige Alya
beheerst de talen van alle omliggende
landen. ‘Dankzij Oncha, haar slavin uit
Navarra, spreekt zij zelfs het Frankisch

van de koninkrijken in het noorden.
Als dat de emir ter ore komt, blijkt
Alya’s gave niet alleen een zegen
te zijn. Zeer tegen de zin van haar
vader stuurt de emir Alya als tolk
mee met een gezantschap naar het
christelijke Navarra. Dat wordt het
begin van een barre tocht, die Alya
dwars door het negende-eeuwse
Europa voert’, aldus de achterkant
van het boek.
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Bijzondere bouwwerken
3

Voormalige gemeentehuis Kessel

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming
gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken.
Het voormalige gemeentehuis van Kessel, nu een moderne bed&breakfast, is deze week aan de beurt.

Het gemeentehuis van Kessel in 1922 aan de Markt.
(Foto: verzameling C. Beurskens, gemeente Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Het Kesselse raadhuis in de jaren 50
(Foto: verzameling C. Beurskens, gemeente Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Vóór 1794 was er nog helemaal geen sprake van het begrip
‘gemeente’, schrijft historicus Ton
Hendricks in zijn werk ‘De gemeente
Kessel anno 2009 en wat eraan voorafging’. Het bestuur van Kessel werd
aangeduid als Heerlijkheid Kessel.
De schout was vóór het begin van de
18e eeuw de voorzitter van de schepenbank, het belangrijkste bestuursorgaan van de Heerlijkheid destijds
en nu vergelijkbaar met het College
van Burgemeester en Wethouders.
Zeven leden, schepenen genaamd,
waren de kern van het bestuur.
De schepenbank van Kessel lag in een
gebouw aan de westkant van de kerk
tegenover de toren.
Toen in 1814 Kessel bij de
Verenigden Nederlanden kwam onder
koning Willem I, gold de Nederlandse
wetgeving en werd ook Kessel voor
het eerst een Nederlandse gemeente.
“De gemeente Kessel beschikte in 1814
niet over een raadhuis. Zover bekend
vergaderde de Kesselse gemeenteraad
bij de burgemeester thuis”, zegt de
historicus. In 1840 maakte de gemeenteraad plannen voor de bouw van een
nieuw raadhuis op een andere locatie, namelijk aan de Bovenste Markt.
De marechaussee en een cachot
(gevangenis) zouden er ook worden
ondergebracht. Architect J. Dumoulin
uit Maastricht was degene die het
nieuwe gemeentehuis ontwierp, dat
bijna 5.000 gulden kostte. Het gebouw
was in 1841 klaar.
Pastoor Brentjens plaatste in 1938
een beeld van Maria met kind in een
speciaal daarvoor gemaakte nis aan
de linkerkant van het gemeentehuis.
Aan het eind van de oorlog in 1944
werd het beeld uit voorzorg uit de
nis verwijderd. Daardoor bleef het
beeld na de bominslag op de Markt
op 21 juli 1944 gespaard en kon het
worden teruggeplaatst. Een Engels
vliegtuig verloor op die dag zijn lading
bommen net voordat hij in de Maas
stortte. Die explosieven vernielden
het raadhuis. Op dezelfde plaats als

GEZIN GEZIEN

Elke ouder heeft wel eens een periode waarin het even niet
zo lekker loopt met de opvoeding van de kinderen. Dat kan
allerlei oorzaken hebben. Meestal kunnen ouders dit zelf
oplossen. Lukt dit even niet dan kan een luisterend oor of
steuntje in de rug helpen.
De vrijwilligers van Gezin Gezien bieden deze steun.
De vrijwilliger komt bij u thuis, biedt een luisterend oor en kan
u adviseren en ondersteunen bij de opvoedvragen, die u heeft.
Deze vrijwilligers hebben hun eigen ervaring met opvoeden
en vanuit Vorkmeer wordt gewerkt aan hun deskundigheid en
worden ze begeleid door een beroepskracht.
Voor informatie of aanmelden:
n.soudant@vorkmeer.nl of 077-3077350

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

Kom op 20, 21 en 22 april naar onze

BTW VRIJE DAGEN
Dit geldt
ook voor:

Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

Rolluiken voor
aan uw woning

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

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

voorheen werd na de oorlog een
nieuw gemeentehuis gebouwd
door architect WHJ Ruijters, dat een
‘dwars tweelaags pand met haakse
ingangspartij en bordestrap’ werd.
In de jaren 60 en 80 werd het pand
aan de binnenkant nog diverse
keren verbouwd, “waardoor het
raadhuis steeds meer op een doolhof van gangen en kamers ging lijken”, aldus Hendricks. Toen in 1980
gemeenschapshuis De Paort aan
het gemeentehuis werd gebouwd,
kreeg de gemeente op de eerste
en tweede verdieping de ruimte
om de afdeling financiën en kantoren voor de wethouders onder te
brengen.
In 2006 trok het bestuurlijke
gedeelte van de gemeente, de burgemeester, wethouders, secretaris
en raadsgriffier, naar een deel van
de kantoren van Woningstichting
Kessel aan de Dorpstraat.
Daar bleef de gemeente gevestigd tot de fusie met de gemeenten Maasbree, Helden en Meijel in
2010. Daarna kwam het pand door
middel van een prijsvraag in 2012
in handen van de huidige eigenaren Theo en Marij Peeters, die er de
bed&breakfast Het Raadhuys van
maakten.
Het pand is door de huidige
eigenaren helemaal verbouwd en
heeft nu een Scandinavische en
industriële stijl. Het interieur van
het voormalige gemeentehuis is
niet meer terug te herkennen,
vertelde Theo Peeters eerder in
het Wonen-magazine van HALLO.
“We hebben wel nog het bijzondere symmetrische gewelvenplafond van de raadszaal, de
authentieke toegangsdeuren en het
glas-in-loodgemeentewapen intact
gelaten.”
Bron: ‘De gemeente Kessel anno 2009 en
wat eraan voorafging’, A.J.G. Hendricks
(september 2010); ‘Wonen in een moderne
droom’, H-magazine Wonen/HALLO Peel
en Maas (september 2017).
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Truus, mam, oma,
we loate dich neet los
mer goan dich angers vasthoaje

Wat ben jij welkom!
Geboren

Mila

Truus Teeuwen - Absil

Helden, * 16 februari 1942

27 maart 2018

Venlo, † 14 april 2018

Trotse ouders
Rob Bakker
& Elle Janssen

53 jaar in liefde verbonden met

Jan Teeuwen

mam en oma van

Suzan en Peter
Sanne en Jim
Willem
Stef en Soraya
Correspondentieadres:

18 Novemberring 60
5981 EW Panningen

Ron en Karin

Familie Teeuwen
Irenestraat 6
5981 XL Panningen

Emanuel Reijnen & Johanna Puts
Op zondag 29 april 2018 is er gelegenheid om Maan en Jo
persoonlijk te feliciteren tussen 17.00 en 18.30 uur bij restaurant
Op d’n Berg, De Heldense Bossen 4, 5988 NH Helden.
Fam. Reijnen, Steenbakkerstraat 220, 5981 WV Panningen.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op
zaterdag 21 april om 11:00 uur in M.F.C. ‘t Kerkeböske
gelegen aan de Koeberg te Helden.
Truus hield van bloemen maar een gift voor de Hartstichting
zou ze zeer op prijs stellen. Hiervoor staan de bussen
op de condoleancetafel.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van

Gerrit Strijbos
Een speciaal woord van dank aan Dr. de Louw, Dr. Habets,
Thuiszorg Sint Jozef Wonen en Zorg en Fysiotherapeut Ivo.

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart.
Na een kortstondig ziekbed is na een warme, liefdevolle verzorging
in ’t Plattelandshoés van ons heengegaan mijn lieve vrouw, “oos
mam” en trotse oma

Nel Koopmans-Bots
* Koningslust, 21 november 1933

† Panningen, 12 april 2018

echtgenote van Lei

Koopmans

Venlo: Fer en Basia
Linda
Panningen: Teun en Marjon
Bas
Panningen: Marlie en Victor
Bert en Sitie
Gielke
Guus en Sydney
Tijs en Kirsten
Schoolstraat 7 A2
5981 AH Panningen

Sefa Strijbos-Feller
Kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging
De belangstelling en vele condoleances hebben ons diep ontroerd. Een mooier afscheid van “ôs moe”, onze schoonmoeder
en oma

Toos Peeters-Berkers

hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De blijken van medeleven
bij de uitvaart waren voor ons hartverwarmend. Wij hebben
hierin troost gevonden en willen u allen van harte danken voor
uw medeleven.
Kinderen en kleinkinderen
Helden, april 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 6 mei
om 10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

Te huur per 1 juni app. 1ste verdieping
Dorpsstraat 46B Maasbree.
Info 06 19 74 22 47.

Te koop 2 zwarte pony’s
t.e.a.b. Ze zijn lief, hengstje en ruin.
06 10 95 42 20 na 18.00 uur.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Vakantiehuis Bourgogne (Fr).
Per 1 juli te huur van Pannings
echtpaar: rustig gelegen vakantiehuis
in de Bourgogne voor 2-4 pers. Bel of
app 06 18 38 41 98.
Baasjes gezocht. Kunt u door
omstandigheden bv ziekte, veel
werken, weinig thuis uw lieve hond
niet uitlaten, dan kom ik graag uw
hond tegen een klein vergoeding
uitlaten. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Tel. 06 23 09 51 60.
Verloren sleutelbos met o.a.
sleuteltasje en autosleutel in
Panningen. Waarschijnlijk omgeving
Schoutenring en Pastoor Jeukenstraat.
Eigenaar bekend bij redactie HALLO.
Bel 077 208 32 21.
Open Golfdag bij Kapèlkeshof.
Beleef de golfsport bij Kapèlkeshof en
ontdek je nieuwe passie! Kom zondag
22 april naar de Open Golfdag, je bent
van harte welkom. kapelkeshof.nl
Heeft iemand mijn zilveren
schakelarmband gevonden,
Zondag verloren op de Heldense kermis,
waarschijnlijk bij `t Café of de Pool.
Carien 06 38 75 44 61.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Asperges te koop. Het voorjaar is nu
echt begonnen!! Tijd voor heerlijke
verse asperges en aardbeien. Schillen
doen we graag voor u. Proef ook onze
zelfgemaakte aspergesoep. Peeters
Asperges Baarloseweg 15A Helden.
T.k. gevraagd landbouwmachines
wentelploegen, spitmachines, kiepers,
mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, tractor, veepaardentrailers enz. 06 19 07 69 59.

Op woensdag 18 april hebben
we afscheid genomen.

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

Rommelmarkt Wieneshof Horst
zondag 22 april van 9.00-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Computerproblemen? Uw pc veilig en
als nieuw: herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Voedersilo’s te koop van 4,6 en 10
ton. 077 307 15 84/06 55 18 63 80.

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

www.janssenuitvaart.nl

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
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samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
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Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
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tel. 077-3078642

Fien Bos
Uitvaartzorg
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Verzekeringen
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Panningen • Venlo
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Koningsdag vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 april. Hieronder kunt u zien wat er voor de kinderen in de verschillende dorpen georganiseerd wordt. Foto’s van de
optochten, spellen en demonstraties mogen gestuurd worden naar redactie@hallopeelenmaas.nl met vermelding van dorp en eventueel fotograaf. De foto’s kunnen
worden gebruikt in de editie van donderdag 3 mei.

Koningsdag 2018
Kessel

Baarlo

Koningsdag in Kessel bestaat dit jaar uit een familietocht door het dorp en een
Koningskindermarkt. Kindervakantiewerk Kessel organiseert de dag in het Maasdorp.
Starten met de tocht kan tussen 11.00 en 11.30 uur bij clubgebouw Os Knip van
OJC De Hobbits.

Stichting Kinderfeesten Baarlo houdt op Koningsdag een kinderfietsjesoptocht,
kinderkleedjesmarkt, Oud-Hollandse spelen en een stormbaan in het dorp. Die vinden
plaats op de Markt en op de kasteelweide in het centrum van Baarlo. De activiteiten
duren van 10.15 tot 14.30 uur.

Tijdens de familietocht door het dorp moeten er diverse opdrachten uitgevoerd worden
en er moeten zaken worden opgelost. Dat is nodig om het Koningsdagmysterie op te kunnen
lossen. De kindermarkt in de kasteeltuin bij Kasteel De Keverberg begint om 13.00 uur.
Om 12.30 uur kan de verkoopwaar neergelegd worden. Opgeven voor beide activiteiten is
niet nodig.

Om 10.15 uur begint het programma met een warming-up, gevolgd door de fietsoptocht
inclusief inzegening van de pastoor, een fietsbellenconcert, de prijsuitreiking en aansluitend
de kinderkleedjesmarkt en Oud-Hollandse spelen. De kinderkleedjesmarkt op de Baron van
Erplaan duurt van 11.30 tot 14.30 uur. Op de weide staan daarnaast een stormbaan en springkussen. Opgeven voor de kleedjesmarkt kan via kinderkleedjesmarktbaarlo@gmail.com

Egchel

Beringe

Kindervakantiewerk (KVW) tekent in Egchel voor de organisatie van Koningsdag voor
de kinderen. De organisatie houdt een spellenmorgen in het dorp. Op vrijdag 27 april
kunnen de deelnemende kinderen om 09.45 uur verzamelen bij gemeenschapshuis ‘t Erf.

De Oranje-optocht van basisschool Onder de Linden in Beringe op Koningsdag
begint om 10.00 uur. Organisator Jeugdwerk Beringe reikt daarna de prijzen uit om
10.30 uur en om 11.00 uur gaan de Boetegewoene Beringse Spelen van start op sportpark De Hookervenne.

Om 10.00 uur gaat het programma van Koningsdag van start. KVW vraagt de kinderen
een versierde fiets, skelter, step of bolderkar mee te nemen naar de activiteit. Die worden
door een jury beoordeeld. Tijdens de ochtend worden spellen gespeeld. De muziekvereniging
opent de Koningsdag en rond het middaguur wordt Koningsdag afgesloten met een
ballonnenwedstrijd.

De Spelen zijn om 12.30 uur afgelopen. Aanmelden kan via beestenboel@jwb-beringe.
nl onder vermelding van naam en leeftijd. Aansluitend op het basisschoolprogramma organiseert Berings Gezellig Koningsdag op het plein in Beringe met om 13.00 uur een lunch voor
de basisschoolkinderen. Daarna is er een bioscoop bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag en
op het plein zijn diverse spellen te vinden.

Helden

Panningen

De dag voor de koning vindt in Helden al jaren plaats bij Kerkeböske. In het
gemeenschapshuis is weer een vrijmarkt waar kinderen vier uur lang hun spulletjes
aan de man proberen te brengen. De vrijmarkt duurt van 10.00 tot 14.00 uur.

In Panningen wordt Koningsdag groter aangepakt dan andere jaren. Zo is er een
kindermarkt en zijn er demonstraties van verenigingen en organisaties in het centrum
van het dorp. Stichting KacK tekent voor de organisatie van de Panningse Koningsdag.

Tijdens de markt zijn er ook van allerlei activiteiten te doen in het gemeenschapshuis.
Zo zijn er Oud-Hollandse spelen, kunnen er cakjes versierd worden, is er een knutseltafel
en een springkussen. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van organisator
Kingerfiëste Helje-Dörp. Aanmelden voor de vrijmarkt kan via gbhd.helden@hotmail.com

Demonstraties zijn er van DéDé Dance, Bevo Hc, Appie’s Fight Gym, hockeyclub Peel en
Maas, sportclub Pareja, brandweer Panningen en Jong Nederland Panningen. Verder staat een
Red Ball-stormbaan in het centrum en verzorgt zanger Joep van Wegberg een optreden. De activiteiten op het Kepringelehof en de Markt in het centrum duren van 12.00 tot 16.00 uur.

Maasbree

Koningslust

Koningsdag in Maasbree gaat ook dit jaar van start met een fietstocht door het
dorp. Daarna volgt de openingsdans met alle kinderen samen. Daarna zijn er spelletjes
en activiteiten op het Kennedyplein en kan de jeugd spulletjes verkopen op de
kindermarkt.

In plaats van het jaarlijkse voetbaltoernooi, wordt er dit jaar in Koningslust een
zeskamp gehouden voor de kinderen van de basisschool. De activiteit vindt plaats bij
dorpshuis De Sprunk en duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Het Koningsdagcomité organiseert het geheel.

De fietstocht start om 12.00 uur. De activiteiten zijn om 16.00 uur afgelopen. Er wordt
dit jaar wederom een cupcakewedstrijd gehouden op het plein. Het thema van dit jaar is
Koningsdag. De gemaakte cupcakes worden beoordeeld door een jury. Aanmelden voor de
kindermarkt en cupcakewedstrijd kan bij de organisatie Stichting Kinderfeesten Maasbree via
stichtingkinderfeestenmaasbree@gmail.com

Voor de allerkleinste inwoners van Koningslust zijn er een knutseltafel, springkussen
en diverse andere spelletjes aanwezig. Ook mogen de kleinste inwoners van Koningslust
gebruikmaken van de grote zandbak op het schoolplein. Alle kinderen krijgen nog iets lekkers tijdens de dag. Bij slecht weer worden de activiteiten naar binnen bij dorpshuis De
Sprunk verplaatst.

Meijel

Grashoek

Koningsdag in Meijel kent dit jaar een iets andere opzet. Op het Alexanderplein is
vrijdag 27 april is er een open podium en vrijmarkt vanaf 15.00 uur. Koningsdag in
Meijel wordt georganiseerd door Stichting Oranje Comité Meijel.

Het plein bij de kerk in Grashoek kleurt op vrijdag 27 april weer volledig oranje.
Dit jaar is er geen optocht, maar worden er spellen gespeeld op en rond het dorpsplein. De activiteiten gaan vanaf 09.45 uur van start.

Bij het open podium mogen kinderen die bijvoorbeeld goed kunnen zingen, een
muziekinstrument kunnen bespelen of een ander talent hebben, een optreden verzorgen.
Het schieten om de Oranjebeker van de twee Meijelse schutterijen is al een week eerder op
zondag 22 april. De prijsuitreiking is wel op Koningsdag. Opgeven voor de vrijmarkt en het
open podium kan via info@dnbinger.nl

Oranje comité Grashoek organiseert de dag in het dorp. De mooist verklede kinderen
ontvangen dit jaar een prijs voor hun outfit. Op het plein zijn verschillende spellen te doen
voor de jeugd. Vorig jaar waren er bijna honderd kinderen die meededen in Grashoek en de
organisatie hoopt ook dit jaar weer op een dergelijke opkomst.

10

winkel&bedrijf

19
04

Jubileum voor camping

Vijftig jaar kamperen bij De Heldense Bossen
Wat in 1968 begon als kleinschalig speel- en dierenpark met 20 kampeerplaatsen, is nu een camping van
45 voetbalvelden groot met ruim 800 staanplaatsen. Camping De Heldense Bossen vierde in het weekend van
vrijdag 13 tot en met zondag 15 april haar bestaan met honderd gezinnen uit Peel en Maas die helemaal gratis
op het recreatiepark mochten kamperen.

Iedereen, en dan de Heldenaren in
het bijzonder, heeft wel een gevoel bij
camping De Heldense Bossen, aldus
Sietse Tienkamp (62), die sinds 2007
directeur is van het recreatiepark.
“Men heeft er vroeger gezwommen,
is er van de metershoge duikplank
gesprongen, heeft er vakantie gevierd,
vrienden gemaakt of de eerste liefde
leren kennen. Ik ben misschien niet
van hier (Friesland, red.), maar de
camping is van de Heldense gemeenschap. Die band voel je aan alles.”

‘Mensen kregen
ineens vakantie’

Het zwembad met de hoge duikplank in 1969.
(Foto: Ansichtkaart Heemkundevereniging Helden via PeelenMaasNet)

Het jubileum werd zondag 15 april gevierd met een groot ontbijt voor de ruim
honderd kinderen die gratis kwamen overnachten. (Foto: Sietse Tienkamp, De Heldense Bossen)

Gordijnen
reinigen
10% korting
deze actie is
verlengd t/m 30 april

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Camping De Heldense Bossen
begon in 1967 als dierenpark en speeltuin op initiatief van de toenmalige
gemeente Helden. Die wilde een plek
creëren waar inwoners konden komen
om te ontspannen. Een jaar later werd
een camping toegevoegd met twintig staanplaatsen, in 1969 opende
het nieuwe zwembad. “De gemeente
heeft altijd voorzien dat het uiteindelijk een camping moest worden”, zegt
Tienkamp. “Het ging goed met de economie na de oorlog. Mensen kregen
ineens vrije tijd en in de zomer een
week vakantie. Dat was heel nieuw,
kan ik me nog wel herinneren van
mijn vader.” Kerken en vakbonden
sprongen daar onder andere op in en
openden recreatieparken en campings voor de eigen leden waar ze hun
vrije tijd konden doorbrengen. Zo ook
veel gemeenten, waaronder die van
Helden. Burgemeester Hoeijmakers
werd voorzitter van het park en deken
Rölkens zegende het park in. De camping is nu eigendom van een stichting
die onder gemeente Peel en Maas valt
en daarmee is De Heldense Bossen
dus eigendom van de gemeente.
“Het park begon met 20 kampeerplaatsen, 3 grote zwembaden
en een enorme ligweide waar wel
5.000 mensen konden vertoeven”,
vertelt Tienkamp. Nu is het park
45 voetbalvelden groot, heeft het
800 staanplaatsen en kunnen er in het
hoogseizoen 3.000 mensen terecht.

Er is een zwembad, restaurant, snackbar, grand café en supermarkt. Ook is
er jaren geleden een glasvezelkabel
aangelegd, zodat gasten gebruik kunnen maken van internet.

Kampeerbeleving
hetzelfde
De manier waarop nu gekampeerd
wordt, is de afgelopen decennia flink
veranderd, concludeert de directeur.
“Kamperen gebeurt nu heel wat luxer
als je kijkt naar de materialen, technische snufjes en de voorzieningen.
De campers en stacaravans worden
groter en uitgebreider van gemakken
voorzien. Maar ook de sfeer is anders,
heb ik in mijn 35 jaar als ‘campingboer’ wel gemerkt. Men is toch wat
meer op zichzelf.” De kampeerbeleving is wel grotendeels hetzelfde
gebleven. “Hier komen mensen die
het leuk vinden om in de natuur te
overnachten, in de bossen te wandelen, bij het kampvuur te zitten en een
dagje eropuit te gaan in de omgeving.
Daarbij zijn de speeltuin en dierenpark in het park wél gebleven, al zijn
ze misschien iets kleiner dan vroeger.
Dat willen we ook graag in ere houden. Daar is alles immers ooit mee
begonnen.”
Om het park mee te laten gaan
met de tijd, heeft Tienkamp voor zichzelf een meerjarenplan opgesteld met
dingen waaraan hij de komende jaren
wil gaan werken. “De voorzieningen
die we hebben, willen we verbeteren zodat die goed blijven”, vertelt
hij. “Maar we moeten ook duurzamer worden. Het zwembad willen we
uiteindelijk duurzaam gaan verwarmen, in plaats van met gas zoals we
nu doen.” Daarnaast wil de directeur
graag uitbreiden. “In april zitten we
voor het hele hoogseizoen al vol en
dat is te vroeg. Daarom willen we
meer accommodaties gaan realiseren.
Het liefst ook duurzame, zoals houten
lodges en safaritenten. Maar verder
willen we het vooral zo blijven doen
als nu. Dat is waar de mensen nu ook
voor terugkomen.”

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

Kinderdagverblijf ontvangt predicaat
Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Kindercentrum Hoera Maasbree heeft onlangs als eerste locatie in Nederland het predicaat
‘Babyspecialistisch kinderdagverblijf’ gekregen. De medewerkers van de babygroep hebben de
opleiding tot babyspecialist gevolgd bij trainingspraktijk Lindekracht in Weert. Deze opleiding is
erop gericht om signalen van baby’s sneller en beter te leren herkennen. Daarnaast werd de kennis
van de medewerkers over de allerjongste kinderen verder uitgebreid.
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GEPLUKT Pieter Jaspers
steeds de link gelegd met Europa of
Nederland. Daarom zag ik in reizen de
perfecte manier om zelf een geschiedenis te ontdekken.”

Film als kunstvorm

Na een reis van ruim zeven maanden door Mongolië, China, Vietnam en Nepal is de 28-jarige Pieter Jaspers sinds een klein jaar weer thuis in Meijel.
Hij werkt bij een groot uitzendbureau, kijkt in het weekend graag een filmpje, heeft sinds kort zijn motorrijbewijs en kocht onlangs zijn eerste eigen
huis. Deze week wordt Pieter geplukt.
Als er één ding is dat Pieter
gelukkig maakt, is het wel reizen.
“Dingen zien, culturen ontdekken en
zelf de geschiedenis van een land
leren kennen. Het heeft iets verslavends”, vertelt de Meijelnaar. Opa was
degene die Pieters reishonger veroorzaakte. “Mijn oma overleed al vroeg,

waarna mijn opa besloot alles uit het
leven te gaan halen. Hij kocht een
camper en was vaak weg. En als hij
terugkwam, vertelde hij vol passie
de mooiste verhalen over wat hij had
gezien en meegemaakt. Die herinneringen in combinatie met mijn interesse in geschiedenis, maakte dat ik

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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Van Dalai Lama
naar Randstad

Oplossing vorige week:

9

drie jaar geleden 2,5 maand op vakantie ging naar Rusland, Thailand, Laos
en Cambodja. Dat was mijn eerste
lange reis alleen.”
Die reis smaakte naar meer.
Zo kwam het dat Pieter in november
2016 weer op reis ging. Dit keer pakte
hij de Transmongolië Express en was
hij 7,5 maand onderweg. Hij bezocht
Rusland, Mongolië, China, Tibet,
Myanmar, Maleisië, Singapore, Nepal
en Noord-India. “Het is niet zo dat ik
op reis ging omdat ik een persoonlijk
doel had of een ander beeld van de
wereld wilde krijgen”, aldus Pieter.
“Ik wilde gewoon mooie dingen zien.
En dat is gelukt. Ik heb hele vriendelijke mensen leren kennen in Tibet,
gescooterd en gefeest in Vietnam,
de meest vriendelijke mensen van
de wereld ontmoet in Myanmar, een
trektocht van twee dagen gemaakt in
Nepal en een lezing van de Dalai Lama
meegemaakt in India. Daarna verlangde ik toch weer naar huis.”
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Sinds een paar maanden werkt
Pieter als recruiter bij uitzendorganisatie Randstad in Eindhoven, waar
hij nieuwe medewerkers werft voor
bedrijven in de logistieke sector.
“Een kantoorbaan van 9 tot 5, wat ik
heerlijk vind. Als ik de deur achter me
dichttrek op het werk, kan ik thuis ook
echt afschakelen.” Zijn huidige werk
is wel iets heel anders dan waarvoor
Pieter studeerde. Na de middelbare

school in Deurne startte hij met de
opleiding geschiedenis in Utrecht.
“Vaak zitten er zo’n mooie verhalen
achter het ontstaan van een land.
Kijk maar naar China, een land met
een enorm rijke én ver teruggaande
geschiedenis. Maar daar leerden
we eigenlijk niets over. Overal werd

Thuis is momenteel in Meijel,
waar zijn ouders Bert en Petro wonen.
Pieter kocht onlangs zijn eerste eigen
huis in Meijel en kan er over een
maand in. Zijn oudere broer Jan is het
huis al uit. “Jan en ik drinken graag
speciaalbiertjes samen en kijken regelmatig een filmpje.” Eén van Pieters
grootste hobby’s is namelijk het kijken
van films. En daarvan heeft hij kasten vol dvd’s. “Ik kijk heel veel films,
zie het ook wel als een kunstvorm.
Ik houd van héle oude, buitenlandse
films, Japanse samoerai, Franse misdaadfilms uit de jaren 60 en Russische
oorlogsfilms. En met één vriend, ook
een liefhebber, kijk ik alleen westerns.
Het verveelt nooit; er is nog zoveel dat
ik nog niet heb gezien.” Zijn ultieme
favoriet? “Apocalypse Now, over de
Vietnamoorlog. Een legendarische
film vanwege de lange productietijd,
de sets die door een orkaan werden
verwoest tijdens het draaien, geweldig acteerwerk en muziek van mijn
favoriete band The Doors. Deze film
heeft alles wat een goede actiefilm
moet hebben.”
Een andere hobby waar Pieter
onlangs mee is begonnen, is
motorrijden. “Ik heb een tijdje
geleden mijn motorrijbewijs gehaald
en kan nu samen met mijn familie
gaan rijden. Zij zijn ook echte
motorliefhebbers, al gaat mijn
moeder meestal mee achterop.”
Een eigen motor staat nog op Pieters
verlanglijst. “Er is een motor die ik
kan gebruiken, dus ik kan in elk geval
rijden. Lekker de Duitse Eifel in, of een
keer naar Frankrijk, Duitsland of
Schotland en daar kamperen.”

Voor het ophalen en bezorgen van stoomgoed en wasgoed bij servicepunten,
particulieren en bedrijven, zijn wij op zoek naar een enthousiaste representatieve

CHAUFFEUR/
CHAUFFEUSE

Je rijdt een route in Noord-Limburg en
Noordoost-Brabant. Je bent een belangrijke schakel tussen onze klanten
en het team binnen de stomerij.
De werkdagen zijn maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Per dag werk
je gemiddeld 5 uur. Dus ongeveer
20 uur per week.
Je houdt er van om met mensen om
te gaan. Je rijdt graag auto of een
bestelbus. Je kunt zelfstandig werken,
bent secuur en hebt goede contactuele
eigenschappen. Je hebt spierballen en

geen moeite met het tillen van kleding,
gordijnen en zakken met stoomgoed of
wasgoed. Vanwege het schone en frisse stoomgoed dat je bezorgt, zoeken
we een niet-roker.
Wanneer je beschikbaar bent om op
dinsdag en donderdag af en toe in te
vallen, dan is dat een pre. Ervaring met
rijden in een bestelbus is ook een pre.
Lijkt het jou leuk om ons chauffeursteam te komen versterken?
Stuur dan een mail met je cv naar
susanne@vanhalstomerij.nl
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Bespreking poll week 14

Een buskaartje moet contant kunnen worden betaald
Een buskaartje moet contant kunnen worden betaald, vindt 62 procent
van de stemmers op onze poll van twee weken geleden. Het is toch
vreemd om een wettig betaalmiddel af te schaffen? Dat vond ook J. Huijs
uit Panningen, die liet weten het te gek voor woorden te vinden dat Arriva
beslist hoe mensen moeten betalen in de bus. “Eerst komen er diverse
bushaltes te vervallen, omdat Arriva niet door de dorpen wil rijden. En nu dit
weer. De provincie moet toch in kunnen grijpen bij zoiets. Zij hebben toch de

opdracht aan Arriva gegeven? Dat Arriva zo goedkoop mogelijk inschrijft is
normaal, maar dan moeten ze zich ook aanpassen aan de regels.”
Van de stemmers kon de overige 38 procent wel begrip opbrengen
voor het besluit, zeker gezien de reden: het voorkomen van overvallen op
buschauffeurs. In 2016 werden namelijk meerdere overvallen gepleegd
op bussen in Brabant. Daarbij is contactloos of met pin betalen zo gewoon
geworden, dat ook de oudere generatie dit onder de knie hebben.

Een driepartijen-coalitie snoert de
oppositie de mond eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
De partijen CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas onderzoeken de mogelijkheid
over het vormen van een coalitie die uit deze drie partijen bestaat. Zij zouden
dan 23 van de 27 zetels in de gemeenteraad van Peel en Maas bezitten.
Net zoals lijsttrekker Wim Hermans van het CDA al zei, een coalitie van
drie partijen doet het meeste recht aan de wens van de kiezer. CDA en Lokaal
Peel&Maas bleken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste
partijen en de VVD werd de grootste winnaar. Op hen stemden dus veruit de
meeste inwoners van Peel en Maas, dus waarom zouden ze niet samen gaan
werken in de gemeenteraad? Dan heb je een coalitie waarin écht de meeste

stemmen zijn vertegenwoordigd. Als dat inhoudt dat ze 23 zetels hebben, dan is
dat maar zo.
Er is echter ook iets te zeggen tegen het vormen van een coalitie die
85 procent van alle zetels heeft. De oppositie, in dat geval bestaande uit
PvdA/GroenLinks en AndersNu, zou slechts vier zetels hebben. Dit zou kunnen
betekenen dat de oppositie maar weinig in te brengen heeft en volledig
genegeerd kan worden wanneer besluiten moeten worden genomen. Is zo’n
grote coalitie dan nog wel democratisch?
Een driepartijen-coalitie snoert de oppositie de mond. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Arbeidsmigranten worden goed opgevangen in Peel en Maas > eens 67% oneens 33%

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

Raadslid Sander Janssen
Ik ben een van de nieuwe gezichten in de gemeenteraad van Peel en
Maas en 39 jaar jong. Geboren en getogen in Maasbree, maar al bijna
zestien jaar woonachtig in het buitengebied van Baarlo op de grens met
Kessel.
Mijn interesse in de lokale politiek begon al op de basisschool.
Vanuit school was er een project over
de gemeentepolitiek, waarbij ook
een bezoek aan een raadsvergadering op de planning stond. Dit vond
ik toen al reuze interessant. Ik voel
me namelijk betrokken bij de maatschappij en vanuit die betrokkenheid wil ik hier ook een bijdrage aan
leveren. De lokale politiek biedt die
mogelijkheid. Die sociale betrok-

kenheid komt ook tot uiting in mijn
dagelijkse werk. Ik werk al 15 jaar als
ambtenaar binnen de gemeentelijke
wereld. Hier houd ik me met name
bezig met de digitale dienstverlening.
Door het werken bij een gemeente
heb ik echt het gevoel direct iets te
kunnen betekenen voor de gemeenschap. Dit trek ik door als raadslid
binnen de gemeente Peel en Maas
en ik verwacht op deze manier een
meerwaarde te kunnen creëren voor

de inwoners van de gemeente waar
ik geboren en getogen ben en nog
steeds woon. Ik wil mij als raadslid in
het bijzonder inzetten voor een leefbaar buitengebied met een up-to-date
voorzieningenniveau. Wonen, werken en recreëren moeten hierbij hand
in hand gaan. Leegstand en verpaupering begint steeds meer voor te
komen. We moeten hierbij kijken naar
een goede bestemming van leegstaande gebouwen.
U kunt mijn werkzaamheden
als raadslid volgen via mijn eigen
Facebook-pagina.
Sander Janssen,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?
Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:
• Signaleren van kansen om het

• Teamplayer

logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

• Begrijpen (lezen en verstaan) van
• de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

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

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

Go Go Gadget
Facebook!
“Met wie date zij nu?
Wacht, even opzoeken op
Facebook”, zegt een vriendin.
We speuren ongegeneerd het
profiel van de onbekende man
af om vervolgens ons oordeel te
vellen. Heerlijk, zo’n avondje
borrelen en roddelen. En toch
overweeg ik om een streep te
zetten door mijn inspecteur-Jillmedium: Facebook.
Die overweging sudderde al
langer, maar werd versterkt door
het programma Zondag met
Lubach, waarin presentator Arjen
Lubach mensen massaal opriep om
Facebook te verwijderen. Want, zo
volgde zijn uitleg, Facebook is
corrupt, misleidend en zelfs
onveilig. Niet alleen wanneer je
Facebook gebruikt, maar ook
wanneer je nietsvermoedend op
het internet surft worden al je
acties gevolgd. Die ‘Big Brother is
watching us’-achtige macht zint me
niet en dat zette mij aan het
denken. Afgelopen maand
gebruikte ik Facebook voor
welgeteld drie doeleinden: andere
mensen bespioneren (net als de
overheid), vriendinnen wijzen op
grappige filmpjes en tijd verdoen
tijdens een wc-bezoek. Ik gebruik
het dus eigenlijk nauwelijks.
Tevens stoor ik me mateloos aan
de tsunami aan meldingen,
nepnieuws en overbodige
informatie. Maar mijn profiel echt
verwijderen? Dat voelt nog te
definitief. Ik vind het leuk om een
vaag contactlinkje te behouden
met oude klasgenoten en
buitenlandse kennissen. Daarbij
blijkt uit onderzoek dat Facebook
enorm goed is voor kleine
bedrijven en goede doelen, wat ik
mooi vind. Ik besluit een
middenweg te gaan volgen: ik
verwijder de app, maar mijn profiel
nog niet. Dat ik doe ik pas als ik er
gevoelsmatig volledig achter sta.
Tot die tijd kan ik Facebook nog
sporadisch gebruiken en zal ik mijn
verdere wc-afleiding moeten
zoeken bij andere sociale media.
En ja, ik weet heus wel dat
Instagram en WhatsApp ook van
Facebook zijn. Maar goed, hoe
moet ik anders ‘inspecteur Jill’
spelen en andere mensen stiekem
in de gaten houden?
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lynn Linssen
13 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Wat is je hobby?
Voetbal is mijn grote hobby. Ik vind
het heel leuk om te doen en ik train
dan ook drie keer per week. Ik speel
in de MO17-1 bij de voetbalvereniging
van Baarlo. Ook vind ik het leuk om in
mijn vrije tijd in de tuin te voetballen.
Naar wie kijk je op?
Ik denk dat ik het meeste opkijk naar

mijn moeder. Ze werkt ‘s middags
altijd en ‘s morgens, als ze nog thuis
is, werkt ze thuis en strijkt ze onze
kleren. Ze is eigenlijk twee in één
want ze is huisvrouw, maar ze heeft
ook werk waar ze geld mee verdient.
Wat is iets wat je nog graag
wilt leren?
Ik wil later wel leren autorijden.
Het is namelijk wel handig om
een rijbewijs te hebben om snel
ergens te komen. Ik zou ook nog
wel een andere taal zoals Spaans of
Italiaans willen leren. Op school leer

aan
Lynn Linssen

ik namelijk alleen Frans, Duits en
Engels.
Heb je een bijbaantje?
Ik heb niet echt een bijbaantje. Ik pas
in de weekenden weleens op waar ik
wat mee verdien, maar een vast bijbaantje heb ik niet.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Ik denk dat ik later gewoon in Baarlo
zou willen wonen. Het is hier lekker
rustig en ook dicht bij een stad zoals
Venlo. Als ik iets nodig heb kan ik het
snel halen, dus dat is ook wel fijn.

Neem contact op voor een demonstratie of meer
informatie 077-4632341

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
Tuinfrezen van 5,5 pk t/m
14 pk. Veel aanbouwwerktuigen uit voorraad
leverbaar:
•
•
•
•
•
•

maaibalk,
klepelmaaier,
rotorkopeg,
overtopfrees,
frontveger,
etc.

Lozeman
tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
tel: 077-4632341

jongeren 13

Welke app gebruik je het meest?
Ik denk dat ik WhatsApp het meeste
gebruik om met vrienden te appen.
Ook Instagram en Snapchat gebruik ik
heel veel. Snapchat gebruik ik vooral
om foto’s mee te maken en Instagram
omdat het leuk is om te zien wat
andere mensen allemaal aan het doen
zijn.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Ik denk dat ik dan 20 jaar zou kiezen,
omdat je dan nog jong bent en veel
kunt doen. Je mag dan ook al autorijden dus dan is het makkelijker om
ergens te komen. Als je ouder bent
heb je minder energie om iets te doen
en als je heel jong bent mag je heel
veel nog niet doen. Daarom 20 jaar.
Wat is jouw leukste schoolvak?
Het leukste schoolvak vind ik gym.
Op school is gym altijd heel leuk
omdat je de ene keer gaat volleyen
en de andere keer hockeyen. Zo doe
ik allemaal sporten die ik nog nooit
gedaan heb. Op school doe ik naast
gym ook de sportklas, dus dan sport ik
nóg meer.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Ik ben meestal te vroeg of precies op
tijd. Ik ben niet snel te laat, omdat ik
het zelf ook niet fijn zou vinden als
we bijvoorbeeld om 19.00 uur afgesproken hebben en iemand pas om
19.30 uur komt.
Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Ik zou een groot huis laten bouwen
met een grote tuin waarin ik dan kan
voetballen. Ook zou ik een zwembad
in de tuin willen hebben en zou ik
gewoon leuke dingen gaan doen met
vrienden en familie, zoals bijvoorbeeld
lekker op vakantie gaan.
Wat is je favoriete film/serie?
Mijn favoriete film is The Hunger
Games, omdat ik hem heel spannend
vind. Er zit ook de hele tijd actie in.
Er zijn meer delen van The Hunger
Games, ik heb ze allemaal al vaker
gekeken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik zit meestal op de bank een beetje
televisie te kijken, maar ik vind het
ook leuk om iets te gaan doen met
vrienden zoals afspreken of logeren.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
zomer, want dan is het langer licht en
schijnt de zon meer. Ook kun je dan
meer dingen buiten doen zoals zwemmen. Echter vind ik Kerstmis toch ook
heel leuk.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Ik denk dat dat was toen we in Italië
op vakantie zijn geweest. Daar was
een groot tennis- en voetbalveld.
Ook was er een hal waar je heel veel
spellen in kon spelen.
Wat is je favoriete geur?
Ik denk de geur van versgebakken
broodjes. Ik vind verse broodjes heel
lekker en vind daarom dat het gewoon
een lekkere geur heeft. Het is ook een
geur die je van veraf kan ruiken als je
langs een bakker fietst of loopt.

De jeugd van
tegenwoordig
Vaak hoor ik oudere mensen
praten over de ‘jeugd van
tegenwoordig’. Meestal bedoelen ze dit dan in een negatieve
zin. Ze klagen bijvoorbeeld over
het feit dat jongeren de verkeersregels overtreden, brutaal
zijn of te veel alcohol drinken.
Toch zijn dit stereotypes, want
niet elke tiener gedraagt zich
natuurlijk zo.
Tijdens de puberteit vinden
er veel veranderingen plaats in
ons brein en lichaam. Velen associëren de puberteit met negativiteit en brutaliteit. Echter zijn er
vele tieners die positieve dingen
bereikt hebben. Een goed voorbeeld is Akrit Jaswal uit India, die
gespecialiseerd is in de geneeskunde. Toen hij zeven was
voerde hij zijn eerste operatie
uit. Met 12 jaar mocht hij aan
geneeskunde gaan studeren aan
de universiteit en toen hij 17 jaar
was, begon hij aan zijn master
scheikunde. De Amerikaanse
Katie Ledecky won al op
15-jarige leeftijd Olympisch goud
op de 800 meter zwemmen.
Shibby de Guzman is een
Filipijnse activiste die al streed
voor mensenrechten op slechts
14-jarige leeftijd. Wellicht kent u
Malala Yousafzai ook wel, een
kinder-rechtenactiviste geboren
in Pakistan. Al op een jonge
leeftijd hield ze een blog bij over
de gewelddadigheden van de
Taliban in de Swatvallei, waar
meisjes mishandeld werden.
Ze is de jongste persoon óóit die
een Nobelprijs heeft ontvangen.
Persoonlijk vind ik dat de zin ‘de
jeugd van tegenwoordig’ en de
jeugd in het algemeen in een
slecht daglicht worden gezet,
wat jammer is. De meeste jongeren gaan gewoon naar school,
hebben een bijbaantje en doen
dingen die hen interesseren.
Jongeren gedragen zich anders
dan volwassenen, wat logisch is,
maar dat betekent niet per se
dat ze minder kunnen bereiken
dan volwassenen. Dat blijkt wel
uit de voorbeelden die ik eerder
noemde.
Lique
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Ouderavond Leerlingenvervoer
over nieuwe vervoerders
Wanneer?
Waar?

Woensdag 25 april om 19.30 uur
Huis van de Gemeente, trouwzaal

Elk jaar houdt de gemeente Peel en Maas een ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s) van
een kind/kinderen reizend met het leerlingenvervoer of die daar het komend schooljaar
gebruik van gaan maken. Dit jaar staat de ouderavond speciaal in het teken van de nieuwe
vervoerders die voor de gemeente Peel en Maas gaan rijden. Na de aanbesteding vorig
jaar, gaan we afscheid nemen van vervoerder Geerets-de Leeuw. Voor de ritten naar Venlo
gaat taxibedrijf Munckhof rijden. De ritten naar Midden-Limburg en overige bestemmingen
worden door taxibedrijf Willemsen-de Koning uitgevoerd. Tijdens de ouderavond wordt
met hen kennis gemaakt. Daarnaast wordt ingegaan op de actualiteiten binnen het
Leerlingenvervoer.
Opgeven
Ouders/verzorgers die al een kind hebben dat van het leerlingenvervoer gebruikt maakt,
krijgen per mail een uitnodiging. Ouders/verzorgers die in het nieuwe schooljaar gebruik
denken te gaan maken van het leerlingenvervoer wil de gemeente met dit bericht bereiken.
Voor de voorbereiding is het fijn als ouders/verzorgers zich opgeven via mailadres
administratieMO@peelenmaas.nl, bij voorkeur met daarbij aangegeven naar welke school en
plaats van de school het kind vervoerd gaat worden.

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van
de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Ajikzai
Andraszkiewicz
Budzich
Cesarz
Gazda
Gonçalves Alves
Jaceniuk
Jóźwiak
Judek
Kopacka
Kotowska
Krygier
Kurek
Kutyła
Kuźnik
Lempik
Leśniak
Markowska
Nartowski
Niepsuj
Niepsuj
Oracz
Pietrkiewicz
Podczasik
Rugol
Sokołowski
Zawistowski
Zug

Voorletters
S.
T.K.
K.
S.
M.E.
A.M.
P.P.
T.
M.
B.K.
A.M.
J.M.
M.R.
H.J.
A.A.
B.J.
W.
E.A.
D.
Ł.
M.
W.D.
A.M.
G.A.
M.M.
D.
A.D.
K.J.

Geb.datum
22-04-1965
28-03-1972
08-08-1998
25-12-1985
05-08-1984
04-11-1956
17-10-1993
21-02-1989
18-12-1988
02-04-1965
02-01-1994
12-04-1987
28-05-1983
30-07-1991
18-10-1984
27-12-1963
22-08-1982
10-07-1984
30-04-1974
07-04-1982
22-10-1992
05-05-1986
15-09-1996
24-12-1993
03-04-1988
20-05-1990
23-07-1984
11-07-1983

Voornemen ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie (BRP)
Naam
Badea

Voorletters
C.C.

Beperkte dienstverlening

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

Bestrijding eikenprocessierupsen
De verwachting is dat rond 1 mei
de biologische bestrijding van de
eikenprocessierups in Peel en Maas van
start gaat. Het werk wordt uitgevoerd
door Herman Vaessen Hoveniersbedrijf
uit Maasbree.
Waar gaan we de
bestrijding uitvoeren?
Op onze website vindt u rond 1 mei de
kaart 2018 met de straten binnen en
buiten de bebouwde kom in Peel en Maas
Er wordt niet bestreden in parkjes, onverharde wegen en bossen. Dit door de bereikbaarheid,
de noodzaak deze locaties te bezoeken en de kosten. Ook de omliggende gemeenten voeren de
bestrijding op deze wijze uit.
Eigen bomen met processierupsen?
Heeft u eikenbomen in uw eigen tuin staan die bestreden moeten worden, kunt u voor eigen
rekening hiervoor ook terecht bij Herman Vaessen Hoveniersbedrijf. Telefoon: 077-465 17 08,
e-mail: processierups@hermanvaessen.nl

AUB glas IN de glasbak

In de hele gemeente Peel en Maas staan centrale inzamelcontainers voor
luiers, textiel en glas. Er worden regelmatig spullen naast de containers
geplaatst die er niet in passen en niet in mogen.

Vooral naast de glasbak worden ruiten, spiegels, vazen, schalen enzovoorts
geplaatst. Dit is onveilig voor kinderen en leidt ook vaak tot vernieling.
Deze spullen horen niet in de glascontainer, u kunt ze gratis inleveren bij ons milieupark in
Panningen. De glascontainers zijn alleen voor glazen flessen, glazen potten enzovoorts.
Peel en Maas streeft naar een schone en veilige leefomgeving! U toch ook?

Afvalinzameling met Koningsdag

Vrijdag 27 april Koningsdag wordt geen afval ingezameld. De inzameldag van
vrijdag verschuift naar zaterdag 28 april.
Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag

Inzameling Klein Chemisch Afval

Tussen dinsdag 27 maart en woensdag 2 mei staat de Chemokar tussen 17.00-19.00 uur
weer op verschillende dagen in de kernen.
Beringe
Kessel
Kessel-Eik
Meijel

02-05-2018
18-04-2018
19-04-2018
20-04-2018

17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur

voor de kerk
markt
Mariaplein
Raadhuisplein

Geb.datum
07-11-1990

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad
tegen het voornemen, (de persoonslijst op te schorten of het voornemen ambtshalve uit te
schrijven naar een ander ‘land’) bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het
college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Raadsmeerderheid betreurt stugge opstelling Provincie

‘Bouwplan De Keup doet geen recht aan woonbehoefte’
50

De gemeente zit lelijk in haar maag met het bouwplan De Keup in Helden-Dorp.
Het college en een raadsmeerderheid wil het liefste van af van deze ‘Ruimt-voorRuimte’-woningen, zo bleek in de raadsvergadering van vorige week dinsdag.
De Provincie wil echter van geen wijken weten. De raad wacht nu op de uitkomst van
een gesprek met de Provincie. Misschien is er nog ‘maatwerk’ mogelijk.
Het was een korte eerste vergadering van de nieuwgekozen raad, en ook het Vragenhalfuurtje nam
met slechts twee vragen minder tijd dan gebruikelijk,. Omdat er nog geen nieuwe coalitie was,
waren de drie wethouders van het vorige college nog op hun post, zij het ‘demissionair’. Alle drie
zijn ook in de raad gekozen, zodat ze in de vergadering zowel raadslid als wethouder waren.
De Burgemèster
De eerste vraag in het vragenhalfuurtje kwam van de PvdA/GroenLinksfractie. Die had klachten
van buurtbewoners gekregen over geluids- en parkeeroverlast rond de nieuwe horecagelegenheid
De Burgemèster, in het voormalige gemeentehuis van Meijel. Dat zou ook gemeld zijn bij de
gemeente, zonder verder reactie. Wethouder Paul Sanders (VVD) zei dat er bij de gemeente geen
klachten, signalen of verzoeken tot handhaving zijn binnengekomen. Dat bevreemdde PvdAGroenLinks-woordvoerder Frits Berben, die het nu verder gaat uitzoeken.

aanplant nieuwe bomen
doorzetten bomenrij

D
plaatselijk uitdunnen bomenrij
t.b.v. 'venster op woonbuurt'

eenduidige erfscheiding d.m.v. haag (ca. 1 m.)

A
bestaande bomen behouden
toekomstige ontsluiting mogelijk

B

eenduidigebestaand hoogteverschil behouden
(karakteristiek 'bolle akker'

bosplantsoen + bomen

gras + bomen
zicht tuin-landschap

eenduidige erfscheiding
d.m.v. haag (ca. 1 m.)

robuuste groenstructuur
bosplantsoen + bomen

De tweede vraag kwam van de VVD. Jeanne Hesen van die partij wilde het fijne weten over het
weghalen en vernieuwen van speeltoestellen op een openbaar deel van het schoolplein van de
Dr. Poelsschool in Kessel-Eik. Vooral de communicatie hierover naar ouders en leerlingen zou te
wensen over hebben gelaten. Volgens portefeuillehouder burgemeester Delissen is het echter
vooral aan de school zelf om hierover goed te communiceren.

Groene wig, zicht op bosrand

C

bestaande veldweg behouden
bosplantsoen + bomen

gras + bomen
zicht tuin-landschap

Onvrede over De Keup
Na het vragenhalfuurtje
was er feitelijk maar
één agendapunt in
de vergadering dat
tot een inhoudelijke
gedachtewisseling leidde.
Dat betrof een aanpassing in
het al in 2012 vastgestelde
bestemmingsplan De Keup,
aan de zuidrand van HeldenDorp.
De nieuwe woonwijk
wordt gerealiseerd in het
kader van de Ruimte voor
Ruimte-regeling (RvR). Dat is een samenwerking van Provincie en Rabobank die geld heeft
voorgeschoten voor het slopen van stallen, en dat geld nu moet terugverdienen door het
uitgeven van bouwkavels.
De schuine helling van de bolle akker van De Keup

Het oorspronkelijke plan, goed voor 38 woningen, is door de economische situatie niet
gerealiseerd. Daarom is er nu een nieuw, beter verkoopbaar plan opgesteld met maximaal
34 woningen en de mogelijkheid van kleinere kavels/woningen.
In de toelichting bij het raadsvoorstel schrijven B&W niet blij te zijn dat RvR dóór wil met
De Keup. Het gemeentebestuur verwijst naar afspraken met de Provincie om het aantal
bouwplannen te reduceren. Bovendien vinden B&W dat er vooral behoefte is aan ándere
nieuwbouw, voor groepen als ouderen, arbeidsmigranten en starters. Tot frustratie van
B&W houdt de Provincie echter vast aan het bouwplan om de gemaakte kosten voor de
stallensloop terug te verdienen.
Overleg met Provincie
Een raadsmeerderheid was daar net als het college ook niet over te spreken. CDAwoordvoerder Rob Wanten bracht in herinnering dat de Provincie onlangs nog de noodklok
heeft geluid over het gebrek aan woonruimte voor arbeidsmigranten. Reden te meer om te
proberen dit plan om te buigen richting woningen waar écht behoefte aan is, zei hij.
De VVD zei bij monde van het nieuwe raadslid Suzan Hermans het plan goed te vinden.
Volgens de liberalen sluit het aan op de vraag van de markt, en zorgt het ook voor de zo
noodzakelijke doorstroming.
Wie Naus van Lokaal Peel en Maas vond het pluspunt dat er in het aangepaste voorstel
in elk geval iets kleinere kavels komen. PvdA/GroenLinks woordvoerder Frits Berben
vond dat weinig voorstellen hebben. Het plan doet volgens hem geen recht doet aan de
woonbehoefte in Peel en Maas. Ook Peter Craenmehr van AndersNu zei niet gelukkig te zijn
dat de Provincie het plan wil doordrukken.

fiets-/voetpad
(recreatief verkeer)
robuuste groenstructuur
bosplantsoen + bomen

De plannen voor verkaveling van De Keup

Verkavelingsplan de

Schaal 1:2000 (A3)

Verantwoordelijke wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zei in zijn reactie dat de
gemeente al vanaf januari hierover met de Provincie in gesprek is. Maastricht houdt echter voet
bij stuk omdat ze haar geïnvesteerde geld terug wil zien, aldus Van Kessel. Hij heeft binnenkort
wel een afspraak met gedeputeerde Geurts omdat er signalen zijn dat er mogelijk enige ruimte
is voor ‘maatwerk’. Of dat een verdere aanpassing betekent, of de toezegging dat er in HeldenDorp ruimte blijft voor ándere woningen, is vooralsnog onduidelijk.

De afspraak met de gedeputeerde was voor de raad aanleiding om een besluit over De Keup aan
te houden. De raad wil eerst de resultaten van het overleg afwachten.
Fijnstof-onderzoek
In de vergadering van vorige week werden twee andere bestemmingsplannen wél afgehandeld.
Het eerste ging over een pluimveehouderij met locaties aan De Brentjes en de Poorterweg in
Koningslust. Een van de bedrijfslocaties aan de Poorterweg, gelegen tegen de woonkern aan,
is verouderd. De productiecapaciteit op die plek wordt daarom overgeheveld naar De Brentjes,
waar ook een ‘beter leven’- concept (meer ruimte per dier) zal worden gehanteerd.
De raad ging zonder problemen unaniem akkoord, ook omdat de uitstoot van ammoniak en
fijnstof lager wordt. Toch maakten enkele fracties kanttekeningen bij de nog altijd forse uitstoot
van het bedrijf, met straks 60 à 70.000 stuks pluimvee. Portefeuillehouder wethouder Raf
Janssen (PvdA/GroenLinks) meldde daarop dat het eerder toegezegde onderzoek naar geur
en fijnstof in het kader van het beleid IV in Peel en Maas in volle gang is. Nog vóór de zomer
zullen alle feiten daarover op tafel komen, zodat de raad zijn beleid rond het buitengebied kan
uitzetten, zei Janssen.
De raad ging ook akkoord met het omzetten van twee agrarische bedrijfswoningen in Meijel
(Langstraat en Nederweerterdijk) tot ‘plattelandswoning’. De woningen horen niet meer bij de
nabijgelegen veehouderijen en zijn inmiddels bewoond als burgerwoning. De nieuwe situatie
wordt nu gelegaliseerd door een aanpassing van het bestemmingsplan.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Wiel van Lier wint
openingstoernooi
Door: Jeu de Boulesclub Baarlo
Het jeu-de-boulesseizoen werd woensdag 11 april in Baarlo geopend
op de banen van Jeu de Boulesclub Baarlo aan de Kasteellaan. Wiel van
Lier wist uiteindelijk de meeste partijen te winnen en werd daarmee
winnaar van de openingsseizoenswedstrijd.
In totaal hadden zich 32 leden
ingeschreven voor het toernooi en
er werd op acht banen gespeeld.
Anders dan de weergoden hadden
voorspeld, bleef het deze middag
druilerig en op het laatst werd het pas
echt nat. Door het zeer slechte weer
trok gedurende het toernooi een aantal deelnemers zich terug en moest
het programma worden aangepast.
Er waren deelnemers die drie

‘Ontwakende wijnstokken’
Met de komst van de lente bloeien ook de wijnstokken en de wijngaardeniers van Wijngilde
Peel en Maas op, zo laten ze weten. In wijngaard De Potdé in Helden komen de leden van het
wijngilde elke woensdagavond samen om de gaard te onderhouden en zo de druiven geschikt te
maken voor het maken van wijn. “Een fijne bezigheid, ook voor degene die zelf niet beschikt over
de ruimte om een wijngaard aan te leggen”, aldus het gilde. Kijk voor meer informatie op
www.wijngildepeelenmaas.nl

wedstrijden en twee wedstrijden hadden gespeeld, waardoor er geen finale
plaatsvond. Daarna kon toernooileider Piet Derks de eindstand opmaken
en de beste vier spelers bekendmaken die drie wedstrijden hadden gespeeld. Wiel van Lier was met
31 punten de winnaar, gevolgd door
Gerard Eggebeen op de tweede plaats,
Wiek Bos op de derde plaats en Mia
Geurts op de vierde plaats.

Juul Joosten promoveert naar B-klasse
Door: schietvereniging ‘t Kogeltje
Juul Joosten van schietvereniging ‘t Kogeltje uit Koningslust is zaterdag
14 april gepromoveerd van de C- naar de B-klasse.
Het is voor Joosten de bekroning
voor een goed seizoen in de discipline
van de schietsport. Ook het eerste
team van ‘t Kogeltje kan terugkijken op

een goed seizoen. Lange tijd stonden
ze mee bovenaan, maar door de allerlaatste wedstrijd te verliezen, werden
ze nét tweede achter Sevenum.

Ben jij (bijna) afgestudeerd aan HBO
elektrotechniek of vergelijkbaar en
wil je werken bij een innovatieve
technische organisatie?
Wij bieden jou een mooie
opleidingsplek waarin je wordt
opgeleid tot bijvoorbeeld Engineer,
Calculator of Projectleider.

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

Vanwege verdere groei zijn wij op zoek naar een:

Trainee Electrical Engineering (m/v)
Als Trainee Electrical Engineering ontwikkelen we jou verder tot een vak volwassen professional binnen de Elektrotechniek.
Tijdens het traineeship krijg je een kijkje in de keuken van het bedrijf. Je werkt op verschillende afdelingen en komt zo
te weten op welke plek jij het beste tot je recht komt. Tijdens de rondgang door het bedrijf brengen ervaren collega’s je
de benodigde (technische) kennis bij. De functies waar je als trainee in kan stromen zijn verschillend: van engineer tot
werkvoorbereider, van projectleider tot programmeur.

Wij vragen:

Wij bieden:

• Je hebt recent een HBO opleiding richting Elektrotechniek, Mechatronica of Werktuigbouwkunde afgerond
of wil je HBO leiding in een duaaltraject gaan behalen;
• Je bent ambitieus en gedreven;
• Je bent communicatief sterk en kan met alle lagen in de
organisatie effectief communiceren;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

• Een kans op een mooie carrièrestart;
• uitdagende functie met binnen een groeiende
organisatie;
• Een prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

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

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

Ter versterking van het team in de huishoudelijke dienst zijn
wij op korte termijn op zoek naar:

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER
Gemiddeld 6 uur per week, flexibel inzetbaar

Werkzaamheden
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen
Vincent Depaul, in de algemene ruimte en op de verzorgings- en
verpleegafdeling.
Wij vragen
• Je hebt oog voor hygiëne, ordelijkheid en presentatie
• Je werkt nauwkeurig
• Je bent in staat om zelfstandig te werken
• Je weet van aanpakken
• Je bent flexibel
• Je bent ook inzetbaar tijdens vakanties
• De werktijden zijn tussen 7.30 uur en 13.00 uur
Dienstverband
Je krijgt vooralsnog een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar
aangeboden.
Salaris
Wij bieden je een salaris en rechtspositie conform de
CAO– VVT, FWG 15.
Informatie
Voor informatie over deze functie kun je terecht bij
mevrouw W. de Bruijn – v.d. Asdonk, Teamleider facilitaire dienst,
bereikbaar via telefoonnummer: 077-3088755.
Solliciteren
Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met 30 april sturen naar
mevrouw W de Bruijn - v.d. Asdonk, Schoolstraat 15,
5981 AH Panningen of mailen naar info@vincentdepaul.nl
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60-jarig jubileum Volharding

Een sportvereniging voor de ontspanning
Volharding uit Maasbree wordt vaak omschreven als gym- of turnclub. De vereniging die in 1958 werd opgericht is echter naar eigen zeggen veel meer dan dat. Met aerobics, freerunnen en turnen is het volgens het
bestuur een echte sportvereniging. Op woensdag 18 april werd het 60-jarig jubileum gevierd met een feest bij
Niëns in Maasbree.
De vereniging viert het 60-jarig
bestaan, maar eigenlijk klopt dat
niet helemaal. Want, zo vond penningmeester en al 35 jaar lid Bea
Brummans uit, Volharding bestond
in Maasbree ook van 1912 tot 1924.
“We hebben gevonden dat het toen
bestaan heeft en dat het twaalf jaar
gedraaid heeft, maar waarom het
is opgehouden, weten we dan weer
niet”, vertelt Bea. Het duurde vervolgens 34 jaar voordat de vereniging nieuw leven werd ingeblazen.
“In 1958 herintroduceerde het bestuur
onder leiding van Truus Hanraets
Volharding bij het Maasbreese volk”,
vertelt Bea. “Tot haar dood in 1989
heeft Truus heel veel betekend voor
de club.” De vereniging begon in zaal
De Haan, later in zaal Grubben, huisde
daarna in het patronaat, de gymzaal
aan Op de Kemp en tijdelijk in gymzaal D’n Adelaer toen MFA ‘t Hoës van
Bree werd gebouwd. Daar vinden nu
hoofdzakelijk de sportactiviteiten van
Volharding plaats.

Meer dames dan
mannen
Waar het ledenbestand in de eerste periode nog louter uit mannen
bestond, is dat sinds de heroprichting

Oranjebekerschieten in Meijel
Stichting Oranje Comité Meijel organiseert dit jaar op zondag 22 april het Oranjebekerschieten. De schietwedstrijd wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De twee Meijelse schutterijen willen dit jaar namelijk de
strijd om de beker aangaan met vriendengroepen, buurtverenigingen, families en andere verenigingen.
In het verleden streden de schutterijen St. Willibrordus en St. Nicolaas
uit Meijel op Koningsdag om de
Oranjebeker op het Alexanderplein
in het dorp. Dit jaar willen beide
schutterijen de strijd aangaan
met andere Meijelnaren. Stichting
Oranje Comité Meijel heeft hiervoor de organisatie op zich genomen. Teams die mee willen strijden

om de beker, kunnen zich in teams
van drie personen van boven de
18 jaar opgeven. Deelnemers zijn
verplicht een legitimatiebewijs bij
zich te hebben op de wedstrijddag. Van elk drietal mag maar één
persoon lid zijn van een schutterij.
De teams gaan daarna onderling uitmaken wie de uiteindelijke winnaar
wordt. De wedstrijd begint 22 april om

14.00 uur bij De Sjietkuul van schutterij St. Nicolaas op Donkersveld
in Meijel. De prijsuitreiking volgt
op Koningsdag vrijdag 27 april op
het Alexanderplein in Meijel rond
18.00 uur.
Opgeven kan door een e-mail met
de teamnaam, de namen van de deelnemers en leeftijden te sturen naar
secretariaatstnicolaas@gmail.com

Diabetescafé in Panningen
De afdeling Venlo/Venray van de Diabetesvereniging Nederland houdt op vrijdag 20 april een diabetescafé in Panningen. In de dagbestedingsruimte van Daelzicht in De Groenling kunnen mensen die vragen
hebben over diabetes terecht voor het café.
Naast vragen stellen over de
ziekte, is het ook mogelijk ervaringen te delen en verhalen van anderen aan te horen. Het diabetescafé

duurt van 14.00 tot 16.30 uur en de
inloop is vanaf 13.30 uur.
Aanmelden vooraf is gewenst.
Geïnteresseerden kunnen contact

opnemen met Ans Driessen via
06 42 10 46 70 of door een
mail te sturen naar
ansdriessen23@hotmail.com

Koningschieten St. Hubertus Kessel
Schutterij, Fluit en Tamboerkorps St. Hubertus uit Kessel houdt op zaterdag 21 april weer het traditionele
Koningschieten. Om 13.30 uur verzamelen de leden zich bij clublokaal De Boesjer waarna de genodigden en
de huidige Koning Albert van Emden worden afgehaald.
Na aankomst op het schietterrein
De Witmaeker begint rond 15.00 uur
de strijd onder de schietbomen.
Albert gaat proberen voor het derde

jaar op rij koning te worden. Mocht dat
lukken, dan wordt hij de eerste keizer van St. Hubertus ooit. Bij het korps
verdedigt Kim Peeters haar titel en bij

de burgers Seth Lekatompessij.
Bezoekers vanaf 18 jaar kunnen
meeschieten, maar er geldt een
legitimatieplicht.

in 1958 wel anders. Vrouwen voeren
de boventoon. Van de 180 leden zijn
er ongeveer 120 vrouw. “Volharding
is eigenlijk onder te verdelen in de
jeugdgroepen tot en met 12 jaar, die
turnen en freerunnen en de volwassenen vanaf ongeveer 27 jaar, die
aan aerobics, step-aerobics, turnen
en gymnastiek doen”, legt secretaris
Monique Dura uit. “Bij de jeugd ligt de
verhouding jongens-meisjes niet heel
ver uit elkaar, maar bij de volwassenen hebben we vijf damesgroepen en
maar één herengroep.”

Geen wedstrijden,
maar recreatief
De vereniging heeft dus een
jeugdafdeling en een volwassenenafdeling. In de leeftijdsgroep
12 tot 27 jaar zit eigenlijk niemand.
“Daar hebben we heel veel voor
geprobeerd, maar het is gewoon lastig”, aldus Bea. “Het werkt allemaal
niet. Op die leeftijd hebben ze het te
druk of willen ze groepssporten als
voetbal of hockey doen. Tieners zijn
ook niet zo van het gymmen of aerobics. Dat komt pas weer zo rond de
26 jaar. Dan komen ze terug bij ons.”
Het kan volgens Bea en Monique
ook zo zijn dat het sportieve ele-

ment meespeelt. Bij Volharding wordt
niet aan wedstrijden gedaan. “Het is
allemaal recreatief”, laten de dames
weten. “De jonge turnsters hebben
in het verleden wel aan wedstrijden
meegedaan, maar vaak was het zo dat
de betere turnsters vertrokken naar
andere verenigingen. Toen hebben
we beslist alleen recreatief verder te
gaan.”
Geen wedstrijden betekent volgens Monique echter niet dat het
slappe hap is bij de sessies van
Volharding. “Iedereen is fanatiek
hoor. Er wordt hard gewerkt tijdens
de bijeenkomsten.” Ook qua vrijwilligers gaat het goed. “Die zijn er
genoeg voorradig en werken ook hard.
Het enige probleem is misschien het
kleine bestuur dat we nu hebben.
We zijn met slechts vier personen.
Daar zouden wel nog wat mensen
bij kunnen.” Dat is dan ook één van
weinige dingen die nog niet vlekkeloos verlopen. “We zijn eigenlijk best
tevreden”, aldus Bea. “Het belangrijkste is dat de mensen samen bewegen en plezier hebben. Prestaties
moeten we al genoeg leveren in het
leven. Ontspanning is ook belangrijk.
We hebben genoeg leden, de sfeer
is goed en er wordt fanatiek gesport.
Het gaat goed zo.”

SPECIALE
LENTEDAGEN!
t/m zaterdag 21 april
Tijdens onze lente dagen mag u
gratis bij aankoop vanaf € 50,een leuk cadeau uitzoeken!
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

unieke plantenbeleving

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

€ 99,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

18

verenigingen

Themamiddag over
beschermen wijk
De KBO-afdeling Helden, De Zonnebloem Helden en Dorpsdagvoor
ziening De Koeberg houden op dinsdag 24 april een themamiddag in
Kerkeböske met als onderwerp ‘Bescherm samen uw wijk’.
De middag wordt georganiseerd
om tot een goede samenwerking te
komen tussen burgers, de politie en
andere partijen en zo het aantal misdrijven terug te dringen. “Voor het
slagen van deze samenwerking is
het vooral belangrijk dat mensen
elkaar leren kennen en vertrouwen”,
aldus de organisatie. De taak van de

wijkagent, buurt WhatsAppgroepen,
de SAAR-methode, het buurtpreventieteam, een Facebook-groep,
Burgernet, NL-Alert, inbraakpreventie,
babbeltrucs en sleutelkluisjes staan
op de planning om besproken te worden. Iedereen die geïnteresseerd is,
kan erbij aanwezig zijn. De themamiddag duurt van 14.00 tot 15.30 uur.
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Seizoensstart Nachtcross

Na twintig jaar weer
stockcarraces in Baarlo
Het nachtcross-seizoen van 2018 gaat zaterdag 21 april van start op het racecircuit van Soeterbeek in Baarlo.
Zo’n 140 deelnemers strijden om een plek in de finale die ‘s avonds wordt verreden. Daarnaast keren na twintig
jaar afwezigheid de stockcars terug in Baarlo. In de formule 1- en 2-klasse worden verschillende manches
gereden.

Wandeling
met statushouders
Welzijnsstichting Vorkmeer begint op vrijdag 20 april met een
nieuwe initiatief in Kessel. Vanuit gemeenschapshuis De Paort op de
Markt van het dorp vertrekt die dag een wandeling van 6 tot 8 kilometer voor statushouders. Ook anderen zijn welkom.
De wandeling begint om
13.30 uur. Een lid van de website
wandelknooppunten.nl begeleidt
de wandelaars en vertelt over
zaken die leuk zijn om te weten
voor statushouders, maar ook voor

iedere andere inwoner van Peel en
Maas. Na 20 april vindt de wandeling
iedere maand een keer plaats in
de zomerperiode. Op de vrijdagen
18 mei, 15 juni, 13 juli, 10 augustus en
7 september zijn de volgende edities.
De poorten openen zaterdag om
10.30 uur, waarna de races om 15.00 uur
beginnen. Er wordt in twee kwalificatieronden gestreden om een plekje in
de finale van de Konings Nachtcross, die
rond 20.30 uur start. Van de 140 deelnemers kunnen er maar 90 door naar
de finale, waar Roy Vervoort uit America
zijn titel gaat verdedigen.
De organisatie RDF en Stockcar
team Baarlo halen na twee decennia
afwezigheid de stockcars terug naar

Baarlose grond. Op het Soeterbeekse
circuit strijden de stockcars in de formule 1, 2 en junioren formule 2 om
de Super Cup Demo-trofee. Deze wedstrijden worden als test georganiseerd, maar keren bij goedkeuring
terug tijdens de jaarlijkse nachtcross.
Er worden ongeveer vijftien stockcars
aan de start verwacht, waaronder
Danny van Wamelen en Frank Wouters
zich bevinden. In de F2-klasse doen Jip
Staaks uit Maasbree, Rick Lenssen uit

Baarlo, Lars Verstappen uit Meijel en
Richard Falkena uit Nijland mee. Bij de
junioren F2 zijn dit Xander van Wijlick
uit Hout-Blerick en Willem Hermans
uit Baarlo. Ten slotte wordt op zondag
22 april de vierde ronde in het ASUZ
autocross-kampioenschap gereden.
Vanaf 11.00 uur strijden onder andere
Juul van Lier, Stan Coenen en Nick
Coenen in de NK jeugd-klasse.
De toegang is voor kinderen tot
12 jaar gratis. (Foto: Ed Jacobs)

Twan Smets erevoorzitter
St. Martinus
ADVERTENTIE W E E K 1 6

Voor aanvang het koningsschieten op zondag 8 april is oud-voorzitter Twan Smets door schutterij
St. Martinus uit Maasbree benoemd tot erevoorzitter. Smets was voorzitter van 2004 tot 2018.
Onder zijn leiding kwam er een nieuw schuttersterrein aan de Schor. Hij bekleedt nu nog diverse
functies binnen de vereniging, waaronder die van huismeester. (Foto: Broni Cevat)
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Koploper vierde klasse D

Tam Helden wint van
Swalmen
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Of het de kermis was die nog in de benen van de Heldenaren zat, wie zal het zeggen? Het eerste herenteam
van VV Helden speelde zondag 15 april ongeïnspireerd, maar wist wel met 3-0 te winnen van Swalmen.
Helden blijft daarmee koploper in de vierde klasse D en Swalmen zal voorlopig nog de nodige punten moeten
halen om de nacompetitie te ontlopen.
Helden mocht van Swalmen het
spel maken, maar had daar zichtbaar
moeite mee. Bart Raijmakers was met
een kopbal na twintig minuten dicht
bij de 1-0, maar zag doelman Geraedts
gestrekt redding brengen. De corner
die uit deze aanval voortkwam, werd
in de scrimmage echter wel binnengewerkt door Mairen Zeevenhoven,
waardoor de voorsprong alsnog een
feit was. Aan de andere kant had aanvaller Gijs Geraedts een goede kans
om het net voor Swalmen te vinden.

Hij gaf de bal van zestien meter niet
genoeg richting mee, waardoor de
Heldense goalie niet in verlegenheid
werd gebracht.
In de tweede helft liet Swalmen
meer van zich horen. Het lukte de gasten steeds beter om de Heldenaren op
eigen helft vast te zetten en te beperken tot de lange bal. Swalmen was
echter niet bij machte om het overwicht om te zetten in grote kansen.
Aan de andere kant bleef Helden
loeren op de counter en was het

Tom Peeters die de bal een kwartier
voor tijd in het zestienmetergebied
ontving en onderuit gehaald werd.
De daaropvolgende strafschop werd
goed ingeschoten door Ton Peeters.
Niet veel later werd een voorzet van
de Heldense zijde ongelukkig weggewerkt door de Swalmense defensie. Verdediger Sjico Geraedts schoot
de bal per ongeluk tegen doelman
Geraedts aan, waarna de bal in eigen
doel rolde en de wedstrijd definitief
gespeeld was.

Schutters in Oirlo

Wilbert Theeuwen
hoogste schutter
Door: handboogvereniging De Indianen
De handboogschutters van handboogvereniging De Indianen uit
Koningslust waren donderdag 12 april te gast bij Willem Tell in Oirlo
voor het verschieten van een vriendschappelijke wedstrijd.
De Indianen schoot met tien
schutters een gemiddelde van
189 punten, terwijl Willem Tell met
zes schutters een gemiddelde schoot
van 179 punten. Zodoende werd de
overwinning mee naar Koningslust
genomen.
Joep Lormans wist op deze avond
zijn beste score met maar liefst twintig punten te verbeteren. Hij schoot

een persoonlijk record van 188 punten. Hoogste schutter was Wilbert
Theeuwen met 222 punten, hoogste
senior was Harrie van Horne met 201
punten en hoogste jeugd was Joep
Lormans met 188 punten.
Ton Janssen nam daarnaast
op zaterdag 14 en zondag 15 april
deel aan de Field in Ysselsteyn.
Daar schoot hij 615 punten.

Billenknijpen op het einde

Benauwde overwinning
Panningen in Asenray
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op de eerste echte zonnige zondag 15 april reisde het eerste herenteam van SV Panningen naar Asenray.
Ondanks de 1-2 overwinning werd het best nog even lastig voor de groenwitten. De eerste helft was redelijk met
een aantal kansen, maar ook RKAVC kreeg enkele nauwelijks te missen mogelijkheden. In de slotminuten
dreigde het zelfs nog even spannend te worden, toen RKAVC een strafschop kreeg toegewezen en op 1-2 kwam.

Nieuw in Meijel: Kringloopwinkel Eenmaal Andermaal.
Wij openen onze deuren op dinsdag 24 april a.s.
U bent van harte welkom!

Overtollige huisraad? 06-24720139
Wij halen op in heel Peel en Maas!
meubels, kleding, schoenen, textiel, boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, speelgoed,
spellen, puzzels, gereedschap, elektra apparaten, glaswerk, serviesgoed,
keukengerei, decoratie, curiosa, tuingerei, etc.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 18.00
Dorpsstraat 26, 5768CG Meijel
www.eenmaal-andermaal.com

Panningen was meteen gevaarlijk
met een paar kansjes in de beginfase.
Maar zoals gezegd ook de uitvallen
van RKAVC zijn gevaarlijk. Daarna kwamen er kansen voor Patrick Joosten,
Tom Vullers en Robin van Osch. In de
20e minuut leek het toch raak te zijn.
Bram Leenders tikte de bal tegen het
net op aangeven van Remco Litjens,
maar het doelpunt werd afgekeurd
wegens buitenspel.
Een kopbal van een Asenrayse
aanvaller na een hoekschop teisterde
de lat boven Panningen-doelman Jordy
Nelissen in de 31e minuut. In de 38e
minuut scoorde Ilias Amhaouch een

doelpunt, maar ook deze werd afgekeurd wegens buitenspel. Eén minuut
later was het Bram Leenders die
Panningen toch op een verdiende 0-1
voorsprong zette. De rust ging in met
een 0-1 voorsprong voor Panningen,
maar 2-6 zou de verhoudingen beter
hebben weergegeven.
De opbouw na rust verliep traag
bij Panningen en RKAVC zaaide verwarring met lange trappen vanuit de
verdediging. Bram Leenders keeg een
reuzenkans in de 75e minuut, maar de
bal ging naast. Het was Remco Litjens
die met een fraai schot vanaf achttien meter de 0-2 binnenschoot en

Panningen op een rustgevende voorsprong zette.
Terwijl iedereen dacht dat de
wedstrijd gespeeld was, kwam een
bal ietwat ongelukkig tegen de hand
van Matijs Heesen en scheidsrechter
Van Bree kon niet anders dan een strafschop geven. Tobie Ouderdorp schoot
feilloos in en bracht RKAVC nog even
terug in de wedstrijd, 1-2. Er waren
nog vijf minuten te spelen en dan nog
de extra tijd. Maar Panningen haalde
ongeschonden het laatste fluitsignaal.
Panningen heeft nog altijd vijf
punten achterstand op de koploper uit
Helden. (Foto: SC Knuurke)
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werkenbijtoverland.com
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Nauwelijks hoogtepunten

Koningslust wint
uitwedstrijd bij VCH

Bloedeloze brilstand
tussen Baarlo en
Ysselsteyn

Door: Tom Hunnekens, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust ging op zondag 15 april
op bezoek bij VCH in Blerick. De gasten maakten een achterstand goed
en gingen uiteindelijk door een 1-3 overwinning met de drie punten
naar huis.

Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
De herenteams van VV Baarlo en SV Ysselsteyn wisten de aanwezige toeschouwers niet echt te boeien. De
eerste helft op zondag 15 april was erg mager met nauwelijks hoogtepunten. De vizieren stonden echter aan
twee kanten te onnauwkeurig afgesteld, waardoor de 0-0 stand tot het einde van de wedstrijd op het scorebord
bleef staan.
De openingsaanval van Baarlo
leek nog op een voorbode voor een
vermakelijke wedstrijd met een net
gemiste kopkans van Matthijs Hanssen.
In het vervolg van de wedstrijd
hadden beide teams weinig te bieden.
De allereerste noemenswaardige
actie was een linkse aangever van
Tayo Janssen die fraai en hard werd
ingekopt door Sander Gulev. De bal
vloog weer net langs de verkeerde
kant van de paal. Bij de direct
daaropvolgende vliegende counter
van Ysselsteyn werd aan de andere
kant rakelings overgeschoten door de
gasten. Dat was het vóór de rust. In
de tweede helft waren het de gasten
die voornemens leken meer van de
wedstrijd te willen maken. Nauwelijks

uit de kleedkamer was er een vrije
kopkans voor Ysselsteyn-speler Willem
Janssen, maar ook hij wist de bal niet
tussen de palen te krijgen. Weer kakte
de wedstrijd wat in. Pas rond een uur
spelen veerden de toeschouwers weer
wat op.

Enkele malen
alarmfase één
Opnieuw was het Willem Janssen
die voor Ysselsteyn uit een voorzet
vanaf links ongehinderd mocht
inkoppen. Ditmaal dreigde de bal
wel in het doel te zeilen, maar met
een katachtige safe ranselde Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg de
bal alsnog uit de benedenhoek.

In de slotfase was het vóór het
Ysselsteyn-doel nog enkele malen
alarmfase één. Eerst kopte Rik
Schotman vervaarlijk tegendraads,
maar rakelings voorlangs het doel.
Daarna belandde in blessuretijd uit
een voorzet van Tayo Janssen de
bal over Ysselsteyn-doelman Mark
Swinkels nog boven op de kruising
van paal en lat. Het slotakkoord was
een minuut later voor de gasten
die pal voor het eindsignaal van de
uitstekend leidende Zuid-Limburgse
arbiter Bemelmans uit de slotcounter
nog heel dicht voorlangs het Baarlodoel schoten. Baarlo blijft in de subtop
op de ranglijst, maar voelt de directe
achtervolgers nu serieus in de nek
blazen.

Het begin van de wedstrijd was
rommelig en de eerste kans was
voor de thuisploeg toen de spits
van VCH alleen op de keeper af kon,
maar Rik Bos kon het gat nog dicht
lopen. Daarna was het Koningslust
dat zich liet zien. Een voorzet van
Jurjen kwam bij Peter, maar die kon
niet genoeg kracht achter de bal zetten, waardoor de keeper hem makkelijk kon pakken. Even later was het
weer Peter die uit een vrije trap van
Jurjen kon koppen, maar zijn inzet
werd van de lijn gehaald. Toch was
het VCH dat op voorsprong kwam.
Een voorzet vanaf links kon door de
spits binnengewerkt worden, 0-1.
Lang kon VCH niet genieten van de
voorsprong toen even later Roel aan
de rechterkant door kwam. Hij werd
in het zestienmetergebied vastgehouden, waarna de scheidsrechter
een strafschop toekende. De straf-

schop werd genomen door Jurjen
en hij maakte er 1-1 van. Er kwam
nog een mogelijkheid om met een
voorsprong de rust in te gaan toen
een voorzet bij Nick terecht kwam,
maar zijn schot miste kracht. In de
tweede helft was het meteen Bram
Rongen die een schot loste, maar dat
ging naast. Het spel bleef slordig.
Er waren af en toe wel wat kansjes,
maar de schoten gingen naast of
over. Toch was het Koningslust dat op
voorsprong kwam toen Jurjen de bal
op het middenveld kon onderscheppen en hem meteen aan Bram mee
gaf. Die hield het overzicht en gaf de
bal mee aan Roel die er 2-1 van wist
te maken. Niet veel later was het
weer Roel die uit een voorzet van
Bram de 1-3 maakte. VCH probeerde
het nog met wat afstandsschoten,
maar gevaarlijk werd het niet meer.
De stand bleef op 1-3.

Koningsdag
alle vestigingen
geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Eerste set verloren

Tupos-heren winnen
laatste thuiswedstrijd
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van Stravoc uit Stramproy was op zaterdag 14 april naar VV Tupos in Baarlo gekomen
om nog een paar punten binnen te slepen om uit de onderste regionen weg te blijven. Dat bleek wel in de eerste
set die gewonnen werd door de gasten. Daarna herpakte Tupos zich en won uiteindelijk met 3-1.

Koningschieten
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Voor de leden van OVU Grashoek stond zondag 15 april het
Koningschieten op de planning. Ze waren met twaalf schutters aanwezig en er werd goed geschoten. Er werden twee keer twintig pijlen en
nog vijf pijlen na geschoten, waarna de prijzen werden uitgereikt.
Bij de aspiranten werd Timo
Gaal koning met 133 plus 134 plus
38 en dus 305 punten. Koning bij de
compound werd Cor van Dooren met
402 punten. Koning bij de recurve
werd Jan Verhoeven met 430 pun-

ten, gevolgd door Jan van Mullekom
op de tweede plaats (404 punten)
en Gemmy Kempen (376 punten) op
de derde plaats. Robert Smits (370)
werd vierde, Albert van Nierop vijfde
(364) en Marc Verhaegh zesde (351).

BEVO wint in duel
met twee gezichten
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Na de winst in Beesel op donderdag 12 april ging het eerste team
van VV BEVO uit Beringe op zondag 15 april vol goede moed richting
Thorn om daar FC Maasgouw het leven zuur te maken. BEVO liet in de
eerste helft een puike partij zien, maar zakte in de tweede helft in.
Het duel eindigde desondanks in 4-2 voor de Beringse gasten.

De heren van Tupos pakten weliswaar een kleine voorsprong in het
begin van de eerste set, maar de
gasten uit Stramproy bleven goed bij
en pakten in het midden van de set
twee punten voorsprong. De loeiharde
smash van Jort Bongers na een mooie
setup van Jordy van de Eertwegh voor
17-16 mocht niet baten. Zelfs de prikbal van Jordy voor 21-19 kon niet voorkomen dat Stravoc met 25-23 verdiend
de eerste set pakte.
In de tweede set werd het verschil
gemaakt door de betere blokkering
van Tupos. De stevige servicedruk van
Stravoc voorkwam in het begin dat

Tupos wegliep. Tom Claus keerde de
wedstrijd met een éénhandige setup
en even later een snoeiharde smash.
Onder andere door een mooi kill-block
van Tom Heines en Sjors van Wijlick in
de eindfase werd het 25-17.

Eénhandige setup
Met Simon Rood pakte Tupos
gelijk een stevige voorsprong in de
derde set. Tupos leek de set eenvoudig
naar zich toe te trekken. In een mindere fase kon Stravoc de stand gelijktrekken naar 22-22. Waar Tupos in het
verleden dan wel eens de set uit de
handen liet glippen, dacht Simon Rood

daar anders over. Met drie punten achter elkaar pakte hij de set met 27-25.
Voor de vierde set koos Coach Jos
Nelis ervoor om zowel Simon Rood,
Aryton Janssen en Sjors van Wijlick
te laten staan. Stravoc deed in deze
set wel mee, maar ze hadden geen
moment zicht op de setwinst. Bij een
voorsprong van 23-17 haalde Nelis
spelverdeler Jordy van de Eertwegh
naar de kant. Tom Claus kon daarmee
laten zien dat hij vroeger in Kessel ook
wel eens als spelverdeler had meegedaan. Met 25-20 werd de laatste set
gepakt in de laatste thuiswedstrijd van
het seizoen.

In de 3e minuut lag de eerste
treffer al in het net. Roel Verhaegh
gaf vanaf links een harde lage crosspass af die door Rob Minten werd
verlengd op Sam van Rijt. Die legde
perfect terug op Jeffrey Spee, die de
bal binnenschoot, 0-1. BEVO bleef uitstekend combineren en dat betaalde
zich in de 12e minuut uit in een 0-2
voorsprong. Een goed opgezette aanval door het centrum via Sam van
Rijt kwam bij Jeffrey Spee die geen
fout maakte en via de vuisten van
de keeper zijn tweede treffer van
de middag kon noteren. BEVO bleef
domineren en had bij rust de wedstrijd al beslist kunnen hebben als
het wat beter met de geboden kansen was omgesprongen. Na een
aantal kansen werd het net na het
halfuur 3-0. Kris Hermans werkte
een bal van Eric Minten goed af.
Maasgouw kreeg vlak voor rust een

onterechte strafschop. De overtreding
werd een meter buiten de zestien
gemaakt, maar de warrig leidende
scheidsrechter wees resoluut naar
de stip. De strafschop werd benut,
1-3. De BEVO-ploeg was na de pauze
geen schim van voor rust. Al in de
52e minuut scoorde Maasgouw toen
de bal perfect werd binnengekopt
door een geheel vrijstaande verdediger van Maasgouw, 2-3. BEVO kwam
later weer onder de druk vandaan,
maar het had zomaar 3-3 kunnen
staan toen een aanvaller de bal maar
in het lege doel hoefde te schieten. Guido Gielen wierp zich echter
op het laatste moment nog voor de
bal. Gelukkig voor BEVO kon er in de
83e minuut wel de genadeklap worden uitgedeeld aan Maasgouw door
wederom Kris Hermans, die op aangeven van Eric Minten zijn tweede
treffer maakte, 2-4.
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Wij zijn op zoek naar een:

INVALKRACHT (m/v flexibel inzetbaar)

In de bossen tussen Venlo en Maasbree ligt sinds 2010
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree. Een unieke
Natuurbegraafplaats in een bosrijk gebied.

Wij bieden jou een prachtige werkomgeving in een leuk team
van medewerkers. Werk waarin je veel voldoening kunt vinden
en echt iets kunt betekenen voor een ander. Dit alles tegen een
passende vergoeding.

Vanwege aanhoudende en groeiende drukte zijn we op zoek
naar versterking voor ons team. Het betreft een vacature voor
een invalkracht waarin je flexibel inzetbaar bent, voornamelijk
in weekenden en vakantietijd.

Voor meer informatie over deze vacature kan via mail contact
opgenomen worden met Annemieke Kluijtmans:
annemieke@natuurbegraafplaats.nl

We zoeken iemand die graag buiten werkt en affiniteit heeft
met de natuur. Een goed empathisch vermogen is een pre net
als een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.
Je kunt op zelfstandig niveau werken en je bent stressbestendig.

Solliciteren:
stuur je cv en motivatie naar:
annemieke@natuurbegraafplaats.nl
Sluitingsdatum vacature: dinsdag 1 mei

ONTMOETINGSCENTRUM
NATUURBEGRAAFPLAATS
VENLO- MAASBREE

Provincialeweg 1, Maasbree | Tel: 077 208 60 26
venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl
www.natuurbegraafplaats.nl
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Verzwakte tegenstander

Plichtmatige overwinning
MVC’19 in Helmond
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
In de schaduw van het stadion van Helmond Sport heeft het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree op
zondag 15 april een plichtmatige 4-0 zege behaald tegen een door schorsingen, blessures en afmeldingen
verzwakt Oranje Zwart. De ruime overwinning kreeg pas vorm in de laatste twintig minuten van de partij.
Dat mag MVC’19 zichzelf aanrekenen.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

TUINMEUBELEN
END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl
Daan Peters scoorde tweemaal
tegen Oranje Zwart (Foto Math Geurts Fotografie)

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van grotere
volumes met een constante, hoge kwaliteit én uniformiteit.
Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu en in de
toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar:

Chauffeurs
Weekendchauffeurs
Oproepchauffeurs

Oranje Zwart te voorkomen. Toch ging
MVC’19 met een 1-0 voorsprong rusten. Joris Timmermans benutte in de
30e minuut zijn snelheid. Zijn gave
voorzet werd door Ron van den
Kerkhof benut. Een schaars hoogtepunt in de kleurloze eerste helft.
MVC’19 dat door blessures Rob Custers
en Paul van den Kerkhof miste, zag
door blessures Luuk Kempen en Jaap
Bruijnen uitvallen. Erik Schoof en Bart
Houben waren de vervangers.
Na de pauze viel elftalleider en
assistent-trainer Wim Burhenne bij de
thuisclub noodgedwongen in. MVC’19

nam meer initiatief na rust. De betere
conditie gaf de doorslag. In de laatste
twintig minuten kon MVC’19 de score
opvoeren. Na een mooie combinatie met Clim Moonen scoorde Daan
Peters fraai de 0-2 in de 71e minuut.
Nog geen twee minuten later besliste
Daan Peters door een slim genomen
vrije trap definitief de wedstrijd.
In de 86e minuut maakte invaller Bart Crienen na een solo de vierde
Maasbreese treffer. Een plichtmatige 4-0 zege, waardoor MVC’19 de
komende weken kan werken aan een
mooi slot van de competitie.

Vierde zege

M/V

M/V

M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauffeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België.

Wij vragen:

je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
in bezit chauffeursdiploma + CE en code 95:
je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld)
goederentransport:
flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
goede communicatieve vaardigheden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Oranje Zwart kan wel voetballen, maar conditioneel heeft de ploeg
niks te makken. Er wordt nauwelijks
getraind. MVC’19 liet zich bij de wedstrijd op 15 april teveel meeslepen in
de vertragingstactiek van de thuisploeg. Doelman Bryan Roox van de
thuisclub stond met hamstringklachten in het doel, maar hoefde zelden in
actie te komen. MVC’19 speelde slordig en liet Oranje Zwart onnodig in de
wedstrijd komen.
Bij standaardsituaties als vrije
trappen en corners moest MVC alle
zeilen bij zetten om een doelpunt van

Grashoek wint eenvoudig
bij hekkensluiter
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op het sportpark De Beekkant in Heibloem heeft het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag 15 april
tegen SVVH een plichtmatige zege behaald. De vierde zege in successie in de maand april die nog maar op de
helft is. De thuisclub die nog maar één punt had verzameld, weerde zich verdienstelijk maar was niet opgewassen tegen de koploper. Bij de rust stond het al 0-3. Uiteindelijk werd 0-5 de eindstand.
Al een minuut na het beginsignaal van scheidsrechter Wil Fransen
uit Swalmen moest de jonge Rens
Scheepers in het SVVH-doel handelend optreden en redde ten koste van
een hoekschop die niets opleverde.
De massieve verdediging van de thuisclub kon de Grashoekse aanvallers
redelijk onder controle houden. In de
16e minuut werd het overwicht van
de gasten in een doelpunt uitgedrukt.
Erwin Pijnenburg zette over rechts een
aanval op en legde de bal terug op
Bas Gloudemans, die goed positie had
gekozen en met een droge knal in het

dak van het doel de openingstreffer
aantekende 0-1.
Sjoerd Rijs en Leike Cuijpers groeiden in hun rol tot uitblinker. Dit leidde
in de 30e minuut tot de tweede treffer. Leike bereikte aan de linkerkant
Erwin Pijnenburg. Vanuit een lastige
positie schoot die de bal laag in de
hoek, 0-2. Jordi Luijten had het al paar
keer tevergeefs geprobeerd met een
ver schot. In de 45e minuut lukte het
wel: Jordi ving een tweede bal op en
scoorde met een mooi afstandsschot,
0-3. Dit was tevens de ruststand.
In het tweede speldeel gingen

de geelzwarten door met het doel
van de thuisclub onder druk houden.
Na 51 minuten kreeg ook Dirk van
Lierop zijn goaltje. Na mooie combinatiespel met Bas schoof Dirk nummer vier in het net, 0-4. Diezelfde
Dirk stond ook aan de basis van de
volgende treffer. Na een aanval over
rechts leverde Dirk een voorzet af die
door SVVH-verdediger Sietze Hartman
in eigen doel werd getikt, 0-5.
Hierna vervlakte het spel en
kabbelde langzaam naar het einde.
Koen Clephas hield voor de vierde keer
op rij de 0.
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Talloze kansen

Egchel lijdt
onnodige nederlaag
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 15 april na een
0-2 ruststand met 4-3 verloren van het Venlose vvVOS. Na 45 minuten
was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de oranjehemden.
Ondanks de talloze kansen op meer stond de ploeg van trainer Twan
van de Mortel na 90 minuten met lege handen.
Egchel startte goed en al na
6 minuten kwam het op voorsprong. Paul Ververgaert legde
de bal breed op Ryan Bruisten die
zijn eerste doelpunt voor het standaardteam maakte, 0-1. Egchel
kreeg voorin veel ruimte en ook
kansen. Na een kleine 20 minuten
ging Ryan op solotoer. Hij stuitte op
keeper Maurice Janssens, die een
overtreding maakte. Strafschop.
Luc Crommentuijn schoot hard binnen, 0-2.
De oranjehemden bleven het
betere van het spel houden, maar
waren slordig. Aan de overzijde
was er een paar keer wat paniekerig verdedigen van Egchel, maar dat
bleef zonder gevolgen. Vlak voor rust
raakte Egchel-doelman Bjorn Oomen
geblesseerd. Hij maakte de 45 minuten weliswaar vol, maar liet zich in
de rust vervangen door de 16-jarige
jeugdkeeper Kars Titulaer.
Na de thee waren er wederom
de nodige kansen voor de gasten.

Luuk Timmermans zag zijn schot
tegen de lat belanden. VOS kwam
wat meer op de Egchelse helft en
Kars moest aan de bak. Na een uur
spelen was hij na een rebound kansloos, 1-2. Vijf minuten later kwam de
gastheer op gelijke hoogte toen de
bal door een VOS-speler werd binnengetikt, 2-2.
Na ruim 70 minuten ging aanvoerder Luc Crommentuijn op solotoer. Vanaf de achterlijn schoot
hij in de korte hoek binnen, 2-3.
Enkele tellen later was de stand
alweer in evenwicht. VOS maakte
simpel de 3-3. Beide ploegen gingen op jacht naar de winnende treffer. Een kleine 10 minuten voor het
einde slaagde VOS hierin. Met een
schot met de linker kwam de 4-3 op
het scorebord. Een wanhoopsoffensief van Egchel leverde niets meer
op. Zodoende zagen de oranjehemden een zekere voorsprong aan het
einde in rook opgaan. Een geheel
onnodige nederlaag.

VC Asterix mc1 kampioen
De meiden van VC Asterix mc1 konden al op zaterdag 7 april kampioen worden, maar door de
zenuwen werd toen één set te weinig gepakt. Op zaterdag 14 april kwam het wel goed. De meiden
pakten de eerste set en dus was het kampioenschap binnen. “De andere setjes werden niet zo goed
gespeeld”, laat het team weten. “We willen wel nog alle supporters bedanken voor de steun.”

Houd jij van nauwkeurig werken en
ben jij flexibel ingesteld?

Volleybaldames

Heb jij affiniteit/ervaring in de

Grashoek ontneemt
Tupos Baarlo
de titelkans
Door: volleybalclub Grashoek
Het eerste damesvolleybalteam van VC Grashoek heeft de gedoodverfde kampioen Tupos uit Baarlo de titel ontnomen. Op zaterdag
14 april won Grashoek met 3-2 de wedstrijd, waardoor de Baarlose
dames geen kans meer maken op het kampioenschap.
De eerste set was het Tupos dat
Grashoek haar wil oplegde. Die had
niks in te brengen. Met een goede
servicedruk en aanvalsspel van Tupos
werd de set met 25-13 verloren en
lag Tupos op kampioenskoers.
De service lukte in de tweede set
wel bij Grashoek. In combinatie met
een grotere foutenlast aan de zijde
van Tupos nam Grashoek brutaal
de leiding. Puntje voor puntje werd
een voorsprong gepakt en Grashoek
liep uit naar een 20-12 voorsprong.
Tupos rechtte de rug en kwam
nog terug tot 21-18, maar het was
Grashoek dat verrassend de tweede
set binnenhaalde.
Nu kwam de druk nog hoger
te liggen aan de Tuposzijde.
Grashoek verzuimde in de derde
set om de trekker over te halen en
ging in de rol van sluipmoordenaar.
De achterstand van acht punten
werd verkleind door twee goede
servicebeurten. Met de stand van
24-22 dacht Tupos toch echt de winst
binnen te hebben, maar het was

Grashoek dat toch langszij kwam op
24-24. Wat niet bedacht en verwacht
werd gebeurde: Grashoek pakte de
derde set met 27-25 en liet de droom
van Tupos uiteenspatten.
In de vierde set haalde Tupos een
grote achterstand in. Vanaf 20-21
werd het wederom spannend, want
setwinst voor Grashoek betekende
het kampioenschap voor Furos.
Deze keer wilde Tupos niet bijgeven.
Met 26-24 wonnen zij. Een beslissende vijfde set moest de winst van
de dag duidelijk maken. Grashoek
begon sterk en kwam op een 5-1
voorsprong. Toch was het Tupos dat
terugkwam tot 7-7. Maar dit bleek de
laatste adem. Grashoek zette door
en won met 15-9 de set en daardoor
met 3-2 de wedstrijd.
Grashoek gaat zich voorbereiden op de laatste wedstrijd van het
seizoen. Een wedstrijd waar voor
tegenstander Voerendaal er alles
aan gelegen zal zijn punten te halen
om de PD-plek voor degradatie te
ontlopen.

techniek en beschik je over goede
communicatieve vaardigheden?
Solliciteer dan snel op deze vacature!

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

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Medewerker Orderadministratie
Fulltime dienstverband (m/v)

Als Medewerker Orderadministratie ben je werkzaam voor het bedrijfsbureau van onze productie organisatie.
Samen met jouw collega’s zijn jullie verantwoordelijk voor de productieplanning.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Het invoeren van orders waarin de verschillende BV’s
gefilterd dienen te worden;
• Het omzetten van verkooporders naar productieorders;
• Het registreren van materiaaltekorten en dit doorgeven
aan de desbetreffende persoon/afdeling;
• Afhandeling van productieorders realiseren;
• De bijbehorende administratie op een nette manier
afhandelen;
• Het bewaken van de gezamenlijke mailbox.

Wij vragen:

• Een collega die wil werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie met:
• Een afgeronde MBO opleiding of vergelijkbaar in
administratieve of logistieke richting;

•
•
•
•

3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Bij voorkeur ervaring met Exact;
Kennis van MS-office Word en ERP systeem;
Een teamplayer die gemakkelijk communiceert met alle
afdelingen van onze organisatie;
• Kunnen werken onder druk (stressbestendig);
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.

Wij bieden:

• Een uitdagende functie binnen een groeiende
organisatie die volop in beweging is;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf;
• Prettige werksfeer en een hecht team.

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

Solliciteren: Wij ontvangen graag je CV met motivatie per mail: Hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers, HR Officer.
Neem een kijkje op onze website: www.hotraco.com
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Handballers Bevo verliezen
derby in slotfase
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen was driekwart van de wedstrijd in de Limburgse
derby gelijkwaardig aan landskampioen OCI Lions, maar in de slotfase sloeg de ervaren Sittardse ploeg genadeloos toe. Lions won met 37-28 en versterkte haar leidende positie in de kampioenspoule
Bevo bood goed tegenstand aan
OCI Lions. In de beginfase kwam de
Panningse ploeg zelfs voor met 6-4.
De verdediging stond goed en aanvallend werden de kansen benut.
OCI Lions ging echter rusten met een
16-15 voorsprong. Ook in de tweede
helft gaven beide ploegen elkaar geen
duimbreed toe. Driekwart van de wedstrijd hield Bevo gelijke tred.

Pas twaalf minuten voor tijd trok
Lions de teugels aan. Herpertz Bevo
liet verdedigend wat steken vallen
en aanvallend te veel kansen liggen. Het slim spelende Lions liep uit
tot 32-26. Uiteindelijk werd het 37-28.
Na afloop was de Panningse ploeg
teleurgesteld. Was het concentratieverlies of conditioneel een mindere
dag? Bevo is nog niet voor de landsti-

Pim Augustinus en Dario Polman

Contracten spelers
Bevo Hc verlengd
Handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft de contracten
verlengd met twee spelers van het eerste herenteam. Dat maakte de club
onlangs bekend.

tel uitgeschakeld. Driemaal winnen en
Bevo doet weer mee om de landstitel.
Zaterdag 21 april moet in Volendam
tegen Kras Volendam gewonnen worden. Hoop doet leven. De doelpuntenmakers van Bevo waren Sijbren
Stijweg (5), Niels Poot en Robin Jansen
(4) en Pim Augustinus, Jeroen van den
Beucken, Niek Jordens, Dario Polman
en Quinten Colman (3).

Negende keer gelijk

RKMSV geeft in slotfase
winst uit handen
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel heeft zondag 15 april voor de negende keer dit seizoen, gelijkgespeeld. Tegen hekkensluiter SVSH werd er erg onrustig gevoetbald, maar behield de Meijelse ploeg lang een 1-0
voorsprong. Een vrije trap vlak voor tijd gooide roet in het eten, 1-1.
De ploeg uit Meijel had het initiatief op eigen veld, maar voorwaarts
was het spel te gehaast en slordig.
Veel ballen werden door de verdediging van de uitploeg onderschept of
verdwenen over de zijlijn. SVSH wist
er niet veel meer mee te doen dan
naar voren schieten op hoop van zege.
In de openingsfase kwam de doelman
van SVSH erg goed weg toen hij bij
een kans voor Ad Snijders geel kreeg
door de Horse
bal in Driving
de handen te pakken
K ro n e n b e rg

buiten het zestienmetergebied. RKMSV
speelde in de loop van de eerste helft
wat beter en daar kwamen ook enkele
grote kansen uit. De doelman kon een
kopbal van Sem Nijssen van dichtbij
keren en Kees Langstraat kwam een
teenlengte te kort bij een vrije trap.
Na rust was het vrijwel direct raak:
Tom Lalieu knikte een indraaiende
vrije trap van Ramon Vossen binnen. De volledige tweede helft bleef
het chaotisch en kwam de ploeg uit

Meijel niet verder dan halve kansen.
Aanvoerder Pim Augustinus
Daarbij moest het uitkijken bij uitbraAanvoerder Pim Augustinus
ken van de uitploeg, die gevaarlijker
werden in de tweede helft. Desondanks en speler Dario Polman mogen
ook het komende seizoen deel
werd er niets weggegeven, totdat de
scheids voor een erg twijfelachtige vrije uitmaken van de herenploeg van de
trap floot vlak voor tijd. De middenvelder schoot de bal onder de muur door
in de korte hoek en kort daarna was het
ook direct gedaan.
RKMSV riep het onheil over zichzelf
af en verspeelde twee punten.

handbalvereniging. “Beide spelers
hebben veel vertrouwen in de
toekomst”, aldus de club in haar
verklaring.

Welkom
Paard&Koets verhuist in 2018 naar het geografische en sportieve middelpunt van Nederland, België en
op ‘s werelds grootste mensportfeest
Paard&Koets 2018

Duitsland: Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg (Limburg). Hier smelt het evenement samen
met
de Internationale Menwedstrijden Kronenberg samen tot ’s werelds grootste mensportfeest!
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Tijdens Horse Driving Kronenberg gaat de top van internationale mensport
de strijd met elkaar aan in de onderelen de klassieke dressuur,
spectaculaire marathon en spannende vaardigheid.

Zevende plaats

Pippa Boots naar
NK turnen
Door: gymnvereniging SSS/Concordia
Pippa Boots van SSS/Concordia, uitkomend in Instap N2, mocht
zaterdag 14 april afreizen naar Leek om daar haar halve finale van het
Nederlands kampioenschap te turnen.
Pippa turnde een mooie stabiele
wedstrijd bij sprong en bij brug
behaalde zij het 7e punt van de
wedstrijd. Bij balk haalde ze het 18e
punt en bij vloer ging behaalde ze

het 5e vloerpunt. Bij de totaaluitslag
bleek dat Pippa een zevende plaats
heeft behaald. Daarmee heeft zij zich
geplaatst voor de finale van het NK
turnen.
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Theaterconcert
met Suzan Seegers

Afsluitingsconcert muziekproject
De kinderen van basisschool De Pas en De Fontein uit Helden krijgen al enkele weken muziekles op school in
het kader van het project Natuurlijk...Muziek! Ze sluiten deze lessenreeks af met een concert op maandag
23 april in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Koninklijke Harmonie Concordia uit Panningen houdt op zaterdag
21 april een theaterconcert in DOK6 Theater in Panningen. Suzan
Seegers, landelijk bekend van verschillende musicals en haar eigen
‘one-woman-shows’, zingt samen met harmonie Concordia liedjes
tijdens de voorstelling.
Ook betreedt de Heldense zangeres Aniek Mommers als gastartieste
op de avond het podium en naast
haar solistisch optreden samen met
Seegers een duet zingen. Koninklijke
Harmonie Concordia, versterkt door
een professioneel combo, verzorgt

de muzikale omlijsting. Daarnaast
zullen enkele solisten uit het orkest
van zich laten horen.
Het concert begint om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over de
voorstelling en de kaartverkoop op
www.dok6.eu

Solistenconcours
Het Open Peel en Maas Solistenconcours vindt op zondag 22 april
voor de eerste keer in Helden plaats. Het solistenconcours staat onder
auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en wordt
gehouden in zaal ’t Centrum, onderdeel van Apollo Helden.

Het muziekproject is een initiatief van basisschool De Pas, Opmaat
Muziekschool Helden en fanfare St.
Cecilia uit Helden en volgt het project
‘In de Pas met fanfaremuziek’ van
vorig jaar op. Muziekdocente Petra
Manders leerde de kinderen de afgelo-

pen weken alles over muziek. Samen
knutselden, dansten, zongen, trommelden en toeterden ze met veel
enthousiasme, aldus de school. Tijdens
het afsluitingsconcert komt het liedje
Hallo Allemaal voorbij, maar ook wordt
aan de hand van het nummer Mother

Earth uitgelegd hoe een vlinder uit
een rups ontstaat en geeft groep 7/8
een bodypercussie. De vier natuurelementen worden door alle leerlingen
samen opgedragen. Het concert begint
om 18.30 uur en vindt plaats bij het
gemeenschapshuis in Helden.

goed bekeken ‘n klasse beter

Het toernooi geldt tevens als
voorronde voor de Finale Jonge
Solisten. De organisatie is in handen
van het comité Open Peel en Maas
Solistenconcours in samenwerking
met fanfare St. Cecilia Helden. Tijdens
de dag zijn er liefst 54 optredens.

RAMEN - DEUREN - SERRES
ZONWERING - LICHTSTRATEN
OVERKAPPINGEN

Voornamelijk van solisten, maar ook
een duo en een kwartet betreden het
podium. Kijk op www.fanfarehelden.
nl voor het volledige programma van
de dag. Belangstellenden kunnen
op zondag 22 april vanaf 10.00 uur
terecht in ‘t Centrum.

Wòr Méél Gröts Òp Is
In Meijel wordt op vrijdag 20 en zaterdag 21 april twee avonden
gehouden van de echte Meijelse muzikale dansavond Wòr Méél Gröts
Òp Is. Het evenement vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Binger.
Harmonie Eendracht zorgt in
samenwerking met Meijelse artiesten en Showgroep Let’s Do It voor
twee spectaculaire avonden in
D’n Binger. Een avond gevuld met
zang en dans. De vrijdagavond was

binnen twee weken al uitverkocht,
maar de zaterdag kan nog bezocht
worden. Kijk voor meer informatie op
www.eendrachtmeijel.nl/wmgoi of
op de Facebook-pagina. De avonden
beginnen om 19.00 uur.

Tieëkezingen
Muziek Jong Voor Oud houdt op vrijdag 20 april een avond tieëkezingen in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Op de avond verzorgen Rob
Reyners op zang en Ben van Daal op de piano de muziek. Zij zingen met
de aanwezigen liedjes van vroeger en minder-vroeger.
“Bij de activiteit wordt het
publiek uitgenodigd om het grootste gedeelte actief mee te zingen en
daarnaast te genieten van de mooie
luisterliedjes, die een moment van
bezinning bieden”, aldus de organi-

satie. “Met een tekstboekje bij de
hand worden de deelnemers door
Rob en Ben getrakteerd op een
muzikale avond.” De zaal is geopend
vanaf 19.30 uur en de voorstelling
begint om 20.00 uur.

GENIET

VAN HET BUITENLEVEN

KIES VOOR EEN HEFSCHUIFPUI:
• Drempelloze doorgang

• Duurzaam & onderhoudsvriendelijk

• Eenvoudig te bedienen

• Maximale leefruimte binnen & buiten

Maak uw droomhuis compleet en vraag nu gratis advies!
Gratis advies bij u thuis of in de showroom
Meijel | Weert | Geleen | bohaco.nl
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Agenda t/m 26 april 2018
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Kledinginzameling voor Alpe
d’HuZes

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

Open huis ingepakte kapel
lazaristen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Team Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Voorlichtingsavond over fysio
therapie Health&Sports

vr
20
04

Tommies Invites met dj Genius

za
21
04

Wandeling voor en met statushouders

Dressuurconcours Baarlo
(en 22 april)

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

Diabetescafé

Nachtcross en F1 en F2-stockcarraces

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: dagbestedingsruimte Daelzicht, De
Groenling Panningen

Tijd: 10.30 uur (races vanaf 15.00 uur)
Organisatie: RDF en Stockcarteam Baarlo
Locatie: racecircuit Soeterbeek Baarlo

Muziekevenement Wòr Méél Gröts
Òp Is (en 21 april)

Muziek onder de Toren met
Bigband Nice Company en
Blaaskapel Cesticka

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Wòr Méél Gröts Òp Is en Harmonie
Eendracht Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Schieten om Oranjebeker
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Stichting Oranje Comité Meijel
Locatie: schietterrein De Sjietkuul op Donkersveld
Meijel

Tijd: 09.00-18.00 uur
Locatie: ruiterterrein Koeberg Baarlo

Repair café

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Welzijnsstichting Vorkmeer
Locatie: start vanaf gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

ma
23
04

Afsluitingsconcert muziekproject Natuurlijk...Muziek!

di
24
04

Inloopcafé voor tablets en
smartphones

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: basisschool De Pas, Opmaat
Muziekschool Helden en fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Themamiddag Bescherm samen
uw wijk

Tijd: 13.30 tot 16.45 uur
Org: Werkgroep Cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: KBO Helden, De Zonnebloem Helden en
DDV De Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Live-muziek van Nienke Crijns

Koningschieten

Kienavond Meijel

Tijd: avond
Locatie: Gallery’s Grand Pub Panningen

Tijd: 15.00 uur
Locatie: schietterrein De Witmaeker Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LKV Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Voorlichting ouderenzorg

Theaterconcert met Suzan Seegers

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: moskee Assalaam en Platform
Allochtone Zorgdragers
Locatie: moskee Assalaam Panningen

Tijd: 20.15 uur
Organistatie: Harmonie Concordia Panningen
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Liedjesavond Tieëkiezingen

Voorstelling ‘Tösje Venlo en
Zitterd’

Tijd: zaal open om 19.30 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.30 uur
Locatie: muziekpodium Thalia Baarlo

Voorlichtingsavond over
borstvoeding

Cocktailnight met dj Guido

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Veteranentreffen Peel en Maas
met optreden The Big Yank
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Veteranen Peel en Maas
Locatie: café Tinus Panningen

zo
22
04

Muziekcafé met Mart Vervoort

do
26
04

Lezing over gezonde voeding met
gewichtsconsulente Marijke Gijsen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Tijd: avond
Locatie: Gallery’s Grand Pub Panningen

Kingsnight Rave

Vakantie APK voor zwemmen

Koningsnacht 70’s party

Tijd: 08.30-10.00 uur
Organisatie: Heldense Reddingsbrigade
Locatie: zwembad Laco Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Uitslagavond Grashoek Weet

Open Peel en Maas Solistenconcours

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen
Locatie: zaal ‘t Centrum Helden

Muziekavond Southern Sense met
5 dj’s

Wedstrijd ASUZ-autocross in
NK jeugdklasse

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: vanaf 11.00 uur
Locatie: racecircuit Soeterbeek Baarlo

Onze ervaren specialisten helpen u graag

Onderhoud volgens fabrieksvoorschriften
Goedkoper dan de Merkdealer
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

wo
25
04

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

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

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark

19
04
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 22 april
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 25 april
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 20 april
H. Mis b.g.v. het Vormsel van de
kinderen van groep 7 en 8 door
hulpbisschop mgr. E. de Jong m.m.v.
Jongerenkoor St. Jan de Doper uit
Blerick
Zondag 22 april
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 20 april
12.30 uur: Huwelijksviering
Bruidspaar Tim Stammen en
Carla Hermans.
Zondag 22 april
H. Mis: 11.00 uur – Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Harrie Jans – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst Jeu Aben en
Lies Aben-van Gaal. Harry Gielen.
Sjeng en Grada Driessen-Nijssen.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 april
H. Mis 10.00 uur. Communieviering. In
deze viering ontvangen de kinderen
van groep 4 de 1e H. Communie.
Zaterdag 28 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
de parochianen

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 21 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. fam. HanssenWillemsen en fam. Bruynen-Willemsen
(verjaardagen)
Zaterdag 28 april
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Piet Maessen (zeswekendienst); Cor
van de Wetering (zeswekendienst);
Thei Lemmen en Noor Lemmenvan Nienhuijs (jaardienst); Jacobus
Manders, Johanna Manders-Maessen
en Sjaak Manders; Lei van den Beuken
en fam. Steyvers

Overleden leden van de KBO bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum.
Mededelingen
Overleden: Sjaak Roeven,
Achter de Hoven 35, 83 jaar.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 april
19.15 uur. H.Mis uit dankbaarheid.
Schola 54 zal de H.Mis opluisteren.
Woensdag 25 april
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 28 april
19.15 uur. Jaardienst voor de familie
Peeters – Vervoort.
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Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 19 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 21 april
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.

Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
families Manders - Staaks met het
overlijden van uw man jullie Pap en
Opa Jan.
Onze oprechte wensen aan de familie
Rouwette-Joosten met de doop van
jullie zoon Jur.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 april
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 22 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Piet Kessels (gest. jaardienst);
Lei Lemmen en Marie Lemmen-Spee
(gest. jaardienst); Uit dankbaarheid
Maandag 23 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 24 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 26 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Hendrix (jaardienst); Jan en Truus
Lenders-Broekmans (jaardienst) en
overl. familie; Jeu Janssen en Mia
Janssen-Burhenne
Zondag 22 april
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 24 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 25 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 26 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 19 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 20 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 21 april
H. Mis H. Mis 19.00 uur – Samenzang
t.i.v. Jeu Lemmen (zeswekendienst); Giel van Neerven, Mia van
Neerven-Hendrix en overl. fam.

Jaardienst Jacobus Gubbels en
Bertha Hendrikx.
Donderdag 26 april
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 22 april
9.30 uur Voor de Parochie
Zondag 29 april
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen
Er is een verzoek binnen gekomen,
indien iemand v.w. ziekte, of andere
vragen in gesprek wil met de pastoor of een kerk bestuurs lid van de
parochie dit zelf aan te geven aan de
betreffende persoon. Hartelijk dank.

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

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

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

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Tummers

• Eenvoudig
muziek streamen
via WiFi
• Uit te breiden
tot een multiroom
opstelling

SoundTouch10

229,-

• Verrijk uw tv met prachtig geluid voor een
home-cinema ervaring

SoundTouch 300

799,-

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

of Panningen!
Bezoek onze Smart Audio demo-ruimte in Roermond

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

179,-

• Draadloos muziek
luisteren via Bluetooth
• Krachtig en helder
geluid

SoundLink On-Ear

speakers toevoegen voor muziek door het hele huis.

lijsten of past u het volume aan. Deze systemen zijn gemaakt om met u mee te groeien. U kunt op elk moment meer

te vullen. Met de meegeleverde remote bedient u de speaker op afstand. Zo bladert u gemakkelijk door uw afspeel-

muziekbibliotheek naar uw favoriete nummers. De ingebouwde speaker is krachtig genoeg om een kamer met geluid

Plaats deze compacte wiﬁ speaker in een kamer en luister eenvoudig via internet radio, streamingdiensten of uw eigen

SoundTouch wireless en multiroom-speakers zijn de eenvoudigste manier om te genieten van een wereld vol muziek.

Multiroom Speakers

MINDER MOEITE. MEER MUZIEK.

Natuurlijk is dit iets dat u met eigen oren moet ervaren. U bent dan ook van harte welkom voor een demonstratie in een van onze winkels!

voortdurend te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan hoofdtelefoons met ruisonderdrukking, compacte wiﬁ speakers of krachtige geluidsoplossingen voor een thuisbioscoop.

Als u op zoek bent naar een kwalitatieve geluidsoplossing dan komt u al snel bij BOSE uit. BOSE staat erom bekend een indrukwekkende geluidservaring te leveren. Dit doen ze door

Vul uw huis met prachtig geluid van BOSE audio-apparatuur

Tummers
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