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Stormen bij ONK trial
Waar normaal gesproken de motoren op het Maasbreese parcours D’n Heijakker van trialclub BTC Baarlo tekeer gaan, waren het op zondag 10 maart de wind en regen
die de boventoon voerden op het Open Nederlands kampioenschap trial. “Bij de start was het een klein beetje aan het regenen, echt trialweer”, laat Floris Theelen,
voorzitter van BTC Baarlo, weten. Na de regen deed na de middag ook de stormachtige wind zijn intrede. “Regen maakt trial leuker, maar de wind werd heel heftig.
Sommige rijders kregen er last van en werden nog net niet van de motor geblazen. We hebben toen besloten om de wedstrijd in te korten.” De rijders waren het eens met
die beslissing en de inkorting zorgde niet voor problemen in de puntencompetitie. In november volgt een herkansing voor BTC Baarlo als het finale weekend-kampioenschap plaatsvindt op de Maasbreese baan. Theelen: “Maar hopen dat er dan geen code rood wordt afgegeven.”

Informatieavond voor dorp in april

Nog twee locaties over voor MFA Kessel
De werkgroep MFA Kessel van Dorps Overleg Kessel (DOK) heeft nog twee locaties over waar de nieuwe
multifunctionele accommodatie van het dorp moet komen. De werkgroep richt zich na overleg met de
klankbordgroep op de locaties De Paort (het huidige gemeenschapshuis) en het gebied van de sporthal en
tennisvelden aan de Baarloseweg. In april volgt nog een bijeenkomst voor het dorp om de opties te
bespreken.
De werkgroep voor een nieuwe
MFA werd opgericht nadat uit een
dorpsenquête in 2016 bleek dat veel
verenigingen gemeenschapshuis
De Paort niet meer van deze
tijd vinden. De isolatie is slecht
en ook het aantal beschikbare
ruimten is niet meer afdoende.
Een klankbordgroep werd opgericht
om te kijken naar de behoeften
van het dorp. In die groep,

bestaande uit zo’n 35 man, zitten
onder meer vertegenwoordigers van
verenigingen, sportclubs en andere
belanghebbenden. De werkgroep kon
na die overleggen samen met een
architect aan de slag om de ideeën
concreet te maken. “We begonnen met
acht mogelijke locaties”, vertelt Peter.
“Daar zijn de volgens ons twee beste
van overgebleven. Locaties als de kerk
en het oude Boerenbond-gebouw

vielen onder meer af.” Samen met
de klankbordgroep werd besloten te
richten op de twee locaties. In april
volgt nog een informatieavond voor
alle inwoners van Kessel.
“We willen een plan dat door
zoveel mogelijk inwoners gedragen
wordt”, aldus Peter. “Iedereen moet
nadenken, zodat we een zo goed
mogelijk plan bij de gemeente kunnen
neerleggen.”

De werkgroep heeft een
globaal beeld van de kosten die
gemoeid zijn met de nieuwe MFA.
“Gelukkig ondersteunt de gemeente
zelfsturingsinitiatieven heel erg.
We verwachten een bijdrage van
hen, maar dan nog liggen er grote
uitdagingen wat betreft het invullen
van de kosten.”

Gedragen worden
door samenleving
Het uitgangspunt van de
werkgroep is om geen geld te lenen
voor het project. Ook met het aantal
parkeerplekken in het dorp moet

rekening gehouden worden, aldus
de werkgroep. Als de werkgroep en
klankbordgroep goedkeuring krijgen
voor een plan vanuit het dorp tijdens
de informatieavond in april, kan de
werkgroep concreet aan de slag en
een keuze maken voor de locatie.
“Dan zetten we alles op papier en
gaan we het uiteindelijk doorspelen
naar de gemeente. Als er genoeg
draagkracht is, kan dat wellicht dit
jaar nog. Maar het gaat er echt om
dat het plan gedragen wordt door de
samenleving. We hebben liever een
MFA in 2021 waar alle Kesselnaren
blij mee zijn, dan eentje in 2020
waar maar de helft tevreden over is.”
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Opschoonweek van burgerinitiatief

Een week opruimen voor een schoon
Peel en Maas
Peel en Maas Schoon organiseerde in september tijdens de World
Cleanup Day een schoonmaakactie. Zo’n veertig vrijwilligers haalden
tachtig vuilniszakken op. Het burgerinitiatief besloot met hulp van de
gemeente het groter aan te pakken. In alle dorpen van Peel en Maas werd
een vereniging gezocht die meewerkt aan de Opschoonweek voorafgaand
aan de Landelijke Opschoondag op 23 maart. Het initiatief is enthousiast
en hoopt op driehonderd vrijwilligers.
Driehonderd vrijwilligers lijkt
een groot aantal, maar het is volgens drie van de organisatoren, Rob
Custers (57) uit Helden, Kim Joosten
(32) uit Panningen en Piet Wijnen
(67) uit Maasbree, wel degelijk mogelijk. “We hebben persoonlijk contact
opgenomen met de verenigingen”,
vertelt Piet. “Dat is toch fijner als je
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je enthousiasme wil overbrengen.
En je merkt ook dat de animo groeit.
Afgelopen jaar is er veel aandacht
geweest voor de plasticsoep in de
oceanen en de regelgeving vanuit de
Europese Unie over wegwerpplastic.
Afval is een hot item.”
Ver van huis gaan om op te ruimen, is helemaal niet nodig, vertellen
de drie schoonmakers. Kim wandelt regelmatig en komt met haar
(gast)kinderen vaak bij speeltuintjes.
“Ik raapte dan vaker iets op om het
weg te gooien. Volgens mij heb je
twee keuzes als je rommel ziet liggen: oprapen of laten liggen. Dus dan
ruimde ik het maar op. Maar overal
zie je afval liggen en dan denk je bij
jezelf: dit zet geen zoden aan de dijk.
Je ziet ook steeds meer liggen, omdat
je er op let. Dat frustreert.”
De gemeente toonde initiatief
en bracht mensen zoals Kim samen.
Tijdens een bijeenkomst in juni kwamen zo’n twintig mensen bij elkaar
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. “Wethouder Paul Sanders
was daar ook bij”, vertelt Piet. “Hij liet
weten blij te zijn met de opruimacties
en zei dat de gemeente graag wilde
helpen.” Uit de bijeenkomst ontstond
een burgerinitiatief dat onder de naam
Peel en Maas Schoon in september de
eerste actie organiseerde.
De eerste actie was tijdens de
World Cleanup Day. Rob Custers was
vanaf dag één betrokken en vertelt
over de opkomst bij de eerste actie.

“Er kwamen veertig vrijwilligers opdagen. Daarmee waren we blij verrast.”
Daaruit bleek dat er genoeg animo is,
vertelt Rob. “Afval staat in de top drie
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ergernissen van mensen. Maar gek
genoeg doet bijna niemand er iets aan.
Met alle publiciteit die er de afgelopen
tijd is geweest, merk je toch dat ook
het zelf opruimen begint te leven.”
De eerste actie bestond uit vrijwilligers van alle leeftijden die, met
een geel hesje aan, op allerlei plekken
afval opraapten en in vuilniszakken
deden. “Zien opruimen, doet opruimen”, vertelt Piet. “Als een gebied
schoon is, zie je toch dat mensen
minder snel hun afval in de natuur
gooien.” Kim: “We kregen veel positieve reacties van mensen. Duimpjes
omhoog enzo. Een enkeling maakte
een grap over taakstraffen vanwege
de hesjes, maar dat kunnen we wel
hebben.” Volgens Rob zitten er meer
goede kanten aan het opruimen.
“Je bent gezellig samen bezig en je
bent buiten in de natuur. Verder geeft
opruimen altijd een fijn gevoel. Je ziet
wat je doet. Ook als je er later een
keer voorbij komt.”
Het burgerinitiatief richtte ook
werkgroepen op die zich met allerlei
verschillende zaken bezighouden. Rob,
Piet en Kim kwamen in de werkgroep
die zich focuste op de volgende actie.
Die vindt plaats in de week na vrijdag 15 maart. Op zaterdag 23 maart
is namelijk de Landelijk Opschoondag.
De werkgroep benaderde verenigingen en in alle elf dorpen van Peel
en Maas werd een groepje mensen
gevonden dat zich in gaat zetten.

“Alleen al met de verenigingen
komen we op een vrijwilliger of tweehonderd uit”, vertelt Rob. “En we hopen
dat nog meer mensen zich links en
rechts gaan aansluiten zodra ze over de
actie horen. Volgend jaar kunnen we
weer andere verenigingen vragen en
hopelijk blijven de vrijwilligers hangen. Zo spreidt het initiatief zich als een
olievlek uit. We denken dat we meer
dan één zeecontainer nodig hebben
om alle vuilniszakken kwijt te kunnen.”
Volgens Rob is het ook maar een kleine
groep die vervuilt. “De meeste mensen willen een opgeruimde leefomgeving. Maar 5 procent van de mensen
gooit afval in de natuur. Als de overige
95 procent opruimt, blijft er weinig liggen.”
Naast de opruimacties is het burgerinitiatief ook bezig met bewustwording bij mensen, voorlichting
van ondernemers en het verzamelen
van gegevens om door te geven aan
de gemeente en andere instanties.
“Dat doen we om een opgeruimd Peel
en Maas te krijgen”, aldus de drie vrijwilligers. “Maar de echte oplossing
ligt bij producenten en de overheid.
Statiegeld op blikjes en sigarettenpakjes zetten bijvoorbeeld. Maar voor nu
gaan we zelf aan de slag hier in onze
eigen gemeente.”
Kijk voor meer informatie en om
aan te melden op de Facebook-pagina
van Peel en Maas Schoon of op
www.peelenmaasschoon.nl
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Verkiezingen 20 maart

Waarom stemmen voor het waterschap?
Er kan op woensdag 20 maart niet alleen gestemd worden voor de Provinciale Staten, maar ook voor het
waterschap. In 2015 vond 60 procent van de mensen het geen reden om naar de stembus te gaan. Bij veel mensen leeft onduidelijkheid over wat het waterschap doet en waarvoor gestemd kan worden. Patrick van der
Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg, geeft tekst en uitleg.

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid,
de provincies en de gemeenten.
In Nederland zijn er sinds vorig jaar
21 waterschappen. Ter vergelijking:
in 1950 waren dat er nog 2.600. Het
gebied wordt mede bepaald door de
provinciegrenzen, maar vooral door
hoe de stroomgebieden van rivieren
en afwateringsgrenzen lopen. Peel
en Maas valt onder het Waterschap
Limburg, dat precies overeenkomt met
de provinciegrenzen.

Ouder dan de
provincie
“Het waterschap is een zeer oud
overheidsorgaan. Het stamt uit de
elfde eeuw en is bijvoorbeeld ouder
dan de provincie”, stelt Van der
Broeck. Het waterschap zorgt voor het
waterbeheer in een bepaald gebied
zodat men genoeg en schoon water
heeft. Ook het beschermen tegen te
veel water is een belangrijke taak.
Voorbeelden van taken die het waterschap uitvoert, zijn het regelen van de
waterstand, het zuiveren van afvalwater, het beheren van dijken, het beheren van natuur in en aan het water en
het controleren van de kwaliteit van
het zwemwater.
De afgelopen jaren zijn er voldoende gebeurtenissen geweest waaruit volgens Van der Broeck het belang
van het waterschap blijkt. “In 2014
heeft een gedeelte van America onder
water gestaan. In 2016 is er voor ruim
200 miljoen euro schade geleden door
heftige regenval. Het meest recente
voorbeeld dateert van de zomer van
2018 waar we te maken hadden met
een enorme droogte. Het waterschap
heeft dan een belangrijke taak deze
problemen het hoofd te bieden”, aldus
Van der Broeck. Het waterschap heeft
dus een belangrijke taak, maar de
vraag blijft waar en op wie er gestemd

kan worden. Een waterschap wordt
bestuurd door een algemeen bestuur
en een dagelijks bestuur. Het algemeen
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven
en beheerders van natuurterreinen.
De functie van het algemeen bestuur
is het vaststellen van het beleid en het
controleren van het dagelijks bestuur.
Zij worden om de vier jaar gekozen,
de verkiezingen op woensdag 20 maart
gaan dus over het algemeen bestuur
van het waterschap. In Limburg telt het
waterschap dertig leden.
Het dagelijks bestuur van een
waterschap bestaat uit de dijkgraaf en
een aantal andere leden en komt voort
uit het algemeen bestuur. Dit bestuur is
verantwoordelijk voor de voorbereiding
en uitvoering van het beleid van het
waterschap. De functie van een dijkgraaf is te vergelijken met die van een
burgemeester. De regering benoemt
een dijkgraaf voor een periode van
zes jaar. Van der Broeck is op 1 januari 2017 benoemd tot dijkgraaf van het
waterschap Limburg. “De functie bevalt
me uitstekend. Met name dat we met
onze inzet stapjes kunnen zetten om
beter om te gaan met de klimaatverandering stemt me tevreden”, vertelt Van
der Broeck.

‘Taak waterbeheer
te belangrijk’
Opvallend is dat niet alle dertig leden vrij verkiesbaar zijn, maar
dat er negen ‘geborgen zetels’ zijn.
“Dit zijn zetels die vooraf vergeven
zijn aan afgevaardigden van belangenorganisaties zoals de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO), Kamer
van Koophandel (KvK) en natuurbeheerders. Van de activiteiten van het
waterschap vindt 70 procent plaats
op agrarische gronden. Het is daarom
van belang dat er een representatieve

afspiegeling is bij de leden”, aldus Van
der Broeck. Er wordt dus gestemd voor
21 zetels.
In 2015 werden de waterschapsverkiezingen voor het eerst samengevoegd met die van de Provinciale
Staten. De opkomst steeg daarmee
van 24 procent naar 40 procent in
2015. “We gaan ervoor dat het aantal
stemmen dit jaar gelijk is met de verkiezingen voor de Provinciale Staten”,
zegt Van der Broeck. Er gaan stemmen op voor het afschaffen van het
waterschap als apart overheidsorgaan.
‘We houden toch ook geen aparte verkiezingen voor de zorg, onderwijs of
sport?’ zijn vragen die gesteld worden.
Van der Broeck: “Het waterschap heeft
een zeer belangrijke functie. Er wordt
bijvoorbeeld in Limburg ieder jaar
150 miljoen kubieke meter rioolwater
gezuiverd. Het zou geen goede zaak
zijn wanneer je voor dit soort zaken
moet gaan concurreren met bijvoorbeeld het aanleggen van een weg.
De taak van het waterbeheer is daarvoor te belangrijk. Ik begrijp goed dat
we ons er niet allemaal van bewust
zijn, maar het raakt ons allemaal.”
Daarnaast zouden veel besluiten unaniem genomen worden en is
er weinig politieke discussie ten aanzien van de beleidsvoering. “Dat is
misschien zo, maar bij de Provinciale
Staten is dat niet anders. Laat het bij
ons 15 procent zijn van alle zaken
waar politieke discussie over is, maar
het is daarom niet van minder belang.
Partijen hebben zeker andere invalshoeken over de manier waarop het
beleid rondom waterbeheer vormgegeven moet worden”, stelt de dijkgraaf.

‘Wie niet stemt, moet
ook niet zeiken’
De campagne richt zich dit jaar op
jongeren. Van der Broeck: “Jongeren
zijn zich steeds meer bewust van de

klimaatverandering en maken zich zorgen om de toekomst. Kijk maar naar de
demonstraties onlangs plaatsvonden
in Den Haag. Door middel van onder
meer radiospotjes en posters willen we
de aandacht trekken. ‘Wie niet stemt,
moet ook niet zeiken’, zo luidt de slo-

gan van de campagne. Van der Broeck
hoopt dat veel mensen de gang naar
de stembus gaan vinden. “Door te gaan
stemmen laat je zien dat je waterbeheer en klimaatverandering belangrijk
vindt en kun je direct invloed uitoefenen op het beleid.”

ZATERDAG 16 MAART
20.00 UUR
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SPORT- EN EVENEMENTENCENTRUM

PANNINGEN

Vrijdagavond 22 maart
Een avond bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme
met leuke spellen, knutselwerkjes, een dansworkshop en een
echte catwalk! Spellenkaarten zijn nu al verkrijgbaar, OP = OP!
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Bijzondere Bouwwerken
10

Sint-Jacobus de Meerderekerk Egchel

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Zoals
de Sint-Jacobus de Meerderekerk in Egchel, die pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam en symbool
stond voor de zelfstandigheid van Egchel als parochie en gemeenschap.

men uiteindelijk in maart 1947 om
de kerk te bouwen op de grond van
Egchelnaar Pierre Naus. De Egchelse
bevolking hielp mee met het opknappen van de straat waarlangs de kerk
kwam te liggen. Door middel van
donaties, regionale collecties en
geldinzamelingen kwam er genoeg
geld ter beschikking om de bouw te
realiseren. Rector Thomassen zamelde
via zijn contacten in de hele regio geld
en materialen in voor de kerk. De bisschop van Roermond voerde de eerste
steenlegging uit op 18 januari 1948.
De kerk werd op zondag 1 augustus
van datzelfde jaar nog ingezegend
door deken Jaspers, na een bouwperiode van in totaal acht maanden.

Ondergelopen kelder
en nat kerkhof

De informatie over de Egchelse
kerk is verkregen uit het boek
‘Van Achell tot Egchel’, geschreven
door Egchelnaar Henk Thiessen.
De wens naar onafhankelijkheid leefde al in Egchel vanaf de
twintiger jaren van de vorige eeuw.
Egchelse kinderen gingen in die
tijd namelijk in Helden-Dorp naar

school, maar omdat de locatie van de
nieuwe Odaschool veranderde, moesten
de kinderen vanuit Egchel een kwartier langer lopen. Dit zorgde ervoor dat
Egchel er naar verlangde een zelfstandige parochie te worden. Het duurde
echter nog tot 1945 voordat er groen
licht kwam voor het bouwen van een
kerk en school in het dorp. Meteen werd

een stichtingscomité opgericht en het
hele dorp hielp mee met het inzamelen
van geld voor het pastoorsfonds. Zo kon
Egchel in 1946 benoemd worden tot het
rectoraat Sint Jacobus, ter nagedachtenis aan de Egchelse priesterzoon kapelaan Jac Naus.
Na vele bestuursvergaderingen
over de locatie van de kerk, besloot

De kerk werd eenvoudig gehouden, wat onder meer te merken was
aan de kelder, waar wateroverlast is
geweest. De lekkende kelder is tot
in de jaren 80 het meest besproken
onderdeel van de kerk geweest, zo
merkt Henk Thiesen op in zijn boek.
Het was zelfs zo erg dat schoolkinderen er soms wel drie keer per dag
water uit moesten scheppen. In de
jaren 60 kwam er een pomp om het
water weg te pompen, maar pas zo’n
tien jaar later werd de kelder echt
waterdicht gemaakt.
De kelder werd tijdens een restauratie in de jaren 70 opnieuw
ingericht als repetitie- en vergaderlokaal. Verder werden onder andere
tegelvloeren vernieuwd, glas-in-

lood-ramen hersteld, plafonds
gerepareerd en de verlichting en
bedrading vernieuwd. Niet alleen
de kelder van de kerk, maar ook
het kerkhof had te kampen met
wateroverlast. De grafheuvels werden namelijk in 1981 vlak gemaakt
en vanwege de hoge kosten
werd toen afgezien van drainage.
Een jaar later besloot men toch
iets te doen aan het natte kerkhof.
Het drainagesysteem kwam er alsnog, maar om kosten te besparen,
werden de werkzaamheden zelf
verricht.
Het meest karakteristieke van
de Egchelse kerk is volgens Henk
Thiesen misschien wel de muurschildering achter het altaar, die in 1951
voor een bedrag van 1.000 gulden
werd gemaakt door H. Schoonbrood.
Het is een afbeelding van Maria en
Johannes, die aan weerszijden van
het kruis geschilderd zijn met daaronder twee groepen mensen en
boven het kruis twee musicerende
engelen.
De kerk kent al sinds 1947
een eigen kerkkoor, dat in eerste
instantie uit 24 mannen bestond.
Pas 25 jaar later werd ook een
dameskoor opgericht en de koren
werden later samengevoegd tot een
gemengd zangkoor. Ook is er even
een kinderkoor geweest, dat in
1985 tien jaar bestond, maar enkele
jaren later werd opgeheven omdat
het verlegen zat om nieuwe leden.
Bron tekst + foto: Van Achell tot
Egchel, Henk Thiessen, hoofdstuk 6,
pagina 133 tot 153

Brand in loods Helden
De Panningse brandweer is maandag 11 maart uitgerukt voor een uitslaande brand in een landbouwloods aan de Zandberg in Helden. Even na 18.00 uur werd er melding gemaakt van de brand en
werden naast brandweer Panningen ook de korpsen van Maasbree en Kessel opgeroepen om het
vuur te bestrijden. In de loods stonden landbouwvoertuigen gestald. Een uur na de eerste melding
werd het sein brandmeester gegeven. De brand beperkte zich uiteindelijk tot de voorzijde van de
loods. De rest van het gebouw liep rook- en waterschade op. De bewoners werden in veiligheid
gebracht en er raakte niemand gewond. (Foto: Jordy Strijbos)
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Project Vossenberg krijgt
geld van provincie
Het project om de kazematten bij de Vossenberg in Meijel op te knappen, krijgt een bijdrage van provincie
Limburg. Het Meijelse initiatief krijgt een subsidie van 26.000 euro van de provincie om het opknappen van de
verdedigingsbouwwerken te realiseren. Gedeputeerde Hubert Mackus kwam op vrijdag 8 maart naar de
Vossenberg om de bijdrage bekend te maken bij de initiatiefnemers.

Tweede marathon
voor goede doel

Het opknappen van de kazematten bij de Vossenberg maakt deel uit
van het project Vesting en Belfort
de Vossenberg. Onderdeel van dat
plan is, naast het opknappen van de
kazematten, om een uitkijktoren te
realiseren in het gebied. Het idee
is afkomstig van Netwerk Natuur &
Recreatie van Dorpsoverleg Meijel dat
ook de totstandkoming op zich neemt.
De kazematten maken deel uit van
verdedigingslinie de Peelraamstelling
en zijn Rijksmonumenten.
De provincie besloot om in het
kader van 75 jaar bevrijding geld toe
te kennen aan het project. De initiatief-

nemers willen laten zien wat er wel of
juist niet gebeurd is in 1940 en in 1944
bij de slag om Meijel. Eén van de zaken
die de initiatiefnemers willen vertellen,
is het verhaal van David McKellar. CDA
Limburg, initiator van de komst van
de gedeputeerde naar Meijel, schrijft
dat McKellar een Schotse soldaat uit
de Highlands was, die tijdens zijn weg
door de Peel bezweek aan zijn verwondingen in het veldhospitaal in het voormalige klooster van Meijel.
Naast gedeputeerde Mackus
was ook Marlou Absil, tweede op de
lijst van het CDA voor de Provinciale
Statenverkiezingen, aanwezig in Meijel.

Ze gingen, samen met een delegatie van CDA Peel en Maas, in gesprek
met de initiatiefgroep en leden van
Dorpsoverleg Meijel over het project.
De subsidie vanuit de provincie
is afkomstig uit het potje dat gereserveerd is voor projecten die te
maken hebben met 75 jaar bevrijding.
Provincie Limburg maakte maandag
11 maart bekend dat het vanwege het
grote aantal aangemelde projecten
een extra bedrag van 1 miljoen euro
aan subsidies voor 75 jaar bevrijding
ter beschikking stelt. Het oorspronkelijke bedrag stond op 1,2 miljoen euro.
(Foto: Nederweert24)

Samen met de 35 andere lopers van Team KiKa NL heeft
Panningnaar Ricardo Geeraets op zondag 3 maart de marathon
van Tokio voltooid. Daarmee haalde het team in totaal
278.072 euro op voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), dat
het geld gebruikt voor de ontwikkeling van het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie. De Panningnaar wil de zes grootste marathons ter wereld, de Big Six, voltooien om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. In 2017 liep hij de
marathon in New York uit. De derde en volgende hardloopwedstrijd op de lijst is die van Chicago in oktober.

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die
wekelijks 200 ton champignons machinaal oogst voor de
verwerkende industrie. Gedrevenheid is het sleutelwoord tot
succes van deze onderneming. Er wordt gewerkt in een open,
persoonlijke en gemoedelijke werksfeer. Het enthousiaste en
betrokken team bestaat uit een vijftal vaste medewerkers en
oproepkrachten.
Wij zijn op zoek naar een:

Wethouder betreurt
verwarring
hoogspanningsijnen

Teeltmedewerker

Wethouder Paul Sanders betreurt de verwarring die is ontstaan na zijn overleg met de
Hoogspanningswerkgroep van Kessel en Kessel-Eik. De werkgroep die de hoogspanningskabels in de dorpen
onder de grond wil verplaatsen, stuurde een brief aan de fractievoorzitters waarin het de zorgen en teleurstelling uitte over de houding van de gemeente en de voortgang. De wethouder sprak over het onderwerp na vragen vanuit het CDA.

Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de champignonteelt/agrarische sector.
• Je hebt technisch inzicht en handigheid met machines.
• Je bent betrokken en enthousiast.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Je bent communicatief en goed in staat om in teamverband te werken.

“Wij staan welwillend tegenover
verkabeling, maar de noodzakelijkheid moet wel aangetoond worden”,
liet wethouder Sanders weten tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
12 maart. “Vijf miljoen euro is veel
geld en we moeten zeker weten dat
dat goed besteed wordt”, refereerde
Sanders aan de gemeentelijke kosten
die verkabeling, het onder de grond
stoppen van de hoogspanningslijnen,
waarschijnlijk met zich meebrengt.
De werkgroep die belast is met
het onderwerp liet vorige week in de
HALLO weten het beu te zijn steeds
te moeten wachten. Het CDA stelde
vragen aan het College van B&W naar
aanleiding van de commotie die ontstond. Volgens het CDA werden tegenstrijdige berichten verspreid over het

standpunt van het college ten opzichte
van verkabeling. Daarop reageerde de
wethouder met zijn uitspraak dat het
college welwillend staat tegenover
het plan, maar dat ze wil wachten
op een onderzoek dat het ministerie
momenteel laat uitvoeren en op een
antwoord van netbeheerder TenneT
over wat de kosten zijn en of het meegenomen zou kunnen worden in het
aanpassen van het verouderde tracé in
Kessel en Kessel-Eik. “Daarna gaan we
weer in gesprek met de werkgroep.”
Sanders: “Ik begrijp dat u vindt
dat het allemaal lang duurt, maar
naast de hoge kosten hebben we
ook te maken met veel verschillende partijen”, reageerde de wethouder op de vragen van het CDA.
“Hoogspanningskabels verplaats je

niet zomaar. De Rijksoverheid, TenneT,
de provincie en grondeigenaren waar
de kabels komen moeten allemaal
betrokken worden. Zelfs als we vandaag een besluit nemen, gaat het nog
jaren duren voordat er iets gebeurt.
De werkgroep weet dat en is daar
teleurgesteld over, dat begrijpen we.
We betreuren het nu dat er verwarring
is ontstaan. We hadden beter samen
met de werkgroep een verslag naar
buiten konden brengen. Dat is een
leerpunt voor de volgende keer.”
CDA Peel en Maas liet weten het
college de kans te geven een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen via
TenneT. Als dat op korte termijn niet
gebeurt, wil het CDA via een motie het
college alsnog de opdracht geven een
onderzoek aan te vragen.

Wat ga je doen?
Als teeltmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het machinaal
oogsten, sorteren en beoordelen van de champignons middels een
automatische oogstlijn. Andere teeltwerkzaamheden bestaan o.a. uit
het vullen van de teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het
reinigen van cellen en machines.

Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige fulltime baan voor 40 uur per week.
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch en enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventueel met motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl
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Jongste
raadslid van
Nederland
Ebie Peeters uit Maasbree is tijdens de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag
12 maart officieel benoemd tot raadslid van CDA
Peel en Maas. De 18-jarige is nu het jongste
raadslid van Nederland. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kreeg de
Maasbreese 228 voorkeursstemmen, waarmee ze
een zetel veroverde in de gemeenteraad.
Omdat ze toen nog minderjarig was, werd haar
plek in de gemeenteraad tijdelijk ingenomen
door partijgenoot Hans Vaessen. Van hem werd
dinsdag afscheid genomen. (Foto: tien+)

Komremmer Roggelseweg al aanbesteed
Er wordt een komremmer op de Roggelseweg in Helden geplaatst en
de komgrens wordt opgeschoven om de weg verkeersveiliger te maken.
De gemeenteraad van Peel en Maas ging dinsdag 12 maart akkoord met
de maatregelen, maar zat er voor spek en bonen bij. Het plan is door de
provincie namelijk al in gang gezet.
Nadat aanwonenden van de
Roggelseweg (Theo Geurts en Maarten
Bruijnen) spreekrecht hadden gekregen en de vijf gemeenteraadspartijen
hun gedachten over de plannen
nogmaals deelden, kwam wethouder
Paul Sanders met verrassend nieuws.
“Waar eerst onzekerheid was over de
financiering van het plan, is de situatie
de afgelopen twee weken plots
helemaal veranderd”, aldus de wethouder. “Een ontwikkelaar uit Den
Bosch heeft aangegeven de kosten
met de provincie te willen delen en
heeft de aanbesteding meteen in
gang gezet bij de uitvoerende partij.
De eerste uitvoeringswerkzaamheden
zijn zelfs al begonnen.”
Een komremmer is een verhoogd
stuk tussen twee rijbanen die de weg
voor automobilisten optisch smaller

maakt, zodat die geneigd zijn af te
remmen. De werkzaamheden worden volgens Sanders echter stopgezet. Dit omdat er vergunningen nodig
zijn die nog niet bij de gemeente
zijn aangevraagd. “Deze hebben te
maken met tijdelijke verkeersmaatregelen die genomen moeten worden
en met het verplaatsen van de komgrens, waarvoor de gemeente nog
haar goedkeuring moet geven. Zo’n
vergunningaanvraag duurt meestal
veertien weken.” Het aanleggen van
de komremmer gebeurt volgens de
wethouder dan ook voor of net na de
zomervakantie. Sanders gaf aan zelf
ook verrast te zijn door het nieuws.
Raadslid Frits Berben van PvdA/
GroenLinks was niet onder de indruk
van de voortvarendheid van provincie Limburg, hoewel die beheerder is

van de Roggelseweg (N562). “Ik vind
het een rare gang van zaken dat het
raadsbesluit nog moet worden genomen, maar alles al in gang is gezet.”
Ook CDA-raadslid Vivian Moonen was
niet gecharmeerd van de stappen van
de provincie. “Het is een weg in onze
gemeente en ik begrijp dat die van de
provincie is, maar ik zie het niet zitten om lijdzaam toe te kijken wat er
nu gaat gebeuren. Ik wil de wethouder met klem vragen bij de provincie

na te gaan wat er nog mogelijk is.”
Joep Hermans van Lokaal Peel&Maas
en Peter Craenmehr van AndersNu
gaven aan weinig vertrouwen te hebben in de plannen van de provincie.
Het verplaatsen van de komgrens, een paar honderd meter van
Helden af, kon wel op goedkeuring
van de raad rekenen. Hierbij wordt
de bebouwde komgrens opgeschoven, waardoor automobilisten eerder
de 50-kilometerzone binnenrijden.

De partijen pleitten bij de wethouder
daarom voor aanvullend onderzoek
door de provincie om in de toekomst
meer maatregelen te nemen die de
verkeersveiligheid verhogen van de
Roggelseweg en de Molenstraat in
het verlengde daarvan. “Ik ga uw
bezorgdheid over de verkeersveiligheid bij de provincie kenbaar maken”,
aldus Sanders. Er volgen nog gesprekken over de verkeersveiligheid van de
wegen.

Oh, zit dat zo!

Verruiming btw-vrijstelling:
Duurdere Sport
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Per 1 januari 2019 is de vrijstelling in de btw voor het “Gelegenheid
geven tot Sport” als gevolg van een uitspraak van de Europese rechter
verruimd. Dat betekent dat (niet-commerciële) sport voortaan vrijwel
altijd vrijgesteld is van btw. Je zou verwachten dat dit leidt tot lagere
prijzen, maar dat is waarschijnlijk niet het geval.

Vier generaties
De 99-jarige overgrootoma mevrouw Gorts-Berben uit Meijel
mocht 12 januari haar twintigste achterkleinkind verwelkomen.
Toen werd Jimmi geboren, de dochter van Nicky Luiten uit Venhorst.
Ook oma Rudy Luiten-Gorts woont in Meijel. De vier generaties
werden onlangs samen op de foto gezet.

In het verleden kon, mits goed
gepland, de exploitatie van een
sportcomplex onder de btw-heffing
worden gebracht. Dat betekent dat
de verhuur van het complex aan
bijvoorbeeld sportverenigingen
belast was met het lage btw-tarief
van (toen nog) 6 procent. Hoewel
dit op zichzelf kostenverhogend
werkt, betekent dat ook dat de
btw op de exploitatiekosten, denk
aan onderhoud en reparaties,
verwarming en bijvoorbeeld
inhuur van personeel, kan worden
teruggevraagd.

Deze kosten zijn meestal belast
met 21 procent btw, per saldo
betekende dit dat vaak meer btw
terug gevraagd kon worden dan
diende te worden afgedragen.
Dat de huur meestal laag
(gesubsidieerd) is in relatie tot de
kosten van instandhouding van het
complex speelt hierbij natuurlijk ook
een rol.
Dat speelt temeer bij nieuwbouw
van een sportaccommodatie.
De bouw van een sportcomplex
met zwembad voor 10 miljoen euro
wordt zo 2,1 miljoen euro duurder als
de btw op de bouwkosten niet kan
worden teruggevraagd. Als er geen
extra subsidie is zullen deze kosten
doorberekend moeten worden aan de
gebruikers wat zal leiden tot hogere
huren voor de gebruikers.

Om de pijn wat te verzachten is
er bij wijze van overgangsregeling
een landelijke subsidie ingevoerd
voor de nieuwbouw en verbouw van
sportaccommodaties. Deze is echter
tijdelijk en heeft een maximaal
subsidieplafond. De aanvragen die
voor 2019 zijn gedaan overtreffen
nu al het plafond.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Co-eigenaarschap en bestemmingsplan

PvdA/GroenLinks blijft kritisch op verkoop
recreatiepark BreeBronne
Voor politieke partij PvdA/GroenLinks is nog niet duidelijk wat de verkoop van recreatiepark BreeBronne aan
Hermans Groep betekent voor het deel waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Daarom zijn er door de partij
nogmaals vragen gesteld aan het College van B&W van gemeente Peel en Maas. Volgens wethouder Paul Sanders
zijn de opbrengsten van de huisvesting nodig voor de investering in het recreatiepark.
Kort nadat in februari bekend werd
gemaakt dat recreatiepark BreeBronne
in Maasbree over zou worden geno-

men door de Hermans Groep, stelde
de gemeenteraadspartij hierover vragen aan het College van B&W van Peel

Wind zorgt voor
problemen
Een herfststorm trok op zondag 10 maart, normaal gesproken het
begin van de lente, over Limburg. Bomen waaiden met wortel en al uit de
grond, dakpannen vlogen van de daken af, verkeersborden kiepten om en
reclameborden en -zeilen werden uit hun frame gescheurd. De brandweerkorpsen van Peel en Maas beleefden zodoende een drukke zondag. Op de
sportvelden was de wind ook te merken. Diverse wedstrijden werden
afgelast of gestaakt.

en Maas. De partij kan de verkoop van
het recreatiegedeelte van BreeBronne
niet rijmen met afspraken die zo’n
vijf jaar geleden zijn gemaakt tussen
BreeBronne en de gemeente.
Door de verkoop zouden het recreatiegedeelte en het gedeelte waar
de huisvesting van arbeidsmigranten
ligt van elkaar losgekoppeld worden,
stelt PvdA/GroenLinks. Die gronden
zouden daarom volgens de partij op
papier een nieuwe bestemming moeten krijgen; één voor recreatie en de
ander voor huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens wethouder Paul
Sanders is er altijd sprake geweest
van loskoppeling, stelde hij tijdens
de raadsvergadering op dinsdag
26 februari. “Het gaat om twee ver-

schillende bedrijven: Work and Stay en
BreeBronne. De grond die de bedrijven gebruiken, hebben in 2014 ieder
een eigen bestemming gekregen die
iets zegt over hun functie: huisvesting
van arbeidsmigranten en recreatie.”
Omdat met de wisseling van eigenaren van BreeBronne niets verandert
aan de functie van het recreatiepark,
hoeven er geen nieuwe bestemmingsplannen te worden vastgesteld, volgens de wethouder.
Beide bedrijven hebben dezelfde
eigenaren: Frank en Lottie van
Gerven. Zij doen nu enkel afstand van
BreeBronne bv en gaan verder met
Work and Stay. Echter blijft Work and
Stay na de verkoop co-eigenaar van
het recreatiepark, volgens Sanders.
Dit omdat de inkomsten van de
huisvester al jaren worden gebruikt
om het recreatiepark te revitaliseren, ofwel nieuw leven in te kunnen
blazen. Volgens wethouder Sanders

blijft dat zo wanneer de verkoop van
het recreatiepark aan Hermans Groep
rond is en gaan de huidige en nieuwe
eigenaren een co-eigenaarschap aan.
“Het recreatiepark revitaliseren is
nog steeds het doel”, aldus Sanders.
“De huisvesting van arbeidsmigranten is een belangrijke financiële drager van de nieuwe plannen die een
behoorlijke investering vragen.”
PvdA/GroenLinks vreest daarnaast dat de nieuwe plannen voor
BreeBronne er in de toekomst voor
gaan zorgen dat er meer verkeer door
het gebied komt. De partij vraagt
zich daarom af hoe het college de
wegen (infrastructuur) in de omgeving
hiervoor geschikt denkt te maken.
Ook wil ze weten of dit met bewoners
wordt overlegd en wie de kosten gaat
dragen als er aanpassingen worden
gedaan aan die infrastructuur.
Het college neemt de vragen in
behandeling.

Mishandeling in Helden
Tijdens de carnavalsdagen heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Molenstraat in Helden. In de
nacht van zondag 3 op maandag 4 maart werd een persoon mishandeld door waarschijnlijk vier anderen, zo
schrijft Politie Peel en Maas op Facebook.
De mishandeling vond plaats ter
hoogte van de kruising tussen de
Pastoor Knippenberghstraat en de
Molenstraat in Helden. Volgens het
slachtoffer was een groepje van vier
jongens verantwoordelijk voor de
mishandeling, zo schrijft de politie.
“Het zou gaan om vier jongens,

De brandweermannen en -vrouwen werden in de middaguren opgeroepen om allemaal naar de kazernes
te komen vanwege de procedure
storm- en wateroverlast. De korpsen
waren vervolgens op diverse plekken
bezig met het weghalen van omgewaaide bomen of onveilige situaties
aan te pakken.
In de Heldense Bossen waaiden
verschillende bomen om. Bij restaurant De Belaeving aan de Neerseweg
viel een boom om die de zandweg
aan de zijkant van het restaurant
richting de parkeerplaats blokkeerde.
“Voor even was de Belaeving niet
bereikbaar”, schreef het restaurant

op Facebook. “Maar de brandweermannen van Peel en Maas waren
snel ter plaatse.” Iets verderop op de
Neerseweg lag eveneens een boom
over de weg. Ook die werd opgeruimd
door de brandweer.
Veel voetbalwedstrijden werden op zondag al uit voorzorg afgelast. SV Panningen moest uit bij
TSC in Tegelen wel beginnen, maar
na 10 minuten werd de wedstrijd
gestaakt vanwege de wind. MVC’19
uit Maasbree, VV Helden en VV Baarlo
voetbalden hun duels wél. Helden
en Baarlo wisten te profiteren van
de wind en wonnen, MVC’19 ging in
eigen huis ten onder.

onder wie een persoon op een
scooter”, aldus politie Peel en Maas.
“Een van de daders is 1.75 meter
groot, heeft een blanke huidskleur,
blond kort stekelhaar, mager postuur
en droeg een donkerkleurige jas.
Een van de andere daders droeg een
roodkleurige jas.”

De mishandeling vond plaats
tussen 04.00 en 04.30 uur.
De politie vraagt mensen die iets
gezien of gehoord hebben van
het strafbare feit, zich te melden.
Dat kan door te bellen naar
0900 88 44 of een privébericht te
sturen via Facebook.

HALLO in Barcelona
Twan Verhaegh uit Panningen verraste zijn zoon Kest afgelopen jaar rond de feestdagen met een
weekendje Barcelona. Zijn zoon zou zo kort voor de feestdagen geen vrij mogen pakken. “Maar toen
ik zijn baas uitlegde dat ik mijn zoon wilde verrassen, was het meteen een dikke ja”, laat vader
Twan weten. “Zijn droom was ooit een wedstrijd van Barcelona bij te wonen en Messi te zien
spelen.” Die droom werd werkelijkheid en in de rust nam een fanatieke Spaanse supporter een foto
van de vader en zijn zoon.
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Hoop is een lichtje in je hart,
dat vandaag moed geeft en morgen kracht.

Toos Groetelaers-Theeuwen
* Beringe, 10 februari 1945

Zaterdag 9 maart is van ons heengegaan
onze lieve mam, schoonmoeder en oma

Mia Bos - Verlinden
echtgenote van

Harry Bos †

† Panningen, 7 maart 2019

Echtgenote van

† Huub Groetelaers

Egchel
Egchel
Egchel

Panningen:
Harm en Wendy
Janske, Guusje

Egchel

Beringe:
Nicole en Léon
Elke, Lise

Egchel

Familie Theeuwen

Kessel

Familie Groetelaers

Egchel
Familie Groetelaers,
Kard. van Rossumstraat 6, 5986 BH Beringe

Het afscheid heeft plaatsgevonden
op woensdag 13 maart in het crematorium te Venray.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Ans en Peter
Marc en Willeke, Manu
Ruud en Josine, Jip
Jos
Ton en Peter
Jim
Henk en Truus
Rick
Peter en Diana
Joël
Kelly en Björn
Kit en Joop
Roger en Ellen, Nika, Sanna, Mae
Maurice en Sharon
Michelle
Lowie en Natasja
Devi
Imke

We hebben dinsdag in besloten kring, naar wens van mam,
afscheid van haar genomen in het crematorium van Venlo.
Onze dank gaat uit naar Dr. Magis en naar de medewerkers van
de Groenling waar ze mam liefdevol verzorgd hebben.

“ut is good gewees”

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Correspondentieadres:
Familie Bos, van Enckevoortstraat 6, 5987 AM, Egchel

Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu een einde
gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte,
die zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, zacht
en kalm van ons is heengegaan onze lieve zus, schoonzus en
tante

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

An van den Broek-Janssen

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

“oos An”

echtgenote van

Jan van den Broek †

Dankbetuiging

* Koningslust, 12 september 1943
† Panningen, 28 februari 2019

Een hand .... een woord .... een kaart .... een gebaar
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Correspondentieadres:
Hay Janssen
Ninnesweg 154
5981 PD Panningen
Naar wens van An hebben we in besloten kring afscheid van
haar genomen in het crematorium te Blerick.

Dankbetuiging

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd tijdens
de ziekte, na het overlijden en bij het afscheid van

Nelly Vercoulen-Beurskens

Uw aanwezigheid bij de bijzondere afscheidsviering was geweldig en hartverwarmend.
Wij danken u daarvoor.
Mia Brummans-Steeghs
Eddy en Renée, Bregje
Willie en Loes
Panningen, maart 2019

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Hartelijk dank hiervoor.
Harry Vercoulen
Maria en Rob
Niels en Lisa
Yannick en Cheryl ♥, Quinn
Hans † en Lilian
Ploni en Jules
Jani

Baarlo
Kessel
Maasbree

Helden, maart 2019

Zonder Piet, pap, opa is alles anders. Het doet
ons goed zoveel kaarten, bemoedigende
woorden, belangstelling en meeleven te hebben ontvangen na het overlijden van

Piet Brummans

tel. 077-3078642

www.vooraltijdbijzonder.nl

Familie Janssen
Madam

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Op 7 maart hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Wim Smolenaars
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.
Gedurende zijn lidmaatschap van bijna 60 jaar heeft hij zich altijd
ingezet voor RKMSV.
Wij wensen zijn familie in deze zware tijd alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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Welkom lief meisje!

Geboren op
11 maart 2019

Norah

en zo 09

GEPLUKT Helie Derks

Dochter van
Roel en Rian Boots
zusje van Quinn en Brent
Heer Walramstraat 3
5995 CJ Kessel

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op
‘klik hier’. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven en meteen de kosten
voldoen.
Steun VC Olympia en koop potgrond
tijdens de grote potgrond-actie op
zaterdag 16 maart van 10:30-14:00
uur in Panningen en Egchel.
www.veld-tuinplanten.nl open
za. van 9.30-16.30 uur. (do. en vrij.
op afspraak) Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. Tel. 06 40 32
71 08 Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
azalea, viburnum, taxus, laurier,
buxusvervangers, bodembedekkers,
vaste pl. e.v.a. tuinplanten.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjaro.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Een fulltime vrijwilliger. Zo is Helie Derks (76) uit Panningen volgens haar man het beste te omschrijven. De geboren Veldense spendeert dan ook
veel van haar tijd aan onder meer de Zonnebloem, het Triduüm Peel en Maas en ze doet vrijwilligerswerk bij zorgcentrum Vincent de Paul. Daarnaast
houdt ze van het tekenen van poppetjes en natuurlijk haar kinderen en kleinkinderen. Deze week wordt Helie geplukt.

Fietsenmarkt zat. 23 maart Op de
Pool, Mariaplein Helden. Verkoop
10.00 uur Fietsen aanbieden 09.00 uur.

Samen met man Hans woont
Helie al bijna 54 jaar in Panningen.
Het echtpaar kreeg drie dochters,
Marie-Anne, Evelyne en Stefanie, die
alle drie lang geleden het ouderlijk
huis verlieten om te gaan studeren.
“Zelf heb ik ook op veel plekken
gewoond. We hebben met ons gezin
in zes verschillende Limburgse dorpen
gewoond.” Toen ze met Hans trouwde
en in Panningen kwam wonen, bleef
ze hier hangen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op
‘klik hier’. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven en meteen de kosten
voldoen.
Zaterdag 16 maart grote
potgrondactie VC Olympia! Van 10:3014:00 uur komen wij langs de deur in
Panningen en Egchel. Steun VC Olympia
en koop uw potgrond van ons.

PUZZEL

Zaterdag 16 maart bij Café Pierke
Goud van Oud met The Sparks.
Aanvang 21:00 uur.
Voorjaarsreiniging. Diverse
behandelingen; milde reiniging.
www.maybodycare.nl
Hulp gezocht voor tuinonderhoud
in Panningen. Ca. 4 uren per week.
06 22 20 30 62.
Te koop jonge leghennen
diverse kleuren. Alleen op afspraak.
R Hermans Vlasstraat 10 Grashoek.
077 850 26 97.
Vakantiehuis te huur Guardamar del
Segura, Costa Blanca. 4 pers, strand op
300mtr. Vliegveld Alicante op 35km
Info frans.huijs@home.nl
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op
‘klik hier’. Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven en meteen de kosten
voldoen.

Haar dochters, en drie
kleinkinderen, hebben inmiddels
hun plek gevonden in Amsterdam,
Rotterdam en Nijmegen. “Eentje
woont naast de Euromast en een
andere kijkt uit over theater Carré.
Ik heb ze laatst nog eens gevraagd
hoe het toch kan dat ‘Limburgse
maedjes’ op die unieke plekken
terecht zijn gekomen.” Het vertrek
van de dochters uit Panningen zorgde
ervoor dat Helie andere manieren

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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ging zoeken om onder de mensen
te blijven. Zodoende rolde ze het
vrijwilligersleven in.

Van handwerkmoeder
naar voorzitter
“Het begon al toen de meiden nog
op de basisschool zaten”, vertelt ze.
“Ik werd handwerkmoeder, werkte in
de bieb van het Bouwens, zat in de
oudercommissie van de basisschool en
kwam uiteindelijk in de medezeggenschapsraad. Dat was in die tijd normaal. Hans maakte lange werkdagen
en ik was huisvrouw. Veel moeders
in die tijd hebben dezelfde weg als
ik gevolgd.” Helie vind het wel jammer dat ze in die tijd geen baan had.
“Een eigen portemonnee en zelfstandigheid was hartstikke leuk geweest.
Maar het is wel de aanleiding geweest
om meer vrijwilligerswerk te doen en
dat heeft mijn leven heel erg verrijkt.”
Dankzij haar schoonmoeder
maakte Helie kennis met het zangkoor
waar ook mevrouw Van Nisselroy bij
zat. Die was bestuurslid bij het ziekentriduüm. “De voorzitster van het
Triduüm kwam in de gemeenteraad,
waardoor mevrouw Van Nisselroy mij
vroeg op 37-jarige leeftijd voorzitter
te worden van Triduüm Groot Helden.
“Ik was misschien wat jong, maar ik
heb ja gezegd.” Helie is nu nog steeds
(bijna veertig jaar al) voorzitter van
het driedaagse evenement waar ouderen uit inmiddels de hele gemeente bij
elkaar komen om te bidden en gezellig samen te zijn. “Maar dat is alleen
gelukt omdat ik altijd een geweldig
team om me heen heb gehad. We
hebben vertrouwen in elkaar en waarderen elkaars inbreng. Het is nooit een

last geweest.”
Uit het Triduüm kwam ook de
Zonnebloem Peel en Maas voort.
“Samen met onder meer Truus Goutier
en meerdere leden uit de vrouwenorganisaties heb ik dat 34 jaar geleden
opgericht.” Het is volgens Helie een
belangrijke organisatie. “We mogen
ons gelukkig prijzen dat er nog altijd
zoveel vrijwilligers actief zijn om
ontmoetingen voor mensen met een
fysieke beperking mogelijk te maken.”
Zelf is ze ook nog altijd lid, bestuurslid
bezoekwerk en heeft ze 21 jaar lang
de Zonnebloemvakantie mee georganiseerd.
Helie gaat iedere donderdagmiddag naar zorgcentrum Vincent de Paul
in Panningen om daar mee te helpen
als gasten gaan eten. “Het kost mij
zo weinig moeite. Waarom zou ik dan
stoppen?” Helie is ook nog eens heel
creatief. Al sinds haar jeugd tekent
ze met potloden poppetjes op al het
papier wat in haar buurt komt. Als ik
aan het bellen ben, dan ben ik constant
poppetjes aan het tekenen.” Ze heeft
een hele eigen stijl en gebruikt die creativiteit om de programmaboekjes van
zowel de Zonnebloem als het Triduüm
te ontwerpen. Ze is er maar druk mee.
“Ik kan niets uitstellen. Als ik iets in
mijn hoofd heb, moet dat klaar zijn
voordat ik rust heb.”
Met al haar vrijwilligerswerk wil
Helie vooral bereiken dat mensen
meer met elkaar omgaan. “Dat ze er
zijn voor elkaar, in goede en slechte
tijden. Ik heb ervaren hoe fantastisch
het is om bijvoorbeeld goede buren te
hebben. Ik heb weinig familie hier in
de omgeving, maar ik ben wel altijd
omringd geweest door geweldige mensen. Daarom vind ik dat belangrijk.”
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We gaan weer opruimen!

Met de Landelijke Opschoondag krijgt zwerfafval in Peel en Maas extra aandacht. Door verschillende verenigingen wordt in elk dorp een
grote opruimactie georganiseerd. Iedereen kan meedoen aan deze actie.
Baarlo

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Baarlo Leeft!
Zaterdag 23 maart
van 13.30 tot 17.00 uur
Ingweg 7

Stichting Baarlo Leeft doet als “Supporter van
Schoon” mee met deze landelijke actie door op
zaterdag 23 maart een “Baarlo Schoon Event” te
organiseren. Iedereen die Baarlo een ‘sjoeën’ dorp
vindt, kan op die dag een handje meehelpen met
opruimen van zwerfafval.

Grashoek

Organisatie: Jong Nederland
Datum:
Woensdag 20 maart
Tijd:
van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie:
De Brem, Ankerplaats

Jong Nederland Grashoek zal op woensdagmiddag
met de jongste 4 groepen het dorp en een gedeelte
van het bos vrijmaken van zwerfafval.

Kessel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

BV De Oude Kern
Zaterdag 16 maart
van 09.30 tot 16.00 uur
Dorpspomp Markt

Beringe

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

5x Beringen
Vrijdag 15 maart
van 08.00 tot 12.00 uur
BS Onder de Linden

In Beringe nemen vrijwilligers en ’t Greun Daelzicht
tijdens NLDoet diverse gebieden onderhanden,
samen met groep 7 van de BS. Dit jaar staat dat open
voor iedereen in het kader van 5x Beringen.

Meedoen of vragen?
Meld je aan via
peelenmaasschoon@gmail.com

Egchel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jong Nederland
Vrijdag 22 maart
van 18.30 tot 20.30 uur
Blokhut

Een van de spelpijlers van Jong Nederland is
natuurbeleving. Voor Jong Nederland Egchel een
mooie gelegenheid om voor het eerst deel te nemen
aan de Landelijke Opschoondag. Samen gaan we
werken aan een schoon Egchel!

Helden

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jagersvereniging Helden
Zaterdag 23 maart
van 10.00 tot 12.00 uur
Kerkeböske

Geef daarbij aan in welk dorp je wilt
opruimen.
We sturen je een e-mail met meer informatie.

De Heldense jagers vinden het ﬁjn als het er langs de
wegen schoon bij ligt. Op zaterdag 23 maart starten
we om 10.00 uur bij het Kerkeboske in Helden met de
zwerfvuil opruimactie.

Kessel-Eik

Koningslust

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jong Nederland
Zaterdag 23 maart
van 10.00 tot 12.00 uur
Mariaplein

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Natuurpark Vlakbroek
Zaterdag 23 maart
van 09.30 tot 12.30 uur
Natuurpark Vlakbroek

Buurtvereninging de Oude Kern schoont al enkele
jaren het centrum van Kessel op. Dit jaar wordt het
hopelijk een nog grotere actie, want ook niet-leden
mogen meehelpen.

De jeugd heeft de toekomst en wil dat het
zwerfafvalvrij is. Daarom doet Jong Nederland
Kessel-Eik mee aan de landelijke opschoondag .
Hopelijk zijn er nog meer vrijwilligers die mee willen
helpen.

Vanuit het Natuurpark Vlakbroek trekken wij door
Koningslust en daarbuiten om de boel op te ruimen.
In de natuur hoort geen afval. Help mee en geef het
goede voorbeeld.

Maasbree

Meijel

Panningen

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

MVC ‘19
Dinsdag 19 maart
van 09.00 tot 12.00 uur
Sportpark De Driesprong

De vrijwilligersgroep van het 100-jarige MVC’19 gaat
op dinsdagmorgen aan de slag om het buitengebied
van Maasbree op te schonen, te beginnen vanaf het
sportpark.

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dorpsoverleg & Oppe Koﬀie

Zaterdag 23 maart
van 09.30 tot 12.30 uur
Oppe Koﬀie

Meijel wil graag het mooiste en schoonste dorp
van Peel en Maas blijven en doet daarom ook mee
met de opschoondag. Dorpsoverleg en Oppe Koﬀie
hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. Dat is
Peelgeluk voor jou en MeIJel!! Doe mee!

Organisatie: ZijActief
Datum:
Zaterdag 16 maart
Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie:
Manege de Vosberg

De ‘PowerVrouwen’ van ZijActief Panningen stropen
de mouwen op en gaan Panningen opschonen.
Iedereen die wil kan zich hierbij aansluiten. Deze
opruimactie is dus niet alleen voor vrouwen, maar
voor iedereen die zich ergert aan afval op straat.

Zwerfafval behoort tot de top 3 ergernissen van Nederlanders en dus ook in Peel
en Maas. Het leidt tot verrommeling van de straat, het vervuilt de natuur en het
trekt ongedierte aan. In plaats van je daaraan te ergeren, kun je er ook wat aan
doen. Veel handen maken licht werk!

www.peelenmaasschoon.nl
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Lieke Stevens

Regen
Ik had deze hele week
geen enkel idee wat ik nou
eigenlijk zou moeten schrijven voor deze column. Toen ik
afgelopen week naar buiten
keek en zag dat het echt heel
erg hard aan het regenen was,
besloot ik het over al die
vervelende regen te doen die
de laatste week gevallen is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lieke Stevens
15 jaar
Panningen
Het Bouwens

Hoe zou je jezelf in één woord omschrijven?
Als ik mezelf in één woord zou moeten omschrijven, zou dat ‘onhandig’
zijn. Ik zou dit woord kiezen, omdat ik
van mezelf heel onhandig ben. Er gaat
geen dag voorbij, waarin ik niet struikel,
val of mezelf pijn doe vanwege mijn
onhandigheid.
Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is eigenlijk alles
wat met cake te maken heeft. Muffins,
cupcakes, taart en ga zo maar door. Als
het zou kunnen, zou ik die dingen het
liefst elke dag eten.
Wie is je favoriete leraar?
Ik heb niet echt een favoriete leraar,
maar als ik echt zou moeten kiezen,
dan zou ik voor mevrouw Backus gaan.
Ze geeft geschiedenis en kan de stof
vaak ook best goed uitleggen aan ons.
Ook kan ze makkelijk van het onderwerp afdwalen, zodat je soms met de
klas een gesprek hebt met haar over
iets wat eigenlijk helemaal niet met
geschiedenis te maken heeft.
Waar ben je het meest trots op?

Ik denk dat ik het meest trots ben op
dat ik best ver gekomen ben op school.
Vorig jaar had ik best veel moeite met
school bij verschillende vakken, maar ik
heb mezelf toch naar vier vwo weten te
krijgen. Daar ben ik, als ik zo terugkijk,
best trots op.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
tijd van december of anders de tijd zo
rond april en mei. In december heb je
namelijk alle gezellige feestdagen zoals
kerstmis en in april en mei heb je de
meivakantie, het begin van de lente en
mijn verjaardag, wat natuurlijk ook altijd
leuk is.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik weet niet meer precies wat het laatste smoesje was dat ik gebruikt heb,
maar het had denk ik te maken met het
feit dat ik geen klusje wilde doen en
iets moest verzinnen om daar onderuit
te komen.
Waar heb je het laatst de slappe lach
om gekregen?
Ik heb de laatste keer de slappe lach
gekregen toen we met de klas zijn gaan
wokken na een dagje Maastricht. Ik liep
toen langs een ober en ging op mijn
schoen staan. Hierdoor viel ik en sloeg ik
de ober, volgens een klasgenoot, bijna

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

in het gezicht. Nadat dit gebeurd was,
zijn een paar vriendinnen en ik snel naar
onze tafel toegelopen waar we ons toen
helemaal kapot gelachen hebben.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Ik zou kiezen voor onder water kunnen
ademen, omdat dit best nuttig zou kunnen zijn. Ook vind ik alle muziek wel
leuk, dus maakt het mij niet echt uit wat
voor muziek er gedraaid wordt.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Het leukste aan mezelf vind ik denk ik
dat ik best wel creatief ben. Ik weet het
niet zeker, maar ik heb vaak wel snel
een goed idee voor een verhaal, tekening of iets dergelijks.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, wat echt héél
vaak voorkomt, lig ik vaak gewoon met
mijn ogen open mijn kamer rond te
kijken of ga ik een boek lezen totdat ik
vanzelf moe word en in slaap val.
Wanneer zing je?
Ik zing vooral als ik onder de douche sta
of wanneer ik op mijn kamer huiswerk
zit te maken met muziek op de achtergrond. In beide gevallen kan niemand
mij horen.
Wanneer had je meteen een klik met
iemand?

Ik had voor de laatste keer een klik met
iemand toen die mij aan het lachen
maakte. Ik vind het best belangrijk
dat ik echt moet kunnen lachen met
vriendinnen en als dat lukt, voel ik me
meestal ook een stuk comfortabeler,
omdat de sfeer dan iets gezelliger aanvoelt of zoiets.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik weet niet meer wat mijn laatste miskoop was geweest. Het zal waarschijnlijk iets zijn geweest waarvan ik echt
helemaal zeker dacht dat het mij wat
meer georganiseerd zou maken, maar
wat ik daarna helemaal nooit meer
gebruikt heb.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week lang alleen thuis zou
zijn, zou ik waarschijnlijk een paar vriendinnen uitnodigen om bij mij thuis te
komen logeren. Dat lukt namelijk vrijwel nooit als ik niet alleen thuis ben.
Welke trend heb jij gevolgd die je nu
helemaal niet meer leuk vindt?
Een trend die ik heb gevolgd die ik nu
niet meer leuk vind, is denk ik de trend
van de loombandjes die je om je pols
kon doen. In groep 7 was het allemaal
wel leuk en aardig, maar nu ik erop
terugkijk, vind ik de trend een beetje
‘meh’.

VERSE ASPERGES
dagelijks vers van het land
GRATIS SC HIL
LEN

Hanssenhof
Kesselseweg 32a, Helden • 077 307 14 59

Twee weken geleden was
het nog zo zonnig, mensen
hadden al T-shirtjes aan en ik
heb zelfs een paar korte broeken gezien, maar natuurlijk
moet het weer gaan regenen
als het vakantie wordt. Het was
ook niet eens een klein beetje
regen, maar het kwam elke dag
met bakken vol uit de hemel
gevallen.
Zelf had ik niet zo heel veel
problemen met de regen,
gezien ik vooral binnen heb
gezeten deze vakantie. Iets wat
me wel is overkomen, is dat
toen ik met mijn hond aan het
wandelen was, het ineens
superhard begon te regenen.
Ik ben toen snel naar huis
gelopen, maar kwam, net zoals
mijn hond, helemaal doorweekt
aan. Later kwam ik er ook nog
eens achter dat het later nog
harder is gaan regenen, dus het
is maar goed dat ik snel naar
huis was gelopen.
Iets anders dat ook gerelateerd was aan het weer en ik
ook best vervelend vond, was
die ijskoude wind die soms
ineens heel erg hard langs me af
raasde. Deze koude wind was
vooral vervelend tijdens het
kijken van de carnavalsoptocht.
Gelukkig stonden we met zijn
allen een beetje beschut tussen
de huizen en kregen we dus niet
de volle wind tegen ons aan.
Ik hoop in ieder geval wel
dat wij volgende week geen
regen meer zullen hebben,
maar gewoon weer die lekkere,
warme zon van een paar weken
geleden. Het is alweer bijna
lente dus dat zou ook wel
mogen van mij!
Lieke
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

VVD kiest voor doen
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en Waterschap Limburg. De provincie Limburg lijkt misschien ver
weg, maar regelt toch veel zaken die een grote rol in onze omgeving
spelen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw in iedere kern, een (buiten)
gebied waar ondernemers ruimte krijgen om hun bedrijf te ontwikkelen,
goede sportprogramma’s om overgewicht bij jeugd tegen te gaan en,
niet te vergeten, de wegen en het openbaar vervoer.
Als VVD maken we ons er hard
voor dat het goed wonen blijft op
het platteland. We willen dat de

regie om te bouwen veel meer bij
gemeenten komt te liggen en dat er
ook in kleine kernen waar vraag is

naar woningen, gebouwd kan worden
voor jong en oud. We staan ervoor
dat onze agrarische ondernemers op
een verantwoorde manier de ruimte
krijgen om te ondernemen, de agrarische sector en alle bedrijven die hier
omheen hangen zorgen immers voor
een belangrijk deel van onze economie en onze welvaart in Limburg.
Ook spelen er nog actuele zaken,
zoals het veiliger maken van de

Roggelseweg en de Molenstraat in
Helden en een extra ontsluiting aan
de Midden Peelweg van Kessel naar
Maasbree. Het veiliger maken van
deze wegen staat bij ons als lokale
VVD al lange tijd hoog op de agenda.
Uit onze gemeenteraadsfractie
hebben we twee kandidaten voor
de Provinciale Staten, Jeanne Hesen
uit Kessel-Eik op plek 22 en Teun
Heldens uit Meijel op plek 5. Twee

kandidaten die de regio en de
zaken die hier spelen goed kennen
en dit geluid graag laten horen in
Maastricht.
Als VVD kiezen we niet voor
klagen, maar voor doen. Onze handen jeuken om voor u aan de slag
te gaan.

Fractie VVD Peel en Maas

Zin in Limburg
Zin in Limburg is de titel van het CDA-programma voor de
Provinciale Statenverkiezingen. ‘Zin’ staat voor mij voor ‘van betekenis
zijn’. In je dagelijks werk, als opvoeder, als mantelzorger, als vrijwilliger of door er gewoon te zijn. Ik vind het belangrijk dat de overheid
aan mensen de ruimte en ondersteuning biedt om zinvol bezig te
kunnen zijn.
Bijvoorbeeld op het gebied van
werkgelegenheid om ervoor te zorgen dat er genoeg mogelijkheden
zijn om een goede boterham te kunnen verdienen. Of door het mede

mogelijk te maken dat de jeugd zich
maximaal kan ontwikkelen. In het
onderwijs, bij Jong Nederland of bij
de sportclub. Ook om ervoor te zorgen dat we in beweging blijven, zoals

ze dat bij Rundje Koeberg al tien jaar
lang succesvol doen. Zeker ook om
ervoor te zorgen dat al dat vrijwilligerswerk door kan blijven gaan, zoals
het werk van onze ouderenadviseurs
en de WhatsApp-beheerders in de
kernen.
Al deze mensen hebben een een
dienstbare en betrouwbare overheid nodig, ook op provinciaal niveau.
Een overheid die alle ruimte geeft
aan waar het echt gebeurt: in de

Limburgse samenleving, in onze
gemeenschappen, binnen de bedrijven. Een provinciale overheid die
toegankelijk en aanspreekbaar is.
Een overheid die los komt van de
papieren werkelijkheid. Daar wil ik me
graag voor inzetten. Dat geeft mij zin!
Mag ik op 20 maart op uw stem
rekenen?
Marlou Absil,
kandidaat Provinciale Staten
Lijst 1, nummer 2

Plantaardig dieet

Documentaire Partij voor de Dieren in Baarlo
Partij voor de Dieren (PvdD) afdeling Venlo en omgeving houdt op maandag 18 maart een filmavond bij
kasteel De Berckt in Baarlo. Dan is de documentairefilm Powerplant te zien, die gemaakt is door de Nicolaas G.
Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de politieke partij.
In de film onderzoekt PvdDmedeoprichtster Marianne Thieme

wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving en worden de

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Haammakerstraat € 8,00
Baarlo rondom Hert € 10,00
Beringe rondom Kanaalstraat € 9,00
Kessel rondom Hout/Ooijen € 9,00
Maasbree rondom Molenstraat € 10,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

voordelen van een plantaardig dieet
op een rij gezet. “Wetenschappers,

artiesten, ondernemers en consumenten zien een plantaardige toekomst
als enig alternatief in het belang van
dieren, natuur, milieu, klimaat, voedselverdeling en volksgezondheid”,
stelt de partij. Tijdens de filmavond is

een aantal kandidaten van de kieslijst
van de Partij voor de Dieren Limburg
aanwezig. De documentaire begint om
19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.
Aanmelden kan via
limburg@partijvoordedieren.nl

Kom bewaken...
Opleiding complexbeveiliger
Dienst Justitiële Inrichtingen m/v
(Beroepsbegeleidende leerweg niveau 2)

Het werk als complexbeveiliger is nooit saai. Net als deze bbl-opleiding. Je bent veel praktisch bezig. Natuurlijk leer je
ook de theorie. Denk aan wetten en regels. Deze pas je vervolgens meteen toe in de praktijk. Tijdens de opleiding krijg
je een startsalaris tussen de € 1700 en € 1900,-- bruto per maand. Ben je minimaal18 jaar, in bezit van een rijbewijs, ﬁt,
gezond, heb je veel lef, ben je stressbestendig en een teamspeler? Meld je dan aan!
Meer informatie vind je op www.gildeinstituutvoorveiligheid.nl/opleidingen/veiligheid
Complexbeveiliger
Als complexbeveiliger Dienst Justitiële Inrichtingen bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Roermond (mannen) of
Ter Peel in Evertsoord (vrouwen) probeer je om de straf van de gedetineerden zo menswaardig te laten verlopen.
Het gebouw wordt dagelijks gecontroleerd op bijvoorbeeld contrabande (smokkelen) en brandveiligheid. Je kijkt of
alles veilig is en of de gedetineerden zich houden aan de regels. Verder doe je toe- en uitgangscontroles, controleer je
legitimatiebewijzen, check je in- en uitgevoerde goederen en informeer je medewerkers en bezoekers over huisregels
en veiligheidsvoorschriften. Je bedient systemen voor communicatie, alarmen, brandmeldingen, camera’s en nog veel
meer. Je moet actief kunnen handelen om agressief gedrag, suïcide, ontvluchtingen en gijzelingen te voorkomen.
Baankansen
Heb je de opleiding afgerond en functioneer je naar
tevredenheid? Dan maak je een grote kans op een baan
bij PI Roermond of PI Ter Peel.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 09

Landbouwgrond is te kostbaar voor een zonnepark
Landbouwgrond is te kostbaar om te gebruiken voor een zonnepark, vindt
59 procent van de stemmers op onze poll van twee weken geleden. De stelling
is gebaseerd op de plannen die er zijn om een zonnepark te realiseren in
het buitengebied van Beringe. Dit zonnepark zou ongeveer 10 procent van
de elektriciteit die in de gemeente Peel en Maas wordt gebruikt, opwekken.
Toch vindt de meerderheid dat zonnepanelen veel beter geplaatst kunnen
worden op onbruikbare grond zoals vuilnisbelten, of op het water. Er zijn
alternatieven genoeg, stelt Nathalie Smeets op onze Facebook-pagina.
“Er wordt al zoveel landbouwgrond ingepikt voor natuur of bebouwing. Daken

en inderdaad vuilnisbelten genoeg.” Ook Ingrid Roosch en Monique Paap
zouden graag zien dat eerst op zo veel mogelijk daken zonnepanelen komen te
liggen. Dan moeten die daken wel eerst zonnepanelen-proof gemaakt worden
en moeten verzekeringen mee gaan denken om schade bij brand, lekkage
of blikseminslag te dekken, stelt Angelo Nagels. “De staat moet gewoon alle
nieuwbouw verplichten optimaal te bouwen voor zonnepanelen en verplichten
om bedrijfsgebouwen te voorzien van zonnecellen. Ook zouden bedrijven
een gedeelte van hun eigen stroom moeten opwekken, zeker aangezien het
lichtnet het de komende jaren zwaar krijgt.”

Ik ruim zwerfafval op
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Opruimorganisatie Peel en Maas Schoon organiseert deze week een
Opschoonweek in het kader van de Landelijke Opschoondag die op zaterdag
23 maart plaatsvindt. In alle elf de kernen van Peel en Maas gaan vrijwilligersorganisaties tussen vrijdag 15 en zaterdag 23 maart een dag het dorp in
om zo veel mogelijk zwerfafval op te ruimen.
Afval is een hot item, stelt de organisatie. We horen over de plasticsoep
in de oceanen, lezen over de Europese Unie die wegwerpplastic in de ban
wil doen. Maar doen we zelf ook iets aan zwerfafval? “Afval staat in de top 3
ergernissen van mensen. Maar gek genoeg doet bijna niemand er iets aan”,

stelt Peel en Maas Schoon.
Als je ergens rommel ziet liggen, heb je twee keuzes: oprapen of laten
liggen totdat iemand anders het opruimt. Zwerfafval voorkomen is eenvoudig, maar het opruimen is de taak van iedereen. Het is een kleine moeite
om een blikje, zakje of papiertje op te rapen en thuis of in de dichtstbijzijnde
prullenbak te gooien. Niet van bijvoorbeeld de gemeentelijke buitendienst.
Als iedereen iets opruimt wat hij of zij tegenkomt, wordt onze gemeente vanzelf schoner.
Ik ruim zwerfafval op. Wat vindt u?

Geef
nooit op!
Ieder heeft z’n dromen,
ik natuurlijk ook. Ik zei dan
ook altijd gekscherend ‘Wacht
maar tot ik groot ben.’
Ondertussen kabbelde het
leven door en soms raken
dromen op de achtergrond.
Want hoe graag je ook iets
wil, soms is het er gewoon de
tijd niet voor. Wat de reden
ook is dat iets niet gebeurt, je
moet blijven geloven dat het
op een dag kan.

Uitslag vorige week (week 10) > Hondenpoep-overlast aanpakken is een taak van de gemeente > eens 28% oneens 72%
Die dag begon zo’n vier
maanden geleden, na negen
lange jaren wachten, zoeken,
opnieuw proberen en het uiteindelijk laten rusten. Als het zo
moest zijn, zou het goed komen.
Dat wil niet zeggen dat er geen
twijfel was, vooral ook aan
mezelf. Altijd hardnekkig aanwezig op de achtergrond, klaar om
toe te slaan. Gelukkig weet ik dat
steeds vaker te relativeren.
We hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt om mijn
droom te realiseren.
De Wensboom was de start en
bracht de juiste mensen bij
elkaar. Ineens leek alles in elkaar
te passen, lijntjes bleken korter
dan gedacht. Ik zocht alleen naar
kleur bij mijn verhaal, maar het
werd zoveel meer. Samen vulden
we de droom verder in.
Schrappen, toevoegen, nieuwe
mogelijkheden ontdekken en
heel veel gesprekken voeren.
De hulp die iedereen aanbood,
was en is fantastisch. ‘Beyond my
wildest dreams.’
En nu is het bijna zover.
Nog een paar dagen. Meer kan ik
nog niet verklappen, maar jullie
gaan er meer over lezen en zien.
Natuurlijk start dit nieuwe avontuur met het begin van de lente,
hoe kon het ook anders? Tijd van
groei, ook voor mezelf. Ik ben
ongelooflijk blij met het resultaat
dat we samen bereikt hebben.
Grappig, vrolijk, kleurrijk en
hartveroverend gaan we voor
een lach op jullie snoetjes. En als
jullie me tegenkomen, laat me
dan vooral weten of dat gelukt is.
Wie weet krijgt het avontuur dan
een vervolg!
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Beperkte dienstverlening

Donderdag 14 maart is er vanaf 13.00 uur beperkte publieke dienstverlening: Het aanvragen
en/of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs) is niet mogelijk.
Voor de overige dienstverlening en de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur. Bij twijfel
bel, app of mail ons.

Verkiezingen 2019
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en
het bestuur van Waterschap Limburg.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hoës van Bree (Maasbree), Kennedyplein 5
Zorgcentrum Ter Borcht (Baarlo), Zuivelstraat 5
Basisschool De Diamant (Baarlo), Hertog van Gelrestraat 47
Sporthal ‘de Kazing’ (Baarlo), Huissen 3
Gemeenschapshuis de Paort (Kessel), Markt 2
Woonzorgcomplex Hof van Kessel (Kessel), Koninginnelaan 14
Gemeenschapshuis Kessel-Eik (Kessel-Eik), Lindelaan 4
Zorgcentrum Sint Jozef (Meijel), Kapelkesweg 1
Gemeenschapshuis d’n Binger (Meijel), Alexanderplein 2
Oranjehotel (Meijel), Raadhuisplein 11

Geen stemlokaal in De Zoes
In het verleden werd er gestemd in stemlokaal De Zoes in Helden. Door aanpassingen op deze
locatie is de ruimte nu onvoldoende om een stemlokaal in te richten. Daarom is dit stemlokaal
verplaatst naar Kerkeböske. In de grote zaal van Kerkeböske worden twee stembureaus ingericht.
U kunt in één van de stembureaus uw stem uitbrengen.
Kandidatenlijst in braille/gesproken woord
In stemlokaal 1 (Huis van de Gemeente) in Panningen is een kandidatenlijst in braille
aanwezig. Ook hebben wij een gesproken versie van de kandidatenlijst. Wilt u deze speciale
kandidatenlijsten gebruiken als hulpmiddel, vraag het dan aan één van de stembureauleden.
Centraal stemmen tellen
Gemeente Peel en Maas doet mee aan een experiment met een centrale opzet van het tellen van
de stemmen.

Wie mag stemmen?
Bij de provinciale statenverkiezing mogen alleen kiezers met een Nederlandse nationaliteit een
stem uitbrengen. Bij de waterschapsverkiezingen ook kiezers met een EU-nationaliteit of andere
nationaliteit die een geldige verblijfsvergunning hebben.
Stempas
U heeft één of twee persoonlijke stempas(sen) ontvangen. Met deze stempassen kunt u in elk
stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. Ook de kandidatenlijsten
(één per huishouden) vorige week bezorgd.
Onderhandse volmacht
U kunt een andere kiezer binnen Peel en Maas machtigen om uw stem uit te brengen.
Op de stempas die u heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen
gemeente machtigen.
• Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet de ondertekening
niet! De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op
de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw
gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem
niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/
of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw
volmachtstem.
• Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem moet
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen. Het formulier kunt
u downloaden via de website:www.peelenmaas.nl.
• Persoonlijk moet het verzoek uiterlijk op 19 maart 2019 om 12.00 uur zijn gedaan.
Persoonlijk aanvragen kan alleen bij de medewerkers van Burgerzaken. Let op: wij werken
op afspraak!
Waar kunt u stemmen ?
Omdat u met een stempas overal binnen Peel en Maas kunt stemmen, vindt u hieronder een
overzicht van de adressen van de stemlokalen. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een
geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Voor deze stemming geldt dat het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
1 Huis van de Gemeente (Panningen), Wilhelminaplein 1
2 De Houbereij (Panningen), Kerkstraat 68
3 Basisschool de Wissel (Panningen), Schoutenring 34
4 / 5 Dorpscentrum Kerkeböske (Helden), Aan de Koeberg 3
6 De Wieksjlaag (Beringe), Kanaalstraat 94
7 De Ankerplaats (Grashoek), Past Vullinghsstraat 3
8 Gemeenschapshuis De Sprunk (Koningslust), Meester Caelersstraat 30
9 Gemeenschapshuis ’t Erf (Egchel), Kapelaan Nausstraat 5
10 Niëns Horeca (Maasbree), Baarlosestraat 4
11 Mafcentrum (Maasbree), Past Leursstraat 12 (minder toegankelijk voor mindervaliden)

Verkiezingsdag 20 maart 2019
Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om 21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen tellen
de leden van het stembureau de stemmen uitsluitend op lijstniveau.
Het is een voorlopige telling.
Centrale telling 21 maart 2019
De telling op kandidaatsniveau start de volgende dag om 8.30 uur in Sport- en
evenementencentrum De Heuf, Wilhelminastraat 44 in Panningen. Dit gemeentelijk stembureau
met tellers, stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als de telling juist is uitgevoerd, wordt een
proces-verbaal opgemaakt.
Dezelfde middag, na het tellen van de stemmen, wordt de uitslag voor de
gemeente Peel en Maas bekend gemaakt.
Het proces-verbaal en de uitslag worden op www.peelenmaas.nl geplaatst.
Van harte welkom
U bent op donderdag 21 maart 2019 van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij
het centraal tellen van de stembiljetten van de verkiezingen van de Provinciale Staten en het
Waterschap Limburg.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met de medewerkers
van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen
naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Beeldvormende vergadering
Op dinsdag 19 maart 2019 vindt de Beeldvormende Vergadering; Commissie Nieuwe
Stijl plaats om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Aanvullende subsidie Beringe buiten (2019-014)
2. Herziening beheersverordening Klavertje 4 (2019-013)
3. Verordening startersleningen (2019-017)
4. Intrekken woonvisie en vaststellen uitwerking kaderstellingen, thema wonen (2019-016)
5. Huisvesting arbeidsmigranten (2019-015)
Mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering;
Commissie Nieuwe stijl. Aanmelden is niet nodig. Hebt u vragen over deze vergadering,
dan kunt u contact opnemen met het griffieteam Math Steijvers (06 – 12 37 05 00) of
Twan Huyskens (06 – 42 21 71 87).
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > 19 maart 2019
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

WhatsApp

Vrijdag 5 april

Geen publieke dienstverlening

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

Vrijdag 5 april is er vanaf 13.00 uur geen publieke dienstverlening en is het
Huis van de Gemeente gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
Zaterdag gelden onze normale openingstijden. Bij twijfel app of mail ons.

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

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

Onze heerlijke

ASPERGES
zijn er weer!

Vanaf 15 maart
dagelijks te koop.

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

Voor al uw tuin- en bouwhout

Luc en Sanne Linders

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

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

GROEI MET
ONS MEE

Groeze 11, Beringe

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

Vanwege gezonde groei, met de nodige
technische uitdagingen zijn wij voor onze
locatie in Grubbenvorst op zoek naar
technische mensen in de functie van:

• Leerling onderhoudsmonteur;
• Senior onderhoudsspecialist;
• Elektrotechnisch monteur;
• Operator verpakkingslijn.

BVB Substrates is expert als het gaat
om het produceren en leveren van
substraten voor alles wat groeit en
bloeit. Wij zijn een familiebedrijf van
Nederlandse bodem met ruim 110 jaar
ervaring en leveren wereldwijd aan
85 verschillende landen. Productie
geschiedt op meerdere locaties in
Nederland en Zweden. In ons bedrijf
werken dagelijks ruim 250 medewerkers
aan het optimaal beleveren van de klant.

BVB BANENDAG
30 MAART
INSTELLING TELT

Omdat wij intern werken met mentorschap is er
voldoende capaciteit en technische kennis om nieuwe
medewerkers op te leiden. Voor ons is affiniteit met
techniek, mentaliteit en teamspirit belangrijker dan
competenties en opleiding. Variërende werkzaamheden,
vrijheid binnen je functie en doorstroommogelijkheden
zijn kenmerkend binnen onze organisatie. Wij bieden
voldoende kansen om zowel leerlingen, als ervaren
techneuten op lange termijn te boeien en te binden.

PROFIELSCHETS

•
•
•
•
•

Fulltime beschikbaar;
Flexibel inzetbaar;
Woonachtig in Noord-Limburg / eigen vervoer;
Leergierig en een hands-on werkinstelling;
Affiniteit met techniek is een must.

OPEN DAG

Omdat wij graag zoveel mogelijk kandidaten ons
bedrijf willen laten zien, zetten wij de deur van ons
bedrijf open op zaterdag 30 maart 2019 van 10:00 tot
12:00 uur.
Op deze manier kun je in gesprek komen met onze
medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!

AANMELDEN

Aanmelden voor de open dag of solliciteren kan per
mail t.a.v. Hugo Buitelaar via
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl

BVB Substrates | Euroveen B.V. - Californischeweg 10 B - 5971 NV GRUBBENVORST
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verenigingen
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Open repetitie
Méél Voices
Het Meijelse mannenkoor Méél Voices houdt woensdag 20 maart
een open repetitieavond in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Wie graag een keer mee wil zingen, kan dat deze avond komen doen.
Méél Voices is de nieuwe naam
van het mannenkoor uit Meijel, dat
inmiddels 42 jaar bestaat. Het zanggezelschap kan nog leden gebruiken,
vooral tenoren en bassen, die hun
stem letterlijk willen laten horen.
Momenteel oefent het koor liedjes uit het door de leden zelf gekozen nieuwe repertoire als Wind of
Change van The Scorpions, All of
Me van John Legend en 500 Miles

Straotzitting schenkt geld aan
jeugdverenigingen
De organisatie van de Straotzitting in Helden heeft de opbrengst van het evenement geschonken
aan drie jeugdverenigingen in Helden. Jong Nederland Helden kreeg 400 euro, Kindervakantiewerk
Helden en Kingerfiëste Helje Dörp allebei 300 euro. De vele bezoekers van de Straotzitting zagen op
zaterdag 2 maart onder meer hoe Danny van Lier straotprins werd en een optreden van LVK-winnaar
Hoondervel. Het was een succes, schrijft de organisatie van het evenement. “Op naar Straotzitting
Dörp 2020!”, aldus de organisatie. (Foto: Stefan Koopmans)

van The Proclaimers. Het koor wordt
gedirigeerd door Sylvia Berghs.
Elke woensdagavond repeteert
het koor. Om mensen kennis te laten
maken met Méél Voices, is de repetitie op woensdag 20 maart vrij toegankelijk. Deze begint om 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.meijelsmannenkoor.nl of neem
contact op met Jo Basten via
06 24 67 56 12.

Vriendinnendag bij
RKMSV
De vrouwentak van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel houdt op
vrijdag 22 maart een vriendinnendag. De dag begint om 16.00 uur en is
vooral bedoeld om meer meiden aan het voetballen te krijgen.
Het meidenvoetbal in Meijel
maakt een lastige periode door, zo
laat de club weten. “De laatste jaren
zijn er helaas weinig nieuwe leden
bij gekomen, waardoor we van
drie naar twee teams zijn gegaan.”
Om die trend om te draaien en meer
meiden enthousiast te maken voor
het vrouwenvoetbal, wordt op vrijdagmiddag- en avond 22 maart
een vriendinnendag gehouden op

sportpark De Starte. De middag is
bedoeld voor meiden van alle leeftijdscategorieën. De vriendinnendag
begint om 16.00 uur met allerlei
voetbalspellen. Vervolgens wordt er
een hapje en een drankje gedaan in
de kantine en de dag wordt afgesloten met een discoavond in de
kantine. Opgeven voor de vriendinnendag kan door te mailen naar
vrouwenvoetbal@rkmsv.nl

Wijnstokken snoeien
met wijngilde
Het Wijngilde Peel en Maas gaat zaterdag 16 maart snoeien in haar
wijngaard aan Potde in Helden. Wie wil weten hoe wijnstokken gesnoeid
moeten worden, kan het leren door een handje mee te helpen.
Het wijngilde besloot de ‘snoeidag’ te organiseren nadat ze tijdens
open dagen vaak de vraag kreeg
hoe wijnstokken gesnoeid horen te
worden. Dit gebeurt in het voorjaar,
zodat de druivenstokken voorbereid
zijn op een goede druivenoogst later
in het jaar.
Leden van het wijngilde nemen

zaterdag 16 maart om 09.00 uur de
snoeischaar ter hand. Wie vragen
heeft over de snoei en druiventeelt,
een handje wil helpen en wil leren
snoeien, kan naar de wijngaard bij
Potde in Helden komen. Een snoeischaar moet zelf meegebracht worden. Na afloop is er koffie en een
glaasje wijn.

Heldense hengelsportvereniging

Jeugdviscursus
van start
Bij hengelsportvereniging De Ruisvoorn start zaterdag 30 maart
weer een jeugdviscursus voor jongeren tussen de 9 en 14 jaar.
Gedurende vier zaterdagen wordt er uitleg gegeven hoe je met het
juiste materiaal zo goed mogelijk vissen kunt vangen. De cursus vindt
plaats in het clubgebouw bij visvijver De Breeërpeel in Helden.
De eerste cursusdag is zaterdag
30 maart. De daaropvolgende cursusdagen zijn zaterdag 6, 13 en 20
april. De jongeren krijgen tijdens de
lessen uitleg van jeugdleiders over
het materiaal, vistechnieken, leren
vissen herkennen en krijgen bijgebracht hoe ze zich aan de vijver en in

de natuur horen te gedragen.
De lessen beginnen om 13.30 uur,
duren tot 17.00 uur en vinden plaats
bij het clubgebouw van De Ruisvoorn
op de Oude Dijk in Helden. De cursus
is gratis bij een lidmaatschap van de
visclub. Kijk voor meer informatie op
www.hsvderuisvoorn.nl
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Reünieconcert aftrap jubileumjaar

Meijelse Harmonie na 100 jaar nog altijd
springlevend
Met een reünieconcert in het Meijelse gemeenschapshuis D’n Binger op zaterdag 16 maart trapt
Harmonie Eendracht Meijel een speciaal jaar af. De muzikale vereniging werd namelijk in 1919 opgericht en mag
zich dus eeuwling noemen. Waar het de eerste 60 jaar een mannenbolwerk betrof dat leuk meespeelde in
Meijel, werd eind jaren 70 de knop omgezet. De harmonie groeide door tot een vereniging met een regionale
uitstraling die muziek maakt op hoog niveau én met een grote jeugdafdeling.

vertelt ze lachend. “Dat optreden was
voor ons als harmonie heel speciaal.”
Ondanks het hoge niveau blijft
de gezelligheid en de Meijelse
gemeenschap van groot belang voor
Harmonie Eendracht. “De derde helft
is nog altijd de belangrijkste”, vertelt
Nel. Maar ook de betrokkenheid bij
het dorp is belangrijk, vertelt Anget.
“We organiseren concerten als Wòr
Méél Gröts Òp Is, spelen bij de dodenherdenking en de heilige communie
en ook op Koningsdag verzorgen we
een optreden. We richten ons niet
alleen op de concerten, maar ook
echt op het dorp.”
De harmonie is een familie, zeggen Nel, Jac en Anget. In veel gevallen zelfs letterlijk. Zo spelen de zoon
en dochter van Jac en Nel mee en ook
kleindochter Lotte Thijssen (18) is een
vaste kracht. “Ik speel al elf jaar bij
de vereniging. Eerst bij het jeugdorkest, maar inmiddels alweer enkele
jaren bij de harmonie. Je ziet ook
veel moeders van wie ook de dochter of zoon lid is.” Het is wel nodig
om een goede opleiding te hebben,
vertelt Lotte. “Toen ik erbij kwam,

vond ik het moeilijk. Zeker toen ik zag
hoeveel noten we moesten spelen.
Maar je groeit mee met het niveau.”

Eén grote familie
Dat is ook de bedoeling, vertelt Anget. “Het niveau is belangrijk,
maar zeker niet het belangrijkste.
We zullen niemand wegsturen als
die wat minder kan spelen. We zijn
een open vereniging, waar iedereen
lid van kan worden en de tijd krijgt
mee te groeien. De gezelligheid blijft
echter bovenaan staan.” Jac beaamt
dat. “Je hebt elkaar heel hard nodig.
Iedereen heeft zijn of haar eigen rol
binnen de groep. Als je één grote
familie bent, valt dat allemaal vanzelf
op zijn plek.”
Het reünieconcert van Harmonie
Eendracht Meijel op zaterdag
16 maart in D’n Binger begint om
20.00 uur en staat onder leiding van
dirigent en samensteller van het programma Frank Steeghs. Ook oud-dirigenten Had Geurtjens en Jos van de
Braak dirigeren een stuk.
Kijk voor meer informatie op
www.harmoniemeijel.nl

De harmonie na de bevrijding in 1945 met geleende instrumenten
(Foto: Heemkundevereniging Medelo)

Over de aanwas hoeft de honderdjarige Harmonie Eendracht zich
momenteel geen zorgen te maken.
Van de 65 leden in het orkest zijn
er zo’n 15 nog geen 20 jaar, vertelt voorzitter Anget Mestrom.
“Daarnaast hebben we een jeugdorkest met twintig leden en slagwerkgroep Beatz waar jongeren muziek
maken. We zijn een bloeiende vereniging. Het is één grote familie en
er wordt muziek op hoog niveau
gemaakt. Die combinatie trekt mensen uit de hele regio aan.”
Honderd jaar geleden werd fanfare (later harmonie) Eendracht
opgericht in Meijel. Vooral oud-burgemeester Jan Truijen en kastelein Louis
Meulemans wilden een muziekvereniging om de feesten in het dorp op te
luisteren. Al na acht jaar belandde de
vereniging in de categorie Uitmuntend
van de muziekbond. De Tweede
Wereldoorlog betekende echter een

dieptepunt in de geschiedenis van
Eendracht. Toen de Duitsers eenmaal
vertrokken waren, kon met geleende
instrumenten opnieuw begonnen
worden, ditmaal als harmonie. Bij een
harmonie zitten in tegenstelling tot
een fanfare ook houtblazers.

Nieuwe dirigent
bleek omslagpunt
Tot het kanteljaar 1978 was het
niveau van de harmonie gemiddeld. In dat jaar kwam Henri Adams
als dirigent voor de groep te staan.
“Die was toen 18 jaar”, vertelt Jac
Fransen (71), die in hetzelfde jaar bij
de harmonie kwam. “Hij werd binnengehaald door de toenmalige voorzitter Henk Willems. Het getuigde van
lef dat hij zo’n jong mannetje voor de
groep zette.” Het bleek een omslagpunt. “Henri had uitstraling en pakte
het heel serieus op. De harmonie

werd vanaf de grond opnieuw opgebouwd met in het begin saaie, makkelijke muziekstukken. Henri bouwde
het niveau daarna steeds meer op tot
ongekende hoogte voor een vereniging uit zo’n klein dorp. Niet voor niks
is hij nu één van de beste dirigenten
van Europa.”
Sinds de jaren 70 zijn vrouwen ook welkom bij de harmonie.
Nel Fransen (68), de vrouw van Jac,
mocht in haar jeugd nog niet bij de
harmonie waar allebei haar opa’s
toen lid van waren, maar vanaf
1979 wél. “Mijn kinderen kwamen
er bij en toen ben ik zelf ook weer
begonnen.” Het niveau onder Adams
steeg snel. Zo werd de harmonie
twee keer Nederlands kampioen en
mocht het in 1989 optreden op televisie. “Bij Brandpunt”, vertelt Nel.
“Toen was ik nog een muziekstuk
vergeten en moest ik onder de desk
doorkruipen tijdens de uitzending”,

KBO Maasbree en de werkgroep Dementievriendelijk Maasbree houden op dinsdag 19 maart een bijeenkomst over dementie. Deze vindt plaats in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. De plannen rondom het
Thoeshoes worden hier gepresenteerd en er vindt een solo-theatervoorstelling plaats.

Hay van Hoorn
In het tweede deel van de middag
staat de solo-theatervoorstelling van

Lukassen Plantgoed kweekt diverse soorten planten
voor collega-kwekers, handelaren en tuincentra.
Per direct zijn we nog op zoek naar:
(fulltime)

Middag over dementie in
Maasbree
begeleid door professionals uit de
zorg. Dit met ondersteuning van vrijwilligers, zodat de mantelzorger wordt
ontlast.

LUKASSEN PLANTGOED
MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ

Theatervoorstelling

Tijdens het eerste deel van de
middag worden de plannen van het
Thoeshoes gepresenteerd. Het doel
van dit Thoeshoes is het inrichten
van een dementievriendelijk huis
waar inwoners van Maasbree met
beginnende tot gevorderde dementie één of meer dagdelen worden

De leden van Harmonie Eendracht Meijel

Hay van Hoorn op het programma.
Deze is getiteld ‘Als het leven je
niet meer liefheeft’. Deze gaat over
Herman die lijdt aan Alzheimer en
probeert dierbare herinneringen aan
zijn vrouw Rietje terug te halen.
De middag vindt plaats van 14.00
tot 16.00 uur en is vrij toegankelijk.

Wij bieden je een afwisselende baan in een klein team.
Het werk bestaat uit de productie van uitgangsmateriaal,
klaarzetten van bestellingen, oppotwerkzaamheden etc.
90% van alle werkzaamheden vinden binnen in een kas plaats.
Ervaring in de boomkwekerij en/of sierteelt is een pre,
maar met een positieve instelling kom je er ook.
Beloning volgens CAO open teelten.

SEIZOENSMEDEWERKER

Flexibel, enthousiast, bereid om handen uit de mouwen te
steken.

ZATERDAG-/VAKANTIEWERKERS
Voor minimaal 4 uur per week.

Sollicitaties mag je inclusief cv voor 30 maart sturen naar
Aluka@hetnet.nl
Voor meer info zie onze website Lukassenplantgoed.nl
Vosberg 27c, 5981 NM Panningen • tel. 06 - 50 23 81 38
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Open Peel en Maas
Solistenconcours
Voor de tweede keer vindt in Peel en Maas het Open Peel en Maas
Solistenconcours plaats. Deze wordt georganiseerd door het comité
Open Peel en Maas Solistenconcours en fanfare St. Cecilia uit Helden en
vindt plaats op zondag 7 april in gemeenschapshuis In Kepèl in
Panningen. Muzikanten kunnen zich hiervoor aanmelden.
De Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) organiseert jaarlijks solistenconcoursen
voor jonge muzikanten en ensembles zodat ze podiumervaring kunnen
opdoen. De winnaars van de diverse
afdelingen per concours kunnen worden uitgenodigd voor de Finale Jonge
Solisten. Het solistenconcours in Peel
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Cultuurprijs zoekt
kandidaten
Net als voorgaande jaren wordt in DOK6 in Panningen de Cultuurprijs Peel en Maas uitgereikt aan een
persoon, instelling of initiatief die of dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven van de
gemeente. De organisatie van de Cultuurprijs Peel en Maas zoekt daarom naar ‘cultuurtoppers’ die dit jaar kans
gaan maken op de prijs.

en Maas dat wordt georganiseerd op
zondag 7 april, staat onder toezicht
van LBM. Een jury van deskundigen
beoordeelt de solisten per divisie.
De hoofdprijs is de Peel en Maas
Trofee. Wie mee wil doen aan het
concours kan zich tot vrijdag 15 maart
inschrijven. Kijk voor meer informatie
op www.fanfarehelden.nl

Openstelling archief
bidprentjescollectie
Historische Werkgroep De Borcht uit Baarlo stelt zaterdag 23 maart
haar documentatiecentrum open om de collectie bidprentjes te laten
zien. Ook is het dan mogelijk om bidprentjes te ruilen. Het archief is
gelegen in het gebouw van jongerencentrum Sjiwa in Baarlo.
De werkgroep bidprentjes van de
historische groep heeft alle bidprentjes die ze in haar bezit heeft, gedigitaliseerd. De voorraad ‘dubbele’
prentjes worden daarom ter ruil aangeboden aan de liefhebbers. Wie niet

wil ruilen, maar wel nieuwsgierig is
naar het documentatiecentrum van
De Borcht, kan ook naar de openstelling komen. Het digitale archief is
in te zien op zaterdag 23 maart van
10.00 tot 12.30 uur.

Nieuwe dirigent voor
fanfare Eendracht
Fanfare Eendracht uit Baarlo heeft in Maurice Daemen een nieuwe
dirigent gevonden. Hij volgt Bart Deckers die na acht jaar afscheid nam
van de Baarlose fanfare. Maasbrachtenaar Daemen was eerder al van
1996 tot en met 2006 dirigent van Eendracht.

De uitreiking van de Cultuurprijs aan
Peter Joosten in 2018 (Foto: Dick Holthuis)
De prijs wordt dit jaar op vrijdag
29 november uitgereikt door
gemeente Peel en Maas. Amateur- en
beroepsbeoefenaars op het gebied
van cultuur komen in aanmerking voor
de prijs. Dit kan zijn op het gebied
van kunst, muziek, toneel, literatuur,
dans, fotografie, architectuur, folklore
en volkskunst. Ook cultuureducatie en
geschiedkunde horen hierbij. De prijs
werd vorig jaar uitgereikt aan Peter
Joosten uit Kessel. De publieks- en
stimuleringsprijs gingen naar Omroep

P&M. Inwoners van de gemeente
kunnen kandidaten nomineren voor
de prijs. Deze kandidaat moet aan
een aantal criteria voldoen om kans te
kunnen maken. Zo moet de kandidaat
een bijzondere meerwaarde hebben
voor de cultuur in Peel en Maas,
moet de kandidaat het belang van de
gemeenschap dienen, moet van de
kandidaat een inspirerende werking
uitgaan, moet er sprake zijn van
oorspronkelijkheid ofwel originaliteit
en moeten anderen de kandidaat

voordragen. Het is niet mogelijk om
jezelf of je eigen organisatie voor te
dragen.

Nominatie 2019
Iemand nomineren kan door een
mailtje te sturen, met daarin een
onderbouwing van de nominatie,
naar het selectiecomité via
cultuurprijspeelenmaas@gmail.com
met als onderwerp ‘Nominatie 2019’.
De inzending moet zondag 12 mei bij
het selectiecomité binnen zijn.

Workshop winnaar
Holland’s Got Talent
De winnaar van het derde seizoen van Holland’s Got Talent, Martin Hurkens, komt op maandag 18 maart naar
Maasbree. De operazanger geeft dan in samenwerking met het Maasbrees Mannenkoor een workshop.

Met de nieuwe dirigent gaat
fanfare Eendracht zich richten op
de voorbereiding van ‘Eendracht
in concert: Baarlo 800 jaar’.
De uitvoering van dat grote concert
is op zaterdag 6 juli op de Markt in
het centrum van Baarlo en staat in
het teken van de 800e verjaardag
van het dorp. “De belangrijkste

opdracht van de nieuwe dirigent
is verder de fanfare op het huidige
muzikale niveau te houden en
tevens te investeren in de opleiding
en begeleiding van jong muzikaal
talent”, aldus de fanfare. “Hij heeft
inmiddels de eerste repetities met
Eendracht achter de rug en heeft er
heel veel zin in.”

Martin Hurkens uit Schinveld
werd in 2010 de winnaar van het
derde seizoen van de talentenshow
Holland’s Got Talent. De operazanger heeft inmiddels over de hele
wereld opgetreden. Het Maasbrees

Mannenkoor wist Hurkens te strikken voor een workshop in Maasbree.
Op maandag 18 maart komt Hurkens
van 20.00 tot 22.00 uur naar MFA ‘t
Hoës van Bree. “Mannen die willen ontdekken wat zang met je doet,

zijn van harte welkom. Ook de partners zijn uiteraard welkom”, aldus
het mannenkoor. Aanmelden kan via
www.maasbreesmannenkoor.nl of
door te bellen naar 077 465 39 28 of
06 30 10 89 50.
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Dikke nederlaag
beugelclub Kessel
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
Het eerste beugelteam van OVU Kessel speelde vrijdag 8 maart uit
tegen Neer, titelkandidaat nummer één. Daar verloor Kessel dik met 4-1.
Eric Kleynen wist het enige punt
binnen te slepen. Roy Dorssers en
Roel Ottenheim konden beide de
eerste helft van de wedstrijd goed
mee, maar zagen hun tegenstanders vervolgens snel uitlopen en
verloren beiden. Bas Ottenheim had
kansen, maar richting het eindspel

Bevo één zege verwijderd
van Final Four
Het eerste handbalteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen is één zege verwijderd van een plekje in de Final Four,
de finalewedstrijden van de BENE-League. De Panningse ploeg won zaterdag 9 maart met grote cijfers (36-26) van
Sporting NeLo. Om de Final Four te halen, moet Bevo zaterdag 16 maart in eigen huis winnen van Aalsmeer. Die ploeg
staat nu nog vierde met één punt voorsprong op Bevo. Bij winst passeren de Panningnaren de Noord-Hollanders.

wist zijn tegenstander twee ballen
feilloos te slaan en verloor zodoende.
Hay Jacobs kwam in zijn wedstrijd
meteen twee punten op achterstand
en zag deze achterstand gedurende de wedstrijd gestaag oplopen. Het resultaat was een dikke 4-1
nederlaag.

Judoclub Helden
bij NK -18 jaar
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden deden op zaterdag 9 maart met acht
judoka’s mee aan het Nederlands kampioenschap onder de 18 jaar in
Den Haag. Het leverde geen podiumplekken op, maar de judoka’s van
JC Helden presteerden prima.
Aron Theunissen begon het toernooi overtuigend en won drie partijen
op rij, waardoor hij de halve finale
haalde. Deze ging verloren, waardoor
hij op mocht voor brons. Ook deze
partij kon hij niet winnen, waardoor
hij vijfde werd. Noa Janssen verloor
haar eerste partij tegen een latere
finaliste. Daarna won ze overtuigend
en mocht ze tegen dezelfde tegenstandster als in de Dutch Open-finale.
Deze spannende partij ging net verloren, waardoor ze zevende werd.

Janine Janssen begon sterk met twee
overwinningen, maar kon dit daarna
geen goed gevolg geven. Een prima
negende plek voor Janine in een zeer
sterk bezette poule. Brent Schuijers
won twee partijen met een prachtige
uchi-mata en overname. In zijn laatste partij werd hij na een ongelukkige
actie gediskwalificeerd, waardoor
hij net buiten de top 10 eindigde.
Thomas Kuijt, Kevin Janssen, Owen
van Dijk en Lenn Dirckx draaiden
goed, maar wonnen geen partij.

Podiumplaatsen
voor ruiters

De ploeg van trainer Jo Smeets
startte zaterdag overtuigend tegen
Sporting NeLo uit het Belgische
Neerpelt-Lommel. De heren speelde
een goede wedstrijd met kwalitatief en
gedisciplineerd handbal. Bij rust kende
het scorebord dan ook een verschil van
4 doelpunten voor de gastheren, 21-17.
Door er een schepje bovenop te doen
na de thee liepen de Bevo-mannen uit
naar een zege van 36-26 in eigen huis.
De doelpunten werden onder andere
verzorgd door Quinten Colman (7l), Pim
Augustinus, Sybren Stijweg en Niek

Jordens (ieder 5).
De belangrijke punten bleven door
het goede spel van Bevo in Panningen,
waardoor de geel-blauwen nog steeds
in de race zijn voor de Final Four.
Momenteel bezetten de heren een
vijfde plek in de BENE-League, de competitie waarin de beste ploegen van
Nederland en België strijden om de
titel. Het slotduel tegen Aalsmeer
wordt beslissend. Bevo hoopt op een
volle sporthal De Heuf bij het duel op
zaterdag 9 maart. “Ben erbij, beleef
het mee!”, aldus de club. Het duel met

Aalsmeer stond eigenlijk als uitwedstrijd gepland, maar Aalsmeer vroeg
bij het heenduel eerder dit seizoen aan
om dat om te draaien, omdat de club
geen hal ter beschikking had. Aalsmeer
speelde zodoende toen thuis en Bevo
mag nu in de beslissende fase van
de BENE-League in eigen huis aantreden. Het Limburgse Achilles Bocholt
en HC Visé BM en het Zuid-Limburgse
OCI-Lions hebben zich al geplaatst voor
de Final Four. De wedstrijd in sporthal De Heuf in Panningen begint om
20.00 uur. (Foto: Stefan Koopmans)

Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en De Maasruiters
Ruiters van De Maasruiters uit Helden deden zaterdag 9 en zondag
10 maart mee aan een paardensportwedstrijd. De Cavaliers uit
Panningen organiseerde ook nog zelf een oefendressuurwedstrijd.
Daar werden tweede en derde plaatsen behaald.
Op het Belgische Sentower Park
werd de Emmers cup verreden door
De Maasruiters. Lotte Hermans en
Atilla behaalden in de klasse DZ
de derde prijs. Daarna mocht ze
met Apache de finale rijden in de
klasse DM, waar ze ook derde werd.
De Cavaliers organiseerde een oefen
dressuurwedstrijd. In de klasse B was
er tweemaal een tweede prijs voor
Inge Maassen met Houdini. In de
klasse L1 werd een eerste en tweede

prijs behaald door Julia Zelen met
Spielgirl. In de klasse M1 werd een
tweede prijs behaald door Monique
Peeters met Ickan. Ilse Steijvers nam
met Bo de overwinning mee naar huis
bij een impulsmarathon klasse jeugd
in IJsselstein. Bij de Peelbergen sprongen ook nog leden van De Cavaliers.
Hier werd in de klasse L een vierde
prijs behaald door Saskia Drissen met
Gradarina en een vijfde prijs door
Janine Maassen met Hevade.

Derde plaats voor
schutters Koningslust

Wonen Limburg start met de verhuur van 46 zeer
energiezuinige en gasloze, levensloopbestendige
huurwoningen en 8 zeer energiezuinige en gasloze
twee-onder-een-kap huurwoningen dichtbij het
bruisende centrum.

Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Drie schutters van De Indianen uit Koningslust deden zaterdag
9 maart mee aan de veteranen-kampioenschappen van regio 114
Venray-Venlo. Daar werden twee derde plaatsen behaald.

Wonen aan een hof
Als je de deur uitstapt van je nieuwe woning, zwaai je
naar je buren. Lopend door dit volledig nieuwe hofje
bedenk jij je: hoe leuk zou het zijn als er een paar
bankjes staan? Dat zou een mooie ontmoetingsplaats
zijn! Eens bij de buren polsen wat zij daarvan vinden.

De wedstrijd werd op de
banen van Ons Genoegen uit
Ysselsteyn gehouden. Reinhold
Louvet van De Indianen werd
derde met 176 punten in de klasse

70-74 jaar. Wiel Theeuwen werd
derde met 156 punten in de klasse
75-79 jaar en Ton Janssen werd
zesde in de compound klasse met
195 punten.

Wil je het liefst zo wonen? Dat kan in deze nieuwe
buurt in het groen, dicht bij het bruisende centrum
van Panningen. In dit nieuwbouwproject vinden de

Interesse om in Piushof te gaan won
en?
Reageren kan tot uiterlijk 18 maa
rt
12.00 uur via thuisinlimburg.nl. Info
rmatie
over de woning en de manier van toew
ijzen
vind je bij de woningadvertentie.
toekomstige bewoners het gewoon om elkaar te
helpen en de deur voor elkaar open te stellen als dat
nodig is. Dat vormt een mooie basis om fijn samen
te kunnen wonen.
Vragen?
Mail voor meer informatie over dit project je vraag naar
piushof@wonenlimburg.nl, bel met 088 - 3850 800
of loop bij ons binnen aan de Raadhuisstraat 130
van ma. tot en met vrij. van 10.00 - 13.00 uur.
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Boeiende krachtmeting

Topper gewonnen

Ongelukkige nederlaag
MVC’19

Peelpush pakt
koppositie
Door: Paul Klerckx, volleybalvereniging VC Peelpush
De topper in de Topdivisie op zondag 10 maart tussen de eerste
damesteams van VC Peelpush uit Meijel en Vocasa uit Nijmegen kreeg
door het verlies van koploper Utrecht zaterdagavond een extra lading.
De winnaar zou de koppositie overnemen, of in het geval van een 2-3
voor Vocasa zouden drie ploegen op een gelijk aantal punten aan kop
komen. De druk was dus extra hoog voor beide teams.Peelpush ging
daar het best mee om en won afgetekend met 3-0.

Peelpush had in aanloop naar
de wedstrijd nog een tegenslag.
In verband met de carnavalsbreak
was er op vrijdag een extra training ingelast en laat nu op het einde
van de training Lotte haar enkel
omzwikken.Dus zonder Lotte begon
Peelpush aan de wedstrijd in een
volle Körref in Meijel.Vocasa begon
in set 1 met een sterke servicedruk
en pakte een 1-5 en 3-7 voorsprong.
Peelpush zocht nog ritme, de aanvalsballen belandden nog te vaak
in het net en het blok stond nog
niet goed. Halverwege de set had
Peelpush echter het ritme te pakken, nam via een sterke servicedruk
voor de eerste keer een voorsprong.
Vanaf dat moment was het Peelpush
dat de wedstrijd dicteerde en Vocasa
is daarna niet meer in de wedstrijd

geweest.Een geconcentreerd spelend Peelpush pakte de tegenstander
bij de strot en Vocasa was kansloos.
Vrijwel iedere speelster lukte het
om lange serviceseries neer te zetten en als het al een keertje minder
was, stond er een ijzersterk blok of
een goede verdediging.De servicedruk die Vocasa de winst bezorgde
in de uitwedstrijd in Nijmegen werd
door een sterke passlinie zeer effectief onschadelijk gemaakt.Alleen
aan het einde van de tweede set liet
Peelpush nog even wat puntjes aan
de tegenstander, maar in de derde
set was het beeld weer als vanouds.
Een dikverdiende 3-0 overwinning
voor Peelpush dat Vocasa niet in haar
spel liet komen. Peelpush is daarmee
de nieuwe koploper in de Topdivisie.
(Foto: Klerckx Pictures)

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree en ongeslagen koploper NWC uit Asten trotseerden
zondag 10 maart de weergoden. De boeiende krachtmeting had geen winnaar verdiend, maar toch trokken de
Brabanders de winst naar zich toe, 1-2.

Clim Moonen scoorde tegen NWC de
Maasbreese treffer (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC had in de eerste helft de
wind in de rug. Er ontspon zich een
interessant voetbalgevecht, waarin
beide ploegen met combinatievoetbal probeerden tot succes te komen.
Maasbree kreeg de beste kansen, maar
doelman Gijs Brusewitz is niet voor
niets de minst gepasseerde doelman
van de derde klasse C. Hij voorkwam
dat MVC’19 op voorsprong kwam.
Aanvallend waren de Brabanders sterk.
De rust ging echter in met 0-0.
Na rust bouwde NWC een
veldoverwicht op. De Brabanders
zetten MVC’19 min of meer vast op
eigen helft, maar de Maasbreese
defensie hield stand en doelman Stan
Cris redde enkele malen fraai. MVC’19
was ook regelmatig gevaarlijk. Bij een

Het feesten
is weer voorbij.
Nu snel even langs
de stomerij.

Groot- of kleinbloemige violen
Viola F1 of cornuta.
Diverse kleuren.
Ø 9 cm. Draagtray
6 stuks

Actie

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

3.79
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fietsenmarkt
Zaterdag 23 maart
Vanaf 10.00 uur

Op de Pool - mariaplein Helden
aanbieden fietsen vanaf 9.00 uur

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 11. GELDIG VAN 14-03 T/M 20-03. OP=OP

perfect uitgevoerde counter zette Joris
Timmermans in de 48e minuut Ron
van den Kerkhof aan het werk, die
vervolgens Clim Moonen in stelling
bracht. De Maasbreese middenvelder
schoot strak raak, 1-0. Hierna
verhoogde NWC weliswaar de druk op
het Maasbreese doel, maar de ploeg
creëerde geen echte kansen.
In de 70e minuut leek Ron
van den Kerkhof op weg naar de
2-0, maar ook hij stuitte op keeper
Brusewitz. In de 77e minuut zette
de sterk spelende Tijs van Tilburg
de wedstrijd geheel op zijn kop.
Zijn afstandsschot leek houdbaar voor
doelman Stan Caris, maar verdween
toch in het Maasbreese doel, 1-1.
Nog geen minuut later mocht NWC

weer juichen, toen Tijs van Tilburg met
een zondagsschot NWC op voorsprong
zette, 1-2.

Aangeslagen
maar knokte terug
MVC’19 leek aangeslagen, maar
knokte zich terug in de wedstrijd.
Invaller Mike Peeters moest zijn meerdere erkennen in de NWC-keeper. In de
slotminuten ontsnapte NWC nogmaals aan puntverlies. Scheidsrechter
Kolenberg floot voor een Maasbreese
vrije trap, terwijl hij de voordeelregel
had moeten toepassen. Daan Peters
kon hierdoor niet de 2-2 intikken.
MVC’19 had een punt verdiend.
Een nederlaag met perspectief.
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Aan de bak voor klassebehoud

De Treffers in gevarenzone
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree is door een 4-1
nederlaag op zaterdag 9 maart in de gevarenzone terecht gekomen.
Door slecht spel in Ell en met nog vier wedstrijden te gaan, moeten de
beugelaars aan de bak voor klassebehoud.
Koos van Lier speelde tegen Wiel
Mennen. Koos miste in het begin van
de partij twee keer op de poort en

stond bijna de gehele partij vier en
twee punten achter. Hij vocht zich
terug tot 28-28, maar Wiel maakte

SC Pareja naar halve
finale NK turnen
Door: sportclub Pareja
Turnster Linda Verboeket van SC Pareja uit Helden-Panningen is
zaterdag 9 maart net doorgedrongen tot de halve finale van het
Nederlands kampioenschap turnen. Ze haalde de elfde plaats tijdens de
kwartfinales in Hardenberg.
Diezelfde dag turnde Meike
Koopmans van Pareja haar wedstrijd bij de Instap N2. Ze turnde
een stabiele wedstrijd en behaalde
een 12.866 op sprong, bij brug een
12.067, bij de balk 12.05 en op vloer
een 11.00. Daarmee eindigde ze op
de veertiende plaats, waarmee ze
niet door mag naar de halve finale.
In de laatste wedstrijd van de
dag mocht Linda Verboeket bij de

uiteindelijk de 30.
Daarna speelde Jo Hendrix tegen
Marco Caris. Ook hier kwamen
enkele flatsers op de poort van Jo.
Maar hij kwam toch terug tot 16-16.
Weer een flats en het was gebeurd,
Marco won met 30-22. Op drie mocht
Hem Hendrix tegen Gerard Driessen.
Alweer te veel missers op de poort,

waardoor Hem steeds achter liep en
Gerard gemakkelijk de winst pakte
met 30-22.
Vervolgens moest Wim
Grommen tegen Roy van Lier.
De partij ging gelijk op totdat Wim
met hulp van zijn tegenstander
een 20-16 voorsprong nam en deze
uitbouwde tot een 30-22 winst.

Als laatste speelde Jac Lintjens tegen
Mat Tunissen. Jac kwam door een
flats en niet zuiver gespeelde bollen
vier tot zes punten achter. Bij 22-22
stond hij toch weer gelijk en had hij
bij 26-26 de beste papieren voor de
winst. Er volgden twee missers op
de poort en de winst ging met 30-28
naar Mat.

Baarlo doet goede zaken
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Met een thuiszege op Merefeldia uit Nederweert heeft het eerste herenteam van VV Baarlo op zondag
10 maart goede zaken gedaan. Baarlo ging het beste om met de stormachtige wind, 2-1. Dankzij deze tweede
zege op rij zijn de roodzwarten nu na lange tijd verlost van de ‘rode lantaarn’.

senioren div 2 haar wedstrijd turnen.
Bij de brug werd door de jury een
opzwaai tot handstand niet geteld,
waardoor ze een onderdeel te weinig
had en vier punten neutrale aftrek
kreeg. Linda turnde op de andere
drie toestellen de sterren van de
hemel en behaalde het hoogste balken sprongpunt. Dat leverde haar een
elfde plaats en een plek in de halve
finale op.

Beugelclub Baarlo

Kleine nederlaag
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste beugelteam van De Flatsers uit Baarlo hoopte vrijdag
8 maart op een kleine overwinning tegen Sevenum, de hekkensluiter
van de ranglijst. Het eindresultaat was een kleine nederlaag van 2-3.
De openingspartij ging al meteen verloren doordat Piet met de
verkeerde kleur speelde, een bal
missloeg en zodoende een 16-22
achterstand opliep. Deze wist hij
nog wel tot 28-28 op te halen, maar
zijn tegenstander sloeg niet mis in
de laatste slagbeurt en won verdiend. Esther speelde een goede
partij, maar trof in Piet Joppen een
geweldige tegenstander die goed
beugelde en ook nog het geluk had
dat de bollen in zijn voordeel rolden.
Hierdoor werd het voor Esther zeer
moeilijk om Piet van de overwinning af te houden. Op drie begon Roy
goed. Iets wat zijn tegenstander niet
deed en daardoor liep Roy uit naar

een 10-0 voorsprong, die hij rustig
en goed uitspeelde. Zijn overwinning kwam dan ook geen moment
meer in gevaar en het eerste punt
was binnen. De man in supervorm,
Henk, trof in Wim Janssen een goed
spelende en ervaren tegenstander.
Het ging gelijk op tot 18-18, maar een
kleine foutje werd door Henk goed
benut. Hierna bouwde hij zijn voorsprong alleen maar uit met zeer goed
spel. Een kleine overwinning was nog
altijd mogelijk. Dit zou dan moeten
gebeuren in de slotpartij, die werd
gespeeld door Marc. Die kreeg wel
de kansen, maar door te veel risico
gaf hij deze ook weer uit handen.
Die kans ging dus verloren.

Volleybal bekercompetitie in Panningen
Volleybalclub VC Olympia uit Panningen organiseert op zondag
17 maart de halve finales van de bekercompetitie regio Zuid, samen met
de volleybalbond NEVOBO. In Sporthallen Piushof in Panningen zijn de
wedstrijden te zien vanaf jongens en meisjes C tot de heren en dames
senioren.
Alle deelnemers aan de halve
finales strijden voor een plek in de
finale, die op zaterdag 11 mei plaatsvindt in Dordrecht. De eerste wedstrijden, die van de C- en B-jeugd,

starten om 11.00 uur. De laatste
wedstrijden, onder andere met
VC Olympia heren 1, beginnen om
17.00 uur. Tot 19.00 uur worden er
wedstrijden gespeeld.

Met tegenwind in de eerste helft
had Baarlo desalniettemin de beste
kansen. Tegen het half uur spelen werd Matthijs de Vogel, randje
buitenspel, in stelling gebracht.
Hij mocht door en met succes.
Merefeldia-doelman Brett van Ool
wist in eerste instantie de doelpoging nog af te weren, maar werd
in de rebound vanuit een scherpe
hoek, maar dicht bij het doel, alsnog geklopt door de boomlange
Baarlo-spits, 1-0. Nog voor de thee
had Baarlo enkele riante mogelijkheden om de voorsprong verder uit
te bouwen. Omdat Merefeldia de
Baarlose defensie niet echt wist te
testen, bleef de nipte voorsprong

voor Baarlo tot aan de rust op het
scorebord staan. In de tweede helft
veranderde het wedstrijdbeeld vooralsnog nauwelijks. Weer had Baarlo,
nu met de wind als bondgenoot, de
betere mogelijkheden. Het duurde
alsnog tot halverwege de tweede
helft eer Baarlo de voorsprong wist
te verdubbelen. Uit een hoekschop,
genomen door Maikel van Erp, zeilde
de bal gedragen door de wind over
de vertwijfelend graaiende handen van de Merefeldia-doelman
rechtstreeks in de verre hoek, 2-0.
Weer verzuimde Baarlo daarna de
definitieve genadeslag uit te delen.
Luc Canjels kreeg na een domme
actie een klein kwartier voor tijd de

rode kaart voorgeschoteld van de
prima leidende arbiter Vincent Heuts.
Daardoor werd het billenknijpen toen
Ken Boonen namens Merefeldia in de
slotfase de aansluitingstreffer wist te
bewerkstelligen, 2-1. Verder lieten de
tien man van Baarlo het in de slotminuten niet meer komen. De tweede
thuiszege op rij betekent dat Baarlo
hekkensluiter af is en is doorgeschoven naar de brede middenmoot.
Daar wordt de ploeg vergezeld door
nog vier ploegen. Allemaal nipt
boven de degradatiestreep. Duidelijk
is dat er meer puntenwinst nodig is
om de positie in de veilige zone te
verstevigen en veilig te stellen.
(Foto: Len Gielen)

Harde wind

Wedstrijd Panningen
gestaakt
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De omstandigheden op sportpark de Bakenbos, thuisbasis van de Tiglieja Steyl Combinatie (TSC’04), waren
zondag 10 maart optimaal voor olympische kitesurfers. Goed voetbal was nauwelijks mogelijk bij de ferme
westerstorm. Na tien minuten en een 0-1 voorsprong voor Panningen werd de wedstrijd gestaakt.
De wedstrijd was koud begonnen
of het was raak. Een aanval over links,
een crosspass, een handig overstapje
van Remco Litjens en de bal belandde
bij Youri van den Hurk. Die lanceerde

een voorzet of schoot op doel. Een
‘bewustje’ volgens broodvoetballers.
De bal plofte buiten bereik van TSCdoelman Vincent Turkenburg tegen het
net. Panningen leidde met 0-1.

Daar zou het bij blijven. In de 10e
minuut werd het scheidsrechter Cendy
van Ophoven te gortig en blies hij de
wedstrijd af. Die wordt op een nader
te bepalen datum uitgespeeld.
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Boek van Egchelnaar Patrick van ‘t Hooft

Industrialisatie als opmaat naar een
nieuwe samenleving
Voordat Panningen rond 1960 industrie kreeg en sterk moderniseerde, was het niet meer dan een uit de
kluiten gewassen boerendorp. Mede dankzij burgemeester Cremers kreeg Panningen de status van
Industriekern. Vanaf eind jaren 50 vestigden zich tal van fabrieken op het nieuwe industrieterrein én begon een
snelle bloei van het dorp Panningen. Patrick van ‘t Hooft uit Egchel schreef over die veranderingen een boek dat
op vrijdag 22 maart wordt gepresenteerd in Streekmuseum Peel en Maas.

bij de Schoolstraat en staat centraal
bij de tentoonstelling in het streekmuseum.

Tentoonstelling in
streekmuseum
Van ‘t Hooft schreef het
boek namelijk in opdracht van
Streekmuseum Peel en Maas. In het
museum, gevestigd in Kerkeböske
in Helden, wordt ook een tentoonstelling gewijd aan het onderwerp.
“Op panelen zijn daar onderwerpen
uit het boek te zien. Die moeten ahamomenten opleveren bij mensen,
een beeld van herkenning oproepen”,
vertelt Van ‘t Hooft. “Daarom maken
we in het boek en bij de tentoonstelling, beide opgemaakt door grafisch
ontwerper Frans Korsten, heel veel
gebruik van foto’s uit die periode.

Daardoor is het toegankelijk voor een
breder publiek.” De opening van de
tentoonstelling wordt verricht door
het Panningse Tweede Kamerlid
Mustafa Amhaouch. “Diens vader
was medio jaren 60 één van de eerste gastarbeiders die in de Heldense
industrie kwamen werken”, aldus
Van ‘t Hooft. “De nieuwe fabrieken
kwamen namelijk al gauw handen
tekort.” De industrialisatie droeg zo
ook bij aan een veranderende bevolking. Van ‘t Hooft: “Ik besteed in het
boek ook veel aandacht aan wat de
kerk van de industrie vond en de
positie van vrouwen in het werkende
leven. Ik denk dat het boek niet
alleen een inkijk geeft in de industrialisatie, maar in de hele maatschappij
in die periode.” Het boek is te verkrijgen bij onder meer het museum en
Panningse boekhandels.

Het Panningse industrieterrein in 1961
“Het klinkt misschien niet als een
sexy onderwerp als je het zo voor de
eerste keer hoort, maar die periode in
de jaren 50 en 60 is voor Panningen en
heel Peel en Maas van ontzettend groot
belang geweest”, vertelt Van ‘t Hooft.
“Daarvóór was hier in de buurt alles
gericht op de agrarische sector. Door de
komst van de industrie ontstond
nieuwe werkgelegenheid, kwamen er
betere scholen en andere voorzieningen
en werd het centrum van Panningen
sterk gemoderniseerd. De hele samenleving veranderde in die tijd.”

Met de bus naar
de mijnen
Van ‘t Hooft schrijft in het boek,
getiteld ‘Van ploeg naar ploegendienst’, onder meer over hoe burgemeester Cremers er bij provincie en
rijk voor pleitte om Helden (feitelijk

Panningen) aan te wijzen als ‘industrialisatiekern’, met speciale subsidies
om bedrijven te lokken. De burgervader slaagde daarin, waardoor gunstige
omstandigheden ontstonden voor
bedrijven om naar het industrieterreinen in Panningen (en later Beringe) te
komen.
Toen burgemeester Cremers
begon aan zijn inspanningen, werkten de mensen in de regio vooral
op boerenbedrijven. Maar door de
enorme bevolkingsgroei na de Tweede
Wereldoorlog en de mechanisering
was er te weinig werk in die sector.
Bijna al het land in de omgeving was
al ontgonnen, dus nieuwe landbouwgrond creëren zat er ook niet meer
in. “Veel boerenzonen kozen eieren
voor hun geld en gingen met bussen
naar fabrieken in Eindhoven, Weert of
Venlo. Of ze reisden naar Zuid-Limburg
om daar in de mijn te werken. Daar

kwam door Cremers verandering in: ze
konden hier werk vinden.”
In het boek vertelt Van ‘t Hooft
over het moment dat Philips in 1957
als eerste grote bedrijf een vestiging
opent in Panningen. Daarna gaat
het snel. Onder meer metaalbedrijf
SIF, metaal-constructiebedrijf Limac,
Sleutels Conserven en jachtenproducent Argos volgen het Eindhovense
bedrijf. In navolging van de bedrijventoeloop wordt ook het centrum
van Panningen volledig vernieuwd
en gemoderniseerd. Op 21 juni 1962
organiseert de gemeente een officiële opening van het industrieterrein. Op de Markt in Panningen
wordt een kunstwerk van Kesselnaar
Wim Rijvers onthuld dat overgang
van de landbouw naar de industrie uitbeeldt. Dat beeld is ook nu
nog steeds in Panningen te vinden
tegenover de ingang van de Markt

De feestelijke onthulling van het kunstwerk
voor de industrialisatie in 1962

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

Tentoonstelling modeltreinen
De voor- en nadelen van elektrisch vervoer per trein en auto komen aan bod tijdens een tentoonstelling bij
duurzaamheidsplatform Sunny Community in Panningen. Van dinsdag 19 tot en met zondag 24 maart zijn
diverse modeltreinen op stoom en elektra te zien.
De tentoonstelling wordt
georganiseerd samen met een
groep modeltreinbouwers. Het
doel hiervan is bezoekers aan het
denken te zetten over het gebruik
van energiebronnen. “Tijdens
de tentoonstelling ervaar je niet
alleen de mogelijkheden van het

bouwen van een nieuwe wereld in
miniatuur. De vrijwilligers vertellen
ook over de voor- en nadelen van
elektrisch vervoer per trein en
auto”, aldus Sunny Community.
“Door verstandiger, efficiënter
en zuiniger gebruik help je het
klimaat een handje én kun je je

energierekening verlagen.”
Liefhebbers van modeltreinen
en mensen die geïnteresseerd
zijn in het duurzaamheidsaspect
van de tentoonstelling, kunnen
deze van 19 tot 24 maart dagelijks
bezoeken tussen 10.00 en
17.00 uur.
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Nationaal Jeugd Musical Theater

Familiemusical Kruistocht in Spijkerbroek
De musical Kruistocht in Spijkerbroek is op zaterdag 16 maart te zien in Panningen. Het Nationaal Jeugd
Musical Theater speelt de voorstelling in DOK6 Theater. De musical is gebaseerd op het boek dat geschreven is
door Thea Beckman.
In 2008 bewerkte het Nationaal
Jeugd Musical Theater (bekend van
Oorlogswinter de musical, De Tovenaar

van Oz en Peter Pan: Het echte verhaal)
het bekende kinderboek tot een avontuurlijke familiemusical. “Die voorstelling

was zo succesvol dat het theatergezelschap besloot tien jaar later met een
nieuwe versie te komen”, aldus DOK6.

In de nieuwe versie van Kruistocht in
Spijkerbroek wordt de hoofdrol Dolf
gespeeld door Rein van Duivenboden.
In totaal spelen iedere voorstelling
zestig kinderen van het Nationaal
Jeugd Musical Theater mee. De musical
Kruistocht in Spijkerbroek is geschreven

door Marc Veerkamp, de liedteksten zijn
afkomstig van Allard Blom, de muziek is
geschreven door Jeroen Sleyfer en het
geheel staat onder regie van Mark van
Haasteren. De voorstelling begint om
15.00 uur. Kijk voor meer informatie en
voor kaarten op www.dok6.eu

Workshop MamaCafé

‘Van stresskip naar
supermama’
MamaCafé Peel en Maas organiseert de workshop ‘Van stresskip
naar supermama’ op woensdag 20 maart in basisschool Nieuweschool
in Panningen.
Tijdens de workshop staan
diverse ‘stresskip’-situaties centraal
die voor veel opvoeders herkenbaar
kunnen zijn, aldus de organisatie.
“Herken je dit? Je baalt ervan dat je
kind niet luistert, je hebt het gevoel
dat jouw kind pas in actie komt als
jij boos wordt of je vindt het jammer
dat zoveel simpele dingen in een
strijd eindigen.”
Opvoedexpert en coach voor

ouders Annelies Bobeldijk leert alle
aanwezigen op de infoavond hoe het
komt dat alledaagse dingen in een
strijd eindigen en wat ouders er aan
kunnen doen om ervoor te zorgen
dat een kind beter gaat luisteren.
De workshop begint om
20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Neem voor meer informatie en om
aan te melden contact op via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Toneelstuk over Kessels wonder
Toneelvereniging Spektakel uit Kessel staat eind maart met een nieuw stuk op de planken.
Het stuk ‘Ut Wônjer van Kessel’ staat onder regie van Marinho Peters. De komische, volkse voorstelling wordt gespeeld in het Kesselse gemeenschapshuis De Paort. ‘Ut Wônjer van Kessel’ is een
bewerking van het stuk ‘De Mirakelmakers’ van Roger Pieters. De speeldata zijn de zaterdag 23 en
30 maart en de zondagen 24 en 31 maart. De voorverkoop van het nieuwe toneelstuk begint op
vrijdag 1 maart. Kijk voor meer informatie over het stuk, de toneelvereniging en de kaartverkoop op
de Facebook-pagina van Spektakel Kessel.

Absurdistische humor
met Anne & Lisa
Het cabaretduo Anne & Lisa komt op vrijdag 15 maart naar DOK6 Theater in Panningen. De twee dames staan
met hun debuutprogramma ‘Weltschmerz’ op de planken. De voorstelling zit vol met absurdistische humor.

Anne en Lisa zijn afkomstig van
de Koningstheateracademie. De leden
van de afstudeercommissie waren
lovend over de twee cabaretiers,
schrijft DOK6 over de twee meiden.

De twee staan op de planken in het
kader van TVB New Artist, een samenwerkingsverband tussen ruim veertig
theaters en TVB Theater om getalenteerde cabaretiers en kleinkunstenaars

een start te geven op de theaterpodia.
De voorstelling van Anne & Lisa
begint om 20.15 uur. Kijk voor meer
informatie en kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Roxanne Hellevoort)

ADVERTENTIE W E E K
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Excursie rondje
Dubbroek Maasbree
Stichting het Limburgs Landschap organiseert een excursie door
natuurgebied Dubbroek. Deze vindt plaats op woensdag 20 maart en start
vanaf de parkeerplaats van Het Limburgs Landschap bij Bongardweide en
Aan de Steenoven in Maasbree.
De natuurgebieden van Het
Limburgs Landschap zijn allemaal
opengesteld voor wandelaars.
Daarnaast worden er regelmatig
excursies georganiseerd door de
gebieden. Natuurgebied Dubbroek ligt
deels in een oude Maasbedding tussen Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick.
Het gebied is voornamelijk bedekt met
elzenbroekbos, plaatselijk nog aangeplant populierenbos in de laagste
delen en eiken-berkenbos en naaldbos
op de hogere delen. Verspreid liggen
enkele graslandpercelen en onder-

Internationale Vrouwendag
Om Internationale Vrouwendag te vieren kwamen zaterdag 9 maart vrouwen bij elkaar in
gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen. Daar maakten ze diverse gerechten die typerend zijn voor
hun geboorteland, zoals Marokko, Turkije, Syrie, Macedonië, Kosovo, Afghanistan, Somalië,
Suriname, China, Engeland en Nederland. Het initiatief kwam van de Marokkaanse vrouwengroep
van het gemeenschapshuis. “Dit om aandacht te vragen voor de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen die nog steeds heerst”, aldus Tiny Valckx van de werkgroep. “De dames smulden, genoten
en praatten met elkaar en er werd door jong en oud gedanst op allerlei soorten muziek.
Een geslaagde avond.”

TE KOOP IN HORST:
BEDRIJFSCOMPLEX OP ZICHTLOCATIE

weg kunnen de deelnemers diverse
vennen, stuifduintjes en oude houtkapwallen zien. De afgelopen jaren
zijn er verschillende werkzaamheden
uitgevoerd om het natuurgebied te
behoeden voor verdroging. De gidsen
vertellen hier alles over. De tocht door
Dubbroek duurt ongeveer drie uur.
Deelnemers worden aangeraden stevige schoenen aan te doen. Deelname
is gratis en aanmelden is niet nodig.
De excursie start om 13.30 uur vanaf
de parkeerplaats bij Bongardweide en
Aan de Steenoven in Maasbree.

Open dag AspergeGilde

Kijkje in de aspergeen rabarberteelt
Elk jaar organiseert het AspergeGilde Peel en Maas een open dag waar
de aspergeteelt centraal staat. Deze vindt dit jaar plaats op zondag
24 maart bij het agrarisch bedrijf van Luc en Sanne Linders aan Groeze in
Beringe. Ook de rabarberteelt komt dit keer aan bod.
Het AspergeGilde laten de bezoekers aan de open dag kennismaken
met de asperge- en rabarberteelt.
Daarnaast wordt er voor hapjes en
een drankje gezorgd. Voor de kinderen is er een springkussen. Ruim
twintig aspergetelers uit Peel en
Maas hebben zich verenigd in het

AspergeGilde Peel en Maas. Dit met
als doel de gemeente te promoten als
‘dé aspergeregio’. De open dag is vrij
toegankelijk, vindt plaats op Groeze
11 in Beringe en duurt van 13.30 tot
16.30 uur. Kijk voor meer informatie
op www.aspergegildepeelenmaas.nl
of op de Facebook-pagina.

Duo Koumparos
optreden in Maasbree
Fluitist Konstantinos Avdimiotis en pianist Yiannis Leandrou staan
zondag 17 maart als Duo Koumparos op de planken bij MFA ‘t Hoës van
Bree in Maasbree. Het is een middagconcert in de serie Muziek Jong
voor Oud.

Het bedrijfscomplex bestaat uit een kantoorgebouw,
loods en bedrijfswoning.
Het complex is gelegen op een uitstekende

De totale oppervlakte van het perceel is 7455

zichtlocatie aan de Industrieweg 9b en 11 op

m2. Het kantoorgebouw bestaat uit circa 400

het bedrijventerrein Hoogveld in Horst. Vrijwel

m2 en de loods uit circa 1570 m2. Het kantoor

direct aan de op-/afrit van de Rijksweg A-73

is verdeeld over 2 lagen en beschikt over ener-

(Venlo-Nijmegen).

gielabel C.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dhr. H. Janssen, telefoonnummer 06 - 53 14 79 06.

Het Duo Koumparos bestaat uit
Konstantinos Avdimiotis, die fluit
speelt, en pianist Yiannis Leandrou.
Zij zijn afkomstig van de Griekse
stad Thessaloniki en het eiland
Cyprus en studeren allebei aan het
conservatorium van Maastricht.

Tijdens hun optreden spelen ze
diverse soorten muziek, waaronder
klassiek, modern, folk en rock. Het
optreden vindt plaats in de foyer van
MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree en
begint om 12.00 uur.
(Foto: Petros Plomaritis)
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Struinpad Grashoek

Vierseizoenen
wandeling
Natuureducatieorganisatie IVN Helden organiseert ook dit seizoen
weer vierseizoenenwandelingen. De eerstvolgende wandeling is op
zondag 17 maart en gaat naar de natuur bij het struinpad in Grashoek.
Het gebied bij het struinpad
kenmerkt zich vanwege de variaties
in hoogteverschillen, in de begroeiing en vanwege de natuurgebieden
Scherliet en Kwakvors, aldus IVN
Helden. De wandelingen worden
begeleid door Peter Maessen, die
landschapsgids is van IVN Helden

cultuur 25

Ballerina’s dansen
met Royal Moscow Ballet
The Royal Moscow Ballet was vorig jaar voor het eerst in de Nederlandse theaters te zien. Daar wordt een
vervolg aan gegeven dit jaar en op maandag 18 maart volgt een show in DOK6 Theater in Panningen. Tijdens die
voorstelling staan kinderen van Balletstudio Susan samen met professionele dansers en danseressen op de
planken.

Vertrek is om 08.30 uur vanaf
het IVN-gebouw op de Kloosterstraat
in Helden. De wandeling start om
09.00 uur bij pluk en theetuin In
de 7e Hemel op Belgenhoek 7 in
Grashoek. Neem voor meer informatie contact op met Peter Maessen via
06 53 69 59 06.

Genealogiecafé
in Meijel
Het online historisch archief PeelenMaasNet houdt op woensdag
20 maart een Genealogiecafé in Meijel. De bijeenkomst vindt plaats in
het verenigingslokaal van heemkundevereniging Medelo uit Meijel.
De vrijwilligers van PeelenMaasNet zijn aanwezig om te helpen bij het
zoeken van gegevens.
De vrijwilligers kunnen onder
meer hulp bieden bij het zoeken
in bevolkingsregisters en foto’s.
“Maar ook oude documenten en
gedigitaliseerde lokale weekbladen
bevatten een schat aan informatie”, aldus het archief. Mensen die

nieuwsgierig zijn naar het verleden
van hun familie of van het dorp,
kunnen op woensdag 20 maart
van 19.00 tot 21.00 uur terecht in
het verenigingslokaal van Medelo
bij museum Truijenhof aan het
Tomveld.

The Royal Moscow Ballet brengt in
de voorstelling Pjotr Iljitsj Tsjaikovski’s
The Sleeping Beauty, het verhaal van
prinses Aurora, oftewel Doornroosje.
De voorstelling kenmerkt zich door
sierlijke choreografie en arrange-

menten van Marius Petipa en Anatoly
Emelianov. Anatoly heeft als choreograaf awards gewonnen en is geroemd
om zijn bijdrage aan de Russische
cultuur. De twaalf ballerina’s die een
masterclass kregen van de Russische

danseres en choreograaf Anastasia
Emelianova zijn allemaal geselecteerd om mee te mogen dansen op
18 maart. De voorstelling begint om
20.15 uur. Kijk op www.dok6.eu voor
meer informatie en kaarten.

Peel en Maas Open Podium

Zang, dans en
muziek bij DOK6
De theaterzaal van DOK6 in Panningen is op zondag 17 maart
wederom het decor van het Peel en Maas Open Podium (POP). Het evenement vindt voor de eerste keer in het voorjaar plaats. In twee verschillende blokken komen onder meer zang, dans en muziek voorbij op
het podium.

Stroomt er horeca bloed door jouw aderen en droom je ervan eigen ondernemer te zijn?
Trekt het verenigingsleven je aan en wil je echt iets betekenen in een dorp? Dan is

BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS

m/v

misschien iets voor jou!
Als beheerder in ons gemeenschapshuis de Gouden Helm in Helenaveen ben je
verantwoordelijk voor een optimaal beheer en exploitatie van de bar en overige ruimten.
In de Gouden Helm is een druk verenigingsleven (van biljarten tot dansen, van toneel tot
een doedelzakvereniging), een winkel en onze zorgcoöperatie. Daarnaast is de Gouden Helm
dé locatie voor bv carnaval, vergaderingen, feesten en koffietafels. Jij bent hierin één van de
belangrijkste schakels in Helenaveen! Je communiceert met de diverse verenigingen, maakt
commerciële afspraken en kunt zelf dingen organiseren en opzetten. Uiteraard wel in goed
overleg met ons bestuur, maar hierin geven we je veel vrijheid.
Waarom is beheerder zijn van de Gouden
Helm in Helenaveen een uitdaging voor
jou?
• Je krijgt heel veel vrijheid voor eigen
ondernemerschap!
• Je bepaalt je eigen inkomsten. Extra inzet
loont.
• Een multifunctioneel gebouw, met diverse
ruimten en mogelijkheden.
• Een structurele bezetting.
• Je werkt in het mooiste dorp van de Peel.

Het eerste blok van het POP start
om 10.30 uur. Het tweede blok gaat
om 12.00 uur van start. Tussen de
twee blokken in en na afloop van het
POP treden in de foyer twee bands

op. De entree is de gehele zondag
gratis. Kijk voor meer informatie over
de deelnemers en het evenement op
de Facebook-pagina van Peel en Maas
Open Podium of op www.dok6.eu

Herken je jezelf als nieuwe beheerder in
Helenaveen? Stel jezelf dan de volgende
vragen:
• Er stroomt horecabloed door jouw aderen.
• Je bent ondernemend en sociaal
betrokken.
• Je bent benaderbaar en meedenkend.
• Je bent fulltime beschikbaar en een
avondmens.
• Je bent daadkrachtig.

Kun je deze vragen met “ja” beantwoorden en zie jij jezelf dit helemaal doen? Stuur dan
meteen een motivatie en je cv per mail naar daske1973@icloud.com. Heb je toch nog een
aantal vragen? Bel of app me dan! Mijn telefoonnummer is 06 - 28 45 95 31.
Je kunt uiterlijk tot 11 april reageren, dus zorg dat je op tijd bent!
Hopelijk tot snel. Namens het bestuur van de Gouden Helm, Danielle Assenberg
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Agenda t/m 21 maart 2019
do
14
03

Dansmiddag - Dans met mij

Vogelmarkt

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: danszaal De Vriendschap Beringe

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Muziekshow The Story of Simon &
Garfunkel - Sound of Silence

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

vr
15
03

Peel en Maas Schoon opruimactie
- Beringe
Tijd: 08.00-12.00 uur
Org: Peel en Maas Schoon, basisschool Onder de
Linden en ‘t Greun Daelzicht
Locatie: Beringe

Cabaretvoorstelling Anne&Lisa
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
16
03

Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

wo
20
03

Dansmiddag - Dans met mij
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: danszaal De Vriendschap Beringe

Peel en Maas Open Podium

Kienen

Tijd: 10.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Halve finales volleybal
bekercompetitie regio Zuid

Excursie rondje Dubbroek
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Stichting het Limburgs Landschap
Locatie: start parkeerplaats Bongardweide/Aan de
Steenoven Maasbree

Tijd: 11.00-19.00 uur
Organisatie: VC Olympia en NEVOBO
Locatie: Sporthallen Piushof Panningen

Wijnstokken snoeien met wijngilde

Muziekoptreden Duo Koumparos

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Wijngilde Peel en Maas
Locatie: wijngaard Potde Helden

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Peel en Maas Schoon opruimactie
- Kessel

Amusementsprogramma De Proos

Genealogiecafé

Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: verenigingslokaal Medelo in museum
Truijenhof Meijel

Belastingspreekuur (maandagen
t/m 15 april)

Open repetitie Méél Voices

Tijd: 09.30-16.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en bv De Oude Kern
Locatie: start dorpspomp Markt Kessel

Peel en Maas Schoon opruimactie
- Panningen
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en ZijActief
Panningen
Locatie: start manege De Vosberg Panningen

ma
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Documentairefilm Powerplant

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Partij voor de Dieren Limburg
Locatie: kasteel De Berckt Baarlo

Potgrondactie Helden

Workshop operazanger Martin
Hurkens

Balletvoorstelling The Sleeping
Beauty

Tijd: 15.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: The Royal Moscow Ballet
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Lentewandeling 8 en 20 kilometer
Tijd: start tussen 08.00-10.00 uur
Organisatie: Stichting Durnéeve
Locatie: start Oppe Koffie Meijel

Vierseizoenenwandeling
struinpad Grashoek
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start In de 7e Hemel Belgenhoek 7, Grashoek

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en Jong Nederland
Grashoek
Locatie: start De Brem Grashoek

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Meijels mannenkoor Méél Voices
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Workshop ‘Van stresskip naar
supermama’
Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Musical ‘Stil in mij’ try-out
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Familievoorstelling Kruistocht in
Spijkerbroek

Reünieconcert Harmonie
Eendracht Meijel

Peel en Maas Schoon
opruimactie - Grashoek

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

Repair café Maasbree

Tijd: 13.00-17.30 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: huis-aan-huis Helden

zo
17
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Magic Cabaret Theater Diner Rob&Emiel

di
19
03

do
21
03

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

Peel en Maas Schoon opruimactie
- Maasbree

Cabaretvoorstelling
Stefano Keizers

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon en MVC’19
Locatie: start Sportpark De Driesprong Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tentoonstelling modeltreinen op
stoom en elektriciteit
Tijd: 10.00-17.00 uur (t/m 24 maart)
Organisatie: Sunny Economy
Locatie: infoloket Duurzaamheidscentrum Panningen

Middag over dementie Thoeshoes en theatervoorstelling
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Organisatie: KBO Maasbree en werkgroep
Dementievriendelijk Maasbree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

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

14
03

Vincentiusparochies

Voorstellingsmis communicanten
1ste H. Communie

ouders Lenie Engels-van der Sterren en
Piet Engels b.g.v. de trouwdag in 1973

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

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 17 maart
H. Mis 09.30 uur (koor)
14.00uur doopviering Sem en
Elke Reinders
Woensdag 20 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Overleden: Ves Jacobs, 86 Jaar
Toos Groetelaers-Theeuwen, 74 jaar

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 maart
H. Mis 19.00 uur. In deze H. Mis zullen
de communicanten van 2019 zich
voorstellen.
Zondag 24 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v.
Rien Hunnekens-Gielens (jaardienst)

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 16 maart
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 23 maart
Geen H. Mis

Parochie Helden

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
Zaterdag 16 maart
Geen H. Mis
Zondag 17 maart
H. Mis 11.00 uur – Herenkoor t.i.v.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 maart
Geen H. Mis
Zondag 24 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hay Manders
bij gelegenheid van zijn verjaardag,
jaardienst Truus Vanmaris –Wijnen,
overl. ouders Nijssen –Schroén.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 maart
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden –
Dhr Jacques Bouten
Intenties Jaardienst Nelly
Grubben-Verheijen en Jan Grubben.
Nel Vercoulen en overl. ouders
Hubertus Vercoulen en Wilhelmina
van Lier. Jaardienst Handrie Hendrix
en Netje Hendrix-Peeters. Overl.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor en
gelegenheidskoor en solisten Southern
Voices vw de vrijwilligers bijeenkomst
van de parochie t.i.v. lev. en overl.
vrijwilligers; Giel van Lier en Leen van
Lier-v.d. Hurk (verj); Piet Steeghs (coll);

ouders Wijnen-Hendricks,
Lies Wijnen en Jac.
Mededeling
Gedoopt worden:
12.00 uur: Isabella en Elenore Bivert

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Mis voor de zieken van de parochie.
VoorHhhZaterdag, 16 maart.
19.15 uur. Overleden familie
Engelen- Beeks
Zondag 17 maart
16.00 uur. Doop van Nae Verlaak.
Keverberghof 22.

Op maandag 18 en dinsdag 19
maart zijn onze aanmelddagen.
Tussen 17.00 en 19.30 uur ben je
van harte welkom om je samen
met je ouders/verzorgers in te
komen schrijven. Houd jij van
sport? Meld je dan direct aan voor
onze sportklas!
Wil je meer weten over het
aanmelden? Op onze website vind
je alle informatie.
Kijk bij: www.hetbouwens.nl >
groep 7/8 > aanmelden

Kom jij volgend schooljaar
naar het Bouwens?
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl

Parochie Meijel

Woensdag 20 maart.
GEEN H.Mis.
Zaterdag 23 maart
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 maart
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 17 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Jan Caris en
Nelly Caris-Timmermans.
Jaardienst Lucie en Annie Heeskens,

service 27

Peter Johannes Berghs en Gertruda
Berghs-van Heugten (jaardienst);
Giel Daems (coll); uit dankbaarheid
Maandag 18 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 19 maart
H.Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 14 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 15 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 16 maart
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Jeanne Briels-Janssen (coll)
Zondag 17 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Peter en Johannes
Jaardienst Sjra en Nel Gielen-Vervoort.
Donderdag 21 maart
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Jeanne Hilkens-Gevers,
95 jaar, Zuivelstraat 5.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 17 maart
9.30 uur Christiaan Janssen en
Til Janssen- Simons
Jaardienst Toon Bergs en overleden
Familie Bergs- Strous
Zondag 24 maart
9.30 uur
Voor de parochie.

Dinsdag 19 maart
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 20 maart
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vanaf maandag 04 februari zijn onze
openingstijden van het parochiecentrum gewijzigd. De nieuwe openingstijden zijn: Maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
8.30 uur – 11.30 uur.

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

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

De nieuwe
collectie is binnen!
NU IN ALLE WINKELS!
NIEUW

€ 9299,Chavez
390 + 287 x 97 cm
compleet met koelkast, oven, kookplaat, eiland afzuigkap,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

EL

