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Opgeruimd
Peel en Maas
Peel en Maas is weer schoon. De afgelopen weken werd in alle dorpen door vrijwilligers zwerfafval opgeruimd in het kader van de gemeentebrede actie Peel en Maas
Schoon. In totaal waren 370 personen in de leeftijd van jong tot oud aan het werk om de straten en bermen onder meer plastic-, glas- en blikvrij te krijgen. Zo ook in
Egchel waar de kinderen en leiders van Jong Nederland Egchel hun best deden om alle rotzooi langs onder meer de Jacobusstraat op te ruimen. De actie Peel en Maas
Schoon begon in Beringe op vrijdag 15 maart en eindigde op zondag 24 maart in Baarlo. Het eindresultaat was 480 vuilniszakken vol. “We zijn heel tevreden met de actie
en meerdere verenigingen hebben al aangegeven volgend jaar weer mee te willen doen”, aldus de organisatie. Verderop in deze HALLO zijn foto’s te zien van de actie.

Grootschalige opvang buitengebied

Meer mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten en proberen ze beter te laten integreren in Peel
en Maas. De gemeenteraad vergaderde er dinsdag 26 maart over. Oppositiepartij Pvda/GroenLinks ziet het
niet zitten dat arbeidsmigranten bij hun baas blijven wonen en vreest voor kleine nederzettingen buiten de
kernen, waardoor integratie onmogelijk wordt.
Er is een groeiend tekort aan
werknemers in de logistieke en
agrarische sector en maakindustrie. De gemeente heeft nu en in de
toekomst meer arbeidsmigranten
nodig, stelt het College van B&W van
Peel en Maas. Ze wil daarom meer
mogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Volgens
het plan van het college wordt het

straks mogelijk dat op drie plekken in
de gemeente maximaal vierhonderd
arbeidsmigranten gehuisvest kunnen
worden. Ook mogen ze in het plan
langer blijven wonen in de accommodaties. Achttien maanden in plaats
van de zes die nu als maximum geldt.
Daarnaast wil het college meer doen
aan de maatschappelijke betrokkenheid en integratie van arbeidsmi-

granten, zodat ze mogelijk langer in
Peel en Maas willen blijven, of zich
permanent in de gemeente gaan
vestigen.
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks
vreest dat er gekozen gaat worden
voor huisvesting in de buitengebieden en op industrieterreinen die verder van de dorpskernen liggen.
Lees verder op pagina 03
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FAMILIE PAASBRUNCH

Eerste Paasdag vanaf 11:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 11:00 uur

parkhotelhorst.nl

Oppositie niet eens met
huisvestingsplannen gemeente

FAMILIE PAASDINCH
Eerste Paasdag

vanaf 17:00 uur

PAAS KEUZEMENU

Eerste Paasdag vanaf 15:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 12:00 uur

PASEN

€ 32,50
€ 29,50
€ 32,50
€ 27,50
€ 27,50

077 397 6000

info@parkhotelhorst.nl
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Meijelse motorcross krijgt tijdelijke
vergunning
De motorcross in de Simonshoekse Bossen in Meijel blijft bestaan. Motor
club MCC Meijel zou moeten stoppen met het organiseren van de crossen, nadat
een aantal bewoners van het naastgelegen bungalowpark De Stille Wille
bezwaar had aangetekend. De cross bleek in strijd met de geldende bestemming van het bos en het einde dreigde. Gemeente Peel en Maas besloot na
verschillende onderzoeken alsnog een tijdelijke vergunning te verlenen.
De bestemmingsplanwijziging voor
het circuit in de Simonshoekse Bossen
komt naar verwachting in september
in de gemeenteraad, laat wethouder
Rob Wanten weten. Met een wijziging
zou de cross definitief gelegaliseerd
kunnen worden. Omdat er nog bezwaren kunnen komen, zou het een flinke
tijd kunnen duren voordat de vergunning definitief wordt. De gemeente
besloot daarom een tijdelijke vergunning af te geven voor vijf jaar, waar-
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door de cross ook de komende jaren
gewoon kan plaatsvinden.
Het organiserende MCC Meijel is
ontzettend blij met de beslissing van
de gemeente. “Het heeft veel werk
en geduld gekost”, laat MCC-voorzitter
Ed Philipsen weten. “We zijn echt heel
tevreden met de tijdelijke vergunning,
maar we zijn er nog niet. Het moet
straks voor altijd gelden.” Datzelfde
zegt Henk Martens, bestuurslid van
de motorcrossvereniging en nauw
betrokken bij het vraagstuk over de
vergunningen. “We voldoen aan alle
normen die er gesteld worden. Het is
allemaal heel goed onderzocht door
de gemeente en daarom hopen we in
september de definitieve vergunning
binnen te hebben.”
De gemeente liet onderzoeken
uitvoeren naar onder meer de invloed
van de crosses op de natuur in de
bossen en de geluidsbelasting die de
ronkende motoren opleveren voor
omwonenden. Vanwege die onderzoeken verwacht wethouder Wanten,
net als Martens, dat een eventueel
bezwaar van omwonenden tegen
de vergunningen geen stand houdt.
“Die kans is klein, want het is gedegen onderzocht.” Martens beaamt dat.
“We zijn als club volledig met de billen
bloot gegaan. Er is zelfs onderzocht
wat voor effect de lamp in de tent
heeft op de natuur als die in het donker nog aan staat tijdens het week-

end. Het was een heel gedetailleerd
onderzoek.”

In 1947 al eerste
motorcross
Martens zou graag met de tegenstanders van de motorcross om tafel
gaan zitten. “Dan kunnen we horen
wat zij nog willen en daar misschien
wel gehoor aan geven als dat redelijke
eisen zijn. Het zou mij veel waard zijn
als we van het geprocedeer af zijn.
Dat we elkaar kunnen vinden in een
oplossing zonder naar de rechter of de
gemeente te hoeven stappen.”
Niet alle bewoners van De Stille
Wille zijn overigens tegen de motor-

cross. Zo laat bewoner Ger Killaars
weten blij te zijn dat de gemeente
de vergunning heeft afgegeven.
“Veel bewoners van het park vinden
de cross hartstikke mooi. De wedstrijden waren er eerder dan dat wij er
waren, het hoort gewoon bij het dorp.
Daarbij wordt de overlast beperkt tot
twee weekenden per jaar, dus dat
valt reuze mee.” Zelf is Ger geen liefhebber van de sport. “Ik ga dan ook
zelden kijken”, vertelt hij lachend.
“Maar het is een prachtige traditie en
het is goed dat de gemeente erachter
staat. Veel bewoners gaan kijken naar
de races of ze gaan juist een weekendje weg. Je hoort de motoren goed
op het park, maar het is maar twee

keer per jaar, dus dat vind ik niet zo’n
probleem.”
Martens en de andere leden van
de motorcrossvereniging kregen van
veel kanten al reacties op het nieuws
dat de cross in de Meijelse bossen
gered lijkt. “Mensen vinden het fijn
dat de cross kan blijven bestaan”,
vertelt hij. “Het is onderdeel van
het cultureel erfgoed van Meijel en
draagt bij aan het Peelgeluk. De eerste
motorcross werd al in 1947 gehouden,
dus we kunnen wel zeggen dat het
een echte Meijelse traditie is. Zelfs de
locatie is nooit veranderd. Gelukkig
ziet de gemeente dat in en kunnen we
hopelijk blijven doorgaan.”
(Foto: archief)
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0,11 euro per inwoner

Gemeente draagt bij aan
Centrum Seksueel Geweld
Gemeente Peel en Maas gaat 0,11 euro per inwoner bijdragen aan het Centrum Seksueel Geweld Limburg
(CSG), zo heeft het College van B&W beslist. In totaal gaat het om een bedrag van 4.800 euro in 2019. Het CSG
houdt zich bezig met de zorg rondom zwaardere misdrijven op het gebied van seksueel geweld. Voorheen
betaalden de provincie en het Rijk de bijdrage aan het CSG. Sinds 1 januari ligt de financiering bij de gemeentes.
Het CSG is een samenwerking
tussen medische, psychologische en
forensische disciplines ten
aanzien van de zwaardere misdrijven op het gebied van seksueel
geweld. Het CSG biedt acute medische
en psychologische zorg en forensisch
onderzoek gericht op sporen en letselduiding. De gemeentes in Limburg
betalen sinds 1 januari allemaal
0,11 euro per inwoner om de coördinatie, de 24/7-bereikbaarheid en de

kosten van de psychosociale nazorg
te bekostigen. Het CSG in Limburg is
gevestigd in het Maastricht UMC+.
Het CSG werd in 2012 opgezet door
bijdrages van het Fonds Slachofferhulp,
omdat de hulp aan slachtoffers van
seksueel geweld in Nederland erg versnipperd was. Later heeft de provincie ook nog financieel bijgedragen om
het centrum in Limburg op te zetten.
Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport nam in 2016 en

2017 de financiering voor haar rekening. 2018 werd opgevangen met nog
beschikbare middelen en bijdrages van
drie centrumgemeentes, waaronder
Venlo. Sinds 1 januari komen de structurele kosten voor alle gemeenten in
Limburg.
Peel en Maas betaalt de kosten
uit de post onvoorzien domein en in
de begroting voor volgend jaar wordt
het bedrag meegenomen in de maatschappelijke opvang.

Nieuweschool Panningen

Ruit ingegooid bij
basisschool
Basisschool Nieuweschool in Panningen is het doelwit geweest van
vandalen. Op zaterdag 23 maart werd een ruit van de school ingegooid,
zo liet de school via Facebook weten. Wie er achter de vernieling zit,
is niet bekend
“Jammer genoeg zijn er personen die er lol aan beleven om
een raam van een basisschool aan
diggelen te gooien”, schreef de
Panningse basisschool op Facebook.
Het ingooien van de ruit gebeurde

Kom kijken, proeven én genieten!
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Oppositie niet eens
met huisvestingsplannen
gemeente
Annigje Primowees van de partij
is bang dat er zo kleine nederzettingen worden gesticht “die fysiek zijn
afgesloten van de andere kernen” en
“groter zijn dan dorpen als Kessel-Eik
en Egchel”, stelde ze bij de raadsvergadering.

‘Groter dan Kessel-Eik
en Egchel’
Wonen en werken bij de baas
vindt PvdA/GroenLinks sowieso
onwenselijk, omdat de arbeidsmigrant
dan dubbel afhankelijk zou worden
van de werkgever.
VVD-raadslid Geert Segers kon zich

wel vinden in het plan. “Er komen nu
eenmaal veel mensen om hier te werken en die moeten gehuisvest worden.” John Timmermans (CDA): “We
moeten goede huisvesting bieden
aan de mensen die hier komen werken. We komen nu eenmaal handen
tekort.”
Door toe te staan dat arbeidsmigranten grootschalig buiten de dorpskernen gaan wonen, wordt het veel
moeilijker om ze te laten integreren
in het dorp, stelt PvdA/GroenLinks.
“In hoeverre kun je bij een huisvester
een maatschappelijke bijdrage voor
de arbeidsmigranten afdwingen?”,
aldus Primowees. “En in welke vorm

wordt dat gedaan? Is een tafeltennistafel al voldoende of moet de huisvester taalonderwijs betalen?”

‘Is tafeltennistafel
voldoende?’
Ook Saskia Vervoort van Lokaal
Peel&Maas vroeg zich af hoe dit
vormgegeven wordt. Wethouder
Paul Sanders nodigde de raadsleden
daarop uit om een bezoek te brengen
aan locaties waar arbeidsmigranten
al worden gehuisvest om te zien hoe
het daar wordt gedaan.
De gemeenteraad neemt dinsdag
16 april een besluit.

11.00 – 16.00

www.komindekaslimburg.nl

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Extra geld en lof voor
Beringe Buiten
Het open sport-, ontmoetings-, en bewegingspark Beringe Buiten krijgt extra financiële hulp van gemeente
Peel en Maas. De gemeenteraad ging dinsdag 26 maart akkoord met een aanvullende bijdrage van 125.000 euro
om het project te realiseren. De raadsleden waren vol lof over de initiatiefgroep, Stichting Beringe Buiten.
De Stichting Beringe Buiten wil
een ontmoetingspark met accommodatie realiseren in Beringe waar
voetbalvereniging BEVO, tennisvereniging TV BEVO en Jeugd Werk Beringe
zich samen vestigen. Het plan zou
900.000 euro gaan kosten, maar door
hoger geworden bouwkosten bleek de
offerte 450.000 euro hoger. De stichting besloot met hulp van een adviesbureau de plannen aan te passen
en te besparen op bouwmaterialen.
Zo werd het tekort teruggebracht naar
150.000 euro. Daarvan wil de stichting
25.000 euro zelf bij elkaar brengen met
sponsoring en acties. De gemeente
draagt de overige 125.000 euro bij.
De raadspartijen VVD, CDA, PvdA/
GroenLinks en Lokaal Peel&Maas,
Peter Craenmehr van AndersNu was
er niet bij, stemden dinsdag 26 maart

unaniem in met het plan om extra
bij te dragen aan Beringe Buiten.
De raadsleden spraken hun lof uit over
de samenwerking tussen de stichting en wethouder Wim Hermans van
gemeente Peel en Maas. VVD-raadslid
Teun Heldens: “Er is hard gewerkt door
de stichting en de wethouder om het
tekort terug te brengen en dat moeten
we belonen. De extra bijdrage is dan
ook gerechtvaardigd.”

Raadsbrede steun
CDA-raadslid Roger Gielen, die zelf
uit Beringe komt, prees de stichting
omdat ze vanwege het tekort meteen bij de gemeente aan de bel trok.
“Het siert hen dat ze openstonden voor
een vernieuwd en haalbaar plan waar
wij achter kunnen staan.” Raf Janssen
van PvdA/GroenLinks sprak over een

‘grensverleggende samenwerking’ en
Robert Hermans van Lokaal Peel en
Maas sprak zijn waardering uit over de
betrokkenheid van de organisatie en
de vrijwilligers. “Ze zijn actief naar ons
toegekomen en hebben precies uitgelegd hoe het zat.”
Wethouder Wim Hermans was blij
met de raadsbrede steun. “We hebben alles eruit geperst wat erin zat,
mede met dank aan de enorme inzet
van Stichting Beringe Buiten.” Ook gaf
hij aan dat de huidige prijsafspraken
die zijn gemaakt om het park te realiseren, waardevast zijn en zowel de
stichting als de gemeente niet meer
voor financiële verrassingen zouden
moeten komen te staan. Stichting
Beringe Buiten hoopt in april te kunnen beginnen met de uitvoering van
de plannen.

volgens de school rond 22.45 uur
op de zaterdagavond. Het doelwit
was een raam bij het kleuterlokaal.
De school vraagt mensen die iets
gezien of gehoord hebben zich te
melden.

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl
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Opkomstpercentage 52,33 procent (2015: 43,97 procent)

Provinciale Statenverkiezingen
Limburg 2019
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VVD’er Teun Heldens in Provinciale Staten Marlou Absil met CDA naar provincie

‘Combinatie met raads ‘Provinciaal beleid,
werk biedt kansen’
lokaal resultaat’
Teun Heldens mag zich Provinciale Statenlid in Limburg noemen. De 26-jarige Meijelnaar
werd namens de VVD bij de verkiezingen van woensdag 20 maart verkozen. Op donderdag 28
maart werd hij officieel ingezworen en een dag later begint het echte werk al. Heldens zit
namens VVD ook nog in de gemeenteraad van Peel en Maas. Hij verwacht dat de functies
goed te combineren zijn.
Heldens aanvaardde op maandag 25
maart officieel de zetel in de Provinciale Staten
(PS). Dat wil niet zeggen dat de Meijelnaar
nog niet begonnen was met zijn nieuwe taak.
“We hebben al verschillende fractieoverleggen
gehad de afgelopen dagen over onder meer
de coalitie. Het is al behoorlijk druk geweest.”
Het duurde vorige week nog even voordat
Heldens zeker wist dat hij een plekje had
bemachtigd in de PS. De uitslag van Peel en
Maas liet op zich wachten. “We waren met
de hele fractie in het gouvernement om de
uitslagen te bekijken. Om 02.00 uur werden
we echter het gebouw uitgeveegd, maar de
uitslagen van Peel en Maas kwamen pas om
03.30 uur binnen. Pas de dag erna wist ik of ik
één van de vijf zetels van de VVD mocht gaan
bezetten.”
Het bleek dat Heldens genoeg
voorkeursstemmen had om zijn plek als
nummer vijf van de VVD-lijst vast te houden.
Hij kreeg in totaal 1.609 stemmen. “Ik wist
niet wat ik moest verwachten”, vertelt hij.
“Ik was verbaasd, maar vooral vereerd dat er
zoveel mensen op mij gestemd hebben. Tot in
Heerlen aan toe zijn er mensen geweest die
mij aangekruist hebben.”
Heldens gaat zijn functie bij de provincie
combineren met zijn taak als raadslid. “Ik heb
van tevoren al aangegeven dat ik de 904
mensen die op mij gestemd hebben bij de
gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar niet
in de steek ga laten. Daarom ga ik beide
functies doen. Het conflicteert eigenlijk
helemaal niet. De PS werkt altijd op vrijdag en
dan is er bij de gemeenteraad juist niets. De
dubbelfunctie biedt volgens mij juist kansen.
Als raadslid weet ik namelijk wat er speelt in
de gemeente. Dat kan ik meenemen naar de
provincie.”

Met 4.633 voorkeursstemmen uit de hele provincie wist de in Helden woonachtige Marlou
Absil (44) een plek te bemachtigen in de Provinciale Staten. Op donderdag 28 maart werd zij
beëdigd als Statenlid voor het CDA.
Als oud-wethouder en bestuurslid van het
CDA is de politiek voor Absil niet nieuw. Toch was
de verkiezingsweek spannend, laat ze weten.
“Het blijft een verkiezing en dat maakt dat je
niet zeker weet wat de uitslag gaat zijn. In de
verkiezingsnacht kwam de uitslag ook pas rond
03.30 uur binnen, dus ik heb lang in spanning
gezeten.”
Absil stond op een verkiesbare tweede
plaats op de kieslijst van CDA Limburg. De partij
werd in Limburg het grootste en behaalde negen
zetels in de provincie. Op één daarvan gaat Absil
plaatsnemen. Ze haalde in totaal 4.633 voorkeursstemmen binnen. Daarvan komen er 3.484
uit Peel en Maas, zegt ze. “Ook in mijn eigen
omgeving is het CDA dus het grootste gebleven.
Draagvlak is er dus voldoende. Dat zo veel mensen uit Peel en Maas op mij hebben gestemd,
geeft me een gevoel van vertrouwen. Daar ben
ik ze heel erg dankbaar voor.”
In 2014 eindigde Absils periode als wethouder en besloot ze meer afstand te nemen van de
politiek en zich meer te richten op haar gezin.
Op de achtergrond was ze nog steeds actief
voor CDA Limburg en CDA Peel en Maas. Dit jaar
maakte ze haar comeback. “Ik wilde weer de
actieve politiek in om iets te kunnen betekenen voor een ander”, zei ze daar in oktober over.
“Als volksvertegenwoordiger kun je nog meer
het verschil maken.”
De komende periode wil Absil als Statenlid in
het bijzonder thema’s als wonen en de zorg voor
ouderen op de agenda zetten, zoals mantelzorg,
eenzaamheid, langer thuis blijven wonen, voldoende woningen voor eenpersoonshuishoudens
en het verduurzamen van woningen. “Daar ga ik
me sterk voor maken in de hele provincie. Maar
het mooie van dit werk is dat ik het resultaat van
provinciaal beleid in mijn eigen omgeving terug
kan zien. Daarom wil ik ook zo veel mogelijk bij
de mensen zijn, in de samenleving, om te weten
wat er echt speelt.”
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Provinciale Statenverkiezingen

CDA, FvD en VVD groots
ten in Peel en Maas
Het CDA is in de gemeente Peel en Maas de grootste partij gebleven tijdens de Provinciale Statenverkiezingen
van woensdag 20 maart. Als tweede eindigde de partij Forum voor Democratie (FvD) en de VVD bleef, ondanks wat
verlies, de derde grootste partij. Dat blijkt uit cijfers van persbureau ANP die door de NOS zijn bekendgemaakt.
Iets meer dan de helft van de
stemgerechtigde inwoners van Peel
en Maas is naar de stembus gegaan.
Het opkomstpercentage was deze
verkiezingen 52,3 procent. Dat is
hoger dan vier jaar geleden. Toen
bracht 44,0 procent haar stem uit.
De christendemocraten behaalden
in totaal 31,7 procent van de stemmen
in Peel en Maas, 5.678 in totaal.
Daarmee blijven ze de grootste partij
in de gemeente. Ten opzichte van de
vorige verkiezingen verloor de partij
wel aan stemmen; toen haalden ze
32,1 procent van de stemmen binnen.
De Heldense Marlou Absil stond op
een verkiesbare tweede plek en

behaalde genoeg voorkeursstemmen
om zitting te mogen nemen in de
Provinciale Staten.
De grootste nieuwkomer dit jaar
is Forum voor Democratie, die in
totaal 15,3 procent van de stemmen
binnen wist te halen. Dit komt neer
op 2.737 stemmen. Daarmee is het
de tweede grootste partij in Peel en
Maas. Nico Vincken uit Egchel stond op
de zevende plek van de lijst en kreeg
voldoende voorkeursstemmen voor
een zetel in de Provinciale Staten.
Ondanks dat ze dit jaar minder
stemmen binnenhaalde dan vorig
jaar, eindigt de VVD op de derde
plek. Deze verkiezingen stemden

in totaal 2.701 mensen op de partij,
wat neerkomt op 15,1 procent.
Minder dan vier jaar geleden,
toen de partij 16,3 procent van de
stemmen kreeg. De Meijelse Teun
Heldens krijgt ook een Statenzetel
toegewezen.
Op de vierde plaats eindigde
de Partij voor de Vrijheid (PVV)
met 10,4 procent. Tijdens de vorige
verkiezingen was dit 16,4 procent.
Verder haalde de SP 5,3 procent,
GroenLinks 5,2 procent en PvdA
4,4 procent. In de top tien eindigden
verder D66 (4,1 procent), 50PLUS (2,7
procent) en de Partij voor de Dieren
(2,2 procent).

Forum voor Democratie

‘Statenzetel niet doel,
wel mooie kans’
Egchelnaar Nico Vincken (71) stond op een zevende plek van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie.
Dankzij in totaal 1.931 voorkeursstemmen neemt hij vanaf donderdag 28 maart zitting in de Provinciale Staten
van Limburg.
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Burgemeester tevre
den over opkomst
Burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo is blij met het hoge
opkomstpercentage in Peel en Maas bij de Provinciale
Statenverkiezingen. Het toont volgens haar dat de politiek mensen
interesseert. De uitslag van de verkiezingen waarbij vooral Forum voor
Democratie hoge ogen gooide, vond ze verrassend.
Bij de Provincale
Statenverkiezingen in 2015 was het
opkomstcijfer nog 44 procent, dit jaar
steeg dat percentage naar 52,3 procent. “Meer mensen hebben gebruik
gemaakt van hun stemrecht”, laat
de burgemeester weten. “Het is een
stijgende lijn. Het blijft een uitdaging
voor ons als gemeente om ervoor te
zorgen dat veel mensen gaan stemmen. Het is goed om te zien dat bij
de laatste paar verkiezingen telkens
een hogere opkomst werd bewerkstelligd dan de verkiezingen één
cyclus daarvoor. Het is een positieve
ontwikkeling in het democratische
proces. Ik hoop dat ook bij de volgende verkiezingen in mei voor het
Europees Parlement die lijn zichtbaar is.”

Meijelnaar in
algemeen bestuur
Waterschap Limburg
Fred Bongers uit Meijel is namens Waterbelang Horst-Helden-Beesel
gekozen in het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Dat
gebeurde tijdens de waterschapsverkiezingen die tegelijkertijd met de
Provinciale Statenverkiezingen plaatsvonden op woensdag 20 maart.
In totaal werden 441.623 stemmen uitgebracht voor het nieuwe
bestuur van het waterschap. Het
opkomstpercentage lag op 47,6 procent, een stijging van 19 procentpunt
ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het was daarnaast voor de
derde keer op rij zo dat er een stijging te zien was in de opkomstcijfers. Dat is mede het resultaat van
het combineren van de waterschapsen de Provinciale Statenverkiezingen.
Waterbelang Horst-HeldenBeesel kreeg in totaal 20.893
stemmen en krijgt daardoor één
zetel in het algemeen bestuur
van Waterschap Limburg. In totaal
bestaat het bestuur uit dertig leden,
van wie er 21 gekozen worden door
de inwoners van Limburg. De ove-

De partij Forum voor Democratie
(FvD) stelde zich deze verkiezingen
voor het eerst verkiesbaar in de provincie Limburg. De nieuwkomer verraste door de op één na grootste partij
te worden en haalde 14 procent van
de stemmen binnen. Dat is goed voor
zeven zetels in de Provinciale Staten.
Vincken volgde de verkiezingsavond op woensdag 20 maart met
veel spanning, blikt hij achteraf terug.
Een interview geven zit er nog niet
in, maar hij wil wel een korte schriftelijke reactie geven over de verkiezingsavond en de uitkomst. “Het heeft
er nog een hele tijd om gespannen of
we zeven zetels zouden krijgen”, laat

hij weten. “Omdat ik op een zevende
plaats stond, maakte dat het voor
mij heel spannend. Natuurlijk zijn
we erg tevreden over het uiteindelijk
behaalde resultaat.”
Toch leverde de overwinning van
Forum voor Democratie, zowel vanuit
de politieke hoek, als vanuit stemmend Nederland en ook de media,
veel zure reacties op aldus Vincken.
En dat vindt hij jammer. “Nog schrijnender zijn de reacties die we gezien
hebben waarbij de scheldwoorden
racisme en fascisme gebruikt werden. Het ging zelfs in een demonstratie, waarin onder andere mensen van
GroenLinks meeliepen, zover dat er

opgeroepen werd om Thierry Baudet
(fractievoorzitter van FvD, red.) te vermoorden.”
Wat Vincken precies gaat doen als
Statenlid, is nog niet bekend. Daarbij
liet zijn partij zich tijdens de campagne
niet of nauwelijks uit over Limburgse
onderwerpen, maar hadden die vooral
betrekking op landelijke thema’s als
migratie, onderwijs en zorg. “Het zitting nemen in de Provinciale Staten
was voor mij geen doel op zich”, zegt
Vincken. “Maar vooral een kans om
onze algemene doelen wat korter bij
te brengen en natuurlijk verder een
positieve bijdrage te leveren aan het
provinciebestuur.”

De opkomst van Forum voor
Democratie verraste ook de burgemeester. “Je zag wel aan de landelijke tendens dat ze hoge ogen
konden gooien. Maar je kunt van
tevoren nooit een goede inschatting
maken, want de mensen moeten
wel daadwerkelijk naar de stembus
gaan.” Mede dankzij de stemmen
in Peel en Maas veroverden Marlou
Absil (CDA), Teun Heldens (VVD) en
Nico Vincken (FvD) een plekje in
de Provinciale Staten. “Ze krijgen
namens de gemeente een bosje bloemen. Het is ook opmerkelijk dat er
liefst drie mensen uit één gemeente
in de Provinciale Staten komen. Ik kan
er alleen maar waardering voor hebben dat de drie gekozen personen zo
betrokken zijn bij de provincie.”

rige negen zetels zijn gereserveerd
voor afgevaardigden van belangenorganisaties als de Land- en
Tuinbouworganisatie LTO, Kamer van
Koophandel en natuurbeheerders.
Waterbelang Parkstad wist in
Limburg de meeste stemmen binnen
te halen. Dankzij de 48.770 stemmen krijgt die partij drie zetels. Net
zoveel als Water Natuurlijk. Twee
zetels zijn er voor VVD, Waterbelang
Midden-Limburg, Waterbelang
Heuvelland en Waterbelang
Westelijke Mijnstreek. De overige
zetels gingen naar Waterbelang
Venlo, Waterbelang Land van
Weert+Leudal, Waterbelang Venray
en Maasduinen, Waterbelang HorstHelden-Beesel, Lokaal Limburg,
Waterbelang Maastricht en 50PLUS.

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
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Onvoorstelbaar...

Ozze Freek

Op 24 maart 2019 hebben wij afscheid van je
moeten nemen. Erg verdrietig om je vertrek
maar vooral blij en dankbaar voor de 39 jaar die
we van en met je hebben mogen genieten.
Allerliefste zoon, broer, schoonbroer,
oom en vriend van
Rinus en Mariet Janssen -Smulders
Bram en Marcia Janssen - Hoosemans
Anne, Daan

Enige en algemene kennisgeving

Hanneke en Jim Matatula – Janssen
Mexim
Michelle Linssen
We nemen afscheid van Freek op zaterdag
30 maart om 14.00 uur in Sporthal de Heuf,
Wilhelminastraat 44 te Panningen.
Aansluitend zullen we hem een laatste
muzikale groet brengen.
Als jullie een geschreven herinnering of
aandenken aan Freek mee willen nemen dan
zouden we dat erg fijn vinden.
In plaats van bloemen liever een gift aan de
Goede Doelen Actie Panningen.

Hoije Freek

Wat zulle wae dich misse!
Martijn, Iris, Siem, Daan
Ivo, Patsy, Jamie, Luna, Mika
Suzanne, Arno
Willemien, Harm,Teun
Roel, Natascha, Danee, Tuur
Eefje, Fer
Bram, Linda, Ries, Elin
Martijn, Ruth, Sten, Juul
Maarten, Monique, Jesse, Sam, Sjors
Daan

Correspondentieadres:
Burg. Janssenring 3, 5981 DL Panningen.

Lieve Freek,
De laatste weken werd er regelmatig
gedacht: “zou hij naar de repetitie
komen?” Ook al was het tegen beter
weten in. Je grapjes, muzikaliteit en jij
als persoon werden gemist. Met pijn in
ons hart kunnen we nu met zekerheid
zeggen, dat we jou niet meer op de
repetities mogen begroeten.

Intens verdrietig, vol ongeloof en veel te vroeg hebben we kennis genomen
van het overlijden van onze lieve vriend en collega

Freek Janssen
Mister DOK6, knuffelbeer, technicus, alleskunner, mensenmens.
Woorden schieten te kort. We koesteren alle mooie momenten samen.
Freek, we gaan je ontzettend missen, je blijft voor altijd in ons hart.
We wensen familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit grote verlies.
Namens alles en iedereen van DOK6

Kerel, we houden van je en gaan
je enorm missen!
Het ga je goed daarboven!
Je vrienden van de slagwerkgroep,
Concordia Panningen
Wij wensen iedereen die Freek lief
had veel sterkte toe!

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze zeer gewaardeerde steun en toeverlaat

Freek Janssen
Hij fungeerde als vraagbaak voor alle technische problemen bij alle door
ons georganiseerde concerten. Wij zullen hem verschrikkelijk missen en
bewaren hem in onze herinnering als een fijn en kundig mens.
In onze gedachten zijn we bij zijn familie en vrienden en wensen hun
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens de leden van de werkgroep
“Muziek onder de Toren”
Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB)
Leden van Kapela Pohoda

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van twee leden van onze Koninklijke Harmonie Concordia Panningen

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.

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

Galerij Klavertje Vier,
elke laatste zondag in de maand
open van 12.00 tot 17.00 uur
www.galerijklavertjevier.nl
Americaanseweg 108C in Meterik.

Eddy de Wever

Freek Janssen

donderdag 21 maart

zondag 24 maart

Eddy was lid vanaf 1993
en schelleboomdrager
bij de Koninklijke Harmonie

Freek was lid vanaf 1989
en slagwerker bij de slagwerkgroep
van de Koninklijke Harmonie

Wij wensen beide families heel veel sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen

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

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141
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De actie Peel en Maas Schoon zit
er weer op. In alle elf de dorpen van
de gemeente werd flink opgeruimd.
Kijk hier naar een fotoserie van de
opruimactie.

Peel en Maas weer schoon

Baarlo

Beringe

Grashoek

Meijel

Panningen

Kessel-Eik

Helden

Koningslust

Maasbree

Kessel

Egchel
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Voor ons ben je goud
we houden zielsveel van je

In haar vertrouwde omgeving is op 73-jarige leeftijd overleden,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder
en trotse oma

Truus Sanders-Peeters
Door van Rijswijck

Echtgenote van

Thom Sanders

Koningslust, * 8 juni 1934

Bert en Miranda
Silvia en Rene, Sam, Bo
Thom en Joyce, Mila, Fer

Panningen, † 25 maart 2019
Trotse mam en super lieve oma van
Thea en Jan
Noortje en Ron
Lieke en Jean-Paul
Hay en Tonny
Anouk
Kim

Bea

Huub en Wilma
Lynn en Boy
Iris en Lars
Mick
Gerrie en Erik
Pien en Roy
Job en Kayleigh
Fleur

“Het is klaar, het is mooi geweest”
Met intens verdriet, maar met vele mooie herinneringen achter
latend, hebben wij vandaag afscheid moeten nemen van “os pap”

Hans Koerts
* Diever, 11 februari 1949

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op
zaterdag 30 maart om 10:30 uur in de kerk van
Heilige Lambertus gelegen aan het Mariaplein te
Helden. Aansluitend begeleiden wij, het gezin,
mam naar het crematorium.
Liever geen bloemen. Een donatie voor
‘t Plattelandshoés wordt zeer op prijs gesteld.
Hiervoor staan bussen op de condoleancetafel.

Via deze weg,
van harte gefeliciteerd!
Veel liefs en een fijne dag,
Anke & Joost, Ellen,
Milou & Iason, Freek & Jill

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

† Helden, 22 maart 2019

echtgenote van

Kitty Koerts - Maassen
Maurice & Milou, Jaimy & Liam
Cindy & Pieter, Freek & Willem & Emma & Laura
Casper Verdellenstraat 6, 5988 BK Helden

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

Naar wens van Hans heeft zijn uitvaart plaats gevonden
met alleen zijn eigen gezin.

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

HAN-MARK
ARENDSE

mevrouw
Correspondentieadres: Familie van Rijswijck
St. Josephstraat 17, 5986 BK Beringe

40 jaar getrouwd.

Correspondentieadres: Lottumseweg 77, 5971 BV Grubbenvorst

pap, schoonvader en opa van

Sharon en Maurice
Mitch

Frits en Sophie
Lemmen

Wij hebben op 21 maart 2019 afscheid genomen van Truus.

John en Kitty
Niels
Anne
Hennie en Rob
Robin en Terence
Zahra
Rachel

Zaterdag 30 maart zijn

Mertens-Tercken

weduwe van Jan Mertens, grondlegger van ons bedrijf.
Wij hebben mevrouw Mertens gekend als een betrokken vrouw
die tot op hoge leeftijd interesse toonde voor ons bedrijf en onze
medewerkers. We bewaren aan haar fijne herinneringen.
Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen veel sterkte toe met het verwerken
van dit grote verlies.

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Directie en medewerkers Mertens B.V. - Horst

Maandag 18 maart ontvingen we het droevige bericht dat

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Hay Bouten
keizer van Schutterij St. Anna was overleden.
We wensen de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht van het
overlijden van oud-brandweercollega

Eddy de Wever
Van 1981 tot 2003 is Eddy in dienst geweest van brandweer
Helden. Daarnaast was Eddy nog altijd lid van onze
brandweervereniging ’t Waakvlemke.
Wij herinneren Eddy als een zeer gewaardeerde en trouwe
collega. Wij zullen zijn nuchtere humor gaan missen.
Wij wensen Marlies, Martijn, Marieke en Ivar
heel veel sterkte toe met dit zware verlies.
Leden en oud-leden
Brandweer Post Panningen (v.h. brandweer Helden)

Bestuur en leden van Schutterij St. Anna
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Diep bedroefd zijn wij om het overlijden van onze collega

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

Rob Gommans
Wij zullen hem heel erg missen.
Rob was sinds 1991 in dienst bij de NLW en werkzaam binnen
onze locatie Panningen op de afdeling Elektro.
Wij wensen zijn vrouw Johanna, Richard, Monique, Luc en Kim
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Directie en collega’s
NLW Groep

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl
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Peel en
Maas

Tjeu van
Knippenberg

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Tjeu
van Knippenberg (81) is geboren op de Kerkstraat in Panningen, werd Lazarist, werkte door heel Nederland en
reisde uiteindelijk de hele wereld over voor lezingen en retraites. Tjeu woont nu in Nijmegen.

Ongeluksdag op
de weg
Bij drie ongelukken in de ochtend van woensdag 27 maart zijn in
totaal twee mensen gewond geraakt. Een vrouw was betrokken bij een
aanrijding op de Molenstraat in Helden en moest met onbekend letsel
naar het ziekenhuis. Bij een ongeval op de Kesselseweg in Helden
raakte een persoon gewond aan het hoofd. Het derde ongeluk
gebeurde op de Midden Peelweg bij de afslag richting de A67. Een auto
sloeg over de kop, maar de bestuurder kwam met de schrik vrij.
Het ongeluk op de Molenstraat
in Helden gebeurde rond 07.30 uur.
Een personenauto werd door een
andere wagen vanachter geraakt.
De brandweer werd opgeroepen om
de bestuurster van de voorste auto
te bevrijden. Zij werd met onbekende verwondingen meegenomen
naar het ziekenhuis. Het ongeval op
de Midden Peelweg vond plaats bij
de afslag naar de A67 rond 07.50
uur. De auto wilde de snelweg
oprijden, maar vloog uit de bocht
en sloeg over de kop. Volgens een

woordvoerder van de politie raakte
de bestuurder niet gewond. De politie onderzoekt hoe het kan dat de
auto over de kop sloeg.
Om 10.00 uur kwam er wederom
een melding binnen bij de hulpdiensten. Dit keer voor een ongeval op
de Kesselseweg in Helden. Daar botste een auto achter op een andere
wagen. Eén persoon liep daarbij een
hoofdwond op. Voor de rest was er
vooral materiële schade te melden,
zo liet de politie weten. De auto’s
moesten weggesleept worden.

Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Zwarte markt Venray, evenementenhal zondag 31 maart. 500 kramen.
vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl of
nelvanenckevort@hotmail.com
Op 6 april start de hondencursus
in Maasbree. Voor informatie
sec.nrdlimburg@yahoo.com

Tjeu is het ‘Heljes’ niet verleerd. Dat terwijl hij
inmiddels al zo’n 65 jaar niet meer in Panningen woont.
“Je moederstaal vergeet je nooit”, vertelt hij. Tjeu werd
geboren tegenover de ‘Heuvelhooker bekker’ in 1937.
“Als we naar school liepen, kwamen we altijd over
het ‘Kerkhoofpaedje’. Dat lag naast de muren van het
klooster in Panningen. Soms klommen we tegen de
muur aan en keken dan over het randje. Dan zagen we al
die jonge Lazaristen van de Congregatie der Missie daar
rondlopen en dan vroegen we ons af waar zij het over
hadden. Dat hield ons erg bezig.”
Op school kregen de Panningse leerlingen regelmatig les van de Lazaristen. Zij waren als missionaris
op plekken in de hele wereld geweest. De verhalen
die de leerlingen te horen kregen over onder meer
China, Brazilië en Congo trokken de jonge Tjeu erg aan.
“Dat is één van de redenen dat ik koos voor een opleiding tot missionaris.” Hij vertrok naar Wernhoutsburg bij
Breda, waar een kleinseminarie van de Lazaristen zat.
“Daar heb ik het gymnasium gevolgd.” Toen hij na zes
jaar klaar was en zich voorbereidde op ‘de missie’, kreeg
Tjeu slecht nieuws. “De leiding vertelde me dat sommigen offers moesten brengen. Het betekende dat ik
in Nederland moest blijven en als prefect aan het werk
ging op het seminarie waar ik zelf gezeten had.”

Rol christendom
Na zijn tijd in Wernhoutsburg ging Tjeu aan de slag in
het centrum voor oecumene en als pastor in een ziekenhuis en het woonwagenkamp in Zutphen. Ook deed hij
aan de Rijksuniversiteit Utrecht onderzoek naar de oecumene in Nederland. Vervolgens trok hij naar Nijmegen om
daar als wetenschappelijk medewerker op de Radboud
Universiteit te gaan werken. “Daar deed ik bijvoorbeeld
onderzoek naar hoe de menselijke ontwikkeling in zijn
werk gaat en welke rol het christendom daarbij speelt.
Hoe mensen tot zichzelf komen met hulp van het geloof.”

Tjeu schreef ook meerdere boeken over dat onderwerp.
Ook was Tjeu jarenlang studentenpastor in
Nijmegen. Als religieus aanspreekpunt kwam hij veel in
contact met studenten. Tjeu zette groepen op waar over
spiritualiteit gepraat werd. Dat onderwerp was ook zijn
speerpunt toen hij als hoogleraar praktische theologie
en geestelijke leiding aan de slag ging. In gesprekken
met studenten probeerde Tjeu te achterhalen wat het
geloof voor iedereen betekent. “Dat is het spanningsveld
van identiteit. We hebben allemaal verschillend DNA en
een andere vingerafdruk, maar toch zijn we hetzelfde.
Dat onderzoek ik.”

Te koop jonge leghennen
diverse kleuren. Alleen op afspraak.
R Hermans Vlasstraat 10 Grashoek.
077 850 26 97.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Hele wereld over
Na zijn pensioen als hoogleraar ging Tjeu de hele
wereld over. Hij gaf lezingen en organiseerde retraites
over spiritualiteit in de hele wereld. “Mensen blijven zich
nog altijd bezighouden met de vraag wie ze eigenlijk
zijn en wat het geloof daar in kan betekenen. Daar gaan
mijn lezingen over.” Ook richtte Tjeu het Vincent de Paul
Center Nederland op, om het gedachtegoed van de stichter van de Lazaristen te verkondigen. “We willen daarmee vooral bereiken dat mensen elkaar helpen. Zeker de
mensen die arm zijn, moeten geholpen worden. Dat zijn
niet alleen de armen in materiële zin. Mensen kunnen
ook arm zijn door eenzaamheid of in vertrouwen.”
Daarnaast is Tjeu nog directeur van de Dochters der
Liefde, de vrouwelijke tegenhanger van de Lazaristen,
is hij lid van de raad van de Congregatie der Missie in
Panningen en zit hij in het platform dat zich bezighoudt
met het doorgeven van het erfgoed van de Lazaristen.
“We komen ongeveer elke maand in Panningen bij
elkaar. Met het platform willen we zorgen dat er iets
overblijft dat we door kunnen geven. Ik kom nog altijd
graag in mijn geboortedorp en ik zou niet willen dat het
klooster én het gedachtegoed van ons uit Panningen zou
verdwijnen. We zijn aan elkaar verbonden.”

Weekendwerk
(m/v - 8 uur per week)

Wij zoeken iemand die onze winkels
gaat bevoorraden en bestellingen bij
mensen thuis gaat bezorgen.
Voel jij je aangesproken?
Mail naar info@bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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Vragen over arbeids
migranten in raadhuis
Volgens politieke partij Lokaal Peel&Maas heerst er onrust in Meijel over het voormalige raadhuis. De partij
krijgt naar eigen zeggen signalen dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest in het pand. Omdat dat volgens
Lokaal Peel&Maas niet mag volgens de geldende bestemming, heeft de partij vragen gesteld aan het College
van B&W over de kwestie.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

OUTLET
DAYS
KORTINGEN TOT 90 %
DONDERDAG 4 APRIL
14.00 - 20.00
VRIJDAG 5 APRIL
12.00 - 17.00
ZATERDAG 6 APRIL
10.00 - 14.00

Het oude raadhuis van Meijel werd
in 2016 van de gemeente gekocht
door ondernemer Joep van Schaijk
die het liet verbouwen en gastrobar
D’n Burgemèster in het pand begon.
Sinds 1 januari van dit jaar is bistro
Gossimijne gevestigd in het pand.
Verder zijn in het gebouw onder meer
een virtual reality-kamer en een
groepsaccommodatie te vinden. “Voor
zover ons bekend mogen de ruimtes
in dat gebouw slechts gebruikt worden voor vakantiedoeleinden voor
kortere tijd en nadrukkelijk niet voor
arbeidsmigranten”, schrijft Lokaal
Peel&Maas in de vragen aan het college. “Zo althans is het enkele raads-

leden indertijd toegezegd.” De partij
sprak met omwonenden en die lieten
volgens de fractie weten dat ze niet
geïnformeerd zijn over een wijziging in
het bestemmingsplan, wat wel nodig
is als er daadwerkelijk arbeidsmigranten gehuisvest worden. Daarop besloot
Lokaal Peel&Maas om vragen te stellen
aan het college.
“Wij hebben niks vernomen van
bestemmingswijzigingen, dus we zijn
wel benieuwd hoe de vork in de steel
zit”, aldus Rob Willems. “Als er een
wijziging is geweest, gaan wij checken of dat wel mag. Het geheel riep
bij ons in ieder geval vragen op die we
graag beantwoord zien door de wet-

houder.” Zo wil de partij weten of het
bestemmingsplan inderdaad gewijzigd
is en waarom de buurt daar niet over
geïnformeerd is. Naast de huisvesting
van de arbeidsmigranten kaart Lokaal
Peel&Maas ook aan dat de eigenaar
van De Burgemèster acht extra parkeerplaatsen toe zou voegen, zo zou
bij de opening van het horecapand
toegezegd zijn. “Zijn die parkeerplaatsen al gerealiseerd?”, vraagt de fractie
zich af. Daarnaast wil de partij weten
of er al een geluidsbegrenzer geplaatst
is en wat de gemeente gaat doen aan
het feit dat enkele buurtbewoners zich
niet serieus genomen voelen door de
gemeente.

Huizenprijzen gestegen
in Peel en Maas

Rudolf Dieselweg 38 A, Venlo - Blerick

SIZE 36 - 60

De gemiddelde huizenprijs in Peel en Maas was in 2018 ruim 16.000 euro hoger dan het jaar ervoor. Dat blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde huizenprijs stijgt sinds 2013. Daarvoor
was er twee jaar op rij een daling te zien. Peel en Maas is met een gemiddelde huizenprijs van 257.171 euro één
van de duurste gemeentes in de (Limburgse) regio.
Gemeente Peel en Maas is ontstaan
in 2010 uit een fusie van de gemeenten Kessel, Maasbree, Helden en Meijel.
In het eerste jaar van de fusie lag de
gemiddelde huizenprijs op 219.800
euro. Na een kleine stijging in 2011
daalde het bedrag twee keer op rij tot
208.552 euro in 2013. Vervolgens steeg
het bedrag met achtereenvolgens ongeveer 1.000 euro, 4.000 euro, 8.000 euro,
19.000 euro en 16.000 euro tot gemiddeld 257.171 euro voor een huis in 2018.
Gekeken naar de omliggende Limburgse

gemeenten is te zien dat Nederweert
gemiddeld de duurste huizen heeft met
291.567 euro. De gemiddelde huizenprijzen van Horst aan de Maas (256.883
euro) en Leudal (251.751 euro) liggen
iets lager dan die van Peel en Maas.
Ook Venray (250.639 euro), Weert
(254.853) en Venlo (221.157 euro) hebben gemiddeld goedkopere huizen.
Opvallend is het grote verschil tussen
de Limburgse buurgemeentes en die
in Noord-Brabant. In Deurne (286.500
euro) en Asten (290.100 euro) moest

in 2018 gemiddeld fors meer betaald
worden voor een woning dan net over
de provinciale grens in Limburg. Peel en
Maas zit wel ruim onder het landelijk
gemiddelde van ruim 287.000 euro. De
duurste gemeente is Blaricum (902.200
euro) en de goedkoopste in Delfzijl
(142.200 euro). Vooral in Friesland,
Groningen, Zeeland en Limburg zijn veel
gemeentes te vinden met relatief goedkope huizen, zo vond het CBS uit. In de
Randstad zijn de gemiddeld duurste
huizen te vinden.

HALLO in Barcelona
ADVERTENTIE W E E K

13

Op tweede kerstdag vertrokken 23 keepers van Challenge Keepers Arena uit Kronenberg naar
Barcelona voor een vijfdaags keeperskamp. Uit Peel en Maas gingen zes doelmannen mee. Chris
Kessels van MVC’19 uit Maasbree, Luuk Gielen van VV Kessel, Kep Metsemakers en Lars Joosten van
VV Helden, Vinnie Korsten van VV Baarlo en Tom van Kempen van SV Panningen maakten deel uit
van de groep. De keepers kregen onder meer een training op het complex van Espanyol en op het
strand. Ook werd er deelgenomen aan een stadiontour door Camp Nou van FC Barcelona
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Ton Evenaar

‘Bij mijn oogbehandeling werkt
men als een geoliede machine’
Toen Ton Evenaar (69) in 2007 in
Ysselsteyn kwam wonen, maakte hij al snel
kennis met de afdeling Oogheelkunde van
VieCuri. Niet omdat hij zelf arts is -hij heeft
als radioloog en bedrijfsarts gewerkt- maar
omdat hij suikerziekte heeft. Je loopt dan
een grotere kans op beschadigingen van
de kleine bloedvaatjes van je netvlies.
Daarom moet je regelmatig op controle bij
de oogarts.
Als trouwe patiënt heeft Ton Evenaar
oogarts Heike Dunkelberg en haar VieCuricollega’s goed leren kennen: “Gekscherend
zeg ik weleens dat ik voorzitter van haar
fanclub ben. Al ruim tien jaar ben ik kind
aan huis bij VieCuri in Venray, ik vind het
echt een goed regionaal ziekenhuis. Je wordt
er op tijd geholpen, er zijn korte lijnen en
niet overdreven veel managers. Men heeft
er echt nog een beetje tijd voor elkaar.
Allemaal zaken die vandaag de dag bepaald
niet vanzelfsprekend zijn in de zorg.”
Wat er bij veel suikerpatiënten gebeurt,
is dat er op den duur vocht ‘lekt’ tussen het
netvlies en de aanhechting hiervan aan de
achterkant van de oogbol. Ton Evenaar:
“En als je zoals ik, een beetje bourgondisch
in het leven staat, dan treedt dit verschijnsel
vaak eerder op. Ik kreeg er echt last van
toen ik 64 was. Er is dan maar één remedie:
macula-injecties. Je krijgt daarbij één tot
drie injecties in het witte gedeelte van
je oog. Uiteraard word je daarvoor eerst
met druppeltjes goed verdoofd. Je voelt
er niets van en het is zo gepiept. Door de
injecties verdwijnt het vocht en daarmee de
visusklachten.
Vier weken later volgt er zo nodig eenzelfde
behandeling aan het andere oog. Door het
regelmatig maken van scans van het oog,
kan precies worden gezien hoeveel vocht

‘Met moderne
technieken
gaan we voor
de beste
behandeling’
In de poliklinieken Oogheelkunde van
VieCuri waken zeven oogartsen en veertig
medewerkers efficiënt en laagdrempelig
over de ogen van duizenden patiënten.
Veel behandelingen zijn zowel in Venlo
als in Venray mogelijk, de meer complexe
gevallen worden in Venlo uitgevoerd.

er zit en of vervolginjecties nodig zijn.”
Bij VieCuri zijn ze volledig ingesteld op
macula-patiënten. Er zijn twee wachtkamers
waar patiënten in twintig minuten twee tot
drie keer worden gedruppeld ter verdoving.
Ton: “Als je aan de beurt bent, ga je op de
operatietafel liggen, je krijgt een doekje
over je oog met een gat erin. Je moet schuin
omlaag kijken, zodat het witte gedeelte van je
oog, waarachter het ‘glasvormig lichaam’ zit,
goed bereikbaar is. Daar plaatst de oogarts
de injectie. Twee minuten later sta je alweer
buiten. Het werkt als een geoliede machine.
Daarna is het zaak je oog een paar uur lang

goed dicht te houden, zodat minder irritatie
ontstaat. Ik hou daarom graag een paar uur
siësta.
Recent bleek ik aan één oog ook staar
te hebben. Maar dat staat volledig los van
de macula-injecties. Bij staar wordt je zicht
minder (denk aan een beslagen lens van een
fotocamera). Doorgaans is dit een gevolg
van het ouder worden. Bij een staar-ingreep
wordt de natuurlijke lens, uiteraard na een
verdoving met druppels, verwijderd en
vervangen door een kunstlens. Inmiddels
is dit bij mij gebeurd en zie ik weer een
stuk beter.”

Astrid Kruysen

‘Oogheelkunde één
van de meest bezochte
poli’s van VieCuri’
Toen Astrid Kruysen 33 jaar geleden als doktersassistent bij Oogheelkunde van VieCuri
begon, verbleven patiënten na een staaroperatie vier dagen intern. Vandaag de dag staat
er 1,5 uur voor deze ingreep en daarna ga je naar huis.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

Heike Dunkelberg,
oogarts VieCuri

Astrid heeft 26 jaar als doktersassistent
gewerkt, sinds 2012 is ze meewerkend
teamleider. Ze stuurt daarbij zo’n veertig
medewerkers aan die in Venlo en Venray op
de polikliniek Oogheelkunde werkzaam zijn.
Astrid: “De meeste tijd ben ik bezig met het
plannen en regelen van allerlei zaken, maar
gelukkig zit ik af en toe ook nog aan de balie,
waar ik contact heb met patiënten en direct
ervaar hoe zij de zorg ervaren.
We hebben een erg leuk team, de
medewerkers zijn over het algemeen heel
tevreden met hun werk en de afwisseling
in de werkzaamheden. Dit varieert van het
assisteren bij verdovingen voor staar en
macula-injecties (toedienen van druppels),
tot baliewerkzaamheden (beantwoorden
van telefoontjes, afspraken inplannen)

en het verrichten van onderzoek. In Venlo
en Venray worden grotendeels dezelfde
basisbehandelingen verricht. In Venray doen
we de meeste reguliere staaroperaties.
De poli in Venlo is groter en biedt daardoor
meer ruimte voor complexere gevallen.
Naast verpleegkundigen en
doktersassistenten zijn er bij ons
optometristen werkzaam, technisch
oogheelkundig assistenten en orthoptisten.
Die laatsten richten zich op kinderen die
scheel of slecht zien en op volwassenen die
dubbel zien.”
Met ruim 35.000 patiënten per jaar
is Oogheelkunde een van de grotere
poliklinieken van VieCuri. Ongeveer 75% van
de Oogheelkunde-patiënten wordt in Venlo
behandeld, tegenover 25% in Venray.

Heike Dunkelberg, sinds 2007 als oogarts
werkzaam bij VieCuri: “Mensen die aan
staar worden geopereerd, veelal ouderen,
kunnen op beide locaties in onze moderne
operatiekamers terecht. Meestal volstaat
hiervoor een lokale verdoving met behulp
van druppels. Is een narcose noodzakelijk,
bijvoorbeeld omdat een patiënt niet stil kan
blijven liggen, dan doen we dit in Venlo.
Laserbehandelingen voor nastaar en
glaucoom (beschadiging van de oogzenuw
door een verhoogde oogdruk) doen we op
beide locaties. Laseren van het netvlies
gebeurt in Venlo, waar meer ruimte en
apparatuur is, met een speciale Pascallaser.
Staar en macula-degeneratie (slijtage
van het netvlies waardoor je steeds minder
scherp gaat zien) zijn veel voorkomende
kwalen op onze poli’s. Diabeten, zoals
meneer Evenaar uit het interview die ik
goed ken, krijgen hier vaak eerder last van
dan anderen. Periodieke injecties in het
oog zijn hiervoor doorgaans een goede
remedie. In Venray is er wekelijks één sessie
waarin we vijftig patiënten eerst druppelen
ter verdoving en dan injecteren. In Venlo
doen we dat op twee dagdelen, straks zelfs
drie.
Zowel in Venlo als Venray maken we
intensief gebruik van OCT-scanners die
heel precies afwijkingen aan het netvlies/
macula en de oogzenuw laten zien. Op basis
hiervan kunnen wij goed beslissen welke
behandeling het meest adequaat is.”
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GEPLUKT Yvonne Buskens-Frenken
men aan een opgraving. “Dat was in
2013 en 2015 in Luxor, bekend van de
Vallei der Koningen en Koninginnen. Ik
mocht er helaas niet zelf graven, maar
mocht wel alle vondsten documenteren en archiveren.” Egyptologie is na al
die jaren nog steeds Yvonnes grootste
en liefste hobby. “Maar er is jammer
genoeg geen brood mee te verdienen.
Dat doe ik met mijn baan.”

Chemische stoffen
en explosieven

Met kasten vol naslagwerken en literatuur, een universitair diploma aan de muur en meerdere reizen naar Egypte op haar naam, is Yvonne
Buskens-Frenken (53) volgens haar man Erik dé Egyptologe van Maasbree. De overheidsmedewerkster woont in Maasbree met haar man en hun twee
honden. Deze week wordt ze geplukt.
Egyptologie, de kennis over het
Oude Egypte, omschrijft Yvonne het
liefste als een legpuzzel van duizenden stukjes. “De randjes ontbreken en
er komen steeds nieuwe stukjes bij,
waardoor je hem nooit helemaal af
kunt maken. Oftewel: er is oneindig
veel informatie bekend, maar er worden ook nog steeds dingen ontdekt.
De Egyptische geschiedenis beslaat
meer dan vierduizend jaar en veel van
de religie en cultuur is in stand geble-

Hortensia
Hydrangea
macrophylla.
Blauw. Ø 19 cm.
Per stuk

ven. Dat maakt Egypte zo interessant
om te bestuderen.”
De interesse in geschiedenis werd
bij Yvonne aangewakkerd toen ze
zo’n twaalf jaar was. “Ik ben geboren in Ospel en mijn opa is turfsteker geweest. Later verhuisden mijn
ouders, mijn twee jaar jongere zusje
en ik naar de Nederweerterdijk in
Meijel. Mijn moeder had een jongere
broer, ome Jac. Die was een keer op
reis geweest naar Egypte en had een
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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postzegel voor me meegenomen. Ook
kreeg ik later boeken over de Griekse
mythologie van hem, die ik enorm
interessant vond als boekenwurm.”

Cursus hiërogliefen
schrijven
Na het vwo op het Bouwens wist
Yvonne het: ze wilde geschiedenis
gaan studeren. Maar omdat daar destijds weinig werk in was en ze beter
een praktischere opleiding kon volgen,
koos Yvonne voor een studie rechten
met een carrière in het bestuurs- en
milieurecht in het verschiet. “Ik heb
onder andere bij diverse overheidsinstanties gewerkt en vond de studie en
het werk heel leuk. Maar die interesse
in geschiedenis bleef en werd met de
jaren groter.”
Ze ging van de Griekse mythologie naar boeken over het Oude Egypte
en bleef daar, enorm gefascineerd,
in hangen. Ze kocht boeken, dook in
naslagwerken en vergrootte haar kennis. “Acht jaar geleden kwam ik op
het idee om een online cursus egyptologie te volgen aan de University
of Manchester. Inmiddels heb ik een
certificaat, een diploma en start ik
met mijn master Egytplogy online
aan de University of Manchester. In
Nederland, laat staan de rest van
de wereld, bestaat geen universitaire online studie Egyptologie. Jaren
geleden heb ik voor de lol een cursus hiërogliefen schrijven (het oude

Egyptische schrift, red.) gevolgd,
waarvan ik het resultaat heb ingelijst
als aandenken.”
Yvonne reisde meerdere keren
naar Egypte om historische plekken te
bezoeken en mocht twee keer deelne-

Sinds 2001 werkt Yvonne drie
dagen in de week als jurist voor de
Inspectie Leefomgeving en Transport
bij het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. “Ik houd me bezig met de
handhaving rond risicovolle stoffen en
producten”, vertelt ze. “Wij houden bij
waar in Europa chemische stoffen worden geproduceerd, wie ze verkoopt en
voeren controles uit. Denk aan grote
chemiebedrijven als DSM of bijvoorbeeld importeurs van verf.” Ook explosieven horen bij Yvonnes werkveld.
“Dat kan het kruit zijn dat schutterijen
bijvoorbeeld gebruiken of vuurwerk.”
Thuis is voor Yvonne sinds twintig jaar Maasbree, waar ze met haar
van oorsprong Panningse man Erik
woont. “We hebben elkaar in 1983
leren kennen. Nadat Erik uit dienst
kwam en ging werken, zijn we in
1988 gaan samenwonen en in 1991
zijn we getrouwd. We hebben eerst
in Nederweert gewoond en zijn later
naar Maasbree verhuisd.” Daar wonen
ze samen met hun twee honden:
puppy Evi en de tienjarige Sela. “Het
zijn allebei Heidewachtels, een van de
hondenrassen waar Erik jachttraining
aan geeft. Evi en Sela waren allebei
herplaatsers, honden die niemand
meer wilde of waar niemand meer
voor kon zorgen. Zo zijn ze bij ons
terechtgekomen. En wij zijn dol op ze.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 11

Ik ruim zwerfafval op
De afgelopen weken ruimden honderden vrijwilligers in het kader van
Peel en Maas Schoon de gemeente op. Vele zakken werden gevuld. Toch liet
een meerderheid van de stemmers op de poll van twee weken geleden weten
zwerfafval op te ruimen. In totaal ruimt 64 procent volgens de uitslag van de
poll zwerfafval op. Tot die groep behoort ook Ton Harbers, die reageerde op
Facebook. “Ik ruim iedere week het afval dat automobilisten bij ons voor de
deur uit de auto kieperen al op. Afval van McDonalds. Maar de automobilisten
blijven maar gooien. Het helpt dus niets”, liet hij weten.

Kim Joosten-Van Den Beuken, lid van Peel en Maas Schoon, reageerde
op Ton. “Vervelend dat er passanten zijn die thuis geen prullenbak lijken te
hebben, Ton. Toch fijn dat u bereid bent om het op te ruimen, dat kan een
hoop leed besparen voor de natuur! Het zou fijn zijn als er snel maatregelen
genomen worden en een mentaliteitsverandering met betrekking tot (zwerf)
afval intreed.” Het is volgens Peel en Maas Schoon een kleine moeite om een
blikje, zakje of papiertje op te rapen en thuis weg te gooien. Als iedereen iets
opruimt, wordt de gemeente vanzelf schoon.

Grootschalige opvang van arbeids
migranten in Peel en Maas is wenselijk
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
De gemeenteraad besprak op dinsdag 26 maart het idee van het
College van B&W van Peel en Maas om ruimte te bieden aan enkele grote
wooncomplexen voor arbeidsmigranten. De gemeente wil medewerking
gaan verlenen aan drie wooncomplexen waar maximaal vierhonderd
arbeidsmigranten komen te wonen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of
er inderdaad meegewerkt wordt aan de plannen.
Wethouder Paul Sanders heeft al vaker aangegeven dat er veel meer
werknemers nodig zijn om alle vacatures op te vullen in de regio. Daarvoor
zijn bedden nodig. Anders bestaat de kans dat bedrijven wegtrekken
uit de regio. Verder is het zo dat de gemeente vergrijst. Als de tijdelijke

arbeidsmigranten kansen krijgen om te integreren, blijven ze misschien
hangen en zorgen ze er zo voor dat er geen leegloop van mensen
plaatsvindt.
Aan de andere kant is het zo dat arbeidsmigranten regelmatig voor
problemen zorgen. Zo gaf politie Peel en Maas en Horst aan de Maas eerder
dit jaar aan dat ongeveer de helft van haar tijd opgaat aan zaken die te
maken hebben met arbeidsmigranten. Grote complexen betekent meer
migranten en dus kan het zo zijn dat er meer overlast komt.
Grootschalige opvang van arbeidsmigranten in Peel en Maas is wenselijk.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 12) > Ik ben bang voor een aanslag > eens 15% oneens 85%

“Groene
Kunstmest”

Voordeel gebruik “Groene Kunstmest”:
• Kosten besparend, vervanging
reguliere dure kunstmest.
• Opbrengst verhogend
• Lage footprint door natuurlijke kringloop
Toepasbaar op:
• Gras
• Aardappelen
• Mais
• Granen
• Tuin- en akkerbouwgewassen
Toediening via:
• Bouwland en graslandbemester
• Ideaal om toe te voegen tijdens
het sleepslangbemesten in
granen of grasland!
• De “Groene kunstmest” bevat
ureum en ammonium stikstof
• Gemiddelde gehalte:
- 0,0 tot 0,1 kg P205
- 5 tot 6,5 kg N
- 6 tot 9 kg kali

Leveranciers van “Groene kunstmest” zijn:
Mts Verhees

Bart Verhees • Someren • 06-26496813 • info@maatschapverhees.nl

Bleekerheide

Richard v.d. Heuvel • Asten-Heusden • 06-53652851 • richard@bleekerheide.nl

Mts van Heugten

Willy van Heugten • Neerkant-Nederweert • 06-53739890 • willy@vanheugtennederweert.nl

Vevar

Maartin v.d. Velden • Ospel-Asten • 06-22247239 • maartin@vevar.eu
Informeer bij de leveranciers, vraag uw loonwerker naar de mogelijkheden
of neem contact op met van Helmond Loonbedrijf, Niels van Hoof 06-53320728,
info@vanhelmondloonbedrijf.nl

Regelgeving “Groene kunstmest” :
• Is Mineralenconcentraat
• Is goedgekeurd als kunstmest
• Vooraf aanmelden bij RVO
• Schriftelijke overeenkomst met producent
• Ook voor derogatie bedrijven
• Valt onder de uitrijperiode dierlijke mest
• Mestcode 120 met stikstof gebruiksnorm
100%, of mestcode 41 als dierlijke mest
80% stikstof

DAGELIJKS VERSE
ASPERGES TE KOOP
Ook hebben wij iedere dag verse
aspergesoep, aspergekroketten
aardbeien, eieren, heerlijke wijn
voor bij de asperges, sappen,
diverse streekproducten en
leuke aspergecadeaus.
Wij schillen graag voor u.
Wij zien u graag bij:
Peeters Asperges
Baarloseweg 15A in Helden

Kent
Kent u
u het
het gemak
gemak
van
van onze
onze

KLEDING
KLEDING REPARATIE
REPARATIE
SERVICE
SERVICE al?
al?
Tel. 077-3072462
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
www.vanhalstomerij.nl

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

Ingezonden brief

Park in zicht
Inmiddels is de steun in de regio Peel en Maas zodanig versterkt dat
het behoud van ons park in zicht komt.
Het is nu nog wachten op
de rechtszitting binnenkort,

Dan weten we meer en kunnen
we u ook beter informeren.

Een wandeling langs het park op
dit moment zou u werkelijk doen
twijfelen. Wij, echter, hebben het
volste vertrouwen dat het goed
komt. Het park blijft, ook al kan dat

nog wel even duren. Geduld is een
schone zaak.
Namens de actiegroep ‘Behoud
het park’, H. Smeets

Ik zie,...
...ik zie, wat jij niet ziet. En
het is…chaos in mijn hoofd. Ik
ben 26 jaar. De ‘verkeerde
kant’ van de 20. Ik ben een
millennial. Ik heb last van
keuzestress en kamp met
existentiële vragen. Mijn
studenten denken dat ik alles
weet, terwijl ik denk dat ik
terug wil naar de tijd toen
mama het antwoord op alles
had.
De quarterlifecrisis slaat toe.
Wat wil ik eigenlijk met mijn
leven? En terwijl ik daar over
nadenk, hoe houd ik dan intussen alle balletjes hoog die al in
de rondte gaan? Hoe dóén
mensen dat volwassen leven?
Ik begrijp er helemaal niets van.
Nu ben ik geen afwachtend
type. Bij honger naar antwoorden, voed ik me met informatie.
Google is mijn beste vriend.
Inmiddels weet ik dus dat dit
fenomeen typisch voor mijn
generatie is. Daarbij zijn er
sinds jaar en tijd al dingen
uitgevonden om de mens op
deze zoektocht naar antwoorden te helpen. Godsdiensten,
tarotkaarten, Freudiaanse
psychologie en, tegenwoordig
erg populair, mindfulness.
Ik heb het geprobeerd, dat
mindfulness, maar staren naar
een rozijn en al het andere uit
mijn gedachten blocken, bleek
geen oplossing voor mijn probleem. Coaching dan maar?
Therapie? Wellicht allebei?
Ik heb de ouderwetse plus-/
minanalyse nog maar een kans
gegeven. Geen verlossend
antwoord per se, maar wel
ordening en overzichtelijkheid.
Veel verder kom ik nog niet.
Toen ik nog klein was vroeg ik
het mama of papa altijd.
Zij stonden mij altijd bij met
raad en daad. Maar nu sta ik
voor een zoektocht die ik alleen
moet ondernemen. Mama kan
me niet helpen met het vraagstuk van vandaag, tegenwoordig ben ik (blijkbaar) een grote
meid. Jong, slim, ambitieus en
boordevol twijfel.
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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.

Work (and Stay?)
Laat in de middag kom je terug van je werk. Je ploft op de bank en
kijkt kort televisie. Er is niets interessants of vermakelijks op. Je beslist
dan maar snel te beginnen met koken. Een korte zoektocht in je koelkast
leert dat je een belangrijk ingrediënt bent vergeten tijdens de wekelijkse inkopen. Kan gebeuren. Je gaat snel naar de supermarkt. Dat moet
lukken voor etenstijd.
Je bent arbeidsmigrant. Je hebt
geen beschikking tot een auto en
bent voor je vervoer van en naar
de supermarkt afhankelijk van een
afgetrapte fiets. Die fiets is geen
onnodige luxe. Je woont namelijk
3,5 kilometer van de dichtstbijzijnde

supermarkt af in een grootschalig huisvestingscomplex. Tijdens de
fietstocht naar het dorp haal je verschillende collega’s en buurtgenoten
in. Zij hebben geen fiets en wandelen op het fietspad of in de berm.
Over anderhalf uur zullen ze bepakt

met boodschappen aan de terugweg
beginnen. Zelf ben je sneller thuis
door je afgetrapte fiets.
Het College van B&W van Peel en
Maas past het gemeentebeleid voor
de huisvesting van arbeidsmigranten voor de komende periode aan.
Het nieuwe beleid is bedoeld ‘om de
arbeidsmigrant aan de gemeente Peel
en Maas te verbinden’. Het College
zet daarbij in ‘op verleiding van de
arbeidsmigrant om zich blijvend te
vestigen’. Het College ziet dit als
nodig om de bevolkingskrimp in onze

gemeente op te vangen.
Men zou dus verwachten dat het
College serieus heeft nagedacht over
manieren om arbeidsmigranten te
laten mengen in de dorpsgemeenschappen, in plaats van hen ver weg
in het buitengebied te stoppen.
Men zou dus verwachten dat het
College serieuze gesprekken met de
dorpsoverleggen heeft gevoerd om de
mening van de bevolking te horen.
Helaas heeft het college van Peel
en Maas geen van beide gedaan en
lijkt het niet van plan dit te gaan doen.

In plaats daarvan kiest het college
ervoor om de bouw van nieuwe
grootschalige huisvestingscomplexen
in het buitengebied te stimuleren.
Ook wordt huisvesting bij recreatiepark Breebronne mogelijk uitgebreid
naar duizend personen.
Men bouwt dus meer tijdelijke
huisvesting om langdurig verblijf
te stimuleren. Dat klinkt niet alleen
tegenstrijdig. Dat is tegenstrijdig.
Jop Wijnands,
sympathisant PvdA/GroenLinks

Waar het fijn is wonen, werken en recreëren
Een saaie kop? Al zo vaak herhaald door ons, Lokaal Peel&Maas?
Dat kan kloppen, maar dat is wel waar wij voor staan. Peel en Maas,
een gemeente waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.
De leefomgeving, en dan met name het groen, is voor ons van immens
belang.
Meer groen in Peel en Maas,
meer bomen, meer ruimte voor
biodiversiteit. Op zaterdag 16
maart kwam er weer een mooi
initiatief voorbij. Wij bezochten de
aanplant van het voedselbos Peel

en Maas. Initiatiefneemster Miriam
Willems gaf ons tekst en uitleg,
aanplant van groen en dat wat in
de natuur, groeit en bloeit en eetbaar is, zonder bemesting en zonder
gewasbeschermingsmiddelen. Een

stuk grond aan de Kwakvors, eigendom van Stichting VEEN, door deze
stichting beschikbaar gesteld voor
de aanplant. De natuur neemt en
de natuur geeft, wat een geweldig
initiatief.
Graag staken we met enkele
fractiegenoten en met vele vrijwilligers van onder andere IVN en leden
van stichting VEEN de handen uit
de mouwen. Aan het einde mochten we zowaar ons eigen Lokaal

Peel&Maas-boompje planten. We
zijn er apetrots op en we zullen haar
groei blijven volgen.
Meer groen in Peel en Maas
maakt volgens ons Peel en Maas
gezonder, leefbaarder en mooier
om er te wonen, te werken en te
recreëren. Kortom een initiatief
recht uit ons Lokaal Peel&Maas hart.
Rob Willems,
raadslid fractie Lokaal Peel&Maas

Kiezers bedankt!
Afgelopen week vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Uit
Peel en Maas deden namens de VVD maar liefst drie kandidaten mee.
Paul de Lange uit Panningen behaalde 245 voorkeurstemmen, Jeanne
Hesen uit Kessel-Eik behaalde 398 voorkeurstemmen en Teun Heldens uit
Meijel behaalde maar liefst 1.609 voorkeurstemmen en is daarmee ook
gekozen in de Provinciale Staten van Limburg.
Op donderdag 27 maart wordt
hij om 13.00 uur door de Gouverneur
geïnstalleerd in Maastricht. Teun

heeft aangegeven dat hij het raadslidmaatschap zal gaan combineren met
het statenlidmaatschap. In de eerste

Kiezers
bedankt!
Limburg
Marlou Absil

plaats omdat hij zijn kiezers voor de
gemeenteraad wil blijven vertegenwoordigen en anderzijds omdat deze
combinatie veel kansen biedt voor
onze gemeente op gebied van onder
andere verkeersveiligheid (denk aan
bijvoorbeeld de Roggelseweg en de
Molenstraat in Helden), maar ook op
gebied van wonen en openbaar vervoer is de Provincie een belangrijke

partner van de gemeente.
Via deze weg willen we namens
onze afdeling alle 2.701 VVDstemmers uit onze gemeente van
harte bedanken voor hun vertrouwen.
We zijn enorm gemotiveerd om verder te bouwen aan het goede leven
in Peel en Maas. Ook feliciteren we
Marlou Absil uit Helden (CDA) en Nico
Vincken uit Egchel (FvD) met hun zetel

in de Provinciale Staten. Dat onze
gemeente nu drie Statenleden levert
is een unicum. Ook al is het politieke
landschap weer enorm veranderd,
uiteindelijk willen we allemaal doen
wat goed is voor Limburg. We hopen
dat de drie Statenleden uit Peel en
Maas hier een goede samenwerking
in kunnen en zullen vinden.
VVD Peel en Maas
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Romy Janssen
13 jaar
Helden
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word altijd enthousiast als ik
gezellig met mijn vriendinnen ben
en we zijn dan lekker aan het kletsen
of we gaan shoppen. Ik vind het
altijd heel erg leuk om tijd met mijn
vriendinnen door te brengen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is een foto in discotheek Apollo in
Helden waar ik samen met mijn
vriendengroep op sta. De foto is

tijdens afgelopen carnaval gemaakt en
het was toen heel erg gezellig.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen. Wat kies
je?
Ik kies dan voor altijd groen licht en
wind mee, want niet elke keer als ik
knipper, zie ik iets leuks. Ik zou dan
allemaal foto’s hebben die ik daarna
toch weer weg wil doen, omdat ik
vind dat ik er niks aan heb. Ook is het
natuurlijk fijn als alles meezit, dus
daarom kies ik daarvoor.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
De laatste keer dat ik door de grond
wilde zakken, was toen ik op de

jongeren 15

aan
Romy Janssen
dat zou kwetsend voor anderen
kunnen zijn.
Wat is het belangrijkste advies
dat jij ooit hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen, is van een vriendin.
Ze zei: ‘Het beste wat je kunt
worden, is jezelf’. Op dat moment
was het best wel grappig, omdat
ze het uit het niets in de les zei. Nu
vind ik het vooral een goed advies.
Wat deed je veel toen je klein
was en doe je nu nog steeds heel
erg graag?
Vroeger zong en danste ik heel
erg veel. Ik vind het nu nog steeds
echt superleuk om te doen, daarom
zit ik ook bij musicalschool Me On
Stage. Me On Stage houdt in dat je
in een jaar een musical in elkaar
gaat zetten. Je leert dan hoe je goed
kunt zingen, dansen en acteren. Ook
leer je dat je je nergens voor hoeft
te schamen. Je moet je heel goed
inleven in de rol die je krijgt na de
audities. Ik vind het heel leuk om
daaraan mee te doen.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag kijk ik het
liefst samen met mijn stiefzus naar
een leuke film of serie op Netflix.
Dan liggen we lekker op de bank
met een zak chips erbij.
Wat was het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Het eerste dat ik van mijn eigen
geld kocht, waren oorbellen die ik
echt heel graag wilde. Ik had toen
net mijn eigen pinpas.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou heel graag kunnen
teleporteren, omdat ik dan overal
naartoe zou kunnen zonder lang
te hoeven reizen. Het allerleukste
daaraan vind ik dat ik dan op en
neer kan naar mijn opa en oma in
Frankrijk.
Om wie lach jij het meest?
Ik lag het meest om mijn stiefzus
Fenne. Ze kan mij echt altijd aan het
lachen maken. Het maakt niet uit
wanneer het is. Daarom krijgen we
ook vaak de slappe lach, soms is dat
dan over helemaal niets.
Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje is Zwitsal
parfum, dat vind ik echt superlekker
ruiken. Ik heb dat luchtje dan ook
elke dag op. Als ik terug kom van
de manege ruik ik altijd lekker naar
paardjes.
manege aankwam en op een pony
Waar maak jij je huiswerk het
moest rijden die ik niet zo leuk vond.
Ik vond het toen best wel spannend en liefst?
Mijn huiswerk maak ik het liefste
wilde het eigenlijk niet doen.
Is er een liedje waar je een speciale gewoon op school, omdat ik me
daar goed kan concentreren. Als
herinnering aan hebt?
dat niet lukt, doe ik het gewoon
Nee, ik heb niet echt een liedje waar
lekker thuis op mijn kamer met
ik een speciale herinnering aan heb.
mijn oortjes in, zodat ik muziek kan
Ik krijg wel elke keer als ik het liedje
luisteren terwijl ik het maak.
Shallow hoor van Lady Gaga en
Wat is je raarste droom?
Bradley Cooper kippenvel, maar ik
Dat was een droom waarin mijn
weet niet waarom dat zo is.
vriendin en ik in een wasmachine
Wat heb je liever: iedereen hoort
terecht kwamen waar een hele
wat jij denkt of jij hoort wat
achtbaanwereld was die bestond uit
iedereen denkt?
allemaal wasmachines. Het raarste
Ik heb liever dat ik hoor wat
aan de droom is eigenlijk nog dat
iedereen denkt. Soms denk ik
we hem allebei hadden.
namelijk iets dat niet zo leuk is en

Nerveus
Misschien ken je het
wel, je staat op het punt
een proefwerk te maken of
je gaat op een belangrijk
sollicitatiegesprek en je
voelt je best nerveus. Dit is
natuurlijk gewoon heel
normaal, want iedereen
voelt zich wel eens
nerveus. Maar op welke
manieren laten mensen
zien dat ze nerveus zijn?
Mensen kunnen laten zien
dat ze nerveus zijn door
bijvoorbeeld met hun benen
te trillen of door regelmatig
met hun pen te klikken.
Dit gebeurt vaak tijdens een
proefwerk als het heel stil is
in de klas. Je bent je dan aan
het concentreren op een
proefwerk, maar om je heen
hoor je de hele tijd geklik.
Ik kan dit natuurlijk niemand
kwalijk nemen, want zelf doe
ik dat ook. Wat het trillen met
je been betreft: dat doe ik
ook, maar niet alleen als ik
nerveus ben.
Nog een manier waarop
mensen laten zien dat ze
nerveus zijn, is door met hun
handen te spelen. Ze pakken
dan bijvoorbeeld een pen en
draaien die de hele tijd in hun
hand rond of ze gaan aan hun
kleren zitten friemelen.
Zelf doe ik dit persoonlijk niet
echt vaak, maar ik merk soms
wel dat als ik echt nerveus
ben, ik vaak met mijn pen ga
zitten spelen.
Een laatste manier waarop
mensen kunnen laten merken
dat ze nerveus zijn, is door
hun stem te gebruiken.
Ze beginnen dan liedjes te
neuriën of ze praten aan één
stuk heel snel door. Dit doe ik
zelf dan weer niet.
Hoe je je spanning ook wil
uiten, als het voor jou werkt
om daardoor minder nerveus
te worden, is het altijd goed!
Lieke
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Einduitslag 2019

Aangepaste dienstverlening

Provinciale Statenverkiezingen
De einduitslag van de verkiezingen in de gemeente Peel en Maas voor de Provinciale
Staten is bekend. In totaal hebben 17.935 kiezers hun stem uitgebracht in de gemeente
Peel en Maas. Het opkomstpercentage was 52,33%. In 2015 was dit 43,97%. Het CDA heeft
in Peel en Maas de meeste stemmen gekregen.
Partij
CDA
PVV
SP
VVD
D66
PvdA
GroenLinks
50PLUS
Partij voor de Dieren
Lokaal Limburg
Forum voor Democratie
ChristenUnie
Denk

Aantal stemmen 2019
5678
1863
956
2701
740
792
927
482
400
348
2737
110
93

Aantal stemmen 2015
4738
2430
1549
2406
1160
822
343
575
281
206
niet deelgenomen
niet deelgenomen
niet deelgenomen

Gegevens 2019
• Aantal kiesgerechtigden 34.275
• Aantal geldige uitgebrachte stemmen 17.827
• Aantal ongeldige stemmen 32
• Aantal blanco stemmen 76
Het proces-verbaal van de einduitslag en de uitslag per kandidaat Provinciale
Statenverkiezingen in Peel en Maas kunt u lezen op onze website: www.peelenmaas.nl

Einduitslag 2019

Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen. Tijdens dit
onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden we tijdelijk
beperkt in onze dienstverlening.
Fotograaf in het Huis van de Gemeente
Naast de lokale fotografen kunt u ook in het gemeentehuis terecht voor pasfoto’s als u
een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig heeft.
U hoeft geen afspraak te maken voor de fotograaf.
Laat eerst uw pasfoto maken. Daarna kunt u zich aanmelden aan de zuil.
De fotograaf is aanwezig op:
Maandag
08.30 - 12.00 uur en 16.00 - 19.30 uur
Dinsdag
08.30 - 12.00 uur
Woensdag
08.30 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

De einduitslag van de verkiezingen voor het Waterschap Limburg in de gemeente
Peel en Maas is bekend. In totaal hebben 17.092 kiezers hun stem uitgebracht in de
gemeente Peel en Maas. Het opkomstpercentage was 47,98%. Waterbelang
Horst-Helden-Beesel heeft in Peel en Maas de meeste stemmen gekregen.
Aantal stemmen 2019
2066
1164
787
30
344
57
362
91
8327
30
1797
783
22
414

Gegevens 2019
• Aantal kiesgerechtigden 35.622
• Aantal geldige uitgebrachte stemmen 16.274
• Aantal ongeldige stemmen 104
• Aantal blanco stemmen 714
Het proces-verbaal van de einduitslag en de uitslag per kandidaat Waterschap Limburg
in Peel en Maas kunt u lezen op onze website: www.peelenmaas.nl.

Vrijdag 5 april

Geen publieke dienstverlening
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.

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

College van burgemeester en wethouders

Besluit straatnaamgeving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op
18 maart 2019 besloten een naam toe te kennen aan de volgende openbare ruimten:
•
•
•
•
•

Verkiezingen
Waterschap Limburg

Partij
VVD
Waterbelang Venlo
Waterbelang Midden-Limburg
Waterbelang Heuvelland
Waterbelang Land van weert + Leudal
Waterbelang Westelijke Mijnstreek
AWP niet politiek wel deskundig
Waterbelang Venray en Maasduinen
Waterbelang Horst-Helden-Beesel
Waterbelang Parkstad
Water Natuurlijk
Lokaal Limburg
Waterbelang Maastricht
50PLUS

Donderdag 18 april is er vanaf 13:00 uur geen dienstverlening mogelijk voor Vergunningen,
Toezicht en Handhaving. Het aanvragen van vergunningen is niet mogelijk.
Voor de overige dienstverlening én de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

De naam voor een nieuwe openbare ruimte in Meijel vast te stellen als: Hofakker;
De naam voor een nieuwe openbare ruimte in Meijel vast te stellen als: Bolakker;
De naam voor een nieuwe openbare ruimte in Meijel vast te stellen als: Kransakker;
De naam voor een nieuwe openbare ruimte in Meijel vast te stellen als: Grindakker;
De naam voor een nieuwe openbare ruimte in Helden vast te stellen als: Op de Lundert.

Het betreft nieuw te benoemen straatnamen, waarvoor nog niet eerder een naam is
vastgesteld. De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 maart
2019 ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 te Panningen. Voor telefonische
vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via het algemeen
telefoonnummer: (077) 306 66 66.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 7088
5980 AB Panningen
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• de reden waarom u bezwaar maakt;
• uw handtekening.
Voorlopige voorziening
Ons besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet ingaat,
kunt u om een voorlopige voorziening of schorsing vragen bij de rechtbank. Dat is een
voorlopige beslissing om ons besluit niet in te laten gaan.
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
U kunt een voorlopige voorziening of schorsing ook vragen bij genoemde rechtbank via
http:// loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Meer informatie krijgt u bij
de rechtbank via telefoonnummer (0475) 35 22 22.
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1
Postbus
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VRIJSTAAND WONEN
vanaf € 334.800 v.o.n.

■ Op slechts 25 minuten
van Eindhoven, Venlo,
Helmond en Roermond
■ Kavels van 425 tot 720 m2
■ Start bouw juni 2019
■ Tevens vrije bouwkavels
vanaf € 144.800 v.o.n.

Maison Makelaars
T +31 (0)77 – 308 29 46
ERA vb&t Makelaars
T +31 (0)88 – 545 46 45
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Gemeenschapshuis In Kepèl

Zestigste keer
zingen met de KBO
Voor de zestigste keer komen op maandag 1 april leden van KBO
Panningen bij elkaar om samen te zingen. In gemeenschapshuis In
Kepèl is iedereen welkom om een kijkje te nemen bij de dames en
heren die van 19.30 tot 21.30 uur zingen. De groep waar mensen
vrijblijvend kunnen komen zingen, bestaat op 1 april precies 5 jaar.
Op 1 april 2014 begon het groepje
met de toen nieuwe activiteit van
KBO Panningen. In De Heuf, in die tijd
het clubgebouw van KBO Panningen,
kwam een twintigtal mensen bij
elkaar. “Het beviel zo goed, dat we in
De Ringoven, het volgende onderkomen, verder gingen met het zingen”,
aldus de groep. Het initiatief lag bij
Bert Mombarg, saxofonist en mandolinespeler, Hay Janssen, accordeonist,
en Gérard van Oyen als inleider en
zanger. Inmiddels heeft de groep met
Piet Thijssen ook iemand die met een
beamer de teksten van de liedjes op
een projectiescherm kan tonen.
Elke eerste maandag van de
maand komt de groep sinds 1 april

2014 bij elkaar. “Er wordt uit volle
borst meegezongen”, aldus de groep
die niet als koor gezien wil worden,
maar als een enthousiaste groep
mensen die samen zingen voor de
lol. “We genieten van levensliedjes,
eigentijdse liederen en nummers die
bij iedereen in het gehoor liggen en
dus gemakkelijk meegezongen kunnen worden.”
Op 1 april wordt het vijfjarig jubileum gevierd met een open avond in
gemeenschapshuis In Kepèl. Twee uur
lang zingen de leden van de groep.
“Er is geen entree en iedereen is welkom om te komen kijken”, aldus de
groep. “Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.”

Fiets4Daagse

Handbiken voortaan
mogelijk
Bij de Fiets4Daagse in de Peel is het voortaan mogelijk mee te doen
met een handbike. Het startpunt voor de handbikers is in Meijel.
Meedoen met een scootmobiel of duo-fiets is ook mogelijk. Stichting
Bijzonder Mobiel 4 Daagse tekent voor de organisatie.
De Fiets4Daagse vindt dit jaar
plaats van dinsdag 9 tot en met
vrijdag 12 juli. Overnachtende deelnemers met een handbike kunnen
vanaf maandagavond 8 juli 19.00 uur
terecht op de aangepaste accommodatie. Complexere zorg wordt geboden door diverse zorgorganisaties in
de regio. Daarnaast zijn er contacten met hulpmiddelenleveranciers.
De routes zijn zoveel mogelijk egaal

verhard, een dubbele rolstoel breed
en 30 kilometer lang. De nadruk ligt
volgens de organisatie op het meedoen, niet op de prestatie. “Meedelen
in de bruisende gezelligheid, meedoen met bewegen. De BM4D hoopt
mensen te stimuleren om hun grenzen te verleggen, zowel op sportief
als op sociaal gebied.” Inschrijven kan
tot zondag 31 maart via de website
www.bijzondermobiel4daagse.nl
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Bloem- en vogelrijke akkerranden

Inzaaiactie agrariërs
Peel en Maas
Het project ‘Bloem- en vogelrijke akkerranden’ wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de gemeenten
Peel en Maas, Leudal, Weert, Beesel en Maasgouw en de Plattelandscoöperatie. Agrariërs, particulieren en
buurtorganisaties kunnen zich aanmelden om zaden te ontvangen die geliefd zijn door bijen en vlinders.
De bloem- en vogelrijke zadenmengsels bestaan onder andere uit
cosmea, phacelia, meisjesogen, klaproos, boekweit en nog zo’n tien andere
soorten. De mengsels zijn niet woekerend en bevatten geen ruigtekruiden.
Het doel van dit project is zo veel
mogelijk akkerranden en overhoeken
in de regio in te zaaien. “Dit levert
niet alleen een kleurrijk en recreatief
aantrekkelijk landschap op”, aldus de
Plattelandscoöperatie. “Het is tegelijk
van essentieel belang in de bevorde-

ring van de biodiversiteit in het buitengebied. Bloemrijke planten uit de
streek herstellen de natuurlijke omgeving en natuurlijke vijanden en bieden
vele insecten en vogels leefmogelijkheden. De bijen die er vertoeven zijn
van grote economische betekenis voor
de land- en tuinbouw.”
Elk jaar wordt in de regio ongeveer
20 hectare aan akkerranden en overhoeken van agrarische ondernemers
en particulieren beschikbaar gesteld
om in te zaaien. Naast de commer-

ciële agrarische akkerranden wordt
er voor een eigen bijdrage ook zaad
beschikbaar gesteld aan particulieren
of buurtorganisaties. Eigenaren van
productieve landbouwgrond krijgen
een vergoeding voor het beschikbaar
stellen van de grond en het inzaaien.
Neem voor meer informatie over
de inzaaiactie of om aan te melden
vóór woensdag 10 april contact op met
de Plattelandscoöperatie via
info@plattelandscooperatie.nl of
www.plattelandscooperatie.nl

Alles wat ouders willen weten

Workshop over gamen
in Helden
Alles wat ouders willen weten over de wereld van het gamen en de invloed daarvan op een kind, wordt
zondag 7 april besproken tijdens een nieuwe editie van het MamaCafé Peel en Maas. Dan vindt een workshop
‘Gamen is fantastisch! Praten met je kind over gamen’ plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De informatieochtend wordt georganiseerd in samenwerking met het
Preventie team van Vincent van Gogh
gezondheidszorg uit Venray. Zaken die
worden besproken, hebben betrekking op de ervaringen van de ouders
die bij de bijeenkomst aanwezig zijn.
Vinden zij het interessant om te weten
waarom games zo aantrekkelijk zijn

voor jongeren? Hebben ze er weleens
moeite mee om grenzen te stellen
rondom game-tijden?

bod komen. Ook worden er praktische
tips gegeven en adviezen over hoe in
gesprek te gaan met je eigen kind.
Het MamaCafé duurt zondag
7 april van 10.30 tot 12.00 uur en
vindt plaats in gemeenschapshuis
Onder meer de werking van het
brein als het om gamen gaat, de leuke Kerkeböske in Helden. Aanmelden kan
kant van gamen en wanneer gamen te tot op de dag van de bijeenkomst via
mamacafepeelenmaas@outlook.com
veel wordt, zijn onderwerpen die aan

Tips en adviezen

Gemeenschapshuis D’n Binger

Beurs voor kinder
kleding in Meijel
Stichting Kinderkledingbeurs Meijel houdt op woensdag 3 april
weer de halfjaarlijkse kinderkledingbeurs. Het is dan weer mogelijk
langs te komen in gemeenschapshuis D’n Binger om de kinderkleding
te bekijken. De kleding die overblijft komt ten goede aan de kledinginzameling van basisschool Den Doelhof.
De kleding bij de beurs varieert
van babymaten tot en met maat
176. De kleding wordt tussendoor
aangevuld, waardoor in de loop van
de middag het aanbod niet minder
wordt. Het is mogelijk voor kinderen
om de kleding te passen. Ook is er
een kleurtafel aanwezig om kinderen bezig te houden. De kinderkledingbeurs vindt ieder half jaar plaats.
De kleding wordt ingeleverd door
inwoners van Meijel en omstreken.
Zij mogen hun opbrengsten zelf houden. Mocht er kleding over zijn, dan

kunnen de inleveraars ervoor kiezen
de kleren te schenken aan de kledinginzameling die ieder halfjaar op
basisschool Den Doelhof plaatsvindt.
Met de opbrengsten van die kledinginzameling zijn in het verleden al
eens fietsjes en kerstverlichting aangeschaft door de school.
De beurs duurt van 13.30
tot 15.30 uur en vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van
Kinderkledingbeurs Meijel.

Obligatie schutterij Helden
uitgereikt
Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden heeft maandag 18 maart de eerste obligatie
overhandigd aan haar beschermheer Frank van Kemenade. Het schuttersgilde wil haar eigen
clubhuis energiezuinig en duurzaam maken door zonnepanelen te plaatsen en muren en het dak te
isoleren. Om dit te kunnen financieren is de club gestart met het uitgeven van obligaties.
Vanaf november 2020 wordt elk jaar door middel van loting 10 procent van de uitgegeven obligaties
ter betaling beschikbaar gesteld.
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Jeugd
challenge
tennisclubs
Voor de eerste keer organiseerden de
tennisverenigingen uit Baarlo, Kessel,
Maasbree en Panningen een jeugdchallenge-wedstrijd voor de jeugdleden. In
totaal namen 52 jeugdleden deel aan de vijf
wedstrijdronden. De diverse partijtjes werden gespeeld op de Panningse en Baarlose
tennisvelden. Wie het er uiteindelijk het
beste vanaf bracht bij de ‘challenges’ maakten de clubs niet bekend, want “het onderlinge plezier stond voorop”. Met het
organiseren van deze dag werd een begin
gemaakt aan een mogelijke samenwerking
in de toekomst, zo laten de clubs weten.

Jubilarissen
Tonido
gehuldigd
De Baarlose tennisclub LTC Tonido
huldigde onlangs de jubilarissen van de
vereniging. Peter Goertz is 25 jaar lid en
Hans Broekmans en Nel Geraedts mogen
zich alweer 40 jaar lid noemen.
Wim Mertens en Paul Janssen spanden de
kroon met hun vijftigjarig lidmaatschap.
“Alle leden zijn nog wekelijks actief op de
tennisbaan”, aldus de tennisclub.
“Dat bewijst dat tennis echt een sport
voor jong en oud is.”

Laurier v.a. € 3,50, Taxus v.a. € 1,95
e.v.a. tuinplanten (veel srt.
hortensia’s) info: 06 40 32 71 08.
Te koop: Amazone vleugelschaar
schijven cultivator, igs. Munckhof
veldspuit 750 L 15m wb, izgs. Votex
weidebloter, hydr. verstelb. 2-2,80m.
Igs. 06 28 46 95 70.
Wilt u met Pasen genieten van een
heerlijke brunch van Gommianz
Catering. Kijk dan voor informatie
op www.gommianz.nl of
bel 0493 53 93 13.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop varkensvl.pak. 30kg 4.00kg
rundvleespak. 30kg 6.50kg diepvriesklaar Wennekers Maasbreeseweg 56
Helden 06 27 17 86 68.
Zaterdag-/vakantiehulp. Voor onze
plantenkwekerij zijn wij op zoek naar
scholieren die minimaal 4 uur per
week beschikbaar zijn. Ben je 15 jaar
en lijkt dit je wat neem dan contact
op met Lukassen plantgoed Panningen
tel. 06 50 23 81 38 of per mail via
aluka@hetnet.nl
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.

Ander huis?
De beste keus maak
je met een goede
voorbereiding.
De beste online oriëntatie voor een hypotheek heb je bij
de Rabobank (WUA onderzoek april 2018). Krijg direct
een compleet beeld van je financiële mogelijkheden op

Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de
toekomst

verenigingen 19

20

verenigingen

28
03

Kids-editie
‘Wòr Méél Gröts Òp Is’
Het muziekevenement Wòr Méél Gröts Òp Is krijgt een kids-editie. Op vrijdag 18 oktober vindt voor de
eerste keer een jeugdvariant van WMGOI plaats. De toevoeging aan het bestaande evenement wordt
gedaan vanwege het honderdjarig bestaan van Harmonie Eendracht Meijel. De kids-editie wordt dan ook
georganiseerd door het jeugdorkest en de slagwerkgroep van de harmonie.
Tijdens de avond worden
zangers of zangeressen op het
podium begeleid door Harmonie
Eendracht. De organisatie is nog
op zoek naar Meijels zangtalent

dat op wil treden tijdens de
avond. Opgeven kan door een
mail te sturen naar wmgoikids@
gmail.com met daarin persoonlijke
gegevens, een e-mailadres, het

telefoonnummer en de voorkeur
voor zingen of presenteren. Op
zaterdag 13 april staat een avond
gepland waarop er proef gezongen kan worden met de harmonie.

Young Capital Heren
wint mini-OLS
Het driekoppige team Young Capital Heren heeft het eerste
Mééls mini-OLS van schutterij St. Willibrordus uit Meijel
gewonnen. Deze werd gehouden op zondag 24 maart. Zestien
drietallen gingen met elkaar de strijd aan met de grote
schuttersbuks, waarbij werd geschoten op punten, net zoals bij
het echte OLS. Olivier Mans, Jordy Hendriks en Jannick Gulpers
gingen er met de prijs, d’n Utj, vandoor. Team Smits, Hans Smits,
Eddy Janssen en René Janssen, werd tweede. Team Erwin,
bestaande uit Erwin Daems, Wout Slegers en Roel Wuisman,
eindigde op de derde plaats.

Eerste asperges geveild voor
Alzheimer Café
De veiling van het eerste kistje asperges van dit seizoen heeft 340 euro opgeleverd voor
Alzheimer Café Peel en Maas. Traditioneel wordt tijdens de opening van het aspergeseizoen in
Peel en Maas het eerste kistje asperges geveild voor een goed doel. Frank Laenen van Equestrian
Centre De Peelbergen uit Kronenberg was zondag 24 maart de hoogste bieder. Ook werden tijdens
de seizoensopening de vier nieuwe ambassadeurs voorgesteld. Dat zijn dit jaar Santi van Hensberg
(vlogster KERNgezond TV), Frank Laenen (Equestrian Centre De Peelbergen), Paul Sanders
(wethouder gemeente Peel en Maas) en Will Teeuwen van Teboza.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Kessel rondom Hout/Ooijen € 9,00

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

Voortuin opgeknapt voor NLdoet
Aan de Ruijsstraat in Helden liggen verschillende woningen voor dementerenden. In het kader
van NLdoet besloot een groepje vrijwilligers onlangs de voortuinen van de woningen op te knappen.
Jos, Jan, Jo, Pierre, Louis en Hub konden na een dag tevreden terugkijken op het resultaat van hun
harde werken. De bewoners, medewerkers en mantelzorgers van de bewoners van de woningen
waren de zes vrijwilligers dankbaar voor hun inzet.
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Struinen langs Maasbreese ‘garagespullen’
Ingrid Boots (51), Rinie Vinken (52) en Jessica Stegers (45) uit Maasbree gingen tien jaar geleden voor het
eerst samen naar een Koninginnenmarkt. Sindsdien zijn ze verkocht. Inmiddels organiseren de vriendinnen voor
het eerst een garage-sale door het hele dorp op zondag 7 april. Ruim vijftig mensen doen al mee.

foonhoesjes verkopen of veel te hoge
prijzen vragen voor sommige dingen.
Op een rommelmarkt moet je ook echt
tussen spulletjes kunnen snuffelen.”
Het is voor hen samen ook vooral een
leuk dagje uit. “Maar dan komen we
met leuke dingen voor weinig weer
terug”, aldus Ingrid.

Meuk is leuk

Ingrid, Jessica en Rinie bij de eerste verzamelde
spullen die ze gaan verkopen
Elk jaar, voordat het voorjaar
haar intrede doet, pakken de drie
Maasbreese vriendinnen de agenda’s
erbij. “Dan stippelen we samen uit
wanneer er rommelmarkten plaatsvinden en waar we naartoe willen gaan”,
vertelt Ingrid. “Veel markten vinden

plaats op zondag, dus dan moeten we
die dagen ook vrij houden. Vanaf eind
maart begint het seizoen meestal, dus
dan kunnen we ook niet wachten tot
we weer kunnen gaan struinen.”
Ze kennen elkaar al jaren en
delen inmiddels al tien jaar die hobby.

“We gaan meestal naar Heythuysen,
Reuver, Tegelen, Venlo en Horst”, vertelt Rinie. “Vooral die eerste is favoriet. Een leuke kofferbakmarkt die niet
te massaal is, met leuke spulletjes en
leuke prijsjes. Daar doen ook vrijwel
geen handelaren aan mee die tele-

Vijf jaar geleden gingen de drie
naar een garage-sale in Baarlo bij een
huis dat verkocht werd. “Dat vonden
we zo leuk, dat we op het idee kwamen om zelf ook een keer zo’n garageverkoop te organiseren”, vertelt
Ingrid. “We brachten briefjes rond in
de buurt en verkochten vanuit onze
tuin de spulletjes. Sommigen vroegen
of ze een volgende keer mee mochten doen, anderen openden spontaan
hun garage en begonnen ook spullen te verkopen. Daarom nodigden
we vorig jaar andere bewoners uit de
Dorpstraat uit om mee te doen aan
een markt.”
Dat was volgens de dames zo’n
succes, dat ze besloten een garagesale voor het hele dorp te organiseren.
Er meldden zich ruim vijftig mede-verkopers aan die zondag 7 april ook hun
spulletjes gaan verkopen vanuit hun
Maasbreese voortuin of garage. “Meuk
is leuk, dat blijkt wel als je kijkt hoeveel mensen zich hebben aangemeld

en hoeveel bezoekers er de afgelopen jaren op af zijn gekomen”, vertelt
Jessica. “Het is heel hip om naar de
rommelmarkt of kringloopwinkel te
gaan. Sommigen vinden het een sport
om leuke dingetjes voor weinig geld
te scoren, anderen doen het omdat
het duurzamer is dan iets nieuws
kopen.”
Met lege handen thuiskomen na
een vlooienmarkt, kofferbakmarkt
of garage-sale gebeurt bijna nooit,
omdat het aanbod zo groot en verschillend is, stellen Jessica, Rinie en
Ingrid. “Als we niets hebben gescoord,
zijn we een beetje teleurgesteld”,
aldus de dames. Toch gaan ze zelf
nooit met een vooropgezet plan naar
een markt toe en weten ze nooit waar
ze mee thuis komen. Ingrid: “Dat kunnen woonaccessoires zijn, een leuk
tasje of jasje voor onszelf, keukenspulletjes of speelgoed dat onze kinderen
hadden toen ze nog klein waren.” Het
enige nadeel aan zelf een garage-sale
organiseren, is dat ze zelf niet kunnen
gaan shoppen, vertelt Ingrid. “Maar
misschien vinden we bij elkaar wel
leuke spulletjes die we kunnen ruilen.”
De garagesale op zondag 7 april
begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00
uur. Ingrid, Rinie en Jessica staan op
Dorpstraat 65 en delen plattegronden
uit met de locaties waar de andere
verkopers te vinden zijn.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 31 maart
in Someren geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Sportpark De Kitskensberg

Bremen Masters

Brons voor Mark van
Dijk in Bremen
Door: Rob van Dijk
Judoka Mark van Dijk heeft op zondag 24 maart als eerstejaars
tot 21 jaar de bronzen medaille gepakt op de Bremen Masters. Van Dijk
ging in de halve finale onderuit tegen de latere winnaar Schimidt uit
Brazilië, waardoor de strijd om het brons restte. Die wedstrijd wist hij
wel te winnen.

Tot de halve finale had Mark
afgerekend met een Canadees,
twee Fransen en de Duitse kampioen. In de strijd om het brons
moest hij het opnemen tegen de
Belg Vandenherreweege. Het was
een spannende partij, waarbij beiden keihard voor de winst gingen.

Richting het einde van de partij
wist Mark een wazari te scoren die
hij professioneel over de streep
trok. Niet eerder is een judoka
van Judoclub Helden op het grootste toernooi van Europa met open
inschrijving in de buurt van het
podium gekomen.

Panningen boekt uitover
winning in Roermond
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen toog op zondag 24 maart naar sportpark De Kitskensberg, gelegen
aan de rand van Roermond, domein van EMS. Het voetbal, met name in de eerste helft, was nauwelijks om aan
te zien. De tweede helft was, vooral van Panningse kant, van een wat hoger gehalte. De 1-3 overwinning ging
daarom mee naar Panningen.

NA wat kansjes voor EMS volgde
in de 15e minuut de eerste kans
voor de groenwitten uit Panningen.
Youri van den Hurk stuitte echter op
de 53-jarige Roermondse doelman.
Een minuut later kwam ook Frank
van Oyen niet tot scoren. In de 20e
minuut trachtte Dennis Muratovic
namens EMS een strafschop te versieren. Scheidsrechter Rongen liet doorspelen. Nauwelijks een minuut later
haalde de Roermondse aanvaller zijn
gram toen een afgeslagen aanval
opnieuw voor het doel werd gebracht.
Diezelfde Dennis Muratovic liet de 1-0
aantekenen middels een rake kopbal.
EMS was de bovenliggende ploeg

en creëerde enkele kansen. Maar toen
was er plotseling een verre pass van
Frank van Oyen richting Remco Litjens
die de 1-1 scoorde. En twee minuten
later pakte Remco ook het tweede
cadeautje uit: een afgeslagen bal
plaatste hij net onder de lat en via EMSdoelman Smits belandde de bal in het
doel, 1-2. Dat was ook de ruststand.

Goede kansen waren
schaars
Na rust heerste aanvankelijk eenzelfde spelbeeld. Echte goede kansen waren schaars. In de 73e minuut
leek de wedstrijd te worden beslist.

Ilias Amhaouch ging alleen op het
Roermondse doel af, maar door het
slechte veld kon hij de bal niet genoeg
controleren en struikelde. Conditioneel
konden de EMS’ers de Panningse jeugd
niet meer bijbenen en de beslissing
viel dan ook 6 minuten later toen Idris
Pakasa een bal doorkopte naar de op
snelheid liggende Robin van Osch,
die 1-3 liet aantekenen. Panningen
kreeg nog enkele levensgrote kansen,
maar toen er uiteindelijk wél werd
gescoord, werd het doelpunt op dubieuze gronden afgekeurd. De groenwitte aanvallers hielden hun kruit nog
even droog voor de return van zondag
31 maart tegen EMS. (Foto: SC Knuurke)

Volleybal
Nelissen Constructie is ruim 22 jaar actief op het gebied
van maatwerk in stalen trappen, balustrades en ander
constructiewerk in staal, rvs en aluminium.
Wegens uitbereiding zijn wij op zoek naar een:

Tekenaar/werkvoorbereider
(fulltime)

De werkzaamheden bestaan uit een gevarieerd aanbod:
• het ontwerpen, uitwerken en tekenen van diverse producten,
in Tekla Structures van Construsoft;
• voorbereiden van offertes;
• voorbereidende werkzaamheden voor de werkplaats;
• voorbereiding in- en verkoop;
• indien nodig bijspringen in de werkplaats.
U komt te werken in een gemotiveerd en enthousiast team,
dat achter hun gemaakt product staat. We bieden u een
marktconform salaris en leuke collega’s. We verwachten van u
een gemotiveerde houding en naar verloop van tijd zelfstandig
kunnen functioneren. Liefst met enige jaren werkervaring.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie v.o.f. t a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT VENLO-BLERICK
info@nelissenconstructie.nl www.nelissenconstructie.nl

Tupos-dames winnen
derby van Olympia
Door: volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste damesteam van VV Tupos uit Baarlo heeft zaterdag 23 maart de derby tegen het derde damesteam van VC Olympia uit Panningen winnend afgesloten. De Baarlose dames waren met 3-2 te sterk in het
uitduel in Panningen.
Het rommelige begin van Tupos
kon al vechtend niet helemaal goed
gemaakt worden en de eerste set
moesten de dames dan ook aan
Olympia laten, 25-22. Coach Nelis probeerde de dames goede moed in te
spreken voor set 2, want het moest
echt anders. Tupos liep echter vanaf
het begin achter de feiten aan. De
ommekeer begon echter toch zichtbaar
te worden, doordat de dames gingen
vechten voor ieder punt en er meer
afwisseling in hun spel kwam. De
set ging desondanks met 25-17 naar

Panningen. Onder het motto de wedstrijd is nog niet verloren, startte Tupos
goed aan set 3. Olympia bleef tot het
einde goed bij, maar Tupos kon de set
met 25-23 binnenharken. Hetzelfde
beeld heerste in de vierde set: geen
mooi spel van Tupos, maar wel scherp
en effectief en 28-26 setwinst. De
stand was weer gelijk getrokken door
de vechtjassen uit Baarlo.
De beslissing moest komen in de
vijfde set. Een goed begin is het halve
werk in deze korte set, dacht Tupos en
het team pakte gelijk een voorsprong

die tot het eind werd verdedigd. Met
15-11 trok Tupos de wedstrijd naar zich
toe en nam daarmee 3 punten naar
huis.

Geen
schoonheidsprijs
Al met al verdiende het duel geen
schoonheidsprijs, maar de dames van
Tupos hebben laten zien dat ze na een
uitzichtloos begin terug kunnen knokken en de wedstrijd toch nog naar zich
toe kunnen trekken.
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Olympia-heren beduidend
beter van Bedovo
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na de nederlaag in de beker moesten de heren van Olympia uit Panningen op zaterdag 23 maart weer de
draad oppakken in de competitie. In eigen hal werd aangetreden tegen de nummer 2 Bedovo uit Beek en Donk.
Zij hebben nog kansen om kampioen te worden, maar Olympia heeft hen in die strijd een gevoelige tik
uitgedeeld. De Panningenaren waren beduidend beter en stuntten met een dikverdiende 3-1 overwinning.
De eerste set was nog maar net
onderweg en Olympia leidde al met
7-1 dankzij een goede serviceserie.
Gesterkt door de snelle voorsprong
kon Olympia de druk blijven opvoeren op het ervaren team van Bedovo.
Zij probeerden tevergeefs het gat te
dichten met de thuisploeg, maar die
hield eenvoudig stand. Olympia pakte
de set met 25-19. Vervolgens barstte
de strijd pas echt los. Bedovo schakelde een tandje bij in de tweede set.
Dit resulteerde in een gelijkopgaande
strijd waarbij vooral de bezoekers uit
Beek en Donk aanvallend meer risico
namen. De heren van Olympia kregen

het hierdoor lastig in de verdediging.
De passing was minder zuiver en de
gecreëerde kansen werden in aanvallend opzicht niet benut. Bedovo
profiteerde en ging er met de setwinst
vandoor, 25-18. Een lastige service
bracht de Panningenaren in het begin
van de derde set aan het wankelen.
Bedovo nam een 6-1 voorsprong,
maar na ingrijpen van de Panningse
coach kantelde de wedstrijd ineens
en Olympia leek herboren. De ervaren van mannen van Bedovo hadden
het nakijken, want het relatief jonge
Olympia walste over hen heen. Op alle
fronten waren de Panningenaren veel

beter en draaiden de 1-6 achterstand
om in een 25-14 setwinst. Daarna
leek de wedstrijd gespeeld. De heren
van Olympia gingen op dezelfde voet
verder en bleven de bovenliggende
partij. Bedovo gaf op het einde nog
wat weerstand, omdat de thuisploeg
de touwtjes een beetje liet vieren.
Spannend werd het niet meer, ook
al kwamen de bezoekers nog terug
tot 23-23. De Panningenaren bleven
koelbloedig en maakten het karwei
meteen af. Op papier een zeer verrassende overwinning voor de heren van
Olympia, maar in het veld waren de
Panningenaren beduidend de betere.

Tweede kwalificatiewedstrijd

Bronzen medaille
voor Inge Janssen
Door: Heidi Janssen-Verhaeg
De 13-jarige turnster Inge Janssen uit Helden heeft zondag 24 maart
een bronzen medaille behaald tijdens haar tweede kwalificatiewedstrijd in de eerste divisie.
Voor Janssen, uitkomend voor
turnvereniging Jan van Weert in
Helmond, was deze tweede kwalificatiewedstrijd geen gemakkelijke
opgave. Toch slaagde ze erin het
goed af te ronden. Een prima brugoefening, het derde punt van de
wedstrijd, werd gevolgd door een
wankele balkoefening die het vijf-

tiende punt van de wedstrijd was.
De vloeroefening ging strak, het
derde punt van de wedstrijd, en de
afsluitende sprong (het eerste punt
van de wedstrijd) zorgden ervoor dat
Inge de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen. Hierdoor is ze
geplaatst voor de halve finale van het
Nederlands kampioenschap in mei.

Zure thuisnederlaag
voor Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen is de vierkamp om het Nederlands kampioenschap
op zaterdag 23 maart slecht gestart. Na een ruststand van 11-13 ging de Panningse ploeg met 25-26 ten onder
tegen het ervaren Kras Volendam.
Kras Volendam nam vanaf
de eerste minuut het initiatief.
De Volendammers hadden in nationale keeper Gerrie Eilders en
oud-Bevo-speler Robin Jansen hun
uitblinkers. Robin Jansen was topscorer van Volendam, terwijl Gerrie Eilers
met zijn reddingen de Panningse
handballers vaak tot wanhoop dreef.
De Panningse ploeg ging slordig te
werk in de aanval. Vaak ging het mis
in de afronding. Eigenlijk liep Bevo
gedurende de hele wedstrijd ach-

ter de feiten aan. Tot overmaat van
ramp kon de niet fitte Jeroen van den
Beucken slechts mondjesmaat worden ingezet, terwijl in de loop van
het duel ook Quinten Colman en Bram
Knippenberg geblesseerd afhaakten.
Bijna voortdurend had Kras Volendam
een voorsprong van twee doelpunten.
Direct na rust bereidde Kras Volendam
de voorsprong uit tot 15-12. De genadeslag kreeg Bevo, toen Volendam op
25-22 kwam. De Panningnaren knokten zich nog terug tot 25-26, maar

kwamen niet verder. Het was een
nederlaag die hard aankwam in het
Panningse kamp. De tweede nederlaag op rij met één doelpunt verschil
zorgde voor frustratie en teleurstelling. De volgende wedstrijd voor Bevo
is op zaterdag 6 april tegne Green
Park Aalsmeer. Daarna moet de club
nog op bezoek bij nOCI-Lions en Kras
Volendam. Wil Herpertz Bevo Hc nog
kans maken op de Nederlandse titel,
dan moet de ploeg deze uitwedstrijden winnen.

Documentaire Thuisland
In de kernen van de gemeente Peel en Maas wordt de
documentaire Thuisland getoond.
De aangrijpende ﬁlm gaat over de Syrische familie Ishheibar.
Het gezin begon in november 2017 een nieuw leven in Panningen,
na hun vlucht uit Syrië en 4 jaar in een tentenkamp in Turkije.
Bent u ook zo geraakt door deze documentaire en wilt u meer
informatie of heeft u interesse om iets voor vluchtelingen
te betekenen, dan kunt u contact opnemen met Vorkmeer,
Danielle Selen, tel. 077-3077350.
Heeft u de documentaire nog niet gezien, dan kan dit nog in
de volgende kernen:
03 april
24 april
26 april

Grashoek
Koninglust
Meijel

de Ankerplaats
de Sprunk
de Binger

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Veteranen SV Egchel in het nieuw
Het veteranenteam van voetbalclub SV Egchel heeft onlangs nieuwe shirts gekregen. Maar liefst
acht sponsoren zorgden ervoor dat de mannen op leeftijd in een nieuw tenue het seizoen kunnen
afmaken. De Gruntehoof, Timmermans Bestratingen, Wijnen Square Crops, Gommans Flowers,
Van den Elsen-Van Gennip, Verheijen sierhekwerk, John Tielen en Bongaerts Montage tekenden voor
een bijdrage.

Aanbieding:

Runderlappen
Runderpoulet

Gewijzigde
openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

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

www.herefords.nl
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Egchel verliest van
andere oranje
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Op sportpark Bos en Heide in Wellerlooi heeft het eerste herenteam van SV Egchel op zondag 24 maart met
3-0 verloren van het andere oranje, RESIA. Over de volle 90 minuten bezien een terechte overwinning voor de
thuisclub. In de eerste helft ging de partij redelijk gelijk op, na de rust sloeg RESIA in een tijdsbestek van
10 minuten drie keer toe. Hierop had Egchel geen antwoord.
Arbiter van dienst was de heer El
Adel uit Venray. Hij floot een prima
sportieve partij, waarbij hij zijn kaarten
op zak kon houden. Al na enkele minuten moest Egchel keeper Bjorn Oomen
een schot van RESIA pareren. Voor rust
kreeg Egchel een goede mogelijkheid
door Lex Verstappen na een steekpass
van Colin Bruisten, Lex schoot echter
over het doel. Colin zelf zag even later
een vrije trap door doelman Roy Elbers
uit zijn doel geranseld worden.
Gaandeweg de eerste helft kwam

RESIA wat meer opzetten en was
er gevaar voor de goal van Bjorn
Oomen. Op slag van rust moest Bjorn
wederom een uitstekende redding
verrichten, zodat de thee gedronken
werd met een 0-0 stand. Frank Gielen
kwam na de rust in het veld voor Tom
Timmermans en kreeg meteen een
grote kans. Hij wachtte echter te lang
met afronden toen hij vrije doortocht
richting doel kreeg.
In de 51e minuut kwam de gastheer op voorsprong. Vanaf links

werd de bal voorgezet en die werd
door Brian Souren binnen getikt,
1-0. Acht minuten later werd uit een
voorzet vanaf rechts de bal door Tim
Michiels binnen gekopt, 2-0. En weer
drie minuten later werd het zelfs 3-0
door Danny Frederix. Wedstrijd beslist.
Egchel probeerde het vervolgens nog
wel, maar was niet meer bij machte
de stand een dragelijker aanzien te
geven. Jacky Ebisch kwam nog binnen de lijnen voor Koen Schroijen.
Het bleef bij 3-0 voor de gastheren.

Gloudemans match
winner bij zege Grashoek
Koningslust thuis
onderuit
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft op zondag
24 maart een thuisnederlaag geleden tegen Swalmen.
Koningslust stond na 10 minuten al met 0-3 achter, maar kwam
via een goal van Jurjen Verbong in de 12e en een doelpunt van
Roel Ghielen in 29e minuut snel terug tot 2-3. Verder kwam de
ploeg echter niet. Koningslust blijft zodoende bivakkeren in de
onderste regionen van de vierde klasse D. (Foto: Peter Janssen)

Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Grashoek heeft de competitie uitstekend hervat op zondag 24 maart uit tegen Lottum. In een temporijk duel
werd verdiend met 0-1 gewonnen. Dit gebeurde op de fraaie grasmat van het sportpark Oast in het Rozendorp.
Beide teams gingen met vol elan aan de slag. In een hoog tempo met veel lange ballen.
In het eerste half uur had Grashoek
het beste van het spel en kreeg ook
goede kansen, maar doelman Evereers
in het doel van Lottum zorgde voor
goede reddingen. Een kwartier voor
rust kwam daar verandering in en
Lottum werd gevaarlijker. Een schot
ging via de paal langs. Na 36 minuten kreeg Teun Zeelen van Lottum een
fraaie kans. Geheel vrij kwam hij voor
Koen en had de hoek voor het uitzoeken, maar schoot naast. Vlak voor de
rust kreeg ook Bas Gloudemans een
dot van een kans, doch ook hij miste

jammerlijk.
Ook in de tweede helft bleef het
duel zijn amusementswaarde behouden. Grashoek investeerde duidelijk
meer in het spel dan de thuisclub
en kreeg ook de beste kansen.
Zo bracht de uitstekend spelende Chris
Hunnekens na een fraaie actie Erwin
Pijnenburg in goede schietpositie.
Zijn schot scheerde rakelings over de
lat. Het begon er langzaam naar uit
te zien dat wie het eerst zou scoren,
ook de beste kans op drie punten zou
maken. Na 68 minuten was het zover

en wel in Grashoeks voordeel. Erwin
Pijnenburg bracht een hoekschop
bij de tweede paal. Daar stond Bas
Gloudemans klaar en verschalkte met
een listige kopbal de doelman van
Lottum, 0-1. Nu moest de thuisclub
meer risico gaan nemen, waardoor er
goede kansen voor Grashoek kwamen
om de zak toe te maken. Dit gebeurde
niet. De laatste kans was voor Lottum.
Een vrije trap bij het zestienmetergebied recht voor het doel. Het schot
ging langs de geelzwarte muur en ook
langs de goal. Het was en bleef 0-1.

csbttfsjf

Nieuwe menukaart
Brasserie Gooije Raod
Proef onze nieuwe gerechten
*Actiemenu Pasen 21 en 22 april
Gratis dessert bij voor- én hoofdgerecht
Inloop tussen 12.00 en 20.00 uur
*Acties zijn niet te combineren

*Actie: Keuzemenu Gooije Raod
driegangendiner voor € 24,50
Iedere 2e, 4e, 6e persoon 50% korting
vanaf dinsdag 2 april 2019

www.raodhoesblerick.nl

Nieuwe banen voor t ennisclub
Tennisclub LTC Maasbree heeft zaterdag 23 maart haar vijf nieuwe kunstgrasbanen in
gebruik genomen tijdens een voorjaars ‘gezelligheidstoernooi’. De openingshandeling werd gedaan
door wethouder Wim Hermans en LTC-voorzitter Jan van Lier. De banen van de Maasbreese club,
die 52 jaar bestaat, waren na vijftien jaar aan vervanging toe en werden daarom gerenoveerd.
“De eerste reacties van de clubleden die deelnamen aan dit toernooi waren zeer positief, zodat vanaf
nu alle clubleden kunnen profiteren van verhoogd spelplezier”, aldus LTC Maasbree. (Foto: Anke Lemmen)
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Sportpark Kerkeböske

Hattrick bezorgt Helden
de zege
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Op Sportpark Kerkeböske in Helden stond zondag 24 maart het duel tussen de eerste herenteams van
VV Helden en Merefeldia op het programma. De thuisploeg won, verdiend, met 4-1. De gevierde man was
Freek Kessels die met een bijna zuivere hattrick het verschil wist te maken.
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Bevo stopt samen
werking trainer
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen stopt de samenwerking met trainer Marcel Idink van het Talententeam van Heren 2, zo
liet Bevo op vrijdag 22 maart weten. Dit mede doordat de club onvoldoende resultaat ziet bij het handbalteam.
De club stuurt de trainer weg
omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende resultaat ziet in de weg die
het tweede herenteam is ingeslagen,
laat Bevo weten. “Ook realiseert de
club zich dat zij als organisatie onvoldoende in staat is geweest om Idink
op de juiste manier te sturen.”
Voor Idink komt het afscheid
plotseling. Hij ging er vanuit dat hij
het seizoen mocht afmaken, meldt
de club namens hem. “Helaas is dat

niet gelukt. Hij hoopt oprecht dat
de mannen in de eredivisie blijven
spelen en wenst het team veel succes toe.”
De uit Tegelen afkomstige trainer
Marcel Idink werd vorig jaar aangesteld als de nieuwe trainer van het
tweede herenteam van Bevo, dat in
de eredivisie speelt. De club maakte
donderdag 21 maart bekend aan het
team dat ze de samenwerking met
Idink stopt.

Moeizame overwin
ning voor De Treffers
Door: Jo Hendrix, beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree heeft op zaterdag
23 maart een moeizame overwinning geboekt. Thuis tegen de
Brabanders van Olland werd met 3-2 gewonnen. De Maasbreenaren
staan nog altijd op de één-na-laatste plek in de competitie.

Voor de rust ging het spel op en
neer. Merefeldia kwam goed uit de
startblokken en zag Stan van Berlo
een schot van Jay Stals van de lijn
halen. Helden was aan de andere kant
wel trefzeker. Halverwege de eerste
helft wist Tim Pilon in het vijandelijke
strafschopgebied vrij te komen en binnen te schieten, 1-0.

Meer grip
op het spel
Na de rust kreeg Helden meer
grip op het spel en ging het naarstig
op zoek naar de 2-0. Die werd na een
kwartier spelen gevonden toen Freek
Kessels na een knappe combinatie

met Mairen Zeevenhoven vrij werd
gespeeld. De middenvelder aarzelde
vervolgens niet en drukte het leer in
de lange hoek, 2-0. Deze verdubbeling van marge leek even bevrijdend
te werken en bijna zag Helden dat
Bas Wijnands de wedstrijd definitief in
het slot gooide. De paal weerhield de
aanvaller echter van scoren. Vijftien
seconden later lag de bal er echter
wel aan de andere kant in. Een lange
uittrap en wat miscommunicatie in de
achterste linie van Helden boden Jay
Stals een vrije kans. De aanvaller uit
Nederweert wist hier wel raad mee en
bracht de spanning terug door de 2-1
binnen te wippen.
Merefeldia besloot hierna om

alles op alles te zetten en schoof
wat extra mensen naar voren.
Echt gevaarlijk werden de gasten
echter niet meer en Helden wist in
de slotminuten nog gebruik te maken
van de extra ruimte die de bezoekers
boden.

Wedstrijdbal
Freek Kessels zorgde in de slotminuten met zijn tweede en derde treffer van de middag voor de definitieve
4-1 eindstand en bezorgde zichzelf de
wedstrijdbal. Door deze overwinning
klimt Helden naar de derde plek in
de derde klasse C. Volgend weekend
treft Helden Liessel dat momenteel
tweede staat. (Foto: Marc Vanlier)

Onbekende tegenstander

Overtuigende zege
dames Grashoek
Door: volleybalclub Grashoek
Het eerste damesvolleybalteam van VC Grashoek speelde vrijdag 22 maart thuis tegen het eerste team van
Limac uit Linne. De club was tot vrijdag een onbekende tegenstander. Grashoek versloeg Linne met 4-0.
In de openingsset was het nog
even aftasten, waardoor het tot 10-10
gelijk opging. De ploeg die de minste fouten maakte, pakte de leiding in
de wedstrijd. Twee grote serviceseries
zorgden voor een verschil, waardoor
Limac tegen een 21-14 achterstand
aankeek. De set werd met alertheid en
felheid uit-gevolleybald door Grashoek
en met 25-17 gewonnen. In de tweede
set lag de druk meteen bij Limac door
goed serveren vanuit Grashoekse zijde.
Nu werd op 4-4 het gat geslagen naar
15-6. Grashoek speelde samen, haalde
veel ballen van de vloer en was aan

het net erg efficiënt en goed in het
zichzelf belonen voor de getoonde
inzet. Met 25-18 werd deze set overtuigend gewonnen en het publiek genoot.
In de derde set haperde het even.
Het lukte even niet om het verschil te
maken.

Geluk aan zijde
De 2-0 voorsprong en de manier
waarop waren hier wellicht de reden
van. De set ging volledig gelijk op van
4-4 naar 10-10 en een 15-11 voorsprong voor Grashoek, maar op 15-15
was Limac weer langszij. Limac pakte

zelfs een 22-20 voorsprong, maar een
wissel en goede servicebeurt zorgden
voor 23-22 voor Grashoek. En dat was
voldoende om ook het vierde wedstrijdpunt en de derde set te winnen.
Het was close, maar de betere ploeg
had dan ook even het geluk aan haar
zijde. De vierde set was bijna een formaliteit. Een mooie set van Danique
die goed serveerde, killblocks afleverde
en aanvallend haar punten maakte.
Zo zorgde zij ervoor dat er 11 punten
aan Grashoekse zijde bleven. De set
eindigde in een 25-14 winst en een 4-0
winst voor Grashoek.

Koos van Lier tegen Rozé van
Weert werd 26-30. Na wat kat-enmuisspel nam Koos twee punten
voorsprong, daarna was hij echter
de draad kwijt en verloor de partij.
Daarna werd Jo Hendrix tegen Frans
van Esch 30-24. Jo begon stroef,
maar gaande de partij nam hij het
heft in handen en won verdiend.
Hem Hendrix tegen Jurre Verhagen
eindigde in 26-30, Hem speelde in
het begin een mooie bol en nam
een voorsprong, maar kon het

niet meer vasthouden en verloor
de partij nipt. Jac Lintjes tegen
Theo van Weert werd 30-26. Sjaak
nam direct een voorsprong, maar
Theo kwam terug tot 26-24. Jac
harkte uiteindelijk de partij toch
nog binnen. Wim Grommen tegen
Theo Timmermans werd 30-24.
Het was een partij die alle kanten
op kon. Het was stuivertje wisselen tot het eind, maar Wim wist
uiteindelijk het derde punt voor
De Treffers binnen te slepen.

Dames Olympia win
nen na achterstand
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen speelde op
zaterdag 23 maart de derby tegen VC Velden. De twee teams stonden
dit seizoen al vaker tegenover elkaar en Olympia verloor er nog geen
van. Ook dit keer bleken de Panningse dames de sterkste en wonnen
in Velden met 3-2.
Er moesten punten gepakt worden door de Panningse dames om
buiten de degradatiezone te blijven.
De eerste twee sets kwamen kwam
Olympia niet onder de druk van het
zeer sterk spelende Velden uit. De
sets werden dan ook royaal verloren met 25-14 en 25-19. De mindset
werd daarna volledig omgedraaid

Garagebedrijf
W. Aarts
HEBBEN UW
ZOMERBANDEN NOG
GENOEG PROFIEL?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

en door hernieuwde vechtlust wonnen de Panningse dames set 3 met
25-20 en set 4 met 25-17. De vijfde
set begon vervolgens een tikkeltje
wisselvallig, maar het team wit met
15-8 de winst in de wedstrijd binnen
te halen. De ploeg bewees dat het
kan blijven knokken en niet opgeven
en leverde een prima teamprestatie.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Overwinningen spaarzaam

Eindelijk weer zege
OVU Kessel
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Eindelijk weer eens een overwinning voor het eerste team van
OVU uit Kessel, op vrijdag 23 maart. Het was een broodnodige zege.
Veilig is het team al een tijdje, maar de overwinningen waren spaarzaam de laatste weken. De Kesselnaren waren in eigen huis te sterk
voor Sevenum.
Roel Ottenheim en Hay Jacobs
waren net als vorige week duidelijk
de betere in hun partij. Eric Kleynen
kreeg het voor elkaar voorsprong
van zes punten om te zetten in

een achterstand van twee punten,
maar wist het tij alsnog te keren en
won zijn partij. Roy Dorssers en Bas
Ottenheim kwamen nipt te kort en
verloren hun partij.

Pijnlijke avond

Forse tegenslag voor
dames VC Kessel
Door: Anne van den Beucken, volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde op vrijdag 22 maart
tegen Peelpush dames 3 in Meijel. Het werd een pijnlijke avond voor de
gasten uit Kessel. De thuisploeg hield de punten in eigen huis door met
4-0 te winnen.
De eerste set ging gelijk op. Dit
was maar van korte duur, want Kessel
had veel last van persoonlijke fouten
en had weinig scoringskansen. De
eerste set werd gepakt door Peelpush
met 25-17. De tweede set was een
drama van Kesselse kant. Als de pass
niet volledig aan het net kwam, had
Kessel moeite met het afmaken van
het punt. En als de pass goed kwam,
ging het aan het net niet zoals het
moest. Alles zat tegen bij Kessel en
de dames incasseerden een fikse

dreun in de tweede set, 25-11.
De derde set begon iets sterker aan de Kesselse kant, maar
dat mocht niet baten want Kessel
trok aan het kortste eind, 25-19.
De vierde set was de laatste optie
om nog een puntje te pakken. Dit
was bijna zover, maar door een servicereeks aan de Meijelse kant kon
Kessel niet doordrukken en verloor
het de set met 25-22. Het was een
wedstrijd om snel te vergeten voor
de Kesselse dames.

Duur puntverlies

Kaartenfestijn voor
VV Kessel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel heeft zondag 24 maart duur puntverlies geleden. Op sportpark
De Mössehook in Roggel kwam Kessel niet verder dan 1-1. Mede dankzij het optreden van arbiter Schnitzler uit
Belfeld blikt Kessel met gemengde gevoelens terug op deze partij.
Al in de eerste minuten wist Kessel
gevaarlijk te worden. De duels werden met de minuut grimmiger. Na zo’n
30 minuten spelen kreeg Kessel de
rode prent te zien. Centrale verdediger
Stan Peeters mocht het veld verlaten
na een overtreding op Fons Bouten.
De speler van Roggel kwam dusdanig in een gevaarlijke positie, dat Stan
zich genoodzaakt zag hem onderuit te
halen zonder intentie de bal te spelen.
Een rode kaart die menig scheidsrechter ook met geel had bestraft. Later
bleek dat Stan een schorsing van vijf
wedstrijden aan zijn broek kreeg van
de KNVB.
Kessel moest verder met tien man.
Nog voor rust wist Roggel enkele

keren gevaarlijk te worden, maar de
tien man van Kessel hielden keurig
stand.
Tijdens de rust bleek dat Juul
van den Beuken door een hoofdbotsing de wedstrijd niet kon hervatten.
De aanvaller werd de tweede helft
met een lichte hersenschudding aan
de kant gehouden. Jules Bruynen was
zijn vervanger. De beginfase na rust
verliep vrijwel gelijk aan de gehele
eerste helft. Roggel verweerde zich
middels het maken van overtredingen en werd nauwelijks gevaarlijk.
Tot in de 56e minuut een hoekschop
door Fons Bouten namens Roggel
keurig in de lange hoek werd geknikt,
1-0. Gelukkig stond Willem Kruijk

nog binnen de lijnen. Kessel toonde
veerkracht en 5 minuten na de openingstreffer trok Willem de stand weer
gelijk, 1-1.
Een kwartier voor tijd werd Kessel
op het veld gereduceerd tot negen
man. Doelman Wouter Allard kon zijn
woede niet beheersen na het incasseren van een vrije trap en liet zijn emoties de vrije loop gaan. Dit resulteerde
in een woordenwisseling, die hem
een rode kaart opleverde. De doelman
moest plaats maken voor de 18-jarige
debutant Tren Ueberbach. Hij wist
vakkundig het Kesselse doel schoon
te houden gedurende het restant van
de wedstrijd. Een doelpunt zat er niet
meer in.

Eerste herenteam van MVC’19

Kostbare overwinning
voor Maasbree
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 24 maart een kostbare 1-0 overwinning op
Melderslo behaald. Na vijf maanden weer een overwinning voor de Maasbreese ploeg.

E3 International Delivery Services B.V. is een internationaal opererend
transportbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van
spoedtransporten door heel Europa. In verband met uitbreiding van onze
activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde, flexibele

(INTER-)NATIONAAL
CHAUFFEUR C-E combinatie
(fulltime, m/v)

Functieomschrijving:
Chauffeur C-E (met code 95)
voor het vervoeren van
stukgoed voornamelijk
binnen NL, BE, DE.
Wij bieden:
• Een zelfstandige en
afwisselende functie bij een
dynamisch, professioneel en
laagdrempelig bedrijf;
• Salaris volgens CAO TLN;
• Nederlandse collega’s;
• Een gezellig team dat voor
elkaar klaar staat.

Wat vragen wij?
• CE rijbewijs;
• Code 95;
• Verklaring omtrent gedrag;
• Goede communicatieve
vaardigheden en klantgericht;
• Flexibele instelling en
stressbestendig;
• Enkele jaren ervaring in stukgoed
vervoer is een pre;
• Bereid zijn tot het maken van
overnachtingen;
• Bereid zijn tot het maken van
nachtritten.

Tevens zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, flexibele

OPROEPCHAUFFEUR C-E m/v
Uw CV kunt u sturen of mailen naar:

E3 International Delivery
& Taxi Services BV
T.a.v. Personeelszaken
Mercuriusweg 12
5971 LX GRUBBENVORST
info@e3services.nl
www.e3services.nl

www.e3services.nl

Frank Haenen, eindelijk hard werken beloond (Foto: Math Geurts Fotografie)
Melderslo begon met veel vertrouwen aan het duel na de 3-0 zege op
Blerick. De ploeg verstopte zich niet en
in de eerste helft werd de Maasbreese
ploeg op duelkracht afgetroefd. Beste
speler van Melderslo was aanvoerder
Bart Verheijen. Om hem draait het
spel en ook in deze wedstrijd was hij
moeilijk af te stoppen. Verder kwam in
de eerste helft aan het licht, wat bij de
Melderslose ploeg de zwakke schakel
is: de schotloosheid. De ploeg heeft
pas elf treffers gescoord. Maar ook
Maasbree is de laatste wedstrijden in
aanvallend opzicht geen hoogvlieger.
Gedurende de hele wedstrijden waren

beide ploegen slordig in het nemen
van corners en vrije trappen. Wanneer
beide ploegen wel in scoringspositie
kwamen, stonden beide keepers hun
mannetje. De ploegen gingen na een
bloedeloze 0-0 theedrinken.

Zwaarbevochte zege
Ook na de pauze deden beide
ploegen hun best, maar geslaagde
aanvallende acties konden op één
hand geteld worden. Pas in de 75e
minuut was er opwinding. Uit een
afgeslagen aanval van Melderslo werd
de bal naar voren getransporteerd.
Tussen drie verdedigers van Melderslo

en de te vroeg uitgelopen Melderslokeeper Bas van Westerveld kwam aanvoerder Ron van den Kerkhof aan de
bal. Die zette Maasbree op 1-0.
Melderslo moest nog meer gaan
aanvallen. Hierdoor kreeg Maasbree
meer mogelijkheden. Invaller Mike
Peeters werd in de 82e minuut neergehaald in het strafschopgebied, maar
de scheidsrechter meende dat de
overtreding net buiten het zestienmetergebied was gemaakt. De vrije trap
leverde niets op. Strijdend voor elke
meter bleef MVC’19 in de spannende
slotfase overeind. De vreugde was
groot na de zwaarbevochte zege.
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Evergreens en semi-klassiekers

Concert Selicio bij
De Keverberg
Het trio Selicio geeft op zondag 31 maart een speciaal concert op
Kasteel De Keverberg. Het trio bestaande uit Chris van Goch, Helma
van Gorkum en Jan Derijk brengt een repertoire van evergreens en
semi-klassiekers.

Op zondag 14 oktober vond in
Swalmen een voorronde van het
Nationale Ouderen Song Festival
plaats. Bij die voorronde troffen Chris
van Goch, Helma van Gorkum en Jan
Derijk elkaar. Ze besloten een trio op

te zetten. De twee mannen strandden uiteindelijk in de voorronde van
het NOSF. Helma schopte het tot de
halve finale.
Het optreden duurt van 14.30 tot
16.30 uur en de toegang is gratis.

Middeleeuwse
kastelendag in Baarlo
Ter ere van het 800-jarig bestaan van Baarlo organiseert Stichting Baarlo Leeft! dit jaar weer een
Kastelendag. De tweede editie van dit evenement vindt plaats op tweede paasdag maandag 22 april en heeft dit
jaar een middeleeuws tintje.

Tijdens de eerste Kastelendag
die in 2014 plaatsvond, stond vooral
het bezoeken en bezichtigen van de
kastelen centraal. Dit jaar is gekozen voor meer verdieping naar het
verleden, aldus Baarlo Leeft!. De vier
kastelen in Baarlo en de uitkijktoren
aan de Maas vormen nu het decor
van een middeleeuws festijn met

diverse activiteiten voor jong en
oud. Er is een middeleeuws dorp, er
worden bestormingen van kasteel
D’Erp nagespeeld, er is boogschieten, zwaardvechten, lans werpen,
middeleeuws straattheater, demonstraties van ambachten uit die tijd,
roofvogelshows, een verhalenverteller en ringsteken op de fiets. Ook zijn

Kirsten van Teijn met
show in Panningen
Cabaretière Kirsten van Teijn staat op vrijdag 5 april met haar
nieuwe show ‘Nobel’ in DOK6 Theater in Panningen. Ze vertelt in de
voorstelling over een hardwerkend ondernemersgezin achter een
gouden façade.

OPEN DAG
Wij zijn trots op het feit dat wij 7 jaar na de start
van DETO Mechanisatie onze nieuwbouw aan u
mogen presenteren.
DETO Mechanisatie is een jong en
vooruitstrevend bedrijf dat zich bezighoudt
met onderhoud en reparatie van land- en
tuinbouwmachines, klantgerichte nieuwbouw,
laswerkzaamheden, draai- en freeswerk,
elektronische werkzaamheden en service
op locatie of in de eigen werkplaats.
Sinds november vorig jaar hebben wij een nieuw
bedrijfspand, gevestigd op Voltaweg 11 in Maasbree.
Wij stellen onze deuren open voor publiek op
zaterdag 6 april van 11.00 tot 16.00 uur.

Wat komt er tevoorschijn als de
Perzische tapijten opgetild worden
bij het hardwerkende gezin? En wat
gebeurt er als de gezinsleden met
het verkeerde kapsel de deur uitstappen? Van Teijn vraagt het zich af
in haar voorstelling. “Als het plaatje
maar klopt. Als het gazon maar strak

gemaaid is, de ramen blinken en
de nieuwe auto precies past bij de
kleur van de voordeur’, schrijft DOK
over de voorstelling. De voorstelling
begint om 20.15 uur in DOK6 Theater
in Panningen. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Saskia Kerkhoff)
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er demonstraties bij de wasplaats en
is de watermolen in bedrijf. De dag
duurt van 10.30 tot 17.30 uur. Voor de
Kastelendag zijn kaarten verkrijgbaar.
De voorverkoop hiervan duurt tot
maandag 15 april.
Kijk voor meer informatie en voor
het complete programma op
www.baarloleeft.nl/kastelendag
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Voorstelling Frans Pollux
Frans Pollux staat samen met Emil Szwarkowicz op donderdag 4 april in DOK6 Theater in Panningen. In het
liedjesprogramma ‘Pollux duit Emil’ vertelt de van origine Poolse Emil over zichzelf, zijn Poolse ouders en het
meisje dat hij verloor. De twee zingen samen bekende en nieuwe liedjes van Pollux.

Pollux en Szwarkowicz worden
begeleid door gitarist BJ Baartmans
en toetsenist Rob Geboers. Frans

Pollux trok onlangs met zijn band
langs acht Limburgse dorpen. Hij ging
daar in gesprek met dorpelingen

over hoe een kleine gemeenschap
levend gehouden kan worden. “Een
van de meest gehoorde antwoorden:
arbeidsmigranten”, schrijft DOK6 over
de voorstelling. “Die nieuwkomers
kunnen verenigingen en winkels
mee overeind houden, maar dan
moeten ze wel deel uit gaan maken
van de gemeenschap. Hoe krijg je dat
voor elkaar als ze de taal niet eens
spreken?”
Pollux kwam uit bij Szwarkowicz
die al tien jaar in de band van Pollux
speelt. ‘Kan Limburg iets leren van
het levensverhaal van Emil?’, vraagt
Pollux zich in de voorstelling af. “Wie
is hij eigenlijk? Wat klopt er van alle
donkere geruchten die over hem de
ronde doen? Is hij echt zo gevaarlijk
als hij eruit ziet? Is hij echt de zoon
van Ruud Gullit? En hoe heeft die ene
gitzwarte dag in 1992 de rest van zijn
leven bepaald?”
Pollux duit Emil is op donderdag 4 april te zien in DOK6 Theater in
Panningen. De voorstelling begint om
20.15 uur. Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Peter de Ronde)

Dokter Verberne
in nieuwe Moennik
In het nieuwste exemplaar van historisch tijdschrift De Moennik is
er veel aandacht voor Leo Verberne. De Heldenaar is beter bekend als
dokter Verberne en vergaarde bekendheid toen hij als burger actief
was tijdens de Duitse bezetting. De Moennik wordt gemaakt door leden
van Heemkundevereniging Helden.

Leo Verberne met Truke Joosten
in 1985 (Foto: collectie familie Verberne)
Naast het verhaal over Leo
Verberne is er ook aandacht voor de
straat de Stogger in Helden, extreme
winters in de 16e en 17e eeuw
en de opkomst van de industrie
in Panningen. De middenpagina
van het tijdschrift wordt bezet
door de onthulling van het
industriemonument op de Markt in

Panningen in 1962.
Op de website van de Heldense
heemkundevereniging is de volledige inhoudsopgave van nummer 65
van het blad te vinden dat drie keer
per jaar verschijnt. Neem voor meer
informatie contact op met de vereniging door een mailtje te sturen naar
admin@moennik.nl

Fietstocht in kader
van 800 jaar Baarlo
Historische Werkgroep De Borcht en IVN Baarlo-Maasbree houden
gezamenlijk een fietstocht door Baarlo. Op zondag 7 april vertrekt ‘s
ochtends en ‘s middags een groep voor een rit langs historische plekken in en rondom Baarlo. De fietstocht is in het kader van het 800 jaar
bestaan van Baarlo.
Zowel ‘s ochtends als ‘s middags gaan twee gidsen, een voor de
natuur en een voor de historie, mee
met de tocht. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur. De eerste groep vertrekt om 10.00 uur vanaf de Markt in
Baarlo. De groep na de middag stapt
om 14.00 uur op de fiets bij MFC De
Engelbewaarder in Baarlo. De deel-

name is gratis. Vanwege de veiligheid kunnen maximaal 25 personen
per groep meefietsen. Als er meer
aanmeldingen zijn, bekijkt de organisatie of er meer groepen gevormd
kunnen worden. Aanmelden is mogelijk door in de week van maandag
1 april een mail te sturen naar
hwg.ivn.fietsexcursie@gmail.com

Voorjaarsconcert
Muziekvereniging
Drie muziekverenigingen uit Limburg en Noord-Brabant verzorgen
zondag 31 maart een voorjaarsconcert in gemeenschapshuis ‘t Erf
in Egchel.
Onder meer Muziekvereniging
Egchel doet daaraan mee. Van de
Egchelse muziekvereniging doen de
fanfare, het gitaarensemble en de
nieuwe opleidingsgroep mee. Die
laatste groep bestaat uit een groep
muzikanten die pas zijn gestart en
tijdens het laatste kerstconcert al op
de planken stonden. Samen met de
fanfare en onder leiding van Jan van
Hamond brengen ze een muziekstuk ten gehore. Daarnaast treedt
de jeugdfanfare van muziekvereni-

ging St. Caecilia America op. Zij laat
tijdens dit concert haar programma
horen waarmee ze meedoet aan het
Eurofestival voor jeugdfanfares in
Heel op zaterdag 6 april. De opleidingsharmonie van Pro Honore Et
Virtute (Voor Eer en Deugd) uit Son
en Breugel treedt ook op tijdens
het voorjaarsconcert. Het concert
wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van de drie orkesten.
De optredens in gemeenschapshuis
‘t Erf beginnen om 11.00 uur.

28
03

cultuur 29

Voor de zevende maal

Blaaskapellentreffen
FrühlingsSpass
Voor de zevende maal organiseren blaaskapel Breethaler en Niens Horeca het blaaskapellentreffen
Blaaskapellentreffen FrühlingsSpass in Maasbree. Op zondag 31 maart staan naast Breethaler kapellen uit
Overloon, Schaijk en het Belgische Bree op de tribune in de zaal.

De Breethaler opent het kapellentreffen met hun Egerländer en
Böhmische blaasmuziek. Naast de
instrumentale nummers brengt
de kapel ook zangnummers ten
gehore. Daarna komt Freunde Echo
uit Overloon op de bühne. Deze
kapel is met name gespecialiseerd
in de Moravische muziek, geïnspi-

reerd door workshops met onder
andere Jan Slabak, Bohumir Kamenik
en Vlado Kumpan. Blaaskapel Fresia
uit Schaijk betreedt als derde het
podium. Deze kapel brengt marsen,
walsen en polka’s, afgewisseld met
stemmingsmelodieën. Als laatste
komt Os Genuge uit het Belgische
Bree optreden. Sinds 2012 staat deze

kapel onder leiding van Bert Adams.
Met die dirigent wist de kapel in 2015
de titel Belgisch en Europees kampioen op haar naam te schrijven.
FrühlingsSpass in zaal Niens begint
om 11.00 uur. De zaal is geopend
vanaf 10.30 uur en de entree is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.breethaler.nl

Nieuwe show
theatergroep Kameleon
Theatergroep Kameleon Baarlo speelt eind maart en begin april een nieuw avondvullend toneelstuk.
De voorstelling heet ‘Als de muren konden spreken’ en bestaat uit vier eenakters. Het stuk wordt geregisseerd
door Marion Pingen. De voorstellingen zijn in het Thalia Theater in Baarlo. In totaal staat de theatergroep zes
keer op de planken.

redacteur

(m/v fulltime)

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas en HALLO Venray zijn
gratis nieuwsbladen die wekelijks worden verspreid in deze drie
gemeentes en worden uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking
van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een redacteur.
Wie ben je
Je uitdaging
n Je verzorgt de redactionele inhoud n Je hebt minimaal HBO werk- en
van de nieuwsbladen;
denkniveau;
n Je bijt je vast in een onderwerp en n Je hebt bij voorkeur een opleiding
weet het duidelijk en helder op te
journalistiek gevolgd;
n Je bent altijd op zoek naar nieuws;
schrijven;
n Je fungeert als gezicht van
n Je hebt een sterke binding met de
HALLO naar de lezer toe;
regio;
n Je bezoekt evenementen,
n Je werkt goed samen,
personen en activiteiten in de
bent stressbestendig en
regio, waarbij je makkelijk contact
communicatief vaardig;
n Je taalvaardigheid is uitstekend
legt met anderen;
n Je hebt gevoel voor nieuws en
en je werkt nauwkeurig, je kunt
teksten zowel grammaticaal,
je weet wat er speelt binnen het
conceptueel als redactioneel
verspreidingsgebied;
n Je werkt nauw samen met
beoordelen;
n Je bent flexibel;
de uitgever, commercieel
n Je bent je ervan bewust dat dit
medewerkers en vormgevers.
geen 9-tot-5 functie is en je bent
bereid om ook in de avonduren en
in het weekend werk te verrichten.

Wij bieden
n Een dynamische werkomgeving;
n In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;
n Een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
professionele nieuwsbladen maakt;
n Een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Theatergroep Kameleon heeft het
toneelspel zelf samengesteld met drie
eenakters uit ‘Vier kamers met tuin’
van P. Barillet en J.P. Grédy en de eenakter ‘Eerlijk zullen we alles delen’ van
Jacques Vriens. De rode draad door
de eerste drie bedrijven is een appartement dat verkocht wordt en waar
verschillende typen mensen in terecht
komen. Ze hebben ieder hun eigen
problemen en spreken hun gedachten

hierover binnen de vier muren van het
appartement uit.
Het vierde bedrijf speelt zich af
in de huiskamer van Manja, de voorzitster van een fonds dat geld verdeelt over verschillende goede doelen
en verenigingen. De dames van het
bestuur komen bijeen om te vergaderen. Manja’s Poolse huishoudster
Paulina doet ondertussen haar best om
de dames goed te verzorgen. Hoe rea-

geert Manja hierop? En wordt het geld
van het fonds wel eerlijk verdeeld?
De voorstellingen in het Thalia
Theater vinden plaats op zaterdag 30
en zondag 31 maart en maandag 1,
donderdag 4, vrijdag 5 en maandag 8
april. De aanvang is telkens 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en voor
kaarten op www.kameleonbaarlo.com
of op de Facebook-pagina van de theatergroep.

Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een
motivatiebrief zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempen-media.nl
o.v.v. vacature redacteur
Voor meer informatie of vragen over deze functie kun je contact opnemen
met Ingrid van Kempen via 077 208 32 00
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Agenda t/m 4 april 2019
do
28
03

Reis- en fotopresentatie Nepal en
Kirgizië door Pierre Franssen

Toneeluitvoering
Baakman & Baakman

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelgroep Miks en Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Opening BSO UniK

Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’

Tijd: 15.30-18.00 uur
Organisatie: basisschool De Diamant, Hoera
Kindercentra en UniK
Locatie: basisschool De Diamant Baarlo

vr
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Belastingspreekuur
(maandagen t/m 15 april)
Tijd: 17.30-19.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Zestigste keer ‘Samen zingen’
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Kameleon
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Voorlichtingsavond burgerhulp
verlening

Cabaretvoorstelling
Thijs Kemperink - Bonje!

Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Hart voor Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Kameleon
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Finale Wijnen-Welten springcom
petitie 2018-2019

DOK Tribute met
Callahan Clearwater Revival

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Toneeluitvoering
Baakman & Baakman
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelgroep Miks en Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

zo
31
03

Voorjaarsconcert
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 21.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Concert trio Selicio

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Oefenspringen op gras

Musical Toneelgroep Reuver Robin Hood

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Rijvereniging Tommix
Locatie: Koeberg 3, Baarlo

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Roodkapje de musical

Toneelstuk ‘Ut Wônjer van Kessel’

Tijd: 11.30 uur
Locatie: camping Beringerzand Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Spektakel Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Start jeugdviscursus

Toneeluitvoering
Baakman & Baakman

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: HSV De Ruisvoorn
Locatie: visvijver Breeërpeel Helden
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Kinderkledingbeurs

Tijd: na 17.30 uur
Organisatie: Rijvereniging Tommix
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: werkgroep Kinderkledingbeurs Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Rond de Bijbelse Lezingen
Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen
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Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Kameleon
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Muziekvoorstelling
POLLUX duit EMIL
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: toneelgroep Miks en Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Toneelstuk ‘Ut Wônjer van Kessel’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Spektakel Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

VAKGARAGE
PEETEN BV

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Potgrondactie Baarlo (t/m 4 april)

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: blaaskapel Breethaler en Niens Horeca
Locatie: zaal Niens Maasbree

Oud-ijzerinzameling

Onderhoud en
reparatie van
alle merken
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Blaaskapellentreffen
FrühlingsSpass

Jägerstrike & Friends
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tel. 077 477 15 90

Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Kameleon
Locatie: zaal Thalia Baarlo

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

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

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

Voor al uw tuin- en bouwhout

service 31

28
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 31 maart
H. Mis 09.30 uur - koor
Woensdag 3 april
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling
Op maandag 8 april is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels. De dichtgebonden zakken
kunt u afgeven op het kerkplein
van 13.30 tot 14.30 uur en van
17.00 tot 18.00 uur. Ons team
staat klaar om u te helpen bij het
uitladen.
Ook kunt u de zakken iedere dag,
wanneer het u uitkomt, voor de
garagedeur achter de pastorie
(Aan de Muele) plaatsen.
Kunt u het niet zelf brengen:
bel dan 3076521 en alles wordt bij
u opgehaald. B.V.D

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 31 maart
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr.Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Sjeng Vaessen,
overl. ouders en Toon en Maria
Vaessen. Jaardienst Tina Gielen, overl.
ouders, Narda en Sraar. Jaardienst
Johanna Elisabeth; Gielen-Joosten,
echtgenoot en kinderen. An LinssenPeeters (verjaardag) en Graad Linssen.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 31 maart
Geen H. Mis
Zondag 7 april
Geen H. Mis
Zondag 14 april
H. Mis 11.00 uur - palmzondag

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 maart
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
onze parochianen

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 31 maart
H. Mis Presentatie 1ste Communie
10.00 uur - 4de zondag 40dagentijd
- met herenkoor t.i.v. overl. ouders

Vrijdag 5 april
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken
en ouderen.
Mededelingen
Gedoopt is – zondag 17 maart
Juul Beurskens.
Overleden
Hay Bouten, Westeringlaan 24, 85 jaar.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 maart
19.15 uur H.Mis voor de parochie.

Frans Hermans en Lies Frencken;
An Korsten-Duijf (jaardienst/
b.g.v. verj); Extra collecte vw
de weekboekjes.
Vrijdag 5 april
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 30 maart
Geen H. Mis
Zaterdag 06 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jac Berkers en
voor Corrie en Timo (jaardienst); fam.
Bruijnen-Hanssen-Willemsen (b.g.v.
verjaardagen)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Woensdag 3 april
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van
de parochie.
Zaterdag 6 april
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 30 maart
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 31 maart
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Bertha Smits-van Horen
en voor Joep Smits.

Kerkdiensten
Donderdag 27 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 31 maart
H. Mis 11.00 uur - Halfvasten/zondag
‘Laetare’ met herenkoor t.i.v. Pastoor
Frits Rooyakkers (gest.jaard); Cor
Nijssen-Dirkx (coll); uit dankbaarheid
Maandag 1 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 2 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. Toon Wijnen.
Donderdag 4 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

t.i.v. al onze parochianen
Extra collecte misboekjes
Zondag 31 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Zondag 31 maart
Doopsel in de kerk van Panningen
om 14.00 uur: Daniel van Midden
Dinsdag 2 april
H. Ms 09.00 uur dagkapel
Woensdag 3 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 4 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Eddy de Wever, 70 jaar

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

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 28 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 29 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 30 maart
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor

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

Wilhelmien Berden-Lenders.
Jaardienst Anita Janssen-Vercoulen.
Donderdag 4 april
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 5 april
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Overleden: Toos Nijssen-Joosten, 81
jaar, Pastoor Geenenstraat 14.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 31 Maart
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 7 april
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen
De H. Mis van zondag 19 mei, word

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

verplaatst naar zaterdag avond
18 mei om 19.15 uur.

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

Ben jij een gedreven allround monteur en
klaar voor het bewandelen van een ander pad?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

HEEFT
BRUIKBARE
Nieuw U
in OVERTOLLIGE,
Meijel: Kringloopwinkel
EenmaalHUISRAAD?
Andermaal.

Wij zijn namelijk op zoek naar een

MONTEUR

Wij halen het graag en kosteloos bij u op. Afgeven in onze winkel mag ook.
Dit kan
tijdensdeuren
openingstijden
en zonder afspraak.
Wij openen
onze
op dinsdag
24 april a.s.

M/V - 37 uur

Je bent gemotiveerd, werkt graag zelfstandig, geeft de voorkeur aan afwisseling in
werkzaamheden, bent oplossingsgericht én gaat efficiënt te werk op onze locaties,
zowel binnen als buiten.
Standplaats: Horst

HALEN
WIJ ZOAL
OP?
UWAT
bent
van harte
welkom!

Eigenlijk alles wat u in en om huis gebruikt.
Meubels, kleding, schoenen, boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, speelgoed, elektra apparaten,
Overtollige huisraad? 06-24720139
gereedschap, glaswerk, serviesgoed, keukengerei, decoratie, curiosa, etc.

OOK VOOR
WONINGONTRUIMING
Wij halen
op in
heel Peel en Maas!
KUNT U BIJ ONS TERECHT!

meubels, kleding, schoenen,
textiel,van
boeken,
cd’s,
dvd’s, lp’s, speelgoed,
Voor het ophalen
spullen
of voor
spellen, puzzels, gereedschap, elektra apparaten, glaswerk, serviesgoed,
woningontruiming kunt u ons bellen op: 06-24720139
keukengerei, decoratie, curiosa, tuingerei, etc.

Wij halen op in geheel Peel en Maas!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 18.00
Hebben we je interesse gewekt?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersenergygroup.nl

Openingstijden winkel: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Dorpsstraat 26, 5768CG Meijel

DORPSSTRAAT 26 | 5768 CD MEIJEL | WWW.EENMAALANDERMAAL.COM

www.eenmaal-andermaal.com

Tummers
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ORTING!
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KG

KG

1400
T/PM

979,-

829,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

180,-

-/-

799,-

GRATIS
BEZORGD!

150,-

GRATIS
BEZORGD!

679,-

Wasdroger / WTW85492NL
• Warmtepomp • A++ • 8 KG
• SelfCleaning Condensor • AllergiePlus programma

Wasmachine / WEB035WPS
• A+++ • 7 KG • 1400 t/pm
• Zuinige, krachtige, onverslijtbare ProfiEco-motor

UW OUDE APPARAAT IS NU TOT WEL

€200,- WAARD!

Wist u dat de hoogste energiekosten in een huishouden zijn toe te wijden aan wasmachines en wasdrogers? Deze apparaten zijn verantwoordelijk voor ca. 20% van het totale energieverbruik! Door over te stappen op een moderner, energiezuiniger apparaat kunt u dus ﬂink
besparen op uw energierekening. EP:Tummers heeft de komende weken een unieke en spectaculaire inruilactie. Wanneer u uw oude,
energievretende apparaat inlevert ontvangt u inruilkorting op een nieuw apparaat. Deze korting kan oplopen tot maar liefst €200! U
ontvangt zelfs inruilkorting bij inlevering van niet-werkende apparaten. Daarnaast staan de specialisten van EP:Tummers voor u klaar
met deskundig advies over welk apparaat het beste in uw huishouden past en hoe u nog meer op uw energiekosten kunt besparen.

Tummers

7

NIEUW!

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

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

