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Metal in Maasbree
Gitaren, teksten die met moeite te verstaan zijn en zwarte shirts. Dat is een kleine samenvatting van Slappe Hap #35. Het metal-evenement vond op zaterdag 13 april
plaats in het Mafcentrum in Maasbree. Er kwamen zo’n honderd liefhebbers van de hardere muziekstijlen op de avond af. Het moshen bleef achterwege, maar de
organisatie was zeer tevreden met hoe de avond verlopen is. Optredens waren er onder meer van Probation en Lifespite, beide met leden uit Peel en Maas.
Daarnaast kwamen Troops of Doom en Crooked Morality naar Maasbree voor een show. Zanger Tim Theeuwen van Lifespite gaf zich helemaal over aan de muziek, zoals wel
te zien is op de foto. Ron Kessels van het organiserende Slappe Hap Bookings laat weten dat het bureau bezig is om in de toekomst vaker een dergelijke avond te plannen
in het Mafcentrum. (Foto: Arjan Wilmsen, Dedication Photography)

Meer ruimte voor huisvesting arbeidsmigranten
De gemeenteraad van Peel en Maas is dinsdag 16 april akkoord gegaan met een vernieuwd en ruimer beleid
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daardoor mogen onder andere op drie plaatsen in de gemeente
grootschalige opvanglocaties worden gerealiseerd.
Door het nieuwe beleid kunnen
meer arbeidsmigranten voor langere
tijd in de gemeente Peel en Maas
worden gehuisvest. Het oude beleid uit
2011 voldeed volgens het college niet
meer. Het was te zeer gericht op
tijdelijk verblijf, terwijl arbeidsmigranten vaak langere tijd nodig zijn. Volgens
de nieuwe huisvestingsregels mogen er
op maximaal drie locaties in de
gemeente complexen verrijzen, waar
vierhonderd arbeidsmigranten tien jaar
kunnen worden gehuisvest.
Lees verder op pagina 03
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Streep door examentrainingsbedrijfje

‘We zijn misschien té transparant geweest’
Het idee was om leerlingen die het nodig hadden de kans te bieden
zich één of twee dagen extra voor te bereiden op hun examen. Het pakte
anders uit voor de Bouwens-leraren Eric Boonen en Maarten Vaessen.
Hun werkgever besloot na mails, media-aandacht én een telefoontje
vanuit het ministerie om het bedrijfje De Examentrainers van de docenten
niet meer te accepteren. Eric en Maarten zijn het niet eens met die beslissing, maar snappen het wel.
Eric, scheikundeleraar op het
Bouwens in Panningen, en Maarten,
aardrijkskundedocent op dezelfde
school, geven al jaren zelf examentraining in de meivakantie. Om die
training te geven, moesten ze het
hele land door. “Leiden, Maastricht,
Dordrecht, noem maar op”, vertelt
Maarten. Op hun eigen school zagen
ze echter een probleem. De dichtstbijzijnde plek waar Bouwens-leerlingen
naartoe kunnen om een dergelijke bij-
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les te volgen, is Maasbracht. Maarten:
“Veel leerlingen gaan dan ook naar
Nijmegen, Eindhoven of Maastricht
vanuit hier. Dat is duur met de trein en
als je om 08.00 uur in Maastricht moet
zijn vanuit bijvoorbeeld Grashoek, heb
je een probleem.”
De twee zagen rondom Panningen
een gat op de kaart wat betreft trainingsmogelijkheden. Ze vonden het
tijd om daar verandering in te brengen. Ze werkten een plan uit en stapten meteen naar de directie van het
Bouwens om toestemming te vragen.
“We snapten toen al dat er mogelijk
reacties zouden komen over belangenverstrengeling. Daarom wilden
we die problemen voor zijn.” Het plan
was om op twee dagen in de meivakantie leerlingen tegen betaling acht
uur lang verdieping aan te bieden in
vakken die ze zelf konden uitkiezen.
Het zou plaatsvinden op het Bouwens
aangezien de school in de meivakantie
toch leeg staat en de faciliteiten heeft
om examentrainingen te geven.
De twee kregen toestemming van
het Bouwens en scholenkoepel LVO
en gingen verder aan de slag. Er werd
een logo ontworpen, professionele
foto’s gemaakt, een Facebook- en
Instagram-pagina opgericht, posters gemaakt, flyers gedrukt en vele
mensen uit het eigen netwerk werden benaderd of er interesse was om
training te komen geven in de meivakantie. “Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, hadden
we al besloten dat we zelf geen
les zouden gaan geven. Wij zouden
alleen faciliteren”, vertellen de twee
docenten. “Verder hadden we het zo
gepland dat geen enkele trainer les
zou geven aan iemand uit zijn of haar
eigen klas.”
Na de online-lancering op
19 maart volgden volgens de twee
mannen vele positieve reacties, maar
ook kritische noten. Op Instagram reageerde een vrouw uit Arnhem dat ze
het niet vond kunnen dat twee leraren op hun eigen school leerlingen uit
de eigen regio bijles gingen geven.

Er was duidelijk sprake van belangenverstrengeling, zo was te lezen in
reacties en in mails die daarna binnenkwamen bij onder meer de schoolleiding en LVO.
Eric en Maarten zijn het niet eens
met die kritiek. “De enige reden dat
die vrouw dat op Instagram zette, was
omdat ze op onze site op ‘Wie zijn wij’
had geklikt. Daar had ze gelezen dat
we leraar zijn op de school waar ook
de lessen plaatsvinden. Dat wij zelf
geen les geven bij de trainingen of
dat leerlingen geen les krijgen van de
eigen leraar, heeft ze nooit geweten.
Ze heeft zonder te factchecken haar
reactie online gezet. Andere examentrainingsbureaus zijn lang niet zo open
en zetten helemaal niet op de site wie
ze zijn of wat ze doen. Wij wilden vol-

ledig transparant zijn naar iedereen
toe. Dat pakte fout uit.”
Een journalist van De Limburger
pikte de kritiek op. De journalist belde
met Eric, het Bouwens, LVO en het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Eric en Maarten zagen
toen al dat de donkere wolken zich
samenpakten. Samen met de brieven
met kritiek die al binnen waren gekomen, steeg de druk op de directie van
LVO en het Bouwens. Het bureau kreeg
uiteindelijk geen toestemming meer
van de directie.
“LVO ligt sinds de problemen op
het vmbo in Maastricht vorig jaar
natuurlijk onder een vergrootglas”,
vertelt Eric. “We snappen dat de druk
op de directie te groot werd, maar we
vinden dat we alles perfect volgens

de regels gedaan hebben. We hebben constant contact gehouden met
onze werkgever en zijn overal transparant in geweest. We verwijten onszelf
niks.” Eric en Maarten belden alle leerlingen persoonlijk op met de mededeling. “We kregen vooral de reactie dat
het jammer was en dat mensen het
zuur vonden voor ons.”
Als Maarten en Eric zichzelf dan
toch iets verwijten, is het dat ze té
open zijn geweest. “We zijn te netjes
geweest. Het enige wat wij wilden,
was de leerlingen hier uit de regio
de kans bieden om zich goed voor
te bereiden op de examens”, vertelt
Maarten. “We dachten alle schijn van
belangenverstrengeling van tevoren al
getackeld te hebben. Dat bleek helaas
niet zo te zijn.”

‘De situatie was onhoudbaar’
Locatiedirecteur van het Bouwens, Annemarie Lukassen, laat weten dat de situatie onhoudbaar was
geworden. “De ontstane schijn van belangenverstrengeling in combinatie met reacties die bij ons en bij LVO
binnenkwamen, maakten dat we niet anders konden dan de eerder gegeven toestemming intrekken”, vertelt
ze. “Mijn collega’s Eric en Maarten zijn heel erg open en transparant naar ons toe geweest over hun plannen
en ik weet heel zeker dat ze alles met de beste bedoelingen gedaan hebben. Ze zouden ook zelf geen les
geven aan de leerlingen. Maar het feit dat ze docent zijn op het Bouwens, dat de examentraining op het
Bouwens plaats zou vinden en dat het om een commercieel bedrijf gaat, zorgde ervoor dat de schijn van
belangenverstrengeling te groot was. Ondanks dat het heel erg zuur is voor de betreffende docenten, hebben
we moeten concluderen dat dit initiatief, een extra training naast de examenvoorbereiding door de eigen
vakdocenten, geen doorgang kon vinden.”

Ed Janssen winnaar
gemeentelijke sporttrofee
Voormalig eredivisie-scheidsrechter Ed Janssen uit Meijel heeft op vrijdag 12 april de gemeentelijke sporttrofee gewonnen. Bij het Sportgala
Peel en Maas kreeg hij de prijs uitgereikt door coördinator scheidsrechterszaken KNVB Dick van Egmond. Eerder op de avond won de Meijelnaar al de
bijzondere waarderingsprijs voor zijn prestaties als scheidsrechter in het betaalde voetbal.
Sporter van het jaar werd judoka
Mark van Dijk. De Egchelnaar wist
verschillende podiumplekken te veroveren bij de European Cup en mocht
vanwege zijn goede prestaties afreizen naar de Jeugd Olympische Spelen
in Buenos Aires in Argentinië. Daar

wist Van Dijk een bronzen medaille te
veroveren.
Tijn van Kuijk ging met de prijs
voor talent van het jaar aan de haal. De
Maasbreenaar zwemt bij HZPC in Horst
en werd afgelopen jaar uitgenodigd
door zwembond KNZB voor de lande-

lijke talentenprogramma. Na successen bij het LK en de Zuid-Nederlandse
kampioenschappen won hij op het NK
twee keer goud en twee keer zilver.
Het eerste herenteam van handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen
wist afgelopen jaar voor de eerste keer

in de clubgeschiedenis de landelijke
beker te winnen. Voor die prestatie
werd het team beloond met de prijs
voor sportploeg van het jaar.
De Iedereen kan Sporten-prijs
ging naar zitvolleyballer Loek Hendrix
uit Belfeld.
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Velden gewoon gebruikt

Vervolg voorpagina

Zestien buitensportvelden
in Peel en Maas overbodig
Vijf tennisbanen, vier voetbalvelden en zeven trainingsvelden en oefenhoeken van buitensportverenigingen
uit Peel en Maas zijn officieel ‘boventallig’. Dat komt onder andere door een afgenomen aantal leden bij clubs,
blijkt uit cijfers van gemeente Peel en Maas. Elke vier jaar wordt de behoefte voor buitensporten in de elf kernen
in kaart gebracht.
Het boventallig, of overbodig,
verklaren van velden en kleedlokalen
is slechts een formaliteit. Het gevolg
is dat de vereniging geen huur meer
voor het veld hoeft te betalen aan
de gemeente, maar de vereniging
andersom ook geen bijdrage meer
krijgt voor het onderhoud. Dit omdat
anders “onnodig beslag (wordt
gelegd) op gemeenschapsgelden en
de eigen inbreng in geld en mankracht
van de verenigingen zelf”, aldus het
rapport. “De club kan de velden en
lokalen op eigen kosten wel gewoon
blijven gebruiken als ze dat wil”,
aldus de gemeente. Sinds 2011 zijn
de zeventien buitensportaccommodaties voor voetbal, tennis en hockey
geprivatiseerd en is niet de gemeente,
maar de vereniging zelf eigenaar van
de accommodaties.

Ledental van
tennisclubs daalt
De behoeftebepaling is onderdeel van een standaard vierjaarlijkse
procedure die door een adviesbureau in opdracht van de gemeente
wordt gedaan. Eind 2018 is die bepaling weer uitgevoerd en hebben alle
verenigingen het aantal leden door
moeten geven. Voetbalverenigingen
moesten daarnaast het aantal spelers per leeftijdscategorie doorgeven.

Dit wordt vergeleken met normen van
de landelijke voetbalbond KNVB en
Vereniging Sport en Gemeenten.

Genoeg ruimte
in planning
De tennisverenigingen uit Baarlo,
Beringe, Panningen, Kessel, Maasbree
en Meijel hebben samen 32 tennisbanen. Dit zijn voornamelijk zandkunststof- of zandkunstgras-banen. Kessel
heeft gravel. Omdat het aantal leden
van de zes tennisverenigingen sinds
2013 daalt, op LTC Maasbree na die er
juist bij kreeg, verandert de behoefte
aan het aantal tennisbanen in de
toekomst, stelt het rapport. Daardoor
zouden Meijel, Panningen en Kessel de
komende jaren één veld minder nodig
hebben en zou Baarlo er twee kunnen ‘missen’, ook als het aantal leden
de komende jaren weer iets groeit.
Bij Hockeyvereniging Peel en Maas is
één hockeygrasveld als boventallig
aangemerkt.
De tien voetbalverenigingen in
Peel en Maas hebben samen 47 wedstrijd-, training en oefenvelden en
78 kleedlokalen. Daarvan zouden volgens het onderzoek in de toekomst
vier wedstrijdvelden (van Baarlo,
Beringe, Maasbree en Meijel) en
zeven trainingsvelden of oefenhoeken en acht kleedlokalen boventallig

worden. Hierbij is gekeken naar het
gebruik in het weekend, de belasting
van de velden en of de vereniging
nog voldoende speelruimte heeft bij
het plannen van wedstrijden. In het
geval van Beringe is rekening gehouden met het project Beringe Buiten,
waar zowel de voetbalvereniging als
de tennisvereniging zich straks gaat
vestigen.
Een vereniging kan tegen het
behoefte-advies bezwaar aantekenen, laat de gemeente weten.
En mocht het ledenaantal van een
vereniging in de komende vier jaar
dusdanig toenemen dat het aantal
noodzakelijke velden of kleedlokalen verandert, dan kan de vereniging een verzoek indienen bij de
gemeente en wordt de behoefte
opnieuw bekeken.

Meer ruimte
voor huisvesting
arbeidsmigranten
Agrarische ondernemers die
zelf voor onderkomen zorgen bij
hun bedrijf, mogen in het hoogseizoen tachtig in plaats van
veertig arbeidsmigranten huisvesten. Ook mogen short-stay
arbeidsmigranten langer blijven: achttien maanden in plaats
van een half jaar. Verder moet
de huisvesting zo veel mogelijk
gebeuren in bestaande gebouwen en wil de gemeente werkgevers en huisvesters betrekken
bij het integreren. Het doel is
arbeidsmigranten ‘verleiden’ zich
permanent in de gemeente te
vestigen.

Veel discussie
Binnen de gemeenteraad
zorgde het nieuwe huisvestingsbeleid voor een hoop discussie. Het
nieuwe beleid werd uiteindelijk

Gemeente Peel en Maas actualiseert ook elk jaar de meerjarenonderhoudsplannen (MOP) van
de accommodaties. Grote renovatieplannen zijn er op de korte
termijn enkel bij de tennisclubs
TV Grootveld in Panningen en
LTC Meijel. Tennisvereniging LTC
Maasbree heeft dit jaar nieuwe tennisbanen gekregen. Panningen en
Meijel zouden volgend jaar aan de
beurt zijn.

Onderzoek naar verkabelen hoogspanningslijnen
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft netbeheerder TenneT de opdracht gegeven een onderzoek te starten naar het verkabelen van het hoogspanningstracé Kessel en Kessel-Eik. Uit het onderzoek moet
blijken wat de beste route is voor het alternatieve tracé onder de grond en wat het gaat kosten. Wanneer TenneT
het onderzoek gaat starten, is nog niet bekend. De gemeente verwacht dat dat dit jaar nog gaat zijn.

‘We kunnen het
niet versnellen’
Het tracé Kessel en Kessel-Eik is
door de overheid aangewezen als
traject voor verkabeling. Dat betekent dat er een regeling geldt waarbij
gemeente Peel en Maas per kilometer
975.000 euro moet betalen. De rest
van de kosten is voor TenneT. Volgens
de gemeente is de lengte van het huidige tracé 6,5 kilometer. Echter geldt

de regeling voor het nieuwe, alternatieve tracé waarbij de kabels door
de grond lopen. Het wordt volgens de
gemeente dus een veel hogere kostenpost. De gemeente houdt rekening
met minimaal 10 miljoen euro. Dat
bedrag is een schatting en zou zomaar
op kunnen lopen tot 32 miljoen euro,
afhankelijk van hoelang het verkabelde tracé eruit komt te zien.
Wethouder Sanders had graag
gezien dat het hele proces rondom de
hoogspanningslijnen sneller zou verlopen. “Ik snap dat de inwoners van
Kessel en Kessel-Eik vinden dat het
allemaal te lang duurt. Maar we kunnen het niet versnellen. We hebben
nu de eerste stap gezet door TenneT
op te dragen het onderzoek te beginnen. Daarna kunnen we verder kijken.”
Volgens de wethouder zou het proces
niet sneller gaan al zou gemeente Peel
en Maas morgen TenneT de opdracht
geven tot verkabeling. “Dan nog moet

PvdA/GroenLinks
tegen
De partij wilde de short
stay-periode niet uitbreiden,
was tegen het idee om drie
grootschalige opvanglocaties te
realiseren en wilde dat arbeidsmigranten met maximaal veertig tot tachtig personen tegelijk
en verspreid over de dorpskernen worden opgevangen.
Zowel de andere raadspartijen
als wethouder Paul Sanders gaf
aan dat dat niet voldoende zou
zijn. “Afgelopen jaar stroomden
23.000 arbeidsmigranten deze
regio in, dus je redt het niet met
op kleine schaal huisvesten.”

Recreatieplannen
Houthandel & Timmerbedrijf
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Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
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Voor al uw tuin- en bouwhout

Hoogspanningstracé Kessel en Kessel-Eik

Waarschijnlijk is het nog een flinke
tijd wachten voordat het onderzoek
daadwerkelijk van start gaat en helemaal voor het resultaten gaat opleveren. “We zijn afhankelijk van TenneT
in deze”, aldus de Ad Blom, die zich
namens de gemeente bezighoudt met
kabels en leidingen. “We verwachten
dat ze ergens dit jaar beginnen met
het onderzoek dat ongeveer een halfjaar zal duren.”

aangenomen met steun van alle
gemeenteraadspartijen, op oppositiepartij PvdA/GroenLinks na.

Acu-Balance
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Rene van Ophoven v.o.f.

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
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59, Horst
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Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

dat onderzoek er eerst komen. Dat is
altijd de eerste stap.”

vr. 19 t/m ma. 22 april

Brief naar
minister gestuurd
Sanders geeft aan dat hij ook
graag de kabels onder de grond
wil, maar dat het wel moet opwegen tegen de kosten. Of de straling
vanuit de kabels een gevaar oplevert voor de gezondheid is nog altijd
niet bekend. Daarom snapt de wethouder het huidige beleid van de
Nederlandse regering niet helemaal.
“De Gezondheidsraad zegt dat het veilig is om onder hoogspanningskabels
te wonen, maar de regering heeft wel
tracés aangewezen die in aanmerking komen voor de speciale regeling bij verkabelen. Dat spreekt elkaar
tegen. We hebben een brief daarover
gestuurd aan de minister, maar daar
hebben we nog niks op gehoord.”
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Initiatiefgroep Agora Maas en Peel peilt animo

Handtekeningen verzamelen om de
minister te overtuigen
Initiatiefgroep Agora Maas en Peel heeft haar idee om openbaar voortgezet onderwijs in Peel en Maas te
realiseren, nog niet opgegeven. In februari maakte het Bouwens bekend af te zien van een samenwerking.
De initiatiefgroep zocht verder naar een locatie en nam contact op met minister Slob. Die zegde toe een besluit
te nemen over een toewijzing zodra de groep 183 handtekeningen ophaalt.
Initiatiefgroep Agora Maas en Peel
werd enkele jaren geleden opgericht
om openbaar voortgezet onderwijs
naar gemeente Peel en Maas te krijgen. De leden van de groep begonnen
hun zoektocht bij gemeente Peel en
Maas en vroegen de instantie om actief
mee te werken aan een nieuwe school.
Na overleg met de provincie besloot de
gemeente dat de initiatiefgroep zich tot
het Bouwens moest richten om te praten over een samenwerking. Dat plan
liep in februari spaak, omdat de twee
partijen een andere kijk hadden op de
samenwerking.
Het is niet raar dat niemand
weet wat te doen, zegt Odilia Rens,
één van de initiatiefneemsters van
het openbare onderwijs. “Het is een
unieke situatie die hier ontstaan is.
Geen enkele andere gemeente in
Nederland heeft ooit hetzelfde meegemaakt. Daarom is het begrijpelijk
dat het ministerie duidelijkheid moest
scheppen. In de wet is namelijk maar
vaag omschreven hoeveel handtekeningen er nodig zijn, voordat een
gemeente medewerking moet verle-

nen aan een plan voor een openbare
middelbare school”.
Minister Arie Slob van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) kwam met een oplossing voor
het probleem. Hij gaat beslissen of hij
de gemeente opdraagt mee te werken aan het realiseren van openbaar
voortgezet onderwijs als de initiatiefgroep 183 handtekeningen ophaalt. Dat
moeten wel handtekeningen zijn van
ouders uit Peel en Maas en de omliggende regio met kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 16 jaar die interesse
hebben in het initiatief. Zo moet duidelijk worden of er inderdaad genoeg
animo is binnen de regio.
De minister kwam tot het getal
183 omdat dat 25 procent is van het
totaal aantal leerlingen dat nodig is
om een school voor voortgezet onderwijs te stichten in deze regio. Rens is
ervan overtuigd dat er genoeg handtekeningen opgehaald kunnen worden. “Er gaan hier in de regio zo’n
tweeduizend kinderen naar openbare
basisscholen. Zij kunnen vervolgens
niet in de buurt naar een openbare

school voor voortgezet onderwijs.
De behoefte is er, maar ouders moeten het wel bij ons aangeven.”
Mochten er inderdaad genoeg
handtekeningen opgehaald worden,
dan kan de minister beslissen de
gemeente als het ware te ‘dwingen’
om mee te werken. “Wij hopen dat de
gemeente al voor dat omslagmoment
de route van samenwerking kiest”,
vertelt Rens. “Wij willen graag met de
gemeente om tafel. Dan kunnen we
samen verder kijken hoe we het vorm
kunnen geven.”
Het gaat in de plannen niet per se
om Agora-onderwijs, zo vertelt Rens.
“We willen dat er openbaar middelbaar onderwijs komt. Dat ouders en
leerlingen in ieder geval iets te kiezen
hebben. Nu moeten de kinderen naar
Helmond of nog verder weg. Wij vinden dat maatwerk en aandacht per
kind nodig is. Agora biedt wat ons
betreft het meest passende soort
onderwijs aan. Daarom richten we ons
daar op.”
De initiatiefgroep heeft Maasbree
als ideale locatie doorgegeven bij de

minister, aangezien het dorp in het
midden van de regio en openbare
basisscholen ligt. De vraag is of er
leegstand is waar de school gevestigd kan worden. “Als de minister
onze aanvraag goedkeurt, moet de
gemeente wellicht gaan denken aan
nieuwbouw. Over alternatieven wil-

len we graag met de gemeente in
overleg.” Vanwege de procedure bij
OCW, kan de openbare middelbare
school, mocht alles gunstig verlopen voor de initiatiefgroep, pas vanaf
2021 geopend worden. Daarom wil
de groep nog dit jaar kleinschalig van
start gaan (zie kader).

‘Dit jaar starten met
kleinschalige variant’
Omdat er, zelfs als alles meezit, pas in 2021 gestart kan worden met
openbaar voortgezet onderwijs in Peel en Maas, wil initiatiefgroep
Agora Maas en Peel nog dit jaar kleinschalig beginnen. In de oude
bibliotheek in Panningen moet na de zomer- of herfstvakantie een
particuliere opleiding beginnen. “Daar willen we onderwijs gaan
aanbieden dat geïnspireerd is op de Agora-leerfilosofie”, vertelt Odilia
Rens van de initiatiefgroep. “De school moet wel gewoon voldoen aan
de wettelijke eisen, zodat de leerlingen aan de leerplicht voldoen.
Maar omdat omdat er nog geen bekostiging vanuit het Rijk is, is het
een particuliere school. We willen het bekostigen met geld van sponsoren en investeerders.” De initiatiefgroep heeft meerdere redenen om
zo snel al te willen starten. “De behoefte is er nu al”, vertelt Rens.
“Daarbij is het handig dat, als we inderdaad medewerking gaan krijgen
van de gemeente, we vóór 2021 al een plek hebben waar geïnteresseerde ouders en kinderen een kijkje kunnen nemen. Dat we al een
draaiend geheel hebben waar iedereen kan ervaren hoe het werkt en
voelt. Zo verlaag je de drempel tot het onderwijs.”

Plek voor veertig arbeidsmigranten in Maasbree
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil medewerking verlenen aan een plan van het bedrijf
Groentemakers V.O.F. om een huizenblok aan de Oude Heldenseweg in Maasbree uit te breiden. Het pand moet straks
plek gaan bieden aan veertig tijdelijke arbeidsmigranten. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren.
Groentemakers wil het huidige
pand verbouwen en aan de noordzijde moet een nieuwe permanente
voorziening gerealiseerd worden. Het
plan heeft al zes weken ter inzage
gelegen bij de gemeente. Daarop
kwam één zienswijze binnen van
omwonenden. Die ging volgens de
gemeente vooral over de verkeers-

situatie ter plekke. “Er zijn nadere
afspraken gemaakt met de omwonenden om de verkeerssituatie ter
plaatse nader te bekijken”, aldus de
gemeente. Daarop werd de zienswijze ingetrokken. De aanvraag
van het bedrijf voldoet volgens de
gemeente aan de huidige beleidsregels rondom de huisvesting van tijde-

lijke arbeidsmigranten, waardoor het
college besloten heeft medewerking
te verlenen aan het plan. Omdat er
een bestemmingsplanwijziging nodig
is om het gebouw om te kunnen vormen tot huisvesting voor arbeidsmigranten, beslist de gemeenteraad of
Groentemakers V.O.F. inderdaad het
gebouw kan gaan aanpassen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

Honden crossen
door Helden

www.hadecollection.nl

VERSE ASPERGES
dagelijks vers van het land
GRATIS SC HIL
LEN

Hanssenhof

Kesselseweg 32a, Helden • 077 307 14 59

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Tientallen honden renden op zaterdag 13 en zondag 14 april
door de Heldense Bossen. Het bosgebied was namelijk het decor
van een internationale wedstrijd van canicross, bikejoring en
steppen. De deelnemers werden op hun slee, fiets of step voortgetrokken door de honden en bereikten snelheden van wel
45 kilometer per uur. De honden, afkomstig uit verschillende
Europese landen, konden vaak niet wachten om te beginnen aan
het parcours door de Heldense Bossen.
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Eigen Kracht training
voor jong-volwassenen
We starten weer met een nieuwe Eigen Kracht training voor jongvolwassenen van 16-23 jaar. Er zijn nog een paar plekjes vrij.
Het gaat om minimaal 6 bijeenkomsten in totaal, waarbij o.a. thema’s
als houding, sociale vaardigheden, faalangst, negatief denken,
weerbaarheid, grenzen (h)erkennen en ‘omgaan met emoties’ aan
bod komen.
Doel= om lekker(der) in je vel te zitten en veerkrachtiger te worden
in moeilijke situaties.

Peelpush dames naar eredivisie
Het eerste damesvolleybalteam van VC Peelpush uit Meijel keert komend seizoen terug naar de
eredivisie. De volleybalsters behaalden zondag 14 april thuis het kampioenschap in de topdivisie
toen ze de nummer twee op de ranglijst, VV Utrecht, versloegen met 3-0. Vorig jaar degradeerde de
Dames 1 van Peelpush uit de eredivisie, maar dit jaar bleef het team bovenin meedraaien in de
topdivisie. “Het geeft het vijftigste jubileum van VC Peelpush dit jaar een extra gouden randje”,
aldus de Meijelse vereniging. (Foto: Wim Simons)

Vooraf vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats. En na aﬂoop van
de training vindt eventueel een evaluatiegesprek plaats.
Er is geen verwijsbrief nodig. Deelname is gratis voor inwoners
uit Peel & Maas.
Meer weten?
Kijk op onze website of neem contact op via veerkracht@vorkmeer.nl
of bel 077 307 73 50 en vraag naar Inge Geraets.

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

Verkeersdrukte

Geen aanpassing wegen
rond BreeBronne
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft geen plannen om de infrastructuur bij recreatiepark
BreeBronne in Maasbree aan te passen. Het is nog te vroeg om aan te nemen dat de verkeersdrukte toe gaat
nemen, nu het park na acht jaar weer open gaat. Die informatie blijkt uit antwoorden van de gemeente aan
PvdA/GroenLinks die hier onlangs vragen over stelde.
Volgens de gemeenteraadspartij
zou de ‘nieuwe bestemming’ van het
recreatiegedeelte van BreeBronne
zorgen voor meer dagelijks verkeer
door het gebied. De omgeving zou
hier nu niet op bedacht zijn en
dus wilde PvdA/GroenLinks van
de gemeente weten wat hiermee
gedaan wordt, wie de kosten hiervoor
zou gaan dragen en of dit met
omwonenden overlegd werd.
Het college benadrukte in haar
beantwoording nogmaals dat er
helemaal geen sprake is van een
nieuwe bestemming. Een eventuele
aanpassing van de infrastructuur bij
het Maasbreese recreatiepark staat
dan ook niet op de agenda. “Er is nu
nog geen aanleiding om te aan te

nemen dat er een toename is van
verkeersstromen”, aldus het college.
PvdA/GroenLinks stelde de
vragen eerder, omdat voor haar nog
niet duidelijk was wat de verkoop
van recreatiepark BreeBronne aan
Hermans Groep betekende voor het
deel waar arbeidsmigranten worden
gehuisvest. Ook kon de partij de
verkoop van het recreatiegedeelte
van BreeBronne niet rijmen met
afspraken die zo’n vijf jaar geleden
zijn gemaakt tussen BreeBronne en
de gemeente.
Wethouder Paul Sanders van
gemeente Peel en Maas had eerder
al laten weten dat het deel waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest
en het recreatiepark onder twee

aparte bv’s vallen: Work and Stay en
Recreatiepark BreeBronne bv. Die
zijn enkel gezien hun functie aan
elkaar gekoppeld. De eigenaren van
huisvester Work and Stay bleven na
de verkoop dan ook mede-eigenaar
van het recreatiepark. Ook blijft
het zo dat de inkomsten van de
huisvester worden gebruikt voor het
recreatiepark. Op papier verandert
er voor de bestemmingsplannen
van beide gronden dus niets, aldus
de wethouder. Het recreatiepark in
Maasbree opent vrijdag 19 april haar
deuren. Het park, horecagelegenheid,
parkeerplaats, subtropisch zwembad,
binnenspeeltuin en strandbad hebben
de afgelopen weken een opknapbeurt
gehad.

Vanaf de meivakantie gaat een gedeelte van BreeBronne
weer open en zijn we op zoek naar enthousiaste

HULPKRACHTEN VOOR DE HORECA
EN TERREINONDERHOUD
Ben je enthousiast, gastgericht en wil je tijdens de
drukste dagen werken (weekend / vakantieperiode)?
Dan zoeken we jou!
We bieden een unieke plek om te
werken, een veelzijdige functie,
gezellige collega’s en natuurlijk salaris!

Kom werken bij het “nieuwe”
BreeBronne-in-wording!

Wil je onderdeel worden van een
enthousiast en gezellig team?
Stuur je gegevens (korte motivatie en
CV) naar ptheus@breebronne.nl.
Voor meer informatie kun je bellen
naar 077-4652360 en vragen naar
Paul Theus (food & beverage manager)
of Yvonne Peters (HRM adviseur).

BreeBronne | Lange Heide 9 | 5993 PB Maasbree | www.breebronne.nl

Gewapende overval

Tweede verdachte
overval Kessel opgepakt
De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in verband met de gewapende overval op een woning aan
de Baarloseweg in Kessel afgelopen jaar. Een 23-jarige man uit Geleen zit vast, meldde de politie dinsdag 16 april.
De woning van de man uit
Geleen is doorzocht en de 23-jarige
verdachte wordt gehoord over de
overval, aldus de politie. Het is de
tweede keer dat de politie door
eigen onderzoek een verdachte op

het spoor is gekomen in deze zaak.
Vorige week, op dinsdag 9 april,
werd al een 21-jarige man uit Beek
aangehouden. Die blijft voorlopig
vastzitten.
Twee mannen drongen in de

nacht van zondag 30 september op
maandag 1 oktober een woning aan
de Baarloseweg in Kessel binnen,
bedreigden de bewoners en gingen er
uiteindelijk met een fors geldbedrag
vandoor.

Perkgoed

Diverse soorten.
Ø 9 cm.
Draagtray 6 stuks

Actie

3.79

2.49

ZONDAG 14 APRIL EN 2e PAASDAG OPEN
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 16. GELDIG VAN 18-04 T/M 24-04. OP=OP
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Langzaam, elke dag een beetje minder,
het ging niet meer, het was op!
We hoije van dich

Ans de Bruijn – van den Hombergh
Maasbree, * 22 november 1944

Helden, † 16 april 2019

GEVRAAGD:

Vol in het leven staand van ons weggegaan

Mia Houwen

Sjaak de Bruijn

Helmi
Mielanda
Ramon en Sharona

Maik en Dorrie
Kris, Jikke & Juul

Saphia, Milo, Juna

Jeroen en Susanne
Sem & Floortje

Evan en Rianne
Nine

Familie van den Hombergh
Familie de Bruijn

Mayra
Alex

Familie de Bruijn
p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen

Een speciaal woord van dank aan huisarts dr. Magis en team
“Helden” van het Groene Kruis voor de liefdevolle zorg aan Ans.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven, kaarten en mooie woorden,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
ozze pap, opa en super opa

Wiel Ottenheijm
* Helden, 19 september 1934

† Meijel, 5 april 2019

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige crematieplechtigheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Wiel
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.
Nelly Ottenheijm-van der Leeden
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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: 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.

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.

Parkachtige omgeving
met twee weilanden
DE VEREISTEN:
groene vingers
aanpakker
vriendelijk
handig
flexibel
klein onderhoud
(regeninstallatie)
FAMILIE BERDEN
De Voort 6, Baarlo, Tel: 06 15 85 21 81
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

Johan
Evelien en Danny
Roel

We zullen Ans gedenken tijdens de uitvaartdienst op
zaterdag 20 april om 10.30 uur in Zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, 5993 RG te Maasbree.
Liever geen bloemen maar een donatie voor Hospice
“Het Plattelandshoés” te Panningen stellen we zeer op prijs.
Hiervoor staan bussen bij de condoleance.

† 11 april 2019, Venlo

levenspartner van

echtgenote van

Correspondentieadres:

omgeving Baarlo
5 tot 15 uur per week

Piet Boots
* 21 november 1938, Maasbree

TUINMAN

Gezocht poetshulp voor ongeveer
3 uur per week, omgeving Helden/
Panningen. Tel. 06 21 91 16 45.

Pukkie
Familie Boots
Familie Houwen
Pastoor Leursstraat 19, 5993 CB Maasbree
Woensdag 17 april hebben wij Piet naar zijn laatste rustplaats
op het kerkhof in Maasbree gebracht.

Even the strong
have to be humble
Hartverwarmend was het afscheid van onze zoon,
broer, schoonbroer en oom

Joep Lenders
Dank voor jullie steun, warme belangstelling en mooie woorden,
voor jullie aanwezigheid, de vele kaarten, en voor alle medeleven
in welke vorm dan ook.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.
Voorjaarsopruiming! Heeft u al uw
garage opgeruimd? Oud ijzer, lood,
aluminium, koper, of zink te voorschijn
gekomen. Volleybalvereniging VC
Olympia haalt ze bij u thuis op tijdens
hun jaarlijkse Oude-Metalen-Actie op
paaszaterdag 20 april. Bel VC Olympia
085 301 29 04.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
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.

Het doet ons goed te voelen dat Joep een vriend voor velen was.

Sferen van vroeger. Te koop antiek vintage- curiosa- brocante.
Paasmaandag 22 april van 10.00 tot
17.00. Tuindersweg 38 Panningen.

Cor en Riek Lenders - Pubben
Lotte, Senna, Timo
Neeltje en Niek
Janske

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Sevenum, 17 april 2019

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Zoek tijdelijke woonruimte wegens
overplaatsing werk. Vrouw met vaste
baan. 06 19 40 01 12 bgg graag
bericht achterlaten.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

2 vliegen in 1 klap! U bent van
uw oude metalen af en u steunt de
jeugd van volleybalvereniging VC
Olympia. Heeft u nog oud ijzer, lood,
aluminium liggen bel dan tel. 085 301
29 04. Uw oude metalen worden dan
op paaszaterdag 20 april bij u thuis
opgehaald.
Paasactie: let op!! Deze actie alleen
zaterdag 20 april van 9.00 - 16.00 uur
op = op Tuinschuurtjes div. afmetingen
voor kippenhok of tuingereedschap
etc. Prijzen van 50,= tot 150,=
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
tel. 06 14 04 02 72.

Hortensia’s (heel veel srt.), vlinderstruik, hebe, viburnum e.a. heesters
(op stam), laurier, bodembekkers,
buxusvervanger, vaste planten e.a.
Open za. 9.30-16.30 uur (do-vrij na
tel. afspr. 06 40 32 71 08). Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Verloren leesbril op 10 april t.h.v.
Molenstr./Past. Knippenberghstr. te
Helden. Bel 06-41 57 90 33.
Kringloopwinkel Twedde Kans
Meterik. Per mei hebben wij nieuwe
openingstijden: woensdag: 13.00-17.00
| vr & za: 11.00-17.00 | Speulhofsbaan
7a Meterik Tel. 06 19 46 82 50 | info@
tweddekans.nl | www.tweddekans.nl
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum organiseert op 25 april een
infoavond voor belangstellenden in de
Gaper in Sevenum. Aanvang 19.30 tot
21.30 uur. www.steinhagen.nl

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl
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Verbouwing start deze maand

Meijels zorgcentrum
breidt uit

winkel&bedrijf 07

Meer rendement uit jouw spaargeld
met energie uit Peel en Maas

Zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel ondergaat dit jaar een
verbouwing. Het gebouw wordt op twee plaatsen uitgebreid en later krijgt
ook het interieur een opknapbeurt. De werkzaamheden starten deze
maand.

WORD LID VAN ENERGIECOÖPERATIE PEEL ENERGIE
EN PROFITEER VAN GROENE STROOM UIT DE REGIO.
Groene stroom uit jouw eigen buurt!
De leden van energiecoöperatie Peel Energie zijn druk bezig met de realisatie
van een windpark langs de Haambergweg van Egchel tot Beringe in de gemeente Peel en Maas. Naar verwachting wordt het windpark in 2020 gerealiseerd. Als
inwoner van Peel en Maas kun je meehelpen dit windpark te realiseren door te
investeren. Zo draag je niet alleen bij aan het behoud van onze aarde, maar profiteer je ook van een aantrekkelijk rendement op jouw geïnvesteerde spaargeld.

Investeer in groene energie en jouw regio
Als lid van Peel Energie mag je investeren in Windpark Egchelse Heide en in andere duurzame
projecten. Dit doe je door het kopen van obligaties. Een obligatie kost € 500,-. De obligaties staan
op naam en zijn overdraagbaar binnen de leden van de energiecoöperatie. Dit betekent dat je ook
obligaties kunt aanschaffen voor je kinderen of kleinkinderen.

Impressie van de nieuwe
binnentuin (Impressie: Burobas)
Het Meijelse zorgcentrum wordt
verbouwd ter voorbereiding op de
toekomst, waar meer behoefte
is aan een overzichtelijke en
kleinschalige woonomgeving en
meer bewoners gehuisvest kunnen
worden, zo laat Sint Jozef Wonen en
Zorg weten.

De achterzijde van het gebouw
wordt uitgebreid en er wordt
een uitbouw gemaakt waar
kleinschalige huiskamers voor de
bewoners komen. Naar verwachting
is dit in het najaar klaar. Daarna
ondergaat het interieur van het
zorgcentrum een verbouwing.

DOK6 Panningen

Prijs voor starters
en startups
Jonge bedrijven staan dit jaar in de schijnwerpers tijdens de tiende
editie van Ondernemersprijs Peel en Maas. Serviceclub Kiwanis Club
Peel en Maas reikt de prijs dit jaar op woensdag 30 oktober in DOK6 in
Panningen uit aan de beste ondernemers die passen bij het nieuwe
thema ‘Starters en startups’.

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

Je investering verdient zichzelf dubbel terug:
1.
2.

Jouw spaargeld levert een aantrekkelijk rendement op tot 5%!
Er komt geld beschikbaar voor de duurzame ontwikkeling van Peel en Maas en de directe
leefomgeving van haar inwoners, middels het Windparkfonds.

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

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

Stap 3: Vul de gevraagde gegevens in.
De organiserende serviceclub
wil met het thema ‘Starters en startups’ het ondernemerschap in de
gemeente Peel en Maas onder de
aandacht brengen en de ondernemers een podium bieden.

Aantal
voorwaarden
Jonge ondernemingen die
mee willen dingen naar de
Ondernemersprijs Peel en Maas 2019
moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen. Het bedrijf mag niet ouder
zijn dan drie jaar, startups disruptief

en jonge bedrijven innovatief zijn,
een ondernemings- en marketingplan hebben, een duidelijke aanpak
en visie hebben met betrekking tot
duurzaamheid, klimaat en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het bedrijf moet
daarnaast meerdere aandeelhouders
hebben, zelfstandigen zonder personeel kunnen niet meedoen, en
de onderneming, het product of het
concept moet schaalbaar zijn.
Kijk voor meer informatie over
de tiende editie van de prijsuitreiking op www.ondernemersprijspeelenmaas.nl

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

Stap 5: Druk op de knop Registreren
Nu sta je geregistreerd op de voorinschrijving. Tot je de definitieve overeenkomst ontvangt en
tekent kun je het aantal obligaties nog aanpassen. Het beschikbare aantal obligaties wordt eerlijk
onder de inschrijvingen verdeeld, hoeveel jij er uiteindelijk kunt kopen, wordt bekend
gemaakt nadat alle inschrijvingen binnen zijn.
Stap 6: Je ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst waarbij alle investeerders hun toegewezen obligaties mogen tekenen en in ontvangst kunnen nemen.

www.peelenergie.nl
Postbus 7201 | 5980 AE Panningen | T. 077 - 30 30 630 | info@peelenergie.nl

08

winkel&bedrijf

18
04

Kermisseizoen wordt
weer geopend
De ergste kou is inmiddels weer uit Nederland verbannen en
daarmee is het meteen tijd voor het nieuwe kermisseizoen. De
eerste van de tien kermissen die ieder jaar in Peel en Maas plaatsvinden, is die van Helden. Na vele jaren samen te zijn geweest met
Panningen heeft Helden alweer verschillende jaren de primeur als
eerste kermis van het jaar.
Ondanks de vroege kermis kan Helden zich opmaken voor een warm
weekend. Niet alleen in de aanwezige feesttenten, maar ook in de buitenlucht loopt de temperatuur op naar lenteachtige en misschien wel zomerse
taferelen van 20 graden en hoger. Toch loont het ook om een kijkje te
nemen in de feesttenten die her en der verrijzen. Zo heeft De Pool een uitgebreid programma van vijf dagen, kan er bij De Zoes op vrijdag en zaterdag genoten worden van livemuziek en heeft ‘t Café een tent staan waar
vijf dagen lang optredens te zien zijn. Ook de kroeg zelf is geopend. Club
Ultra heeft een programma op vrijdag, zaterdag en zondag.

PAAS-ZONDAG EN -MAANDAG GEWOON GEOPEND VOOR LUNCH, DINER & BORREL!

2e paasdag alle
vestigingen 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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GEPLUKT Francien van Kessel

In Kessel, daar gebeurt het allemaal voor Francien van Kessel-Heldens (44). Ze is in het dorp geboren, woont er met haar gezin, werkt er bij Kasteel De Keverberg, speelt er bij de muziekvereniging én draagt al zestien jaar de achternaam Van Kessel. Deze week wordt Francien geplukt.
ste, Eveline, woont met haar vriend in
Roermond. “Pap en mam zijn inmiddels 72 en zijn heel actief. Zo reist pap
nog de hele wereld over om fruit
boeren in ontwikkelingslanden advies
te geven.”
De achternaam Van Kessel kreeg
Francien in 2003, toen ze trouwde
met Kesselnaar Jack (49). “Ik was
nog geen zeventien toen we elkaar

Op de vraag of ze ooit weg zou
gaan uit Kessel, antwoordt Francien
met een knipoog: “Met een achternaam als die van ons kan dat toch
niet?” Francien is de middelste van
drie dochters van Frans en Truus
Heldens, die jarenlang een fruitteeltbedrijf hadden aan de Rijksweg
in Kessel. Oudste zus Marijke woont
met haar gezin in Baarlo en de jong-

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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leerden kennen tijdens het uitgaan.
Een vriendin van mij had verkering
met een vriend van Jack.” Ze stapten
bij de boerderij van Franciens ouders
in het huwelijksbootje, twee jaar voordat het bedrijf werd verkocht en pap
en mam Heldens naar de dorpskern
verhuisden. “In 2004 werd onze zoon
Freek geboren. Drie jaar later kregen
we een dochter, Elke. Freek deelt de
liefde voor voetbal met zijn vader en
mist geen thuiswedstrijd van VVV. Elke
is helemaal van de muziek en speelt
saxofoon, net als ik.”
Al sinds haar tiende is Francien
lid van Muziekvereniging Kessel.
“Dat is ons thuis met de paplepel
ingegoten. Pap is al zestig jaar lid van
het oudste deel van de vereniging,
de Koninklijke Fanfare Maasoever.
Ik begon met de bugel en ben later
naar de tenorsax gegaan, dat speel
ik nog steeds met plezier. Muziek,
daar zit alles in en het past altijd.
Bij mooie of mindere momenten.
En samen met mijn vader en Elke
muziek maken, is helemaal leuk.”
Ook andere muziek dan de klassieke
‘fanfaremuziek’ kan op Franciens
goedkeuring rekenen. “Of dat nu de
top 40 is, muziek van bekende dj’s
of Nederlandse artiesten zoals Marco
Borsato. We gaan in juni zelfs met ons
gezin naar Marco Borsato in de Kuip.”

Muziek met
paplepel ingegoten
Werken doet Francien ook in haar
eigen dorp. Drie dagen in de week is
ze bij Kasteel De Keverberg te vinden,
waar ze als salesmanager verantwoor-

delijk is voor alles wat wordt georganiseerd in het kasteel. “Ik heb het
atheneum gevolgd op het Bouwens
in Panningen en ben daarna commerciële economie gaan studeren op de
heao in Eindhoven. De talen gingen
me goed af op school en ik vond economie en statistiek erg leuk.”

Hele stapel
boeken thuis
Voordat Francien in 2016 bij
het toen nieuwe kasteel in Kessel
kwam te werken, werkte ze bij
de Rabobank en bij Ria Joosten in
Neer. “Toen ik in 1996 klaar was
met school ben ik meteen doorgestroomd naar een baan bij de
Rabobank. Na bijna dertien jaar
vond ik het tijd voor iets anders.
Het leek me leuk om bij Ria Joosten
in Neer te gaan werken, dus heb
ik haar gebeld. Een tijd later mocht
ik mezelf bewijzen en dat lukte.”
Op ongeveer diezelfde manier
kwam de Kesselse in 2016 aan haar
huidige baan. “In de tijd dat de
verbouwing in volle gang was, heb
ik eens tegen Marcel van Bergen
(huidig directeur, red.) gezegd dat
hij aan me moest denken als hij
iemand nodig had. Dat gebeurde,
want toen mijn voorganger wegging, belde hij me op om te vragen of ik nog steeds interesse had.
Een beetje durf heeft me zo toch
leuke dingen gebracht.”
Naast het werk en de muziek
maakt Francien ook graag tijd voor
zichzelf. Eén ochtend per week
sport Francien met een groep in

het bos onder leiding van haar
man Jack, die een eigen bedrijf
(BuitenZinnen) in personal training
heeft. “Daarnaast vind je me regelmatig met een boek. Ik lees heel
graag en heb daarom een abonnement bij de bieb. Ik kom niet zelden
met een hele stapel met allerlei
boeken thuis.”

COOTJANS
BAARLO
Uw vertrouwde
adres voor
gekookte
GEKLEURDE EIEREN
en natuurlijk
VERSE EIEREN
om zelf te kleuren
en te koken

Geopend van 8 tot 20 april
maandag t/m zaterdag
13.00 tot 18.00 uur
Bestel tijdig via 06 86 86 20 58
of geertcootjans@gmail.com
Cootjans, Bong 50/52, Baarlo
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Vélo-tour door
Midden-Limburg
Tour- en Wielerclub (TWC) De Vélo uit Meijel organiseert ook dit jaar
weer een Vélo-tour. Deze vindt plaats op paasmaandag 22 april. De
twee routes die zijn uitgezet gaan dit keer door Midden- en Belgisch
Limburg. Start- en finishplaats is café-bar De Siem in Meijel.
De tour- en wielerclub organiseert
elk jaar een fietstour over voornamelijk verkeersluwe wegen en zo weinig
mogelijk fietspaden. Deelnemers
kunnen kiezen uit twee routes, die
allebei voornamelijk Midden-Limburg
en Belgisch Limburg aandoen. Er is
een korte route van 70 kilometer en
een lange route van 120 kilometer.

Zwemmers weer APK gekeurd
De Heldense Reddingsbrigade organiseerde de afgelopen weken weer Vakantie APK-lessen.
Tijdens de bijeenkomsten werd de conditie van de deelnemers bijgespijkerd, leerden ze zichzelf
redden voor als ze ooit in de problemen komen en kregen ze les in hoe ze anderen kunnen helpen
die in nood zijn. Ook werd er geoefend hoe een reddingsvest werkt en wat ze moeten doen als ze uit
een boot vallen. De Heldense Reddingsbrigade begon met de lessen, omdat de vereniging merkte
dat kinderen te weinig oefenen na het behalen van het zwemdiploma en slechter gaan zwemmen.

Jaarlijkse Paascross
in Kessel
Autocrossclub The Blue Birds uit Kessel organiseert ook dit jaar weer een Paascross. Het jaarlijkse evenement
keert op eerste paasdag zondag 21 april terug aan de Keizersbaan in Kessel. Er wordt gereden om het ASUZ
kampioenschap.
Tijdens dit autocross-evenement
wordt er gestreden in verschillende
klassen voor het ASUZ kampioenschap
van 2019. Van de gastheerclub uit Kessel
komen diverse favorieten in actie, waaronder junioren- en jeugdrijders Leroy

Sevriens, Tijn en Jurre Croonenbroek,
Pim Bruynen en Jarno Geurts. Sjoerd
Colbers doet mee met de Keverklasse,
bij de toerwagens moet Robert Sevriens
zich bewijzen en Tim Maas rijdt mee
met de sprinters. Daarnaast doen er ver-

schillende gastrijders mee, ter voorbereiding op de Nacht van Kessel die op 3
en 4 augustus plaatsvindt. De Paascross
vindt plaats op het crossterrein aan
de Keizersbaan in Kessel. De wedstrijd
begint om 11.00 uur.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.

Aangepaste
openingstijden:

1ste en 2de
Paasdag
open van
9.00 tot 18.00 uur
Vanaf nu zijn wij
iedere zondag van
9.00 tot 18.00 uur
geopend.
Wij wensen u
vrolijke Paasdagen

Samen maak je ‘t verschil

Baarskampstraat 29 Kessel
077-462 18 26 www.phicoop.nl

Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Ruud van Bommel
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: ruud@vissers.com
www.vissers.com

In beide routes is een pauzeplaats
opgenomen. Iedereen kan meedoen
aan de Vélo-tour, ook wie geen lidmaatschap van een wielerorganisatie
heeft. Inschrijven kan op de dag van
de tour tussen 08.00 en 09.30 uur bij
café-bar De Siem in Meijel, dat ook de
start- en finishplaats is. Kijk voor meer
informatie op www.twcdevelo.nl

Kuus oeht Kepèl

Daan Smolders
nieuwe voorzitter
Daan Smolders is bij de jaarvergadering van carnavalsvereniging
De Kuus oeht Kepèl uit Panningen op zaterdag 13 april benoemd tot
nieuwe voorzitter. Hij neemt het stokje over van Peter (Pier) Verlinden.
Die gaf voorafgaand aan het seizoen aan na dertien jaar te willen stoppen.
Peter droeg tijdens de jaarvergadering de voorzittershamer over aan
Daan. De nieuwe voorzitter is 35 jaar
oud en vanaf 2007 lid van De Kuus
oeht Kepèl. Daan zit ook al sinds
2009 in het bestuur. “We bedanken

Pier en zijn vrouw Janine voor alles
wat zij de afgelopen 13 jaar voor de
vereniging hebben betekend”,
aldus carnavalsvereniging.
“Ook wensen we Daan veel succes in
zijn nieuwe functie.”

De Verkeerstuin op
nieuwe locatie
Het praktijk-verkeerseducatieprogramma De Verkeerstuin heeft na
tien jaar een nieuwe locatie gekregen. De lessen vinden voortaan
plaats bij Savelberg in Koningslust. De nieuwe plek wordt donderdag
18 april officieel geopend door wethouder Paul Sanders.
De Fabriek in Maasbree was het
afgelopen decennium de vaste plek
van De Verkeerstuin, waar basisschoolleerlingen van de groepen 5, 6, 7 en
8 allerlei praktische dingen leren over
veilig deelnemen aan het verkeer. Zo
mogen ze er zelf een fietsenband plakken, een scootmobiel besturen en kunnen ze plaatsnemen in een kantelauto
om te ervaren hoe het is om op de kop
in een auto te zitten. Voor leerlingen
uit het speciaal onderwijs zijn aangepaste programma’s ontwikkeld. De
verkeerslessen worden voortaan gege-

ven op een locatie van zorgorganisatie
Daelzicht, die mensen ondersteunt met
een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren hielpen cliënten van de
dagbestedingsactiviteit ‘t Greun al mee
met de lessen die gegeven worden en
dit blijft op de nieuwe locatie, gelegen
op de Koningstraat in Koningslust, ook
zo. De opening van de nieuwe locatie
vindt plaats vanaf 12.00 uur. Inloop is
tussen 11.30 en 12.00 uur en de afsluiting is om 14.00 uur. Kijk voor meer
informatie over De Verkeerstuin op
www.deverkeerstuin.com

Meijels huldigingsconcert
Harmonie Eendracht Meijel organiseert elk jaar een huldigingsconcert.
Dan worden mensen uit de gemeenschap die een bijzondere prestatie
hebben geleverd, in het zonnetje gezet. Dit jaar vindt het concert plaats
op zondag 7 juli bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Gouden en diamanten bruidsparen, Europees kampioenen in diverse
soorten sport en bijzondere jubilarissen ontvangen elk jaar een muzikale
hulde van de Meijelse harmonie. Dit
jaar is het concert op zondag 7 juli
om 10.30 uur. De organisatie van het
concert wil weten welke Meijelnaren

tussen juli 2018 en juli 2019 een bijzondere prestatie hebben geleverd
of een bepaalde mijlpaal hebben
behaald. Suggesties kunnen worden
ingestuurd bij Mia Basten-Verhaegh
via 077 466 20 26, bij Mart Philipsen
via 077 466 24 39 of via
secretaris@harmoniemeijel.nl
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MVC’19 viert ivoren jubileum

Een eeuw Maasbrees amateurvoetbal
Wat begon op een grasveldje aan de Breukerheide in Maasbree met
een kippenhok als kleedlokaal, groeide in honderd jaar tijd uit tot een
grote voetbalclub met 750 leden. MVC’19 in Maasbree viert haar ivoren
jubileum en brengt daarom een jubileumboek uit met verhalen en foto’s
over de geschiedenis van de club.
Naast Fanfare Sint Aldegondis
mag de voetbalclub, met haar grote
aantal leden en lange historie, best
de belangrijkste vereniging genoemd
worden die Maasbree rijk is, vinden
Jac Wijnen en Frits Timmermans. Beide
heren voetbalden jarenlang bij MVC’19.
De 80-jarige Frits was in de jaren 70
ook voorzitter. Nu is hij trouw supporter van het vaandelteam, waar hij
geen enkele wedstrijd van wil missen.
“Het MVC zoals ik het ken van vroeger is natuurlijk heel anders dan nu.
Maar ik ben er nog steeds trots op.”
Jac (76) was midden jaren 70 secretaris van de voetbalclub. Hij doet sinds
vijftien jaar de boekhouding en maakt
deel uit van de archiefgroep.
Het was volgens Jac een groepje
Maasbreese middenstanders dat
de vorige eeuw op het idee kwam
om af en toe samen een balletje te
gaan trappen. “In het voormalige
café Werts werd zo een voetbalclubje opgericht, RKVV MVC’19, dat
in de loop der jaren is gaan groeien”,
vertelt Jac. Het eerste sportpark lag
op De Breukerheide, bij de bosrand.
Frits: “In de jaren 50 verhuisde het
sportpark naar ‘t Meuleveld aan de
Molenstraat. Dat veld is toen door de
leden helemaal zelf geëgaliseerd,
ingezaaid en gemaaid. Een oud hok
naast het veld of het clublokaal bij
Café Linssen deed dienst als kleedkamer, waar we ons wasten met koud
water uit grote bakken.” Aan het einde
van de jaren 60 maakte het ‘kippenhok’ plaats voor gemetselde kleedlokalen. In de jaren 70 kwamen een
vaste omheining, een lichtinstallatie en
uiteindelijk ook een nieuw clubgebouw
met kleedlokalen en kantine.

Kleedkamer in
oud hok
Voor die tijd deed het café van
Bèr Hanraets op De Wissel dienst als

clublokaal. De spelers kwamen er voor
de wedstrijd bij elkaar en dronken
er na afloop hun ‘derde-helftpilsje’.
Sommigen kwamen er zelfs vaker,
weet Frits nog. “In de jaren 60 zat ik
bij het eerste team. Onderweg naar
het voetbalveld kwam onze doelman ‘s ochtends altijd langs het café.
Daar dronk hij dan eerst wat. Dat deed
trouwens niets af aan zijn prestaties
in het doel. In 1967 zijn we kampioen geworden in de eerste klasse.
Mijn mooiste herinnering aan de club.”

‘Kameraadschap is er
nog steeds’
In augustus 2004 verhuisde de
club voor het laatst. Sindsdien zit
MVC op sportpark De Driesprong aan
de Breetse Peelweg. Jac: “Hier hebben we alles, een gezellige kantine,
kleedlokalen, bergruimtes en velden die allemaal mooi bijgehouden
worden door de vrijwilligers van onze
donderdagmorgengroep.” De vereniging telt inmiddels 750 leden,
verdeeld over 22 jeugd-, senioren-,
veteranen- en G-teams. “We hebben
een prachtige groepsvereniging met
veel jeugd en daar mogen we trots
op zijn”, vertelt Jac.
De voetbalvereniging is de afgelopen jaren steeds professioneler
geworden, merken de Maasbreenaren
op. “Dat moet ook wel, want een
vereniging is tegenwoordig bijna
een onderneming te noemen”, aldus
Jac. “Het is niet meer te vergelijken
met de de tijd dat wij in het bestuur
zaten. Er is nu veel meer administratie en regelgeving waar je rekening
mee moet houden.” Wat in die honderd jaar wel nog steeds hetzelfde
is, is het kameraadschap onderling,
vinden beide heren. Jac: “Voetbal
is samen spelen en je ergens thuis
voelen.” Frits: “Maar ook lief en leed
delen met elkaar, net zoals wij dat

Voetballen op voetbalveld De Breukerheide
(Foto: Historische Werkgroep De Brede via PeelenMaasNet)

vroeger deden. Sommigen sluiten er
vriendschappen voor het leven. Dat is
de kracht van een voetbalclub.”
Het honderdjarig jubileum van
MVC’19 wordt gevierd in het paas-

weekend. Op zaterdag 20 april vindt
de feestavond ‘Vrienden van MVC’19
Live’ plaats. Op paasmaandag 22
april is er een familiedag met diverse
optredens, een historische terugblik

en een brunch. Het jubileumboek
‘MVC’19 Maasbree 100 jaar jong’
wordt naar verwachting op zaterdag
15 juni gepresenteerd. Kijk voor meer
informatie op www.mvc19.nl

Aannemingsbedrijf Gebrs van de Ven B.V. in Someren bestaat al sinds 1967 en beschikt over
uitgebreide en specialistische kennis en ervaring in het maaien, reinigen en onderhouden
van waterlopen. Een groot deel van ons materieel is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies.
Vanwege aanhoudende groei en uitbouw van onze activiteiten zijn wij op zoek naar versterking
van ons team:

TRACTORCHAUFFEUR (m/v fulltime)
Dient in het bezit te zijn van het tractorrijbewijs, rijbewijs B en VCA (of bereid om deze te halen).
Ervaring als tractorchauffeur is een vereiste.
Beschikt over technische kennis en vaardigheden.
Beschikt over een flexibele instelling en kan zelfstandig en secuur werken.
Gaat respectvol om met het materieel.
Het betreft hier een fulltime functie.

KRAANMACHINIST (m/v fulltime)
Dient in het bezit te zijn van het tractorrijbewijs, rijbewijs B en VCA (of bereid om deze te halen).
Ervaring met een hydraulische kraan met maaikorf is een vereiste.
Beschikt over technische kennis en vaardigheden.
Beschikt over een flexibele instelling en kan zelfstandig en secuur werken.
Gaat respectvol om met het materieel.
Het betreft hier een fulltime functie.
Wij bieden uitdagende en afwisselende opdrachten met veel zelfstandigheid in een informele omgeving.
De beloning geschiedt volgens de CAO LEO (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen).
Ben je geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan jouw CV met een korte en bondige
motivatie per e-mail naar: info@aannemingsbedrijfvandeven.nl ter attentie van Jan van de Ven.
Ook ZZP’ers die interesse hebben in één van deze vacatures en voldoen aan bovengenoemde
kwalificaties nodigen wij van harte uit om te reageren op bovengenoemd e-mailadres.

Het voormalige clubgebouw van
MVC’19 aan de Molenstraat

Aannemingsbedrijf Gebrs van de Ven B.V.
Kanaalstraat 95
5711 EG Someren
info@aannemingsbedrijfvandeven.nl
www.aannemingsbedrijfvandeven.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 14

Particuliere verhuur maakt markt kapot
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het grootste deel van de 3.360.000 huurwoningen in Nederland een corporatiewoning. De
overige 31 procent van de huurwoningen was in 2018 in bezit van overige verhuurders, waaronder particulieren. Vanwege deze cijfers luidde de stelling van de
poll twee weken geleden ‘Particuliere verhuur maakt markt kapot’.
De grote meerderheid, 63 procent, gaf aan het niet met deze stelling eens
te zijn. Woningen die door huizeneigenaren worden verhuurd of bijvoorbeeld
aan toeristen worden aangeboden via AirBnB of andere platforms, zijn niet

van dermate grote invloed dat hierdoor de huurdersmarkt ten gronde wordt
gericht. Ze zorgen er juist voor dat er meer huurwoningen op de markt komen
en de doorstroming sneller is, stelde de meerderheid van de stemmers.
Toch was 37 procent van de stemmers van mening dat juist de particuliere
verhuur het nu moeilijk maakt voor starters om een woning te vinden. “Die
vragen een behoorlijke hoge prijs voor hun te huren woning”, aldus Pascal
Janssen op Facebook. Cor Roelofs liet weten: “Uitbuiters zijn dat. Vooral in
grote steden. Zelfs de koninklijke familie doet mee en die hebben al zoveel.”

Sportclubs in Peel en Maas moeten
fuseren eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
De gemeente maakt elk jaar de balans op hoeveel velden de
verschillende sportclubs nodig hebben en welke er overbodig zijn geworden.
De vergrijzing die gaande is in de gemeente zorgt ervoor dat veel clubs
steeds minder leden hebben. Voetbalclubs werken al op verscheidene
manieren samen en andere verenigingen zijn al gefuseerd, denk aan de
turnclubs en tafeltennisverenigingen van Panningen en Helden.
Voor veel sportclubs is een toekomst als op zichzelf staande vereniging niet
meer weggelegd. Om levensvatbaar te blijven, moet er gefuseerd worden.
Sentimenten moeten aan de kant worden geschoven en er moet gekeken

worden naar de primaire taak van de vereniging: faciliteiten bieden om te
sporten. Zaken als historie en emotie moeten niet de boventoon voeren.
Aan de andere kant is het zo dat veel sportclubs in Peel en Maas een
geweldige historie hebben. Het maakt niet uit als de clubs wat kleiner
worden of op gebieden samen gaan werken, maar de eigen identiteit is
van groot belang voor een dorp. Wat blijft er over van een dorp als zelfs
de voetbalclub verdwijnt? De leefbaarheid van een dorp kan aangetast
worden.
Sportclubs in Peel en Maas moeten fuseren. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Peel en Maas moet een beroepsbrandweer krijgen > eens 90% oneens 10%

Klokken
De imposante klokkentorens van de Notre-Dame van
Parijs staan er gelukkig nog na
de dramatische brand. Het ziet
er nu naar uit dat de kathedraal
weer hersteld kan worden
Klokken horen bij een kerk.
Groot of klein, veel of een
enkele. De klok die de uurslag
aangeeft houdt ons bij de tijd.
In veel parochies luidt de klok
als er iemand is overleden.
En dat is veel meer dan een
soort tamtam om te laten
weten dat er iemand dood is.
De doodsklok zwaait de overledene als het ware uit. En ze
helpt los te laten, in dankbaarheid. In geloof en vertrouwen
uit handen geven en toch vast
te houden in het hart.
Het klokgelui verbindt door
haar klank de aarde met de
hemel. Wat voelen we ons
klein bij het gebeier van die
klokken, daar hoog boven ons!
Het raakt ons in het hart.
Kerkklokken zijn veel meer dan
een imposante wekker die een
kwartier voor het begin van de
kerkdienst afgaat, omdat we
die anders zouden vergeten.
Klokken horen evenzeer bij een
feest, als bij een droevige
gebeurtenis. Er is weinig feestelijker dan een stralend
bruidspaar dat de kerk verlaat
onder klokgelui.
En dan de Goede week:
in de Heilige Mis van Witte
Donderdag, vanaf het gezang
Gloria, Eer aan God, luiden de
klokken niet meer, tot aan het
feestelijke Gloria in de
Paaswake. Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag worden in
gepaste stilte beleefd: de Heer
Jezus is immers gestorven. Zelfs het zwijgen
van de klokken maakt
indruk. Klokken versterken menselijke gedachten, gebeden en
gevoelens. En als dan de
Wake afgelopen is of
Paasmis, dan laat de
koster ze hopelijk lekker
lang beieren. Alsof de
klokken zingen: wees
blij: De dood is overwonnen. Het leven is
mooi en heeft diepe zin.
Zalig Pasen en fijne
paasdagen!
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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.

Sportakkoord Peel en Maas
De Rijksoverheid heeft iedere gemeente opgeroepen om een lokaal
sportakkoord te maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de
toekomstplannen op het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en
2021. De afspraken zijn in ieder geval tussen de gezamenlijke sportclubs
en de gemeente, maar ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen mogen meedoen.
Iedere gemeente kan budget
aanvragen om een sportformateur
aan te stellen die lokale partijen bij
elkaar aan tafel brengt om tot een
lokaal sportakkoord te komen. Lokale

sportakkoorden stimuleren dat binnen
gemeenten iedere Nederlander met
plezier een leven lang kan sporten en
bewegen. Als er een sportakkoord is
gesloten, kan er vervolgens aanspraak

worden gemaakt op een uitvoeringsbudget.
Ik heb aan het college gevraagd
of onze gemeente van plan is om met
een lokaal sportakkoord aan de slag
te gaan. Het college heeft geantwoord
een aanvraag in te willen dienen voor
de inschrijftermijn van 8 november
2019. Om in te kunnen schrijven, dienen minimaal drie sportaanbieders uit
onze gemeente een intentieverklaring
te ondertekenen. Als u geïnteresseerd

bent om de samenwerking aan te
gaan, meld u dan.
Ik ben blij dat we hiermee een
start maken en met sport, overheid,
maatschappelijke partners en bedrijven de handen ineen kunnen slaan
om de sport te versterken en zo de
waarde van sport te vergroten. Ik hoop
dat veel partijen mee gaan doen. Het
draagvlak kan niet breed genoeg zijn.
Suzan Hermans,
raadslid VVD Peel en Maas

Wij laten ons niet zien
Schrikt u misschien een beetje van deze kop? Nergens voor nodig.
Hij staat er alleen maar om uw aandacht te trekken.
Als gemeenteraad zijn we er
namens, maar misschien nog wel
meer vóór u. Als gemeenteraad
nemen we tijdens de raadsvergadering besluiten die grote groepen
inwoners, verenigingen en ondernemers raken. Er zijn echter ook zaken
die spelen onder de samenleving
waarbij u ons altijd kunt aanspreken
op onze volksvertegenwoordigende
rol. Als achtkoppige fractie hebben
we voelsprieten op veel niveaus in

de gemeenschap. We kunnen echter
niet alles weten. U kunt altijd met ons
contact opnemen wanneer u als inwoner of als vereniging ergens mee zit
en dat wil bespreken.
Bent u als ondernemer trots op uw
bedrijf dan willen wij deze trots uiteraard ook graag zien en voelen. Zo hebben we de afgelopen periode reeds
bezoeken gebracht aan Grashoek,
Panningen, Kessel-Eik, Helden,
Maasbree en Meijel om eens te horen

en te zien waar men mee bezig is,
mee zit en tegenaan loopt. Ook tijdens
ons fractieoverleg komen geregeld
inwoners op bezoek die een idee of
plan hebben. Op deze manier in contact staan met de gemeenschap van
Peel en Maas ervaren wij als zeer nuttig en plezierig. U hopelijk ook. U kunt
ons als fractie altijd benaderen via
onze website of Facebook-pagina. We
maken dan graag met u een afspraak
om van u te horen welk idee u heeft
of waar de schoen eventueel wringt.
Misschien kunnen we u helpen.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Goed nieuws over hoogspanningslijnen Kessel en Kessel-Eik

Aanleiding voor het stellen van
de vragen tijdens het vragenuurtje
was een brief die het College van
B&W en alle fractievoorzitters hadden ontvangen van Dorpsoverleg
Kessel en Dorpsoverleg Kessel-Eik.
De twee dorpsoverleggen schre-

ven dat zij teleurgesteld zijn over
de voortgang en de houding van de
gemeente.
Ook het CDA kon niets anders
dan concluderen dat er de afgelopen
tien maanden te weinig voortgang is
geboekt. Vergeet namelijk ook niet

vintage • industrieel • brocante

2
2.500lomop
kring

dat de twee dorpsoverleggen tijdens
de kadernota in juni 2018 al hebben
ingesproken en hun zorgen hebben
gedeeld. Ook toen heeft de CDAfractie het college opgeroepen deze
zorgen serieus op te pakken. Het was
namelijk voor iedereen helder dat het
traject tussen Kessel en Kessel-Eik op
een definitieve lijst voor mogelijke
verkabeling staat en door de minister
is vastgesteld. Een logische vervolgstap was een haalbaarheidsonderzoek starten via netbeheerder TenneT.

Wij hebben toen duidelijk aangegeven dat het college nog de kans
krijgt een haalbaarheidsonderzoek
aan te vragen. Mocht het college dat
niet doen, dan zouden we zelf het initiatief om via een motie het college
opdracht te geven een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen. We zijn
dan ook blij te horen dat het college
een haalbaarheidsonderzoek heeft
aangevraagd. Complimenten. Ook de
komende tijd blijft het CDA het proces
intensief volgen.

Roel Boots en Ellis Kempeners,
raadsleden CDA Peel en Maas

LENTE
DAGEN!

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

Volop keuze in
dames- en herenjacks

voor een afspraak

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Goede vrijdag vanaf
18.00 uur gesloten

Graag tot ziens bij:

M

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bij aankoop vanaf € 50,ontvangt u een gratis shawl

Verzekeringen

at

Bij het CDA staat het dossier ‘hoogspanningskabels Kessel en KesselEik’ hoog op de agenda. We hebben dit dossier op de politieke agenda
geplaatst door twee keer schriftelijke vragen te stellen en tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 12 maart. mondelinge vragen te stellen
tijdens het vragenuurtje.

Ook kunnen p
wij uw aankijoon!
makelaar z

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

nieuws

week 16 / 18 april 2019 / Informatie van en over de gemeente

Gewijzigde openingstijden
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.

Gemeente Peel en Maas feliciteert
Ed Janssen met het behalen van de
gemeentelijke Sporttrofee 2018
Ook felicitaties voor de overige winnaars
Talent: Tijn van Kuijk - zwemmen
Sporter: Mark van Dijk - judo
Sportploeg: Heren 1 Herpertz Bevo Hc - handbal
Bijzondere Waarderingsprijs: Ed Janssen - scheidsrechter

Gemeente Peel en Maas
Paasmaandag 22 april gesloten
Koningsdag zaterdag 27 april gesloten
Bibliotheek
Paasmaandag 22 april gesloten
Koningsdag 27 april gesloten

en IKS-sportster Noord-Limburg: Loek Hendrix

WegWIJZer Vorkmeer
Paasmaandag 22 april gesloten
Avondspreekuur WegWijZer 1e maandag van de maand
van 17.00 - 19.00 uur, 6 mei, 3 juni en 1 juli.
Mileupark
Het Milieupark is gesloten op Paasmaandag 22 april.

Beeldvormende vergadering

Foto: Jaap van ‘t Ooster

Op dinsdag 23 april 2019 vindt de Beeldvormende Vergadering; Commissie Nieuwe Stijl
plaats om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Bestemmingsplan Kerkstraat - JF Kennedylaan Panningen (2019-022)
2. Bestemmingsplan paardenhouderij Roggelsweg 89 Egchel (2019-023)
3. Bestemmingsplan omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Rijksweg 50
te Kessel (2019-024)
4. Bestemmingsplan Oude Heldenseweg 3B te Maasbree (2019-026)
Mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering:
Commissie Nieuwe stijl. Aanmelden is niet nodig.
Hebt u vragen over deze vergadering, dan kunt u contact opnemen met het griffieteam
Math Steijvers (06 - 12 37 05 00) of Twan Huyskens (06 - 42 21 71 87).
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl >bestuur en organisatie>
gemeenteraad>Beeldvormende Vergadering > 23 april 2019 -

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve opname
vertrek naar ‘land’ in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Idelkins
Oliveira Campos Freire
Rad
Rose
Scoberski

Voorletters
J.
A.
V.G.
A.
M.

Geb.datum
05-09-1993
19-08-1990
01-11-1988
23-08-1983
01-03-1983

Kermis Helden 19 t/m 23 april
Vrijdag 19 april 16.00 uur
Opening kermis door wethouder Rob Wanten
Na de opening 15 minuten gratis draaien voor de kinderen

Kermis Helden 19 t/m 23 april

Vrijdag 19 april 16.00 uur
Zondag 21
aprildoor
van 15.00
tot 17.00
uur
Opening
kermis
wethouder
Rob Wanten
Gratis schminken voor de kinderen
Na de opening 15 minuten gratis draaien voor de kinderen
Maandag 22 april én dinsdag 23 april
Zondag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur
Verrassing op het kermisterrein
Gratis schminken voor de kinderen

Wij wensen
kermisdagen!
Maandag
22 apriluénfijne
dinsdag
23 april
Verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!
Het Gemeentebestuur feliciteert

VC Peelpush dames 1 met het kampioenschap
en promotie naar de Eredivisie.

Voornemen ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Voorletters
Geb.datum
Dreshaj
A.
19-02-1979
Giman
E.M.
26-09-1993
Giman
C.
26-07-2017
Griot
M.M.S.
20-09-1995
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen
(de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Afvalinzameling
met Pasen

www.peelenmaas.nl

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

Paasmaandag 22 april wordt geen afval ingezameld.
De inzameldag van maandag verschuift naar de zaterdag ervoor.
Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag.

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

e-tron

Bezoek 20 april of
2e PAASDAG AutoArena en
ontvang het wasprogramma
“GOUD” van de WasArena

voor € 2,50
t-cross

Karoq

PAASSHOW

Keuze uit
3 modellen barbecues
bij

AutoArena Venlo - Venray

Vrijdag 19 apil

Zaterdag 20 april

8.00 - 18.00 uur

9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
ontvangt
een uur
10.00
- 17.00

250 occasions
op voorraad!

gratis attentie

bij aankoop van een auto
GRATIS BBQ tijdens de paasshow
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

Iedere bezoeker

arona

Live Cooking
BBQ spektakel!

Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

www.autoarena.nl
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aan
Nina Selen

Bijna meivakantie
Het is al bijna weer
zover, de meivakantie!
De weken ervoor kijk ik
vaak al enorm uit naar
deze twee heerlijke weken
waarin ik even niet naar
school hoef en lekker uit
kan slapen. Waar ik uit kan
rusten en eventueel nog
gezellig op vakantie kan
gaan.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nina Selen
15 jaar
Kessel
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk
als afwasser bij De Pleisterplaats in
Kessel-Eik, dat is een café-restaurant.
Ik werk hier twee keer in de week en
heb het hier gelukkig heel goed naar
mijn zin.
Waarvan word jij enthousiast?
Gezellig een hapje en een drankje
doen met de vriendinnen of familie
vind ik altijd wel heel erg leuk. Een
ijsje eten bij ijssalon Clevers zit er
natuurlijk ook altijd wel in. Gelukkig
is het best dichtbij huis, dus kan ik er
zo heen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is een foto van uitleg over hoe je
auteurs moet formuleren in een
literatuurlijst. Dat wilde ik onthouden voor een geschiedeniswerkstuk
dat ik moet maken. Deze foto heb ik
dan ook tijdens de geschiedenisles
gemaakt.
Wie zijn jouw helden?
Mijn ouders zijn altijd mijn helden en

voorbeelden geweest, omdat ze me
altijd steunen en ik altijd alles bij ze
kwijt kan. Ze zijn er altijd voor me en
dat vind ik heel erg fijn.
Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is zonder twijfel
crème brûlée. Daar kun je me zeker te
weten ‘s nachts voor wakker maken.
Vooral met ijs en wat slagroom vind
ik dat echt heerlijk.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dat is mijn eerste jaar op Het
Stoetenslagh, een vakantiepark in
Overijssel. Dat was echt supergezellig
en daar heb ik heel veel nieuwe mensen ontmoet waar ik nu nog steeds
contact mee heb. Het was zeker
weten de leukste vakantie die ik ooit
gehad heb.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn volleybalteam. Samen hebben we altijd
veel plezier en we zijn zelfs al drie
keer kampioen geworden. Ook al
verliezen we een keer, we hebben er
altijd nog steeds heel erg veel plezier in.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Ik houd erg veel van de tijd zo rond
december, omdat dan de hele maand
in de kerstsfeer is, wat ik heel erg

gezellig vind. Ook al ben ik niet zo
van de sneeuw en het koude weer,
de tijd zelf vind ik wel echt heerlijk.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik ben het meest dankbaar voor het
feit dat ik vriendinnen heb die om mij
geven en mij altijd steunen. En ik ben
er natuurlijk ook heel erg dankbaar
voor dat ik gezond en gelukkig ben.
Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Mijn horloge van IKKI is het eerste dat
ik van mijn eigen geld heb gekocht.
Het horloge was best wel duur, dus
vond ik het best wel spannend om dat
voor het eerst te kopen. Het is gelukkig geen miskoop geweest. Ik draag
hem nu nog steeds graag en ik ben er
ook nog steeds heel erg blij mee.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meest om mijn vader. Hij
heeft precies dezelfde humor als ik
en we gaan altijd helemaal stuk om
elkaar. We zijn volgens mij ook de
enigen die elkaar snappen als we
grappen maken, dus dat is ook wel
grappig.
Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje is van Bruno
Banani. Hoe het precies heet weet ik
alleen niet. Ik vind het heerlijk ruiken

en draag het daarom ook erg graag
en vaak.
Wanneer zing je?
Ik zing zo vaak als maar kan, soms
zelfs te vaak eigenlijk. Ik treed ook
vaker op, wat ik ook heel erg leuk
vind. Dit is dan bijvoorbeeld op speciale avonden van school, zoals tijdens
de Revue. Maar ook op een heleboel
andere momenten vind ik het leuk
om wat te zingen voor publiek. Ik
zou later misschien ook wel iets met
zingen willen doen, maar die kans is
eigenlijk klein.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik had laatst ergens wat te eten
besteld, maar dat viel toch wel vies
tegen. Dat was dus wel zonde van
m’n geld, maar gelukkig was het toetje daarna wel lekker.
Waar zou je later graag willen
werken?
Ik heb eigenlijk nog geen idee waar
ik later zou willen werken, maar
ergens waar ik zeker uitdaging heb
vind ik wel fijn. Iets als in de gevangenis werken lijkt me bijvoorbeeld
wel wat. In ieder geval zou ik het
leuk vinden om op een plek te werken waar ik me zeker niet hoef te
vervelen. Ik zou wel graag ergens een
grote impact op willen hebben.

Ik kijk eigenlijk al vanaf
het einde van de vakantie
ervoor, de carnavalsvakantie,
tot aan het begin van de
meivakantie uit naar deze
pauze van school en het
drukke leven eromheen. Het is
dan wel jammer dat de vakantie voor mijn gevoel alweer zo
snel voorbij gaat en je daarna
meteen weer in het drukke
schoolritme moet komen, met
vroeg opstaan en veel leren.
Ik vind het altijd wel grappig
om van vrienden van mijn
jongere broertje, die nog op
de basisschool zit, te horen
dat ze na een paar daagjes
vakantie eigenlijk al meteen
weer naar school willen,
omdat ze nu niet echt iets te
doen hebben en dat saai
vinden. Dat heb ik dus echt
totaal niet!
Helaas hebben sommige
mensen ook dat ze gewoon
druk door moeten werken in
de vakantie, of maar één
week vakantie hebben omdat
ze bijvoorbeeld een opleiding
doen. Gelukkig heb ik hier nog
geen last van. Voor nu is het
denk ik goed om nog even de
laatste paar dagen school door
te komen om daarna mijn
schoolspullen aan de kant te
leggen en te genieten van de
meivakantie. Hopelijk met
goed weer, iets waar ik nu
alweer een hele poos op het
wachten ben.
Lisa
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Slechte dienst bewezen

Dames Olympia ten
onder tegen Peelpush
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen hebben zich een slechte dienst bewezen in de laatste wedstrijd van
het seizoen. Ze verloren op zaterdag 13 april in Meijel met 3-2 van het reeds gedegradeerde Peelpush. Na een
aantal spannende wedstrijden waarin directe handhaving werd veilig gesteld, leek het vuurtje bij de Panningse
dames op zaterdag gedoofd.
Het was Peelpush dat het sterkst
uit de startblokken kwam en heel
eenvoudig een enorme voorsprong
opbouwde. Via 6-1 en 14-7 ging de
eerste set met 25-17 naar de thuisploeg. Bij VC Olympia was er totaal
geen vechtlust te bekennen en werd
er ver onder de maat gevolleybald.
In de tweede set stonden de
Meijelse dames alweer snel op een
6-0 voorsprong. Het was dramatisch
wat VC Olympia liet zien en zonder
er veel moeite voor te hoeven doen,
haalde Peelpush ook de tweede set
met ruime cijfers binnen, 25-17.
Pas in de derde set kwamen de
dames uit Panningen voor het eerst
op voorsprong in de wedstrijd. Met
een beetje meer servicedruk en iets
meer spirit ging de set via de tussen-

standen 4-10 en 9-18 met 20-25 naar
de bezoekers. Ook in de vierde set
kon Olympia al vroeg een paar punten
afstand nemen en wist dit gedurende
de set vast te houden. De dames haalden nog altijd niet hun niveau, maar
er was meer vechtlust te zien dan in
de eerste twee sets. Met 22-25 trok de
bezoekende ploeg de stand gelijk, 2-2.
In de laatste set stond de thuisploeg de hele tijd een paar punten

achter. Met 6-8 werd er van kant
gewisseld en bij 10-13 leek VC Olympia
de winst alsnog naar zich toe te trekken. De laatste vijf punten waren kenmerkend voor de gehele wedstrijd. Er
werd slordig gespeeld en door veel
fouten werden de punten eenvoudig
weggegeven. Zo konden de dames
van Meijel de winst naar zich toe trekken en verloor VC Olympia met 3-2 de
laatste wedstrijd van het seizoen.

Rechtgezet
Per abuis is bij het verslag van de dames VC Olympia in de editie van
donderdag 11 april een fout geslopen. Er stond vermeld dat de dames
zich gehandhaafd hebben in de eerste klasse. Het team speelt echter in
de eerste divisie, vier klassen hoger dan vermeld werd in de HALLO.

Duel tussen nummers twee en drie

Helden zakt naar
vierde plaats
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‘Meer zat er niet in’

Verdiende nederlaag
voor Egchel in Venlo
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 14 april een
verdiende nederlaag geleden in Venlo-Zuid. Kwiek won met 4-2. Na
drie opeenvolgende overwinningen kwamen de mannen van trainer
Jonn Smedts duidelijk tekort. Na een 4-0 tussenstand kwam Egchel nog
wel terug tot 4-2, maar meer zat er niet in.
Van meet af aan was het duidelijk dat Egchel een moeilijke middag
zou krijgen. Paul Ververgaert bleef
vandaag met een blessure langs de
lijn. Balverlies bij Egchel was de
aanleiding voor de 1-0 van Omut
Ardahamdi in de 19e minuut.
Zes minuten later werd de score
verdubbeld. Uit een vrije trap van
de thuisclub kopte Kai Schroder
onfortuinlijk in eigen doel, 2-0.
Erger werd het nog in de 39e
minuut toen de bal op de stip ging
en Fathi M’kaouar keeper Jeroen van
Knippenberg kansloos liet, 3-0,
tevens de ruststand.

Lobje van
Colin Bruisten
Luc Crommentuijn kwam na de
thee binnen de lijnen voor Tom
Timmermans. Na een eerste goede
aanval van Egchel met een lobje
van Colin Bruisten net naast viel aan
de overkant in de 56e minuut de
4-0 door wederom Omut
Ardahamdi. Colin werd gewisseld

voor broer Ryan. De oranjehemden
probeerden de stand een beter
aanzien te geven. In de 64e minuut
lukte dit ook. Uit een afgeslagen
corner wist verdediger Koen
Schroijen de bal van afstand in doel
te werken, 4-1.

Paal bracht
weer redding
Na een bal op de Egchelse
doellat kwamen de oranjehemden
in de 70e minuut zelfs terug tot 4-2.
Luc Crommentuijn schoot uit een
vrije trap de bal in de verre hoek.
Zou het toch nog kunnen?
Diverse gevaarlijke schoten van
Kwiek gingen net over het Egchelse
doel. Ook de paal bracht nog een
keer redding. Frank Gielen zag in de
slotfase een lob in de handen van
de keeper belanden. Sami
Amhaouch stond zijn plaats nog af
aan Jacky Ebisch. Na de nodige
blessuretijd mocht Egchel met een
verdiende 4-2 nederlaag op zak
huiswaarts keren.

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het duel tussen de nummers twee en drie uit de derde klasse C stond op zondag 14 april op het programma.
Liessel, dat tweede stond, kwam op bezoek in Helden. Ondanks de hoge klasseringen maakten beide teams er
geen aantrekkelijk schouwspel van. De harde wind en het harde hobbelige veld droegen daar ook hun steentje
aan bij. Desalniettemin wist Liessel met wat geluk aan het langste eind te trekken. Het enige doelpunt kwam
immers van een Heldens been.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Er stonden amper vijf minuten
op de teller toen verdediger Guus
Maessen een voorzet vanaf rechts
niet goed inschatte en zijn eigen
doelman verschalkte. Bas Wijnands
had de Heldenaren vrijwel direct op
gelijke hoogte kunnen zetten maar
zijn schot miste richting waardoor
het een eenvoudige prooi was voor

de Liesselse goalie. Helden wist
vooral in de eerste helft nog wat
kansen af te dwingen, maar had
geen succes in de afronding ,waardoor er met een 0-1 stand gerust
werd.
Na de rust was Helden niet bij
machte om het de uitploeg nog
moeilijk te maken en Liessel leek

het een prima idee om achteroverleunend de wedstrijd uit te spelen, waardoor de wedstrijd als een
nachtkaars uitging. In het paasweekend zal Helden op bezoek gaan bij
de kersverse kampioen uit Asten.
Tegen NWC zal Helden van goeden
huize moeten komen om een goed
resultaat te boeken. (Foto: Marc Vanlier)
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Volleybal

Olympia-heren eindigen seizoen als zesde
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het was zaterdagochtend nog even spannend of de wedstrijd van
het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen later op de dag
ook echt werd gespeeld. Het bezoekende DKJO uit Mierlo wist met
behulp van jeugdspelers alsnog een team op de been te krijgen. Het
leek een eenvoudige wedstrijd te gaan worden en dat bleek ook het
geval. Met 4-0 werden de gasten weer naar huis gestuurd.
De Panningenaren hadden
vanaf de eerste set de organisatie in de verdediging goed op
orde en konden zo al hun aanvallers bedienen. Hierdoor hadden
de bezoekers uit Mierlo nauwelijks kans om zelf tot aanvallen te
komen. Met 25-16 werd de eerste set binnengehaald. DKJO kon
in het begin van de tweede set
langer mee met Olympia. Dit had
de thuisploeg volledig aan zichzelf
te danken, want aanvallend liet
de ploeg grote kansen onbenut.
Vanaf 10-9 was het verzet van de
Mierlonaren gebroken. Gestaag
werd de voorsprong uitgebouwd
en de Panningenaren kwamen op
2-0 in sets.
In de derde set werd de

Monsterscore voor
Grashoekse voetballers
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op het sportpark De Heesakker in Kronenberg was op zondag 14 april de gelijknamige club de tegenstander
van het eerste herenteam van SV Grashoek. Een laagvlieger die in de laatste wedstrijden duidelijk tekenen van
herstel had getoond. Het was de vijfde wedstrijd voor Grashoek in vijftien dagen tijd. Het drukke schema was
niet te merken aan de Grashoekse mannen die met liefst 9-0 zegevierden.

Panningse verdediging getest
door een sterke service van de
bezoekers. Zij kwamen op 6-0,
maar de heren van Olympia lieten
zien waarom zij zich wel hebben
gehandhaafd in de eerste klasse.
Overtuigend werd de achterstand
via 8-11 omgezet in een 25-15
setwinst. Een setje de tegenstander onder de tien punten houden stond voor de heren van
Olympia nog op het to-do-lijstje.
Daar slaagden ze met verve in,
want met maar liefst 25-6 walsten ze over de Mierlonaren heen.
Daarmee kwam een bewogen seizoen ten einde voor de heren van
Olympia. Met een zesde plek eindigen de Panningenaren net in het
zogenoemde ‘linkerrijtje’.

Grashoek startte furieus als de
brandweer en nam vanaf minuut 1
het heft in handen. In de 2e minuut
klingelde het al voor de geelzwarten.
Chris Hunnekens brak door de verdediging van de oranjehemden en scoorde
met een gericht schot 0-1. Het werd
daarna eenrichtingsverkeer. Met name
Erwin Pijnenburg was de grote gangmaker. Hij bezorgde met gave passes kansen op het presenteerblaadje,
maar die waren aan Bas en Chris niet
besteed. Tot de 21e minuut toen Bas
Gloudemans na een splijtende pas van
Chris de bal voor het intikken had, 0-2.
Nadat weer enkele kansen om

ADVERTENTIE W E E K
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zeep waren geholpen, nam Erwin
Pijnenburg zelf het heft in handen.
De topscorer van Grashoek vond het
tijd om aan zijn doelpuntenproductie te gaan werken. In de 44e minuut
zette Erwin over links een aanval op
en rondde die perfect af, 0-3. Hij herhaalde dit kunststukje een minuut
later en scoorde op identieke wijze
0-4.
Na een kwartier in de tweede
helft voltooide Erwin zijn hattrick
nadat Mike Steeghs hem op maat
had bediend, 0-5. Chris Hunnekens
werd daarna gewisseld voor Harmen
Schilder. De 18-jarige speler uit de

JO-19 deed meteen van zich spreken.
Met twee vlammende afstandsschoten klopte Harmen in de 63e en 68e
minuut de kansloze Bert Mulders in
het doel van Kronenberg, 0-7.
In de 73e minuut hoefde Bas
Gloudemans na een hoekschop maar
met zijn hoofd te knikken om nummer acht tot stand te brengen, 0-8. Na
77 minuten kreeg Leike Cuijpers de
beloning voor zijn uitstekend spel. Hij
voltooide een door hem zelf opgezette aanval met een mooi schot,
0-9. Grashoek hield daarna de nul en
kwam niet meer tot scoren.
(Foto: Jac Haenraets)

Zesde team OVU pakt titel
Het zesde team van beugelclub OVU uit Kessel heeft onlangs de titel en de beker in de vijfde klas
binnengehaald. Ton Bol, Roy Wellmans, Dick Dualszky, Jos van Heel, Frits Verkoelen, Coy Sieben, Volkert
Guntrum, Tanay Croonenbroek en Jac Naus bleven Grathem voor en mochten zich zo kampioen noemen.
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Vijf weken op rij niet verloren

Grande finale

Reüniefeest handbalclub Bevo

MVC’19 wint en zet
goede reeks voort

Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen houdt op zaterdag 4 mei een reüniefeest. Het moet de ‘grande finale’ worden van de
jubilerende club, die dit jaar vijftig jaar bestaat. Het feest vindt plaats
in evenementenhal De Heuf in Panningen.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft haar goede reeks voortgezet. Voor de vijfde week op rij
werd er niet verloren. In die reeks werd er drie maal gewonnen en twee maal gelijkgespeeld. Tegen Ysselsteyn
werd op zondag 14 april overtuigend met 2-0 gewonnen door twee treffers van Ron van den Kerkhof.

Om het jubileum te vieren, wordt
er voorafgaand aan het jubileumfeest
een reünie gehouden in de kantine
van Bevo in De Heuf. Daar wordt de
avond om 19.30 uur geopend.

Muziek van
Bevo-dj’s
Daarna kunnen de bezoekers
onder andere foto’s, films en posters
bekijken van de afgelopen decennia. Spelers en speelsters van de

afgelopen jaren zijn daar ook bij
aanwezig, waaronder de broers
Ad, Ron en Lambert van Berlo,
Huub Verrijt, William Gommans,
Bea Beumers, José Kessels,
Sandy van der Elsen, Marion Nijsen,
Erik Vrijken, Sjoerd en Nick Karis,
Ivar Peeters, Roger van de Beucken,
Sonni de Jonge, Bart Ravensbergen
en Toon Leenders.
Het reüniefeest gaat om
20.30 uur van start met muziek van
verschillende bekende Bevo-dj’s.

Nederlandse kampioenschappen

Podiumplekken voor
DSG Expression
Door: dans- en showgroep DSG Expression
DSG Expression heeft goed gepresteerd op de Nederlandse
kampioenschappen van de NDO. Zaterdag 13 april mochten de Baarlose
junioren (tot en met 11 jaar) starten in de vrije klasse. Een dag later
volgden de kampioenschappen voor de jeugd en de hoofdklasse.

Rodey Berben in actie (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 was vanaf het eerste moment de dominante ploeg.
Ysselsteyn hanteerde alleen maar de
lange bal, terwijl de Maasbreenaren
met combinatievoetbal tot succes
probeerden te komen. Dat leverde in
eerste instantie kansen op voor Rodey
Berben en Daan Peters. Met kunstHorsehielden
Driving de gasten lang
en vliegwerk
K ro n e n b e rg
stand. Dat duurde tot de 37e minuut.

Toen kwam MVC’19 verdiend op voorsprong. Bij een scrimmage wist Rodey
Berben topscorer Ron van den Kerkhof
in scoringspositie te brengen die dat
ook deed.
Ysselsteyn kon aanvallend geen
vuist maken. Het centrale Maasbreese
duo Lano Engels en Paul van den
Kerkhof maakte alle projectielen van
de gasten onschadelijk. Met een 1-0

voorsprong ging het Maasbreese team
de rust in. Na de pauze veranderde het
spelbeeld niet. MVC bleef de betere
ploeg. In de 68e minuut werd de
wedstrijd in het slot gegooid. Met een
frommeldoelpunt scoorde Ron van den
Kerkhof de 2-0. Dat werd ook de eindstand. Een smetje op de zege was het
geblesseerd uitvallen van Jop Peeters,
Erik Schoof en Jaap Bruijnen.

Welkom
Paard&Koets verhuist in 2018 naar het geografische en sportieve middelpunt van Nederland, België en
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De gardegroep Next Generation
behaalde op zaterdag de vijfde
plaats. De showgroep Schoolreisje
wist ook deze keer het puntentotaal
te verbeteren. Het leverde de danseressen in de categorie Karakter de
tweede plaats op.

Kwalificatie
voor EK
Indy Roeven wist op zondag in
de categorie Garde Solo Jeugd Vrije
klasse een derde plaats te behalen.
Gardegroep Next Generation deed er
nog een schepje bovenop in de categorie Garde Polka Jeugd Vrije klasse
en behaalde de tweede plaats. De
danseressen van de groep Stronger
together zetten hun Show Karakter
in de Jeugdklasse geweldig neer.

Zij behaalden hiermee de tweede
plaats. Deze erepodiumplek in combinatie met het behaalde aantal
punten leverde de groep de kwalificatie op voor de Europese kampioenschappen.
De danseressen van de groep
My next victim hadden het voor de
kwalificatie benodigde puntentotaal
al eerder behaald. Ze voerden hun
show Karakter in de Hoofdklasse
zondag eveneens fantastisch
uit en werden net als de jeugdgroep vice-Nederlands kampioen.
Hiermee hebben ook zij zich officieel gekwalificeerd voor de Europese
kampioenschappen van de overkoepelende Europese bond EFDO die
vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5
mei in Hanau bij Frankfurt gehouden worden.
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vrijdag: dressuur
Bekijk& het
volledige programma op:
zaterdag:Driving
marathonKronenberg
vaardigheid 2018
Horse
www.horsedrivingkronenberg.nl
& www.paardenkoets.nl
zondag: marathon & vaardigheid
Tijdens Horse Driving Kronenberg gaat de top van internationale mensport
de strijd met elkaar aan in de onderelen de klassieke dressuur,
spectaculaire marathon en spannende vaardigheid.
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Maikel van Mierlo wint
Grote Prijs Maasbree
Door: paardensportverenigingen De Cowboys, De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
Maikel van Mierlo heeft zondag 14 april de Grote Prijs van het Concours Hippique in Maasbree gewonnen, dat
georganiseerd werd door De Cowboys. Ook ruiters van andere verenigingen uit Peel en Maas vielen in de prijzen.

Fleur Coppers naar
NK turnfinale
Door: Suzanne Teeuwen
De elfjarige Fleur Coppers uit Helden van turnvereniging SC Pareja
uit Helden-Panningen heeft zich zaterdag 13 april geplaatst voor de
toestelfinales van het NK turnen in juni. Ze behaalde tijdens de halve
finale in Rotterdam een vierde en tiende plek, waardoor ze zich straks
in Tilburg mag bewijzen tijdens de landelijke finale.

Maikel van Mierlo op het concours in Maasbree (Foto: De Cowboys)
Beide dagen, zaterdag 13 en zondag
14 april, werd er voor de prijzen gereden bij het dressuur, bixie en springen. Als afsluiter was er op zondag de
Grote Prijs van Maasbree, een parcours
van 12 hindernissen over een hoogte
van 1.40 meter. In totaal namen dertig combinaties deel aan deze rubriek
en wisten zes combinaties foutloos te
blijven. Tijdens de barrage wist Maikel
van Mierlo de snelste tijd neer te zetten. Hij ging er met de winst vandoor.
Van De Maasruiters uit Kessel behaalde
Loys Bergs met Goldy in de klasse CB
dressuur de tweede plaats. Tess Gubbels

en Skippy van de Veldenhoeve werden eerste in de klasse CB springen.
Voor Lotte Hermans met Atilla was er
een derde prijs in de klasse DZ springen.
John Steeghs van Caprilli uit Panningen
ging met Gesture de ring in in de klasse
dressuur Z1. Dit leverde deze combinatie
een tweede prijs op. Nikki Hanssen van
De Cavaliers Helden haalde bij het dressuur in de klasse DE-B een overwinning
met Mutsaards Pascha. Tweede werd
Ilse Steijvers met Bo. In de klasse C-Z1
werd Ellen Snijkers tweede met Quebec
en in de klasse D-M1 werd Hanna Neefs
eerste met Don Diamond. In de klasse

L1 werd Natasja Rongen vierde met
Verano en Anouk Neefs werd tweede
in de klasse M1/M2 met Guess. Bij het
springen in de klasse DE-B werd Famke
Engels derde met Blueberry Ice. In de
klasse D-L werd Nikki Hanssen tweede
met Mutsaards Pascha. Linda Peeters
wist de overwinning te behalen in de
klasse B met Gentleman. Nikki Hanssen
nam op zondag ook deel aan een eventingwedstrijd in Etten-Leur. Ze wist hier
met Millstreets Stuufde de overwinning binnen te slepen in de klasse C-B.
Met Mutsaards Pascha werd ze tweede
in de D-B.

10%

VC Kessel handhaaft
in derde divisie

korting
*

Geef krimp
geen kans!

voerde vloeroefening en een goede
sprongoefening, eindigde Fleur op
de tiende plek. Dat leverde haar een
plaats in de NK-finale op. Op het
onderdeel sprong werd Fleur vierde,
waardoor ze ook door is naar de toestelfinales. Die vinden plaats op zaterdag 15 en zondag 16 juni in Tilburg.

Ondanks verlies tegen Tilburg

nu

uw gordijnen weer
schoon en fris

De halve finale van de
Nederlandse kampioenschappen turnen pupil 2 N1 werden gehouden in
Rotterdam. De start was moeizaam.
Op de brug turnde ze een element
niet en de balk was niet zo stabiel,
waardoor ze wat punten verloor.
Maar na een strakke en goed uitge-

*deze actie is geldig t/m 30 april met kortingcode DDL10

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl

Maak het uzelf gemakkelijk
Met Ferrari bent u klaar voor elke klus. Ferrari tweewielige
tuintractoren zijn zeer wendbaar en te combineren met
allerlei aanbouwwerktuigen. Ideaal voor bijvoorbeeld
frezen, egaliseren, inzaaien, verticuteren en maaien.
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Door: Anouk Peeters, volleybalclub Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel uit Kessel heeft zich zaterdag
13 april gehandhaafd in de derde divisie, ondanks een 2-3 verlies thuis
op Volley Tilburg.
Het was de laatste competitiewedstrijd voor de dames van Kessel.
Volley Tilburg is een ploeg die de
dames in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen vaker tegen
waren gekomen. In de voorbespreking werd de nadruk gelegd op de
servicereeksen en de kleine details
die belangrijk waren.
In de eerste set, die gewonnen
moest worden om zeker te zijn van
handhaving, werden deze kleine
details uitgevoerd. Een sterke service
en een goed lopend spel zorgden
voor een 25-18 winst. Handhaving in
de derde divisie stond vast. De druk
was eraf en de wedstrijd uitballen
was het vervolgplan.
Kessel wist in de tweede set dan
ook een ruime voorsprong te noteren. Echter werd deze ruime voorsprong niet vastgehouden en kwam
Tilburg toch nog dichterbij. Kessel won

de tweede set met 25-21. Het spel
keerde in de derde set, waarna Tilburg
te maken kreeg met een sterkere verdediging. Daardoor kreeg Kessel de
ballen minder makkelijk op de grond.
Kessel zag de derde set dan ook met
21-25 naar Tilburg gaan.
De drive van de eerste twee sets
moest teruggevonden worden in set
vier. Tilburg vocht zich echter in de
wedstrijd, waardoor de scoringskansen van Kessel iets minder werden.
Een set die met 16-25 naar Tilburg
ging en snel vergeten moest worden. In de beslissende vijfde set was
Kessel in het begin de sterkere ploeg.
Een 13-11 voorsprong werd door
Tilburg echter punt voor punt afgenomen. Dit setverlies van 14-16 resulteerde uiteindelijk in een 2-3 verlies.
Twee punten bleven desondanks
in Kessel en handhaving in de derde
divisie was een feit.
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Nederlands kampioenschap turnen Rotterdam

SC Pareja naar NK-finales
Door: gymnastiekvereniging Pareja
De turnsters van SC Pareja uit Helden-Panningen stonden zaterdag 13 en zondag 14 april in de halve finale
van het Nederlands kampioenschap turnen in Rotterdam. Linda Verboeket wist zich naar de NK-finales te turnen,
net als Gielke Verhaeg.
Bij de Senioren Div 2 begon Linda
op de balk niet geheel vlekkeloos.
Ondanks één val ging de oefening
verder netjes. Op vloer stond ze bij
alle landingen stil. Op haar favoriete
toestel, de sprong, ging het inturnen super. Haar eerste sprong, overslag salto, werd beoordeeld met een
13.467. Maximaal kon ze daar een
14.00 behalen. Ook haar tweede
sprong, de overslag hoeksalto, werd
ondanks de val heel goed beoordeeld.
Haar oefening op de brug ging top,
11.00. Bij de meerkamp behaalde
Linda een vijfde plaats, waarmee ze
zich geplaatst heeft voor het NK. Ze
heeft zich ook geplaatst voor toestel-

finale NK sprong, haalde het hoogste
punt van de wedstrijd en werd reserve
bij brug.

Mooie en strakke
oefening
Gielke Verhaeg (Pupil 1 N3) mocht
zondag 14 april starten op balk, waar
ze een mooie en strakke oefening
liet zien. Daarna door naar de vloer.
Hier werden alle plusjes geturnd
en daarom ook een verdiend hoog
punt. Op sprong ging de overslag
netjes, maar vanwege een inschattingsfoutje lukte de streksalto niet
zoals geoefend. De brug ging netjes

en de zwaaien waren hoger dan dat
normaal lukt. Hierdoor heeft Gielke
een vierde plaats verdiend en mag
ze in mei de finale en de toestelfinales balk en vloer turnen. Esmae Bos
(Jeugd N4) begon op brug. Hier liet
ze zien dat ze de laatste weken weer
vooruit is gegaan. De salto was hoger
dan op vorige wedstrijden en het
punt ook. Op vloer een pittige oefening met veel onderdelen en een
strenge jury. Als laatste twee mooie
sprongen, waarbij het ook weer lukte
om na een sprong helemaal stil te
staan. Esmae wist een 15e plaats
te bemachtigen. Net te weinig voor
de finale.
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KNLTB voorjaarscompetitie

Tonido wint derby
overtuigend
Door: tennisvereniging LTC Tonido
Het eerste herenteam van LTC Tonido uit Baarlo, uitkomend in de
hoofdklasse, speelde vrijdag 12 april de eerste wedstrijd van de KNLTB
voorjaarscompetitie. De heren zetten tegen TV Grootveld uit Panningen
de eerste stap richting het kampioenschap. Het werd 4-0.

Onnodige nederlaag tegen Melderslo

Baarlo in zwaar weer
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Op eigen terrein heeft het eerste herenteam van VV Baarlo zondag 14 april het belangrijke ‘zes-puntenduel’
tegen een concurrent in de degradatiestrijd niet tot een goed einde weten te brengen. Melderslo werd de gelukkige winnaar, dankzij één raak zondagsschot in een, van beide kanten, kwalitatief uiterst mager duel.

Mark Driessen
Het herenteam, bestaande uit
Paul Janssen, Luc Heldens, Roel
Pouls, Bas Joosten, Mark Driessen
en Peter Amendt, speelde een goed
potje tennis. Dit resulteerde in overtuigende overwinningen voor LTC
Tonido.
Mark en Bas wonnen de dubbel
met 6-4 en 6-1. Peter en Roel won-

In een rommelige eerste helft
wisten zowel Baarlo als Melderslo
nauwelijks te overtuigen. Veel ‘kick
and rush’-voetbal en foutieve passes. Het aantal kansen was praktisch
nihil. De gasten kwamen welgeteld
tot één goede schietkans. Aan de
andere kant één goede kans voor Kai
Nellen uit een vrije trap, maar ook
hij kopte het leer ruim over het doel
van Melderslo. De bloedeloze 0-0
stand bij rust was dan ook een juiste
afspiegeling van het vertoonde spel.
In de tweede helft was er voor
de aanwezige toeschouwers meer
te beleven. Na een gemiste kans
voor Baarlo pal na rust, openden
de gasten in de 53e minuut uit het
niets de score. Melderslo-aanvoerder
Bart Verheijen werd even de ruimte

gegund om uit te kunnen halen.
Mede doordat de bal licht getoucheerd werd, was Baarlo-doelman
Jeffrey Schouenberg kansloos op
diens zwabberende schot, 0-1. Een
doelpunt waardoor Baarlo weer eens
achter de feiten aanliep.

Met man en macht
schade herstellen
Met man en macht probeerden
de roodzwarten daarna de schade
nog te herstellen. Melderslo werd in
het laatste kwart van de wedstrijd
met de rug tegen de muur gezet.
Tot driemaal toe moest een verdediger van de gasten de bal van de
lijn halen. In andere gevallen was de
doelman de grote sta-in-de-weg voor

een verdiende gelijkmaker die niet
meer viel.
Baarlo kreeg in de slotfase nog
een extra tegenvaller te verwerken: een rode kaart voor doelman
Jeffrey Schouenberg. Volgens leidsman Kolenberg voor het onreglementair afstoppen van een doorgebroken
speler. Een discutabele beslissing van
de verder prima leidende Helmondse
arbiter.
Door de onnodige nederlaag
wordt het Paasweekeinde voor
Baarlo cruciaal. Dan is Ysselsteyn, in
een dubbel programma, de tegenstander dat slechts één punt meer
verzameld heeft dan Baarlo. Baarlo
zal het dan één van die duels moeten
doen zonder zijn geschorste doelman. (Foto: Len Gielen)

nen met 6-0 en 6-0. De derde en
vierde partij wonnen Mark en Roel
met 6-4 en 6-1 en Peter en Bas met
6-0 en 6-1. Hiermee was de eindstand van 4-0 een feit. De eerste
stap richting het kampioenschap is
hiermee gezet. Er volgen nog zes
wedstrijden in de voorjaarscompetitie, die duurt tot zondag 2 juni.
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Koningslust verslaat Panningen in slotfase
Door: Hay Janssen, voetbalvereniging VV Koningslust
Op een zonnig sportpark De Lust troffen de eerste herenteams van VV Koningslust en SV Panningen elkaar op
zondag 14 april. Panningen begon sterk, kwam op voorsprong en kreeg in de 80e minuut een strafschop om het
duel te beslissen. Die werd echter gemist en Koningslust wist in de tien minuten daarna nog twee keer te scoren
en de zege te pakken.

De gasten uit Panningen zetten
vanaf het beginsignaal druk op de verdediging van de thuisploeg. Na zwak
uitverdedigen door Koningslust kwam
de bal in de eerste minuut al voor
de voeten van Ilias Amhaouch. Die
aarzelde niet en met een mooi schot
verschalkte hij Koningslust-goalie Mick
Berkers, 0-1.
Na het eerste doelpunt bleven
de groen-witten aandringen. Pas na
een goede tien minuten lukte het
Koningslust om onder de druk uit te
komen. Toch bleven ook in de volgende
fase van de wedstrijd de betere kansen
voor Panningen. Zo dwong Youri van de
Hurk Mick Berkers tot een goede redding in de 22e minuut. In het vervolg
van de eerste helft bleef het spel zich
vooral op het middenveld afspelen.
In de tweede helft kregen de
toeschouwers een heel ander spelbeeld te zien. Het aanvalsspel van
Koningslust werd onder de impulsen
van invaller Jurjen Verbong dreigen-

der. In de 50e minuut was het echter
Panningen-speler Youri van de Hurk
die voor gevaar zorgde. Zijn schot
belandde in het zijnet. Daarna volgden
kansen over en weer.
In de 68e minuut wist Bram
Leenders een schot van Bram Rongen
onschadelijk te maken. Toch leek
Panningen de zege definitief binnen
te slepen toen het in de 80e minuut
een strafschop kreeg toegewezen
na een handsbal in de Koningsluster
verdediging. Strafschopnemer Patrick
Joosten zag zijn inzet echter gekeerd
worden door Mick Berkers. Vijf minuten later zag Koningslust de inspanningen beloond met de gelijkmaker. Roel
Ghielen rondde een snelle aanval succesvol af, 1-1. En nog weer vijf minuten
later, in de 90e minuut, zette diezelfde
Roel Ghielen opnieuw aan voor een
snelle rush. Zijn voorzet bereikte Bram
Rongen die de geboden kans vakkundig
afmaakte en daarmee de overwinning
binnensleepte, 2-1. (Foto: Peter Janssen)

Judoka’s in actie in
Lommel en Sittard
Door: Mark van der Linden en Luna Lucker, judoclub JC Helden
Verschillende leden van JC Helden kwamen op zondag 14 april in
actie op de judomat. Bij toernooien in Sittard en Lommel werden goede
resultaten behaald door de judoka’s van de Panningse vereniging.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in ruim
30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten
worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel Europa. De klanten
zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging
worden door een enthousiast team van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van
de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Magazijnmedewerker

M/V Fulltime

Takenpakket:
• laden, lossen en opslaan van goederen met
heftruck en reachtruck;
• controleren binnengekomen goederen;
• order picken en transport gereedmaken van
te verzenden goederen;
• gereed zetten van goederen benodigd voor
eigen productie.

Functie-eisen:
• vmbo werk- en denkniveau;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust, nauwkeurig en
geconcentreerd;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
naast een marktconform salaris heeft Eurosteel
een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.

Sollicitaties:
voor meer informatie over de vacature
Magazijnmedewerker kunt U contact opnemen
met dhr. Guus Janssen (productieleider).

U vindt ook meer informatie over de vacature op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 06-05-2019.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

Bij de Soeverein Judocup in
Lommel werd het spits afgebeten
door de jeugd tot 15 jaar. Noa Janssen
liet zien prima in haar nieuwe klasse
te kunnen judoën. Ze won al haar partijen en werd zeer overtuigend eerste.
Joris Verstappen was ook lekker op
dreef en won drie partijen met afwisselend judo. In de finale ging hij ten
onder, waardoor hij het zilver won.
In de klasse tot 18 jaar was Aron
Theunissen goed op dreef. Hij werd
knap tweede in een zware poule.
Jarno Hoenson had pech met zijn
loting en mocht direct starten tegen
de uiteindelijke finalist. Voor de
partij om brons wist hij met een
mooie overname de partij binnen te
halen. Rick Manders kwam uit in een

zwaardere klasse. Zijn eerste partij
won hij met een mooie overname.
De halve finale ging verloren en voor
het gevecht om brons moest hij zich
afmelden vanwege een blessure.
Mark van Dijk won zijn eerste partij
overtuigend, maar ging in de halve
finale onderuit. Voor de partij om
brons won Mark tegen clubgenoot
Bart Cuppens.
Op deze zelfde zondag nam
Judoclub Helden met twintig van
de jongste wedstrijdjudoka’s deel
aan het beginnerstoernooi van EJC
Grevenbicht in Sittard. Eerste prijzen waren er voor, Jules Verheijen,
Reff Joris, Meggy Hermans, Fleur van
Zundert, Timo Oostenbrink, Daisy van
Os en Daan Linssen.

Atletiek Helden

Negen podium
plekken
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Het Midden-Limburgs avondloopcriterium is op zaterdag 13 april
zoals gebruikelijk van start gegaan in Heythuysen. Veertien junioren en
evenzoveel senioren van Atletiek Helden deden mee aan de loopwedstrijd. Negen leden haalden het podium.
Fin Janssen liep bij de jeugd
de 1.000 meter in een supertijd
van 3.28 minuten. Robin Scheenen
pakte een derde plek bij de meisjes
2.500 meter in 10.12 minuten. Kenny
Janssen nam van kop af aan de leiding op de 5.000 meter en ook voor
hem rolde er een supertijd uit van
17.14 minuten. Tanja Wanten won de
5.000 meter bij de vrouwen V40 in

22.04 minuten, Leonie Peeters werd
hier derde in 22.47 minuten.
Jolanda Verstraten wist een
tweede plaats te behalen bij de Vsen
in 21.08 meter. Rinie Ebisch werd
eerste bij de V60 in 25.32 minuten.
Op de 10.000 meter tenslotte werd
Nico Verstraten eerste in 42.56 minuten, gevolgd door Wiel van Lier als
tweede in 43.26 minuten.
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Veertien locaties in Meijel

Tweede editie
Kunstmanifestatie
Diverse Meijelse kunstenaars presenteren op paasmaandag 22 april
hun werken op veertien locaties in Meijel. Dan vindt de tweede editie
van de Meijelse Kunstmanifestatie plaats.
Drie jaar geleden werd voor
het eerst een kunstmanifestatie
in Meijel georganiseerd. “Die trok
meer dan zevenhonderd bezoekers”, aldus de werkgroep achter
het evenement. “Dit jaar presenteert een dertigtal schilders, beeldhouwers, fotografen, edelsmeden,
keramisten, mixed-media-kunstenaars, ontwerpers, muzikanten en
toneelspelers opnieuw hun werk.”
Alle artiesten hebben zich op
paasmaandag verdeeld over veertien locaties in het dorp waar ze
hun werk laten zien. Onder meer

Kastelendag

Tweede editie middel
eeuws feest in Baarlo
Baarlo staat op paasmaandag 22 april volledig in het teken van de Kastelendag. Het wordt de tweede editie
van het evenement waarbij de kastelen van het dorp centraal staan. Met een grote diversiteit aan activiteiten
die in het teken staan van de middeleeuwen wordt de verdieping naar het verleden gezocht. De tweede editie
van de Kastelendag staat in het teken van 800 jaar Baarlo.

de kerk laat haar kunstschatten
zien, er is een tentoonstelling van
kunstwegstaties en het oksaal
met het orgel zijn te bezichtigen.
Toneelspelers van de Meijelse
toneelvereniging COM treden op
als levende beelden en het streekmuseum Medelo is geopend.De
kunstmanifestatie begint om 10.30
uur en duurt tot 17.00 uur. De route
begint bij het VVV-kantoor op het
Raadhuisplein in Meijel. Daar zijn
ook routebeschrijvingen verkrijgbaar met daarop alle locaties waar
kunst te zien is.

Vertoning natuurfilm in Helden
De natuurfilm ‘Tussen Maas en Peel’ wordt donderdag 18 april
vertoond in gebouw van natuureducatieorganisatie IVN Helden in
Helden. De film laat de flora en fauna in en rond de Peel zien tijdens de
vier seizoenen.
Ruim dertig jaar geleden werd
de natuurfilm voor het eerst vertoond in Helden en omgeving.
De natuurfilm is door Peter Keijsers
gedigitaliseerd en daardoor ook
nu te bekijken. In ‘Tussen Maas en
Peel’ worden de natuur en dieren
die in natuurgebied de Peel te zien
zijn in de winter, lente, zomer en

herfst getoond. Indien de belangstelling groot is, komen er mogelijk
meerdere vertoningen van de film.
De eerste keer vindt plaats op donderdag 18 april. De avond is gratis
te bezoeken en vindt plaats in het
IVN-gebouw op de Kloosterstraat
in Helden. De film begint om
20.00 uur.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

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

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De eerste editie van de
Kastelendag vond plaats in 2014.
Toen was het programma er vooral
op gericht om mensen de kastelen te laten bezoeken en bezichtigen. Dit keer wordt het verleden
extra aangehaald. De vier kastelen
in het dorp en de uitkijktoren aan de

Maas die vorig jaar werd geplaatst,
vormen het decor van het middeleeuwse festijn. De organisatie is in
handen van Baarlo Leeft!. Er komt
onder meer een middeleeuws dorp in
Baarlo. Verder wordt de bestorming
van kasteel d’Erp nagespeeld, is er
de mogelijkheid om te boogschie-

ten, zwaardvechten en lans werpen.
Ook is er middeleeuws straattheater
te zien, worden ambachten uit die
tijd uitgebeeld en er zijn ringstekers
op de fiets en historische wasdemonstraties. Kijk voor meer informatie,
het programma van de activiteiten en
kaartjes op www.baarloleeft.nl

Lumar Verhuur is voor haar vestiging in Horst opzoek naar een energieke kandidaat voor de
functie van

Accountmanager Party & Events m/v

Dit ter ondersteuning van onze huidige accountmanager.
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit:
het adviseren van relaties zowel per telefoon
als in persoon als per e-mail;
het samenstellen en uitbrengen van
offertes, opdrachtbevestigingen en de
facturatie hiervan;
alle verder voorkomende werkzaamheden,
zowel op kantoor als in het magazijn.
Wij vragen:
een afgeronde opleiding op mbo-niveau
richting verkoop of events;
ervaring in een soortgelijke functie of de
evenementenbranche is een pre;
commercieel en administratief onderlegd,
leergierig en ﬂexibel, verantwoordelijkheidsgevoel;
zelfstandig kunnen werken maar tevens een
teamplayer;
een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal in woord en geschrift, Engels
is een pre;
fulltime (40 uur) beschikbaar, representatief en goede communicatieve vaardigheden;
rijbewijs B en woonachtig in de regio
Horst.

Wat kunnen wij u bieden:
marktconform salaris en na gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk;
een leuk en klein team om in te werken;
een veelzijdige en verantwoordelijke functie
binnen een gezond en groeiend bedrijf.
Bent u de kandidaat die we zoeken?
Solliciteren:
Stuur uw cv met motivatie voor 3 mei a.s. naar
Lumar B.V. o.v.v. Sollicitatie Accountmanager
Party & Events
Energiestraat 4, 5961 PT Horst
of mail naar jan@lumar.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.lumar.nl
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Nieuw in Venlo!


  


Bij aankoop vanaf €1750
kom naar de winkel voor de voorwaarden







geldig op de gehele collectie
van Xooon Venlo

15%
kortin
g
op all
e
banke
n*

Trendhopper Venlo verwelkomt
Henders & Hazel Venlo
20%
korting
op de
ank
Rodeo b

Welkom Henders & Hazel Venlo
Namens
lo
n
e
V

Henders & Hazel Venlo
Venlo Trefcenter
Nijmeegseweg 4C, 5916 PT Venlo

Venlo

Gefeliciteerd met jullie nieuwe zaak
* aanbieding geldt alleen in het Paasweekend, 1e Paasdag gesloten
overige aanbiedingen zijn geldig t/m 12 mei 2019, niet in combinatie met andere acties,
alleen geldig bij Xooon Venlo, Trendhopper Venlo en Henders en Hazel Venlo
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Agenda t/m 25 april 2019
do
18
04

Opening nieuwe locatie De
Verkeerstuin

Repair café Maasbree

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: De Verkeerstuin
Locatie: Savelberg Koningstraat 25, Koningslust

Kleding- en textiel-inzameling

Blacklight Volleybal
en Blacklight VolleyPong

Tijd: 08.00-16.00 uur
Organisatie: Alpe d’HuZes Team Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: 12.00-20.00 uur
Organisatie: VV Tupos
Locatie: sporthal De Kazing Baarlo

Kienen

ma
22
04

Tweede paasdag Vélo-tour
Midden- en Belgisch Limburg
Tijd: 08.00-09.30 uur
Organisatie: Tour- en Wielerclub De Vélo
Locatie: start en finish café-bar De Siem Meijel

Paasmarkt
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Panningen

Tijd: 14.00-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Voorlichtingsavond slaapcoaching

Koningschieten Kessel

Middeleeuws festijn

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

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: schietterrein De Witmaeker Kessel

Tijd: 10.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: Kasteel D’Erp Baarlo

Vertoning natuurfilm
‘Tussen Maas en Peel’

De Vrienden van MVC’19 Live

Kastelendag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: MVC’19
Locatie: sportpark De Driesprong Maasbree

Tijd: 10.00-20.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: Baarlo

Cabaretvoorstelling Guido Weijers
- Masterclass Geluk

Cabaretvoorstelling Brokstukken Maximum Overdrive

Familiedag 100 jaar MVC’19

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: MVC’19
Locatie: sportpark De Driesprong Maasbree

Bloemenverkoopactie

DOK Tribute met Metal Attack

Meijelse Kunstmanifestatie

Tijd: vanaf 13.00 uur
Org: Zonnebloem afdeling Grashoek
Locatie: huis-aan-huis Grashoek

Tijd: 21.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 10.30-17.00 uur
Organisatie: werkgroep Meijelse Kunstmanifestatie
Locatie: route start bij VVV Meijel op Raadhuisplein

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Kermis Helden (t/m 23 april)
- opening
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Helden

Cabaretvoorstelling Lonneke Dort
en Matroesjka
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Tijd: vanaf 16.00 uur
Organisatie: VV Tupos
Locatie: sporthal De Kazing Baarlo

Muziek onder de Toren met
De Coconblazers en Seniorenorkest
Cranendonck

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik
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Blacklight Volleybal en
Blacklight VolleyPong

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree
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Eerste paasdag
Laatste vogelmarkt van seizoen
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Geranium en perkplantenactie

Paascross

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Drumband & Majoretten Maasbree
Locatie: huis-aan-huis kern Maasbree

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Repair café Baarlo

Gratis schminken
op kermis Helden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Helden
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Inloopcafé voor tablets
en smartphones
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Tocht en knutselen
met koning Walram

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Themamiddag over slecht horen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

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

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
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur -Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Plechtigheden van Goede Vrijdag
voor het hele parochiecluster in de
kerk van Grashoek om 19.00 uur
Zaterdag 20 april
Paaswake voor het hele parochiecluster in de kerk van Panningen om
19.00 uur
Zondag 21 april
H. Mis Hoogfeest van Pasen 09.30 uur
- koor t.i.v. Bert Verhaegh (jaardienst)
Woensdag 24 april
H. Mis 09.00 uur in de sacristie.
Mededeling: Dit jaar zal
voor het eerst in Beringe de
Vastenactie samengevoegd worden
Bij de Goede Doelen actie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur -Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek
Zaterdag 20 april
Paaswake voor het hele parochiecluster in de kerk van Panningen om
19.00 uur
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Zondag 21 april
H. Mis Hoogfeest van Pasen 11.00 uur
m.m.v. Muziekver. Egchel

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
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek.
Zaterdag 20 april
Paaswake voor het hele parochiecluster in de kerk van Panningen om 19.00
uur
Het is mogelijk om op 20 april vanaf
12.00 uur Wijwater af te halen bij de
sacristie(!)
Zondag 21 april
H. Mis Hoogfeest van Pasen 10.00 uur
t.i.v. Welzijn van alle parochianen
Maandag 22 april
Tweede Paasdag. Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 18 april
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
H. Mis 19.00 uur -Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden. Aansluitend aanbidding van het H. Sacrament in de St.
Jozefhof tot 20.30 uur.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 uur

Reünie
zeventigjarige
Baarlonaren
De jongens van de eerste klas van de
lagere jongensschool in Baarlo uit het schooljaar 1955-1956 kwamen vrijdag 5 april bij
elkaar voor een reünie. Ook juf Truus van
Soest, juf Truus Deckers en meester Jeu
Maessen waren aanwezig bij de samenkomst.
De klas ging op excursie naar schutterij Sint
Antonius en Sint Petrus in Baarlo. “Daar werd
kort stilgestaan bij de klasgenoten die al zijn
overleden en daarna werden er voornamelijk
anekdotes en verhalen opgehaald door de
heren, die dit jaar zeventig zijn geworden of
mogen worden”, aldus de organisatie. Die
hoopt over vijf jaar een vierde reünie te
mogen organiseren.

Plechtigheden van Goede Vrijdag voor
het hele parochiecluster in de kerk van
Grashoek 19.00 uur.
Zaterdag 20 april
Paaswake voor het hele parochiecluster in de kerk van Panningen om 19.00
uur
Zondag 21 april
H. Mis Hoogfeest van Pasen 11.00 uur
(!) herenkoor t.i.v. Harrie Cuppens (zeswekendienst); Johanna Neessen; Wiel
van Lier (coll); Martin Verwimp (coll);
Maandag 22 april
H. Mis tweede Paasdag 10.00 uur met
samenzang

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
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur -Witte Donderdag voor het hele parochiecluster in de
kerk van Helden.
Vrijdag 19 april
Plechtigheden van Goede Vrijdag voor
het hele parochiecluster in de kerk van
Grashoek om 19.00 uur
Zaterdag 20 april
Paaswake voor het hele parochiecluster in de kerk van Panningen om 19.00
uur
Zondag 21 april
H. Mis Hoogfeest van Pasen 09.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 18 april
Geen H. Mis om 09.00 uur
Witte Donderdag 19.00 uur gezamen-

lijke Clusterviering in de kerk van
Helden.
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg met volkszang.
19.00 uur gezamenlijke Clusterviering,
in Grashoek.
Zaterdag 20 april
Paaswake 19.00 uur gezamenlijke Clusterviering in de kerk van
Panningen.
Zondag 21 april
H. Mis Eerste Paasdag 11.00 uur met
herenkoor t.i.v. Ger Koopmans (coll);
ouders Sef en Leen Koopmans-Zegers;
Toon Wijnen (jaard), fam. Wijnen en
fam. Verdeuzeldonk; Niek van Lier
(jaard) en verdere fam.; Mathilde
Steeghs-Franssen en zoon Léon (gest.
jaard); Marcel Donkers (10e sterfdag)
en Frank Donkers (verjaardag); uit
dankbaarheid. Tevens inwijding van
geschilderd paneel, gemaakt door Jo
Fuchs.
Maandag 22 april
H. Mis Tweede Paasdag 10.00 uur met
kinderkoor Mekiko t.i.v. de gezinnen
Aansluitend blijft kerk geopend b.g.v.
Kunstmanifestatie Meijel. In de kerk
ruimte voor: Kunstenaarscollectief; ook
voor schilderijen van Jo Fuchs; en gefotografeerde kruiswegstaties van Sjaak
Verkoelen.
Dinsdag 23 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.
Donderdag 25 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 18 april
H. Mis 19.00 uur Witte Donderdag vie-

ring voor het hele cluster in de parochiekerk van Helden
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 uur dagkapel
19.00 uur Plechtigheden van Goede
Vrijdag voor het hele parochiecluster
in de kerk van Grashoek
Zaterdag 20 april
Paaswake voor het hele
parochiecluster 19.00 uur Gelegenheidskoor HEP t.i.v. Harrie
van den Beuken (bgv. verj./coll);
Pierre Vanmaris (bgv. verj.) en
Truus Vanmaris-Steeghs (coll); Giel
van Neerven, Mia van NeervenHendriks en overl. fam. Hendriks
(jaardienst); Piet Bouten (bgv.
verj.) en Ria Bouten-de Bruijn; Jeu
Janssen en Mia Janssen-Burhenne.
Met zegening van de Poolse voedselmandjes.
Zondag 21 april
Geen H. Mis in de parochiekerk
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Maandag 22 april
H. Mis 2e Paasdag 10.00 uur samenzang in de dagkapel
Dinsdag 23 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 24 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 25 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00
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Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Donderdag 18 april
- Viering van Witte Donderdag
Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden Mevr. Marlies Steijvers
Vrijdag 19 april - Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg
Zang Herenkoor
Lector: Mevr. Els Hanrats
Zaterdag 20 april - Paaszaterdag
H. Mis: 21.00 uur - Paaswake
Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten - Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Harry Gielen.
Zondag 21 april
- Hoogfeest van Pasen
11.00 uur: Herenkoor.
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten - Mevr.
Elly Gooren
Intenties: Jaardienst Jeu Aben en Lies
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Aben-van Gaal. Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen. Louisa en Anna
Verheijen. Anna Grubben, Gonda en
Sjeng in ‘t Zandt-Grubben en overl.
ouders Grubben-van der Schoot.
Cornelia Blonk. Pastoor Vleeshouwers
en overl. familieleden.
Maandag 22 april - Tweede Paasdag
Geen H. Mis
Mededelingen
H. COMMUNIE B.G.V. PASEN
Donderdag 18 april wordt vanaf 9.00
uur de H. Communie gebracht bij zieken en ouderen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 19 april - Goede Vrijdag
10.00 uur Kruisweg Wozoco.
15.00 uur kruisweg Parochie
19.00 uur kruisweg Kessel-Eik.
Zaterdag 20 april - Paaszaterdag
19.15 uur Voor de overleden leden van
de KBO
Jaardienst Nelly Jacobs-Schatorië.
Mevr.Jo Vallen - Laumen

Zondag 21 april - Pasen
9.30 uur Hoogmis in Kessel-Eik.
Maandag 22 april
- Tweede Paasdag
10.00 uur H.Mis in Kessel.
Woensdag 24 april
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 27 april
19.15 uur. Zes weken dienst voor
Mevr. Mariet van den Beuken. Zes
wekendienst voor Marieke GiesbertzVerboeket. Jaardienst voor Sjra
Houtappels en dochter Mia.
Voor de Familie Peeters-Vervoort
Mededelingen
Aan alle parochianen een Zalig
Paasfeest. Proficiat aan de Familie
Verbugt met de doop van jullie kind.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 april
19.00 uur H. Mis. Paaswake. Zang:
Gemengd koor.
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Zondag 21 april
- Hoogfeest van Pasen
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Albert Verhofstad; Gezusters
Lamberdina, Regina en Gertrudis v.d.
Pasch; Herman v.d. Pasch en Maria
v.d. Pasch-Reynen; Frits, Wiel en An
Peeters.
Verjaardag Grada Meerts-Pouwels,
voor Willem Meerts, zoon Harry en
voor Josephina Meerts.
13.00 uur Doopviering van Sofie
Ottenheim.
Maandag 22 april - Tweede Paasdag
géén H. Mis
Donderdag 25 april
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Diensten Verzorgingshuis Ter Borcht:
Donderdag 18 april:
16.30 uur Gebedsdienst.
Vrijdag 19 april:
16.30 uur Goede Vrijdag dienst.
Zaterdag 20 april:
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

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

Kerkdiensten
Vrijdag 19 april - Goedevrijdag
19.00 uur Kruisweg.
Zondag 21 April
- Hoogfeest van Pasen
9.30 uur voor de parochie.
Zondag 28 april - Beloken Pasen
9.30 uur voor de parochie.
Mededelingen
Zondag 5 mei is er GEEN H. Mis.
De H. Mis van zondag 19 mei, is verplaats naar ZATERDAG 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

Adver torial

Sinds 1955 waardevol en passend werk

Structureel werk voor mensen
met een arbeidsbeperking
NLW Groep is hét werkbedrijf
voor sociaal-maatschappelijke
werkgelegenheid in de regio NoordLimburg West. Sinds 1955 biedt dit
maatschappelijke werkbedrijf waardevol en passend werk voor mensen
met een arbeidsbeperking.

Structurele zekerheid
Iedereen heeft behoefte aan
zekerheid. Dat is extra belangrijk
voor werknemers met een
arbeidsbeperking: de zekerheid van
een vast loon en vaste werkuren.
“Bij NLW vinden we het belangrijk
dat we onze medewerkers deze
zekerheid kunnen bieden. Als het een
keer voorkomt dat het contract van
gedetacheerde medewerkers bij een
inlener is afgelopen, dan hebben we
de eigen productielocaties als vangnet
voor werk. Op deze manier kunnen
we onze medewerkers de zekerheid
bieden die ze nodig hebben. Het is
geen gemakkelijke opgave om dit te
realiseren in een economie waar veel
van dit werk fl exibel wordt ingevuld’’,
aldus directeur Peter Fleuren.

Stijgende financiële
resultaten
“De eerste helft van 2018 hadden
we een moeizame start. Inmiddels
is er weer een stijgende lijn te zien.

Onze medewerkers voor Unicover
Dit heeft onder andere te
maken met het binnenhalen
van nieuwe structurele
klanten waaronder Unicover,
waarvoor we menukaarten
produceren. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in
7% meer omzetstijging in het
eerste kwartaal van 2019 ten

opzichte van 2018. Ook hebben
we al vier jaar op rij de
toegerekende subsidie vanuit
de gemeenten niet helemaal
nodig gehad. Samen met
onze betrokken medewerkers
hebben we stappen gezet waar
we allemaal trots op zijn’’,
zegt Peter Fleuren.

NLW Groep
(hoofdkantoor)
Smakterweg 19
5804 AE Venray
+31 478 552 323
info@nlw.nl
www.nlw.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

275 x 215 cm

4.999,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

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

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

spoelbak en werkblad.

combi-magnetron, vaatwasser, koelkast,

Inclusief afzuigkap, inductiekookplaat,

•
•
•
•

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

uiterlijk door de combinatie van RVS

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

Deze greeploze keuken heeft een modern

•
•
•
•

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

greeplijsten en een strakke afwerking.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

WAT GA JE ZOAL DOEN?

Luanda

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

