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Zo doen we met je mee!

Growing
a better world
together

Rabobank werkt samen met leden en klanten aan een regio waar
het goed wonen, werken en recreëren is. Zo leveren we een bijdrage
aan het maatschappelijke leven, welvaart en welzijn in jouw omgeving.

6 + 7 april
8 april
12 april
15 april
16 + 17 april
30 mei

Kom in de Kas
Digitalisering in leisure, lezing relatiedag
Toeristisch Midden Limburg
Ledenmagazine Dichterbij op de mat
Beoordelingscommissie aanvragen Ik doe met je mee fonds
Deelname Dutch Pork Expo
Dag van Morgen Panningen

Voor meer info kijk op rabo.nl/pml/vitaleregio

De lente laat zich de laatste tijd steeds meer zien in Nederland.
Met het warmere weer en het zonnetje dat schijnt, is het voor veel liefhebbers ook weer tijd om de hengel uit de kast te pakken. Bij hengelsportvereniging De Ruisvoorn in Helden organiseren ze ieder jaar een
viscursus voor de jeugd om die zo kennis te laten maken met de sport.
Op zaterdag 30 maart was de eerste dag van de cursus. Naast de jeugd die
voor het eerst de hengel uitgooide, waren er ook diverse liefhebbers
aanwezig die het lenteweer aangrepen om weer eens aan de rand van
visvijver De Breeërpeel te zitten en vissen te vangen. De lente lijkt door te
zetten, waardoor er waarschijnlijk ook de komende weken nog volop
gevist kan worden in de beken, sloten en vijvers van Peel en Maas.

parkhotelhorst.nl
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Blerickse schilder Nol van Mullekom

‘Verloren’ schilderij terug in Maasbree
Een schilderij dat na de Tweede Wereldoorlog door de Blerickse bevolking aan Maasbree werd geschonken is weer terug in het dorp. Het werk
van de Blerickse schilder Nol van Mullekom hing sinds 2010 in het Huis
van de Gemeente in Panningen, nadat gemeente Maasbree was opgegaan in Peel en Maas. Op verzoek van verscheidene Maasbreenaren
kwam het schilderij terug naar het dorp waar het zo’n 75 jaar geleden
ook voor bedoeld was.
De bevolking van Blerick moest
in het begin en op het einde van de
Tweede Wereldoorlog vanwege hevige
gevechten vluchten uit haar huizen.
Ze vonden onderdak in Maasbree.
Om haar dankbaarheid te tonen, schonk
gemeente Venlo na afloop van de oor
log het schilderij van Van Mullekom aan
de bevolking van Maasbree.
Het schilderij kwam in het gemeen
tehuis van Maasbree te hangen en
bleef daar tot in 2010. De gemeente
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fuseerde met Meijel, Kessel en Helden
tot Peel en Maas en het raadhuis werd
leeggehaald. Het kunstwerk ver
huisde naar het Huis van de Gemeente
Panningen. Het hing daar vrij ano
niem in een trappenhuis totdat het
werd opgemerkt door een oplettende
Maasbreese die vervolgens aan de
gemeente vroeg of het schilderij niet
terug kon komen naar Maasbree.

Gebaar van
medeleven
Gemeente Peel en Maas gaf
gehoor aan het verzoek vanuit
Maasbree en sinds maandag 1 april is
het stuk weer te bewonderen in het

dorp. Op de bovenverdieping van de
Dorpsontmoeting, gelegen naast het
oude raadhuis, is het schilderij voor

belangstellenden te bekijken. Dicht bij
waar het 65 jaar lang hing als nage
dachtenis aan het gebaar van medele

ven dat door de Maasbreese bevolking
in een tijd van verschrikkingen werd
tentoongespreid.

Concept weer aantrekkelijk maken

Evenement Belaef Kessel afgelast
Het evenement Belaef Kessel gaat dit jaar niet door. Dat maakte de organisatie op dinsdag 2 april bekend. De reden is dat de organisatie het
concept wil aanpassen om zo te zorgen dat het weer aantrekkelijk wordt voor bezoekers. De bedoeling is dit jaar over te slaan en in 2020 het evenement wel weer te laten plaatsvinden.
De beslissing over het afgelas
ten van de komende editie werd
genomen tijden de jaarvergade
ring van ondernemersvereniging
ZOKessel op dinsdag 19 maart.
De organisatie van Belaef Kessel

wil ervoor zorgen dat de afgelasting
slechts eenmalig was en is van plan
volgend jaar wel weer het evene
ment te organiseren. “We gaan de
komende maanden nieuwe ideeën en
plannen maken in samenspraak met

alle deelnemers en leden van Belaef
Kessel. Suggesties zijn meer dan wel
kom en voor 1 mei zien we de ideeën
graag tegemoet.”
Belaef Kessel is een evenement in
de maand mei waarbij verenigingen,

culturele instellingen en bedrijven
in het dorp de deuren openzetten.
Daarbij worden er in heel Kessel acti
viteiten georganiseerd. De zesde edi
tie van Belaef Kessel stond dit jaar
weer voor mei op de planning.

Nieuwbouw- of bestaand huis tot 200.000 euro

Gemeente wil regeling
starterslening verruimen
Gemeente Peel en Maas gaat het voor starters op de woningmarkt gemakkelijker maken om aanspraak te maken op een starterslening.
De gemeente wil de regels verruimen, waardoor starters een nieuwbouw- of bestaand huis tot 200.000 euro kunnen kopen en meer geld kunnen
lenen als ze een bestaande koopwoning willen opknappen. Gedeputeerde Staten moeten de plannen nog goedkeuren.
Bij een starterslening kun
nen starters op de woningmarkt
extra geld lenen om een huis te
kopen. Het gaat om een lening
met een waarde van maximaal
20 procent van de waarde van de
woning. Een stel dat een huis van
150.000 euro wil kopen, maar van
de bank slechts een hypotheek van
135.000 euro krijgt, kan op deze
manier de 15.000 euro die ontbreekt,
lenen via de starterslening. Zo is
het toch mogelijk om die woning te
kopen.

Toch mogelijk
huis te kopen
Om het voor starters eenvoudi
ger te maken een huis te kopen, wil
de gemeente de maximale koopsom
voor een starterslening verhogen.
Provincie Limburg bepaalde dat een

lening enkel verstrekt mag worden bij
woningen van maximaal 185.000 euro.
Maar omdat de huizenprijzen de laat
ste jaren flink zijn gestegen, wil Peel
en Maas dit verhogen naar maximaal
200.000 euro. Dit geldt zowel voor de
aanschaf van een nieuwbouwwoning
als een bestaand huis.
Starters die een bestaande woning
in Peel en Maas kopen, kunnen nog
eens 5.000 euro extra lenen bovenop
de 20 procent van de woningwaarde
die maximaal geleend kan worden.
Dit geeft de starter extra budget om
bestaande huizen, die vaak verouderd
zijn, op te knappen en indien nodig
duurzamer te maken.
De lening wordt verzorgd door
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn).
Van elke starterslening die wordt ver
strekt, betaalt de provincie 75 procent
en de gemeente 25 procent. De starter

hoeft de lening pas af te lossen als uit
de hertoetsing van SVn blijkt dat de
starter het financieel op kan brengen.

177 starters
leningen in 2018
De regeling wordt sinds 2007 door
gemeente Peel en Maas aangeboden.
Door de financiële hulp zouden star
ters een betere positie krijgen op de
Limburgse woningmarkt en zou de
doorstroming tussen huur- en koop
woningen verbeteren. Tot en met 2018
zijn er in totaal 177 startersleningen
verstrekt, waarvan er 145 gebruikt
werden voor bestaande woningen en
32 voor nieuwbouwwoningen.
Gemeente Peel en Maas wil de
regels rond de starterslening verrui
men, vanwege de ontwikkelingen op
de woningmarkt. Er is volgens het col
lege een grote vraag naar betaalbare

woningen voor, onder andere, star
ters. Daarnaast mogen huizenkopers
sinds vorig jaar maximaal 100 pro
cent van de woningwaarde lenen.
De koopsom van het huis wordt dan
door de hypotheek gedekt, maar
de overige bijkomende kosten zoals
de overdrachtsbelasting moeten de
kopers zelf bijdragen met eigen geld.
De plannen van Peel en Maas
moeten nog officieel goedgekeurd
worden door de Gedeputeerde
Staten van provincie Limburg,
omdat die samen met de gemeente
verantwoordelijk zijn voor de ver
strekte leningen. De plannen om de
regels te verruimen zouden echter
geen probleem moeten zijn, laat
een woordvoerster van gemeente
Peel en Maas weten. Wanneer de
nieuwe regeling in Peel en Maas
precies ingaat, is dan ook nog niet
bekend.
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Onderzoek door ANWB

Verschillende provinciale wegen in
Peel en Maas onveilig
De ANWB heeft het nieuwe provinciale bestuur gevraagd onveilige wegen in Limburg aan te pakken. De hulpverleningsdienst maakte een analyse van de provinciale wegen in Nederland. Daaruit blijkt dat verschillende
provinciale wegen in Peel en Maas onveilig zijn. De wegen waar de provincie het eerste aandacht aan zou moeten besteden, zijn de N279 van Meijel richting Heibloem, een klein stukje N275 van Panningen richting Sevenum
en de N275 van Maasbree richting Venlo.
Provinciale wegen zijn volgens
de ANWB de gevaarlijkste wegen van
ons land. “Slechts 6 procent van onze
wegen geldt als ‘provinciaal’, maar ze
leiden tot één vijfde van alle verkeers
doden. In Nederland zijn de afgelopen
vier jaar in totaal 427 personen overle
den op een provinciale weg of fiets
pad”, aldus de hulpverleningsdienst.
Daarom wil de ANWB dat de nieuwe
provinciebesturen de veiligheid op de
wegen meenemen en geld vrij maken
in het nieuwe beleid dat opgesteld
gaat worden.
De ANWB maakte een kaart
waarop alle provinciale wegen van
Nederland staan. Op de kaart is te zien
hoe gevaarlijk iedere weg is. De wegen
zijn beoordeeld met een hoeveelheid

sterren, waarbij 5 veilig is en 1 onveilig.
Om tot een score te komen, maakte de
ANWB onder meer gebruik van gege
vens over het aantal ongelukken dat
op de weg is gebeurd tussen 2014 en
2018 en hoe hard er gereden wordt.
Ook geeft de hulpverleningsdienst tra
jecten kleurcodes waarbij de prioriteit
van aanpassen mee bedoeld wordt.
Rood betekent dat de weg een hoge
prioriteit zou moeten hebben, gevolgd
door oranje, geel en groen.

N279
De weg van Meijel naar Heibloem
(N279) wordt tussen de rotonde bij de
Jan Truienstraat en het kanaal beoor
deeld met twee sterren en een rode
kleur. Er waren op dat stuk vijf onge

vallen, waarvan één waarbij iemand
gewond raakte. Na het kanaal is de
weg oranje gekleurd en krijgt hij twee
sterren. De N275 van Beringe naar
de snelweg A67 krijgt op het eerste
stuk twee sterren en een oranje kleur.
Na de rotonde op de Ninnesweg is een
stuk rood gekleurd tot aan de afsla
gen naar Grashoek en Koningslust.
Daar viel tussen 2015 en 2018 een
dode bij een verkeersongeval. In totaal
waren er twee ongelukken op dat stuk.
De N275 is volgens de ANWB
onveilig vanaf Maasbree tot net voor
de ‘dodenkruising’ in Venlo met de
Napoleonsbaan (N273). Op dat stuk
gebeurden zeven ongelukken in de
onderzochte periode. De andere kant
op, naar de afslagen richting de A67,

Baarlose ontuchtverdachte
in juli voor rechter
De Baarlonaar die in mei vorig jaar werd aangehouden nadat hij was betrapt op ontucht met een minder
jarig meisje, moet op donderdag 4 juli voor de rechter verschijnen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM)
desgevraagd.
De man zit momenteel niet vast.
De officier van justitie legde hem vorig
jaar een gebiedsverbod op voor Baarlo,
waar hij woonachtig was en coach was
van het g-team van judoclub Alcides.
Ook mag de verdachte geen voet meer
zetten in sporthal Craneveld in Venlo,

waar hij als trainer actief was voor
het extra-team van handbalvereni
ging HandbaL Venlo. Bij die club werd
de Baarlonaar geroyeerd nadat hij
vorig jaar werd aangehouden. De toen
61-jarige verdachte zou in mei vorig
jaar onzedelijke handelingen hebben

verricht met een minderjarig, beperkt
meisje ergens in het buitengebied van
Venlo. Een getuige die het zou heb
ben zien gebeuren, lichtte daarop
de politie in. Die hield de Baarlonaar
vervolgens aan. Rechtbank Limburg
behandelt de zaak in juli inhoudelijk.

is de gehele weg oranje gekleurd
door de ANWB en beoordeeld met
twee sterren. Met zes ongevallen en
hoge snelheden die er worden gere
den, vooral tussen de rotonde en de
afslagen naar de snelweg, is het een
gevaarlijke weg, volgens de ANWB.

Lage prioriteit
Roggelseweg
De Napoleonsbaan is op veel
stukken ook oranje gemarkeerd en
krijgt, buiten de bebouwde kom in
Baarlo (drie sterren), overal maar
twee sterren. De Roggelseweg vanaf

de komgrens in Helden naar Roggel
en in het verlengde de Roggelsedijk
in Leudal is volgens de ANWB even
eens onveilig. Met overal twee ster
ren, een groot gedeelte rood gekleurd
(in Leudal) en negen ongevallen in
totaal, heeft de weg aandacht nodig,
zo is af te leiden uit de gegevens
van de ANWB. Opvallend is de lage
prioriteit die de Roggelseweg binnen
de bebouwde kom van Helden en de
Molenstraat in Helden krijgen. Om die
wegen is veel te doen geweest
vanwege de veiligheid, maar volgens
de ANWB zijn ze met drie sterren
relatief veilig.
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VOOrJAArSACTiE
20%* KOrTiNG OP

WAND- EN VlOErTEGElS

van maandag 1 april t/m zondag 14 april

KOOP
ZONDAG

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
zaterdag van
10.00 - 16.00 uur

7 en 14

Boekenderhofweg 38
5925 NE Venlo-Blerick

A P r il

open van
10.00 16.00 uur

T: + 31 (077) 3826245
I: info@gebrvandelaar.nl
www.gebrvandelaar.nl
* m.u.v. speciale partijen, lopende orders, projecten en terrastegels 2 en 3 cm dik.

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
zaterdag van
10.00 - 16.00 uur

HALLO in Slovenië
De twee vriendinnen Rie Huys en Helie Renkens uit Maasbree gingen eind vorig jaar op vakantie
naar Slovenië. Ze bezochten onder meer de steden Led en Postojna, Daar namen ze onder andere een
kijkje bij een kasteel en zongen nog een mooi liedje in een kerk. Ook Ljubljana werd nog aangedaan. “We hebben een supergeweldige vakantie gehad”, aldus de vriendinnen.

Struikmargriet

Argyranthemum
frutescens.
Ø 18 cm.

8.99 38
Boekenderhofweg
Actie 5925 NE Venlo-Blerick
99

5.

Excl. mand.

T: + 31 (077) 3826245
I: info@gebrvandelaar.nl

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 14. GELDIG VAN 04-04 T/M 10-04. OP=OP

www.gebrvandelaar.nl
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Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon
Na een prachtig leven, waar zij met veel voldoening op
terugkeek, is op 87-jarige leeftijd van ons heengegaan onze
lieve moeder, oma en trotse overgrootoma

Griet Geraeds-Vullers
Anna Margaretha Maria
echtgenote van

Wiel Geraeds

† 2016

* Roggel, 8 februari 1932
† Venlo, 29 maart 2019
Marie-Louise en Jos
Annelies en Gido
Marjo en Sjoerd
Jesse , Jens, Tess
Petra en Luuk
Liesbeth en Marijn
Wilma † 1963
Wilma en Peter
Boy
Patty en Kjell
Leopold en Anjo
Joey en Michelle
Mike
Correspondentieadres:
Veldm. Montgomeryhof 5
5981 ES Panningen

Mijn avond gaat vallen, het wordt kil om mij heen
Straks moet ik gaan, en laat ik jullie alleen
Maar kom in mijn nacht dicht om mij staan
dan kan ik rustig verder gaan
De tranen in mijn ogen doen niet zo zeer
als jullie mij troosten voor de laatste keer.

Joke van Lier - Dorssers
Panningen, * 25 november 1924
Venray, † 28 maart 2019
echtgenote van

Pierre van Lier †
De afscheidsdienst heeft woensdag plaatsgevonden in
crematorium Midden - Limburg.
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als gezin hebben mogen ontvangen tijdens
haar ziekbed en bij haar overlijden. Jullie hebben ons veel steun
gegeven om haar verlies te verwerken.
Mariet en Oscar, Jan en Nel, Dorie en Wim †,
Toos en Harrie, Wiel en Lizyan, Thijs en Ans,
Nelly en Piet, Peter en Toos, Fien en John, Nicole
en oma’s klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Houbenslag 9, 5981 HA Panningen

“Ik ben geboren zonder erom te vragen en zal sterven zonder
het te willen. Laat me dan tenminste leven zoals ik wil!”

De
uitvaartdienst
vindt
plaats
op
donderdag
4 april om 10.30 uur in de parochiekerk O.L.V. van Zeven
Smarten te Panningen. De crematie zal later in besloten
kring plaatsvinden.

Wij missen onze lieve Mamma, onze lieve Omi elke dag

In plaats van bloemen, liever een donatie voor
de activiteitencommissie van De Groenling. Collectebussen
hiervoor zijn in de kerk aanwezig.

Wij bedanken u voor uw steun, uw vele blijken
van medeleven en uw troostende woorden

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun,
in welke vorm dan ook, met speciale dank aan
de medewerkers en vrijwilligers van de Groenling.

Truce op het Veld - Steeghs

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Dankbetuiging

DANKBETUIGING
Hartverwarmend waren de lieve woorden, reacties, kaarten en
bloemen en uw aanwezigheid bij de herdenkingsdienst van

Jet Mertens - Kanters
Via deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
bezoeken en hulp thuis en voor alle blijken van medeleven.
Bedankt,

Familie Kanters
Familie Mertens

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Panningen, Maart 2019

Het gemis is onbeschrijfelijk, maar de mooie kaarten, de lieve woorden
en de troostende armen om onze schouders waren een enorme troost
bij het afscheid van mijn lieve vrouw, ôs mam, oma en oma-kerk

Ger Nellen
oud-voorzitter van de WBE Graafschap Kessel - Baarlo
oud-voorzitter van de Jagersvereniging Baarlo
veel te vroeg is overleden. We zijn hem dankbaar voor zijn
gewaardeerde jarenlange inzet voor beide verenigingen.

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.

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00 en meld u aan.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
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.

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

Jo Trepels
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Maasbree, 4 april 2019
De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag 7 april om 11.00 uur
in de H. Aldegundiskerk te Maasbree.

Ons bereikte het droevige bericht van het plotseling
overlijden van onze jachtvriend

Sjaak Coopmans
Wij wensen de familie veel sterkte in deze
droevige en moeilijke tijd.
Jagersvereniging St. Hubertus Kessel

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden van
WBE Graafschap Kessel - Baarlo
Jagersvereniging Baarlo

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Jeanne Trepels-Peters

Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

Dinsdag 2 april ontvingen wij het droevige bericht dat

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.

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
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Van houten naar metalen borden

Posters op de grond
bij aanplakborden
Posters en aanplakbiljetten laten regelmatig los op de aanplakborden die eind 2017 door gemeente Peel en
Maas overal werden neergezet. Dat komt doordat van houten borden werd overgestapt naar een metalen variant. Een nieuwe laag primer zou er volgens de gemeente voor kunnen zorgen dat de posters beter blijven zitten
op de borden.
De gemeente ziet het loslaten van
de posters niet als probleem, maar
erkent wel dat het op de metalen bor
den die in 2017 geplaatst zijn sneller
gebeurt dan op de borden die voor
heen in de gemeente stonden. “Het
voordeel daarvan is dat de borden ook
makkelijker te reinigen zijn; dat doen
we vier keer per jaar. De oude, houten,
borden waren bijna niet te reinigen.”
Het loslaten is geen aanleiding
voor de gemeente om de borden te

vervangen. “De borden zijn voorzien
van een primer die er voor zorgt dat
posters kunnen hechten. Wellicht dat
een nieuwe laag primer het hechtings
vermogen vergroot, dat kan worden
uitgezocht en uitgeprobeerd”, aldus
de gemeente. In totaal staan er 35
aanplakborden in de gemeente. Op
de borden kunnen evenementen en
activiteiten bekendgemaakt worden.
Ook politiek partijen maken regelma
tig gebruik van de ruimte.

Het is niet zo dat de gemeente
nu vaker moet langsgaan om
de losgelaten posters op te rui
men, zo laat de gemeente weten.
“Ons MensOntwikkelBedrijf (MOB) is
dagelijks op pad om prullenbakken
te legen en zwerfafval op te ruimen.
Zij hebben ook aandacht voor de aan
plakborden en ruimen indien nodig de
omgeving op. Ze doen dat ‘in de ronde
mee’ en hoeven er dus niet apart voor
te rijden.”

Nieuweschool Panningen

Basisschool wint
landelijke onderwijsprijs
Basisschool Nieuweschool uit Panningen heeft woensdag 27 maart de Nationale Onderwijsprijs gewonnen
voor de bijzondere vorm van onderwijs die ze aanbiedt. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag, werd in
Leiden uitgereikt.
Een afvaardiging van de basis
school kreeg de prijs, een trofee in
de vorm van een bronzen olifant,
uit handen van Alida Oppers, direc
teur-generaal Primair en Voortgezet
Onderwijs van het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Nieuweschool kreeg de prijs, omdat
ze een ‘bijzondere vorm van onder
wijs’ biedt aan haar leerlingen.

Elk kind krijgt er een vorm van
onderwijs die bij hem of haar past en
leerlingen hebben er geen ‘etiketjes’,
waarmee diagnoses als ADHD, ADD,
vormen van autisme, hoogbegaafd
heid of bijvoorbeeld dyslexie worden
bedoeld.
De verkiezing wordt tweejaarlijks
georganiseerd door het Instituut voor
Nationale Onderwijs Promotie (INOP).

De Panningse basisschool, die in 2014
werd opgericht, kreeg in januari al de
Onderwijsprijs Limburg uitgereikt en
maakte daardoor automatisch kans
de landelijke prijs te winnen. Aan de
Nationale Onderwijsprijs zijn een
geldbedrag van 7.000 euro, een trofee
van ruim 20 kilo in de vorm van een
bronzen olifant en een oorkonde ver
bonden.

Rechtszaak ingetrokken

Directeur NLW Groep stemt
toch in met eisen OR
De directie van de NLW Groep heeft na maanden van onenigheid ingestemd met de eisen van de ondernemingsraad (OR) om een externe adviseur in te huren. De OR heeft daarom op vrijdag 29 maart de rechtszaak die
zij had aangespannen vanwege het conflict, ingetrokken. NLW Groep, waar ongeveer duizend mensen werken,
regelt de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
De OR wil dat een externe advi
seur de geschillen bekijkt. Het gaat
daarbij over onenigheid die is ont
staan, over een geheimhoudings
verklaring, over mailverkeer dat niet
vertrouwelijk was (directie zou het
mailverkeer van OR-leden kunnen
zien) en een klokkenluidersregeling,
zo blijkt uit interne stukken. Directeur
Peter Fleuren vond de kosten voor
een adviseur te hoog en weigerde zijn
handtekening te zetten. De kosten
voor een externe adviseur worden nu
dus toch door het bedrijf betaald.

Zorgen over
de toekomst
Uit interne stukken blijkt verder
dat de OR zich al sinds april 2018 zor
gen maakt over de toekomstbesten
digheid van het bedrijf. Zo vinden zij
dat het ziekteverzuim boven het lan

delijk gemiddelde van SW-bedrijven
is en dat het personeel te simpel
en te weinig uitdagend werk doet.
Daarnaast hebben de werknemers
een lage toegevoegde waarde en zou
er sprake zijn van een hoge mate van
bureaucratie, zo blijkt uit de stukken.
Directeur Peter Fleuren heeft eerder
laten weten dat er voldoende gepast
werk is voor de werknemers en dat er
maatregelen genomen zijn genomen
ten aanzien van het ziekteverzuim, dat
inmiddels zou dalen.
De onenigheid tussen OR en direc
tie lijkt echter nog altijd niet voorbij te
zijn. In 2015 heeft de NLW 6 miljoen
euro ontvangen van de drie betrokken
gemeenten. Dit bedrag was bedoeld
om de transitie te voltooien van soci
ale werkplaats tot een re-integratie
bedrijf. Uit interne stukken blijkt dat
de OR een verzoek heeft ingediend bij
het bestuur voor een extern onder

zoek naar wat er met het bedrag
gebeurd is. Zij willen met name dui
delijkheid over de arbeidscapaciteit,
bureaucratie, bedrijfscultuur, financiële
situatie en het toekomstperspectief
van het bedrijf.

Nieuwe kastanjeboom in Maasbree
Kinderen van basisschool de school en De Violier uit
Maasbree hebben onlangs een nieuwe kastanjeboom geplant
op de plek waar de laatste overgebleven boom uit 1890 stond.
De boomplantactie op Boomfeestdag donderdag 14 maart werd
georganiseerd om de geschiedenis aan het onderwijs in
Maasbree levend te houden en nieuwe herinneringen te maken
aan het huidige onderwijs in het dorp. Bijna 130 jaar geleden
werden er zes kastanjebomen geplant bij de openbare jongensen meisjesschool op Op de Kemp in Maasbree. Vanwege
ouderdom en ziekte moesten de bomen de afgelopen jaren
worden gekapt.

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

6 miljoen
van gemeentes
Het bestuur van de NLW Groep
bestaat uit de drie wethouders van
de betrokken gemeenten, waarvan
Anne Thielen uit Venray voorzitter is.
“Het is een eerste stap dat de rechts
zaak ingetrokken is. Aan de hand van
de bemiddelaars hoop ik dat beide
partijen snel dichter bij elkaar komen”,
aldus de wethouder. Voorzitter van de
OR, Vic Brouns, onthoudt zich van een
reactie. “In het belang van het bedrijf
en werknemers geef ik voorlopig geen
commentaar”, aldus Brouns.

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL
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aan
Jennate Idrissi Dafali

De tijd
Net als elke keer in
ieder schooljaar aan het
einde van een lesperiode,
denk ik er ook nu weer aan
dat de tijd op school voor
mijn gevoel soms zo snel
voorbij kan gaan. Ik ben al
op twee derde van mijn
schooljaar, maar zo voelt
het voor mij eigenlijk
helemaal nog niet. Het lijkt
juist alsof we pas een paar
maanden of zelfs een paar
weken bezig zijn.
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jennate Idrissi Dafali
14 jaar
Helden
het Bouwens

Is er een liedje waar jij een speciale
herinnering aan hebt?
Ik heb denk ik aan best veel ‘Why
Don’t We-liedjes’ een speciale herin
nering heb. Ik ben al twee jaar lang
fan van deze Amerikaanse band. Elke
keer als ik naar één van hun liedjes
luister, maakt het me altijd op een
bepaalde manier erg blij.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefst op
school. Ik weet niet precies waarom,
maar het geeft mij altijd een heel erg
voldaan gevoel wanneer ik het dan echt
ook tijdens de les af kan krijgen en er
dus thuis niks meer aan hoef te doen.
Wanneer zing je?
Ik zing vooral wanneer ik naar lied
jes ben aan het luisteren, waarop ik
echt kan jammen. Nummers waarbij ik
dus echt helemaal op kan gaan in de
muziek.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
staat heel waarschijnlijk op mijn com
puter. Het was een foto die ik bewerkt
had en toen ook aan mijn vrienden

heb laten zien.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Een trend die ik eerst heb gevolgd,
maar die ik nu eigenlijk helemaal niet
meer leuk vind, moet denk ik toch
echt wel het loomen zijn, waarbij je
met gekleurde elastiekjes onder meer
armbandjes kon maken. Dit deed ik
namelijk echt heel erg veel op de
basisschool. Nu ik er op terugkijk, vind
ik het niet meer iets wat ik zo weer
zou doen.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
De laatste keer dat ik denk ik echt
door de grond wilde zakken, was in
groep drie. Ik was toen namelijk tij
dens carnaval één dag te vroeg ver
kleed naar school gekomen. Hierdoor
kwam ik dus ’s morgens in mijn prin
sessenjurk aanlopen, terwijl de rest
gewoon hun normale kleren aanhad.
Dit zorgde voor een best wel onge
makkelijke situatie…
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
De laatste keer dat ik echt een klik
met iemand had, was toen ik mijn
internetvriendinnen Marta, Roos,
Jenna en Preslie ontmoette. We had
den elkaar rond dezelfde tijd ontmoet
en toen klikte het eigenlijk meteen.

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Eigenlijk kijk ik helemaal niet zo heel
veel films, dus daar kan ik niet echt
een oordeel over geven. Ook van de
films die ik wel heb gezien, kan ik
niet echt zeggen dat er eentje tussen
zat die ik echt heel erg slecht vond.
Ik denk dus dat ik tot nu toe gewoon
nog redelijk goede films heb gezien.
Wat zou jij doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag onzichtbaar zou zijn,
zou ik waarschijnlijk proberen zo veel
mogelijk mensen te laten schrikken.
Ik zou ze dan ineens onverwachts aan
raken of aan hun haren gaan zitten.
Ik zou ook misschien iets omstoten of
ineens hard een deur dichtslaan.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik denk dat ik iemand het liefst zou
verrassen op een moment dat ze het
echt niet zouden verwachten. Ik zou
dan bijvoorbeeld gewoon op ze aflo
pen en ze een cadeautje geven.
Wat staat er op je bucketlist?
Iets wat ver bovenaan op mijn bucket
list staat, is dat ik ooit nog een keer de
wereld wil rondreizen. Dit lijkt me echt
geweldig om te doen en je krijgt dan
ook te maken met heel veel verschil
lende culturen, omgevingen, mensen
enzovoorts.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is hon
derd procent zeker het einde van de
lente. Het is dan namelijk al lekker
weer én het is al bijna zomer. Het is
dan echter nog niet te heet, zoals je in
de zomer misschien zou kunnen ver
wachten.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit heb
gekregen, is dat je gewoon altijd jezelf
moet blijven en dat je je echt nergens
voor moet schamen. Je leeft namelijk
maar één keer, dus als je je zou gaan
gedragen als iemand anders zou het
alleen maar tijdsverspilling zijn.
Naar welk land zou je ooit nog op
vakantie willen gaan?
Ik zou ooit nog heel erg graag op
vakantie naar Frankrijk willen gaan.
Het lijkt me namelijk heel erg leuk om
daar de steden te bezoeken. Als mij dit
niet zou lukken of ik als ik al een keer
naar Frankrijk ben geweest, lijkt het mij
ook heel erg leuk om naar Tokio, Spanje
en de Verenigde Staten te gaan.
Heb je ooit gespiekt?
Ja, ik heb wel eens een keertje
gespiekt, maar dit schooljaar nog
helemaal niet. Dit schooljaar ben ik
qua cijfers best goed bezig, dus ik hoef
helemaal niet te spieken.

VERSE ASPERGES
dagelijks vers van het land
GRATIS SC HIL
LEN
Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl

Hanssenhof
Kesselseweg 32a, Helden • 077 307 14 59

Het vreemde is dan
eigenlijk dat de lesuren en de
dagen zelf niet heel snel
voorbij gaan, juist erg
langzaam, maar dan is wel
ineens de week om en voor je
het weet is alweer de
volgende periode van het
schooljaar aangebroken.
Niet alleen met school
merk ik dit, ook met een
heleboel andere dingen.
De tijd gaat dan veel sneller of
langzamer dan je eigenlijk zou
willen. Als ik een feestje of
een uitje heb, heb ik de
weken ervoor vaak het gevoel
alsof het nog eeuwen duurt
voordat het zover is. Vorige
week vrijdagavond ging ik
bijvoorbeeld naar de Revue
van school kijken bij DOK6 in
Panningen, waar ik heel erg
naar uitkeek. De weken
daarvoor leken maar niet om
te willen gaan. De avond zelf
was zo voorbij.
Ik vind het wel grappig
hoe je tijdsgevoel zo
beïnvloed kan worden door de
activiteiten die je doet.
Alleen is het wel jammer dat
je meestal voor je gevoel lang
moet wachten op dingen waar
je naar uitkijkt. Als je dan iets
op de planning hebt staan
waar je niet zo’n zin in hebt,
duurt het ineens helemaal
niet zo lang voor het zo ver is.
Lisa

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL
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Wiel Steeghs (84) nog altijd in de stal

Jubileum voor Hippisch Centrum Caprilli
Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden dat Hippisch Centrum Caprilli zich vestigde op de Slinkstraat in
Panningen. Het paardensportbedrijf ontstond ooit toen Wiel Steeghs (nu 84) besloot een oude koeienstal om te
bouwen tot manege. De vijf kinderen van Wiel en diens vrouw Annie bleken ook helemaal thuis in de paardenwereld en zoon John nam uiteindelijk in 1999 die tak van het bedrijf over. Wiel is echter nog zeer regelmatig in
de manege te vinden.

Als hij dan in de weekenden thuis
kwam, kon hij meteen op concours.”
Paarden bleven daarna altijd
een hobby van Wiel, totdat hij in de
jaren 70 begon met het geven van
ponylessen aan kinderen. Nog altijd
was het voor Wiel vooral hobby, maar
toen hij begin jaren 80 een voorma
lige kippen- en koeienstal ombouwde
tot manege, was Hippisch Centrum
Caprilli (vanaf 1991 zo genoemd)
geboren. Paardrijden bij Steeghs
bleek in de jaren daarna populair.
“We hebben af en toe een klanten
stop moeten invoeren met wachtlijs
ten en nog steeds is er een wachtlijst
voor beginnende kinderen”, aldus
Wiel. “Momenteel rijden er wekelijks
nog steeds zo’n 225 kinderen en 140
volwassenen. Sommigen zelfs twee
keer per week.”

Niet weg te slaan
bij de paarden

John en Wiel Steeghs
De interesse voor paarden begon
bij Wiel al op jonge leeftijd. Op het
boerenbedrijf van zijn vader werden
namelijk veelvuldig paarden gebruikt

om het land te bewerken. Wiel kon
er goed mee overweg en werd in
1947 lid van de nog altijd actieve
paardensportvereniging De Cavaliers.

Broer Lei was echter de fanatieke rui
ter, vertelt Wiel. “Toen Lei in dienst
moest, zorgde ik er wel voor dat
zijn springpaarden getraind werden.

Fietsers en wandelaars bij De Belaeving

Nieuwe eigenaars

Restaurant De Belaeving in Helden heeft twee nieuwe eigenaren. Brigit Geuijen en Sabiene Sonnemans gaan
samen aan de slag als uitbaters van de in de bossen gelegen horecagelegenheid.

In november 1994 verhuisde
Caprilli naar de huidige locatie aan
de Slinkstraat in Panningen. In feite
maar op een steenworp afstand van
waar de eerste manege werd opge
richt. Zoon John en diens vrouw
Henriëtte namen in 1999 het bedrijf
volledig over. Wiel is echter na al die
jaren nog altijd niet weg te slaan bij
de paarden. “Ik ben nog iedere week

meerdere keren op de manege te
vinden”, vertelt hij. Dat doe ik omdat
ik nog altijd enorm kan genieten
van het plezier dat kinderen beleven
aan het ponyrijden. Het recreatieve
gedeelte van de paardensport heeft
dan ook mijn voorkeur boven de top
sport.”

Instructeur van
PSV Caprilli
Wiel heeft sinds zijn 78e levens
jaar niet meer aan een wedstrijd
deelgenomen als jurylid. Zijn zoon
John is echter wel nog altijd actief.
Hij wist in het afgelopen zomeren winterseizoen Limburgs dres
suurkampioen te worden en mocht
deelnemen aan het NK, waar hij
afgelopen zomer vierde werd.
Als instructeur van PSV Caprilli, de
vereniging die nauw verbonden is
aan het bedrijf, werd John afgelopen
jaar zowel Limburgs als Nederlands
kampioen met het Viertal Caprilli I.
Vanwege die prestaties is het team
genomineerd voor de titel sportploeg
van het jaar bij het Sportgala Peel en
Maas op vrijdag 12 april.
En Wiel? Wiel heeft het ontzet
tend druk als liefhebber van de sport,
mentor, jurylid en kenner. Een leven
zonder paarden, is dat mogelijk voor
Wiel? “Ondenkbaar.”

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

MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ
(fulltime)

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

SEIZOENSMEDEWERKER

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

ZATERDAG-/VAKANTIEWERKERS
Voor minimaal 4 uur per week.

Sollicitaties mag je inclusief cv voor 30 maart sturen naar
Aluka@hetnet.nl
Voor meer info zie onze website Lukassenplantgoed.nl
Vosberg 27c, 5981 NM Panningen • tel. 06 - 50 23 81 38

DAMES- EN HERENMODE
Geuijen heeft voorheen in een
garage gewerkt waar ze naar eigen
zeggen veel ervaring heeft opge
daan in service en gastvrijheid.
Sonnemans is kok en gaat samen
met chefkok Ron de keuken onder
haar hoede nemen. De lunch
kaart wordt uitgebreid, maar de

diner- en wijnkaart blijven onge
veer hetzelfde, zo laten ze weten.
De openingstijden van het restau
rant worden flink verruimd, aldus
de twee nieuwe eigenaren. Op die
manier willen ze zich richten op fiet
sers en wandelaars die in de omge
ving op pad zijn. De twee denken er

nog over om de speelgelegenheid
bij het pand uit te breiden en er zijn
plannen die gericht zijn op gezinnen
met jonge kinderen en hondenbe
zitters. “We weten nog niet precies
wanneer we dit alles kunnen rea
liseren, maar we kunnen bijna niet
wachten.”

FEEL
GOOD
STORE
Pastoor Vullinghsstraat 21 | 5975 AP Sevenum | 077-3744370 | ditfeelgoodstore.nl
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GEPLUKT Christian Meulendijks
Ze betekenen veel voor me.”
Tussen al het volleybalgeweld
door, is Christian sinds 2008 medeeigenaar van VanGennipSchrieks
Bedrijfsadviezen. “We geven voor
namelijk advies en economische en
juridische ondersteuning aan bedrijven
in de glastuinbouw en intensieve vee
houderij”, vertelt Christian. “Dat advies
kan van alles zijn. Soms doen we de
belastingaangifte of komen we langs
om te sparren over de toekomst van
het bedrijf. Het is iedere dag anders.
Dat maakt het een hartstikke leuke
baan. En net als bij alle andere zaken
die ik doe, is het glas bij mij half
vol. Ik zie overal oplossingen voor.
Dat gebruik ik ook bij mijn werkzaam
heden als vrijwilliger.”

‘Clubs leunen
op klein groepje’

Zowat zijn hele leven is Christian Meulendijks (50) al lid van VC Grashoek. Hij mag dan inmiddels niet meer in Grashoek wonen, maar in Panningen,
nog altijd zit de oud-voorzitter in verschillende commissies en is hij (nog even) trainer/coach van het eerste damesteam. Daarnaast is Christian penningmeester van carnavalsvereniging De Graasvraeters en is hij mede-eigenaar van een bedrijfsadviesbureau. Deze week wordt Christian geplukt.
In het eerste weekend van mei
bestaat VC Grashoek precies 40 jaar.
Dat jubileum kan uiteraard niet zon
der Christian Meulendijks gevierd
worden. Zo’n vier jaar na de oprich
ting van de vereniging werd de jonge
Christian al lid. Hij was toen net
vanuit Barendrecht met zijn ouders

en zus in Grashoek komen wonen.
“Daar speelde ik basketbal, maar dat
kon hier in de buurt niet”, vertelt de
1,93 meter lange Christian. “De enige
binnensport die ik in Grashoek kon
spelen, was volleybal.”
Al snel kwam Christian in het
eerste herenteam terecht en daar

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.

Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.

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.
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.
Uw muur een ander kleurtje, leuke
wandschildering in de kinderkamer of
uw tuin onkruid vrij? Voor kleine klusjes
in en om huis bel 06 29 46 98 71.

houdt vrijdag 5 april
haar jaarlijkse

SINAASAPPELACTIE
Vanaf 17.00 uur komen onze
dörskes en jungskes langs de deur!

Te koop varkensvl.pak. 30kg 4.00kg
rundvleespak. 30kg 6.50kg diepvriesklaar Wennekers Maasbreeseweg 56
Helden 06 27 17 86 68.
Te koop E-bike als nieuw, wegens
omstandigheden. Tel. 077 369 05 43.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Voordelig uw trap bekleden met tapijt.
Bel 06 16 37 45 14. Gratis offerte,
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), rhodo, azalea, vlinderstruik,
viburnum, buxusvervanger,
bodembedekker, taxus, laurier e.v.a.
planten. Open zaterdag van 9.30-16.30
uur. (evt. do-vrij na afspraak).
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Wij zijn op zoek naar: chauffeurs
of ZZP’ers in de omgeving van
Meijel in het bezit van rijbewijs B(E).
Geïnteresseerd mail dan naar
info@red-express.nl of 06 55 53 50 54.
Alle maten Taxus Baccatta
vanaf € 0.80 info Peter Driessen
06 16 16 53 04 www.buxus-taxus.nl

verdween hij pas 23 jaar later uit.
Door twee versleten knieën kwam
er een einde aan zijn volleybalcarri
ère. Toch bleef hij bij de club. “Tijdens
de periode bij het herenteam was ik
al voorzitter, dat ben ik in totaal 14
jaar geweest.” Ook heeft Christian
bij ongeveer alle commissies binnen
de vereniging gezeten en toen hij als
trainer van dames 2 kampioen werd,
kwam de vraag of hij niet het eerste
damesteam wilde trainen. Christian
zei ja en is, met een onderbreking van
twee jaar toen hij bij Olympia zat, tot
op heden trainer/coach.
Hij vindt het nog altijd geweldig
én belangrijk om te doen. Toch stopt
Christian per april met het trainers
werk. “Met pijn in mijn hart. Het is
hartstikke leuk, maar ik wil me meer
op mijn gezin richten. Ik vind vrijwil
ligerswerk heel erg belangrijk, maar ik
heb nu voor mezelf moeten kiezen.”
Hij zit wel nog in sponsorcommissie
en de jubileumcommissie. “Daarmee
regelen we alles voor het grote jubile
umweekend op zaterdag 4 en zondag
5 mei op het kerkplein in Grashoek
met onder meer een beachvolleybal
toernooi en een feestavond.”

Op bezoek bij
opa en oma
Het gezin van Christian bestaat uit
vriendin Tamara, zijn eigen dochters
Sanne (18), Ankie (17) en de kinderen
van Tamara: Naomi (8) en Rowin (7).
Een drukke boel dus. “Ik wil er graag
zijn voor alle kinderen. Alle dames

volleyballen en ik ga vaak kijken naar
wedstrijden. Rowin voetbalt en ook
dat vind ik hartstikke leuk om te zien.
Maar ik vind het bijvoorbeeld ook
heel belangrijk dat we regelmatig op
bezoek gaan bij opa en oma. Gewoon
om die regelmatig te zien, niet om
gebruik van ze te maken als oppas.

Naast VC Grashoek is Christian
sinds 2007 lid van De Graasvraeters.
In dat jaar werd hij namelijk prins.
“Geweldig om de ‘vastelaovend’ te
kunnen vieren met het hele dorp.”
Daarna werd Christian penning
meester en dat is hij tot op de dag
van vandaag. “Ik vind het belangrijk
om vrijwilligerswerk te doen. Clubs
draaien nu te vaak op een klein clubje
mensen. Als alle leden één keer per
jaar iets van vrijwilligerswerk zouden
doen, waren veel problemen die nu
opduiken snel opgelost. Helaas is dat
vaak niet de realiteit.”
Christian is dus met veel verschil
lende zaken bezig op een dag. Dat is
een bewuste keuze. “Ik heb mezelf
altijd voorgenomen me niet op één
ding te focussen. Dus niet alleen op
het werk of alleen op het volley
bal. Ik wil altijd iets ernaast doen.
Daarom blijf ik ook actief als vrijwil
liger bij VC Grashoek. Dat vind ik niet
meer dan normaal.”

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 12

Ik ben bang voor een aanslag
De mensen in Peel en Maas zijn niet bang voor een aanslag. Dat is
althans de conclusie die we kunnen trekken na het zien van de resultaten
van het stemmen op de poll twee weken geleden. Naar aanleiding van
de terroristische aanslag in Utrecht waarbij in totaal vier mensen om het
leven kwamen, vroegen we de inwoners van Peel en Maas of ze bang
waren voor een aanslag. Een grote meerderheid, 85 procent, gaf aan niet
bang te zijn.
Aron Muijsenberg was duidelijk in zijn reactie op Facebook. “Met er

een poll over te maken geef je het al aandacht wat het niet verdient.”
Anita Kelleners liet weten niet bang te zijn, maar wel realistisch. “Het is
niet meer de vraag of het gebeurt. Het is de vraag wanneer en ben je
dan net op de verkeerde plek of niet? Ik blijf hiervoor nergens weg.”
Linda Toonen liet weten waar volgens haar de aanslagen hun oorsprong
in kunnen vinden. “Naar mijn idee spelen sociale media en gewelddadige
games een grote rol hierin.” Ze vindt dat aandacht voor de daad niet goed
is, maar ze snapt dat sommige mensen hun stem willen laten horen.

Particuliere verhuur maakt
markt kapot eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat in 2018 ruim
280.000 mensen één of meer woningen voor de verhuur bezaten. De totale
Nederlandse woningvoorraad bestond in 2018 uit bijna 8 miljoen woningen.
Hiervan was 42 procent een huurwoning. Van deze huurwoningen was het
grootste deel een corporatiewoning; de overige 31 procent van de huurwoningen
was in 2018 in bezit van overige verhuurders, waaronder particulieren.
Het gaat daarbij overigens ook deels om woningen die bijvoorbeeld
worden verhuurd aan toeristen via AirBnB of andere platforms. Een goede zaak:
daardoor komen er namelijk meer huurwoningen op de markt en dat zorgt dan
weer voor een betere doorstroming. Voordeel is ook dat woningzoekers snel in

een huis kunnen trekken en dat er geen sprake is van wachtlijsten.
Aan de andere kant zijn het vaak de woningen in een prijsklasse die juist
voor starters aantrekkelijk zijn. Zij krijgen echter geen kans als ze worden
overboden. Ook hoeven die huizenbezitters zich niet te houden aan maximum
huurprijzen. Vaak zijn die alleen op te brengen door tweepersoonshuishoudens.
Alleenstaanden maken bijna geen kans. Daarbij kom je ook niet in aanmerking
voor huurtoeslag. Bij een sociale huurwoning gelden namelijk maximale
huurprijzen en een maximale jaarlijkse huurverhoging. In 2019 ligt die
maximale huurprijs op 720,42 euro.
Particuliere verhuur maakt markt kapot. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Grootschalige opvang van arbeidsm igranten in Peel en Maas is wenselijk
> eens 19% oneens 81%

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Echte scifi
Zoet water dat opraakt,
oceanen die veranderen in
doodse poelen, natuurbranden, steden rond de evenaar
die letterlijk te heet worden
om in te leven, hongersnoden, overstromingen en
burgeroorlogen. Een complete
ineenstorting van ons sociale
en economische systeem.
Dat is wat ons te wachten
staat als de aarde twee tot vier
graden opwarmt, stelt de
Amerikaanse journalist David
Wallace-Wells in zijn boek
‘De onbewoonbare aarde’.
Ik kreeg het dan ook best even
benauwd nadat ik het las.
Hongersnoden? Burgeroorlogen?
Een complete ineenstorting en
onbewoonbare aarde? Alsof je de
succesfactoren van een willekeurige post-apocalyptische film
opnoemt. Verhalen over het
einde van de wereld of de menselijke beschaving zijn al eeuwenoud, maar het idee dat het
volgens wetenschappers echt
kan gebeuren in de toekomst
vind ik doodeng. Nu ik deze
zomer voor het eerst moeder ga
worden, slaat de angst me om
het hart. Waar zadel ik ons kind
straks in hemelsnaam mee op?
Maar me laten leiden door die
angst is geen optie, volgens
Wallace-Wells in een interview in
het AD. “Ik vecht liever voor een
leven dat ik wens voor mijn
kinderen, dan te zwelgen in het
worstcasescenario. Besluiten om
géén kinderen te nemen, is je
overgeven aan het noodlot.”
De verantwoordelijkheid van het
redden van de aarde ligt ook niet
alleen op mijn schouders. Wat ik
kan doen om de klimaatverandering binnen de perken te houden, is een fractie van wat er
moet gebeuren. Met de zonnepanelen op mijn dak komen we er
niet. Daarom vertrouw ik op de
techniek en de wetenschap en
draag ik bij wat binnen mijn
mogelijkheden ligt. Wie weet
hoe de wereld er over vijf, tien of
twintig jaar uit ziet. Ik hoop dat
deze echte sciencefictionfilm
waar we in zitten, goed afloopt.
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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.

De meerderheid van de raad knikt ‘ja’
Het college komt met een nieuw beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten die hier kort verblijven. Hoe lang is kort? In een recent
verkiezingsdebat was VVD-raadslid Teun Heldens daar heel duidelijk
over: short stay is een verblijf van maximaal een half jaar. Deze groep,
aldus het raadslid, heeft een ander huisvestingsbeleid nodig dan de
groep arbeidsmigranten die hier langer willen blijven.
Wat hij met ‘langer’ bedoelde gaf
hij ook duidelijk aan: één tot ander
half jaar. Die groep moet gewoon
gehuisvest worden in de kernen,
aldus het VVD-raadslid. Deze visie
strookt niet met het nieuwe beleid
dat de VVD-wethouder door de

gemeenteraad wil laten goedkeuren.
Daar wordt het korte verblijf, de short
stay, drie keer zo lang gemaakt: acht
tien maanden. Verder worden grote
concentraties van arbeidsmigranten
toegestaan. Breebronne mag uit
breiden tot 1.000 arbeidsmigranten.

In De Berckt zijn 750 arbeidsmigranten
gehuisvest. Ter vergelijking: in KesselEik wonen 820 mensen. Verder wordt
mogelijk gemaakt dat ergens op drie
plekken in de gemeente concentra
ties komen van 400 arbeidsmigranten.
En dan komen er nog mogelijkheden
voor de huisvesting van 200 arbeids
migranten. Die mogelijkheden zijn
niet in aantal beperkt. En waar deze
concentraties komen? Op plaatsen
waar het past, is de geruststellende
mededeling.
De meerderheid van de raad lijkt

daar mee in te stemmen. Wij zijn het
daar niet mee eens. Op de eerste
plaats vinden wij dat werk en huis
vesting niet gekoppeld moeten wor
den. Dat maakt mensen afhankelijk
en ‘horig’. Op de tweede plaats zijn
we tegenstander van grote concentra
ties van arbeidsmigranten. Het col
lege verkoopt het nieuwe beleid als
een bijdrage aan de integratie van
arbeidsmigranten. Deze wil men graag
als nieuwe inwoners van onze kernen
verwelkomen, want dat gaat de bevol
kingskrimp tegen. Dat klinkt ons heel

hypocriet in de oren, als je tegelijker
tijd grote aantallen arbeidsmigran
ten in grote nederzettingen voor een
lang short stay-verblijf van achttien
maanden huisvest op locaties die ver
weg liggen van de kernen.
En wat doet de raad? De over
grote meerderheid knikt ‘ja’ tegen
deze VVD-plannen. Wordt dit het
nieuwe verdienmodel van het bui
tengebied?
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Onze burgerraadsleden
Naast een achtkoppige fractie kan Lokaal Peel&Maas sinds enige tijd
ook gebruik maken van burgerraadsleden. Deze burgerraadsleden
bereiden raadsvoorstellen voor en stellen hierover technische vragen
tijdens de commissie nieuwe stijl.
Zo’n vergadering vindt enkele
weken voorafgaand aan een opi
niërende raadsvergadering plaats.
De burgerraadsleden nemen ook
deel aan het fractieoverleg om hun
beeld van de stukken te delen met
de fractie. Op dit moment telt Lokaal
Peel&Maas de volgende vier actieve

burgerraadsleden: Sanne Hermkens
uit Meijel (21), Tijs van Lierop uit
Panningen (41), Piet Rooijakkers
uit Meijel (43) en Jeroen Volkers uit
Panningen (49).
Het burgerraad-lidmaatschap is
een mooie voorbereiding om straks
ook eventueel als gemeenteraadslid

actief deel te nemen aan ons demo
cratisch proces. De burgerraadsleden
kunnen zich inwerken in de, toch vaak
lastige, materie zodat het bij een
eventueel raadslidmaatschap eenvou
diger is om zich de werkwijzen en de
inhoud sneller eigen te maken. Dit is
wat Tijs zegt over zijn burgerraadslid
maatschap: “In een tijd waarin ieder
een een uitgesproken mening heeft,
maar aan de zijlijn blijft staan, heb ik
besloten om deel te nemen aan de
discussie.” Sanne Hermkens over haar

rol: “Als burgerraadslid wil ik me de
komende jaren inzetten voor de jon
geren in onze gemeente. Zij zijn en
hebben de toekomst en verdienen het
om die in Peel en Maas op te bouwen.
Samen op weg naar het goede leven
in Peel en Maas!”
De fractie wenst alle burgerraads
leden veel plezier en succes met hun
werkzaamheden.
Sander Janssen,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Startersleningen ook de komende jaren mogelijk
Vanuit het CDA Peel en Maas vinden we het belangrijk dat er in onze
gemeente voor diverse doelgroepen woonruimtes zijn en komen. De politiek
en gemeente is echter niet aan zet om als bouwheer op te treden. Wel faciliteert de gemeente al vele jaren in startersleningen om het verkrijgen van
een bestaande of nieuwbouw woning voor starters mogelijk te maken.
Belangrijk om te weten is dat
een starter wordt omschreven als
iemand die nog niet eerder een
woning op zijn/haar naam heeft
gehad staan, dit is dus niet leef
tijdsgebonden. Deze starterslening

is een aanvulling van ten hoogste
30.000 euro op het bedrag dat je
maximaal kunt lenen aan de hand van
je inkomen. Een starter betaalt over
de starterslening de eerste drie jaar
ook geen rente. Het voorstel dat wij

20.000 vierkante meter planten,
bomen, palmen, groenteplanten,
eenjarige planten
unieke beleving en prijzen!
2500 leibomen op voorraad
wintergroen en bladverliezend scherpe prijzen
ook een assortiment verkrijgbaar bij Interchalet Horst
Veel soorten buxusvervangers!

op ons bordje kregen om deze star
tersleningen niet meer te faciliteren
voor de aankoop van een nieuwbouw
woning vonden wij geen goed voor
stel. Vandaar dat wij vanuit het CDA
het initiatief hebben genomen om
samen met de jongeren vanuit de VVD
en Lokaal Peel&Maas het voorstel aan
te passen (amendering) en ervoor te
zorgen dat starters ook de komende
jaren voor zowel een bestaande als
nieuwe woning een starterslening aan

kunnen vragen. Om doorstroming op
de woningmarkt te stimuleren, is het
maximaal te lenen bedrag voor de
aankoop van een bestaande woning
verhoogd van 30.000 euro naar
35.000 euro. Wij zijn blij dat de amen
dering unaniem aangenomen is in de
gemeenteraad en de starters gebruik
kunnen blijven maken van deze mooie
regeling.
Roger Gielen en Ebie Peeters,
Jongeren CDA Peel en Maas

De trend van dit moment!
Tuingereedschap met accu
Geen last meer van benzinestank, lawaai en
schadelijke uitlaatgassen.
In onze showroom kunt u terecht voor een
uitgebreid aanbod accugereedschap van
Echo en Powerworks, zoals loopmaaiers,
robotmaaiers, bostrimmers, heggenscharen
en kettingzagen.
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl
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Toegangssysteem Milieupark
Voor toegang op het milieupark vragen wij u uw postcode en huisnummer en
ter aanvulling kan naar een identiteitsbewijs gevraagd worden. U kunt pinnen
of contactloos betalen, geen contant geld.

Aangepaste dienstverlening
Vrijdag 5 april is er vanaf 13:00 uur geen publieke dienstverlening en is het Huis van
de Gemeente gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Drukte op het milieupark
Het is vooral op zaterdag erg druk op het milieupark, hierdoor ontstaan er regelmatig
wachttijden. Als het kan breng op een andere dag het afval, op maandag, woensdag en
vrijdag is het een stuk rustiger.

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.

Vooraf sorteren van afval
Op het milieupark moet alle soorten afval gescheiden worden aangeboden,
u kunt dus het beste thuis al de soorten afval uit elkaar halen.
Als dit nog gedaan moet worden op het milieupark dan kost dit (te) veel tijd en
zijn de wachttijden langer.

Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen. Tijdens dit
onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden we tijdelijk
beperkt in onze dienstverlening.

Openingstijden
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 16.00 uur
Kosten
Het gescheiden aanleveren van de meeste afvalstromen is gratis.
Er hoeft alleen betaald te worden voor: grof huishoudelijk afval,
bouw- en sloopafval, autobanden met velg.
De tarieven
Tot 0,5 m3
Tot 1 m3
Tot 1,5 m3
Tot 2 m3

€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00

Spelregels
Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
Toegangscontrole
Legitimatie verplicht
Maximaal 2 m3 per keer
Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
Bedrijfsafval verboden
U kunt alléén pinnen
U moet het afval scheiden
Verboden voor kinderen tot 12 jaar
Speciale regels voor asbest (www.peelenmaas.nl)

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Onze buitendienst zoekt

Onze buitendienst zoekt

Medewerkers
voor diverse functies,
ook vakantiewerk.

flexibele beladers

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

voor de afvalinzameling
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Extra budget voor Beringe Buiten en eerste
debatronde huisvesting arbeidsmigranten
Het ziet ernaar uit dat er meer mogelijkheden komen voor het huisvesten van
arbeidsmigranten. Er tekent zich een raadsmeerderheid af die vindt dat Peel en Maas
oplossingen moet zoeken voor het tekort aan woonruimte van arbeidsmigranten.

zijn collega Mestrom en ook vóór de volgende vergadering, een bezoek te brengen aan een
grote huisvestingslocatie. Die vergadering, waarin dus gestemd zal worden over het voorstel, is
op 16 april.
Extra geld voor Beringe Buiten
De behandeling van het collegevoorstel voor extra subsidie voor Beringe Buiten ging heel
wat vlotter. Beringe Buiten is het geplande ‘open’ sport-, beweeg- en ontmoetingspark van
de plaatselijke voetbalclub, de tennisvereniging en het jeugdwerk. In 2017 stelde de raad
al subsidie beschikbaar om dit project te realiseren. Bij de aanbesteding bleken de kosten
echter een stuk hoger dan gepland, vooral door de overspannen situatie in de bouwsector.
De stichting Beringe Buiten wist vervolgens door besparing en versobering het tekort te
beperken tot €150.000. Het college stelde de raad daarom voor het project vlot te trekken met
een aanvullende gemeentelijke subsidie van € 125.000. De rest moet de stichting zelf voor haar
rekening nemen.
Bij de behandeling in de raad bleek al gauw dat het project nog altijd op veel steun kan rekenen.
Diverse fracties prezen de stichting voor de goede communicatie met de gemeente over het
ontstane tekort en voor haar inspanning om kosten te besparen. Het collegevoorstel werd dan
ook unaniem aangenomen.

Extra geld voor Beringe Buiten

De huisvesting van arbeidsmigranten was het meest politieke onderwerp in de Opiniërende
Vergadering van dinsdag 26 maart. De economische groei in de regio maakt dat ook Peel en
Maas steeds meer en het hele jaar door arbeidsmigranten nodig heeft. Vooral de landbouw en
de logistiek komen handen tekort. Het in 2013 door de raad vastgestelde beleid voor (tijdelijke)
huisvesting van arbeidsmigranten voldoet daarom niet meer. Gezien de sterk toegenomen
behoefte aan werknemers uit o.m. Polen is een nieuw huisvestingsbeleid nodig om meer
mensen te huisvesten, meer woonlocaties en een langere verblijfsduur.
Het voorstel aan de raad dat onder voorwaarden in principe elke locatie in aanmerking kan
komen voor huisvesting. Wel moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande
bebouwing. Verder mogen migranten straks tot 18 maanden op een locatie blijven.
De gemeente hoopt zo ook migranten te verleiden om zich blijvend hier te vestigen. Van de
ondernemer wordt een maatschappelijke bijdrage gevraagd om de migrant te helpen zich hier
thuis te voelen. Dat kan variëren van het aanleggen van een sportveldje tot het leggen van
contact met dorpsverenigingen of het aanbieden van taalles.
Kritiek
Het was vooral de oppositiefractie PvdA/GroenLinks die grote bezwaren had tegen
belangrijke onderdelen van het voorstel. Volgens fractievoorzitter Annigje Primowees is de
zo gewenste integratie van migranten onmogelijk als ze apart verblijven op grote locaties
in het buitengebied: op bedrijventerreinen of bij een agrarisch bedrijf. ‘Er ontstaan nieuwe
nederzettingen, parallelle samenlevingen, fysiek afgesloten van de kernen.’ Ook vond ze de
maatschappelijke bijdrage die huisvesters moeten aanbieden nog te vaag. En ze had méér
vragen: mogen de dorpen misschien ook meepraten? En heeft de raad nog een stem bij grote
huisvestingsinitiatieven?
Ook Lokaal Peel en Maas had vragen bij het collegevoorstel, onder meer over de aantallen
mensen per locatie. Saskia Vervoort vond net als Primowees dat nabijgelegen dorpen
betrokken moeten worden bij grote plannen. En ook zij toonde zich enigszins ongerust
over de mogelijke geïsoleerde liggende woonlocaties, hoewel ze ook wees op de verplichte
maatschappelijke bijdrage van huisvesters.
Het CDA vond het een goed collegevoorstel. Het oprekken van de maximale verblijfsduur naar
18 maanden is niet alleen goed voor de ondernemers, zei fractievoorzitter John Timmermans.
Het vergroot ook de kans op integratie en daarmee dat migranten hier willen blijven.
De VVD was nog het meest positief: logistiek en landbouw genereren veel banen, ‘en goede
huisvesting is daarom hard nodig’, zei fractievoorzitter Geert Seegers. In reactie op PvdA/
GroenLinks zei hij dat wat zijn fractie betreft de raad niet altijd het laatste woord hoeft te
hebben bij grote huisvestingsinitiatieven. ‘De uitvoering van het beleid ligt straks bij het
college.’ Het CDA vond dat ook, maar wilde wel nadrukkelijk geïnformeerd worden. Lokaal Peel
en Maas wilde net als PvdA/GroenLinks nadrukkelijk wél dat de raad meebeslist.
Wethouder Paul Sanders antwoordde dat de raad ‘wordt gekend’ in grote plannen. Hij liet
enigszins in het midden wat dat precies inhoudt maar beloofde er schriftelijk op terug te komen
vóór de volgende, besluitvormende vergadering. Verder nodigde hij de raad uit om, samen met

Startersleningen
Na het akkoord op extra geld voor Beringe Buiten stemde de raad ook vlot in met het omzetten
van een agrarische bedrijfswoning aan het Tongerlosepad in Maasbree naar een gewone
woonbestemming.
Het volgende agendapunt, de aanpassing van de regeling voor startersleningen, nam wat meer
tijd in beslag. Starterleningen bestaan al langer, maar er zijn enkele aanpassingen nodig omdat
de huizenprijzen zijn gestegen. Het voorstel aan de raad is om de regeling ook inhoudelijk te
wijzigen: het wil startersleningen voortaan alleen nog maar voor de aankoop van bestaande
woningen. Dat zou helpen bij het toekomstbestendig maken van deze (vaak enigszins
verouderde) woningen.
Het was precies dát punt dat tot enige discussie leidde in de raad. Roger Ghielen en Ebie Peters
(CDA) kwamen met een amendement, ook ingediend namens VVD en Lokaal Peel en Maas.
Daarin staat dat dat startersleningen wel degelijk beschikbaar moeten blijven voor de aankoop
van nieuwbouw. Teun Heldens (VVD) lichtte dat nog toe door te zeggen het oorspronkelijke
voorstel ‘de jeugd veroordeelt tot oudere woningen en hen met een achterstand opzadelt’.
PvdA/GroenLinks vond het amendement sympathiek, maar vroeg zich af waarom de indieners een
eerder gecommuniceerd onderdeel eruit gehaald hadden. Daarin werd het maximale leenbedrag
voor bestáánde woningen verhoogd van 30 naar 35 duizend euro. Raf Janssen van de PvdA/
GroenLinks vond dat een mooie stimulans voor starters om tóch te kiezen voor een bestaande
woning. Na wat overleg besloten de indieners van het wijzigingsvoorstel daarop om dat onderdeel
toch weer toe te voegen. Het gewijzigde voorstel Startersleningen, dus ook voor nieuwbouw en
met wat éxtra geld voor de aankoop van oudbouw, werd daarop unaniem aangenomen.

Startersleningen

Nieuwe woonvisie: de rem eraf
Tot voor kort werd het woonbeleid van de gemeente gedomineerd door de gedachte dat
de aangekondigde bevolkingskrimp een terughoudend woningbouwbeleid nodig maakte.
Inmiddels is het college van die gedachte teruggekomen. Tot 2030 zijn er 5% immers
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aan het Rijk. Zijn VVD-college Seegers meende ‘dat het Rijk het verstand zal krijgen om
het allemaal wat rustiger, wat minder dramatisch te laten plaatsvinden.’

méér woningen nodig omdat het aantal huishoudens toeneemt. Ook wil het college
arbeidsmigranten verleiden zich blijvend hier te vestigen. Maar het gaat niet louter om
aantallen. De ambitie is ook om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen: de juiste
woning op de juiste plek, en van de juiste kwaliteit. Er is vooral behoefte aan woningen
voor ouderen (goed voor de doorstroming), sociale huurwoningen en huizen voor
starters. Verder wordt er flink ingezet op het toekomstbestendig maken van de bestaande
woningvoorraad.
Daar waar de gemeente tot een jaar geleden nog op de rem trapte, heeft ze inmiddels de
voet van de rempedaal afgehaald. Vorig jaar zijn al aanzienlijk meer bouwvergunningen
afgegeven (182) dan het jaar ervoor, verspreid over alle kernen, zo meldde
portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) in de vergadering.

Mensen ‘verleiden’
Verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) ging in zijn reactie eerst in op de vraag
hoe mensen te ‘verleiden’ zijn om hier te blijven. ‘Daarbij gaat het natuurlijk om meer
dan stenen’, zei hij: ‘Het gaat ook om voorzieningen, bereikbaarheid, opleidingen, banen.
En misschien ook wel om het verstevigen van sociale banden zodat jongeren terugkeren.
Misschien moet dat wel via steun aan verenigingen. De verleidingsagenda is dus eigenlijk
het totaal van wat we als gemeente doen.’
Volgens Wanten biedt de Woonvisie ook volop ruimte voor experimenten met nieuwe
woonvormen. ‘Die maken het vaak ook mogelijk om in de eigen omgeving te blijven wonen.’
De scepsis van Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas over pas in 2020 beginnen met de
uitvoering deelde hij niet. ‘We zijn al volop aan de slag. De rem is er al af.’
Wat het woonwagenbeleid betreft verwees Wanten naar een behoeftenonderzoek door
de Provincie dat vóór de zomer klaar zou moeten zijn. ‘De raad neemt op 16 april een
besluit over de Woonvisie.

Meerderheid positief
In de nieuwe Woonvisie bevestigt het college nu deze al min of meer ingezette koers voor
de komende jaren.
Het CDA is positief over de Woonvisie. Woordvoerder Sandy Janssen vroeg zich wel af hoe de
gemeente migranten (en ook jongeren) gaat verleiden om hier te blijven.
Naamgenoot Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas bepleitte meer ‘spannende
woonvormen’, zoals tiny houses, studio’s, patiowoningen en woonhofjes. Daarmee
zouden o.m. ouderen eerder geneigd zijn hun eengezinswoning te verruilen, wat de
doorstroming ten goede komt. Hij steunde daarmee ook de oproep voor meer aandacht voor
onconventionele woonvormen, aan het begin van de vergadering gedaan door inspreker
Mariet Ebisch. Ook zei Janssen dat de woonwagengemeenschap zich niet gehoord voelt,
refererend aan de woorden van een andere inspreker, te weten Louis Raaymakers. Die had
aan het begin van de vergadering de raad al kort toegesproken over de onduidelijkheid van
nieuwe standplaatsen. Janssen refereerde verder aan een nog uit te voeren marktonderzoek
over de woonbehoefte in de kernen, en vroeg zich af of dit betekent dat het misschien wel
2020 wordt voordat concreet uitvoering gegeven wordt aan de nieuwe Woonvisie.

Wie beslist: raad of college?
Bij het laatste agendapunt van de avond draaide het vooral om de techniek die kort
samengevat kan worden in de vraag: wie beslist over buitenplanse activiteiten raad
of college? Concreet ging het om de verlenging van een in 2010 door de raad aan het
college gedelegeerde bevoegdheid om te beslissen over zgn. ‘buitenplanse’ initiatieven
op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat wil zegen: initiatieven die niet passen in het
geldende bestemmingsplan, met uitzondering van de uitbereidingen van het bouwvlak
van 1,5 ha bij IV bedrijven. De uitzonderingsgevallen moeten aan de raad worden
voorgelegd ter besluitvorming.
Het besluit van 2010 moet nu worden verlengd, maar in de vorige vergadering drong
een raadsmeerderheid erop aan om vooraf te worden geïnformeerd over buitenplanse
activiteiten in de initiatieffase.

De VVD staat achter de grote lijn van de Visie. De partij steunde ook de oproep
van inspreker Ebisch voor meer aandacht voor creatieve, nieuwe woonvormen en
woningsplitsing. De liberalen vinden wel dat de Woonvisie te veel nadruk legt op het
verduurzamen van woningen. Fractievoorzitter Geert Seegers: ‘70% van de huizen is
eigendom. Die mensen bepalen zélf wel of ze willen verduurzamen.’

In de vorige raadsvergadering had de raad hiertoe een oproep gedaan. Het college had
een schriftelijke reactie op deze oproep één dag voor deze vergadering aan de raad een
reactie gestuurd. Een raadsmeerderheid kon zich vinden in deze reactie. Zeker omdat het
college de handreiking deed op gezette tijden, in de initiatieffase of ontwikkelfase al met
de raad om tafel te gaan om grote plannen te bespreken.

De PvdA/GroenLinks was het meest kritisch. Volgens die partij zoekt het college
de oplossing te veel in de markt. ‘Maar die bouwt het liefst waar de meeste winst
mee te behalen valt. En dat zijn niet de woningen die we het meeste nodig hebben’,
zei Raf Janssen. Ook vindt zijn partij dat de woonvisie te veel inzet op nieuwbouw en te
weinig op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Janssen zei, daarop
doorgaand, dat het verduurzamen van woningen niet alleen aan de eigenaren moet
worden overgelaten. ‘Dat zijn vaak al wat oudere mensen, die denken: het zal mijn tijd
wel duren. Anderen kúnnen het niet betalen. De overheid moet daarom zelf het initiatief
nemen en bereid zijn er geld in te steken. Dat zit te weinig in deze notitie’, aldus Janssen.

Het college beslist, maar dat doet volgens VVD-fractievoorzitter niet terzake, want: ‘Er is
geen collegelid die het in zijn hoofd zou halen om, als de raad ‘adviserend’ zegt om iets
niet te doen, het dan tóch te doen.’
Alleen de fractie PvdA/GroenLinks wilde vasthouden aan de beslissingsbevoegdheid van
de raad bij grote projecten. Een ruime raadsmeerderheid kon uiteindelijk leven met het
aangepaste collegevoorstel. Overigens geldt dit besluit maar tot uiterlijk 1 januari 2021,
omdat dan de nieuwe Omgevingswet in werking treedt met nieuwe procedures en een
andere bevoegdheidsverdeling tussen raad en college.

Dat ging een aantal partijen te ver. CDA-fractievoorzitter John Timmermans vond dat
dergelijke vérgaande maatregelen rond de energietransitie overgelaten moeten worden
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Plasticsoep

Maasoever opruimen
met IVN
In het kader van de actie Schone Maas gaan vrijwilligers op zaterdag 6 april de oevers van de Maas in Kessel
en Kessel-Eik opruimen. IVN Helden organiseert de opruimactie, die voornamelijk gericht is op het opruimen van
plastic en metaal- en drankkartons. Zo wordt voorkomen dat het afval in de zee belandt en zich bij de plasticsoep voegt die in de oceanen drijft.

Bibliotheek legt
DigiD uit
Bibliotheek Panningen legt de komende tijd tijdens vier bijeenkomsten uit hoe de digitale identiteit bij de overheid, DigiD, gebruikt moet
worden. Tijdens de workshop leren de deelnemers een DigiD aanvragen
en gebruiken, mail lezen op Mijnoverheid.nl en de weg vinden in sites
van de overheid.
Deelname aan de bijeenkom
sten is gratis. De locatie is steeds
de bibliotheek in het Huis van de
Gemeente in Panningen. De work
shops vinden plaats op de woensdag
middagen 10, 17 en 24 april en 1 mei
van 14.00 tot 16.00 uur. Een beetje

ervaring met het werken op een
computer is vereist. Aanmelden kan
tot en met vrijdag 5 april. Dat kan
aan de balie van de bieb, door
te bellen naar 077 307 23 82 of
door te mailen naar panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

VriendenLoterij

Bijdrage aan
verenigingen
Verschillende verenigingen uit Peel en Maas hebben een bijdrage
ontvangen vanuit de VriendenLoterij. De clubs kregen het geld omdat
mensen specifiek voor die vereniging met de loterij meespeelden.
Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree haalde met 3.463 euro het
meeste geld op.

Naast het verminderen van de
plasticsoep is de actie ook bedoeld om
de Maasoever een schoner aanzicht
te geven. De opruimactie is gepland
vanaf De Mussenberg in Kessel-Eik om
vervolgens in de richting van Veers in
Kessel te werken. Het verzamelpunt is
de kapel aan de Maasstraat in KesselEik om 09.00 uur. De totale lengte van
de schoon te maken oever bedraagt

5 kilometer. Een goede verdeling van
de vrijwilligers is dus vereist, aldus
het IVN.
Aanmelden voor de actie kan
door een mail te sturen naar pr@
ivnhelden.nl of door te bellen naar
Harrie Peeters via 077 462 21 49 of
06 31 68 73 24. Het verzoek van
uit IVN is om zoveel mogelijk met de
fiets te komen en om goed schoeisel

(laarzen) en kleding aan te trekken.
Kinderen kunnen onder begeleiding
van ouders meehelpen. De verwachte
eindtijd is 12.00 uur. Gemeente Peel
en Maas levert de benodigde materia
len voor het opruimen en Waterschap
Limburg stelt de container ter beschik
king waar de rotzooi ingegooid wordt.
Staatsbosbeheer is sponsor van
de actie.
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OPENINGSAANBIEDING:
OPENINGSAANBIEDING:
Kippenpoten € 2,50 per kg
Gehakt half-om-half 500 gram 2+1 gratis
Hamlappen gemarineerd € 1,60 per stuk
Gegrilde ham € 1,50 per 100 gram

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:
Donderdag

8.30 - 18.00

Vrijdag

8.30 - 18.00

Zaterdag

8.30 - 15.00

Herpertz Bevo Hc kreeg daarvan
2.903 op de rekening en de overige
175 euro waren voor voetbalclub
SV Panningen.
In totaal deden in Nederland dui
zenden clubs mee aan de actie van
de VriendenLoterij. Door specifiek
voor een vereniging mee te spelen,
ging de helft van ieder lot direct naar
de clubkas.

Kom in de Meijelse
en Grashoekse kas
Het jaarlijkse publieksevenement Kom in de Kas vindt dit jaar
plaats in Meijel, Grashoek en Helenaveen. Glastuinbouwbedrijven in
die drie dorpen gooien hun deur open, zodat geïnteresseerden een
kijkje kunnen nemen. In totaal doen vijf ondernemers mee. Het bezoeken van de bedrijven is mogelijk tussen 11.00 en 16.00 uur.

Opening winkel
Meatshop.nl
VANAF DONDERDAG 4 APRIL
VELDSTRAAT 28, BAARLO

Naast MVC’19 deden ook
Vocalgroup Brits en judo- en jiu jitsu
vereniging Majuso mee aan de actie.
Hoeveel zij precies kregen, is niet
bekend. In totaal kwam in Maasbree
5.886 euro vanuit de VriendenLoterij
bij de drie verenigingen terecht.
In Panningen mochten twee
verenigingen in totaal 3.078 euro
bijschrijven. Handbalvereniging

Voor meer informatie ga naar onze site www.meatshop.nl
of bel: 077 477 39 74 / 06 29 14 60 46

De bedrijven die meedoen, zijn
komkommerkwekerij Multigrow
Grashoek, aardbeienkwekerij
Penninx in Helenaveen, biologi
sche fruit-kwekerij Levels Biofruit in
Meijel, boomkwekerij Klimplant in
Grashoek en vaste planten-kwekerij
De Peelkant in Meijel. Voorzitter van
het organisatiecomité is Dion van
Mullekom van Multigrow Grashoek.

Tijdens het evenement kunnen
de bezoekers kijken naar demon
straties van machines als een zaai
machine, ontstapelaar en een
sorteerder. Ook kan er op verschil
lende plekken geproefd worden. Er is
een fiets- en autoroute uitgestippeld
tussen de bedrijven. Die route is gra
tis te verkrijgen bij de deelnemende
bedrijven.

Wandelend op zoek
naar de blauwborst
IVN Helden gaat op zondag 8 april op zoek naar de blauwborst.
Tijdens een wandeling door de Groote Peel kunnen geïnteresseerden
met een lid van de vogelwerkgroep van de natuurorganisatie meegaan
om de vogel te spotten in de natuur.
De blauwborst zingt volgens
natuurwebsite NatureToday zo mooi
als de nachtegaal. Maar de vogel
staat er vooral om bekend dat als het
gezang van het beestje losbarst, de
lente in de aantocht is. De groep ver
trekt om 08.30 uur bij het IVN gebouw

in Helden. De natuurorganisatie raadt
de deelnemers aan een verrekij
ker mee te nemen. Contactpersoon
voor de wandeltocht is Jan Stevens.
Neem voor meer informatie con
tact op via 077 307 62 32 of vogel
werkgroep@ivnhelden.nl
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Zestigjarig jubileum Meijelse vogelvereniging
De Meijelse vogelvereniging Meijels Pracht bestaat 60 jaar. Bij de oprichting op 1 maart 1959 werden zestien
mensen lid van de vereniging. Drie van hen zijn nog altijd lid en kregen tijdens de jaarlijkse bindingsavond uit
handen van de voorzitter een jubileumspeld en een aandenken voor hun inzet voor de vogelclub.

vogelshows waar tegenwoordig zo’n
tweeduizend vogels te zien zijn.
“Meijels Pracht is nu nog steeds
een van de grootste afdelingen van
Limburg en zeker één van de fana
tiekste”, aldus de vereniging. De laat
ste 25 jaar behaalden zes leden
van Meijels Pracht één of meerdere
wereldtitels met hun topvogels.

Die hele geschiedenis werd door voor
zitter Theo Minten aangehaald bij de
bindingsavond. Daarna was het tijd
om de leden Dré van Rijt, Joep Bots
en Jan Thijssen te eren voor hun zes
tigjarig lidmaatschap. Zij kregen een
aandenken en hun vrouwen een bloe
metje van de vereniging voor de inzet
door de jaren heen.

Rommelmarkt Jong
Nederland Kessel-Eik
Jong Nederland Kessel-Eik organiseert dit jaar weer een grote
rommelmarkt in en om de blokhut op de Hei in Kessel-Eik. Deze vindt
dit jaar plaats op zondag 19 mei.
Elke twee jaar houdt de vereni
ging een rommelmarkt waarvoor ze
spullen inzamelt in Kessel en KesselEik. De opbrengst wordt gebruikt om
de kas te spekken, zodat de weke
lijkse clubactiviteiten voor de jeugd
weer kunnen worden georganiseerd.

Anny en Dré van Rijt, Nel en Jan Thijssen en Tiny en Joep Bots
en rechts voorzitter Theo Minten
Meijels Pracht heeft momen
teel 52 leden. Voorheen kwamen de
vogelliefhebbers uit Meijel, Helden en
Neerkant, maar het gebied werd door

de jaren heen steeds groter. De vereni
ging heeft nu leden uit een straal van
40 kilometer rond Meijel. In 1960 werd
de eerste vogelshow georganiseerd

waar toentertijd honderd vogels te
zien waren. Meijels Pracht mocht door
de jaren heen vier keer het Limburgs
kampioenschap organiseren. Dat zijn

Goede Doelen Week in
hele gemeente
Voor alle elf de dorpen van Peel en Maas staat vanaf maandag 8 april weer de Goede Doelen Week op het
programma. De collectanten komen dan langs de deuren om zo geld op te halen voor een groot aantal fondsen
en stichtingen als de Hartstichting, het Rode Kruis en KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar werd er in totaal
140.000 euro opgehaald in de gemeente.

Jong Nederland Kessel-Eik zamelt
de spullen voor de rommelmarkt een
dag voordat de markt plaatsvindt,
zaterdag 18 mei, huis-aan-huis in.
De rommelmarkt op zondag
19 mei vindt plaats van 13.30 tot
16.00 uur.

Arbeidsongeschiktheid bij
ondernemers

Informatieavond
over broodfonds
Enkele ondernemers in Peel en Maas houden op woensdag 10 april
een informatieavond over het oprichten van een broodfonds in de
gemeente. Ondernemers die zich hierbij aansluiten, krijgen bij ziekte
toch een inkomen. De avond vindt plaats bij De Houbereij in Panningen.
De informatieavond wordt geor
ganiseerd om te kijken of er vol
doende belangstelling is voor het
oprichten van een broodfonds in de
gemeente.
Een broodfonds is een inkomens
voorziening voor zelfstandig onder
nemers in geval van ziekte. “Voor
elke deelnemer wordt een eigen
bankrekening geopend en dat is je
broodfondsrekening”, leggen de initi
atiefnemers uit. Hierop zet elke deel
nemer elke maand zijn of haar inleg.
“Als je ziek wordt, krijg je een schen
king uit het broodfonds. Hoe hoger
je maandelijkse inleg is, hoe hoger
je maandelijkse schenking is als je

ziek wordt.” De inleg blijft eigendom
van de deelnemer. Als die op enig
moment uitstapt, wordt het bedrag
dat op de persoonlijke broodfonds
rekening staat terug. Ondernemers
uit alle branches kunnen zich bij
zo’n broodfonds aansluiten, zowel
zzp’ers, zelfstandigen met perso
neel, vennoten van een VOF, maten
in een maatschap als directeurengrootaandeelhouders van een bv.
De informatiebijeenkomst
bij De Houbereij in Panningen
op woensdag 10 april begint om
20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan
via maartenpijnenborgh@gmail.com

Bibliotheek Panningen

Workshop
over LinkedIn
Het is de vierde keer dat de Goede
Doelen Week (GDW) tegelijkertijd
in alle elf dorpen van de gemeente
plaatsvindt. Het is de vervanger van
de vele collectes waarvoor collectan
ten voorheen apart langs de deuren
kwamen. “De vrijwilliger komt de
envelop ophalen die iedereen enkele
dagen daarvoor op de deurmat heeft
gevonden”, aldus de organisatie.
“Natuurlijk hopen we dat de mensen
een goed gevulde envelop in de col

lectebus stoppen. Het gaat tenslotte
niet om één collecte, maar om een
grote actie voor veel goede doelen
tegelijk.”
De gang van zaken verschilt per
dorp, omdat er in iedere kern een
eigen organisatiecomité is. Zo zijn er
dorpen waar het mogelijk is om met
een machtiging te betalen. “Zelf geld
overmaken naar het banknummer van
de plaatselijke Goede Doelen-stichting
kan natuurlijk ook”, aldus de organisa

tie. “In de envelop die iedereen krijgt
zit, naast het invulformulier met alle
deelnemende goede doelen, ook een
brief met uitleg.”
Mocht er niemand thuis zijn,
komen de collectanten één of twee
dagen later nogmaals aan de deur.
Het geld wordt zo snel mogelijk
geteld, dat wordt eveneens door vrij
willigers gedaan, en totaalopbrengst
en die per dorp worden vervolgens
ook bekendgemaakt.

Bibliotheek Panningen houdt op zaterdag 6 april een workshop
over het digitale netwerk LinkedIn. Op het netwerk zijn onder meer
vacatures te vinden, maar het is ook mogelijk voor werkgevers om
mensen te zoeken.
Om gevonden te worden, is een
goed profiel nodig, aldus de bieb.
“Een sterk LinkedIn-profiel vergroot
je kansen op de arbeidsmarkt”,
schrijft de bibliotheek over de work
shop. De workshop wordt gegeven
op zaterdag 6 april in de bibliotheek
in het Huis van de Gemeente in

Panningen en duurt ongeveer twee
uur. Deelnemers kunnen een eigen
laptop meenemen of gebruik maken
van publiekscomputers van de bieb.
Kijk voor meer informatie op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
of mail voor meer informatie naar
info@debibliotheekmaasenpeel.nl
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Limburgs kampioenschap meerkamp en toestel

Gouden medailles turnsters Peel en Maas
Door: sportclub Pareja, P. Deijkers, Suzanne Teeuwen, Heidi Janssen-Verhaeg en Roel Boots
Verschillende jonge turnsters uit onder andere Koningslust, Kessel en Panningen deden zaterdag 30 en
zondag 31 maart mee met de Limburgse kampioenschappen turnen in Weert. Er gingen meerdere gouden
medailles mee naar Peel en Maas.

werd op balk derde en brug zevende.
Linda Verboeket (senior div 2) werd op
brug Limburgs kampioen, op sprong
zesde en balk vijfde.
Ten slotte deed ook Pippa Boots van
Pareja, uitkomend voor RTC Limburg,
met de meerkampfinale mee in de
klasse pupil 1 N1. Ze behaalde een
derde plaats na een val op balk. Grote
zus Lieve (junior div 3) turnde een sta
biele wedstrijd en werd zevende. Bij
de toestelfinales haalde Pippa brons op
brug en balk, zilver op sprong en goud
op de vloer.
De 11-jarige Doortje Deijkers uit

Koningslust, uitkomend voor turnver
eniging Jan van Weert in Weert, werd
Limburgs kampioen meerkamp in de
klasse jeugd 1 N2. Doortje behaalde de
eerste plaats op balk en brug. Tijdens
de toestelfinales behaalde ze nog een
bronzen, een zilveren en twee gouden
medailles.
De Heldense Inge Janssen (13)
kwam tijdens de meerkampfinale
0,3 punt tekort voor de winst op brug,
balk, vloer en sprong, maar haalde
wel een zilveren medaille. Bij de toe
stelfinales haalde ze vier keer goud en
dus vier keer de Limburgse titel.

Heren Olympia ten
onder tegen Bedovo
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Waar de heren van VC Olympia uit Panningen een week eerder
verrassend wonnen van de nummer twee Bedovo, waren de rollen op
zaterdag 30 maart omgekeerd. In eigen huis was de ploeg uit Beek en
Donk met 4-0 te sterk voor de Panningenaren.

Inge Janssen tijdens de Limburgse kampioenschappen
Fleur Coppers van Pareja, uitko
mend voor RTC Limburg, turnde de
toestelfinales op niveau pupil 1 N1.
Ze werd Limburgs kampioen op brug
en behaalde geen medaille op de
balk, omdat haar blessure haar par
ten speelde en ze enkele vallen moest
incasseren.
Van Pareja haalde Gielke Verhaeg
(pupil 1 N3) het hoogste brugpunt
en op de andere toestellen turnde ze

de sterren van de hemel, wat werd
beloond met een tweede plaats. Linda
Verboeket (senioren div 2) kreeg
ook het hoogste brugpunt en de titel
Limburgs kampioen.
Bij de toestelfinales behaalde Meike
Koopmans (instap N2) brons op balk en
vloer. Op brug werd ze vierde en sprong
zevende. Gielke Verhaeg (pupil 1 N3)
behaalde brons op sprong en brug en
op balk een vijfde plaats. Fleur Sillekens

(pupil 1 N3) behaalde brons op brug.
Op sprong werd ze vijfde. Tessa Deckers
(jeugd div 3) werd op vloer Limburgs
kampioen, Lieve Boots (junior div 3)
werd op brug achtste en Niki Meerts
(junior div 3) werd op vloer vierde.
Meike Thijssen (pupil 2 N3) werd
op sprong Limburgs kampioen, Esmae
Bos (jeugd N4) werd op sprong tweede,
op brug zesde, op balk achtste en vloer
zevende. Tessie Peeters (jeugd N4)

Vanaf het begin was duidelijk dat
Bedovo revanche wilde nemen en bij
de heren van Olympia ontbrak de wil
en overtuiging om nogmaals voor een
stunt te zorgen. Daar waar vorige week
Olympia begon met een ijzersterke
serve, was het Bedovo deze keer met
een lastige service. De passfouten
stapelden zich op aan Olympia-zijde
en de ploeg kwam zo geen moment
aan aanvallen toe. Mede door fou
ten van de thuisploeg kwamen de
Panningenaren op het scorebord, maar
in de eerste set scoorden ze zelf nau
welijks punten. Bedovo kwam zo op
een 1-0 voorsprong. Ook in het vervolg

van de wedstrijd kwam Olympia niet in
de flow van een week eerder. De kop
jes bleven hangen en de overtuiging
ontbrak om het de thuisploeg lastig te
maken. Veel eigen fouten werden met
een afgestraft. Op de momenten dat
de Panningenaren in scoringspositie
kwamen, werden de gecreëerde kan
sen als cadeautjes uitgedeeld aan de
thuisploeg. Een paar keer kon het team
zich vastbijten in de rally en zo enkele
punten op rij scoren. Echter, het gat
met Bedovo was steeds te groot om te
overbruggen. Met drie keer 25-17 in de
overige sets nam de thuisploeg een
voudig revanche op Olympia.

Derde uitzege op rij
DORPSONDERSTEUNER PANNINGEN voor Grashoek
Vacature

De gemeenschap Panningen timmert aan haar toekomst. Er is een stichting opgericht die gaat werken
aan integrale ondersteuning t.a.v. welzijn en zorg. De Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen
(Stichting BWIP) werkt hiervoor projecten uit en zoekt voor ondersteuning een Professionele Dorpsondersteuner.
Functie-inhoud:
De dorpsondersteuner is de verbindende schakel in het
dorp tussen de bewoners en professionals en werkt samen
met Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen,
dorpsontmoeting, ouderenadviseur, Verenigingen, Stichtingen,
Gemeente en initiatiefgroepen.
De dorpsondersteuner zal het eerste (halve) jaar voornamelijk
werkzaam zijn voor het mede-uitvoeren en implementeren
van het pilot project “Hulp in de huishouding” in de kern
Panningen. Daarnaast is signaleren van noodzaak van
ondersteuning van inwoners een belangrijke taak.
Functie-eisen:
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een netwerkbouwer
die samen met de stichting en inwoners wil werken aan
een leefbaar en toekomstbestendig Panningen. Daarvoor is
de dorpsondersteuner goed op de hoogte van zaken die in
Panningen spelen en kent mogelijk veel inwoners van Panningen.
De dorpsondersteuner heeft een proactieve houding, kan goed
luisteren en verbinden en weet de vraag achter de vraag te
ontdekken. Deze baan is vooral geschikt voor mensen die een
nieuwe weg willen ontdekken in zorg en ondersteuning. Kennis
van WMO, PGB, Zorg in Natura is een pré.

Minimaal vereist is een afgeronde relevante
MBO- of HBO- opleiding, met 10 jaar werkervaring
Overige gegevens:
Het werkverband wordt aangegaan met Vorkmeer
per 1 september 2019, of zo snel als mogelijk
Omvang werkzaamheden is 16,5 uren per week.
De CAO welzijn schaal 6 is van toepassing
In eerste instantie betreft het een jaarcontract.
Sollicitaties tot uiterlijk 19 april 2019, bij voorkeur per mail.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 mei 2019 in de
avonduren in Gemeenschapshuis in Kepel.
Voor meer informatie over de inhoud of voor het doen van
een sollicitatie kun je contact opnemen met de voorzitter van
de stichting:
Dhr. Piet van Montfort
Schout van der Kelenstraat 6
5981 EG Panningen
E pietvanmontfort@home.nl
T 06 20 91 90 93

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen | WMG Janssen | Roggelseweg 39A2 | 5988 BN Helden

Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Weer heeft het eerste herenteam van SV Grashoek een uitwedstrijd
gewonnen. Op sportpark Bos en Heide in Wellerlooi werd het op zondag
31 maart tegen RESIA 2-0, één van de betere tegenstanders in de 5e
klasse D. Voor deze partij stond de oranje ploeg slechts met 2 punten
minder een treetje lager op de ranglijst.
In het eerste half uur was het een
op en neer gaande partij met Grashoek
aanvallend wat meer actief. Over het
veld stond wat wind, waardoor de
passing wel eens werd beïnvloed.
Er ontstonden ook geen grote kansen,
omdat beide verdedigingen met hun
doelmannen aan het hoofd de baas
waren. In het defensieve blok van
Grashoek speelde de 18-jarige Tjerk
van Sleeuwen een uitstekende wed
strijd. Na een half uur kwam de partij
echt op stoom. Resia drong Grashoek
terug voor eigen doel. De jonge spits
Tim Michiels, die al zestien keer had
gescoord, werd goed aan banden
gelegd. Meer dan drie hoekschop
pen leverde het de thuisclub niet op.
Na 37 minuten werd de score geopend.
En wel door Grashoek. De geelzwarten
hebben nog in elke wedstrijd minimaal
één keer gescoord. Na een afgeslagen

aanval volgde een snelle counter van
de gasten. RESIA-doelman Roy Elbers
kon nog redden door een hard schot
tot hoekschop te verwerken. Die werd
genomen door Erwin Pijnenburg en
de opgekomen Joeri Rijs stond op de
juiste plek om de bal in te tikken, 0-1.
Nog voor de rust in de 42e minuut
werd de score verdubbeld. Na een
assist van Chris Hunnekens kopte Bas
Gloudemans nummer twee in het net
0-2.Na de pauze kreeg Grashoek in de
48e minuut een riante kans om verder
uit te lopen. Chris Hunnekens kon in
zijn eentje op het RESIA-doel afgaan,
maar strandde op de sluitpost. In het
verdere deel van de tweede helft
koesterde Grashoek de voorsprong.
Een kort voor tijd onterecht afge
keurd doelpunt van Chris Hunnekens
kon daar niets meer aan veranderen.
De eindstand was 0-2.
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Droomdebuut Yannick Muijsenberg

Maasbree uit onderste
regionen door zege
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
‘s Morgens liep hij nog de Venloop. ’s Middags maakte hij zijn debuut in het vaandelteam van MVC’19 uit
Maasbree met een doelpunt. Dat overkwam Yannick Muijsenberg zondag 31 maart. Door de 3-1 zege op
Melderslo heeft Maasbree afstand genomen van de onderste regionen. De Maasbreese ploeg staat nu zesde.
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Vrouw slaat aanvoerder

Wedstrijd Panningen
gestaakt na opstootje
Door Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste team van SV Panningen was goed op weg in de thuiswedstrijd tegen EMS uit Roermond op zondag 31 maart. Na een rode
kaart voor de uitploeg in de 21e minuut ontstond er een opstootje,
waarna een vrouw het veld inliep en aanvoerder Remco Litjens sloeg.
Scheidsrechter Dylan Verstappen besliste vervolgens om het duel te
staken, hoewel de gemoederen bedaard leken.
Meteen in de 2e minuut ontstond
het eerste en ook het enige gevaar
lijke moment voor het Panningse doel.
Slecht uitverdedigen van Panningse
zijde leidde tot een vrije trap voor
EMS op de rand van het strafschop
gebied. Die werd geblokt, maar de
rebound werd kiezelhard ingeschoten
door Dennis Muratovic. Gelukkig voor
de groenwitten stond doelman Jordy
Nelissen op de goede plek.
In de 9e minuut kwam
Panningen op voorsprong. Joey
Bodde kogelde vanaf 20 meter met
zijn linkerbeen de 1-0 achter EMSdoelman Frans Smits. Panningen
dicteerde vervolgens het spel en
het wachten was op de uitbouw
van de voorsprong. Dat gebeurde
echter niet, want na 21 minuten

staakte arbiter Verstappen de wed
strijd. Een speler van EMS kreeg
rood, waarna een opstootje ontstond
op het veld. Een vrouw kwam het
veld op en sloeg aanvoerder Remco
Litjens.
De vrouw liep vervolgens van
het veld af en nam weer in het
publiek plaats.
Na het incident leken de gemoe
deren weer bedaard te zijn, maar
volgens scheidsrechter Verstappen
was doorspelen geen optie. Hij kon
de veiligheid van de spelers op het
veld niet meer garanderen. De regels
van de KNVB schrijven voor dat in
zo’n geval de wedstrijd dient te wor
den gestaakt. Echter, een afkoelings
periode zou meer op zijn plaats zijn
geweest.

Joris Timmermans scoorde de openingstreffer in Melderslo
(Foto Math Geurts Fotografie)

In de warming-up haakte Job
Peeters met hamstringklachten af.
Erik Schoof nam zijn plaats over in de
defensie. MVC’19 begon met de juiste
instelling aan de wedstrijd. Goed en
vroeg storen, de duels winnen en spel
maker Bart Verheijen aan de ketting
leggen met ruimte- en mandekking.
Op het winderige sportpark hielden
beide ploegen elkaar goed in even
wicht, al kreeg MVC de betere kansen.
Mike Peeters had pech met zijn
inzet, die fraai werd gestopt door
Keeper Bart van Westerveld, ter
wijl Clim Moonen zijn inzet gekeerd
zag worden op de lijn door een ver
dediger van de thuisclub. Melderslo

stichtte ook wel eens gevaar, maar
de MVC-defensie gaf weinig kansen
weg. De leiding van de MVC-defensie
was in goede handen van Paul van
den Kerkhof. Ook de overige verdedi
gers kweten zich goed van hun taak.
Op het middenveld waren Rodey
Berben, Clim Moonen en Daan Peters
gedisciplineerd bezig. Aanvallend
mochten Joris Timmermans, Ron van
den Kerkhof en Mike Peeters voor de
volle winst gaan.
Na de pauze kreeg Maasbree echt
de overhand. Het duurde echter tot
de 70e minuut voordat MVC’19 ver
diend op voorsprong kwam. Na een
aanval over vele schijven gaf Frank

Haenen een uitstekende voorzet,
die fraai werd afgewerkt door Joris
Timmermans. In de 76e minuut
leverde Frank Haenen de assist aan
Ron van den Kerkhof die uitste
kend inkopte. De 2-0 voorsprong gaf
MVC’19 vertrouwen. Toen Melderslo
een terechte penalty kreeg, bracht
Bart Theeuwen even de spanning
terug. Inmiddels waren Jaap Bruijnen,
Bart Crienen en debutant Yannick
Muijsenberg ingevallen. De frank en
vrij spelende Yannick Muijsenberg
kreeg in de 92e minuut een grote
kans. Zijn droge knal bezorgde MVC’19
de verdiende zege op het dapper strij
dend Melderslo.

Nummers twee en drie derde klasse C

Helden vergeet volle buit
mee te nemen
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
De nummers twee en drie van de derde klasse C stonden zondag 31 maart tegenover elkaar. In Liessel trof
VV Helden de ploeg waarvan het twee jaar geleden de strijd om promotie naar dezelfde derde klasse verloor.
Dat de teams elkaar niet heel veel ontlopen, was terug te zien op het veld en in de uitslag. Beide teams deelden
de punten, 1-1, en daar baalden de Heldenaren na afloop nog het meest van.
Helden begon goed aan het duel
en had in het begin van de eerste
helft een licht overwicht op de gasthe
ren die vooral loerden op de counter.
Naarmate de eerste helft vorderde,
nam Liessel het heft wat meer terug
in handen, waardoor de eerste helft
gelijk op ging. Grote kansen waren
echter schaars, waardoor niemand
verbaasd was dat er met de brilstand
werd gerust.
Na de rust kwam Helden opnieuw
sterk uit de startblokken en beloonde
de aanvalsdrang na een kwartier
spelen. Mike van Lier kwam na een

zelf-opgezette combinatie vrij in het
vijandelijke strafschopgebied en wist
vervolgens de invallende doelman
Van Loon te passeren. Na deze voor
sprong van de blauwhemden moest
Liessel wat meer uit de schulp krui
pen. Veel kansen wist Liessel echter
niet te creëren.

Slecht uitverdedigen
Aan de andere kant verzuimde
Helden nog wat mogelijkheden om
de extra weggegeven ruimte om te
zetten in de beslissende 0-2, waar
door het lang bij die ene treffer leek te

blijven. Door een slecht uitverdedigde
bal van Gilian de Bruijn kreeg Rens
van Leunen echter plots de mogelijk
heid om door te stomen richting het
Heldense doel. De rechtsachter wist
wel raad met deze aangeboden kans
en schoot drie minuten voor het einde
de gelijkmaker binnen.
Na de gelijkmakende treffer was
er nog te weinig tijd over voor beide
ploegen om alsnog aan het langste
eind te trekken, waardoor de pun
ten gedeeld werden. Helden ziet door
dit gelijke spel SC Helmondia langszij
komen.

ADVERTENTIE W E E K
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Eén-na-laatste thuiswedstrijd

Vijf punten voor volleybalsters Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de één-na-laatste thuiswedstrijd van het seizoen op vrijdag
29 maart moesten de dames van VC Grashoek zelf de uitdaging zoeken.
Tegenstander Fortutas was al gedegradeerd en kon alleen op vrijdag,
in plaats van zaterdag, een team bij elkaar krijgen. De Grashoekse
dames sloegen met verve in hun missie en wonnen met 4-0.
De openingsset gaf de ver
houdingen goed weer. Met 25-5
werd deze gewonnen door de
thuisploeg. Met wat positie wis
selingen en eigen opdrachten in
het team werden patronen door
broken en moesten de dames op
zoek naar afwisseling. In combi
natie met wat concentratieverlies,
wat meer dan logisch is, werd
de volgende set er een met een
draaglijkere setstand van 25-19.

Sterk bezette toernooi

Judotoernooi in Geldrop
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub Helden deed op zondag 31 maart mee aan het sterk bezette toernooi in Geldrop. Ryan Dielissen
judode super en haalde na drie winstpartijen met onder andere een schitterende uchi-mata de finale. Die ging
verloren, maar hij werd beloond voor zijn goede judo met een zilveren medaille. Er werden nog verschillende
andere medailles behaald.

In de derde set werd weer even
gas gegeven en die werd dan ook
met 25-15 gewonnen. Het was af
en toe gênant, maar het was niet
anders. Zelf de motivatie zoeken
om de winst te pakken en een
plek te stijgen op de ranglijst was
de opdracht en het resultaat van
de wedstrijd. Grashoek deed wat
het moest doen en pakte ook de
laatste set en daarmee plek 7 op
de ranglijst.

Oersaai

Deceptie voor
machteloos Kessel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging Kessel
Voor de hoofdmacht van VV Kessel zou zondag 31 maart de dag
moeten zijn waarop revanche zou worden genomen op Roggel.
Het 90 minuten durende oersaaie schouwspel eindigde in een deceptie
voor de roodhemden. Op het eigen sportpark De Roode Egge verloor een
machteloos Kessel met 0-1 van angstgegner Roggel.
Oefenmeester Paulissen was
genoodzaakt het basiselftal op de
schop te gooien vanwege schorsin
gen voor doelman Wouter Allard en
verdediger Stan Peeters en de bles
sure van middenvelder Mike Verlaak.

Veel overtredingen
van Roggel
Kessel begon vurig aan de wed
strijd, maar goed veldspel was in
geen velden of wegen te bekennen.
Roggel was ook niet de betere van
het spel. Noemenswaardige kan
sen waren er dan ook niet. Net zoals
in de uitwedstrijd werden Kesselse
pogingen tot het opzetten van een
aanval keer op keer afgeweerd mid
dels het maken van overtredingen
door de Roggelse defensie. Voor
rust wist Roggel zelfs op voorsprong
te komen. De zoveelste gevaarlijke
standaardsituatie werd omgezet
tot doelpunt. Net zoals een week
eerder werd onoplettendheid bij
een Roggelse hoekschop afgestraft.
Lex Hoevers kon namens Roggel
vogelvrij de bal binnenknikken bij

de tweede paal. Een 0-1 voorsprong
voor de gasten uit Leudal.
Tijdens de thee besloot
oefenmeester Paulissen zijn elftal
wéér om te gooien. Ook dit had
geen effect op de wedstrijd.
Een machteloos Kessel creëerde
gewoonweg helemaal niks. In de
absolute slotfase kreeg Kessel nog
een kansje op een doelpunt, waar
de roodhemden helemaal geen
recht op hadden. Maar die kon de
stand niet gelijk trekken. Kessel zou
wederom duur puntverlies leiden.
Tot overmaat van ramp zag Kessel
nog twee vaste krachten uitvallen
in de tweede helft door een
gescheurde enkelband en een
hamstringkwetsuur.

Duur puntverlies
Zo stapelen de personele proble
men zich op voor VV Kessel. En dat
met het loodzware programma van
de komende weken in het vooruit
zicht. De titelkansen voor Kessel lij
ken definitief verspeeld, dus de focus
kan voorlopig op het behoud van de
tweede plek op de ranglijst.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Ryan Dielissen werd tweede
Ook Lucas Colbers had een top
dag en haalde met drie schitte
rende ippons overtuigend de finale.
Deze ging verloren, maar ook een
tweede plek voor hem. Daisy van Os,
Djow Joris en Barbara Konings waren
oppermachtig in hun poules en pak

ten overtuigend het goud. Ook Aron
Theunissen was de beste in zijn poule
en pakte met een ippon in de finale
het goud.
Zilveren medailles waren er
verder nog voor Marlouk Colbers,
Fleur van Sundert, Jarno Hoenson en

Joris Verstappen. Bronzen medail
les waren er voor Lieke Verstappen,
Brent Schuijers, Owen van Dijk, Dennis
Nowakowski en Sten Luijten. De ove
rige judoka’s pakten een aantal wed
strijden, maar konden net niet het
podium halen.

Zwak BEVO onderuit
in Reuver
Door: Guido Theunissen, voetbalvereniging VV BEVO
Mede dankzij een goede keeper bij tegenstander Reuver, wist het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe
geen potten te breken in de uitwedstrijd. De thuisploeg zegevierde met 3-0.
Na 5 minuten was het al duide
lijk hoe Reuver zou gaan voetballen.
De BEVO-mannen mochten het spel
maken en Reuver speelde op de coun
ter. Dit resulteerde na 5 minuten al in
een reuzekans voor Reuver. De snelle
Reuver-spits kwam één-op-één met
doelman Nick Steeghs. Hij wist de
spits voldoende naar de buitenkant te
drijven, waarna de hoek te lastig werd
voor hem.
Na 13 minuten spelen was daar de
eerste speldenprik van BEVO via een
voorzet van Roger Gielen. Sam van Rijt
kreeg echter niet genoeg kracht achter
de kopbal. Na 16 minuten volgde de

eerste grote kans van BEVO. Na een
goede loopactie van Kevin Vossen en
een prachtpass van Eric Minten op Kris
Hermans, schoot die laatste de bal nipt
over. Enkele minuten later was het
wel raak aan de andere kant. Op het
middenveld werd de bal verloren en
de bal werd over Nick Steeghs heen
geschoten. Een prachtige goal en 1-0.
Na een kleine 40 minuten spelen
werd de bal opnieuw op het midden
veld verspeeld, waarna Reuver met
succes kon counteren. De bal werd in de
lange hoek naast doelman Nick Steeghs
geschoten, 2-0. Na 40 minuten kwam
de bal via Eric Minten bij Sam van Rijt.

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

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

Voor al uw tuin- en bouwhout

Die schoot de bal hard tussen de palen,
maar op een of andere manier kreeg
de keeper zijn lichaam er nog net vol
doende achter. Een doelman die veel
ballen tegenhield. In de tweede helft
was het opnieuw BEVO dat het balbezit
had en tot vele speldenprikken kwam,
maar er was niemand bij machte om
de bal over de doellijn te krijgen. Mede
door een uitstekende keeper aan de
zijde van Reuver. In de laatste minuten
was het Reuver dat er nog een aan
tal keren gevaarlijk uitkwam, nadat
BEVO alles op alles zette. De bal ging,
terecht, op de stip en zo kwam de 3-0
eindstand op het bord.

nu

10%

uw gordijnen weer korting*
schoon en fris

Geef krimp
geen kans!

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

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen
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Handboogweekend
in Koningslust
Handboogverenigingen De Indianen uit Koningslust en OVU uit
Grashoek houden op zaterdag 6 en zondag 7 april voor de negende keer
hun veldwedstrijd in bosgebied De Zandkoning. Twee dagen lang
proberen zo’n honderd schutters de doelen te raken in de buiten-wedstrijd van de twee verenigingen.
De schutters zijn afkomstig uit
Nederland, Duitsland en België.
Een veldwedstrijd (of Field-wedstrijd)
wordt verschoten in en rondom bos
sen. Er zijn 24 doelen die door de
deelnemers geraakt moeten worden.
De afstand naar de doelen verschilt
van 5 tot 60 meter. Er wordt gescho
ten op vier verschillende blazoenen
die een score hebben tussen de 1 en
6 punten. De doelen zijn op plekken
neergezet waarbij het lastig is ze te
raken vanwege lichtinval, wind en
de plaats van schieten. Ook weten de
schutters de afstand tot het doel niet.
De deelnemers moeten er zelf achter
komen hoe ver het doel weg is.
De schutters verzamelen zich
zaterdag om 09.45 uur in bosgebied

De Zandkoning. Daar worden de
groepen bekendgemaakt. Per doel
starten vier schutters. Rond 10.15 uur
begint de wedstrijd. De organisatie
hoopt dat iedereen rond 16.30 uur
binnen is. Vervolgens worden alle
doelen verplaatst, zodat op zondag
de deelnemers een ander parcours
voorgeschoteld krijgen. Op zondag
begint de wedstrijd om 09.15 uur en
de organisatie hoopt dat iedereen
om 16.30 uur klaar is.
De organisatie hoopt dat zoveel
mogelijk inwoners uit de gemeente
een kijkje komen nemen bij het
handboogschieten. Het begin van
het parcours ligt in bosgebied
De Zandkoning. De toegang is nabij
De Koningstraat 84 in Koningslust.

Atletiek Helden

Veel persoonlijke
records bij Venloop
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De veertiende Venloop op zondag 31 maart is voor Atletiek Helden succesvol verlopen. Na de hele winter
getraind te hebben onder niet altijd ideale omstandigheden, was het dan eindelijk zo ver. Op de halve marathon
had Atletiek Helden 21 atleten aan de start staan (in totaal bijna 9.000), op de 10 kilometer 13 (in totaal bijna
6.000), op de 5 kilometer 5 (in totaal bijna 2.000) en op de 1 kilometer jeugd 1 deelnemer.

Beugelaars Maasbree
spelen zich veilig
Door: Wim Grommen, beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers heeft op vrijdag 29 maart haar
plekje in de Lotto Ereklasse voor volgend seizoen veiliggesteld. Er werd
uit bij Sevenum gewonnen met 4-1 door de Maasbreenaren. Daardoor is
de Maasbreese ploeg veilig en degradeert het Sevenumse team.
In de wedstrijd tegen Sevenum
startte Jo Hendrix uitstekend en gaf
hij zijn teamgenoten een goed voor
beeld. Met uiterste precisie en zonder
veel risico bracht hij de eerste par
tij tegen Jan Verheijen op zijn naam,
22-30. In de tweede partij speelde
Hem Hendrix tegen Geert Versteegen.

Foutje permitteren
Na een aarzelend begin raakt
Hem op stoom en geeft zijn tegen
stander geen kans. Hij kon zich zelfs
een foutje permitteren zonder in de
problemen te komen, 24-30. In de
derde partij speelde Jac Lintjens
tegen Piet Joppen. Jac verkeert in
goede vorm de laatste weken en ook
hij gaf zijn tegenstander geen enkele
kans. Jac nam steeds het initiatief

en Piet liep mismoedig achter de
feiten aan. Dankzij de 22-30 uitslag
was de overwinning binnen. In de
vierde partij speelde Koos van Lier
tegen Wim Janssen. Koos raakte op
achterstand tegen de ervaren spe
ler. Even leek Koos terug te komen
na een foutje van de tegenstander,
maar Koos koos geen succesvolle
oplossing. De plakkerige bovenbalk
en ongelukkige situaties achtervolg
den Koos. Met 30-22 moest hij het
onderspit delven. In de laatste partij
speelde Wim Grommen tegen Thij
Verheijen. Bij de start van de partij
leek Wim even in moeilijkheden te
komen, maar dit werd netjes opge
lost. Wim strafte enkele foutjes van
Thij af en kwam zonder kleerscheu
ren uit de partij, 24-30.

Met een ideale temperatuur, maar
met op de terugweg wind tegen, wer
den er mooie tijden gelopen op de
halve marathon. Roel, Soon, Anouk,
Chantal en Mandy liepen allen een
dik persoonlijk record. Tevens gold

de halve marathon als Nederlands
kampioenschap waaraan Ron
Spreeuwenberg (50e bij MSen), Wim
Janssen (4e M55), Hans Peeters (9e
M55), Wiel van Lier (5e M65) en Wim
Ebisch (7e M65) hebben deelgenomen.

Ook op de 10, 5 en 1 kilometer werd
goed gepresteerd, waardoor iedereen
met een tevreden gevoel huiswaarts
kon keren na een vermoeiende dag.
Nu rest alleen nog goed herstellen van
alle zware inspanningen.

Zondag
7
april
Meijel-Grashoek-Helenaveen

11.00 – 16.00

Thuisnederlaag
Kesselse beugelaars
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van OVU uit Kessel zijn er vrijdag 29 maart wederom
niet in geslaagd voor de tweede keer op rij een wedstrijd te winnen.
Hegelsom was met 3-2 te sterk voor de gastploeg uit Kessel.
Roy Dorssers mocht de spits af
bijten. Tot 14-14 ging het gelijk op.
Roy kreeg vervolgens een bal net
niet onder geslagen, waardoor hij
achter kwam te staan. Die achter
stand wist hij niet meer weg te poet
sen. Bij Bas Ottenheim als tweede
kon het beide kanten op, maar zijn
tegenstander ging met de winst aan
de haal. Roel Ottenheim speelde ver

volgens ook een gelijkopgaande par
tij, kwam op achterstand, maar wist
met zeer goed spel het punt toch
binnen te halen. In de laatste twee
partijen waren er duidelijke win
naars. In de wedstrijd van Hay Jacobs
ging het punt naar Hegelsom (22-30)
en Eric Kleynen wist overtuigend (3020) te winnen en sleepte het tweede
punt binnen voor Kessel.

Kom kijken,
ruiken, proeven
én genieten!
KOM IN DE KAS
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE STERSPONSOREN:

Deelnemende bedrijven:
De Peelkant Meijel
Levels Biofruit Meijel
Multigrow Grashoek
Boomkwekerij Klimplant Grashoek
Aardbeienkwekerij Penninx Helenaveen

Kijk voor meer informatie op: www.komindekaslimburg.nl en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg
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Vijf ploegen onder zich

PSV De Cavalier

Springruiters behalen
zilver en brons
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Drie ruiters van PSV De Cavaliers uit Panningen deden zaterdag
30 en zondag 31 maart mee met het Nederlands kampioenschap
springen en springwedstrijden in Asten en De Mortel. Daar werden een
zilveren en twee bronzen medailles behaald.
Luc van Horen nam met zijn paard
High Fidelity deel aan het NK springen
in Ermelo in de klasse M. Daar wist
hij de zilveren medaille te behalen.
Janine Maassen sprong met Hevade in

Asten. Zij behaalde een derde prijs in
de klasse L. Jessica Maassen reisde op
zondag af naar De Mortel en wist met
Bockmann’s Punto een derde prijs te
behalen in de klasse D-L.

Dames Olympia bijna
zeker van handhaving
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen heeft zich op zaterdag 30 maart vrijwel verzekerd van
handhaving in de eerste divisie. Thuis tegen Inter Rijswijk werd met 3-1 gewonnen. Daardoor staat Olympia nu
zevende met vijf ploegen onder zich.
De eerste en de tweede set speel
den de dames voornamelijk met
vlagen goed. Er ontstond een grote
achterstand, die door een goede ser
vicereeks op het einde van de set
omgebogen kon worden in set winst.
De tweede set gaf hetzelfde beeld als
de eerste. Constant keken de dames
van VC Olympia tegen een achterstand
aan. Dezelfde inhaalslag als in de eer

ste set lukte niet, waardoor deze set
naar de gasten uit Rijswijk ging.
Vanaf de derde set begonnen
de dames met een andere mind
set. Er werden minder persoon
lijke fouten gemaakt. Dames 1 van
Olympia liet Rijswijk toch erg dicht
bij komen, maar wist precies op het
goede moment de set te kantelen.
Hierdoor werd ook deze set gewonnen

met 28-26. De laatste set lukte alles
bij de dames. Ook liet Inter Rijswijk na
het verlies van de derde set de moed
zakken. Er waren heel veel mooie
lange rally’s die de Panningnaren wis
ten te winnen. Door de vechtlust en
het enthousiasme kwamen de dames
op grote voorsprong en wonnen de set
uiteindelijk met 25-17 en de wedstrijd
met 3-1.

GEVRAAGD:
Blacklight VolleyPong
SCHOLIEREN/STUDENTEN
die ons enthousiaste team willen komen versterken
op de zaterdagen en in de vakanties met het
oogsten/verpakken van onze komkommers.
Wij bieden een goed salaris, gezellige sfeer
en variabel in te vullen werktijden, jaarrond.

HEB JE INTERESSE? • BEL 06 22 50 59 77
KORTE HEI B.V. | KORTE HEIDE 18 | 5993 NX MAASBREE

Wereldprimeur
voor VV Tupos uit Baarlo
Volleybalvereniging VV Tupos uit Baarlo heeft naar eigen zeggen een wereldprimeur tijdens het Blacklight
Volleyball toernooi in het Paasweekend. De club introduceert dan de nieuwe spelvorm Blacklight VolleyPong.
Het spel is een variant op het onder jeugd populaire beerpong, maar dan met containers en een volleybalnet in
het midden.
Bij beerpong is het de bedoeling
om met tafeltennisballetjes in een plas
tic beker aan de overkant van de tafel
te gooien. Zodra er raak gegooid wordt,
moet de inhoud van de beker opge
dronken worden en verwijderd worden
van het speelveld. In de nieuwe variant
van Tupos, het Blacklight VolleyPong,
staan twee teams tegenover elkaar op

een volleybalveld. Op iedere speelhelft
staan zes gemarkeerde containerbak
ken in een driehoeksopstelling. Een flu
orescerende volleybal moet door de
teams in één van de containers aan
de andere kant van het net worden
gespeeld. Als dat lukt, gaat de con
tainer dicht. Het team met de meest
geraakte containers wint. Naast het

nieuwe spel, blijft ook het traditionele
Blacklight Volleyball gespeeld worden
op Eerste Paasdag zondag 21 april.
Het geheel vindt plaats in sporthal
De Kazing in Baarlo. Na afloop van het
volleyballen is er een feest in de sport
bar met dj Mauro Fuerte.
Kijk voor meer informatie over het
toernooi op www.vvtupos.nl

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Heftruckchauﬀeur
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons. Het bevoorraden
van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel
Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken
van champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Operator verpakking/
productie
Je beschikt over lbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken met de verpakkingsmachine. Tevens draag
je zorg voor de productie administratie. Werkzaamheden dienen uitgevoerd
te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende
onderneming, waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op
prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden.
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar administratie@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17 (Marc)

Brons voor Peelpush 6.1 bij NOJK
Gitte Janssen, Floor Janssen, Pien Lenders, Yentl Sonnemans en Yannah Janssen van volleybalvereniging VC Peelpush uit Meijel speelden op zaterdag 30 maart de finales van de Nederlandse Open
Jeugd Kampioenschappen in het Noord-Hollandse Wognum. Na een tweede plek in de poule, troffen
de meiden in de kruisfinales de nummer één van de andere poule. Dynamo Tubbergen bleek echter
te sterk. In de strijd om de derde plek werd vervolgens wel gewonnen van het Apeldoornse Dros
Alterno, waardoor het brons binnen was.
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Zorgcentrum Panningen

Dinsdagconferenties
Zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen organiseert drie dinsdagen op rij conferenties over zorg. De eerste was op dinsdag 2 april, op 9
en 16 april volgen de overige twee. De onderwerpen die dan aan bod
komen, zijn ‘Hoe blijf je in de zorg’ (9 april) en ‘Zin in zorg’ (16 april).
Tijdens de dinsdagconferentie kun
nen aanwezigen met elkaar in gesprek
gaan over het onderwerp onder lei
ding van een deskundige uit het werk
veld. Op 9 april is dat Jozien van der
Belt, specialist ouderengeneeskunde.

Vincent de Paul
Center Nederland
Een week later komt Koos van
Vugt, geestelijk verzorger en theo

loog, naar Panningen. Het zorgcen
trum organiseert de middagen in
samenwerking met Vincent de Paul
Center Nederland, een organisatie
voor sociale spiritualiteit.
De bijeenkomsten vinden telkens
plaats tussen 15.30 en 17.00 uur in
het zorgcentrum in Panningen. Er is
geen entree. Kijk voor meer infor
matie op www.vincentdepaul.nl
of neem contact op via
smeulensteen@vincentdepaul.nl

Schilderijen, vazen, vogelhuisjes

Lentemarkt in
De Fabriek

cultuur 21

Genealogie
Café in teken van DNA
Het Genealogie Café in Panningen staat op maandag 8 april in het teken van DNA-onderzoek in de familie
geschiedenis. Miljoenen mensen hebben al eens ooit een DNA-monster laten testen om zo achter de
familiegeschiedenis te komen. De avond wordt georganiseerd door het online historisch archief PeelenMaasNet.
Volgens de organisatie van
het café is er veel belangstelling
bij mensen om de geschiedenis
te ontrafelen die opgeslagen ligt
in ieders DNA. “Gecombineerd

met het traditionele onderzoek in
papieren bronnen kan een DNAmonster waardevolle informatie
opleveren”, aldus PeelenMaasNet.
Het Genealogie Café op maandag

8 april vindt plaats in de
bibliotheek van Panningen in het
Huis van de Gemeente en duurt
van 18.30 tot 20.30 uur. De toegang
is gratis.

Orgelproject ook naar
scholen toe
Orgelkring Peel en Maas is gestart met een nieuw project om kinderen kennis te laten maken met orgels.
Waar in 2017 nog schoolklassen op bezoek kwamen bij het orgel in de kapel van het klooster in Panningen,
gaat de vereniging nu ook naar de scholen toe. Groep 7 en 8 van basisschool De Kemp werden op donderdag
27 maart bezocht door orgelbouwer Wim Janssen om samen met de jeugd een klein orgeltje te bouwen.

Atelier De Fabriek in Maasbree houdt op zondag 14 april een lentemarkt. Tijdens de markt zijn spullen te zien die de gasten van de dagvoorziening voor ouderen gemaakt hebben door het jaar heen. Zo zijn
er onder meer schilderijen, vazen, vogelhuisjes en keramiek te vinden.
De Fabriek is een dagvoorziening
voor ouderen waar de gasten zelf
mogen beslissen wat ze gaan doen.
Zo is het mogelijk te schilderen,
knutselen of met de handen bezig
te zijn. De resultaten daarvan zijn

te zien op de lentemarkt die ook als
expositie dient. De markt en exposi
tie zijn te bezoeken tussen 14.00 en
16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.defabriekmaasbree.nl

Bibliotheek in Baarlo

Op de koffie bij
de bieb
De Bibliotheek Maas en Peel start maandag 15 april met een
nieuwe reeks bijeenkomsten onder de naam ‘Koffie met...’. De eerste
editie vindt plaats in de bibliotheek in Baarlo en Jan Wijnhoven van
Historische Werkgroep De Borcht Baarlo is te gast.
Met ‘Koffie met...’ wil de biblio
theek één keer per maand haar klan
ten op een vaste dag en een vast
tijdstip uitnodigen om samen aan
tafel te gaan en koffie te drinken.
Daarbij schuift steeds een gast aan
waarmee de bezoekers in gesprek
kunnen gaan. De bibliotheek in
MFC De Engelbewaarder in Baarlo

trapt de serie bijeenkomsten af op
maandag 15 april. Van 10.30 tot
11.30 uur kunnen bezoekers een
kopje koffie drinken met gast Jan
Wijnhoven, die iets kan vertellen
over de Kastelendag in Baarlo die op
paasmaandag 22 april plaatsvindt.
Aanmelden voor ‘Koffie met...’ is
niet nodig en deelname is gratis.

Tweede editie

Open Peel en Maas
Solistenconcours
Gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen is op zondag 7 april het
toneel voor de tweede editie van het Open Peel en Maas Solisten
concours. De organisatie is in handen van het comité Open Peel en Maas
Solistenconcours in samenwerking met fanfare St. Cecilia Helden.
Bijna veertig muzikanten
in diverse divisies geven optre
dens tijdens de dag. Het concours
in Panningen staat onder auspi
ciën van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen. Ook geldt het
toernooi als voorronde voor de Finale

Jonge Solisten. Belangstellenden
zijn vanaf 11.00 uur welkom in het
Panningse gemeenschapshuis om de
optredens te komen beluisteren. Het
volledige programma van de dag is
te bekijken en meer informatie is te
vinden op www.fanfarehelden.nl

De bedoeling van Orgelkring Peel
en Maas is om het scholenproject zo
breed mogelijk te maken. Het liefst
wil de kring langs alle groepen 4 tot
en met 8 op scholen in Peel en Maas
langsgaan of ze naar de kapel in
Panningen laten komen. “We heb
ben alle scholen aangeschreven”,
vertelt Jos Absil van de orgelkring.
“Maar bij sommige paste het nu
niet in het programma of ze heb
ben al iets lopen met betrekking tot
muziek. In Helden bij De Pas zijn we
al geweest, in het najaar gaan we
naar Beringe en er zijn meer scho
len geïnteresseerd. We hopen dat het
opgepakt wordt.”

Bredere kijk
op cultuur
Tijdens het project komt de
orgelkring met een aantal mensen
langs om samen met orgelbouwer
Wim Janssen, niet verrassend, een
doe-orgel te bouwen. Janssen was
veertig jaar werkzaam bij orgelbou
wer Verschueren in Heythuysen.
De kinderen zetten na een uitleg
zelf een doe-orgel in elkaar. “Die is
speciaal hiervoor gemaakt, zodat
kinderen hem op kunnen bouwen”,
aldus Absil. “Van verschillende kan
ten is al interesse getoond in de
doe-orgels. Verschueren is nu bezig
met het bouwen van meer van

dergelijke ‘orgelbouwpakketten’.
Het slaat wel aan.”
Het langsgaan bij scholen is vol
gens Absil niet alleen een muziek
project. “De kinderen leren ook
de techniek kennen van het orgel.
Bij De Pas in Helden viel ons project
zelfs onder het thema ‘creëren’. Het
is echt niet alleen muziek. Daarom
is het leuk als er ook een bezoek
gebracht wordt aan het ‘grote’ orgel
in de Panningse kapel. De Egchelse
leerlingen zijn vorige week daar
al langs geweest. Daar zien ze hoe
het bij een groot orgel in zijn werk
gaat. In de huidige tijd komt de
jeugd niet meer vanzelfsprekend in
contact met orgels. Met het project
willen we kennismaking realiseren
en de kinderen een bredere kijk op
onze cultuur bieden.”
Het is dan ook niet de bedoe
ling van de orgelkring om meer
orgelspelers te werven met het
project. “Als kinderen na ons pro
ject orgel willen gaan spelen, is dat
natuurlijk helemaal mooi. We wil
len echter vooral laten zien dat een
orgel geen duf instrument is en dat
er veel techniek schuil gaat achter
het geluid”, aldus Absil. “De kin
deren leren op deze manier over
de geschiedenis van het rijksmo
numentale orgel in Panningen, de
techniek én de muziek die eruit
komt.” Het project wordt mede

gefinancierd door Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg (SOL) en
gemeente Peel en Maas.

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

22

cultuur

04
04

Agenda t/m 11 april 2019
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Kienen

Optreden The Dynamics

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Potgrondactie Baarlo

Cabaretvoorstelling Steven
Brunswijk - Van Slaaf tot Meester

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

Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Kameleon
Locatie: zaal Thalia Baarlo
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Genealogie Café over DNA
Tijd: 18.30 tot 20.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: bibliotheek Panningen

Ruilbeurs

Tijd: 10.00-15.00
Locatie: kern Maasbree (plattegrond bij
Dorpstraat 65)

Muziekoptreden Willeke & Jolanda

Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel en Munten Vereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Garagesale Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Kameleon
Locatie: zaal Thalia Baarlo
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Garagesale
Team Maasbree voor Alpe d’HuZes

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: Broekstraat Maasbree

Fietstocht 800 jaar Baarlo

Dinsdagconferentie
‘Hoe blijf je in de zorg’
Tijd: 15.30-17.00 uur
Locatie: Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen

Paaseierenactie
Tijd: 18.00-20.30 uur
Organisatie: KVW Helden
Locatie: huis-aan-huis Helden

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Dorpstraat 60, Maasbree

Toneelvoorstelling
‘Als de muren konden spreken’

za
06
04

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Muziekvoorstelling
POLLUX duit EMIL

vr
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Belastingspreekuur
(maandagen t/m 15 april)

wo
10
04

Uitleg over DigiD

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

Tijd: start om 10.00 uur
Org: Historische Werkgroep De Borcht en IVN
Baarlo-Maasbree
Locatie: start Markt Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Panningen
Locatie: Bibliotheek Panningen

Mafcentrum Bierpongtoernooi

Workshop over gamen

Paaseierenactie

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 10.30-12.00 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 18.00-20.30 uur
Organisatie: KVW Helden
Locatie: huis-aan-huis Helden

Cabaretvoorstelling Kirsten van
Teijn - Nobel

Open Peel en Maas Solistenconcours

Informatiebijeenkomst over
broodfonds

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 11.00 uur
Org: comité solistenconcours en fanfare St. Cecilia
Helden
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Après Ski

Kom in de Kas

Tijd: 21.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kom in de Kas Limburg
Locatie: De Peelkant en Levels Biofruit Meijel,
Multigrow en Boomkwekerij Klimplant Grashoek

Workshop over LinkedIn

Fashion Festival

Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Potgrondactie

Toneeluitvoering Baakman &
Baakman

Tonpratersavond
‘Toppers uit de Ton’

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelgroep Miks en Metsj
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Maasoever opruimen

Toneelvoorstelling ‘Allo ‘Allo

Tijd: start om 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start kapel Maasstraat Kessel-Eik

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging COM Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Repair café Helden
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

ma
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Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Houbereij Panningen

Informatieavond tweede Nacht
van het Dorp
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Blauw Blood, Dörper Overleg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

do
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Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Goede Doelen Week
Tijd: hele week
Locatie: huis-aan-huis kernen Peel en Maas

Jeugdviscursus

Wandelzoektocht blauwborst

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

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

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

04
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 7 april
H. Mis 09.30 t.i.v. Louis Peeters
en Anna Peeters-Peeters en
fam.; Mie van de Pasch-Peeten
(jaardienst); Sef Theelen (jaardienst);
Woensdag 10 april
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Kledinginzameling beringe:
Op maandag 8 april is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen
enz knuffels. De dichtgebonden
zakken kunt u afgeven op het
kerkplein van 13.30 tot 14.30 uur en
van 17.00 tot 18.00 uur. Ons team
staat klaar om u te helpen bij het
uitladen. Ook kunt u de zakken
iedere dag, wanneer het u uitkomt,
voor de garagedeur achter de
pastorie (Aan de Muele) plaatsen.
Kunt u het niet zelf brengen:
bel dan 3076521 en alles wordt bij u
opgehaald. B.V.D.

Cluster MKBE

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 7 april
Geen H. Mis
Zondag 14 april
H. Mis 11.00 uur - Palmzondag t.i.v.
Lambert Haanen (zeswekendienst)

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in
onze parochie

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
Vrijdag 5 april
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 7 april
H. Mis 10.00 uur - 5de zondag

Bernie. Jaardienst Gerd Duijf-Wijnen.
Zeswekendienst Jeanne Trepels-Peters.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 april
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
- Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie
Peeters-Hermans-Haenen.
Jaardienst Lies HoeijmakersHaenen en Harry Hoeijmakers.
Jaardienst Sjaak Roeven en dochter

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 april
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Woensdag 10 april
9.00 uur H.Mis voor de zieken van
de parochie.
Zaterdag 13 april
Palmpasen. Gezinsviering.
19.15 uur. Overleden ouders
Verhaeg - Sentjes.
Zondag 14 april
14 u. dopen van Nadi Verbugt.
Hagendoorn 8.

40dagentijd- herenkoor t.i.v. Gerardus
Peeters, Henrica Bruijnen en overl.
familie; overl. oud. Handrie Oomen
en Door Oomen-Simons (jaardienst);
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Anna
Jacoba Smits-Kessels en overl. fam.
(jaardienst); Lei van den Beuken en
fam. Steyvers; uit dankbaarheid vw
60-jarig huwelijk en t.i.v. de overl.
leden van de fam. Joosten-Janssen
Overleden: Door van Rijswijck, 84 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 6 april
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jac Berkers en
voor Corrie en Timo (jaardienst); fam.
Bruijnen-Hanssen-Willemsen (b.g.v.
verjaardagen/gest. jaardienst);

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

Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
familie Laumen met het overlijden van
jullie Moeder en Oma.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 april
17.00 uur Gebedsdienst in
verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 7 april
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Zeswekendienst Wiel Hoezen.
Zeswekendienst Wiel Janssen.
Jaardienst Wiel Dirkx.
Uit dankbaarheid voor de overleden
ouders Jan en Lies Stevens-Rutten en

Steven Brunswijk

Optreden Braboneger over
slavernij in DOK6
Steven Brunswijk, beter bekend als de Braboneger, komt op zaterdag 6 april naar Panningen voor een
humoristische show. In zijn voorstelling ‘Van Slaaf tot Meester’ praat Brunswijk over slavernij en het bespreekbaar maken van dat onderwerp.
Volgens de beschrijving van
DOK6 over de voorstelling ontstaat er
in Nederland nog altijd een kramp
achtige en serieuze sfeer als het over
de slavernij gaat. “Terwijl het onder

tussen 155 jaar geleden is! Maakt dat
het minder erg? Nee absoluut niet!
Kunnen we er dan wel grappen over
maken? Het zal eens tijd worden!”,
aldus het theater over de show van de

Braboneger. ‘Van Slaaf tot Meester’
begint om 20.15 uur in DOK6 Theater
in Panningen. Kijk voor meer informa
tie en kaarten op www.dok6.eu
(Foto: Jimmy James)
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Kerkdiensten
Donderdag 4 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 5 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel; De zieken
communie wordt thuis gebracht
Zaterdag 6 april
H. Mis 19.00 uur Voorstellingsmis
communicanten - gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar
Dinsdag 9 april
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 10 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 11 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 6 april
H. Mis 19.00 uur Voorstellingsmis
communicanten - gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar
Zondag 7 april
H. Mis in het Missiehuis om
10.30 uur
Dinsdag 9 april
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 10 april
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 11 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Griet Geraeds-Vullers,
87 jaar

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 4 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 5 april
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuis gebracht

zonen John, Loek en Karel en neef
Luuk en v.w. verjaardag pap.
Donderdag 11 april
8.30 uur H. Mis.
Overleden
Gerda Mertens-Tercken, 91 jaar,
Zuivelstraat 5. Dre Janssen, 72 jaar,
Kasteellaan 7.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 7 april
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 14 april - Palmzondag
9.30 uur
Jac Geraets v.w. verjaardag.
Uitreiking van de palm takjes.
Mededelingen
14 en 15 sept is de 69ste fancy-fair.

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

Binnen kort worden er weer gestart
met de loten verkoop van de
fancy-fair 2019.

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
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€200,- K TOT
ORTING!

8
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KG

KG

1400
T/PM

10 JAAR
MOTORGARANTIE!

699,-

599,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

200,-

-/-

499,-

GRATIS
BEZORGD!

130,-

GRATIS
BEZORGD!

469,-

Wasmachine / WAT28493

Wasdroger / T7DBKLEVE

• A+++-30% • 8 KG • 1400 t/pm • EcoSilence Drive
• VarioPerfect verkort de wastijd met 65% • Trommelreiniging

• Warmtepomp • A+ • 8 KG • Auto off functie • ÖKOFlow-filter
• SensiDry-technologie • ProSense voorkomt te lang drogen

Houd uw wasmachine in goede staat met een onderhoudspakket!
Het is belangrijk om uw wasmachine goed te onderhouden. U kunt vastzittend vuil, vet en kalk voorkomen door eens in het half jaar

TIP!

de machine te reinigen. Wij adviseren hiervoor de Electrolux Ontvetter en Ontkalker. Door dit product te
gebruiken verbetert u het wasresultaat en neemt de levensduur van uw machine toe. Één pakket is voldoende
voor twee jaar. Mocht er trouwens onverhoopt een defect optreden aan uw machine, dan hebben wij

49,95
Tummers

professionele witgoedmonteurs in dienst die het kunnen repareren. Kortom, op het gebied van
witgoed vindt u geen betere specialist in Limburg!

7

NIEUW!

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

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

