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Muziek, dans en sketch
bij revue Bouwens
In de theaterzaal van DOK6 in Panningen vond op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 februari de jaarlijkse revue van het Bouwens plaats. De middelbare school
organiseert al een flink aantal jaren de avonden vol met zang, dans en sketches, waarvoor alle studenten en docenten zich konden opgeven eerder dit schooljaar. Na de
audities hebben de deelnemers maandenlang gewerkt aan hun act. Vele leerlingen en leraren zetten hun beste beentje voor en lieten hun talenten zien op het podium.
Dit jaar telde het evenement 24 acts. Ruim vijftig leerlingen stonden op het podium om hun kunsten te vertonen. De regie lag in handen van docent Nederlands Guus Teeuwen
en de leerlingen Pien Janssen en Roel Kursten. Een speciale act dit jaar was de opera-act van twee docenten en twee leerlingen die samen het nummer ‘I believe in you’ van
Il Divo lieten horen.

Gezochte ‘pinner’ aangehouden
De jongen die verschillende oudere mensen bij pinautomaten had beroofd via een truc, is aangehouden.
Bij een politiecontrole op donderdag 18 februari na een melding in Belfeld werd de jongen herkend en opgepakt.
De jongen is 15 jaar en afkomstig uit Roemenië. Er is geen vaste woon- of verblijfplaats van de jongen bekend
bij de politie.
Naast het afhandig maken
van geld, wordt hij ook verdacht
van een aantal winkeldiefstallen

Hij maakte daarbij gebruik van een
en poging tot insluiping. De man
beroofde op woensdag 13 januari een truc met een krant om de vrouw af
vrouw bij de pinautomaat in Beringe. te leiden.

Eerder werden ook in Kessel,
Sevenum en Beesel op eenzelfde
manier mensen beroofd.
De politie omschreef de methode
van de jongen als volgt: “De dader
staat achter de pinner en leidt deze
vervolgens af op het moment dat het
geld verschijnt in de pinautomaat.

Het afleiden wordt gedaan door
bijvoorbeeld een krant die voor
de automaat gehouden wordt.
Vervolgens wordt het geld uit het
zicht van de pinner weggenomen.”
Veelal oudere dames waren en
zijn het slachtoffer van dergelijke
berovingen.

Politie pakt verdachte van vernielingen op
De politie heeft maandagavond 22 februari een verdachte van de serie vernielingen aan het Huis van de Gemeente en huisartsenpraktijk Pantaleon aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Panningen, zo meldt de politie.
Het Huis van de Gemeente in
Panningen was in de nacht van
zondag 21 februari op maandag

22 februari en in de avond van
maandag 22 februari doelwit
van vernielingen aan de ingang.

Onbekenden vernielden twee nachten
op rij de ruiten van de entree en spoten
de eerste keer met verf de letters

‘NWA’ meerdere malen op het gebouw.
Dezelfde letters werden eveneens op
het gebouw van Pantaleon gekalkt.
De deuren van de huisartsenpraktijk
werden op maandagavond ook
vernield.

Beheerders van beide gebouwen
deden aangifte bij de politie, die de
zaak in onderzoek heeft. Waar de
letters NWA voor staan is eveneens
niet bekend.
Lees verder op pagina 06
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Blaaskapel Die Lustigen Freunde stopt na 65 jaar

Einde van een muzikaal tijdperk in Beringe
Na 65 jaar komt er op zaterdag 27 februari met een slotconcert in
De Wieksjlaag in Beringe een einde aan de blaaskapel Die Lustigen Freunde.
Met het stoppen komt er ook een einde aan het jaarlijkse blaaskapellenfestival, dat de Beringse kapel 54 jaar lang met Pinksteren georganiseerd
heeft. Voorzitter Peter Lebens (65) en de leden Wiel Geurts (69) en Jos
Wilms (66), allen uit Beringe, vertellen over hun ervaringen met de
muziekvereniging.
De vergrijzing is de belangrijkste
reden dat Die Lustigen Freunde
moeten stoppen met het maken
van de Böhmisch Mährische muziek
waar de kapel om bekendstaat.
Wiel: “Het ledenaantal loopt al jaren
terug.” Peter: “Door het geringe aantal
leden en het steeds weer inzetten
van invallers, konden we niet meer
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de kwaliteit garanderen waarvan wij
vinden dat we die verplicht zijn aan
onze toehoorders. Toen er afgelopen
jaar nog vijf leden aangaven te gaan
stoppen, hebben we unaniem besloten
er een punt achter te zetten.”

Belangstelling
gedaald
Eeuwig zonde, vindt Peter. “Er loopt
nog zoveel muzikaal potentieel
rond in Beringe en Peel en Maas,
dat is gewoon jammer. De laatste
jaren werden we al uit de brand
geholpen door invalkrachten, maar
dat biedt geen zekerheid. Als we
door waren gegaan, hadden we het
zonder klarinetten moeten doen.
Daarnaast wilden twee tubaspelers
en een bugelspeler stoppen. Dat
konden we niet vervangen. Met
heel veel pijn hebben we toen de

beslissing genomen.” Jos en Wiel zijn
al vanaf 1975 lid van de kapel en
hebben dus veel meegemaakt in al
die jaren. Jos: “In de jaren zeventig
en tachtig kwam bijna 100 procent uit
Beringe. Toen was er animo genoeg.”
Wiel: “In die tijd was je echt trots als
je met de kapel mocht meespelen.
Helaas is de belangstelling voor
de muziek die wij maken gedaald,
dus er kwamen bijna geen nieuwe
leden meer bij.”
Wiel vervolgt: “In die genoemde
jaren konden we iedere week
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Pinkpop van de
blaasmuziek
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Maar naast de kapel komt ook aan
het blaaskapellenfestival, wat de kapel
samen met Fanfare Sint Josef en ook
een aantal jaren met de slagwerkgroep
Beringe organiseerde, een einde. Peter:
“Er zijn grote namen geweest hier in
de loods van reisbureau Roedje Ghielen
in Beringe. Rowwen Hèze, Schintaler,
BZN en ga zo maar door. Maar ook
bekende namen uit de blaasmuziek
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zoals Josef Augustin en Robert Payer
und die Original Burgenlandkapelle
kwamen langs. In de krant werd het
ooit ‘Pinkpop van de blaasmuziek’
genoemd.”
Ook voor het festival liep de
belangstelling steeds verder terug.
Een aantal jaar geleden werd het
al van twee dagen naar anderhalve
dag ingekort, maar ook dat had geen
levensvatbaarheid. Peter: “Het werd
allemaal geforceerder, moeilijker.
Vroeger hadden we geen concurrentie,
nu zijn er overal in de regio
evenementen met Pinksteren.
Dat heeft het festival de das om
gedaan.” Jos: “Gelukkig zijn er nog
veel concerten van ons volledig terug
te zien en te beluisteren op YouTube.
Ook staat er een opname van onze
deelname aan de NCRV blaastest uit
1981 op YouTube. We werden eerste
in het showgedeelte en derde van
de 160 deelnemers in het muzikale
gedeelte. Fijn dat we dat nog terug
kunnen kijken.”
Het afscheidsconcert vindt plaats
in De Wieksjlaag in Beringe. De zaal is
vanaf 19.00 uur geopend. Het concert
begint om 20.00 uur.

Voordelig voor de leden

Handbalclub Bevo ontvangt ruim
4.000 euro van VriendenLoterij
Handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen heeft afgelopen jaar ruim 4.000 euro gekregen van de VriendenLoterij. Slechts drie verenigingen in Limburg
kregen meer geld uitgekeerd, zo maakte de loterij woensdag 17 februari bekend. Deelnemers aan de VriendenLoterij kunnen zelf beslissen voor welke
vereniging of goed doel ze meespelen en doneren de helft van het lot dat ze kopen aan de uitgekozen club of vereniging.
Bevo is erg blij met de
opbrengsten uit de loterij. “Ja, het is
super. We hoeven er relatief weinig
moeite voor te doen en het levert
een mooi bedrag op”, laat de club
weten. “We organiseren alleen om
de zoveel tijd een belavond waarbij
we onze leden oproepen om een lot
te kopen, waar wij als club weer van
kunnen profiteren.” De club doet al
weer twee jaar mee aan de actie.
Het bevalt goed. “Zonder de acties van
de VriendenLoterij was de contributie
waarschijnlijk wel wat hoger geweest.
Dit is dus ook voor de leden fijn.”

Weinig moeite

media

optreden. We hielden het echter bij
ongeveer twee keer in de maand.
De optredens waren niet alleen in
Limburg, maar ook in België en zelfs in
Beieren. Ik kan me nog een optreden
in de Eifel in Duitsland herinneren.”
Jos: “We gingen bijna altijd met een
bus van ‘Roedje’ Ghielen, met een
eigen chauffeur. Zo ook in dit geval.
Tijdens deze rit reed hij ergens fout en
moesten we 1,5 kilometer achteruit
rijden om bij een wei te komen
waar we konden keren. Hij was er zo
zenuwachtig van, dat een ander lid van
de kapel de bus heeft teruggereden
naar het keerpunt.”

Het geld steekt Bevo in materialen
en kleding. “We hebben afgelopen
jaar nieuwe kleding voor de teams
aangeschaft en dat zijn er nogal wat.
Een beetje ondersteuning is daarbij

altijd welkom. Daarnaast steken we het
geld in nieuwe spelmaterialen voor de
jeugd. We kunnen het altijd wel ergens
gebruiken.”

lijst eindigde RKVV Eindse Boys uit
Nedeweert-Eind. In totaal ontvingen de

clubs en verenigingen in Limburg ruim
180.000 euro.

Materialen
en kleding
Drie andere verenigingen uit
Peel en Maas, allemaal uit Maasbree,
zijn eveneens aangesloten bij de
VriendenLoterij. Voetbalclub MVC’19
kreeg 1.125 euro, judo- en jiu jitsu-
vereniging Majuso uit Maasbree
verdiende 436 euro met de actie en
vocalgroup Brits mag 168 euro op de
rekening bijschrijven.
De clubs uit Limburg die meer
ontvingen dan Bevo waren Koninklijke
Oude Harmonie Eijsden, HandbaL
Venlo en SV Milsbeek Korfbal/Voetbal.
Op de vijfde plek in de Limburgse
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Maasbreese organisatie helpt mensen met
gevoel van eenzaamheid

Lekkere peperkoek!

‘Alleen aan tafel eten
motiveert niet’

Bijna een derde van de volwassenen in Peel en Maas is eenzaam, blijkt uit onderzoek van de GGD. Dat kan
diverse oorzaken hebben en eenzaamheid komt op elke leeftijd voor. Miranda Berden en Anita Boots van de
organisatie Plus Extra uit Maasbree zetten zich in voor mensen die alleen zijn. “Je kunt nog zoveel mensen om je
heen hebben, als je geen verbinding met ze voelt kun je je enorm eenzaam voelen.”

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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Miranda Berden en Anita Boots van Plus
Iemand die zich lang eenzaam
heeft gevoeld, maar anoniem wil
blijven, vertelt: “Na het overlijden
van mijn partner waren er een hoop
mensen uit mijn omgeving die langs
kwamen. Eigenlijk was ik toen nog
niet veel alleen. Toen dat na een tijdje
veranderde, kwam er ruimte voor het
verdriet. Ik heb me lang heel krachtig
gevoeld, maar nu was ik op. Ik was
niet meer mezelf en voelde me leeg
vanbinnen. Mensen in mijn omgeving
zagen het aan me en na een tijdje
ben ik hulp gaan zoeken. Dat heeft me
enorm geholpen er weer bovenop te
komen.”

Emotionele klap
Eenzaamheid wordt door ieder
een anders ervaren, legt Anita uit.
“Iemand die eenzaam is, voelt zich
vanbinnen leeg. Hij of zij heeft de
verbinding met de omgeving verloren”,
aldus Anita. “Daarbij is het niet goed
voor je gezondheid. Behalve dat het
de ziekte van Alzheimer kan versnel
len, heeft onderzoek aangetoond dat
eenzaamheid een oorzaak kan zijn
van hart- en vaatziekten, depressie en
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‘Geen zin om de
gordijnen te openen’

grote, donkere wolk vandaan komen
en je herinneren wat je allemaal wél
hebt. Dat is ontzettend belangrijk.”
De geïnterviewde die ondervond wat
eenzaamheid is, vond uiteindelijk een
therapeut. En dat hielp. “Die therapeut
had aandacht voor mijn verhaal.
Daardoor sta ik nu veel sterker in mijn
schoenen dan jaren geleden. Er waren
dagen dat ik niet de moeite nam om de
gordijnen open te doen. Nu bel ik wat
vrienden op. Dat doet me goed.”

Stroomstoring Helden en
Panningen
Delen van Helden en Panningen hebben maandag 22 februari zonder stroom gezeten. Zo’n 1.900 huishoudens, waaronder ook gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden, zaten ongeveer een uur lang zonder elektriciteit.
De storing werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden aan de Molenstraat in Helden.
De stroomstoring begon rond
11.45 uur en was een uur later weer
verholpen, zo meldde energieleveran

cier Enexis. Tijdens graafwerkzaamhe
den in Helden aan de Molenstraat werd
een kabel stuk getrokken. Monteurs van

het energiebedrijf wisten echter de
locatie van het euvel en het probleem
kon zodoende snel verholpen worden.

Ter versterking van ons team in Kronenberg
zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega
voor de functies van:

Werkvoorbereider / projectleider
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Secretaresse

Jouw profiel:
• Je hebt MBO werk- en denkniveau;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent
zelfstandig en flexibel;
• Goede kennis van de Duitse taal is een must;
• Je hebt veel ervaring met Word en Excel.

Ons aanbod: een uitdagende en afwisselende functie binnenB-E
een groeiende
De Lier en
B.V. is technisch
gezonde onderneming waarin initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs
lange
ervaring
wordt gesteld. Met een prettige werksfeer in teamverband en goede primaire en tot de top van
secundaire arbeidsvoorwaarden zul je bij B-E De Lier B.V. al snel
thuis voelen.
energie
en milieu. B-E De Li

deel
uit van de Code
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een korte brief ofmaakt
e-mail met
je C.V.
aan B-E De Lier B.V., Simonsstraat 33A, 5976 NW Kronenberg
afzonderlijke onderneminge
t.a.v. Werner van Mullekom, of vacature@codemasystemsgroup.com
Je kunt ook telefonisch contact opnemen onder 077-3999266.Tuinbouwautomatisering en
Voor meer informatie over het bedrijf of deze functie kun je een
kijkje nemen
op
bouw
en hebben
een eigen s
onze website; www.codemasystemsgroup.com

Ter versterking van ons team in Kronenberg zijn wij op zoek
Verkoper

B-E De Lier B.V. is technisch

Commercieel
lange medewerker
ervaring tot de top van
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HALLO Peel en Maas Dorpsfiguren van Peel en Maas
op donderdag
5/11
Jo van Bree Meijel
Het weekblad HALLO Peel en Maas verschijnt vanaf donderdag 3 maart
wekelijks op donderdag. De dag voor het aanleveren van persberichten
verandert niet. Artikelen, sportverslagen, persberichten en andere kopij kan
tot 12.00 uur de maandag voorafgaand aan de publicatie worden
aangeleverd. De deadline voor het aanleveren van advertenties wordt
voortaan dinsdag 17.00 uur.

Elk dorp heeft er wel een: een dorpsfiguur. Een bekend gezicht op straat, iemand die altijd iets te
vertellen heeft, of het nu over vroeger gaat of vorige week. Iedereen kent deze persoon, en deze persoon
kent iedereen. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar deze ‘dorpsfiguren’ en tekent hun verhaal op. In Meijel
kwamen we uit bij de man die iedere dag op zijn brommertje door het dorp rijdt. Jo van Bree is een
echte Meijelse dorpsfiguur.

Band Groove it or
move it stopt
De band Groove it or move it stopt ermee. De band, bestaande uit leden
uit heel Peel en Maas, heeft besloten om na vijf jaar een eind te maken aan
de optredens. Het laatste optreden vindt plaats bij café De Pool in Helden
tijdens de kermis in het dorp op vrijdag 15 april.

Jack Geerlings, voortrekker van
de band, legt uit waarom het besluit
werd genomen. “We hadden een
terugloop in optredens de laatste
tijd. We speelden nog zo’n vijf of zes
keer per jaar, maar we repeteerden
tussendoor niet meer. Voor ieder
optreden oefenden we een keer of
twee samen met z’n allen, dus we
konden niet echt nieuwe nummers
aan de lijst toevoegen. We vonden
dat we niet meer vernieuwend bezig
waren op deze manier. Daarnaast zijn
we met tien man en was het lastig om
iedereen bij elkaar te krijgen iedere
keer. Iedereen heeft ook zijn eigen
bands en bezigheden. Dus toen hebben
we besloten om te stoppen.”
De band bestond vijf jaar en
beleefde mooie momenten op het
podium. “Het hoogtepunt was toch
wel festival Egopop in Egchel tijdens
de editie van 2012”, vertelt Jack
vol trots. “We stonden toen in het

voorprogramma van Golden Earring.
En in 2014 speelden we ook nog in
het naprogramma van Ilse de Lange
op Egopop. Dat zijn fantastische
momenten om mee te maken.”

Veelzijdigheid
De band speelde veel op kermissen
en bedrijfsfeesten. Qua muziek was het
een veelzijdig groepje. “We speelden
van Earth, Wind & Fire tot Abba tot
The Osmonds”, vertelt Jack. “Van blues
tot rock en van pop tot disco. Daar
lag onze kracht ook wel denk ik.
In de veelzijdigheid. Dat krijg je ook
met zo’n grote groep, iedereen heeft
andere stijlen.” Anders zijn dan de
standaardbands was ook de bedoeling
van Groove it or move it. “We wilden
geen standaardcovers zoals veel
andere bands dat vaak wel doen.
Als je kijkt naar de nummers die wij
speelden, vind ik ook wel dat dat
gelukt is.”

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Vanaf zijn geboorte in 1929
woont Jo van Bree (86), oftewel
Jo van Keup, in Meijel. En dat niet
alleen. Hij is bij ontzettend veel
verenigingen vele jaren actief
geweest en verwierf daarmee
bekendheid in het dorp. Zijn vrouw
An wil daar wel iets aan toevoe
gen: “Hij heeft het nergens zo lang
volgehouden als bij mij.” De twee
hebben drie kinderen en zeven
kleinkinderen.

Linker
knipperlicht
Wat Jo echt typeert, is zijn
brommertje. Het liefst rijdt hij
iedere dag door Meijel. “Eerst drink
ik een bakje koffie en lees ik de
krant en daarna vertrek ik op de
brommer. Langs het Deurns kanaal,
de forellenvijver, de Noordervaart
en de Vosberg. Het liefst rijd ik
achteraf. Dan kan ik fijn naar de
paarden en de natuur kijken. En het
is ook minder gevaarlijk dan in het
dorp.”
In Meijel wordt hij vaak
aangesproken en ‘buurt’ hij wat af.
Wat Jo ook heel herkenbaar maakt,
is dat zijn knipperlicht altijd aan
staat. “Ik ben het niet gewend om
die uit te zetten. Ik let er te weinig

op. Maar als je in Meijel iemand ziet
met het knipperlicht constant aan, dan
is de kans groot dat ik het ben”, lacht
Jo. “Ik rijd ieder jaar meer dan achtdui
zend kilometer. Ik heb ook nooit een
rijbewijs of auto gehad. Met de brom
mer vind ik veel fijner. In de 56 jaar dat
ik een brommer rijd, heb ik nog nooit
een ongeluk gehad”, vertelt Jo.

Te voet naar
Panningen en
Grashoek
Ook met zijn werk bleef Jo in zijn
geboortedorp hangen. “Ik ben altijd
metselaar geweest en ik heb in al die
jaren maar twee bazen gehad, beide
uit Meijel. En ze waren allebei familie
van mij.” Zijn vader was klompenmaker
in het Peeldorp. Jo moest soms mee
helpen. “Dan moest ik met de handkar
te voet naar plaatsen als Panningen of
Grashoek om klompen af te leveren.
Dat was wel een stukje lopen, ja.”
Naast zijn brommer is Jo ook
bekend van andere zaken. Zo was hij
in 1966 prins van carnavalsvereniging
De Kieveloeët uit Meijel. Daarna was hij
nog 23 jaar actief binnen de vereniging.
In 1995 begon Jo met zeven oudprinsen de groep ‘De Auw Zwaarze’.
“We traden op bij het café van Wieke

en Trees net voor de brug op de
Heldensedijk. Daar maakten we
live muziek uit de zestiger en
zeventiger jaren en voerden we
sketches op. Met succes. Het werd
op een gegeven moment zo druk
dat we een tent tegen de kroeg
moesten zetten. In de zomer
vroegen de klanten alweer aan de
baas of ‘die flabbe’ weer kwamen
met de carnaval.”
Muziek maken is ook een
passie voor Jo. Hij speelde in het
bandje Harriejo’s op bruiloften en
partijen. Jo speelde op de drums
en zong in de groep en neef Harrie
speelde accordeon. Na de Harriejo’s
heeft hij ook nog muziek gemaakt
met de Three Stars.
Ook was hij 25 jaar lid van
schutterij Sint Willibrordus uit
Meijel. Daar schoot Jo in het
tweede zestal. Toch mocht hij als
invaller twee keer meedoen aan
het OLS. “Helaas was het twee
keer al na de eerste ronde voorbij.
Maar toch een mooie ervaring.”
Jo werd ook nog kampioen van
Nederland met konijnen fokken.
Maar in Meijel zal hij toch
voornamelijk bekend blijven staan
als de man die elke dag op zijn
brommer door het dorp rijdt met
het knipperlicht aan.
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Startsein herinrichting
Verandering vervoersbedrijf
Groote Molenbeek Grashoek ‘Er is wat
organisatietalent
voor nodig’
Op donderdag 18 februari werd het startsein gegeven voor de herinrichting van de Groote Molenbeek die in
Grashoek ontspringt. Het komende half jaar wordt het 4,5 kilometer lange beekgedeelte tussen Grashoek en de
Turfhoeve in Sevenum heringericht.

Gemeente Peel en Maas is sinds 1 januari zelf verantwoordelijk voor
het doelgroepenvervoer in de regio. Als het contract met de huidige
vervoerder Veolia op 11 december 2016 afloopt, wil gemeente
Peel en Maas gebruik gaan maken van de diensten van vervoerder
Omnibuzz. De gemeente nodigde betrokkenen uit om op dinsdag
16 februari hun ervaringen over de huidige vervoerder te bespreken bij
de raadsvergadering in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.

Wethouder Arno Janssen van gemeente Peel en Maas, bestuurslid Joke Kersten
en projectleider Hans Stevens van waterschap Peel en Maasvallei tekenden
donderdag 18 februari het contract waarmee de samenwerking tussen de
partijen werd gesloten. (Foto: gemeente Peel en Maas)
Waterschap Peel en Maasvallei
laat de werkzaamheden uitvoeren
om de waterkwaliteit in de beek
te verbeteren, verdroging tegen te
gaan en het biologische leven in de
beek te optimaliseren. Gemeente
Peel en Maas wil daarnaast een
recreatieve zone aanleggen langs de
beek. Het plan is opgesteld door de
gemeente, de golfbanen Peelse Golf en

Kapèlkeshof waarlangs de beek loopt
en Staatsbosbeheer.
Langs de beek komt beplanting
en wordt er een wandelpad aange
legd van Grashoek naar de A67 en
tussen de Venweg en Struiken wordt
een doorstroommoeras aangelegd.
Daarnaast wordt er van Struiken tot
de A67 een bos aangelegd, wordt er
een vistrap gemaakt en wordt ervoor

gezorgd dat landdieren door de duiker
onder de rijksweg kunnen lopen. Ten
noorden van de A67 wordt ten slotte
de bestaande stuw verwijderd en wordt
de beek bij de golfbaan betrokken.
Het waterschap en gemeente Peel en
Maas gaan de in te richten gebieden
beheren. De eigenaren van de beide
golfbanen zorgen na de herinrichting
zelf voor het beheer van hun terrein.

Bij de raadsvergadering op
dinsdag 15 maart beslist de gemeen
teraad of er in december, samen met
31 andere Limburgse gemeentes,
definitief overgestapt wordt naar
Omnibuzz. Het gaat dan voornamelijk
over de Regiotaxi, die nu nog door
Veolia geregeld wordt. De gezamen
lijke gemeentes denken door samen
de verbintenis met Omnibuzz aan te
gaan, kosten te kunnen besparen.
Frits Verlinden, voorzitter van het
dorpsoverleg Grashoek, was aanwezig
bij de raadsvergadering en vertelde
dat het momenteel in Grashoek
slecht gesteld is met het openbaar
vervoer. “Er is in feite helemaal geen
openbaar vervoer. Mensen kunnen de
Regiotaxi bellen, maar de ervarin
gen van de laatste jaren van oudere
mensen waren zo slecht dat weinigen
dat nog doen. Wij horen klachten
dat het taxibusje vaak te vroeg of te
laat kwam en dat ze heel erg lang in
het busje moeten zitten, voordat ze
op hun bestemming zijn. Dat zorgde
ervoor dat veel mensen niet meer
bellen.”
Frequent gebruiker van de
Regiotaxi, Hilde Schiphouwer, kan
zich niet vinden in die kritiek van
Verlinden. “Ik maak vrijwel dagelijks
gebruik van de taxi. Mijn ervaring
is dat het busje zelden tot nooit te
laat komt. Ook vind ik de service
prima als ik ze opbel. Er is inderdaad
wat organisatietalent voor nodig,
aangezien je rekening moet houden
met lange reistijden en het feit dat
de taxi een kwartier
eerder of later
Hidde ter Avest (FC Twente)
dan deenafgesproken
kan komen.
Annet
zijn moedertijd

Ik snap goed dat oudere mensen niet
zo flexibel zijn.”
De afvaardigingen van het vrij
willigersvervoer geven aan dat veel
ouderen in plaats van de Regiotaxi,
nu gebruik maken van wensbussen
en de andere beschikbare vrijwil
ligersbussen. “Onze chauffeurs staan
dichter bij de mensen, aangezien het
altijd dezelfde zijn. Wij hebben de
taak van de Regiotaxi voor een groot
gedeelte overgenomen, aangezien
het voor hen niet kostendekkend was
om bijvoorbeeld in Kessel van de kerk
naar de gymzaal te rijden. Daar maak
ten ze verlies op. Alleen om van de
ene kern naar de andere te komen,
is de Regiotaxi nog echt nodig.”
Schiphouwer: “Zeker voor de mensen
die in het buitengebied van een dorp
wonen, is de taxi noodzaak.”
Schiphouwer zou graag zien dat
bij de nieuwe vervoerder de verschil
lende soorten doelgroepenvervoer in
één systeem ondergebracht worden,
zodat er niet meer in een kwartier
tijd drie busjes door een straat
rijden. “Ik denk dat de verschillende
doelgroepen ook samen kunnen
reizen. Dus leerlingen en lichamelijk
beperkten in hetzelfde busje. Verder
zou de administratie van de chauf
feurs sneller moeten gaan, moet er
een pasje komen om te betalen in
de taxi en moeten de mensen met
een Regiotaxi-pas beter gescreend
worden. Zo kan het vervoer verbeterd
worden.” Wethouder Raf Janssen
beloofde alle kritiek en opmerkingen
mee te nemen naar het overleg van
de gemeenten over de Regiotaxi.

Hidde ter Avest (FC Twente)
en zijn moeder Annet

Scoor met succesrecepten

Van de moeders van de favoriete Eredivisiespelers

Nieuw hekwerk Bouwens

Scoor met succesrecepten

Het Bouwens heeft sinds kort een nieuwe omheining gekregen voor het hoofdgebouw aan de Minister
Calsstraat in Panningen. Het hekwerk is onderdeel van de verbouwingen die plaatsvinden in het kader van
de verhuizing van het vmbo-college naar de hoofdvestiging. De omheining markeert het schoolplein.
“Eerder stonden de leerlingen op dezelfde plek in de pauze, maar nu is het aangegeven als schoolterrein”,
vertelt een medewerker van de school. “Nu lopen de leerlingen niet meteen van het plein af. Alleen de
oudere leerlingen mogen van het terrein af in de pauze, de jongere niet. Daarnaast hebben we een
camerasysteem geplaatst, waarmee we het ontvreemden van spullen in ieder geval moeilijker maken.”
Roken is overigens verboden binnen de hekken.

Lees
alles
de actie
op plus.nl
Wil
uw kind
ook over
profvoetballer
worden?
Naast talent en training is goede voeding ook erg belangrijk om
het ver te schoppen. Hoe beter uw kind eet, hoe beter de resultaten op het veld. Daarom komt PLUS met
de succesrecepten van de moeders van de Eredivisiespelers: gerechten waarmee de Eredivisiespelers zijn
grootgebracht.

Wil uw kind ook profvoetballer worden? Naast talent en training is goede voeding ook erg belangrijk om
het ver te schoppen. Hoe beter uw kind eet, hoe beter de resultaten op het veld. Daarom komt PLUS met
de succesrecepten van de moeders van de Eredivisiespelers: gerechten waarmee de Eredivisiespelers zijn
grootgebracht.

Van de moeders van de favoriete Eredivisiespelers

Lees alles over de actie op plus.nl

APK en onderhoud voor alle merken
Kerkstraat 20A, 5768 BG Meijel T: +31 (0)77 466 1852

www.autohunnekens.nl
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Silvan Maessen en Anke Hunnekens
gaan trouwen
op 26 februari 2016
We geven elkaar het ja-woord
om 14.00 uur in het gemeentehuis
van Peel en Maas,
Wilhelminaplein 1 te Panningen.

De politie kreeg maandagavond 22 februari een melding over een verdachte man. Een patrouille ging direct ter
plaatse, waarop de man het op een lopen zette. Na een achtervolging kon de man alsnog aangehouden worden.
De Panningnaar wordt verdacht van vernielingen aan het Huis van de Gemeente en het Pantaleon die zondag- en
maandagavond en nacht plaatsvonden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling, enz.
Tevens bloempotten en tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij 9.00 t/m 17.00 uur,
za 9.00 t/m 16.00 uur.

Tulpen te koop. Zorgtuinderij Kaate
Zandberg 10 Helden.

Woonruimte gezocht voor de periode
van ca. 1 jaar in Helden, Panningen
of omgeving. E-mail: jhg.verheijen@
home.nl 077 307 14 02.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 4670100.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
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.
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.
Jacinta’s Atelier. Zin in een creatieve
ontspanning? Altijd al willen leren
tekenen, schilderen of boetseren?
Even je hoofd helemaal leeg maken?
Dat kan bij Jacinta’s Atelier! Hoek 48
Meijel www.jacintas-atelier.nl

Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!
Gratis stalmest op kop akker met bon.
Tel. 06 46 77 51 56.
Uw motor weer topfit.
Het nieuwe motorseizoen staat
weer voor de deur! Wij maken uw
motorfiets weer topfit, al vanaf
€ 135,-. Bel ons voor het maken van
een afspraak op: 077 351 15 41
www.roefsmotortrading.nl Maasbree.
Mindfulness workshop 11 maart.
Mindfulness is voor bedrijven
& organisaties een eigentijds human
resourcesbeleid geworden.
Ook opleidingen nemen de training
standaard op in hun pakket.
Kom vrijblijvend kennismaken.
www.sensus-pvs.nl

Poetshulp gevraagd voor 2 uurtjes
per week. Tel. 077 307 24 29.

Cursus Lenormand kaartleggen.
Workshop Lenormand kaartleggen in
Grashoek. Leer in 1 zondag de basis
van het kaartleggen. Lees je verleden,
heden & toekomst! Kijk op www.
betrouwbaarmedium.nl > workshops.

Wegens revalidatie andere
openingstijden groentewinkel.
Vrijdags 9-12 13-17uur, zaterdag 9-12
13-15uur. Alle soorten groenten te
koop. Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen. Sorry voor het ongemak.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Politie pakt verdachte
van vernielingen op

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Voor
ga ik naar…..

De vernielingen aan het
Huis van de Gemeente werden
maandagochtend opgemerkt, waarna
meteen aangifte is gedaan door
medewerkers van het gebouw. Een
dag later bleek dat de ingangsdeuren
opnieuw vernield waren. De graffiti
op de ruiten van Pantaleon werd door
een medewerker zelf verwijderd.
De vernielingen die maandagavond
plaatsvonden werden provisorisch met
tape afgeplakt. Van beide feiten werd
aangifte gedaan.
De technische recherche van de
politie verrichtte maandag onderzoek
op de plek van de vernielingen.
Beelden van de camera’s in het

Huis van de Gemeente werden
overgedragen aan de politie, die ze
verder onderzoekt. Over de reden van
de vernielingen en graffiti was op
dinsdag 22 februari nog niets bekend.
De kapotte ruiten werden vervangen
door nieuwe ruiten, die een dag later
weer doelwit waren van vernielingen.
De politie verrichtte maandag
ochtend een buurtonderzoek bij
zowel het Huis van de Gemeente als
Pantaleon en herhaalde dat maandag
avond. “We gaan de camerabeelden
uiteraard uitlezen”, liet de politie
weten. Getuigen kunnen zich melden
bij de politie via telefoonnummer
0900 88 44.

NWA is een veelgebruikte
afkorting voor Niggaz Wit Attitudes,
een Amerikaanse hiphopgroep uit
Californië. Die groep werd in de jaren
tachtig vooral bekend vanwege hun
expliciete teksten. Vorig jaar augustus
verscheen een film in de bioscoop over
de hiphopgroep. Of er een verband
is tussen de Amerikaanse rappers
en de vernielingen, is niet bekend.
“Wij hebben de afkorting opgezocht
op internet en kwamen ook uit bij de
hiphopgroep”, laat de politie via een
woordvoerder weten. “Of de graffiti
en de hiphoppers iets met elkaar te
maken hebben, is op dit moment
koffiedik kijken.”

Politie waarschuwt voor
babbeltrucs
Politie Peel en Maas waarschuwde op donderdag voor 18 februari voor babbeltrucs. Er vonden die dag
voorvallen plaats in de regio Venlo en de politie verwachtte een mogelijke verplaatsing naar gemeente Peel en
Maas. De babbeltrucs houden in dat vrouwen met een smoesje proberen woningen binnen te dringen om
daarna de bewoner te bestelen.
Voorbeelden van smoesjes zijn
bijvoorbeeld: een collecte voor een
goed doel of dat de vrouwen van
het Groene Kruis zijn en voor een
gesprek komen. “Ze verzinnen altijd
wel wat, als ze maar binnenkomen”,
zo laat een woordvoerder van de
politie weten.
“Het kan ook een vraag zijn
om even te bellen, een slokje

water te drinken of het toilet te
gebruiken. Het zijn algemene
smoesjes om binnen te komen en
daarna ontvreemden ze spullen uit
het huis.” Het advies van de politie is
om mensen die je niet vertrouwt, niet
binnen te laten.
Eerder vond er in Horst ook al een
voorval met een babbeltruc plaats.
Een vrouw op leeftijd werd met

een smoesje om te tuin geleid en
beroofd van sieraden. De politie liet
over dat voorval weten dat dit soort
babbeltrucs regelmatig voorkomt.
Niet alleen bij woningen, maar ook
op straat zijn criminelen actief die
via een babbeltruc of smoes het
vertrouwen van mensen proberen te
winnen om uiteindelijk bezittingen af
te nemen.

Boom op man in Koningslust
Bij een ongeval aan de Brentjes in Koningslust is op donderdag 18 februari een man gewond geraakt.
De man kreeg bij zaagwerkzaamheden een boom op zich en raakte zwaargewond. Een traumahelikopter kwam
ter plaatse om de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur.

Patersstraat 2a, 5981 TS Panningen info@petsnmore.nl

www.petsnmore.nl

Brandweer Panningen was met
drie wagens ter plaatse om de man,
naar verluidt in de zeventig, te

bevrijden uit zijn benarde positie. Een
tankautospuit, een hulpverleningsvoer
tuig en een snel interventie voertuig

werden ingezet. Over de toestand van
de man kon de politie op maandag
22 februari geen uitspraken doen.
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Bijna hele gemeente doet mee; politie focust op buitengebieden

De WhatsApp buurtpreventie-etiquette
Buurtpreventie-WhatsAppgroepen zijn een groot succes in Peel en Maas, blijkt uit het groot aantal initiatieven in de kernen. Bijna de hele gemeente is
gedekt. Tijdens de informatiebijeenkomst in De Wieksjlaag in Beringe woensdag 17 februari werden tips gedeeld en ervaringen uitgewisseld.

al met de WhatsApp buurtpreventie.
“Mijn moeder is 74 en mijn vader 78.
Van hen heb ik alleen maar goede
dingen gehoord. Ik wil ook wel onder
deel zijn van zo’n preventiegroep,
maar wil me niet meteen opgooien als
kartrekker. Er zijn blijkbaar al een paar
initiatiefnemers in Beringe, dus daar ga
ik straks even mee praten.”

Buitengebieden

De etiquette rondom WhatsApp
buurtpreventie is een van de onder
werpen die de tientallen aanwezigen
het meest aanspreekt. Wanneer plaats
je een bericht direct om je buurt
bewoners te waarschuwen en wanneer
overleg je eerst met de wijkagent en
de beheerder? “Appjes die willekeurig
worden rondgestuurd, daar zit niemand
op te wachten”, vertelt Robin Peeters,
WABP-beheerder en oprichter van de
WhatsApp-groep in Grashoek.

WhatsApp-etiquette
Een aanwezige beheerster van
een app-groep benadrukt dat ze in de
opstartperiode gek werd van de vele

appjes die ze ontving. “Dan ben je veel
tijd kwijt aan de app. Maar naarmate
de mensen zijn aangemeld wordt dat
steeds minder.” Een andere aanwe
zige vertelt dat hij regelmatig appjes
ontving over weggevlogen kanaries
of echtelijke ruzies. “Daarom ben ik
gestopt als beheerder”, vertelt hij.
De zeventig aanwezigen zijn het
erover eens: het blijft een kunst om
de e
 ffectiviteit en zuiverheid van de
WhatsApp-groepen te behouden.
‘Geen onzin erop’, is het motto.
Het doel van de avond is volgens
de organisatoren dat mensen onderling
gaan netwerken, maar anderen ook
gaan aansporen. “Door deze groepen

wordt de drempel voor de burger om
de politie in te schakelen hopelijk
kleiner. Behalve dat het geboefte
afschrikt, geeft het de mensen ook
een veiliger gevoel”, aldus Robin.
“Waar je voor moet waken, is dat
mensen ineens overbezorgd worden
en dingen gaan zien die er niet zijn.”
Wijkagent Arno Wilms benadrukt
dat het ook niet de bedoeling is dat
mensen zelf boeven gaan vangen.
“Daarom hebben wij het SAAR-principe
in het leven geroepen: signaleren,
alarmeren, appen en reageren. Zie je
iets verdachts? Bel dan eerst de politie
en zet het daarna pas in de app.”
Veiligheid is voor iedereen anders,

voegt Arno Wilms daaraan toe. “Sociale
controle is al heel goed. Buren die op
je huis passen als je op vakantie bent
of bij buurtbewoners een briefje in de
bus stoppen als je een feestje geeft
vanwege eventuele geluidsoverlast zijn
daar voorbeelden van. WhatsApp zien
wij als een aanvulling op de sociale
controle die er op veel plekken al is.”
Peter Bruijnen (54) uit Beringe is
uit nieuwsgierigheid naar de infor
matieavond gekomen. “Bij mij in het
dorp is er nog geen groep”, vertelt hij.
“Het is in mijn ogen een goed initiatief
omdat het kan bijdragen aan meer
veiligheid in de buurt.” Zijn ouders
wonen in Panningen en werken ook

Inmiddels zijn er al 67 beheerders
actief in de kernen Baarlo, Egchel,
Grashoek, Helden, Koningslust,
Maasbree en Panningen. “Bijna de hele
gemeente is al gedekt”, vertelt Robin
Peeters. “We hebben al 2.425 deelne
mers en dat blijft groeien. Daarbij levert
het nog meer initiatieven in de hand.
Zo werken ze in Egchel zelfs al samen
met Heibloem en heeft Grashoek
contacten in Helenaveen. Zouden we
de eerste gemeente van Nederland
worden die volledig gedekt is?”
Volgens politie Peel en Maas
blijven de buitengebieden nog wat
achter, terwijl een WhatsApp-groep
voor hen juist een goede uitkomst is.
“Ten opzichte van de kernen is buitenaf
minder sociale controle. Daar maken
de daders dankbaar gebruik van de
sluipwegen en het feit dat mensen hun
zuurverdiende en dure spullen geregeld
zonder toezicht buiten in het zicht
laten staan. We willen bewoners in de
buitengebieden vooral aansporen ook
een WhatsApp-buurtpreventiegroep
te starten.”

Partijen beamen bittere noodzaak renovatie Piushallen

‘De vloer is op sommige plaatsen bijna
gevaarlijk’
Verschillende betrokken partijen uitten op dinsdag 16 februari bij de raadsvergadering in gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek hun zorgen over de Piushallen. De sporthallen in Panningen zijn volgens de partijen
hard toe aan renovatie. Gymleraar Ad Cornelissen van het Bouwens liet weten dat de hallen op sommige plaatsen
bijna gevaarlijk zijn voor leraren en leerlingen.

verdwijnt. Daar staat de gemeente
buiten.”
De beeldvormende vergadering
van dinsdag 16 februari werd door de
betrokken partijen aangegrepen om de
bittere noodzaak duidelijk te maken.
Daar waren beheerders van de hal, een
leraar van het Bouwens, gymnastiek
vereniging Concordia en gemeente
raadsleden bij aanwezig.

Continu legionella

De gemeenteraad stemt bij de
raadsvergadering op 15 maart of de
gemeente een investeringsbijdrage van
ruim 1,5 miljoen euro gaat verstrekken
aan de sporthallen, waarvan er eentje
in 1973 en één in 1999 is gebouwd.

“De gemeente moet investeren omdat
het een zorgplicht heeft om voor
voldoende sportgelegenheid te zorgen
voor de bassischolen en het Bouwens”,
laat een medewerker van de gemeente
weten. “Daarnaast is het een kerntaak

van de gemeente om binnensporten
een plek voor de beoefening van hun
sport te bieden. De duurzaamheids
aanpassingen komen weer wel voor
de rekening van de hallen zelf, omdat
het voordeel daarvan in de clubkas

De beheerders gaven aan dat
de sporthal op verschillende vlak
ken niet meer voldoet aan de huidige
maatstaven. “We moeten iedere
week honderden liters water door
de leidingen laten stromen om zo
legionella tegen te gaan, waar we
continu last van hebben. Er gaan hopen
water verloren, maar we hebben geen
keus. Het is een noodoplossing.”
De sporthal is volgens de
beheerders niet meer van deze tijd.
Cornelissen van het Bouwens beves
tigt dat. “De school heeft dit jaar
geïnvesteerd in oordopjes op maat om
het lawaai tegen te gaan. We konden
als gymleraar bijna geen uitleg meer
geven door het lawaai dat vanwege
de slechte akoestiek klonk in de hal.
Na acht lessen op een dag kwam ik
met piepende oren thuis. De vloer is
zo glad op sommige plaatsen dat het
bijna gevaarlijk is, in de zomer is het

erg warm en in de winter fris tot koud.
Het is een fantastische locatie, maar
wel echt aan renovatie toe.”

Investeringsfonds
De sporthal gaat zelf ruim 400.000
euro investeren in duurzaamheids
oplossingen met behulp van een
externe financier. Investeringsfonds
Manesco is verantwoordelijk voor
de duurzaamheidsaanpassingen die
gedaan gaan worden en het Limburg
Energie Fonds (LEF) brengt het geld
in. Uiteindelijk moet dat een energie
besparing van 70 procent per jaar gaan
opleveren. Voor die investering betaalt
Stichting Sporthallen Helden ieder jaar
4,5 procent rente aan het LEF. “Dat is
aan de hoge kant”, laten de beheer
ders weten, “maar na vijftien jaar is
het geld terugbetaald en besparen we
ieder jaar veel geld met de duurzame
oplossingen. Het risico ligt nu bij de
investeerder, dus niet bij ons.”
GV Concordia traint nu op
verschillende locaties in de gemeente
en wil graag naar één locatie.
“We hebben veel grote materialen
die niet zomaar in een auto passen.
Het liefst zien wij een nieuwe aanbouw
met daarin een valkuil (gat met
schuimrubber voor een veilige landing,
red).” Of de gemeente daar aan
gaat bijdragen, moet in de toekomst
nog blijken.
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winkel&bedrijf

Medewerkers blijven in dienst

Starters in de regio
kapsalon Anoli
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

kapsalon Anoli
Ilona Coenen
Weverstraat 11
Baarlo
06 13 31 42 92
info@kapsalon-anoli.nl
kapsalon-anoli.nl
uiterlijke verzorging
27 februari 2016
opening

Activiteiten
Kapster Ilona Coenen heeft
de opleiding Allround Kapper
afgerond, waarna ze enkele
jaren bij de kapsalons Brainwash
en Totally Chiq heeft gewerkt.
Haar droom was altijd al om ooit
voor zichzelf te beginnen en die
droom gaat nu uitkomen.
Daarom houdt kapsalon Anoli
zaterdag 27 februari de opening
van de salon van 13.00 uur tot
17.00 uur. Er staat dan een hapje
en drankje klaar op Weverstraat
11 in Baarlo. Zo kunnen de
mensen alvast kennis maken
met kapsalon Anoli.
In haar kapsalon werkt Ilona
zelfstandig met veel passie voor
haar vak. De klant wordt altijd
door haar geholpen. Het mooie
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aan het kappersvak is volgens
Ilona dat ze iemand blij kan
maken door een mooi kapsel te
creëren. Omdat ze het belangrijk
vindt dat de kapper voor
iedereen betaalbaar is, heeft ze
het tarief voor het wassen,
knippen en drogen laag gehouden.

Maxwell overgenomen
door ElectronicPartner
Elektronicaconcern Maxwell uit Panningen wordt overgenomen door ElectronicPartner Nederland BV (EP:).
Vanaf 1 maart neemt het van origine Duitse familiebedrijf de zestien winkels van de Panningse onderneming over.
De medewerkers van het hoofdkantoor van Maxwell zitten niet in de overnamedeal en moeten op zoek naar een
nieuwe baan. De medewerkers van de winkels blijven wel allemaal in dienst, zo laat EP: weten.

Doelgroep
Natuurlijk is iedereen van
harte welkom. Of iemand nu
man, vrouw, jong of oud is, Ilona
gaat ervoor dat iedereen weer
tevreden de deur uit gaat.
Onderscheidend vermogen
Kapsalon Anoli is een hippe,
trendy salon waar creativiteit,
kwaliteit en gezelligheid op de
eerste plaats staan. Eigenaresse
Ilona vind het erg leuk om
uitdagingen aan te gaan in het
kleuren, knippen of opsteken
van haar, maar ook bruiden die
een mooi kapsel willen voor hun
grote dag zijn bij haar altijd
welkom. Ilona blijft up-to-date
op het gebied van alle kapperstrends door regelmatig cursussen
te volgen.

opening zaterdag 27 februari
Ilona Coenen
Weverstraat 11,
5991 MR Baarlo
T 06 - 13 31 42 92
I www.kapsalon-anoli.nl

25% korting op een knipbeurt

*

*tegen inlevering van deze advertentie / geldig t/m 30 april 2016

Leverancier van kantoor- en
schoolmeubilair en maatwerk
Ook voor reparaties van kantoormachines en computers!

Alle zestien winkels blijven
gewoon open, laat EP: via een
woordvoerder weten. “Sluiting van één
van de winkels is zelfs niet ter sprake
gekomen. Wij nemen geen winkels
over die verlies maken en dus hoeft
er geen te sluiten. We zien in alle
vestigingen genoeg perspectief voor de
toekomst en wij denken dat de winkels
prima passen binnen onze strategie.
Ook denken we dat er genoeg sprake
is van continuïteit bij de zaken. Zeker in
de omgeving waar de vestigingen van
Maxwell liggen, denken we een goede
slag te hebben geslagen.”
De naam wordt veranderd in
EP:Maxwell. Zo is het ook geregeld bij
de zelfstandige ondernemers die bij EP:

zijn aangesloten. “Maxwell heeft een
prima naamsbekendheid en bestaat al
tachtig jaar. Daar hechten wij waarde
aan, dus de naam gaat niet verdwijnen.
Het is goed voor de uitstraling en
bekendheid. Wij respecteren de naam.
Net als bij Maxwell staat ook bij
ElectronicPartner de service en kwaliteit
hoog in het vaandel.”

Lokale aansturing
Het hoofdkantoor van Maxwell
wordt gesloten, maar EP: gaat
de vestigingen niet vanuit het
hoofdkantoor in Vianen aansturen.
“Er komt een lokale aansturing.
Werknemers van het hoofdkantoor
gaan gezamenlijk met de managers

van de winkels voor de lokale aanpak
zorgen.” Maxwell heeft als huiskleur
blauw, terwijl EP: voornamelijk met
groen werkt. Hoe gaat het bedrijf dat
oplossen? “Daar moeten we inderdaad
een mix in gaan vinden.”

Vijfduizend
vestigingen
ElectronicPartner Nederland B.V.
is een organisatie op het gebied van
consumenten- en huishoudelektronica.
Het bedrijf heeft in Europa ruim
vijfduizend vestigingen en in Nederland
475 aangesloten winkels, waarvan
vier in Limburg. In Meijel heeft het de
vestiging EP:Winkelmolen liggen.

Schoutenring 5, Panningen, tel 06 – 55 34 48 74

www.madouhandelsonderneming.nl

Wist u dat…

• er binnenkort weer een training Eigen Kracht
voor 9-12 jarigen van start gaat?
• u de ontwikkelingen rondom gemeenschapshuis in Panningen kunt volgen op
www.gemeenschapshuisinkepel.nl?
• stichting Leergeld dringend op zoek is naar
vrijwilligers?
• er op donderdag een speciaal spreekuur is
voor mantelzorgers?
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij
Info & Advies in het Huis van de Gemeente
tussen 8.30 – 12.00 uur?

Voor vragen of meer info, neem gerust contact met ons op.

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

Groenteteler Maasbree

People’s Farm schrijft
zich in voor prijs
Groenteteler People’s Farm uit Maasbree heeft zich ingeschreven voor de Groene Helden Limburg
Stimuleringsprijs. De prijs wordt uitgereikt aan tien Limburgse bedrijven met groene, duurzame initiatieven die
lokale maatschappelijke partijen en burgers betrekken bij hun bedrijf en omgeving.
De prijs is een initiatief van
onder andere IVN Limburg, Provincie
Limburg, MKB Limburg, de Kamer
van Koophandel en de Rabobank.
IVN Helden had het Maasbreese
bedrijf voorgedragen voor een
nominatie omdat het volgens hen
ruim voldoende voldoet aan de
kwalificaties die nodig zijn voor
het winnen van de prijs. De jury
beraadt zich deze maand nog over
de 36 ondernemers die een initiatief

indienden. De winnaars ontvangen een
onbekend geldbedrag.

Presentatie
Het Maasbreese bedrijf verbouwt
ruim dertig verschillende groenten.
Daarnaast voorziet het bedrijf klanten
van recepten, informatie over de berei
dingswijzen, smaak en eigenschappen
van de producten.
Marcel Jacobs van People’s Farm
is door het IVN Helden uitgenodigd

om een presentatie te geven voor
de leden van de plaatselijke IVN en
andere geïnteresseerden uit Peel en
Maas. Jacobs gaat met behulp van
foto’s en beelden laten zien wat zijn
bedrijf inhoudt en hoe hij en zijn
vrouw Yvonne tot de overstap naar
de speciale vorm van groenteteelt
gekomen zijn. De presentatie vindt
plaats op donderdag 25 februari in
het IVN gebouw in Helden. De avond
begint om 20.00 uur.
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Bespreking Poll week 06

De gemeente moet geen risico’s voor ondernemers dragen
Die stelling legden wij de lezers van de HALLO Peel en Maas in week
6 voor. Dit omdat de gemeente bij de gemeenteraadsvergadering van 2
februari besliste garant staat voor een lening van 1,2 miljoen euro van
evenementenhal De Heuf bij de Rabobank. De overgrote meerderheid, bijna
driekwart, van de stemmers was het eens met de stelling en wil dat de
gemeente geen ondernemers helpt. Een kleine 26 procent vindt wel dat de
gemeente risico’s mag dragen.
De politieke partijen in de gemeenteraad stemden wel vóór de

garantstelling en staan dus haaks op de visie van de stemmers op onze poll.
De raadsleden denken dat De Heuf van groot belang is voor de gemeente
en zien graag dat de hal wordt opgeknapt. Het is immers geen geld van
de gemeente wat wordt gebruikt. Alleen als het helemaal fout gaat, kan
het zijn dat de gemeente geld in de hal moet stoppen. Blijkbaar vond de
meerderheid van de stemmers toch dat er dan alsnog te veel risico aan de
garantstelling hangt. De inwoners willen niet dat geld van hen terecht komt
bij ondernemers.

Er moet meer aandacht voor muziek komen vanuit
de overheid
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Komend weekend is de laatste keer dat blaaskapel Die Lustigen Freunde
uit Beringe een optreden geeft. De muziekgroep kan niet meer genoeg leden
vinden om de 65 jaar oude kapel voort te zetten. Eerder werd al bekend dat de
gemeente een aantal basisscholen gaat korten op hun muzieksubsidie.
Dat is natuurlijk zonde. Muziek is essentieel voor de cultuur en ontwikkeling
van kinderen. Ook het dorps- en verenigingsgevoel is bij muziekverenigingen
heel sterk aanwezig. De overheid zou meer moeten doen om muziek te
stimuleren. Nu korten ze scholen, maar eigenlijk moet er juist meer geld bij.

Winst
(gevend)

Kinderen snappen de kracht van muziek niet meer, dat moet veranderen.
Aan de andere kant is het zo dat interesses verschillen. De jeugd van
tegenwoordig is niet meer gemotiveerd om instrumenten te spelen en noten
te leren lezen. Iedereen mag voor zichzelf beslissen of hij of zij met muziek
bezig wil zijn. Het is niet aan de overheid om dat kinderen op te dringen.
Als de jeugd liever wil gamen, dan zij dat zo.
Er moet meer aandacht voor muziek komen vanuit de overheid.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 07) > De Cito-toets is achterhaald > eens 67% oneens 33%

Barbecue & Gourmet Party Service

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk seizoen gebonden
karakter. De barbecue activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de
maanden mei t/m september. De gourmet activiteiten daarentegen in
de decembermaand.

Voor de periode mei t/m september en de maand december zijn wij op zoek naar:

BEDRIJFSPAND

BERINGE
400 m2 bedrijfsruimte, op te splitsen
in units van 200m2. Eventueel met
kantoorruimte. Vzv rolpoort 4,5 mtr,
lichtstraat in dak, volledig geisoleerd,
vloerverwarming, toilet.
Meer info: www.huurberinge.nl
Elk

ez

• Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
• In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rij-ervaring

VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS
• Het telefonisch aannemen van reserveringen en het verwerken daarvan in ons automatiseringssysteem
• Het verstrekken van telefonische informatie betreffende onze verschillende barbecue- en gourmetmenu’s
Interesse in deze vacatures? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures

Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

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 Peel en Maas (bijv. hoor/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Duurzaamheid in Peel en Maas
Duurzaamheid is een van onze kernwaardes, dus staat dit onderwerp
hoog op de agenda en zetten we ons in om zo weinig mogelijk
broeikasgassen te produceren. Landelijk en provinciaal werken we samen
en zijn hier afspraken over gemaakt. De Parijsverklaring ligt hieraan ten
grondslag, namelijk voorkomen dat de atmosfeer opwarmt met meer dan
twee graden.
Wat doen we als gemeente? We
kennen natuurlijk de ijsverwarming
in het nieuwe Huis van de Gemeente,
groene stroom via lokale coöpera
ties en werken we zoveel mogelijk
met Ledverlichting. Afval wordt
zoveel mogelijk hergebruikt. Bijna
alle grondstoffen zijn van waarde
om opnieuw te gebruiken, Cradleto-Cradle zoals men dat noemt. Van

consumptiemaatschappij naar het
herstellen van producten, zoals een
repaircafé dat prachtig doet. Ook van
particulieren zien we steeds meer
initiatieven, zoals het plaatsen van
zonnecellen. Maar ook exploitatie
problemen zijn aan te pakken door
duurzaamheid toe te passen, zoals we
zien bij De Heuf. Ontwikkelingen met
meerdere partijen: zoals het windpark

Egchelse Heide, windenergie heeft een
toekomst. Als gemeente willen we
krachten van burgers met lokale ideeën
dan ook graag stimuleren; ruimte voor
innovatie en continuïteit aan duurzaam
heid. Een ‘revolverend fonds’ kan als
opstap dienen. Tijdelijke middelen
beschikbaar stellen om een initiatief
een kans te geven. Deze gelden,
worden later weer terugbetaald, even
tueel met rente. Dat geld kan dan weer
voor een volgend initiatief worden
ingezet. Om hiervan gebruik te maken
moet men wel aan de voorwaarden
van duurzaamheid voldoen.
Tiny Valckx,
fractie Lokaal Peel en Maas

Je zou het niet zeggen als je
naar buiten kijkt, maar het
festivalseizoen komt in zicht.
Afgelopen zaterdag ging de
verkoop van Pinkpopkaarten van
start. In een half uur tijd waren
bijna alle 40.000 weekendkaarten verkocht. Bijna, want een
paar verkooppunten in Limburg
hebben kaarten over. Maar dan
ook écht over. In tegenstelling
tot de gemiddelde internetverkoper die ‘per ongeluk’ vier
kaarten teveel heeft gekocht of
er na het afrekenen achter komt
dat hij dan op vakantie is. ‘Ach,
dan gooien we er toch honderd
euro bovenop? Kunnen we daar
op Mallorca lekker van uiteten’,
zullen ze wel gedacht hebben.
Zoals het inmiddels bij elk gewild
concert of festival gaat, worden
enkele seconden nadat het
digitale ‘uitverkocht’-bordje is
opgehangen de kaarten al voor
een veelvoud van de originele
prijs verkocht. Duizend euro voor
Adele, driehonderd voor Beyoncé
of een paar honderd voor een
weekend Pinkpop. Deze winstgevende praktijken bederven de
voorpret en leveren alleen winst
op voor de verkoper. Toen ik
hoorde dat een kennis was
opgelicht toen ze kaarten voor
het uitverkochte LVK wilde kopen
en er honderd euro per stuk voor
had neergelegd, zakte mijn
broek figuurlijk gezien af. Geen
enkel evenement lijkt meer
veilig. Een oplossing is in mijn
ogen de kaarten op naam zetten.
Wanneer je het Pinkpopterrein
op wilt, moet je je legitimatiebewijs laten zien. Kost wat meer
werk en levert waarschijnlijk
langere rijen op bij de ingang,
maar kan eraan bijdragen dat het
feestje niet bedorven wordt door
eksters. Dan is de winst weer
voor de liefhebber van muziek,
de festival- of concertganger die
tientallen tot een goede honderd
euro overheeft voor een avond of
weekend vol plezier.
Kim
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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Aangepaste openingstijden

• In verband met ICT-werkzaamheden zijn we op vrijdag 26 februari vanaf 13.00 uur gesloten.
• Op zaterdag 27 februari zijn we de gehele dag gesloten.

Afval
Inzameling oud papier

Officiële (verkorte)
publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel >
Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.

Inzameling oud ijzer

Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt wekelijks
uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een geprint EGB kunt u inzien
in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in
Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.

Alleen schoon ijzer mag ingeleverd of opgehaald worden. IJzer vervuild met bijvoorbeeld olie of koelmiddel (koelkast) mag niet. Het komt regelmatig voor dat in onze gemeente oud ijzer opgehaald wordt
door een illegale inzamelaar/handelaar. Alleen verenigingen hebben toestemming voor het inzamelen
van oud ijzer en metalen.

Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de
volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer: Meijel, 5768 RL, Heldensedijk 32. Het uitbreiding van het bedrijfspand (Meeuwis
Schoenen-mode-sport B.V.)

• Vrijdag 26 februari: Kessel-Eik
• Zaterdag 27 februari: Kessel
• Dinsdag 1 maart: Maasbree

• Zaterdag 27 februari

• Kessel en Kessel-Eik Zangvereniging Aodemnöet: 10-12 uur, ophalen alleen op afroep.
Aanmelden via SMS 06-55 92 04 39 vóór vrijdagmiddag 17 uur.
• Meijel Schutterij St. Nicolaas: 10-12 uur; locatie Schutterij St. Nicolaas, Donkersveld brenglocatie.
• Baarlo Fanfare Eendracht: 10-12 uur; parkeerplaats Sprunklaan, brenglocatie.

Bijeenkomst over sandwich-, evenementen- en aanplakborden
In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten de regels voor het plaatsen van sandwichborden aan
te passen. Driehoeks- en sandwichborden zijn voortaan verboden, tenzij toegestaan vanuit nadere regels
van het college. Op 3 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst voor dorpsoverleggen en bij dit onderwerp betrokken verenigingen. We praten tijdens deze bijeenkomst betrokkenen bij over het besluit van
de gemeenteraad en de uitwerking daarvan. En we horen vooral graag de mening van deze partijen over de
aanplakborden en evenementenborden in de dorpen. We willen onder andere weten welke rol dorpsoverleggen en verenigingen hierin willen hebben.
Dorpsoverleggen en verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Heeft u geen
uitnodiging ontvangen maar wilt u hier wel graag over meepraten? Denkt u een bijdrage te kunnen leveren
aan het beheer van deze borden? Dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst.
Wanneer: donderdag 3 maart 2016
Hoe laat: 19.30 uur
Waar: Huis van de gemeente, Wilhelminaplein 1 Panningen
Aanmelden: voor 25 februari via evenementen@peelenmaas.nl, vermeld hierbij uw naam en eventueel de
vereniging waar u bij bent aangesloten.

Ondertekening Beheerplan bossen en natuurterreinen 2015-2020
Op 12 februari werd in het Huis van de Gemeente in Panningen het nieuwe Beheerplan bossen en natuurterreinen en het kwaliteitshandboek Bos en Natuurbeheer 2015 -2020 van de vereniging Bosbeheer Peel
en Maas aangeboden aan wethouder Arno Janssen. De heer Tom van Duuren, voorzitter van de vereniging,
bood de stukken aan met een terugblik naar het ontstaan van de vereniging en de jarenlange samenwerking met de gemeente.
De vereniging is een van de oudste bosbeheersamenwerkingsverbanden van Nederland. In 1979 was het de
toenmalige burgemeester van Helden die opriep tot samenwerking. Na de sluiting van de mijnen stokte in
eerste instantie het bosbeheer. Immers de afzet van de stutpalen voor in de mijngangen was weg. Nieuwe
afzet moest gevonden worden.
Nog steeds heeft de gemeente een stimulerende rol in het bosbeheer van de gemeente Peel en Maas. De
boseigenaren bepalen zelf in welke mate ze het beheer van hun bos in handen leggen van de vereniging.
Iedere eigenaar heeft inzicht in zijn/haar deel van de exploitatie. Het beheer van de bosbezittingen is
afgestemd op het grotere geheel waar het particuliere bosbezit deel van uit maakt. Het bosbeheerplan
2015-2020 geeft die afstemming weer.
De vereniging bosbeheer Peel en Maas heeft het vereiste certificaat om bosbeheersubsidie namens alle
leden te kunnen aanvragen. Het verenigingskwaliteitshandboek is opgesteld in het kader van de certificering. Alle particuliere boseigenaren in Midden-Limburg kunnen zich aansluiten bij de vereniging Bosbeheer
Peel en Maas.
Na deze mooie woorden werden het Beheerplan en het Kwaliteitshandboek ondertekend. Wethouder Arno
Janssen, dankte de vereniging voor hun inzet in de afgelopen jaren en zei blij te zijn dat de samenwerking
nu wordt voortgezet. Ook was er een woord van dank aan ingenieursbureau Van Nierop. Dit bureau heeft
het beheerplan en kwaliteitshandboek samen met de vereniging opgesteld. Ook zorgt het bureau voor de
uitvoering van de beheersmaatregelen die voortkomen uit het beheerplan.
Met de ondertekening is de samenwerking voor de komende jaren bekrachtigd, een heugelijk feit.

Aanvraagformulier ‘Individuele Inkomenstoeslag
Het College heeft op 15 februari 2016, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016, het aanvraagformulier
‘Individuele Inkomenstoeslag’ in het kader van de Participatiewet vastgesteld. Dit formulier is niet digitaal
beschikbaar. Voor meer informatie zie www.peelenmaas.nl/vele_handen > Informatie voor inwoners >
Werk en Inkomen Bijstand, bijzondere.
Algemene Subsidieverordening Peel en Maas
In haar vergadering van 19-1-2016 heeft de raad besloten de volgende verordening vast te stellen:
De Algemene Subsidieverordening Peel en Maas. De nieuwe verordening treedt in werking op de dag
volgend op deze bekendmaking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt
de voorgaande Algemene subsidieverordening Peel en Maas d.d. 20-12-2011 ingetrokken. De integrale tekst
van de verordening is toegevoegd als bijlage 1 aan EGB week 8 - 2016.

Werkzaamheden Diepenbroeklaan Baarlo
De grote bomen aan de Diepenbroeklaan in Baarlo drukken het trottoir en de asfalt omhoog. Hierdoor
ontstaan gevaarlijke situaties voor voetgangers en andere weggebruikers. Omdat dit niet te verhelpen is
met plaatselijke herstelwerkzaamheden wordt de hele Diepenbroeklaan onder handen genomen.
Op 8 maart 2016 worden de bomen gekapt en vervangen door jonge aanplant. Het trottoir en de rijbaan
worden herstelt en het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Tegelijkertijd passen we ook de rijbaanindeling
om de snelheid van de weggebruikers te verminderen.
De werkzaamheden duren tot juli 2016. Gedurende deze periode is de Diepenbroeklaan afgesloten voor
doorgaand verkeer.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 01 maart 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Degenen die graag snel en op hoofdlijnen willen weten wat er inhoudelijk aan de orde komt, kunnen de
uitgebreide toelichting per onderwerp vinden op de website: www.peelenmaas.nl/bestuur > gemeenteraad
> opiniërende raadsvergadering > datum 01 maart 2016.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Toekomst doelgroepenvervoer: gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (2016-013)
7. Renovatie sporthallen Piushof (2016-012)
8. Bestemmingsplan Steenstraat ongenummerd (2016-015)
9. Revolverend fonds duurzaamheid (2016-014)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en met
agendapunt 9 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 01 maart
2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 15 maart 2016.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Ook Regiotaxi en dorpsvervoer in ‘beeldvormende vergadering’

Renovatie Piushallen lijkt bittere noodzaak
Ruim anderhalf miljoen euro om Piushallen weer bij de tijd te brengen. En wat moet er beter
als straks de Regiotaxi plaats maakt voor een nieuwe vorm van doelgroepenvervoer? Over deze
twee onderwerpen sprak de raad vorige week dinsdag met directe betrokkenen in de zogeheten
‘beeldvormende vergadering’.
De beeldvormende vergadering vindt wisselend plaats in een van de elf kerkdopen van
Peel en Maas. Ditmaal was Grashoek (De Ankerplaats) aan de beurt. Op de agenda stonden twee
onderwerpen waarover de raad graag de mening van betrokkenen wilde horen: een gemeentelijke
investering voor het renoveren van de sporthallen in Panningen, en als eerste de toekomst van het
zogeheten ‘doelgroepenvervoer’ voor ouderen en andere kwetsbare inwoners.

Doelgroepenvervoer

Alle Limburgse gemeenten moeten eind dit jaar starten met een opvolger van de Regiotaxi – de
oproepbare taxibusjes van Veolia die klanten van deur tot deur brengen. Er ligt nu een provincie-breed
uitgewerkt plan voor een nieuwe inrichting van het hele doelgroepenvervoer. Het voorstel is dat alle
32 Limburgse gemeenten zich aansluiten bij de bestaande ‘gemeenschappelijke regeling’ Omnibuzz.
Dat is een samenwerkingsverband van (nu nog) tien gemeenten. Het voorstel is om te beginnen met
het gezamenlijk organiseren van de Wmo-vervoer (nu: Regiotaxi), en later dat van andere doelgroepen
(o.m. leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding en dagopvang)
De raad wilde in de beeldvormende vergadering vooral weten wat de sterke en zwakke punten zijn van
de huidige Regiotaxi – om dat mee te nemen bij de bespreking later over de organisatie van het nieuwe
doelgroepenvervoer.
Bij de raadsleden aan tafel zaten diverse direct betrokkenen, onder wie vertegenwoordigers van het
vrijwillige dorpsvervoer in Peel en Maas, iemand van de dorpsraad in Grashoek, maar ook een frequent
gebruiker van de Regiotaxi. Meerdere sprekers gaven aan dat Regiotaxi door veel gebruikers als
onbetrouwbaar wordt ervaren omdat het bestelde busje vaak veel te laat of te vroeg komt. Volgens hen is
dat met name voor ouderen vervelend, omdat zij vaak minder flexibel zijn. Ook de manier van afrekenen
(contant aan de chauffeur) zou eenvoudiger moeten.
Op tijd zijn is ook voor het dorpsvervoer lastig, erkenden enkele sprekers, bijvoorbeeld als het erom
gaat klanten op tijd naar de diverse dagvoorzieningen te brengen: met één of twee busjes is het in de
ochtend en aan het eind van de middag spitsuur. Groot voordeel van het dorpsbusje t.o.v. Regiotaxi

is echter het sociale aspect: chauffeur en klant kennen elkaar vaak goed, maken een praatje en de
chauffeur weet welke extra hulp mensen nodig hebben. Volgens diverse sprekers is ook Regiotaxi blij met
het dorpsvervoer, omdat zij uitsluitend korte, voor Regiotaxi onrendabele ritten binnen het dorp of de
gemeente doen. Regiotaxi mikt meer op langere ritten, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis.
De vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg Grashoek maakte van de gelegenheid gebruik de raadsleden
erop te wijzen dat er momenteel (behalve Regiotaxi) geen enkel openbaar vervoer in zijn dorp is. ‘Het is
nu aan jullie’, zei hij.

Renovatie Piushallen

Voor het bespreken van de renovatieplannen voor de twee (gekoppelde) sporthallen in Panningen
schoven vertegenwoordigers aan van het Bouwens, gymnastiekvereniging Concordia, enkele
bestuursleden van de Stichting Sporthallen Helden (SSH) en twee beheerders.
De in 1973 en 1999 gebouwde hallen zijn toe aan een grondige renovatie. SSH wil dat onder eigen regie
uitvoeren, maar heeft daarvoor onvoldoende geld. Ze vraagt de gemeente daarom om een bijdrage
van € 1.550.000.
Het college wil voldoen aan dat verzoek omdat de (goed bezette) hallen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. In het voorstel wordt ook gewezen op de gebrekkige staat waarin m.n. de oudste
hal verkeert. Vrijwel alle betrokkenen die bij de raadsleden aan tafel zaten, bevestigden dat en kwamen
met concrete voorbeelden. Een gymnastiekdocent van het Bouwens vertelde dat door de abominabele
akoestiek alle docenten alleen nog maar met speciale gehoorbescherming les geven. Een beheerder zei
dat de waterleidingen zó verouderd zijn dat de legionellabacterie niet uit te roeien is; elke week moeten
alle douches lange tijd aangezet worden om de risico’s enigszins te beperken. Ook is de vloer van de
oudste hal gevaarlijk glad en is het er vaak te koud of te warm.
De gebruikers van de hallen steken bij de renovatie zelf ook de handen uit de mouwen, met name als het
gaat om eenvoudig werk zoals sloop en afvoer. SSH gaat de hallen ook verduurzamen, maar daarvoor
gaat men een aparte lening afsluiten met een private financier.
Tijdens de opiniërende raadsvergadering van dinsdag 1 maart zal de raad het voorstel voor renovatie
van de Piushallen bespreken. Dan zal ook de toekomst van het doelgroepenvervoer aan de orde komen.
Daarbij zullen alle fracties ook betrekken wat ze hebben gehoord in de beeldvormende vergadering van
vorige week.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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GEPLUKT Yvonne Nelissen

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

watersportvereniging Poseidon uit
Kessel, waar ze voorzitter was van
de jubileumcommissie, ontdekte ze
het beroep dat zo goed bij haar past.
“Voor het vijftigjarig jubileum vorig jaar
wilden we een open dag organiseren”,
vertelt Yvonne. Ze kwam tijdens het
organiseren in contact met het bestuur
van Kasteel in De Keverberg in Kessel.
Met hen ging ze aan tafel om te over
leggen wat ze voor elkaar konden bete
kenen. “Toen werd duidelijk vermeld
dat ze De Keverberg als trouwlocatie
wilden gaan promoten. Dat liet me
maar niet los. Ik was onder de indruk
van wat ze van het kasteel hadden
gemaakt en stelde me voor dat stellen
daar getrouwd zouden worden. Het bal
letje is toen gaan rollen.” Yvonne ging
koffie drinken met een kennis die als
trouwambtenaar werkte en was ver
kocht. “Op een dag heb ik tegen mijn
man gezegd dat ik trouwambtenaar
ging worden”, vertelt ze grinnikend.
“Ik quote Walt Disney altijd: if you can
dream it, you can do it.”

Deelgenoot van
ultiem geluk

Zelf trouwde ze 37 jaar geleden. Sinds november mag ze andere koppels wettelijk met elkaar verbinden als
trouwambtenaar in gemeente Peel en Maas. Een droom die uitkomt, want ‘if you can dream it, you can do it’ is het
credo van Yvonne Nelissen (57) uit Kessel die deze week wordt geplukt.
“Ik ben altijd bankvrouw geweest”,
vertelt Yvonne. “Met veel plezier heb
ik jarenlang bij de Rabobank gewerkt
als adviseur coöperatie. Ik had daardoor

veel contact met leden en raden van
allerlei leeftijden. Daar voelde ik me
als een vis in het water.” Ze kwam heel
wat reorganisaties bij de banken door.

Tot die ene keer. “Toen betrof het ook
mijn functie en moest ik op zoek naar
ander werk”, aldus Yvonne.
Door haar vrijwilligerswerk bij

Yvonne volgde de opleiding tot
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand (BABS) en belde
naar gemeente Peel en Maas nadat
ze haar papiertje had ontvangen.
“Daar heb ik gevraagd hoe ik bij hen
als trouwambtenaar aan de slag kon.
Ze stonden open voor een sollicitatie en
nodigden mij en een andere kandidaat
uit. Uiteindelijk ben ik het geworden.”
Sinds 1 november mag ze officieel als
BABS stellen trouwen. “Dat liefdevolle
moment, de ceremonie eromheen
en dan dat ultieme ja-woord. Het is
fantastisch om van dat geluk deel
uit te mogen maken. Dit is echt
mijn droombaan, het werk dat ik wil
doen.” Yvonne heeft ook nog een

cursus uitvaartspreken gevolgd. “De
overeenkomsten tussen rouwen en
trouwen zijn best groot. Bij beide
gebeurtenissen heb je te maken met
emoties en wensen die betrokkenen
hebben. Ook dat lijkt me heel mooi
om te mogen doen.” Het persoonlijke
contact met het bruidspaar gaat haar
vrij gemakkelijk af, zo zegt Yvonne zelf.
“Ik weet hoe ik me moet aanpassen
aan een situatie, zodat ik kan
ontdekken wie ik voor me heb. Ook de
openheid van bruidsparen over hoe ze
elkaar hebben leren kennen, is heel
mooi. Door hun historie te vertellen,
draag ik toch een beetje bij aan de
waterlanders op zo’n dag.”

Indonesische
kookkunsten moeder
overnemen
Samen met haar 56-jarige
man woont Yvonne aan de Maas in
Kessel. “Het is hier heerlijk wonen en
wandelen met onze Mechelse herder.
Als het straks wat mooier weer is,
gaan we weer varen. We hebben een
boot, de ‘Blauwbaard’, waarvan mijn
man John de kapitein is.” Daarnaast
gaat Yvonne regelmatig aquajoggen
met een vriendin, is ze mantelzorger
van haar tachtigjarige moeder waar
ze drie keer per week naartoe gaat en
heeft ze veel contact met haar twee
zussen. “Echt ontspannen doe ik met
een goed boek. Een dat niet te zoet is,
dus geef mij maar spannende thrillers.”
Ook van lekker eten kan Yvonne
enorm genieten. “Het maakt mij niet
uit of ik zelf kook of dat we uit eten
gaan. De Griekse, Italiaanse, Japanse
en Kantonese keuken zijn favoriet.
Mijn moeder is half Indonesisch en ik
ben aan het proberen om haar kook
kunsten te leren en over te nemen.
Maar dat valt niet mee.”

PUZZEL

Stichting

Ayubowan
Yaluva
Sri Lanka
Stichting Ayubowan Yaluva Sri Lanka zet zich in om de mensen
in Sri Lanka aan een beter bestaan te helpen, dit doet ze
middels het opzetten van kleinschalige projecten.

SAY-tours
letters zijn de afkortingen van Stichting Ayubowan Yaluva
SAY-tours organiseert rondreizen in het prachtige Sri Lanka,
op maat voor U gemaakt. 5% Van de kosten die worden gemaakt
voor een rondreis gaan naar de Stichting, die op haar buurt deze
weer gebruikt om de mensen in Sri Lanka te helpen.

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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6
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Jan Kerkhofs, jan.kerkhofs@live.nl of bezoek de website www.ayubowan-yaluva.nl
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SSS Helden goed voor
22 turnmedailles
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
Turnvereniging SSS Helden organiseerde in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 februari de Limburgse
toestelfinales in sporthal De Piushof in Panningen.

Twee internationale toernooien

Sharon Janssen
met cadettenteam
naar Zweden

De Panningse tafeltennisster Sharon Janssen is door de Nederlandse
Tafeltennisbond (NTTB) geselecteerd voor het Nederlandse cadettenteam
dat in het weekend van 27 en 28 februari in de Zweedse stad Örebro
twee internationale toernooien gaat spelen.
Zij beginnen op zaterdag met de
Swedish Cadet Open om vervolgens
op zondag nog eens het zware
International Table Tennis Federation
(ITTF)-evenement ‘Safir’ te spelen.
Voor beide evenementen heeft
nagenoeg de gehele wereldtop zich
ingeschreven. Behalve de belangrijke
Europese landen zoals Duitsland,
Rusland, Zweden en Frankrijk zijn ook
China, Japan, Egypte, Korea en de

Verenigde Staten vertegenwoordigd.
Sharon Janssen behaalde
op zondag 14 februari nog een
tweede plek tijdens de halve
finale van de NJM in Zwolle bij de
junioren. Samen met Karlijn van
Lierop uit Weert vormt Sharon het
cadettenteam. Verder bestaat de
Nederlandse delegatie uit een
jongens cadettenteam en een jongens
en meisjes pupillenteam.

Champions Trophy
Samen met meer dan honderd
vrijwilligers zorgde SSS voor een
de organisatie van deze wedstrijd.
Vanuit SSS hadden zich 32 turnsters
geplaatst voor één of meerdere

toestellen. Om een toestelfinale te
behalen moesten de meiden zich
vanuit één of twee voorrondes plaatsen
bij de beste acht per toestel. Bij alle
leeftijden werden er in verschillende

niveau’s geturnd. In totaal werden er
door de turnsters van SSS Helden 22
gouden, zilveren en bronzen medailles
behaald. Kijk voor de uitslagen op de
facebookpagina van SSS Helden.

SV Grashoek
wint van Neerkandia
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
De voetballers van SV Grashoek hebben zondag 21 februari thuis met 2-1 gewonnen van Neerkandia uit Neerkant.
Grashoek zat grote delen van de wedstrijd flink in de verdrukking. Zeker toen Neerkant halverwege de tweede helft
een penalty miste bij een 1-1 stand. In de 87e minuut scoorde invaller Joep Janssen echter de beslissende 2-1.
Grashoek begon de wedstijd tegen
Neerkant prima. Met nog geen drie
minuten op de klok was het al 1-0.
De teruggekeerde Bas Gloudemans
nam de bal sterk aan in het straf
schopgebied uit een voorzet van Tim
Koch. Ondanks dat Bas omlaag werd
getrokken kon hij de bal voldoende
richting geven om achter doelman Van
Zomeren te laten belanden. Neerkant
herpakte zich snel en zette Grashoek
vast op haar eigen helft. Het overwicht
werd echter niet uitgedrukt in kansen.
In de 34e minuut stond de Grashoekse
verdediging echter helemaal verkeerd

en kon Thijs Mennen vrij op Koen
Clephas afgaan die kansloos was op het
zuivere schot van de aanvaller. Bij deze
1-1 stand bleef het de eerste helft.
Na de thee was het weer Neerkant
dat het initiatief pakte. Grashoek bleef
hardnekkig verdedigen en vocht voor
iedere meter. Grashoek had het zwaar
en kwam maar moeilijk aan aanvallen
toe. In de 69e minuut leek het doek
helemaal te vallen voor Grashoek,
toen scheidsrechter van Geffen uit
Veghel naar de stip wees toen Gert
Swinkels in het strafschopgebied tegen
de grond ging. Deze buitenkans werd

door Tom Smits echter gemist.
Grashoek herpakte zich helemaal
en liet in de laatste tien minuten het
beste voetbal van de hele wedstrijd
zien. Nu stond Neerkant onder druk
en de jagende Joep Janssen kreeg
een onverwachts buitenkansje toen
hij zijn linkervoet tegen de bal kon
zetten en de bal daarna met een mooi
boogje in de linker hoek zag belanden.
Ietwat gelukkig, maar daar maalde
niemand om bij Grashoek. Het bleef
2-1, waardoor Grashoek met stip stijgt
op de ranglijst van de negende naar de
zesde plaats.

Bevo wint ook in Emmen
Door: handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen heeft ook de tweede wedstrijd om
de nationale titel gewonnen. In Emmen versloeg de ploeg van coach Martijn Vlijm zaterdag 20 februari Oosting E&O
met 26-36. Met rust stond het 12-18.
Vlijm zag zijn ploeg beter spelen
dan vorig week tegen Quintus.
Bevo won toen verdiend met 33-27,
maar maakte veel technische fouten.
In Emmen speelde Bevo constanter, zij
het niet foutloos. “De score had hoger
moeten uitvallen. We maakten nog
teveel fouten. Van de andere kant zit
er progressie in ons spel”, aldus de
trainer.
Bevo dicteerde het spel in sporthal
Angelslo, al kon E&O in de eerste helft

aardig bijbenen. Bevo liep uit naar
7-12, maar na enkele slordigheden
stond het plotseling 11-12. Het teken
voor Bevo om een demarrage in te
zetten. Even later stond het 11-15
en werd de voorsprong uitgebouwd
tot zes doelpunten. Twintig minuten
voor tijd maakte E&O 18-22. Het was
uitgerekend Sonni de Jonge, hij
begon zijn loopbaan in Emmen, die
daarna Bevo aan twee doelpunten
hielp. Via 20-27 en 23-33 werd

het uiteindelijk 26-36. “We mogen
tevreden zijn”, vond Vlijm.

Blessureleed
Max de Lange keerde terug
in de ploeg na een blessure.
Bram Knippenbergh moest in Emmen
met een hamstringblessure toekijken
vanaf de bank. “Onze Arjen Robben”,
zei de coach over het blessureleed van
de verdediger. “Bram heeft zoveel pech
met blessures.”

Majoretten Younique
Maasbree kampioen
Door: majorettengroep Younique Maasbree
Het B-team van majorettengroep Younique uit Maasbree en soliste
Debby Said namen zaterdag 20 februari deel aan de Champions Trophy in
Waalwijk. Dit is een kampioenschap tussen België en Nederland.
Het B-team, bestaande uit Debby
Said, Karin Said, Lynn van de Meene,
Guusje Wolters, Saar Smolders, Kedy
Ruhl, Vera Peeters en Juulke van Roy,
nam deel met hun Schotse show en
soliste Debby Said liet haar Scouting
show aan de jury zien. En niet zonder
succes. Debby wist een foutloze
routine neer te zetten en behaalde
hiermee de bronzen medaille.

Het team had na het behalen
van het Nederlands Kampioenschap
de show technisch nog wat
moeilijker gemaakt en dit lukte
prima. Met een hoge score mogen
zij zich een jaar lang kampioen
der Lage Landen noemen. Een
knappe prestatie aangezien dit
team nog maar kort meedoet aan
wedstrijden.

Voor het versterken van ons team
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste
allround medewerker (M)
fulltime

Functieomschrijving:
• Wij bieden een afwisselende baan met veel variatie aan
werkzaamheden binnen onze champignonkwekerij.
• Werkzaam binnen een team van ongeveer 8 mensen.
• Wij produceren champignons en oogsten deze machinaal dus
geen pluklocatie.
• Ervaring binnen de branche kan een voordeel zijn.
Functie-eisen:
• Goede, enthousiaste en flexibele inzet.
• Kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren.
• Salaris volgens CAO paddenstoelen.
Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust:
Smits Champignons BV
Puttenweg 80, 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl
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Winst voor
Jolanda Verstraten in
Avé Leudal cross
Jolanda Verstraten wist zondag 21 februari de winst in de
Avé Leudal cross op haar naam te schrijven.
”Ondanks de drukte van de
verhuizing van mijn praktijk naar
Panningen afgelopen donderdag
wilde ik graag hard lopen”, aldus
Jolanda. Ze is, naast haar sport,
werkzaam als huisarts en heeft een
eigen praktijk in het behandelen

van overbelastings-blessures.
Met de winst in Leudal wist ze ook
de eindzege in de Limbra Cross
competitie veilig te stellen. Jolanda:
”Dit is een mooie opsteker richting
het baanseizoen waar voor mij de
prioriteit ligt.”

Dames VC Kessel
omzeilen lastige
tegenstander
Door: volleybalvereniging VC Kessel Dames 1
De dames van het eerste team van volleybalvereniging VC Kessel
namen het zaterdag 20 februari op tegen Stravoc dames 2. Een altijd
lastige tegenstander, maar dit betekent vaak ook spannende
wedstrijden.
De eerste set begon Kessel sterk;
zeer goede servicedruk, uitstekende
spelverdeling en de aanvalsters
maakten het Stravoc moeilijk.
De eerste set werd gewonnen door
Kessel met 11-25.
In de tweede set verslapte de
concentratie en kregen de Kesselse
dames de servicepass niet goed onder
controle. Stravoc wist hierdoor deze

set te winnen met 25-20. De derde
en vierde set kwam Kessel weer
terug op niveau en deze sets werden
gewonnen met 19-25 en 21-25.
Coach Nico Maessen: “Ik ben
tevreden, we komen langzaam weer
terug op het niveau van de eerste
helft en ik heb weer hele goede
dingen gezien. Dit geeft vertrouwen
voor de komende wedstrijden.”

Cavaliers in de prijzen
Door: PSV De Cavaliers Helden
Het was een geweldig weekend voor PSV De Cavaliers Helden, waar zaterdag 20 februari het eerste kampioenschap van de Limburgse Regio Kampioenschappen dressuur voor pony’s werd gehouden.
Met weer twee kampioenstitels
erbij; weliswaar beiden behaald door
Anouk Neefs in de klasse CM1 met
Calido en in de klasse DEL1 met Champ
of Dance. Verder was er een tweede
prijs en dus reservekampioensplaats
voor Romee Neefs met Ollie in de
klasse BB. En ook Hanna Neefs won
de tweede prijs en was dus reserve
kampioen met Demi Beau in de klasse

CM1. Nina Janssen was met beide
pony’s reservekampioen: met Macho
in de klasse DEM1 en Coco Chanel
in de klasse DEM2. Verder werden
er nog prijzen behaald in de klasse
DEL1: Blanca Vaassen werd derde
met Anjershof All in One en Lucienne
Couperus behaalde de vierde prijs
met Grand Slam. Naast de kampi
oenschappen werd er dit weekend

gesprongen bij het Nationaal Concours
Hippique in Asten waar Petra Coppus
met haar paard Glennis Grace in de
klasse B een zesde prijs behaalde.
Ook in Merselo was springen voor de
paarden. Hier behaalde Linda Peeters
met Domino in de klasse B een derde
prijs en Anke van Oerle met Dollar
Boy O behaalde in de klasse Z ook een
derde prijs.

De Flatsers stapje dichter
bij kampioenschap
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het tweede team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo heeft op vrijdag 19 februari met 5-0 gewonnen van
De Treffers uit Maasbree. Dankzij de overwinning komt het team weer een stapje dichter bij het kampioenschap.
De wedstrijd werd geopend door
Piet Geurts die goed speelde en een
maatje te groot bleek voor Jac Peeters
van de Treffers. Piet won ruim en vrij
gemakkelijk. De tweede partij was een
gelijk opgaande strijd tussen Esther van
de Perre-Geurts en Jos Cootjans, die
er een spannend potje van maakten.

Toen Jos niet ver genoeg naar de
greppel ging, sloeg Esther meteen
toe en pakte dik verdiend het tweede
punt. Roy Geurts ging verder met dit
goede gevoel en prima spel en dat was
voldoende om invaller Mart Hendriks
in het stof te laten bijten. In de vierde
wedstrijd moest Mark Driessen weer

een grote achterstand (20-26) goed
maken om alsnog de winst te pakken.
Wonder boven wonder lukte dat ook
nog tegen Theo van de Beuken. De
slotpartij werd een dik verdiende prooi
voor Ger van Helden die een solide
wedstrijd speelde en zodoende Hay
Wijnen van een overwinning afhield.

MVC’19 neemt revanche
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
MVC’19 heeft tegen FC Oda uit Boshoven-Weert revanche genomen voor de 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd.
In eigen huis won de Maasbreese ploeg zondag 21 februari verdiend met 2-1. Door de nederlagen van de
concurrenten Oranje Zwart en Sparta’18 deed MVC’19 goede zaken in de strijd om de tweede periode en op de
ranglijst, waar MVC’19 is opgeklommen naar de tweede plaats.
MVC’19 miste in deze wedstrijd
de verdedigers Paul van de Kerkhof
(geblesseerd) en Willem Holthuijsen
(griep), terwijl Marco Daniëls pas na
de warming up groen licht kreeg om te
spelen. Middenvelder Jeroen Cox was
een ontdekking als flankverdediger.
Voor rust had MVC’19 de wind mee.
Het direct druk zetten van MVC’19
werd al na achttien minuten beloond.
Marco Daniëls zette Ron van de Kerkhof
vrij voor de keeper en die scoorde zijn
achttiende treffer in deze competitie.
Even later viel aanvaller Rob Custers

van MVC’19 met een heupblessure uit.
Clim Moonen maakte zijn comeback
na drie maanden blessureleed en on
terugkijken op een goede wedstrijd.
FC Oda, dat erg compact voetbalde,
kwam in de 25e minuut onverwacht
naast MVC. Bryan Yanga onderschepte
een Maasbreese breedtepass en
stormde op het doel af en verschalkte
de Maasbreese doelman Sjors Lintjens.
Tot de rust heerste in dit span
nende duel een patstelling. Na rust
had MVC’19 een veldoverwicht, maar
konden beide ploegen aanvallend geen

vuist maken. De kansen waren op de
vingers van een hand te tellen. In de
slotfase sloeg de thuisclub echter toe.
Clim Moonen bracht Marco Daniëls
in stelling buiten het strafschopgebied.
De Maasbreese spelmaker verraste met
zijn schot de keeper van FC Oda in de
85e minuut. De uitstekende leidende
scheidsrechter de Wit uit HelmondBrouwhuis kon enkele minuten later
het laatste eindsignaal laten klinken.
MVC’19 was weer drie punten rijker
en blijft meedraaien in de top van de
derde klasse C.

Baarlo wint dankzij
sterke tweede helft
Vier medailles voor
turnster GV Alcides
Door: gymnastiekvereniging GV Alcides
Meike Kurvers van gymnastiekvereniging GV Alcides uit Baarlo
heeft op zaterdag 20 februari bij de Limburgse toestelfinales liefst
vier medailles in de wacht weten te slepen. Meike deed mee bij
jeugd 1 D3. Op de brug en bij sprong haalde ze een zilveren
medaille en op de balk en vloer wist ze een bronzen plak binnen te
halen, wat haar totaal op vier bracht. De finales vonden plaats in
sporthal De Piushof in Panningen en werden georganiseerd door
gymnastiekvereniging SSS Helden.

Door: zaalvoetbalteam heren 1 Baarlo
Het eerste team van zaalvoetbal Baarlo heeft maandag 22 februari thuis met 7-4 gewonnen van het eerste team
van Heerlerheide. De Baarlose mannen staan nu op een vijfde plek in de competitie.
Heerlerheide mocht aftrappen en
dit mochten ze twintig seconden later
weer. Balverlies werd meteen door Daan
Verlijsdonk afgestraft en zo was het al
1-0. Toch lieten de bezoekers zien dat
ze niet voor niets naar de Kazing waren
gekomen. Binnen enkele minuten
kwamen ze op 1-1. Een vrije trap die
door de muur heen binnenviel, leidde
tot de 1-2 en de 1-3 viel door een dek
kingsfout bij een corner. Via een goede
individuele actie wist Daan Verlijsdonk
het verschil weer terug te brengen tot
2-3. In de rust werd besloten om niet

meteen vol druk te gaan zetten en
om eerst af te wachten. Bij balverlies
van Heerlerheide wist Frank Peeters te
profiteren en hij schoot de bal onder de
keeper door, 3-3. Ook de 4-3 liet niet
lang op zich wachten. Op aangeven van
Frank Peeters wist Damian Linders van
dichtbij de keeper te verschalken. Baarlo
kreeg hierna de kans om de wedstrijd
te beslissen via een strafschop. Niek
Stemkens schoot de bal echter matig in
en zo bleef het 4-3. Heerlerheide wist
aan de andere kant wel toe te slaan,
4-4. Baarlo toonde echter veerkracht en

kwam nog geen minuut later op 5-4,
na een knappe actie van Frank Peeters.
Met nog 8 minuten te spelen, ontving
Joël Gielen de gele kaart en Baarlo
moest het twee minuten met een man
minder doen. Deze minuten werden
makkelijk overleefd en bij terugkomst
van de vijfde speler bij Baarlo, haalde
Heerlerheide de keeper er uit. Frank
Peeters miste eerst nog het lege doel,
maar zijn tweede kans verzilverde hij
wel, 6-4. Het geloof was weg bij de
bezoekers en Jeroen van Wylick schoot
ook nog even de 7-4 binnen.
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Alle zeilen bijgezet

Baarlo haalt koploper
Oranje Zwart onderuit
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Weer is het eerste herenteam van VV Baarlo er in geslaagd een ongenaakbaar lijkende koploper op de knieën te
dwingen. Oranje Zwart moest zondag 21 februari als lijstaanvoerder in een spannend duel zijn meerdere erkennen
in de roodzwarten uit Baarlo.

Slap optreden
VC Kessel Heren
Door: VC Kessel Heren 1
De heren van volleybalvereniging VC Kessel hebben afgelopen
zaterdag 20 februari een 3-1 nederlaag geleden bij VC Goirle. Met zes
man en een geblesseerde reservespeler reisden ze af naar Goirle.
VC Kessel begon erg slecht aan
de wedstrijd, waar concentratie
ontbrak en veel persoonlijke fouten
werden gemaakt. Aan het eind
van de set herstelde het team iets
en kwam deze zelfs nog op 21-20
voorsprong. Daarna verzuimden
de heren set binnen te halen;
wederom door persoonlijke fouten.
Vanaf dat moment leek het wel of
VC Kessel niet meer in een goed
resultaat geloofde. De mannen
speelden niet goed en Goirle kon
gemakkelijk de tweede en derde

Op het zwaar bespeelbare veld
kwam Oranje Zwart het beste uit de
startblokken. Baarlo moest alle zeilen
bijzetten om al niet in de beginfase
onder de voet te worden gelopen.
Na een klein kwartier kwam de
op zich verdiende openingstreffer
voor de Helmondenaren. Oranje Zwart
kreeg die in de schoot geworpen.
Baarlo‑doelman Koen Jacobs wist een
stuiterende terugspeelbal niet snel
genoeg weg te werken en verloor
het leer aan de fel storende Oranje
Zwart spits Naoufal Bouzlafa, voor
wie het daarna een koud kunstje
was om de bal in het lege doel te
deponeren: 0-1.

De Baarlose sluitpost wist daarna
door enkele goede reddingen verdere
schade te voorkomen. Halverwege de
eerste helft nam Oranje Zwart wat gas
terug en kreeg Baarlo meer vat op het
spel van de koploper. Na een half uur
spelen kwam de gelijkmaker. Uit een
vrije trap van Bram Reumkens schoof
Michiel Hanssen met een bekeken
diagionale schuiver de bal in de verre
hoek: 1-1. Met deze stand gingen beide
ploegen de rust in.
In de tweede helft nam Baarlo het
heft in handen. Oranje Zwart kwam
aanvallend gezien nog maar sporadisch
voor het Baarlose doel. Toch wisten
de gasten dankzij de routine in de
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set pakken.
De vierde set was een lachertje,
waarin de heren beter speelden en
Goirle het al snel opgaf naarmate
de voorsprong groeide. Er werd
slechts één punt verdiend tegen
een team dat gewoonweg een
betere instelling had. Het feit dat
VC Kessel volgend jaar slechts
vijf spelers over houdt heeft
waarschijnlijk een mentaal tikje aan
het team gegeven. Zonder nieuwe
spelers is er immers volgend jaar
geen herenteam meer actief.

defensie de deur nog lang op slot te
houden. Pas in de slotfase lukte het
Baarlo om vanuit een standaardsituatie
alsnog het verschil te maken. Uit een
hoekschop belandde de bal voor het
doel van Oranje Zwart, waar uiteindelijk
Jeroen van Wylick tussen twee
verdedigers in de bal voor de voeten
van Dennis van de Vinne wist te tikken,
die vervolgens van dichtbij de trekker
succesvol overhaalde: 2-1.
Met nog ruim tien minuten te gaan
probeerde Oranje Zwart daarna nog
het tij te keren. Het was nog even bil
lenknijpen voor de thuisploeg, maar de
punten bleven uiteindelijk verdiend in
Baarlo. (Foto: Len Gielen)

Jaar lang voorbereid

Overtuigende overwinning

Peelpush kijkt met trots GV Concordia
gevoel terug op Final Four geplaatst voor NK
Groepsspringen
Door: volleybalvereniging Peelpush
Het langverwachte Final Four weekend was dan eindelijk afgelopen weekend. Een weekend waar de spelers,
staf en leden van het eerste herenteam van Peelpush uit Meijel al enige tijd vol smacht naar uitkeken.
Landstede dacht daar zaterdag 20 februari uiteraard anders over, deed wat van hen verwacht werd en won
overtuigend met 3-0.
Peelpush begon terughoudend aan
de eerste set en leek onder de indruk
te zijn van regerend landskampioen en
veelvoudig bekerwinnaar Landstede.
In de eerste set had de equipe van
Guido Gortzen niks in te brengen tegen
het solide spel van de Zwolse formatie.
De eerste set ging ook met ruime
cijfers naar Landstede, 25-14.
In set twee leek er wat meer
vertrouwen in de Meijelse groep te
verschijnen en er werd met meer
overtuiging en durf gespeeld. Nog
bleek dit niet voldoende om het
Landstede moeilijk te maken. Ook de
tweede set ging vrij eenvoudig naar

Zwolle, 25-19.
Alsof Peelpush alles voor het
laatst bewaard had vlogen ze er in
set drie onbevangen en met veel
risico in. Dit resulteerde zelfs in een
kleine voorsprong. Lange rally’s en
mooie verdedigingsballen werden in
het voordeel van Peelpush beslist. Bij
een stand van 11-15 in het voordeel
van Peelpush liet Landstede wederom
zien dat het al jaren tot de absolute
volleybaltop van Nederland behoort.
Het schakelde het eigen niveau bij en
liep de achterstand binnen een mum
van tijd dicht. Daarna stormde het team
door naar de eindzege en een plek

in de finale van de nationale beker.
Ook de derde set werd gewonnen door
Landstede, 25-20.
Het Final Four avontuur voor
Peelpush was voorbij. Een avontuur
waar met trots op teruggekeken kan
worden. Peelpush Heren 1 schreef
clubhistorie en is een geweldige
ervaring rijker. Even mocht het team
proeven aan het beste volleybal niveau
wat Nederland te bieden heeft en waar
het hopelijk volgend seizoen deel van
uit mag maken. Gezien de wedstrijd
had er voor Peelpush qua spel meer
ingezeten, alleen in de derde set
haalde het team haar eigen niveau.

Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De trampolinegroep van gymnastiekvereniging GV Concordia uit
Panningen reisde zaterdag 20 februari af naar Hellendoorn. Met als doel:
zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap groepsspringen.
Zou één jaartje voorbereiding vol
doende zijn voor het team bestaande
uit de springsters Mandy Briels, Maud
Opstals, Gaby en Winnie van de
Pasch, Pien Derks, Alexandra Drissen,
Sanne Jeurninck, Suus Geerlings, Ilona
Bongers, Moniek en Merieke Grubben?

Soepele
eerste serie
Als bagage namen ze een streks
alto, Yamashita, schroef en Tsukahara
mee. Dit allemaal in groepsformatie in
een vlot tempo achter elkaar. De eerste

serie op minitrampoline verliep soepel
met enkele kleine verbeterpuntjes.
De springsters en ook de toeschouwers
waren tevreden.
Daarna volgde de tweede serie
op de pegasus met minitrampoline.
Hier vlogen de dames overheen
met enkele minuscule valpartijtjes.
Vervolgens de vlaggenparade en de
uiteindelijke uitslag. De spanning was
om te snijden, maar het resultaat
mocht er zijn. De groep is geplaatst
op beide onderdelen met een
respectievelijke vierde plaats op
trampoline en tiende op pegasus.
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Stichting MFA neemt handtekeningen niet aan

Brief aan gemeenteraad
vanwege namen MFA
Carla Hermans uit Maasbree heeft een open brief naar de gemeenteraad van Peel en Maas gestuurd waarin ze
vraagt om transparantie van het bestuur van de multifunctionele accommodatie MFA in Maasbree. Hermans startte
een petitie omdat ze de namen die het bestuur had uitgekozen voor het MFA ‘oubollig’ vond. Het bestuur van het
nieuw te realiseren gemeenschapshuis nam haar handtekeningen echter niet aan.
Stichting MFA Maasbree liet inwo
ners van het dorp namen opsturen
voor het nieuwe gemeenschapshuis.
Uit de ruim honderd inzendingen kozen
ze de namen ‘t Dörphoës, ‘t Hert en
‘t Hoës van Bree als kanshebbers.
Hermans besloot hierop een petitie
te starten om ook een blanco stem
te kunnen inleveren. 171 personen
ondertekenden uiteindelijk de petitie
en vulden dus een blancostem in.
“De hoop die ik had dat we samen
een passende oplossing zouden vinden,
is vervlogen”, schrijft Hermans in de
open brief. “Daarom doe ik nu een
beroep op u, raadsleden van Peel
en Maas om transparantie te verlan
gen van de Stichting MFA Maasbree.

Want afgezien van het geld dat onze
gemeente geïnvesteerd heeft, bent u
degenen die onze democratie verte
genwoordigen en uitdragen.”

Geen inzicht in
stemprocedure
Hermans zegt dat de stichting de
blancostemmen niet aangenomen
heeft. “De stichting MFA heeft bij mij
per mail aangegeven de handteke
ningen niet aan te willen nemen en
daarmee de stem van 171 inwoners
van Maasbree en omgeving te negeren.
Daarnaast is er geen inzicht gegeven
in het aantal stemmen dat er voor de
drie kandidaat-namen gegeven is, ook

is het proces niet in kaart gebracht.
De stichting MFA heeft de deur volledig
gesloten.”
Op dinsdag 1 maart maakt de
stichting de nieuwe naam bekend.
Hermans ziet graag dat de beslissing
naar achter geschoven wordt. “Mag
ik voorstellen dat u, in een eerste
stap, het bekendmaken van de naam
verzoekt uit te stellen?”, schrijft ze.
“Mocht het echter zo zijn dat de
171 blancostemmen overschreden
worden door het aantal stemmen op
één van de kandidaat-namen, heb ik
geen recht van spreken en respecteer
ik de keuze van Maasbree. Ook in dat
geval is echter transparantie van het
proces gewenst.”

Infoavond hart- en vaatziekten en incontinentie
Reumavereniging Peel en Maas en omstreken houdt op donderdag 3 maart een informatieavond over harten vaatziekten en incontinentie. De avond wordt verzorgd door communicatiebureau voor gezondheid en
leefstijl Remedica.
De bijeenkomst wordt gepresen
teerd door een gezondheidsvoorlichter
en een apotheker. Na een vragenronde
en de afsluiting krijgen alle aanwezi

gen documentatie over het onderwerp
mee naar huis. Ook niet-leden zijn van
harte welkom bij de avond. De avond
begint om 19.30 uur en vindt plaats

in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Voor meer informatie kunt u
kijken op
www.reumaverenigingpeelenmaas.nl

Maasmechelen

Optochtnummers
OLS bekend
De optochtnummers van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) 2016
zijn vrijdag 19 februari bekendgemaakt. St. Hubertus uit Kessel bijt het
spits af voor gemeente Peel en Maas en start als 37e. In totaal doen er
151 schutterijen mee aan de optocht en het schieten bij het OLS 2016 in
Maasmechelen in België.
Na Kessel volgt met startnum
mer 41 St. Antonius en St. Petrus
uit Baarlo. Daarna komen uit Peel
en Maas nog St. Lambertus Helden
op nummer 60, St. Leonardus
Panningen/Egchel als 79e,
St. Hubertus Beringe met startnum
mer 82, St. Willibrordus uit Meijel als

108e, St. Martinus Maasbree als 114e,
St. Nicolaas Meijel als 117 en de
laatste schutterij uit gemeente Peel
en Maas is St. Urbanus Grashoek op
de 127e startpositie.
Het OLS vindt dit jaar plaats in
Maasmechelen in België op zondag
3 juli 2016.

Twirling ontdekken

Open repetitie
Younique Maasbree
Drumband en Majoretten Maasbree houdt op vrijdag 26 februari
een open repetitie.
De open repetitie wordt georgani
seerd door de majoretten-afdeling
Younique. Onder leiding van hun
eigen instructrice kunnen belangstel
lenden ontdekken van twirling is en
wat de majoretten in Maasbree
precies doen. In de gymzaal van

Sportbar D’n Adelaer vindt de
repetitie plaats, die duurt van 17.00
tot 18.00 uur. Makkelijk zittende
sportkleding en –schoenen wordt
aangeraden. Kijk voor meer
informatie over de open repetitie op
www.d-m-maasbree.nl

Wisselbeker

KSV Danskampioen
schappen Kessel
De tiende editie van de KSV Danskampioenschappen vindt zondag
28 februari plaats in Kessel.

Voor een driekoppige jury zullen
dansgroepen van Kesselse Sport
Vereniging (KSV) strijden om de wis
selbeker. De winnaars mogen zich

uiteindelijk een jaar lang de dans
kampioen van KSV Kessel noemen.
Het programma start om 11.00 uur in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Verbeteren Nederlandse taal

Eerste Taalcafé
bibliotheek Peel
en Maas
Vogelmarkt Helden
In gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden vond op zondag 21 februari weer een vogelshow plaats.
Van 09.00 tot 12.00 uur konden vogelliefhebbers binnenlopen bij het dorpscentrum om te kijken naar de
vogels die meegenomen waren door de deelnemers. Natuurlijk kon er ook gehandeld worden en waren
de tentoongestelde beestjes te koop. De show werd georganiseerd door Vogelvrienden Helden en
omstreken.

De Bibliotheek Maas en Peel houdt op donderdag 3 maart voor de
eerste keer een Taalcafé in het Huis van de Gemeente in Panningen.
Het Taalcafé is bedoeld voor iedereen voor wie het Nederlands niet de
moedertaal is, maar die de taal beter wil spreken en lezen en voor
mensen die het Nederlands wel machtig zijn en graag anderen
(arbeidsmigranten, vluchtelingen) willen helpen.
Er worden kleine groepjes
gemaakt die op een ontspannen wijze
met elkaar in gesprek gaan, vragen
beantwoorden en elkaar dingen
vertellen. Het Taalcafé is geopend van
10.00 tot 12.00 uur.

Bij vragen kunt u contact
opnemen met Carin Schreurs
van de bibliotheek in Panningen
via 077 307 23 82 of door
te mailen naar c.schreurs@
debibliotheekmaasenpeel.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Reza Schröer
13 jaar
Panningen
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Op mijn ideale dag slaap ik natuurlijk
uit tot een uurtje of twaalf. Dan

ga ik het liefst shoppen met mijn
vriendinnen en ga ik met hen bij een
leuk restaurantje eten. ’s Avonds ga ik
dan voor de televisie zitten om een film
te kijken bijvoorbeeld.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?

Zaterdag 5 maart 21.30 uur

Blues met Mike’s Electric Mud
Zaterdag 12 maart 21.30 uur

Goud van oud met The Sparks
Zaterdag 19 maart 21.30 uur

Rock met No Grip

Muziek van Thin Lizzy, Jimmy Hendrikx, Deep Purple, Garry Moore e.v.a.

Zaterdag 26 maart 21.30 uur

Rock met Dirtbag

Muziek van AC/DC, Iron Maiden, ZZ Top, Motorhead, Slayer, Thin Lizzy e.v.a.

www.cafepierke.nl

jongeren 17

aan
Reza Schröer

Ik zou dan zo snel mogelijk mijn spullen
bij elkaar pakken en naar Amerika gaan
en daar heel veel spullen en kleding
gaan kopen en leuke restaurantjes
uitproberen. Dan zou ik iedereen
proberen mee te nemen die ik kan
meenemen en waarschijnlijk naar de
stad Los Angeles gaan.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Ik zou naar Amerika willen verhuizen,
dat vind ik echt een enorm mooi land.
Het is er meestal wel warm weer en ze
hebben er erg leuke winkels. Het liefst
zou ik dan in een van die grote steden
gaan wonen zodat ik er lekker kan
gaan shoppen.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik zou wel in Twilight willen spelen.
Het is een erg mooie film en ik zou zelf
wel eens een vampier willen spelen.
Het personage Bella lijkt mij erg leuk,
zij is een van de hoofdpersonen in de
films.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou wel een weekje willen ruilen
met een bekend persoon. Ik zou wel
eens mee willen maken hoe het is om
beroemd te zijn en hoe het is met die
paparazzi. Maar ook alle dingen die
daarbij komen kijken, zoals het hebben

van heel veel geld bijvoorbeeld. Als ik
een beroemdheid zou moeten kiezen,
zou dat de zangeres Rihanna zijn.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou sowieso mijn mobiele telefoon
meenemen. Als er dan toevallig bereik
zou zijn, dan kan ik op mijn telefoon
met mijn vriendinnen kletsen via
WhatsApp.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou vragen of er spannende gebeur
tenissen komen in mijn leven. Als ik dit
weet kan ik iets leuks van mijn leven
maken en veel plezier hebben. Wat ik
liever niet zou willen weten, is wan
neer ik dood ga.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Mijn beste vrienden zullen mij
omschrijven als gek en actief. Ik ben
erg leergierig en ik heb ook heel veel
fantasie. Ook ben ik als vriendin goed
te vertrouwen.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Ik zou absoluut geen hond eten, nooit
van mijn leven. Ik vind het echt heel
gek dat ze in landen als China deze
beestjes eten. Zelf zou ik dit echt nooit
doen. Honden hoor je als huisdieren te
hebben en niet als avondeten.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik zou het liefste een goede baan
willen hebben. Ik hoop dat ik later
advocate kan worden, dat zou echt
mijn droomberoep zijn. Dan zou ik
graag twee kinderen willen hebben
en gelukkig getrouwd willen zijn.
Daarbij wil ik graag de hele wereld
over reizen.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Je mag mij ’s ochtends wel wakker
maken voor een lekker uitgebreid
ontbijt met eitjes en spek. Maar ook
voor bruin brood met avocado, dat is
echt super lekker!
Welke muziek luister je veel?
Ik luister veel naar moderne
top‑40 muziek. Gewoon muziek
die heel veel mensen luisteren op
het moment. Oude muziek is niet
helemaal mijn ding, dus dat luister ik
ook nooit.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou heel graag heel goed willen
kunnen zingen, want dit vind ik echt
mooi. Als ik goed zou kunnen zingen,
ging ik optredens geven en werd ik
hopelijk erg beroemd met mijn eigen
gemaakte muziek.
Wat zou je nooit weggooien?
Het klinkt misschien vreemd, maar
ik zou vriendschappen nooit zomaar
weggooien. Ik heb een beste vriendin
waar ik zowel mee kan huilen als
lachen. Deze vriendschap met haar,
maar ook met andere vriendinnen, zou
ik echt nooit willen missen.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Mij kun je wel opvrolijken met een
leuk of grappig verhaal van iemand
die bijvoorbeeld een blunder heeft
gemaakt. Om die blunders kan ik
meestal ontzettend lachen en dan heb
je mijn dag wel opgevrolijkt.

Alledaagse
dingen
Terwijl ik mijn rugzak op
het bed in mijn kamer gooi,
kijk ik even rond. Ik kijk naar
de kast met daarin verschillende dingen met een
herinnering, het bureau en
mijn bed aan één van de zijdes
van mijn kleine kamertje.
Dingen die er echt al lange tijd
staan. Dingen die ik zo
normaal vind geworden.
De fietstochten naar school
elke ochtend, de volleybal
training op vrijdagavond en de
afwas op het aanrecht. Ik vind
het wel fijn. Alles is zo gestructureerd, gewend en normaal.
Het voelt vertrouwd. Het liefst
breng ik er geen verandering in.
Wat zijn de dagelijkse dingen
waar ik nog meer waarde aan
hecht? Ik kan genieten van de
dagelijkse routine van opstaan,
ontbijten, naar school en weer
naar huis. Maar ook van mijn
favoriete schoenen die ik het
liefst elke dag draag, eindeloze
knuffels met mijn kat en lange,
diepgaande gesprekken met
diegenen die ik liefheb. Verder is
familie iets wat heel belangrijk
is voor mij (en waarschijnlijk
voor veel anderen).
De dagelijkse dingen zijn
dingen die we vaak als
vanzelfsprekend beschouwen,
terwijl we er vaak niet zonder
zouden kunnen. Stuk voor stuk
vormen deze kleine
puzzelstukjes, samen met nog
wat andere gebeurtenissen,
jouw dag. Kleine puzzelstukjes
die je niet zomaar zal loslaten.
Kleine dingetjes die jou die ene
lach bezorgen, die mooie
herinneringen opleveren of die
je even laten genieten van dit
moment. Even genieten van het
moment dat je over de drempel
stapt van die vertrouwde plek,
een lachbui hebt of iets doet
waar je gewoon heel blij van
wordt. Het zijn alledaagse
dingetjes waar we af en toe
misschien wel even bij stil
zouden mogen staan. Van welke
kleine dingetjes die jouw dag
vullen, word jij vrolijk?
Daphne
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Extra aandacht van scholen

Opbrengst vasten
actie naar Oeganda
De opbrengst van de landelijke Vastenactie van Stichting Bisschoppelijke
Vastenaktie gaat dit jaar naar Oeganda. In het dekenaat Helden worden
extra collecties gehouden en achter in de kerken worden collectebussen
geplaatst, waar mensen geld kunnen doneren.
Verder besteden de leerkrachten
van de basisscholen in onder andere
Helden, Panningen en Beringe extra
aandacht aan het goede doel. De actie
begon op carnavalsdinsdag 9 febru
ari en eindigt op Goede Vrijdag op
25 maart.
Het opgebrachte geld komt ten
goede aan het district Teso in het

noordoosten van Oeganda. Het district
is een arm en achtergebleven gebied
waar de mensen afhankelijk zijn van
de landbouw. De caritasorganisatie
van het bisdom Soroti helpt de
gemeenschappen om te gaan met
extreme droogte en extreme regenval,
zodat de oogsten niet mislukken en de
mensen voldoende te eten hebben.

Lieven Tavernier

Mantelzorg
Muzieksalon
Vorkmeer Peel en Maas houdt op donderdag 3 maart Mantelzorg
Muzieksalon. De Gentse zanger Lieven Tavernier verzorgt een optreden in
het gemeenschapshuis in Kessel-Eik. De toegang is gratis voor mantelzorgers
met een introducé, hun partner of diegene die zij verzorgen.
De 65-jarige Lieven Tavernier
zingt liedjes in het Vlaams over
recht en onrecht, onbereikbare of
voorbije liefdes, herinneringen aan
vroeger, de herfst van het leven en
de dood, het verlies van vrienden
en afscheid nemen. Hij brengt twee
begeleiders mee. Yves Meersschaert
(piano, hammond en accordeon)
en Bruno Deneckere (gitaar,

mondharmonica en zang). De avond in
het gemeenschapshuis van Kessel-Eik
begint om 20.00 uur en is uiterlijk om
22.30 uur afgelopen. De zaal is open
vanaf 19.15 uur. Meer informatie is te
verkrijgen via het Vorkmeer Steunpunt
op de Ruijsstraat 20 in Panningen.
U kunt ook bellen met 077 307 73 50
of mailen naar steunpuntmantelzorg@
vorkmeer.nl

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Dire Straits
coverband
za 27 februari 20.30 uur
Organisatie:
Rock Steady Sjiwa
Locatie: zaal Sjiwa

Culinaire benefietavond
do 3 maart 18.30 uur
Organisatie: Hotel Restaurant
Antiek en het Plattelandshoés
Locatie: Hotel Restaurant Antiek

Informatieavond
hart- en vaatziekten en
incontinentie
do 3 maart 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

’t Ónbesjreve blaad
zo 28 feb, do 3 maart,
vr 4 maart 20.00 uur
zo 6 maart 15.00 uur
Organisatie:
Theatergroep Kameleon
Locatie: theater Thalia

Beringe

Slotconcert
Die Lustigen Freunde
za 27 februari 19.00 uur
Organisatie:
Die Lustigen Freunde
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Kessel

KSV Danskampioenschap
zo 28 februari 11.00 uur
Organisatie: Kesselse Sport
Vereniging (KSV)
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

Kessel-Eik

Mantelzorg Muzieksalon
do 3 maart 20.00-22.30 uur
Organisatie: Vorkmeer
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis

Panningen

Voorlichting valpreventie
do 25 februari
13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO verenigingslokaal
De Ringoven

Jochen Otten
vr 26 februari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Superweekend:
John de Bever
vr 26 februari 20.00 uur
Locatie: Dotje

Superweekend:
Fabrizio
za 27 februari 20.00 uur
Locatie: Dotje

Voorstelling
‘Ich vrees ’t ergste’
za 27 februari 20.15 uur
Organisatie: Toneelgroep
‘Het scherm open’
Locatie: DOK6 Panningen

Taalcafé

Helden

Maasbree

Open repetitie Younique

do 3 maart 10.00-12.00 uur
Organisatie:
De Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen in
Huis van de Gemeente

za 27 februari
22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

vr 26 februari 17.00-18.00 uur
Organisatie: Drumband en
Majoretten Maasbree
Locatie: sportbar D’n Adelaer

Bijeenkomst
evenementenborden
Peel en Maas

Hed Kandi

Dj Dyna
za 27 februari
22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo

D-Licious en Bagger United
za 27 februari 20.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum café

do 3 maart 19.30 uur
Organisatie:
gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente

Dire Straitscoverband bij Rock
Steady! Sjiwa
De tienkoppige coverband Boom, Like that! staat zaterdag 27 februari
op het podium in de grote zaal bij Sjiwa in Baarlo tijdens de tweede editie
van Rock Steady!
Tijdens het avondvullende pro
gramma van de Venrayse band Boom,
Like that! zal muziek van The Dire
Straits en Mark Knopfler ten gehore
worden gebracht. De eerste editie van
de serie optredens vond in november
plaats. In maart, mei en juli staan
andere optredens met coverbands
gepland. Met het concept Rock Steady!
wil Sjiwa live muziek een impuls geven

in Peel en Maas.
Beginnende en ervaren cover
bands krijgen hier een podium. Na een
tijdje terug van weggeweest is het
concept weer nieuw leven ingeblazen
door Sjiwa. Het optreden begint om
20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.sjiwa.nl of op de facebookpagina
van Rock Steady!

Jochen Otten in DOK6
Cabaretier Jochen Otten verzorgt op vrijdag 26 februari een optreden in
het DOK6 Theater. De Brabantse Otten is vooral bekend van het tv-programma Sluipschutters. De voorstelling heet ‘Overwegend droog’ en gaat over
zijn vrouw en de schoonheid van samen oud worden.
Otten stelt in zijn show dat liefde
een keuze is. Hij kiest er voor om
bij zijn vrouw te blijven: kost wat
kost. Die keuze levert lachwekkende
frustraties op, schaamtes, zinloze
verhuizingen, vluchtgedrag, diepe
beledigingen en het gevoel van
gevangenschap. Jochen bewijst dat
ondanks alles, de keuze voor elkaar
de enige juiste is. De carrière van

Otten begon met het winnen van de
persoonlijkheidsprijs op Cameretten,
de publieksprijs van de Holland Casino
Podium Prijs en een finaleplek op het
Leids cabaretfestival. Daarna werd hij
één van de comedians van Comedytrain
en toert hij ook mee met hun
theatertournee. In de afgelopen jaren
was Otten tekstschrijver voor ‘Dit was
het nieuws’ en ‘Spijkers met koppen’.

Smaaktest bij De Raay Baarlo
De vierde activiteit van KERNgezond Baarlo vond donderdagochtend 18 februari plaats. De deelnemende
kinderen waren dit keer te gast bij Sandton Château De Raay. Drie Baarlose basisscholen, De Bolleberg,
Panta Rhei en De Omnibus, deden met groepen zes en vijf mee aan het initiatief KERNgezond Baarlo.
In groepjes gingen de kinderen aan de slag met het maken van een quiche, waarvan ze de ingrediënten zelf
sneden en bij elkaar deden om de oven in te gaan. Ook werd er een smaaktest gedaan, waarbij de kinderen
zoete, zure en bittere sausjes van elkaar moesten onderscheiden. Na al het bakken en proeven gingen de
basisschoolleerlingen het bos in achter het hotel om spelletjes te doen, waarna ze ter afsluiting hun
zelfgemaakte quiche mochten proeven.
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

service 19

Thaliatheater Baarlo

Dialectvoorstelling
Theatergroep Kameleon
Theatergroep Kameleon uit Baarlo komt ook dit voorjaar weer met een avondvullende voorstelling. De komische
thriller ‘t Ónbesjreve blaad van Ton Davids speelt zich af in het plaatselijk ziekenhuis, waar commissaris Vredenhof
bijkomt van een galoperatie. Hij maakt kennis met de patiënte in de kamer naast die van hem. Hier ligt
‘t Ónbesjreve blaad, zoals dokter Ernst de patiënte noemt. Deze mysterieuze dame heeft een auto-ongeluk gehad
en is haar geheugen kwijt. Ze wordt bezocht door allerlei rare types.

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Jan Tulmans
(coll); Hermanus Tulmans en
Maria Petronella Steegs en familie
(jaardienst); Theodorus Theunissen
en Petronelle Theunissen-Beurskens,
Johannes Beurskens en Johanna
Beurskens-Engelen, Nel TheunissenSchreurs en overl. familie; Jan Gielen
en overl. ouders

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 5 maart
H. Mis 17.30 uur – t.i.v. alle
parochianen

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Johannes Jacobs
(jaardienst) en Theodora JacobsSmits; Theodorus Jacobs (jaardienst)
en Hubertina Jacobs-Thiesen; Piet
Dorssers (verj) en Grada DorssersSmets en overl. fam; Jo Hilkens (verj.)
en Mia Hilkens-Schrijnwerker; overl.
ouders Nijssen-Schroén
Zondag 6 maart
Geen H. Mis

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
Zondag 28 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. ouders
Rooijakkers-Steeghs; Michiel Peeters,
Maria Catharina Peeters-Zegers en
zonen Andreas en Giel

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Harrie Engels (coll) en fam. EngelsKorsten; Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te
Locke; Jan en Corry Mertens; Jeu Absil
(verj) en zoon John en fam. AbsilOttenheijm; voor de jonge gezinnen
extra collecte vw de kosten van de
misboekjes

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Wout Slegers (coll); Sjeng Hendriks
en Drika Hendriks-Snellen (gest.
jaardienst); Nelly Verstappen-Kiggen
(jaardienst); Dien Peggen-Kusters
(coll); Nies en Leen Verstappenv.d. Boogaart en Dré en Nel v.d.
Boogaart-Ploeg; Pieter Vestjens; uit
dankbaarheid
Maandag 29 februari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 1 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 3 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Commissaris Vredenhof gaat op
onderzoek uit, terwijl ondertussen ook
nog een moord wordt gepleegd. De
zoektocht is een kolfje naar de hand
van de commissaris, die ongevraagd
wordt geholpen door dokter Ernst.

De speeldata van het theaterstuk
zijn op vrijdag 26 februari (uitverkocht),
zondag 28 februari, donderdag 3 en
vrijdag 4 maart bij het Thaliatheater in
Baarlo. Op zondag 6 maart vindt om
15.00 uur nog een matineevoorstelling

plaats. Aanvang van de voorstelling is
om 20.00 uur en de regie is in handen
van Hanneke Hoogstraten. Kijk voor
meer informatie op de website
www.theatergroepkameleon.baarlo.nl
of bel 077 477 21 75 (na 18.00 uur).

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 27 februari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Tiny van Zon-Nooijen (zesweken
dienst); Joke Goes; Nel TeeuwenLeenders (coll); Adri Luiten (coll);
extra collecte misboekjes
Vrijdag 4 maart
Ziekencommunie wordt thuis
gebracht. Nieuwe opgaves bij
Parochiecentrum op tel.nr.
077 307 13 88
Overleden:
Piet Bouten, 95 jaar

Oorlogskinderen

Klas van 75-jarigen
De jongens uit deze klas van 1951 worden dit jaar 75 jaar. Ton Boots uit Maasbree stuurde de foto in om
de ‘rotzakken’, zijn klasgenoten, te feliciteren. “En om degenen die afscheid van ons genomen hebben,
te gedenken”, aldus Ton. “De jongens zullen door veel mensen te herkennen zijn, omdat ze in allerlei
activiteiten in Maasbree betrokken zijn of zijn geweest”, aldus Ton. De foto werd gemaakt in de tijd van de
wederopbouw. “Overal was verwoesting om je heen, kerken lagen plat, op elke straathoek lagen puinhopen.
En dat was hier in Maasbree en alle andere dorpen van het tegenwoordige Peel en Maas. Ik ben er trots op
dat ik samen met deze jongens in de klas heb gezeten en met ze ben opgegroeid in Maasbree. Die zagen dat
er een toekomst kon bestaan zonder oorlog.”
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van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Rodez/Luanda
beton/leisteengrijs
Direct de beste prijs incl. apparatuur

ÌÌÌÌÌ

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,

6

€ 5699,5 jaar apparatuurgarantie

Keuken 395 x 187 cm
Compleet met:
koelkast
combi-magnetron

vaatwasser

inductiekookplaat

werkblad

Gas op
glas
kookplaat

Vaatwasser
60 cm

Inductiekookplaat

Superdea l!

Superdea l!

Superdea l!

€499,5-pits
LED-indicatie
Nismaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm
3 gietijzeren pannendragers

€549,Geluidsniveau 44 dB
Energieklasse A++
13 Couverts
Soft Spikes – beschermt uw glaswerk

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

afzuigkap
spoelbak

€429,Automatische kookduurbegrenzing
TouchControl-bediening
Nismaten (hxbxd): 60 x 560 x 490 mm
Inductiezones met powerbooster-functie

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

T. 0475-691548

T. 045-5751230

(Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

KOM NAAR
ONZE VERNIEUWDE

SHOWROOMS!

