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Beugelen om
de Nederlandse titel
Beugelclub De Treffers uit Maasbree mocht op zondag 15 januari het Nederlands kampioenschap beugelen organiseren. De Maasbreese vereniging kreeg het toernooi
toegewezen, omdat de club afgelopen jaar verhuisde naar de gloednieuwe locatie aan de Breetse Peelweg. “De organisatie wordt ieder jaar aan een andere club gegund en
dit jaar waren wij aan de beurt vanwege het nieuwe clubgebouw”, laat Hem Hendrix, secretaris van De Treffers weten. De middag was een groot succes, aldus Hem. “Het was
volle bak hier, maar we hadden alles goed onder controle.” Het enige waar de organisatie geen grip op had, de wedstrijden, bleek ook boven verwachting. Hem: “Er zaten een
aantal prachtige partijen tussen en uiteindelijk hebben we een geweldige winnaar gekregen in Johan Verest.” De Heldenaar werd alweer voor de veertiende keer nationaal
kampioen. “Johan is gewoon de beste. Je moet een hele goede dag hebben om hem te kunnen verslaan”, besluit Hem. (Foto: Math Geurts)

Nog 200.000 euro aan openstaande rekeningen Piushallen Panningen

Felle kritiek op overschrijding renovatiekosten
De gemeenteraad van gemeente Peel en Maas heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 januari
felle kritiek geuit op de meerkosten die zijn gemaakt bij het renoveren van de twee sporthallen Piushallen in
Panningen. In totaal gaat het om een kostenoverschrijding van 288.000 euro.
Uit een brief van de Stichting
Sporthallen Helden (SSH), waarin de
budgetoverschrijding wordt onderbouwd, blijkt dat veel werkzaamheden
waren vergeten, over het hoofd gezien
of niet in de begroting zijn opgenomen. De stichting geeft aan zelf
100.000 euro te kunnen betalen en wil
dat gemeente Peel en Maas 188.000
euro voor haar rekening neemt.
Besluit de gemeenteraad dit over twee
weken niet te willen doen, dan gaat

SSH failliet en moet zij de sleutel bij de
gemeente inleveren. CDA-raadslid Roel
Boots liet dinsdag weten niet gelukkig te zijn met het voorstel van SSH.
“De kosten worden met ruim twintig
procent overschreden. Wij zijn als
raad niet goed geïnformeerd en op de
hoogte gehouden door de wethouder.”
Ook Fred Peeters van de fractie PvdA/
GroenLinks zei verbaasd te zijn door de
grove overschrijding van het budget.
“We gunnen de gemeenschap goede

faciliteiten, maar dit is wel erg fors.
De budgetbewaking lijkt niet helemaal
te zijn gelopen zoals zou moeten. In juni
was al bekend dat er 70.000 euro meer
uitgegeven moest worden en toen hadden er al alarmbellen af moeten gaan.”
Namens de VVD uitte raadslid Teun
Heldens ook kritiek op de overschrijding:
“Enige overschrijding van het budget
kan ik begrijpen, maar dit is gewoon
uit de klauwen gelopen. De raad is niet
geïnformeerd, er is niet eerder ingegre-

pen door de gemeente en dat vind ik
kwalijk.”
De stichting maakte volgens wethouder Roland van Kessel belangrijke
en onomkeerbare beslissingen in de
zomermaanden, die invloed zouden
hebben gehad op het budget. Daarbij
stond het project onder tijdsdruk, omdat
de sporthallen na de zomervakantie
weer voor gymlessen gebruikt moesten kunnen worden. “Vóór de zomer
ben ik geïnformeerd door SSH dat er
meerkosten zouden worden gemaakt,
maar deze zouden binnen het budget
vallen”, aldus wethouder Roland van
Kessel. “In november 2016 werd ik

geïnformeerd dat het om bijna drie
ton ging. Ik was net zo verbaasd als
de raad nu is.” Volgens de wethouder
is er geen bouwtechnisch onderzoek
gedaan bij de Piushallen en zijn de
betrokken bouwbedrijven en de
architect verantwoordelijk voor de
misrekeningen. Op dit moment staat er
volgens Van Kessel nog voor 200.000
euro aan rekeningen open die betaald
moeten worden aan de betrokken
bedrijven. Van Kessel: “Daar heeft de
stichting afspraken over gemaakt met
de aannemers en onderaannemers.”
De gemeenteraad beslist op dinsdag
31 januari over het onderwerp.
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Binnenkort gezamenlijk overleg

Plek voor één windmolenpark in
Beringe of Egchel
Gemeente Peel en Maas presenteerde onlangs criteria waar windmolenparken aan moeten voldoen. Dat deed de gemeente om de keuze tussen de
verschillende initiatieven van windmolenparken die er liggen, gemakkelijker te maken. De windmolens in de plannen van Egchelse Heide en Beringe
liggen namelijk zo dicht bij elkaar, dat er maar één van de twee gerealiseerd
kan worden.
In het oorspronkelijke plan van
windmolenpark Egchelse Heide waren
vier of vijf windmolens gepland langs
de Haambergweg in het buitengebied
van Egchel. Die lagen parellel aan de

www.hallopeelenmaas.nl

windmolens aan de andere kant van de
Snepheiderbeek in Neer. Dat plan werd
echter na een onderzoek afgewezen,
omdat de windmolens van de twee
parken te dicht bij elkaar zouden komen
te staan. Dat zou zorgen voor problemen
met radardetectie. Windmolenpark
Egchelse Heide verplaatste de
locatie vervolgens in de richting van
windmolenpark Beringe. Dat initiatief
wil vier of vijf windmolens realiseren in
het gebied tussen de Heibloemseweg,
de Haambergweg en de Vredepeelweg
in Beringe en de Preuskesdijk in Egchel.
Door de verplaatsing van Egchelse Heide
zouden de twee plannen te dicht bij
elkaar komen, waardoor maar één plan
kan overleven.
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Er moet dus een keuze gemaakt
worden voor één van de twee initiatieven. Die gaan de komende tijd nog in
gesprek met elkaar om samen tot een
plan te komen. Mocht dat niet lukken,
dan kunnen de nieuw vastgestelde criteria helpen bij de keuze, zegt wethouder
Paul Sanders. “Er is maar plek voor één
initiatief. Nu kunnen we de plannen
naast de meetlat leggen en zo bekijken
welk initiatief het beste voldoet aan
de criteria.” De wethouder denkt dat
vanwege diverse onderzoeken die nodig
zijn en vergunningen die nog goedge-

keurd moeten worden, er pas in 2019
windmolens staan in Peel en Maas.
De twee initiatieven gaan dus eerst
nog in gesprek met elkaar. Zo willen ze
voorkomen dat er een keuze gemaakt
moet worden. Beide initiatieven
hebben namelijk al veel tijd en geld
gestoken in de plannen en onderzoeken. “We gaan binnenkort bij elkaar
zitten en kijken of we de plannen in
elkaar kunnen schuiven”, vertelt Jo van
den Beucken van windpark Egchelse
Heide. “Ik verwacht dat dat moeilijk
wordt, maar de gemeente heeft twee
mediators aangesteld om daar bij te
helpen. De vraag is wat de slimste zet
is om nu te doen: samenvoegen of één
plan kiezen.”

Windmolenpark Beringe denkt dat
het beter is als er een gezamenlijk plan
komt. “Met een strijd tussen de twee
initiatieven schiet niemand iets op”,
laat René Sillekens van windmolenpark
Beringe weten.

‘Vanaf begin gepleit
voor samenwerking’
René: “Egchelse Heide heeft hun
locatie naar ons vaarwater verplaatst.
De meeste grondeigenaren van de
gronden waarop zij nu windmolens
willen plaatsen, wonen allemaal
kilometers verderop. Het zou van de
zotte zijn als er windmolens in onze
achtertuin komen, waar wij en onze

directe omgeving niet zelf van kunnen
profiteren. Het is het beste als we er
samen uitkomen en een gezamenlijk
plan presenteren bij de gemeente.
Daar hebben wij overigens al vanaf het
begin voor gepleit.”
Volgens de gemeente komen de
ingediende principeverzoeken van
beide initiatieven overeen met de
beleidsregels en dus zouden beide
plannen in principe gerealiseerd kunnen worden. Dat zou betekenen dat
een onafhankelijke commissie moet
kiezen welke van de twee plannen het
beste is, als de twee initiatieven er niet
uitkomen. De gesprekken tussen de initiatiefnemers van de windparken staan
gepland voor begin februari.

Het Bouwens: eisen geen garantie op succes

‘Doorstroming vmbo naar havo
moet gemakkelijker’
Het moet voor leerlingen van het vmbo gemakkelijker worden om door te stromen naar de havo. Dat schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap woensdag 11 januari in een brief aan de Tweede Kamer. Bij middelbare school het Bouwens in Panningen staan ze achter het plan.
Het is de wens van Staatssecretaris
Dekker om de wet zo aan te passen, dat het niet meer is toegestaan
om aanvullende eisen te stellen aan
leerlingen. De eisen zijn volgens Dekker
nu nog vaak onduidelijk en per school
verschillend. Wanneer een leerling van
het Bouwens door wil stromen naar
de havo, wordt er bijvoorbeeld naar
drie criteria gekeken: een gemiddeld
eindcijfer van een 6,8, het motivatiegesprek en advies van docenten. Van die
drie criteria moeten er van de school
twee positief zijn om naar de havo te
mogen. Als het aan de staatssecretaris
ligt, mogen aanvullende eisen als die
van het Bouwens straks niet meer. De
school maakt daar wel de kanttekening
bij dat de eisen die nu gesteld worden
aan vmbo-t leerlingen om naar havo 4
te gaan, geen garantie op succes bieden
voor een leerling. “Er zitten een aantal
haken en ogen aan, maar deze zijn
van praktische aard”, aldus de directie.

Jaarlijks stroomt bij het Bouwens
twintig tot 25 procent van de vmbo-t
leerlingen door naar havo 4. “Dit aantal
schommelt, al zien wij de laatste jaren
een lichte toename.”
Het onderwijsprogramma op het
vmbo sluit vaak ook niet goed aan op
dat van de havo, vindt de staatssecretaris. Niet alleen door het verschil in
inhoud bij een vak als wiskunde, maar
ook door wisselende samenstellingen
van de sectoren op het vmbo en de
profielen op de havo. Een leerling van
de vmbo-sector Zorg en Welzijn die wil
overstappen naar het profiel Natuur
en Gezondheid op de havo, krijgt het
bijvoorbeeld moeilijk omdat hij het
vak scheikunde niet heeft gehad in zijn
pakket. Om die verschillen te compenseren, kunnen leerlingen ervoor
kiezen een extra vak te volgen in het
vrije deel. De keuze voor dit zevende
examenvak wordt gebaseerd op het
profiel dat op de havo wordt gekozen.

Maar die keuze moet al aan het einde
van het tweede jaar worden gemaakt.
Dit vraagt volgens Dekker dan ook om
goede voorlichting door de school.
Het Bouwens stelt zo’n zevende
examenvak nu al verplicht aan vmboleerlingen die naar de havo willen
doorstromen. Ook moeten de leerlingen
na het eindexamen nog verplicht lessen
volgen bij havo-docenten. De school
vindt dat haar vmbo over het algemeen
goed aansluit op de havo. “Voor veel
vakken is dit het geval”, aldus de directie. “Maar bij wiskunde bijvoorbeeld, zie
je duidelijk dat het onderwijsprogramma
juist niet volledig aansluit. Daarom
vinden wij het noodzakelijk om een
zevende examenvak verplicht te stellen.” Dekker wil in de wet regelen dat
leerlingen die al zeven vakken volgen,
en dus geen extra vak kiezen, zonder
extra voorwaarden naar de havo mogen.
Ook wil de staatssecretaris af van
het zittenblijven-verbod dat op som-

mige scholen geldt, waarbij overstappers vanuit het vmbo niet mogen
blijven zitten op de havo. Dekker vindt
dat vmbo-leerlingen op de havo ook
gewoon een jaar moeten kunnen overdoen, net als andere havisten. “Het is
niet wenselijk dat verschillende leerlingen op de havo verschillend worden
behandeld”, stelt hij. Op het Bouwens
mogen doorgestroomde havisten indien
nodig een jaar over doen.
Dekker wil dat leerlingen in het
schooljaar 2019-2020 al gebruik
kunnen maken van de wetswijziging. Mocht het wetsvoorstel van de
staatssecretaris uiteindelijk worden
goedgekeurd, dan zou dit voor het
Bouwens niet leiden tot grote aanpassingen, laat de directie weten.
“Alleen de voorlichting en LOB-trajecten
(Loopbaanoriëntatie en begeleiding)
van onze leerlingen zouden geëvalueerd en indien nodig aangepast
moeten worden.”
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Bankje aan de Breukerheideweg

Zitten met uitzicht op
Maasbree
De Breukerheideweg in Maasbree is sinds een aantal weken een zitbankje met uitzicht op de kern van het dorp
rijker. De bewoners van de zorgwoningen en –appartementen aan de Broekstraat, buurtvereniging De Breukerheide
en gemeente Peel en Maas werkten samen om de zitplek te realiseren.

HALLO in Mettingen
11
09

Ron Steeghs uit Kessel en Sandor Gerards uit Helden waren voor
hun werk onlangs op de Weihnachtsfeier in Mettingen, een
gemeente in de buurt van de Duitse plaats Osnabrück. Het weekblad HALLO Peel en Maas kon volgens de heren niet thuisblijven.
“Als je een poosje van huis bent, is het wel fijn om iets vertrouwds
in de buurt te hebben”, aldus Ron.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

“Op één van de familieavonden
voor de bewoners van de Broekstraat
werd te kennen gegeven dat er nauwelijks een bankje was om even uit te
rusten tijdens een wandeling”, laat een
familielid van een bewoner weten.
“Vooral tijdens een wandeling buiten
de bebouwde kom waren er nauwelijks
zitgelegenheden.”
Enkele familieleden besloten
vervolgens contact op te nemen met
buurtvereniging De Breukerheide.
Samen zochten zij contact met de

gemeente om een bankje te kunnen
realiseren. “Dat leidde er toe dat het
bankje nabij natuurgebied Vlasrooth
verplaatst is naar de verharde weg en
dat er een nieuwe bankje is geplaatst
aan de Breukerheideweg”, aldus het
familielid. “Het nieuwe bankje geeft
een mooi uitzicht over de kern van
Maasbree en men kan daar even in
rust genieten van het uitzicht.”
Er stond voorheen wel al een
bankje op dezelfde plek, maar die
had zijn beste tijd inmiddels gehad.

“Dat bankje was een burgerinitiatief
van een voormalig lid van de buurtvereniging”, laat het familielid weten.
“Het stond al jaren in de struiken en
was behoorlijk verrot. Met moeite
hebben we de tekst die erop stond
nog kunnen ontcijferen. ‘Zèt ugg efkus’
stond erop. Laat dat een uitnodiging
zijn voor iedereen die hier langskomt.
We zijn de gemeente en de buurtvereniging in ieder geval heel erg
dankbaar dat ze geholpen hebben om
het bankje te realiseren.”

Grondprijzen blijven hetzelfde
De grondprijzen in Peel en Maas blijven in 2017 hetzelfde als vorig jaar. Dat laat het College van B&W weten.
De gemeente heeft ervoor gekozen de prijzen niet te verhogen, omdat ze de fragiele woningmarkt niet onderuit
wil halen. De gemeente constateerde dat er in 2016 meer bouwkavels zijn verkocht dan het jaar ervoor en wil
die beweging niet remmen.
Al sinds 2010 zijn de grondprijzen in Peel en Maas voor het
grootste deel niet meer verhoogd.
De residuele waarde, de grondwaarde berekend op verkoopprijs
van de woning min de bouwkosten,
ligt nog altijd niet op het niveau van
vóór 2010. “Dat wordt deels veroor-

zaakt door de gestegen bouwkosten
en de Btw-verhoging in 2010 van
19 naar 21 procent”, zo schrijft het
college.
De prijzen van bouwkavels zijn
op dit moment in Baarlo, Maasbree,
Kessel-dorp en Grashoek 205 euro
per vierkante meter. Op het Giel

Kennismaken
met IKC De Liaan
Voor de allereerste keer naar de basisschool gaan is een spannende
stap. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Om te helpen
bij het kiezen van een basisschool die bij u en uw kind past vinden er bij
Integraal Kind Centrum (IKC) in Helden twee kennismakingsmomenten
plaats bij basisschool De Liaan en Hoera kinderopvang.
De kennismakingsmomenten
worden georganiseerd door
basisschool De Liaan en kinderopvang
Hoera Kindercentra. Zij werken samen
als één Integraal Kind Centrum
(IKC) in Helden, waar onderwijs en
voor- en naschoolse opvang wordt
aangeboden onder één dak.
Deze speelleeromgeving is gebaseerd
op de waarden van het Daltononderwijs. Op maandag 30 januari en
vrijdag 3 februari zijn ouders, samen
met hun kind, welkom bij De Liaan.

Peetershof in Egchel ligt de prijs
op 200 euro, wat net zoveel is als
in Koningslust en Kessel-Eik.
Bij het project Hart voor
Maasbree ligt de grondprijs op
215 euro per vierkante meter. Meijel,
Panningen, Helden en Egchel zijn het
duurste met 220 euro.

Pastoor Knippenberghstraat 29, 5988 CS Helden 077 306 10 62

Pand Centrum Jeugd en Gezin Panningen

Het uiteindelijke doel is om
inwoners met een zorgbehoefte voor
een periode van 10 jaar te huisvesten
in het pand van het voormalige
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Dat staat al een tijdje leeg.

De komende jaren is er een piek in de
vraag naar locaties voor woonurgenten,
zo verwacht de gemeente.
“Daarom wordt voor deze doelgroepen
vooral gezocht naar tijdelijke
oplossingen om zo de druk op de

woningmarkt te verminderen”,
laat de gemeente weten.
Het haalbaarheidsonderzoek neemt
vier maanden in beslag. Daarna is
bekend of het plan doorgang kan
vinden.
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Woningcorporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas hebben op donderdag 12 januari een intentieverklaring ondertekend over het Centrum Jeugd en Gezin in Panningen. De twee partijen gaan onderzoeken of
het haalbaar is om tijdelijke woningen met zorgverlening te creëren in het pand aan de Nijverheidsstraat.

Deukje?

OP S
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Onderzoek zorgwoningen

Daar kunnen ze een kijkje nemen
in de groepen 1 en 2 en maken ze
kennis met leraren. Daarnaast kunnen
ouders een bezoekje brengen aan
de Buitenschoolse Opvang (BSO) en
het Peuterprogramma, waar ze ook
vragen kunnen stellen. Het eerste
inloopmoment vindt maandag 30
januari plaats van 14.00 tot 16.00
uur. Op vrijdag 3 februari zijn ouders
en kinderen welkom tussen 11.00 en
13.00 uur. Mocht u verhinderd zijn,
dan kunt u met de school bellen om
een afspraak te maken. Voor verdere
informatie zie: www.deliaan.nl
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Centraal Bureau voor de Statistiek

Minder jongeren Peel en Maas op kamers
Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren uit Peel en Maas naar universiteitssteden vertrokken dan in 2015. Dat
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de cijfers verzamelde.
Peel en Maas verloor in 2015
tussen juli en oktober in totaal 78
jongeren die zich in een andere
gemeente in Nederland vestigden.
Dat aantal nam vorig jaar af. In 2016
vertrokken slechts 47 jongeren uit
Peel en Maas om in een andere

gemeente te gaan wonen. In 2016
gingen er nog steeds minder studenten
op kamers, hoewel de daling minder
sterk was dan in 2015. In 2014
vertrokken nog honderd studenten
uit Peel en Maas om zich elders te
vestigen.

Volgens het CBS is de meest voor
de hand liggende oorzaak het
leenstelsel, dat in het studiejaar
2014/2015 is ingevoerd. Zowel in
Noord-Limburg als landelijk was
dezelfde trend te zien. Vergeleken
met 2015 gingen in 2016 minder

studenten vanuit Noord-Limburg
naar een andere gemeente vanwege
hun studie.

Ook landelijk daling
Volgens het CBS verhuisden vorig jaar
landelijk 46.000 17- tot 22-jarigen
tussen juli en oktober naar een
andere gemeente in Nederland. Dat is
vier procent minder ten opzichte van

dezelfde periode in 2015.
Voor het onderzoek werden de
cijfers tussen juli en oktober in 2015
en 2016 onderzocht door het CBS.
Daarbij werd de eerste generatie
Syriërs die zich in die periode in
Nederland vestigde niet meegeteld.
De jongeren waarover het bureau
spreekt, zijn tussen de 17 en 22 jaar
oud.

Minder jongeren Peel en Maas op kamers

Op kamers of op en neer reizen?
Doordat studenten tegenwoordig geen studiefinanciering meer ontvangen, maar geld kunnen lenen voor hun studie, zijn er het afgelopen jaar volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) minder jongeren uit Peel en Maas naar universiteitssteden vertrokken dan in 2015. Waarom besluit een student thuis te blijven wonen of juist wél op kamers te gaan? HALLO vroeg
het aan Fenna Sonnemans uit Helden en aan de Baarlose student Lynn Hermans.

Fenna Sonnemans (21) uit Helden

Lynn Hermans (19) uit Baarlo

Na één jaar Biologie op de Radboud Universiteit in Nijmegen en één jaar Biologie en
Medisch Laboratoriumonderzoek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zit Fenna
Sonnemans (21) uit Helden helemaal op haar plek op de Hogeschool HAS in Venlo. Ze
studeert Toegepaste Biologie, waarvoor ze ‘s ochtends slechts een half uurtje met de bus
onderweg is.

In de weekenden is ze te vinden in Baarlo, maar doordeweeks woont Lynn Hermans (19)
zo’n twee tot drie uur reizen verderop in het land. Haar studentenkamer bevindt zich in het
Utrechtse Driebergen, dat een klein kwartiertje verwijderd is van haar school Textiel Management Opleiding (TMO) in Doorn. Inmiddels zit ze in het tweede jaar van de opleiding Modemanagement.

“Het eerste jaar nadat ik mijn vwo-diploma
gehaald heb, koos ik ervoor om Biologie te
gaan studeren op de Radboud Universiteit in
Nijmegen”, vertelt Fenna. “Ik heb de eerste twee
maanden op en neer gereisd, maar dit kostte
veel energie en tijd. Vooral de tijd die ik kwijt
was aan het reizen had ik eigenlijk hard nodig.
Ik heb toen via een vriendin een kamer bij haar
in het studentenhuis kunnen onderhuren. Later
heb ik die kamer ook over kunnen nemen.
Dankzij de studiefinanciering die ik kreeg, kon
ik mijn kamer en studie betalen. Als ik dat
niet had gekregen, was ik ook niet op kamers
gegaan.”
Na één jaar besloot Fenna over te stappen
naar de HAN in Nijmegen en zich in te
schrijven voor de opleiding Biologie en Medisch
Laboratoriumonderzoek. “Hoewel ik nog steeds
op kamers zat, reisde ik in deze periode veel
vaker naar huis”, legt ze uit. “Vergeleken met
de universiteit, zaten hier veel minder
studiegenootjes op kamers. Helaas merkte ik

na een half jaar dat deze opleiding ook niet
helemaal je-van-het was. Ik heb het jaar wel
gewoon afgemaakt en me afgelopen zomer
ingeschreven voor Toegepaste Biologie op de
HAS in Venlo. Mijn kamer in Nijmegen heb ik dan
ook uiteraard op moeten zeggen.”
Een studie in Venlo betekende voor Fenna
dat ze weer thuis in Helden ging wonen.
“Het is aan de ene kant wel jammer, omdat je in
Nijmegen toch wel middenin het studentenleven
zit”, vertelt ze. “Ook kon ik in Nijmegen alles zelf
beslissen. Aan de andere kant is het wel weer
fijn dat ik thuis minder verantwoordelijkheden
heb en dat ik weer meer tijd heb voor de dingen
dichtbij huis. Zo kon ik na lange tijd weer gaan
handballen. Overigens ben ik wel heel blij dat
ik op kamers ben gegaan, omdat het toch een
hele ervaring is en je leert er enorm veel van.
Bovendien bood het voor mij ook een perfecte
uitkomst om geen kostbare tijd verloren te laten
gaan. Het is jammer dat het leenstelsel dit voor
veel studenten bijna onmogelijk maakt.”

“De opleiding Modemanagement is alleen te
volgen in Doorn”, vertelt Lynn. “Je zou het kunnen
beschrijven als management dat gespecialiseerd
is in de modebranche. Er is in Amsterdam wel een
opleiding die erop lijkt, maar is toch niet helemaal
hetzelfde. Omdat deze studie me niet helemaal
aansprak, ben ik alleen in Doorn gaan kijken met
mijn ouders. De school is klein en overzichtelijk,
waardoor het contact met iedereen ook persoonlijker is. Mijn moeder was al meteen helemaal
verkocht, aangezien ze hier zelf een vergelijkbare
opleiding heeft gedaan.”
Hoewel haar studiekeuze al vrij snel duidelijk
was, werd het leenstelsel officieel ingevoerd op
het moment dat Lynn zou beginnen met haar
opleiding in Doorn. “Gezien de reistijd is het niet
te doen om iedere dag op en neer te reizen”,
legt ze uit. “Daarnaast wilde ik graag op kamers
en werd dit thuis ook alleen maar toegejuicht.
Het is niet alleen leuk doordat je misschien vaker
naar feestjes kunt gaan, maar je leert er ook een
heleboel van. Omgaan met geld, het plannen

en uitvoeren van huishoudelijke taken. Ik heb
toen voor een kamer gekeken en kwam toen vrij
snel in een studentenhuis terecht in Driebergen.
Ik heb het geluk dat mijn ouders me op financieel
gebied helpen, waardoor ik per maand een zo
laag mogelijk bedrag hoef te lenen. Als we dit
niet zo hadden kunnen regelen, had ik voor een
andere opleiding moeten kiezen. Wel eentje op
het gebied van mode, maar waarschijnlijk dichter
bij huis.” Hoewel bijna iedereen in haar klas op
kamers zit, zijn er ook enkele studiegenoten die
iedere dag van hot naar her reizen. “De meesten die niet op kamers zitten, kunnen het totale
plaatje niet bekostigen door het leenstelsel.
Ik vind dat best wel erg, want sommige studenten worden op deze manier beperkt in hun doen
en laten. Er zullen ook een heleboel studenten
zijn die deze studie wel willen doen, maar dat
niet kunnen omdat ze te ver weg wonen en een
kamer niet kunnen betalen. Het is naar mijn
mening dan zonde dat ze andere keuzes moeten
maken dan ze eigenlijk willen doen.”
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De Breurkes winnen P&M
Liedjesfestival

Dorpsbijeenkomst
Grashoek uitgesteld

Het duo De Breurkes uit Panningen heeft op vrijdag 13 januari de 23e editie van het P&M Liedjesfestival
gewonnen. De broers ontvingen het Lindebumke uit handen van burgemeester Delissen-van Tongerlo voor hun
nummer Zing! (lekker same hej). De PJP-bokaal voor de beste presentatie werd gewonnen door Sjots, Sjeif en Oeht
de Moat uit Koningslust met het lied ‘Te Zaate Hermenie’.

De bijeenkomst over woonwensen van dorpsoverleg Grashoek op
woensdag 25 januari is uitgesteld naar een nader te bepalen datum.
Het uitstel komt doordat het dorpsoverleg nog gesprekken heeft met
instanties die met het onderwerp te maken hebben.
“Het uitstellen betekent juist
dat er aan het onderwerp gewerkt
wordt”, laat het dorpsoverleg
weten. “Er zijn gesprekken met de
gemeente, woningcorporatie Wonen
Limburg, de Rabobank en een pro-

jectontwikkelaar over de mogelijkheden in Grashoek.”
Wanneer de bijeenkomst wel
gaat plaatsvinden, wordt op een later
tijdstip naar buiten gebracht door het
dorpsoverleg.

Drugslab Grashoek
In Grashoek is op zaterdag 14 januari een drugslab aangetroffen in de
garage bij een woning op de Spiesberg. Het lab was ingericht voor de
productie van synthetische drugs en werd zaterdagavond door de politie
ontmanteld.
De politie riep een specialistisch
team op om de locatie te onderzoeken. De experts stelden vast dat het
lab in werking is geweest en er dus

De Breurkes wonnen het P&M Liedjesfestival (Foto: Ger Bos, Omroep P&M)
Het nummer van De Breurkes,
bestaande uit Ludgard en René
Scheres, werd geschreven door Robert
Janssen en Mark van Mullekom.
Het liedjesfestival was volledig uitverkocht en werd gehouden in Club
Palladio in Helden. Naast Omroep
P&M lag de organisatie in handen van
carnavalsvereniging De Brookhaze uit
Koningslust.

Alle elf de dorpen uit Peel en
Maas en de deelnemer uit Neer
zonden de winnaar van hun eigen
liedjesavond naar het festival. De jury
koos uiteindelijk voor De Breurkes als
winnaar. Tweede werd John Gubbels
uit Kessel–Eik met het nummer
‘Knatsj Vol!!!’. Derde werd Pim van
Wylick uit Kessel met het nummer
‘Vastelaoveshertejage’.

De Brookhaze laten weten zeer
tevreden te zijn over de avond.
“Het was één groot feest in Palladio
en wat zijn we trots dat onze eigen
Hofkapel (Sjots, Sjeif en Oeht de
Moat) de presentatieprijs in de wacht
heeft gesleept”, aldus de vereniging. “We willen iedereen bedanken
voor het slagen van het 23e P&M
Liedjesfestival.”

Geld voor stichting Madat Nepal

Basisschoolleerlingen Maasbree
halen ruim 650 euro op
Basisschoolleerlingen van De Violier uit Maasbree heeft in totaal 669,84 euro opgehaald voor het goede doel
Madat Nepal. Dat deden ze door een eigen Wereldwinkel te openen in het kader van het project ‘Hier voel ik me
thuis’.
Aan het begin van het schooljaar
werd met het thema gestart. Daarin
leerden de groepen over kinderarbeid en kinderrechten en werd een
actie op touw gezet voor het goede
doel. In elke groep zes werd een

Wereldwinkel geopend, naar het
voorbeeld van de Panningse vestiging
van voorzitter Pierre van Knippenberg.
In verschillende werkgroepen gingen
de kinderen knutselen, verzamelen, verkopen en dingen maken.

Uiteindelijk werd daarmee ruim 650
euro opgehaald. Dat geld gaat naar de
Wereldwinkel in Panningen, die het
uiteindelijk naar het goede doel Madat
Nepal brengt. Deze organisatie zet zich
in voor scholen in arme landen.

Twee nieuwe stemhokjes bij
verkiezingen
Bij de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart zijn in Peel en Maas twee veranderingen in stemhokjes ten opzichte van eerdere verkiezingen. De locaties sociëteit ’t Hofje in Maasbree en De Ringoven in Panningen
komen te vervallen. Die worden vervangen door stemlokalen bij MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree en basisschool
De Wissel in Panningen.
Nadat eerder al het stemlokaal
in zorgcentrum De Wietel wegviel in
Panningen, werd de locatie verplaatst
naar De Ringoven voor stemdistrict 3.
Bij de komende verkiezingen is de
reguliere ruimte in het restaurant echter
niet beschikbaar, waardoor een kleinere
ruimte gebruikt moest worden. Daarbij
verhoogde De Ringoven de huurprijs van

200 naar 400 euro. Vanwege die veranderingen achtte de gemeente de locaties niet meer geschikt. “In basisschool
De Wissel aan de Schoutenring is een
goed alternatief gevonden. Bovendien
ligt dit stemlokaal centraler voor de
kiezers uit het betreffende stemdistrict.
De indeling van het stemdistrict blijft
ongewijzigd”, schrijft het College van

B&W in het besluit. In Maasbree kan
geen gebruik meer worden gemaakt
van Sociëteit ’t Hofje, waardoor het
stemlokaal verplaatst is naar het in
oktober officieel geopende MFA ’t Hoës
van Bree. De Groenrijk Foyer doet dienst
als plek om te stemmen op 15 maart.
De indeling van dit stemdistrict blijft
eveneens ongewijzigd.

drugs zijn geproduceerd. Het ontmantelen van het lab duurde tot
ongeveer middernacht. Er zijn geen
aanhoudingen verricht.
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We hielden innig van je
echtheid en waarheid
mens zonder franje
Ondanks alles ben je
op zo’n verlies nooit voorbereid

Opa en oma

Frits Sillekens en
Truus Sillekens-Steeghs
proficiat met jullie
50-jarig huwelijk.

Jan Zeelen
*4 juli 1934

Kessel

van Daan, Maud en Fleur

† 14 januari 2017

echtgenoot van

Mia Zeelen-Wijhers †
levenspartner van

Truus Peeters-Thijssen
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van
familie Zeelen
familie Peeters
Correspondentieadres:
Jan Zeelen, p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op zaterdag
21 januari om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte
gelegen aan het Kerkplein te Kessel.
Aansluitend begeleiden we Jan naar de parochiebegraafplaats
waar hij weer samen zal zijn bij Mia en Christianne.
We stellen het zeer op prijs als u in plaats van bloemen
een donatie geeft voor de ziekte Parkinson.
Hiervoor staan collectebussen op de condoleancetafels.

Bijzondere mensen sterven niet
Zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd……
Met trots kijken wij als familie terug op een mooi en
waardig afscheid. Wij danken iedereen voor de
overweldigende hoeveelheid belangstelling.
Een handdruk zo warm, even een arm om je heen,
zoveel liefde en steun heeft dit ons gegeven.
De vele kaarten, bloemen en warme woorden
bij het afscheid van mijn vrouw, ons mam en oma

Noor Verstappen-Berben
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen
een grote steun. Voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Noor in haar leven voor zo velen veel heeft betekend.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan!
Een speciaal woord van dank aan volleybalvereninging
VC Peelpush die ervoor gezorgd heeft dat het een mooi
en waardig afscheid was.
Theu Verstappen
Pe en Christie, Bart en Eef, Elles, Geert, Linda
Johan en Nathalie, Maren

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.
Oppe Koffie in Meijel. Ma, wo, vr, za
en zondag open van 9.30 tot 16.30
uur. Voor een gezellig kopje koffie met
knapkook of een kroessel.
Bijles/Cursus Frans. Bijles Frans
alle niveaus met oog voor maatwerk.
Cursus Frans gericht op persoonlijke
wensen. Voor meer info
www.francaissansfautes.nl of
bel 077 811 00 24 (Maasbree).
Computerproblemen? Trage of
slechte WiFi? Apk voor veilige pc,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15 verdere info:
www.karelheines.nl
GoedKringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
PGB-medewerkster gevraagd.
Voor de verzorging van mijn vrouw
zijn we op zoek naar een PGBmedewerkster voor 15 a 20 uur per
week, liefst met enige ervaring,
Voor verdere informatie kun je me
mob. bellen 06 29 53 43 60.
Woonruimte te huur in Baarlo.
Appartement voor 2 personen
(1 slaapkamer) te huur in Baarlo.
Voor meer interesse of meer info:
T: 077 465 07 74, info@workandstay.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

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

Welkom lief meisje!

Geboren op
15 januari 2017

Niene
Dochter en zusje van:
Johan en
Claudi Theelen
Joep en Mees
Houwenberg 5
5985 PE Grashoek

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, behang- en texwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.

Nol en Leny
Kurvers-Jacobs
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
kinderen en kleinkinderen

Woninginrichting bij u thuis.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt
en leggen. Veel keuze in tapijtsoorten,
Bel: 06 16 37 45 14.
Te koop vastkokende kruimige
aardappelen belana frieslander
bintje. Het adres voor verse
vollegrond- en kasgroenten en niet
duur, bv 1 zak boerenkool 1 euro.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Workshop Mindfulness.
Het jaar net begonnen en nu al Moe
van het Moeten? Mindfulness helpt je
bij het maken van keuzes. Nog een
paar plaatsen! 25 jan 19.30 -21.15
www.hartvoorgezondheid.com i.s.m.
Sensus 06 36 18 13 89.
Darmklachten. Thema-avond
‘’Darmklachten bij kinderen en
volwassenen’’. Paramedisch Centrum
Maasbree. Maandag 6 februari
20.00 - 21.30 uur. Aanmelden en
info: www.pmcmaasbree.nl.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Zwemles in combinatie met “Klim en
Plonspas” bij Camping Beringerzand.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
Tulpen te koop. Dagelijks 8.30-15.30
vrij-zaterdag 9.00-12.00 vrijdagmiddag
op de Markt in Panningen. Zorgtuinderij
Kaate Zandberg 10 Helden.
Gevraagd landbouwgrond. Te koop
gevraagd landbouwgrond of weiland.
Maximaal 500 vierkante meter.
Omgeving Helden. 06 34 62 79 33.
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.

23 t/m 28 jan.
Bij 4 schnitzels

2e 4 stuks
lekker
voor niks!
Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

‘Naam is beschadigd’

Raadslid Jos Wilms wil eerherstel
AndersNu-raadslid Jos Wilms heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 januari aangegeven eerherstel
te willen van het College van B&W. Onlangs werd bekend dat Wilms niet wordt vervolgd voor het lekken van
vertrouwelijke informatie, omdat er te weinig bewijs voor zou zijn.
Op aanraden van zijn advocaat
heeft Jos Wilms een officieel verzoek
tot rehabilitatie ingediend bij het college. “De aangifte door burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo heeft
psychologisch een grote impact op mij

gehad”, liet Wilms tijdens de raadsvergadering weten. Hij wil eerherstel
voor de persoonsbeschadiging die hij
heeft opgelopen door de aangifte. In de
ogen van de burgemeester heeft Wilms
vertrouwelijke informatie gelekt over

het SIF-gebouw. Het openbaar ministerie oordeelde onlangs echter Wilms niet
te vervolgen en de zaak te seponeren.
Het raadslid zei de rol van de
burgemeester ‘laakbaar’, ofwel
afkeurenswaardig, te vinden. “Er had

geen aangifte moeten worden gedaan.
Het heeft allemaal onnodig veel geld,
tijd en energie gekost. Daarbij had
ik gehoopt dat met dezelfde gretigheid een persbericht naar buiten was
gebracht door de gemeente dat de
zaak was geseponeerd, maar helaas.
Mijn naam is beschadigd.”
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo verklaarde dat ze het

persbericht over de aangifte destijds
naar buiten heeft gebracht, omdat
zij door twee journalisten was
benaderd met vragen over de zaak.
“Ik moest dus wel reageren op de
beschuldiging”, aldus Delissen-van
Tongerlo. “Ik wil dan ook nog graag
persoonlijk met u, meneer Wilms,
hierover in gesprek. Daarvoor heb ik u
al uitgenodigd.”
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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

Sam Beckers
16 jaar
Helden
Katholieke Scholen
gemeenschap Harlindis
en Relindis Maaseik

Wie is je grote voorbeeld?
De scheidsrechter Mark Clattenburg
heeft onder andere de finale van het
EK voetbal 2016 gefloten. Ik fluit zelf
nu ook wedstrijden bij voetbalvereniging VV Helden en zou graag ook
zo goed willen leren fluiten als Mark
Clattenburg.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je vrienden
kunt vertrouwen. In een vriendschap
moet je erop kunnen vertrouwen dat
je er voor elkaar bent in goede en in

slechte tijden.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Met ons gezin gaan we regelmatig
op vakantie naar landen zoals Spanje,
Italië, Frankrijk en Kroatië. Ook hebben
we diverse grote steden bezocht als
Barcelona, Venetië en Parijs.
Ik vond al deze vakanties en stedentrips
leuk en mooi. Ieder land of stad heeft
zo zijn mooie en bijzondere dingen.
Wat is je leukste en stomste vak op
school?
De stomste vakken op school vind ik de
theoretische vakken. Het is niets voor
mij om urenlang in de schoolbanken
te zitten. Daarom vind ik de praktische
vakken, waarbij we met elektriciteit
bezig zijn, op school het leukste. Ik kan
dan lekker bezig zijn met datgene wat
ik leuk vind en ik leer er ook nog veel

jongeren 07

aan
Sam Beckers

van.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
In 2015 ben ik jeugdprins geweest van
carnavalsvereniging de Dörper Kuus.
Dat vond ik een geweldige ervaring
waar ik vele mooie herinneringen aan
heb. Deze ervaring zou ik nog wel eens
opnieuw willen beleven maar dan als
grote prins van de Dörper Kuus.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Met mijn vrienden zou ik naar
Barcelona vliegen en een mooi hotel
boeken. In de middag gaan we met z’n
allen de stad verkennen en eten we
iets. Daarna bekijken we in Camp Nou,
het voetbalstadion van FC Barcelona,
de voetbalwedstrijd waarbij het elftal
speelt tegen voetbalclub Real Madrid.

Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een optimist. Ik probeer altijd
alles van de positieve kant te bekijken
en er het beste van te maken. Ik ben
bijna altijd vrolijk en meestal in een
goede bui.
Hoe zie je jouw toekomst?
Ik wil graag mijn diploma halen en een
goede baan vinden. Daarnaast zie ik
mezelf in een mooi huis wonen met
een gezin en een mooie auto voor de
deur. Verder wil ik genieten van het
leven en vooral leuke dingen doen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil graag nog ooit een rondreis
door Zuid-Afrika maken. Ik ben vooral
benieuwd naar de natuur en dieren die
je in dat land kunt zien. Ik zou dan in
Zuid-Afrika op safari willen gaan.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ik denk dat ze zouden zeggen dat ik
vrolijk, spontaan en behulpzaam ben.
Daarnaast heb ik wel een gezonde
dosis humor.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ik wil eerst lekker uitslapen en ga
daarna met mijn vrienden een potje
voetballen. ’s Avonds sluit ik mijn dag
af met een leuk feestje.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik altijd buiten en had
ik altijd een bal bij me om mee te
voetballen. Sinds mijn zevende speel ik
al voetbal bij de voetbalclub VV Helden.
Ik vind het nog steeds leuk om te voetballen in mijn vrije tijd.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik ben benieuwd hoe het leven van
een bekende profvoetballer eruit ziet.
Ik zou graag een week van leven willen
ruilen met Lionel Messi. Hij speelt bij
de Spaanse club FC Barcelona en is ook
nog eens heel erg populair.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s en filmpjes van vroeger zou ik
nooit weggooien. Hier staan mooie
herinneringen van gebeurtenissen
en personen op vastgelegd. Ik bekijk
deze foto’s en filmpjes regelmatig nog
weleens. Ik vind deze filmpjes en foto’s
belangrijk zijn omdat je hierop ziet
hoe het vroeger was en hoe je bent
veranderd.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Meerdere mensen, zoals mijn moeder
en mijn oma, vertelden mij dat je moet
genieten van elke dag en iets moois
moet maken van het leven.

Herinne
ringen
Hoeveel verhalen zijn er
wel niet over de Tweede
Wereldoorlog? En misschien
nog wel belangrijker: hoeveel
zijn er nog nooit verteld of
opgeschreven? Ik kan je
vertellen dat dat er enorm veel
zijn. Dat is toch zonde!?
De afgelopen weken ben ik
volop met deze verhalen over de
oorlog bezig geweest. Dit deed
ik samen met een vriendin voor
ons profielwerkstuk. Het ging
hierbij over persoonlijke
verhalen bij oorlogsmonumenten. Vol enthousiasme zijn we bij
een aantal mensen uit de
gemeente langs geweest om te
luisteren. Zij vertelden ons hun
mooie en persoonlijke verhalen.
Verhalen vol met verschillende
emoties en zaken die wij ons
amper voor kunnen stellen.
Het werkstuk heeft me
wakker geschud. Als zestienjarige in deze eeuw kun je je
niet voorstellen wat er zich
ongeveer 75 jaar geleden hier in
de gemeente heeft afgespeeld.
De verhalen die verteld werden,
hadden voor mij zo een gruwelijke film kunnen zijn. Ik vond
het belangrijk dat deze verhalen
door ons opgeschreven werden.
Over een aantal jaar zullen de
mensen die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt, helaas overleden zijn.
Wij zijn dus de laatste
generatie met grootouders die
zulke verhalen hebben. Ons doel
was daarom ook om ervoor te
zorgen dat er later ook nog
verhalen overbleven. Ook mensen die later geen familieleden
hebben die de oorlog hebben
meegemaakt, moeten zich er
van bewust kunnen zijn welke
verschrikkelijke zaken zich hier
in onze eigen gemeente hebben
afgespeeld. Daarom moeten er
zo veel mogelijk verhalen nu
nog verteld of opgeschreven
worden. Al die herinneringen
moeten naar mijn mening zeker
bewaard blijven.
Janique
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Cheque voor
Dorpsoverleg Kessel
Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft bij de Kesselse Nieuwjaarsborrel op donderdag 12 januari bekendgemaakt
een bijdrage van 7.500 euro te doen aan Dorpsoverleg Kessel. Het geld is bedoeld voor Branding Kessel, het
onderdeel van het dorpsoverleg dat zich bezighoudt met het beter op de kaart zetten van Kessel.

Geldautomaat blijft wel

ABN AMRO weg
uit Panningen
Het kantoor van de ABN AMRO-bank in Panningen gaat weg. Als reden
geeft de bank het afgenomen aantal bezoeken van klanten aan de kantoren, doordat steeds meer zaken digitaal geregeld kunnen worden. De bank
sluit op vrijdag 24 maart het kantoor aan het Pastoor Huijbenplein in het
centrum van Panningen. De geldautomaat blijft wel in het dorp.
Het bezoek aan het kantoor in
Panningen was zo hard afgenomen,
dat de bank zich genoodzaakt zag het
pand te verlaten. De geldautomaat
blijft wel achter op dezelfde locatie
of in de directe omgeving. Ook blijft
de sealbagautomaat, waar zakelijke
klanten geld kunnen storten, bestaan.
De medewerkers van het filiaal in
Panningen blijven in dienst van de
bank en verhuizen naar een andere
vestiging in de buurt. De huur van het
kantoor is opgezegd.
Klanten regelen steeds meer hun

bankzaken waar en wanneer het
hen uitkomt, zo licht Klaas Ariaans,
directeur Personal Banking, toe in
een reactie. “Dat doen ze vooral via
internetbankieren en met de app voor
mobiel bankieren”, schrijft hij. De klanten laten volgens de bank duidelijk
zien dat digitale afwerking van zaken
de voorkeur geniet. “Het bezoek aan
kantoren neemt daarentegen al jaren
af”, schrijft de bank. “De helft van de
klanten komt nooit meer en de andere
helft komt gemiddeld nog maar een
keer per jaar op een kantoor.”

Gerald Driessen, voorzitter van
dorpsoverleg, is blij met de bijdrage.
“Door het Dorpsontwikkelingsplan dat
we in 2015 gemaakt hebben, zijn er
nu tientallen vrijwilligers betrokken
bij diverse projecten. Branding Kessel
is er daar één van. De bijdrage van

Rabobank helpt ons om Kessel als één
van de toeristische speerpunten van
Peel en Maas een volgende stap te
laten zetten.” Ivo Joosten van Rabobank
licht toe waarom het bedrijf het project
steunt. “In Kessel is de laatste jaren
hard aan de weg getimmerd. Het dorp

heeft zich als toeristisch product
fantastisch ontwikkeld. Nu is het zaak
dat ondernemers en inwoners daar de
vruchten van gaan plukken. Het project
Branding Kessel gaat daar aan bijdragen en heeft positieve effecten voor
alle partijen.”

Oh, zit dat zo!
Vrijwilligersvergoeding
Door: Ed Nijssen, directeur
Het carnavalsseizoen draait alweer volop en er worden diverse
activiteiten georganiseerd. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van
vrijwilligers die wel of geen vergoeding ontvangen. Maar wanneer is er
nou sprake van een vrijwilligersvergoeding?
vrijwilliger jonger dan 23 jaar
de vergoeding per uur is maximaal
€ 2,50 met een maximum van
€ 150,- per maand en € 1.500,- per
jaar;

De Stichting Leven rond de dood is een vrijwilligersorganisatie.
Wij ondersteunen en begeleiden mensen bij ziekte, sterven en
rouw. Ons werkgebied is de gemeente Peel en Maas.
Op korte termijn is de Stichting op zoek naar:

VRIJWILLIGERS

(M/V)

voor de “Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg” (VPTZ).

Wij zoeken mensen (m/v) die als vrijwilliger opgeleid willen worden voor
het ondersteunen en begeleiden van mensen in hun terminale fase met
hun naasten. Als vrijwilliger kun je alle dagdelen een ondersteunende
rol hebben. Ook voor de nachten kan de medewerker ingezet worden.
Wat vragen wij:
• Affiniteit met de zorg zoals hierboven beschreven.
• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers
• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing
• De eerstvolgende basiscursus start in de loop van 2017
Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren
van dit vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• Ans Nelissen en Truus Kurvers, coördinatoren VPTZ, 06-51213443
• Website: www.levenronddedood.nl en/of www.vptz.nl
Schriftelijke reacties op deze oproep kunt u sturen
of mailen naar: Stichting Leven rond de dood,
t.a.v. dhr. Hub van den Bosch,
Asperge 26, 5988 JJ Helden, e-mail: boschhgm@home.nl

Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als de vergoeding niet
in verhouding staat tot de omvang
en het tijdsbestek van het werk.
De vergoeding dient dus het karakter
te hebben van een onkostenvergoeding en niet als loon uit dienstbetrekking, oftewel geen marktconforme
vergoeding.
Is de vergoeding wel marktconform,
dan is de vergoeding belast voor de
loon- en inkomstenbelasting.
In de volgende gevallen kan een
vrijwilligersvergoeding verstrekt
worden:
• Er is afgesproken dat er per uur een
vergoeding wordt ontvangen voor
de inzet;
vrijwilliger 23 jaar en ouder
de vergoeding per uur is maximaal
€ 4,50 met een maximum van
€ 150,- per maand en € 1.500,- per
jaar;

• Er is niet afgesproken dat er per
uur een vergoeding wordt ontvangen voor de inzet; De vergoeding
is dan maximaal € 150,- per maand
en € 1.500,- per jaar.
Deze vaste vergoeding voorkomt
veel rompslomp met bonnetjes voor
de organisatie. Er wordt namelijk
een vaste vergoeding verstrekt die
de gemaakte kosten van de vrijwilliger dekt. De bewijsplicht om aan
te tonen dat de kosten zijn gemaakt,
vervalt hierdoor.
Het is natuurlijk mogelijk om geen
gebruik te maken van bovenstaande
regeling maar de bonnetjes ingediend door de vrijwilligers te
vergoeden.
Met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding hoeft geen urenadministratie gevoerd te worden.
De Belastingdienst verlangt dus geen
urenregistratie.

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering
Indien de vrijwilliger een bijstandsuitkering heeft dan verandert de hoogte
van de uitkering niet als de vergoeding maximaal € 95,- per maand is
en maximaal € 764,- per jaar.
Uitzondering: indien de gemeente
het noodzakelijk vindt voor de re-integratie van de vrijwilliger verandert
de uitkering niet als de vergoeding
maximaal € 150,- per maand is en
maximaal € 1.500,- per jaar.
Let op:
ontvangen de vrijwilligers
in alle bovenstaande gevallen
meer dan de genoemde vergoedingen, dan is de vergoeding
belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Hier dient dan wel een
urenadministratie voor bijgehouden
te worden.

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com
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GEPLUKT Arthur Hoefnagels

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.

del gestudeerd en daarna nog HBO
beurs- en evenementenmanagement”,
vertelt Arthur. Hij werkt inmiddels als
productspecialist inkt en toner bij Office
Depot in Venlo.

Kledingman bij
De Kieveloeët

Een echte bestuurder, zo is Arthur Hoefnagels (40) wel te omschrijven. De geboren en getogen Meijelnaar
zat jaren in het bestuur van carnavalsvereniging De Kieveloeët en inmiddels bekleedt de fanatieke carnavalsvierder
de functie van secretaris bij Stichting 10R Events Meijel en organiseert hij feesten voor de jeugd. Tijd om hem
te plukken.
Nooit woonde Arthur buiten
Meijel. Net als zijn vrouw Jolanda

overigens. “Ik heb wel in Venlo en
Tilburg op school gezeten, maar daar

PUZZEL

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Codema Systems Group timmert (inter)nationaal zeer
succesvol aan de weg en levert innovatieve logistieke systemen,
management- en besturingssoftware, irrigatie en elektrotechnische oplossingen en (op maat gemaakte) producten voor de
(glas)tuinbouw. Gezamenlijk een onverslaanbaar team.
Ter uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar enthousiaste
gedreven mensen op diverse vakgebieden.
Zo zoeken wij o.a.:
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3

8

9

9

kon ik gewoon met de auto en de bus
heen vanuit Meijel. Ik heb detailhan-

Samen met Jolanda kreeg Arthur
drie zoons: Sem (10), Niek (8) en
Juul (5). Die neemt hij ook altijd mee
naar de activiteiten van carnavalsvereniging De Kieveloeët, want die
worden zelden overgeslagen. Hij was
zelf elf jaar lid van de vereniging.
“Ik heb wel even moeten denken toen
ze met twee man hier aan de deur
stonden en me vroegen, maar ik heb
geen moment spijt gehad dat ik toen
ja heb gezegd.” De laatste vier jaar
zat hij ook nog in het bestuur van de
vereniging. “Ik zat onder andere bij de
wagencommissie, bij de bonteavondcommissie en ik was kledingman”,
vertelt hij. “Dat betekende dat ik de
prins voor elke activiteit hielp met het
pak aantrekken en zijn steek op te
zetten.”
Vier jaar geleden kwam een
einde aan zijn tijdperk bij de Meijelse
carnavalsvereniging. Hij werd meteen
gepolst voor een plek in het bestuur
van De Vengneuze, een onderdeel
van de carnavalsclub die bedoeld is
voor de jeugd tussen de 11 en 15 jaar.
“Ik heb eerst een jaartje niks gedaan,
maar toen ben ik alsnog op het aanbod
ingegaan”, vertelt hij. “Niet bij De
Vengneuze zelf, maar het overkoepelende Stichting 10R Events Meijel.
We zijn ook verantwoordelijk voor
10RFeesten door het jaar heen. Dat zijn
avonden in jeugdhonk De Ketter die
bedoeld voor de doelgroep.”
De feesten organiseren is nog
lastiger dan het lijkt, vertelt Arthur.
“We zijn aan het zoeken wat werkt

• Watertechnisch Service Monteur
• Calculator Watertechniek
• Montage medewerker watertechniek
• Servicemonteur elektrotechniek
• Junior Verkoper/werkvoorbereider
Kijk voor een volledige functiebeschrijving op:
www.codema.nl/careers
Interesse? Sollicteren kan via: vacature@codemasystemsgroup.com
of stuur uw sollicitatie naar Codema Systems Group, t.a.v Bianca
Olthoff, Simonsstraat 33a, 5976 NW Kronenberg.

bij de jeugd van deze leeftijd”, vertelt
hij. “De feesten worden pas drie jaar
georganiseerd en het is een moeilijke
doelgroep. Laatst hadden we een
game-avond waarbij de jongeren op
allemaal verschillende spelcomputers
games konden spelen. Toen kwamen
er zo’n vijftig jongeren opdagen, normaal rond de dertig. Het is zoeken naar
de juiste invulling, maar we zijn op de
goede weg. Het organiseren van zo’n
avonden is erg leuk werk en wellicht
profiteren mijn eigen kinderen er over
een paar jaar ook nog van.”

Leider bij
voetbalteam zoontje
Want de kinderen zijn natuurlijk
heel belangrijk voor Arthur. Daarom
is hij ook actief als begeleider van
het voetbalteam van zijn zoon Sem
bij RKMSV. Bij wedstrijden gaat Arthur
mee naar de wedstrijden om te
coachen. “Ze hebben één vaste coach.
Die heeft een hardere stem dan ik,
vandaar”, vertelt hij. Zelf was hij niet
echt een ster met voetballen, aldus
de Meijelnaar. “Ik speelde rond mijn
22e in een team met oudere spelers,
maar die gingen op een gegeven
moment naar de veteranen. Toen ben
ik in een team met jongeren terechtgekomen. Ik was al wat ouder toen
en had net Sem gekregen. Ik ging na
een wedstrijd naar huis en voor de rest
van het team begon het dan pas echt.
Daar ben ik dus mee gestopt.”
Om toch wat beweging te krijgen,
besloot Arthur te gaan zwemmen.
Een uurtje in de week trekt hij baantjes
in zwembad De Simonshoek in Meijel.
“Dat geeft toch een beetje afleiding
van de drukte van alle vergaderingen en de kinderen thuis”, vertelt hij
“Veel vrije tijd heb ik niet, maar dat
maakt niets uit. Ik vind alles wat ik doe
hartstikke leuk.”

CUYPERS KOZIJNEN B.V. heeft zich in ruim 70 jaar ontwikkeld tot een toonaangevende
speler op de markt van hoogwaardige kunststof gevelelementen. Deze positie danken wij
aan continue investeringen in onze machines, productiemethoden en innovaties. Met onze
gemotiveerde en deskundige medewerkers zijn wij in staat hoogwaardige producten te
maken en te monteren. Alles overeenkomstig de eisen van nu en straks. Vanuit onze locatie
in Posterholt bedienen wij door heel Nederland particuliere klanten, woningcorporaties,
aannemers, projectontwikkelaars en verenigingen van eigenaren.

Momenteel groeit ons bedrijf explosief. Daarom zoeken wij op korte termijn
ervaren medewerkers om ons team te versterken.

Werkvoorbereiders
Inmeter / projectbegeleider
Productiemedewerkers
• assemblageafdeling
• lakafdeling

Kozijnmonteurs
WAT BIEDEN WIJ?
Geschikte kandidaten kunnen rekenen op een beloning die hoger is dan het in onze branche
gebruikelijke.
ZIN OM TE VERKASSEN?
Ben jij flexibel, gemotiveerd en toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is het nu tijd om te verkassen.
Stuur jouw sollicitatie met CV naar CUYPERS KOZIJNEN B.V. t.a.v. de directie,
Postbus 8002, 6060 AA Posterholt. Of mail ons: info@cuypers.nl.
OPEN SOLLICITATIE
Staat in deze advertentie niet wat je zoekt? Je kunt ons altijd
een open sollicitatie sturen. Vermeld dan de functie waar jouw
belangstelling naar uitgaat. Wij bewaren alle gegevens en nemen
contact op zodra zich een passende vacature voordoet.

www.cuypers.nl
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Bespreking poll week 01

Carnaval mag van mij morgen al beginnen
De carnavalsverenigingen mogen dan hun prinsen aan het onthullen zijn,
de meerderheid van de stemmers op de poll van de eerste week van 2017
zitten nog niet te wachten op het volksfeest. Van een meerderheid van 52 procent van de stemmers hoeft carnaval nog helemaal niet te beginnen.
Voor een groot gedeelte van de Limburgers is carnaval het hoogtepunt van
het jaar, maar blijkbaar geldt dat niet voor stemmers op onze poll. Zij hebben
geen behoefte aan de overdaad aan bier, muziek en feestjes. Zij prefereren rust

boven het feestgedruis. Een gedeelte pakt de vakantie ook aan om te gaan
wintersporten in gebieden die nog nooit van carnaval hebben gehoord.
Carnaval lijkt de laatste jaren wat aan populariteit te hebben verloren.
De poll van week 1 ondersteunt die bewering. Toch hebben de carnavalsverenigingen geen gebrek aan leden. Het ligt vooral aan de zalen die steeds
minder gevuld zijn. De verenigingen proberen van alles, maar gezien de uitslag
van de poll lijkt dat nog niet helemaal geslaagd te zijn.

Vmbo’ers moeten makkelijker naar de havo kunnen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat het
gemakkelijker wordt voor vmbo-studenten om door te stromen naar de havo.
Momenteel stellen middelbare scholen aanvullende eisen aan studenten die willen doorstromen, maar dat moet volgens de staatssecretaris afgeschaft worden.
Criteria zijn onder andere een eindcijfer van 6,8, een motivatiegesprek en een
advies van docenten.
Die eisen worden niet voor niets gesteld. Het is nodig om ervoor te zorgen
dat de vmbo’ers het ook daadwerkelijk redden op de havo. Het moet niet zo zijn
dat iedere vmbo’er dadelijk doorstroomt naar de havo. Ze moeten wel genoeg

motivatie hebben en het niveau meester zijn. Die eisen zijn nodig voor de eerste
schifting.
Van de andere kant is het zo dat het nu onnodig moeilijk wordt gemaakt
voor de vmbo’ers. Zij willen graag laten zien dat ze een hoger niveau aankunnen.
Waarom zou je hen de kans niet gunnen? Zij hebben toch het recht om verder te
gaan en hoger opgeleid te worden. Misschien hebben ze bijvoorbeeld lager dan
een 6,8 gemiddeld gehaald, maar kwam dat door motivatieproblemen. Op de
havo worden ze dan wel geprikkeld.
Vmbo’ers moeten makkelijker naar de havo kunnen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > De Piushallen moeten meer geld krijgen van de gemeente > eens 28% oneens 72%

Wij zijn op zoek naar een

Niet één week, maar...

TRANSPORT
PLANNER m/v

Het HELE JAAR

Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

in de aanbieding
Lipton ice tea

Ariel wasmiddelen

Alle soorten
4 ﬂessen
à 1,5 liter

Alle soorten
3 stuks

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

VACATURE

Fulltime allr
ound leidingg
evende

horeca m/v

GRATIS
A
ATIS
Unox knakworsten

Lay’s of Doritos

Alle soorten
3 blikken à 12 stuks

Alle soorten
2 zakken à 290
of 355 gram

cks
partypa

Jong, jong belegen
of belegen kaas

Stuk jong ca. 745 gram, jong
belegen ca. 725 gram of
belegen ca. 710 gram

ek naar
De Schatberg is op zo
evende
gg
een meewerkend leidin
g.
lin
fde
a-a
voor de horec
ibel & collegiaal?
Ben jij zelfstandig, flex
Kijk dan snel verder op
tures
www.schatberg.nl/vaca

KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM | +31 (0) 77 467 77 77

GRATIS
A
ATIS

3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten, alle combinaties mogelijk. 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten, alle combinaties mogelijk.

Pampers
Baby Dry, Baby Dry
Pants of Active Fit
2 voordeelpakken
à 35-60 stuks

Prijs per

luier

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
vvoor groo
r tverbrui
v
verbrui
kers
ers en
en//of
/of wederverkopers.

Koala-akbar!
Wist u dat koala’s kunnen
ontploffen? Niet? Het is echt
zo. Umberto Tan vermeldde het
in juni 2016 bij de natuurquiz
‘Het Zijn Net Mensen’ op RTL 4.
Het filmpje hiervan gaat
sindsdien viraal op Facebook.
De koala voedt zich
voornamelijk met eucalyptusbladeren, waar de oliën zeer
ontvlambaar van zijn. Wanneer
er dan een bosbrand uitbreekt,
kan het zo zijn dat de koala op
slag ontploft. In het tv-fragment
haakt Philippe Geubels hierop in
met de grap: “koala-akbar!
Boem!”, ik kon er wel om lachen.
Het verhaal van de ontploffende
koala heb ik dus in de afgelopen
weken verteld aan iedereen die
het horen wilde, thuis, in de klas
en in de kroeg. Tot ik er gisteravond achter kwam, na nog geen
minuut Googlen, dat het verhaal
niet bewezen is. Wat een afgang.
Ik schrok er zelf van hoe dom ik
was geweest, want waarom nam
ik dit verhaal van Umberto, die
niet per se een natuurkenner is,
klakkeloos aan? Ik weet toch zelf
ook wel dat een filmpje op
Facebook niet bepaald een
betrouwbare nieuwsbron is?
Ik geef nota bene les in het
kritisch lezen van artikelen!
En toch was ik zelf niet mediawijs genoeg.
Media en nieuws zijn per
definitie subjectief, zeker het
‘nieuws’ op Facebook. Dat is
algemeen bekend, maar ik was
het even vergeten. Waarschijnlijk
ligt daar het probleem: we
vergeten soms langer en kritisch
na te denken over wat de media
ons vertelt. Nieuws vormt ons
beeld van de wereld en stuurt
onze standpunten. Met een
verhaal over knallende koala’s is
dat niet erg, het wordt echter
crucialer wanneer het gaat over
de maatschappij en politiek.
Kunnen we dat probleem zomaar
oplossen? Nee, natuurlijk niet.
Maar een herinnering aan het
belang van kritisch lezen kan al
helpen. Zeker gezien we over
twee maanden naar de stembussen gaan. Wie weet wat er knalt
als we dan domweg iets
geloven…
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Openbare discussie
De laatste weken is er ophef ontstaan over de manier waarop onder
stoom en kokend water het laatste stukje van de wettelijk verplichte taak
van 2016 om statushouders te huisvesten in Peel en Maas zou worden
ingevuld.
In de publicaties hierover is een
beeld ontstaan dat de oplossing van
dit vraagstuk in beslotenheid door
raad en college wordt besproken.
Dit kan natuurlijk niet het geval zijn.
Als er gezocht wordt naar oplossingen voor deze invulling van urgent

woningzoekenden, moet dat in alle
openheid besproken worden.
Als CDA hebben wij een oproep
gedaan om de discussie over dit
onderwerp in alle openheid te voeren
en vooral goede ideeën hierover op te
halen. Juist het gesprek met omge-

vingen en ondernemers zou hierin
een belangrijke plek moeten hebben.
Dit wordt overigens breed gedeeld in
de raad.
Wat het CDA betreft, gaat de
gemeente zelf geen woningen aankopen hiervoor. Bovendien haal je bij
aankoop woningen uit de markt en
wordt de wachtlijst voor de overige
woonurgenten juist langer. Dat willen
we juist niet.
Het herinvullen van leegstaande

andere panden zou wél iets kunnen
toevoegen. Een combinatie met wonen
voor bijvoorbeeld de starters zou hier
een extra win-resultaat kunnen geven
en voor goede spreiding zorgen. Er zijn
diverse marktpartijen die hier ook
ideeën over hebben. Wij willen als CDA
juist gebruik maken van de kennis en
die mogelijkheden mensen in onze
eigen gemeente bieden.
Wim Hermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Bomenverordening Peel en Maas
Nu de (kerst)bomen weer het veld hebben moeten ruimen in alle
huiskamers, krijgen we weer goed zicht op 2017. De aangepaste bomenverordening riep nogal wat reacties op in de december vergadering van de
gemeenteraad.
Het betrof daarbij een gewijzigde
versie van de oude bomenverordening
uit 2010. Prima dus dat deze bij de
tijd is gebracht. Bij de fusie naar de
gemeente Peel en Maas is dit door
het vorige college zo voorgesteld.

Met deze verordening is ook het juridische aspect gewaarborgd. Via de site
van de gemeente is dit alles na te lezen.
Ook is er verschil in de plantafstanden van bomen binnen de bebouwde
kom en buiten de bebouwde kom.

Hier hadden enkele partijen moeite
mee, vanwege bijvoorbeeld boomaanplant te dicht op een weg. Als Lokaal
Peel&Maas kunnen wij ons met inbegrip van enkele kleine aanpassingen
en praktische toepassing van regels
wel vinden in het voorstel aan de raad.
De verantwoordelijke wethouder heeft
toegezegd de opmerkingen van Lokaal
Peel&Maas nog mee te nemen in de
definitieve verordening. De wethouder

was het met ons eens dat, vanuit het
oogpunt van algemeen belang waaronder de veiligheid het niet verstandig is,
bomen vlakbij een kruising of splitsing
van weg(en) te planten. Wij hebben
er het volste vertrouwen in dat onze
actieve gemeente met zijn meedenkende medewerkers dit goed kan
uitvoeren.
Jeanne Hesen,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Statushouders verdienen een plek in Peel en Maas
Zoals bekend, is er in de gemeenteraad van Peel en Maas op dit
moment geen meerderheid voor de aankoop van vier woningen om
asielzoekers die mogen blijven (zogenaamde statushouders) te huisvesten.
Om te bezien welke mogelijkheden er allemaal nog meer zijn, is er
afgelopen week een werkvergadering gehouden.
In deze vergadering zijn er door
verschillende partijen ideeën geopperd en heeft het College van B&W
uiteengezet welke alternatieven er
bekeken zijn. Naar toen bleek, heeft
het college haar uiterste best gedaan

om zo veel mogelijk alternatieven te
onderzoeken. Uiteraard gaat het college verder met het zoeken naar meer
mogelijkheden om woningzoekenden
snel aan een betaalbare woonruimte
te helpen. De aankoop van woningen

is een van de middelen om zowel voor
de huisvesting van statushouders in de
diverse kernen en om verdringing van
andere woningzoekenden te voorkomen en lange wachttijden te verminderen. Maar huisvesten kan met allerlei
middelen. PvdA/GroenLinks denkt
hierbij bijvoorbeeld aan het ter beschikking te stellen van gemeentegrond
voor tijdelijke woningen of het snel
vergunningen verlenen aan particuliere
bonafide huisvesters. Woningcorporaties

doen al heel veel om statushouders te
huisvesten maar ook van de gemeente
wordt iets verwacht. Op deze wijze kan
de gemeente Peel en Maas dan ook
haar steentje bijdragen aan het opvangen van mensen die huis en haard
hebben moeten verlaten omdat ze in
levensgevaar verkeerden. Voor PvdA/
GroenLinks is het belangrijk dat haalbare voorstellen ertoe leiden dat we
onze doelstelling voor 2017, inclusief
de tien niet gehuisveste statushouders

in 2016, zullen halen. Statushouders
verblijven momenteel al veel te
lang in asielzoekerscentra, wat voor
henzelf niet goed is en waardoor ze
onvoldoende de gelegenheid hebben
om met hun integratie te beginnen.
Door ze huisvesting aan te bieden
kan er vervolgens ook snel met de
integratie worden gestart.
Annigje Primowees, Frits Berben
en Fred Peeters,
fractie PvdA/Groenlinks

VAKANTIEKRACHTEN GEZOCHT:
De Leistert ontvangt jaarlijks vele gasten voor een
heerlijke vakantie. Met het hele team aan medewerkers
wordt in een open en informele sfeer gewerkt om gasten
een onvergetelijke tijd te geven. Hierbij staat
professionele gastvrijheid hoog in het vaandel. Voor
seizoen 2017 zijn we op zoek naar diverse medewerkers,
check voor vacatures en functiebeschrijvingen
WWW.LEISTERT.NL/VACATURES

• Hulpkracht recreatie
• Hulpkracht
groenvoorziening
• Hulpkracht technische
dienst
• Hulpkracht entree
• Hulpkracht zwembad
(toezicht, frituur)
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Beperkte gemeentelijke
dienstverlening

• Vrijdag 27 januari is het Huis van de Gemeente tot 13.00 uur geopend.
Inloopspreekuur Werk en Inkomen en Wmo komt die dag te vervallen.
• Zaterdag 28 januari zijn we gesloten.
• De bibliotheek is op beide dagen normaal geopend.

College stelt kaders
windenergie vast
De gemeente Peel en Maas heeft als doelstelling om het mogelijk te maken dat vóór 2020 een
windpark ontwikkeld kan worden met 4 windmolens. Bij de gemeente hebben zich verschillende
initiatiefnemers gemeld die windmolens willen realiseren.

Verstrekkingsbeperking BRP

De gemeente heeft voor de initiatiefnemers kaders gemaakt. Op 9 januari 2017 heeft het college
deze kaders vastgesteld. Deze geven duidelijkheid over de eisen die de gemeente stelt aan
plannen van initiatiefnemers met windmolens. Pas als de plannen van de windmolens voldoen
aan deze eisen zal de gemeente de vergunningsprocedure starten.

Persoonsgegevens
Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de
basisregistratie personen (BRP). Het gaat om uw:
• adresgegevens;
• gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
• uw nationaliteit;
• ouders en eventuele kinderen.

De eisen hebben betrekking op:
• de wijze waarop inwoners betrokken moeten worden bij de ontwikkeling en de exploitatie van
de windmolens;
• op welke wijze opbrengsten moeten terugvloeien naar de omgeving;
• ontwerpprincipes voor windmolens in het landschap.

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en
aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de
informatie die zij uit de basisregistratie personen van de gemeente hebben ontvangen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan
deze instantie wordt verstrekt.
Waar vraag ik verstrekkingsbeperking van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling
Burgerzaken van de gemeente waar u woont. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom
u verstrekkingsbeperking wil. Uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) worden dan
niet aan derden verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt
voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie personen. Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw
minderjarige kinderen verstrekkingsbeperking aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet
het zelf verstrekkingsbeperking van zijn/haar persoonsgegevens aanvragen.
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen moeten uw persoonsgegevens verstrekt worden, ook al heeft u
hiervoor een verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens ingediend.
Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om
uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook
voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke
procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven
voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bij verhuizing
Als u binnen de gemeente verhuist waar u verstekkingsbeperking van uw persoonsgegevens
heeft aangevraagd, blijft deze verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bestaan.
Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere
gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw verstrekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens aan te vragen.

Meer informatie is te vinden onder Beleidsregel grootschalige windenergie Peel en Maas op
www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/

Wij helpen u er graag mee

Een Koninklijke Onderscheiding
aanvragen?
Het is prachtig om iemand op deze bijzondere wijze in het zonnetje te zetten.
In Peel en Maas zijn gelukkig veel mensen die al een onderscheiding hebben maar ook heel
veel mensen die er een verdienen.
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner
van de gemeente Peel en Maas. De nadruk ligt op de bijzondere
verdiensten en prestaties voor de gemeenschap van de persoon
die voor een onderscheiding wordt voorgesteld. Het is geen
recht, maar een blijk van erkenning vanuit de maatschappij.
Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee
gelegenheden:
• tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’; de dag voor Koningsdag;
• bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een
afscheid of een jubileum van een vereniging of instelling.
Indienen vóór 1 juli 2017
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Niet alleen de gemeente bekijkt uw voorstel,
ook veel andere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u uw voorstel op
tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op donderdag 26 april 2018 moet uw voorstel
uiterlijk op vrijdag 30 juni 2017 bij de burgemeester worden ingediend.
Als u een Koninklijke Onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is
het raadzaam uw voorstel minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de
burgemeester in te dienen.

Ook via onze website
Het verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen via
onze website. U hebt hiervoor wel een DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de
medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster Burgerzaken.

Contact
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met de
adviseur kabinet, Monique Verspa-Verheijen. U kunt haar bereiken via mail:
monique.verspa@peelenmaas.nl of telefoon: 077-306 66 66. Zij kan in grote lijnen aangeven
of de verdiensten inderdaad van dien aard zijn dat u een voorstel in kunt dienen.
Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

Openbare bekendmakingen

Grondprijzen 2017

De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen
internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de
Gemeente raadplegen.

In de vergadering van 9 januari 2016 heeft het college besloten de volgende beleidsregel vast te
stellen: Grondprijzen 2017. De beleidsregel is binnenkort te raadplegen via www.peelenmaas.nl/
bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/ of via http://wetten.overheid.nl.
Ook kunt u de beleidsregel inzien in het Huis van de Gemeente.

Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas.
Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt
ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te
raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

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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Duo Bert en Nol

Muzikale activiteitenmiddag
KBO Kessel
De eerste activiteitenmiddag van ouderenvereniging KBO Kessel vindt plaats op dinsdag 24 januari. Bij gemeenschapshuis De Paort herleven oude tijden met een optreden van het duo Bert en Nol.
Tijdens de middag, de eerste van
het nieuwe jaar, worden veel oude
nummers gespeeld. Aanwezigen kunnen samen meezingen en een dansje

wagen op de dansvloer. Bert van het
muzikale duo is onder de Kesselnaren
ook wel bekend als Bert van Siebke.
De middag is zowel voor leden van

de KBO als niet-leden te bezoeken.
Voor een warme drank en iets lekkers
wordt gezorgd. Om 13.30 uur begint de
activiteitenmiddag.

Voorbereiden op tuinvogeltelling
Jan van Rijt Lid van
Verdienste RKMSV
Tijdens de traditionele nieuwsjaarsloop op zaterdag 7 januari
had het bestuur van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel nog een
verrassing in petto voor één van de leden. Tijdens een korte ingelaste ledenvergadering werd Jan van Rijt benoemd tot lid van
verdienste van RKMSV. “Jan van Rijt is een clubman in hart en nieren
en staat al jarenlang klaar voor zijn cluppie uit Meijel”, laat de club
weten. “Jan heeft alle teams doorlopen en nog een klein uitstapje
gemaakt naar Helmond Sport, maar de liefde voor RKMSV was
groter. Jarenlang in het ‘Uurst’ gespeeld en later nog op respectabele leeftijd bij de veteranen. Verder verleent Jan zijn diensten
graag aan de accommodatie-commissie, zodat alles er bij RKMSV
altijd netjes bij ligt.”

Korte cursus tuinvogels tellen
Natuureducatie-instituut IVN Helden houdt op donderdag 26 januari een korte cursus tuinvogels tellen in
Helden. Dit in aanloop van de jaarlijkse tuinvogeltelling in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 januari.
De korte cursus wordt georganiseerd
ter voorbereiding op de landelijke tuinvogeltellingdagen, die jaarlijks worden
georganiseerd door Vogelbescherming
Nederland en SOVON vogelonderzoek.
Inwoners van Peel en Maas die de

uitleg bijwonen, wordt uitgelegd hoe
je welke vogels kunt herkennen en
hoe je ze moet tellen. De leden van
de vogelwerkgroep Helden leggen de
kenmerken van de meest voorkomende
tuinvogels uit, zodat iedereen mee kan

doen met de landelijke telling. In Peel
en Maas komen de huismus, koolmees en pimpelmees het meest voor.
De cursus wordt gehouden in het IVN
gebouw aan de Kloosterstraat in Helden
en begint om 20.00 uur.

Kinjeractie Kessel op 18 februari
De Kinjeractie van Stichting Boerebroelof Kessel vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 februari. Alle nieuwe boeren
en boerinnen, geboren tussen carnaval 2016 en carnaval 2017, worden dan benoemd in de boerestand.
Bij alle opgegeven adressen wordt
aangebeld en een serenade gebracht.
“Daarna kunnen de ontvangen oorkonde en rode zakdoek vervolgens
weer voor het raam gehangen worden.

Heel wat borden en advertenties hebben we dit jaar zien staan, bijgehouden
en verzameld. Maar waarschijnlijk zijn
we van enkele geboortes niet op te
hoogte. We willen natuurlijk niemand

overslaan, dus alle geboortes mogen
doorgegeven worden.”
Geboortes aanmelden kan
door een mail te sturen naar
info@boerebroelofkessel.nl

Méélse Vastelaoves Parade
Ons glastuinbouwbedrijf is een familiebedrijf van ruim
3 hectare groot en houdt zich reeds vele jaren bezig
met de traditionele teelt van komkommers.
Wij zijn per direct op zoek naar een

meewerkend
voorman

m/v
in de komkommerteelt die ons bedrijf komt versterken.

De bonte avond van carnavalsvereniging De Kieveloeët is dit jaar in een nieuwe opzet gegoten en de naam werd
veranderd in De Méélse Vastelaoves Parade. De zaal wordt iets anders ingedeeld en er zijn meer optredens van Meijelse artiesten. De Méélse Vastelaoves Parade vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 januari in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel.
Een groot aantal vertrouwde
elementen zullen terugkeren, zoals de
winnaars van de liedjesavend en de
Erpelemééntjes. Ook ontbreken de
buuttereedners niet. Dit jaar laten
de Brabanders Wichard de Benis,
Boy Jansen en Freddy van der Elzen

het publiek flink laten lachen met hun
buutten.
Nieuw zijn dit jaar de muzikale
intermezzo’s van Wendy Verheijen
en de groep Spèùtj Éllef die een
sketch gaat brengen over een aantal
gebeurtenissen dat het afgelopen

jaar in Meijel heeft plaatsgevonden.
Tot slot zal een Méélse verrassingsact
de avond en middag met muziek
feestelijk afsluiten. Op de zondagmiddag wordt een aantal plaatsen
vooraan vrijgehouden voor senioren
en mindervaliden.

Wij bieden een fulltime baan voor iemand die:
• weet van aanpakken
• inzet heeft
• graag zelfstandig wil en kan werken
• flexibel invullen van werktijden als prettig ervaart
• het een uitdaging vindt om mensen aan te sturen en daarbij
altijd een goed resultaat en de beste kwaliteit wil behalen.
Tot de taken behoren:
• operationeel aansturen
• uitvoeren gewas en oogstwerkzaamheden
• vaktechnisch instrueren van medewerkers
• communicatief vaardig, flexibel, resultaatgericht en
kwaliteitsgericht werken
• inwerken van nieuwe medewerkers
• draaien van storingsdienst, soms ook in het weekend
• op uitvoeren van werk en gedrag een voorbeeld zijn.
Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor langere
tijd, met goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.
Heb je mbo werk- en denkniveau in de richting van de tuinbouw
en/of ervaring als meewerkend voorman in de glastuinbouw?
Spreken bovenstaande taken jou aan en wil je graag werken op
ons bedrijf in Panningen?
Solliciteer dan op deze functie. Dat kan door het mailen van je
cv met persoonlijke motivatie naar: info@valida.nl

Komkommerkwekerij Verlinden
Groenstraat 7B – 5981 PG Panningen

Jubilarissen Meijels Mannenkoor
Na de viering van het 40-jarig jubileum van het Meijels Mannenkoor in de Meijelse parochiekerk,
werden zondag 15 januari vier jubilarissen binnen de vereniging gehuldigd. Alle vier de heren zijn al
sinds de oprichting van het koor betrokken. Jan Derckx, Jef Guitjens, Dré van Rijt en Jan Voncken
werden in het zonnetje gezet door het bestuur en door een afgevaardigde van de regionale koepel voor
Limburgse mannenkoren KNZV Limburg. Naast de gebruikelijke versierselen en een oorkonde ontvingen de echtgenotes nog een boeket bloemen.
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CDO heeft nieuw bestuur

Frisse wind door lokale dartsbond
De Café Darts Organisatie (CDO) heeft onlangs vrijwel het volledige bestuur vernieuwd. De leden vonden dat het
tijd werd voor een frisse wind binnen de organisatie die inmiddels al meer dan twintig jaar bestaat. Diverse zaken
en regels werden al aangepast door de bond met leden in de gemeenten Peel en Maas en Leudal, zo laat de
dartsbond weten.

er ploegen actief van onder andere
DC Schuim en DC De Pool uit Helden,
DC Manders uit Egchel en DC Tommies
uit Panningen. De secretaris van de
bond, Jelle Segers, komt uit Helden en
ook het thuishonk van het CDO ligt in dat
dorp, in het onlangs geopende ‘t Café.

Opgericht na
verdwijnen Limburgse
Dartbond

Een CDO-toernooi in ’t Café in Helden
“Sommige regels en zaken waren
niet meer van deze tijd, dus er moest
iets gebeuren”, laat de bond weten.
“Inmiddels hebben we de standen
geautomatiseerd en de website

vernieuwd. Met de toernooien zijn we
overgestapt van een knock-outsysteem
naar een poulesysteem, zodat de
deelnemers meer wedstrijden kunnen
darten. Zo hopen we nieuwe teams

en cafés te trekken die eerder werden
afgeschrikt door de ouderwetse regelgeving.” Veel cafés in de gemeente
Peel en Maas hebben één of meerdere
teams die bij de bond spelen. Zo zijn

De CDO werd in 1996 opgericht
toen de Limburgse Dartbond ophield
te bestaan. “Verschillende darters
gingen hun pijltjes gooien in Venlo,
Horst, Roermond en Weert, maar een
clubje mensen bleef over”, schrijft
de bond over de eigen geschiedenis.
“Zij belandden tussen wal en schip.
Dat groepje wilde naast de gewone
wedstrijden ook graag tac-tics blijven
gooien in competitieverband en dat
was bij de grote dartsbonden niet
mogelijk.”
Zodoende werd ruim twintig jaar
geleden de Café Darts Organisatie
opgericht en werd een competitie

opgezet met teams uit gemeentes Peel
en Maas en Leudal. Uitgangspunten
waren dat er ook tac-tics gespeeld
werden en dat de teams een eigen
speeldag mochten kiezen. Tac-tics
is een speciaal dartspel waarbij alle
getallen boven de 10 tot drie keer toe
gegooid moeten worden. Normaal
wordt gespeeld vanaf een puntentotaal
van 501 of 701 waarna naar de 0 wordt
gewerkt.
Nog steeds spelen veel teams in
onder meer de Venlose bond, maar dat
maakt niets uit volgens de CDO. “Het is
gewoon mogelijk om bij twee verschillende bonden te darten”, laat de CDO
weten. “Onze bond is bedoeld voor
teams die in een ongedwongen sfeer
in competitieverband een pijltje willen
gooien. Het niveau is misschien iets
lager dan bij de Venlose bond, maar
het is wel mogelijk om als team je
eigen avond te kiezen voor de wedstrijden. We hopen in ieder geval dat de
omslag in het bestuur zorgt voor een
nieuwe aanwas van leden. Wij denken
dat we de juiste keuze gemaakt hebben.” Kijk voor meer informatie op
www.cdodarts.nl

Artiesten van Kesselse bodem

Revue Eg Kessels op de planken
De traditionele Kesselse revue Eg Kessels, met artiesten van eigen bodem, vindt plaats op vrijdag 20 en zaterdag Dit werd in de bonte avond van 1956 op
21 januari bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel. Deze ‘bonte avond’ met zang, dans en buutten wordt al sinds
de hak genomen. Dit haalde de krant’,
1982 onder de naam Eg Kessels georganiseerd door carnavalsvereniging De Kevers uit Kessel.
zo is te lezen in het jubileumboek van
De Kevers.

Geen brave
onderwerpen
Bekende artiesten uit het verleden zijn onder andere Marietje en

Vorig jaar dreigde aan de traditionele revue-avond een einde te
komen, aldus voorzitter Mark Jacobs
van carnavalsvereniging De Kevers uit
Kessel. “Dat kwam door een samenloop
van omstandigheden en een aantal
geplande acts die moesten afzeggen.
Zo kwam het dat er haastig betaalde
acts ‘ingevlogen’ moesten worden.”
Dit jaar staan weer verschillende artiesten op het podium en maakt een groep
haar debuut. “We verwachten dat ook
dit jaar circa tweehonderd bezoekers op
beide avonden komen.”
Al jaren gaan de kaartjes één week
voor de avonden in de voorverkoop.
Omdat het volgens informatie in het
5x11-jubileumboek van De Kevers
steeds lastiger werd om kaartjes te
bemachtigen, ‘gingen bezoekers steeds

vroeger in de rij staan voor de voorverkoop’. In 1991 zetten Roland van Kessel
en Paul Lennaerts na het stappen in
Helden een tentje op voor de deuren
van De Paort, zodat ze de ochtend erna
kaartjes konden kopen. ‘Het uiteindelijke resultaat was een nacht met
weinig slaap, maar wel met kaartje één
en twee in hun bezit’, aldus het boek.

Zang, dans, sketches
en buutten
Al sinds 1960 worden in het dorp
Kessel carnavalsavonden georganiseerd.
“Dat was toen nog in verschillende verschijningsvormen”, laat Mark weten. In
het eerste seizoen, 1959 en 1960, werd
er gestart met een Beierse avond, waarbij de zaal met groene dennen werd

versierd en een aantal bezoekers een
Tirolerhoedje droeg. Destijds vond de
avond nog plaats bij zaal De Maasoever.
In 1963 werd die avond vervangen door
een bonte avond, ook weer ondersteund
door de polkamuziek-kapellen De
Lustige Brüder en De Kwekkers.
“De eerste avond met het concept
en de naam Eg Kessels kwam pas in
1982”, aldus Mark. “Er traden alleen
Kesselse artiesten op met zang, dans,
sketches en buutten. Meestal werd er
op zo’n avond verwezen naar gebeurtenissen uit het dorp.” Die onderwerpen
waren ook in de jaren zestig niet altijd
braaf. ‘In die jaren lag er een woonwagenkamp aan de Heldenseweg, in de
Heldensebossen, net voor de gemeentegrens met Helden. De families die
hier woonden, hadden last van spoken.

Jan, Hemelse modder, Kaeteleppers,
’t Zooitje en Höpke Herrie. De avond
wordt nog altijd in een van de eerste
weekenden van het jaar opgevoerd
op de vrijdag en zaterdag, waarna op
zondag een brunch en afterparty wordt
gehouden voor de artiesten.
Eg Kessels begint vrijdag 20 en
zaterdag 21 januari om 20.00 uur.
Om 19.30 uur gaat de zaal open.

Jubilarissen SV Grashoek
gehuldigd
De jubilarissen van voetbalvereniging SV Grashoek zijn onlangs
in het zonnetje gezet door de club. Dit jaar waren Peter van Oijen
en Jol Bos de jubilarissen die door voorzitter Ger Spreeuwenberg
gehuldigd werden. Beide heren zijn veertig jaar lid van de club en
ontvingen een aandenken aan het huldigingsmoment.
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Prinsonthulling Kuus oeht Kepèl
De nieuwe prins van carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl uit Panningen wordt op zondag 22 januari bekendgemaakt in DOK6. Dit jaar komt voor het eerst op diezelfde middag ook de jeugdprins(es) uit. De zaal is geopend
vanaf 15.11 uur.
Prins Ed, de heerser van afgelopen jaar, treedt rond 16.11 uur
af. Daarna is het de beurt aan de
jeugdprins(es) om zich te presenteren
aan het grote publiek.
De Kuus oeht Kepèl heeft besloten

voortaan ook de jeugdheerser bij
DOK6 uit te roepen. “De jeugd heeft
de toekomst en daarom is het erg
belangrijk dat zij de volle aandacht
krijgen die ze verdienen”, laat de
vereniging weten.

De jeugdprins(es) komt dit jaar
van basisschool De Wissel. Als ook de
jeugdige heerser bekend is gemaakt,
volgt het uitkomen van de nieuwe
prins. Rond 17.11 uur wordt gestart
met de onthulling. Dit jaar is de

show rondom het uitkomen geheel
in western-stijl. “We willen niet te
veel verklappen, maar de Leendersbrothers spelen een belangrijke rol in
het toneelstuk voorafgaand aan de
onthulling”, aldus de vereniging.

Zittingen
De zittingen, dit jaar in een nieuw
jasje gestoken, vinden plaats op

vrijdag 10 en zaterdag 11 februari.
De vrijdag is omgetoverd tot buutteavond met een programma van voornamelijk buuttereedners. De zaterdag
is de traditionele zittingsavond met
buutten, parodieën, sketches en
muziek.
Kijk voor meer informatie
over de kaartverkoop op
www.kuus-oeht-kepel.nl

Prinsonthulling Beringe
De onthulling van de prins in Beringe vindt plaats op zaterdag 21 januari in Kuuzetempel De Wieksjlaag.
Voorafgaand aan het bekendmaken van de nieuwe heerser van De Beringse Kuus is er eerst een heilige mis in de
kerk en daarna het uitkomen van het jeugdprinsenpaar.
De heilige mis start om 17.30 uur
in de kerk in Beringe. Pastoor Roger
Maenen maakt er samen met zanggroep
Bon Apart en dameskapel Mingelmoos
een sfeervolle mis van. Ook het misdienen, de lezingen en het verzorgen van
de collecte wordt gedaan door leden

van De Beringse Kuus. Om 19.00 begint
in De Wieksjlaag het uitkomen van het
jeugdprinsenpaar in samenwerking met
de JWB. Na de bekendmaking nemen
prins Bert I en zijn vrouw Esther afscheid
van het ambt van prins. Rond de klok
van 22.00 uur wordt de opvolger van

Bert bekendgemaakt. Dat gebeurt dit
jaar weer op een spectaculaire manier.
Daarna volgt een knallend feest met
de huisdj’s. De receptie van de nieuwe
prins en het jeugdprinsenpaar is op
zaterdag 18 februari om 20.11 uur in
De Wieksjlaag.

Prinsonthulling in Koningslust
De nieuwe prins van carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust wordt op zondag 22 januari bekendgemaakt. De middag wordt ook gebruikt om het nieuwe jeugdprinsenpaar en het kinderboerenbruidspaartje te
presenteren. De middag vindt plaats in dorpshuis De Sprunk.
Het dorpshuis opent om 14.30
uur de deuren en om 15.11 uur
worden de nieuwe jeugdheersers
bekendgemaakt. Daarna begint
de show om de opvolger van

Jan Zelen wint SBB 2016
Jan Zelen van SBV Koningslust heeft onlangs het Persoonlijke
Kampioenschap van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel 2016
gewonnen. In café Biej Ton en Marij was hij de sterkste van de tien
finalisten die zich via de tien voorrondes geplaatst hadden. De
finalisten streden in twee groepen van vijf. De bovenste drie van
elke groep speelden daarna nog tegen de bovenste drie spelers van
de andere groep. Jan Zelen bleek uiteindelijk de beste. Op de
tweede plek eindigde Henny Pijnenburg van KBO Panningen en
Frans van Enckevort van BC Baarlo werd derde. Op de foto staan
Henny, Jan en Frans met de prijzen.

prins Chris II, die om 17.11 uur
aftreedt, aan het publiek bekend
te maken. In de horecagelegenheden in Koningslust kan nog tot en
met zaterdag 21 januari een gokje

gewaagd worden op de nieuwe
prins. Kijk voor meer informatie,
ook over de voorverkoop van de
bonte avond en Plezeer op Maot,
op www.cvdebrookhaze.nl

ZijActief Grashoek

Proeverij Bijzondere Smaken
Bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek vindt woensdag 1 februari een proeverij over bijzondere
smaken plaats. Deze wordt georganiseerd door vrouwenbeweging ZijActief Grashoek.
Martine Maas geeft de workshop.
De deelnemers krijgen eerst een klein
koud en warm voorgerechtje, een klein
hoofdgerechtje en een toetje. In alle
gerechten zit minimaal één ingrediënt

van Bijzondere Smaken. Tussendoor
geeft Martine informatie over de
producten en is er gelegenheid alles te
ruiken en proeven. De proeverij begint
woensdag 1 februari om 20.00 uur bij

gemeenschapshuis De Ankerplaats.
Aanmelden voor de proeverij kan
tot en met woensdag 25 januari
bij Annemie door te bellen naar
077 307 10 73.

Jubilarissen voetbalvereniging VV Baarlo
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging VV Baarlo werden in totaal twaalf jubilarissen
gehuldigd. Drie daarvan konden niet aanwezig zijn. Jubilaris Faan Bol werd in het zonnetje gezet
vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap, de meeste jaren bij de club. Hij startte bij de B-jeugd, speelde bij
de senioren, was jeugdtrainer en assistent-trainer. Ook heeft hij jarenlang hardgelopen. Na hem
werden Wiet Crienen, Hay Driessen, Hay Heines, Hans Moors en Cor Trepels gehuldigd voor hun 50-jarig
lidmaatschap. Flip van Cauwenberghe, Jeroen Rutten en Erik Theunissen kregen een attentie omdat zij
25 jaar lid van de vereniging zijn. Op de foto de gouden jubilarissen. (Foto: Jan Smits)
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Zevende Limbra cross competitie

Thuiswedstrijd op
Heldense Bossen
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
De zevende wedstrijd in de Limbra cross competitie vond zondag 15 januari plaats in de Heldense Bossen op en
rond de gelijknamige camping. Atletiek Helden ‘speelde’ hier een thuiswedstrijd als organiserende vereniging.

Schutters Bree 4.5 winnen
eenvoudig
Door: Jo van der Sterren, schietvereniging Bree 4.5
Het reserveteam van De Rangers uit Swolgen kwam op zaterdag
14 januari op bezoek in Maasbree. Zij beleefden weinig lol aan het
avondje ‘Bree’. Met maar liefst 83 ringen verschil werden zij, met de
staart tussen de benen, naar huis gestuurd.
De topschutters van Bree blijven
elkaar ook in het nieuwe jaar scherp
houden. Dit keer was Thijs Philipsen
de beste schutter met een serie van
284 ringen. Marco Vissers moest daar
drie ringen op toegeven, 281.

Drees Wijnen moest de jeugd
voor zich dulden. Hij schoot 269
ringen.
Door deze overwinning blijft het
team stevig op de tweede plaats
staan in de hoogste klasse.

DSG Expression

Succes voor Baarlo op
Belgisch danstoernooi
Door: dans- en showgroep Expression
In het Belgische Hoeselt werd zondag 15 januari een IDA-danstoernooi gehouden. Daarbij waren danseressen van dans- en showgroep
Expression uit Baarlo aanwezig, die in de prijzen vielen.

De jongens en meisjes pupillen B op de Heldense Bossen cross
Aanvankelijk werd gevreesd voor
sneeuwval en een slecht, nat en
glibberig parcours door de heftige
regen van de afgelopen dagen en de
bijkomende vorst. Het parcours lag
er echter uitstekend bij en bij een
temperatuur van net boven nul en
een winterzonnetje waren het prima

cross-omstandigheden. Onder de
370 gestarte atleten waren ook veertig
Atletiek Helden-leden die deelnamen
aan de cross en waarvan zelfs tien
atleten de eer hadden om het podium
te betreden in de diverse categorieën.
Joost Blokland werd tweede op
de korte cross. Jolanda Verstraten

eindigde als eerste, Marianne
Timmermans als derde, net als
Tessa Peeters. Op de lange cross werd
Ron Koster tweede, Wim Janssen ook,
Hans Peeters eindigde als derde, net
als Maurice Bastings. Nico Verstraten
werd tweede. Bij de jeugd werd Stijn
Vissers derde.

In de B-klasse junioren solo
gardedans acht tot en met elf jaar
hadden Sjoukje Tiggelers en Danée
Timmermans op dit eerste toernooi
meteen een zware categorie met
dertien inschrijvingen. Zij wisten
allebei in de top tien te eindigen.
Sjoukje behaalde de achtste plaats
en Danée de negende. Met de hele
gardegroep behaalden ze ook nog de
eerste plaats. De danseresjes van de
showgroep gingen als de brandweer
en werden ook eerste.
In de A-klasse junioren acht tot en
met elf jaar was voor showpaar Maud

Timmermans en Robin Janssen een
tweede plaats weggelegd. Met de
hele showgroep werden ze eveneens
tweede. Hoewel Elvera Verbeek zondag op haar eerste toernooi als soliste
goed danste in de categorie A-klasse
junioren solo showdans twaalf tot
en met vijftien jaar, leverde het haar
nog geen beker op. Ze behaalde een
achtste plaats.
Bij de senioren werd Aniek Jacobs
in de categorie A-klasse solo gardedans 1e klasse tweede. Ook de gardegroep én de showgroep eindigden op
een tweede plaats.

Tweede competitiehelft

Derde plaats vastgehouden

Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel speelde zaterdag 14 januari de eerste wedstrijd van de
tweede competitiehelft tegen Bedovo. Het was de eerste vijfpunter voor de Kesselse dames.

Door: schietvereniging ’t Kogeltje
De schutters van ’t kogeltje uit Koningslust hebben op zaterdag
14 januari een duidelijke overwinning geboekt op het tweede team van
Trefpunt uit Sevenum. Het werd 833-781 voor de Koningsluster schutters
bij de wedstrijd in Sevenum.

Vijfpunter voor dames
VC Kessel

Schutters ‘t Kogeltje
winnen

Het team van ‘t Kogeltje wist
de vorm van de vorige wedstrijd
vast te houden en won overtuigend.
Met deze overwinning werd de derde
plaats in de competitie vastgehouden.
De hoogste schutter was dit keer

VC Kessel-libero Lotte van ’t Ooster (12) verdedigt de bal (Foto: VC Kessel/Jaap van ’t Ooster)
Met een goede pass werd het spel
op gang gebracht en algauw stond
er een voorsprong voor Kessel op het
telbord. Deze voorsprong werd vastgehouden en zo werd de eerste set binnengehaald met 25-17. De tweede set

was een kopie van de eerste met goede
passes, een mooie spelverdeling en
een sterke aanval. Het blok van Bedovo
wist er geen raad mee en zo was ook
de tweede set voor Kessel, 25-19. In de
derde set werd de ene na de andere bal

aan de Kessele kant afgemaakt, waardoor deze werd gewonnen met 25-16.
De vierde verliep wat stroef, maar Kessel
trok aan het langste eind en wist te winnen 26-24. De eerste vijfpunter voor het
eerste damesteam.

10%

bij 1 item

20%

bij 2 items

Thijs Fleuren met een prima serie van
281 ringen. Manfred Boots schoot
een serie van 279 ringen, Jo Rongen
schoot een serie van 273 ringen en
Ger Rongen schoot een serie van
270 ringen.

30%

bij 3 items

40%

bij 4 items
of meer

koopjesmarkt & magazijnoutlet: 1+1 GRATIS

18

sport

19
01

Rob Jacobs
blijft bij Helden

Plaatsing LK voor GV Concordia
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
Gymnastiekvereniging GV Concordia uit Panningen was in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 januari
vertegenwoordigd tijdens de plaatsingswedstrijden voor het Limburgs kampioenschap (LK) in Brunssum.

Voetbalvereniging VV Helden en trainer Rob Jacobs hebben onlangs
besloten een jaar langer samen met elkaar door te gaan. De oefenmeester verlengde het contract tot de zomer van 2018. Jacobs is momenteel
bezig aan zijn tweede seizoen als trainer bij vierdeklasser Helden.
“VV Helden is een prachtige
club met aantrekkingskracht voor
elke voetballer die op zijn of haar
eigen niveau zich kan ontwikkelen”,
liet de trainer weten. “Deze brede
insteek zorgt ervoor dat kwaliteit
de ruimte krijgt. Hier maak ik

graag onderdeel van uit. De visie
van de club is om met verzorgd,
opbouwend voetbal spelbepalend
te zijn en uiteindelijk te winnen.
Dat lukt natuurlijk niet altijd maar
uiteindelijk komt kwaliteit bovendrijven.”

Kür op muziek

Indoor dressuurwedstrijd in Panningen
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Jasmijnruiters uit Weert houdt
op zondag 22 januari een indoor dressuurwedstrijd op manege De Vosberg
in Panningen. Ook dit jaar is de kür op muziek daar een onderdeel van.
Het is voor de zesde keer dat de
wedstrijd bij de manege in Panningen
wordt georganiseerd. Er wordt gestreden in de klassen Z1 tot en met ZZ-L
voor paarden en Z1 en Z2 voor pony’s.
Er kunnen twee proeven gestart worden. Ook dit jaar wordt weer de kür op

muziek voor paarden en pony’s gereden met deelnemers uit heel ZuidoostNederland. De wedstrijd start om 09.00
uur met de klasse Z2 paarden. Er wordt
kür op muziek gereden van 11.00 tot
12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
voor de klassen Z1, Z2 en ZZL.

Op zaterdag waren de pupillen 1
D2 en de jeugd 2 divisie 4 aan de beurt
om te turnen. De zeven dames van de
pupillen 1 D2 hebben zich geplaatst
voor de finales. Mirte Thomassen werd
derde en mag toestelfinale brug en
balk doen. Daisy Niessen werd zesde
en mag toestelfinale sprong en brug
doen. Anna van de Pasch werd achttiende, Mirthe Ebisch twintigste met

toestelfinale sprong en brug en Guusje
Ghielen eindigde op de 23e plaats.
Fay Peeters en Eva Verheijen
verrasten met hun balkoefeningen.
Ze plaatsten zich allebei voor de
toestelfinales. Eva werd zesde en Fay
zevende. In wedstrijd twee mochten
Joeske van Lent, Mirre Vissers, Nienke
Steeghs (jeugd 1 D1), en Lara Courbois
(instap D1) turnen. Joeske, Mirre en

Nienke hebben zich niet geplaatst
voor het LK. Joeske werd elfde met
toestelfinale sprong en vloer, Nienke
veertiende en Mirre vijftiende.
Lara (instap D1) turnde haar eerste
echte wedstrijd en hield het hoofd
koel. Ze eindigde op een vierde plek
en plaatst zich hiermee voor het LK.
Ook haalde ze toestelfinale brug en
balk.

Kom jij naar onze open avond?
Ben jij nieuwsgierig naar het
Bouwens en zit je in groep 7 of 8?
Kom dan op vrijdag 27 januari langs
om de sfeer bij ons op school te
proeven!
Samen met je ouders/verzorgers
ben je van harte welkom om ons
nieuwe schoolgebouw te bekijken,
vragen te stellen en kennis te maken
met onze docenten én leerlingen.
De open avond is van 17.30 tot 21.30 uur.

27 januari: open avond het Bouwens
Het Bouwens | Minister Calsstraat 8-10 | Panningen | www.hetbouwens.nl
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Dutch Open Espoir Eindhoven

Zilver voor Helden op
internationaal toernooi
Door: Mark van der Linden, Judoclub Helden
Judoka’s van Judoclub Helden namen zaterdag 14 en zondag 15 januari deel aan het grootste internationale
toernooi in Nederland, de Dutch Open Espoir in Eindhoven. Helden ging onder andere met een zilveren medaille
naar huis.

Limburgse kampioenschappen

Mooie resultaten
voor SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
In Brunssum werden zaterdag 14 en zondag 15 januari de plaatsingswedstrijden gehouden voor de Limburgse kampioenschappen. De turnsters
van SSS Helden behaalden daar goede resultaten.
De jeugdturnsters Nina Deckers,
Lina Lahaije, Selina van Berlo en
Gwenn Bos van divisie 4 mochten
zaterdag 14 januari turnen. Selina van
Berlo werd derde met toestelfinales
balk en brug. Lina Lahaije werd
twaalfde met toestelfinales sprong
en vloer. Gwenn Bos eindigde op de
achttiende plaats, Nina Deckers als
21e. Bij de pupillen 1 D2 werd Janne
Driessen vierde. Zij mag door naar de
halve finale en de toestelfinale brug
en vloer. Nienke Timmermans werd
tiende en mag naar de halve finale en
toestelfinale brug.
In wedstrijd 2 behaalden Floor
Deckers en Bo Ottenheim bij de Jeugd
1 D1 goede resultaten. Bo eindigde op
de vierde plaats en mag naar de finale
en toestelfinale balk en vloer. Floor
werd dertiende.
Op zondag mochten alle N turnsters van de tweede en derde divisie

hun tweede voorwedstrijd turnen.
Instappers N2 Fleur Coppers en Meike
Thijssen eindigden respectievelijk als
zesde en achtste.
Senior div 3 Jose Ummenthun
turnde maar twee toestellen vanwege
een blessure. Zij eindigde als 22e.
In wedstrijd 2 Pupil 1 N3 werd Tessie
Peeters achtste, Esmae Bos twaalfde,
Babs Vullings dertiende en Doortje
Deijkers vierde. Pupil 1 N2 Cielke
Verkoeijen werd derde. Senior divisie 2
Linda Verboeket turnde een dijk van
een wedstrijd met drie toestellen en
werd tweede. In wedstrijd 3 Jeugd 1
N4 behaalden Lieve Boots de tweede
en Guusje Steeghs de zesde plaats.
Pupil 2 N3 Pleun Duijf behaalde een
dertiende plaats. Kyra Hendricks werd
vijftiende en Chayenne Bos elfde.
Tot slot behaalde Lieke Teeuwen in
Jeugd divisie 3 de derde plek en Niki
Meerts de zevende plaats.

Mark van Dijk (links) werd tweede
De eerste judoka, Cas Janssen,
wist knap een partij te winnen. Hierna
verloor hij tweemaal en was het
voor hem het einde van het toernooi. Artoer Makartjan kwam uit in
de grootste klasse van de dag met
105 deelnemers. Hij wist met goed
judo viermaal te winnen. Hij verloor
zijn laatste partij na een klein foutje.
Voor hem het einde van het toernooi. Mark van Dijk was wederom in
topvorm en won knap vier partijen op
rij. Ook de Zwitserse kampioen ging

met ippon de mat af. De finale werd
tegen een goede tegenstander op
zeer discutabele wijze verloren. Na het
terugkijken van de beelden bleek de
scheidsrechter ongelijk te hebben.
Neemt niet weg dat Mark een topprestatie heeft geleverd en een mooie
zilveren medaille heeft opgeëist.
Kevin Janssen won met goed judo
drie partijen. Hij eindigde uiteindelijk als zevende. Brent Schuijers won
knap zijn eerste partij. Hij verloor zijn
tweede en kreeg geen herkansing.

Eefje Moors won knap twee partijen
en verloor er ook twee. Zij eindigde net als Kevin op plaats zeven.
Noa Janssen ging uitstekend van
start met twee goede winstpartijen.
Ze kwam judoënd nog net te kort
voor het podium en het lukte even
niet meer. Noa eindigde daardoor
als vijfde. Joris Moors, Dali Lucker,
Owen van Dijk, Daan Smits, Umberto
Coopmans, Janine Janssen en Joris
Franssen knokte er hard voor, maar
wisten geen partij te winnen.

Dames VC Grashoek
pakken winst
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Het jaar 2017 is voor het eerste damesteam van VC Grashoek op zaterdag
14 januari begonnen met een 4-0 overwinning uit bij Active Rooy in Venray.
Echter maakte ook de grootste concurrent Athos geen fout en won eveneens
met 4-0. Op zaterdag 28 januari staan de nummers 1, Grashoek, en 2, Athos,
tegenover elkaar.
Grashoek kwam naar Venray om
geen misstap te begaan en dat lukte.
De gehele wedstrijd verliep moeizaam
en het team was niet in staat om
een verschil te maken. Eigen foutjes
en het vergeten om te scoren aan
Grashoekse zijde zorgden ervoor dat
Active Rooy continu het idee had dat
er iets te halen viel.
Ook een opgebouwde voorsprong
naar een goede setwinst brengen,

lukte de Grashoekse dames de eerste
drie sets niet. Toch gingen deze met
25-21, 25-20 en 25-21 mee naar huis.
De vierde set leverde een achterstand
op van 6-2 en 8-5, toen na een donderspeech de set alsnog met 25-14
werd gewonnen.
Wederom vijf punten voor de
koploper. Het leek echter onvoldoende
te zijn om Athos te verslaan op
28 januari.

KSV Kessel naar Limburgs
Kampioenschap
Door: Kesselse Sport Vereniging Kessel
De turnsters van Kesselse Sport Vereniging (KSV) Kessel namen zaterdag 14 en zondag 15 januari
deel aan de plaatsingswedstrijden turnen in Brunssum voor de Limburgse Kampioenschappen.
Tess Hendriks en Demi Nehrkorn van de pupillen divisie 2 wisten zich allebei te plaatsen voor de halve
finales. Demi werd 25e en Tess elfde. Van niveau jeugd 2 divisie 6 werd Britt Timmermans vierde met
drie finales en Anouk Ottenheijm negende met twee toestelfinales. Fenne van der Werf, instap D1,
werd achtste en behaalde een toestelfinale op vloer. Niki Kleynen werd zesde met twee finales.
Juul Peeters was door ziekte niet helemaal fit en werd 21e.
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Fysiek sterke tegenstander

Zaalvoetballers Beringe
verstevigen koppositie
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste herenteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe heeft maandag 16 januari haar koppositie
verstevigd. Het enerverende duel tegen Zvv Gulpen 1 eindigde in 3-4 winst voor de Beringnaren.
De Beringse ploeg miste aanvoerder Guus Maessen. Hij werd vervangen door Sten Janssen. Zvv Beringe
1 begon enigszins slap aan de wedstrijd. De tegenstander bleek over
fysiek sterke spelers te beschikken en
hanteerde meermaals het schot uit
de tweede lijn. Na tien minuten kreeg
een middenvelder te veel ruimte en
mocht deze schieten na het afleggen van de spits van Zvv Gulpen 1.
Een harde, droge knal eindigde achter
Jeremy Caessens. In de laatste fase
van de eerste helft gaf Zvv Beringe 1
de tegenstander een les effectiviteit.
Binnen no-time stond een 1-3 stand

op het scorebord. Het eerste doelpunt
werd binnengegleden door Raoul
Bennenbroek, na een goede assist van
Ilias Amhaouch.

1-3 bij rust
Bij het tweede doelpunt wipte Ilias
Amhaouch de bal op aangeven van
Ron van den Kerkhof over de keeper.
Vlak voor rust werd er verkeerd druk
gezet, waardoor Bjorn Korsten Ilias
Amhaouch kon bereiken. Hij versnelde
en via een snelle, korte kaats met
Sten Janssen viel de 1-3 binnen.
In de tweede helft was de
effectiviteit van Zvv Beringe 1

verdwenen. In de beginfase was
Zvv Gulpen 1 gevaarlijk met schoten
uit de tweede lijn. Jeremy Caessens
stond keer op keer prima opgesteld en
redde feilloos. Na veel gemiste kansen
scoorde Raoul Bennenbroek zeven
minuten voor tijd het vierde doelpunt.
In de daaropvolgende fase kreeg Zvv
Beringe 1 kans op kans, maar liet het
na om uit te lopen. Twee minuten voor
tijd viel een schot uit de draai achter
Jeremy Caessens. Een minuut later
kwam zelfs de 3-4 op het bord door een
van richting veranderd schot. Verder liet
Zvv Beringe 1 het niet meer komen.
Zo werd de koppositie behouden.

Onnodig puntverlies

Keeper Gastronoom
sta-in-de-weg voor Zvv Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Het werd vooraf al door vele spelers gezegd, in Neer wordt zelden gewonnen. Ook ditmaal zou het niet lukken.
Vooral de keeper van tegenstander Gastronoom 1 was maandag 16 januari een sta-in-de-weg voor het eerste
zaalvoetbalteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo.
Zonder Twan Hendricks en Frank
Peeters had Baarlo toch nog zeven fitte
spelers en hoefden er geen extra spelers
ingehuurd te worden. In de openingsfase
was Baarlo de betere partij, maar de
beslissende pass bleef uit. Als deze wel
kwam, liet de afwerking te wensen over.
Na een kwartier kwam Gastronoom op
voorsprong. Nadat een speler niet werd
aangepakt, kon hij zo binnen schieten,
1-0. In het vervolg van de eerste helft
creëerde Baarlo kans op kans, maar de
keeper van Gastronoom hield alles er vrij
eenvoudig uit. En anders stond de paal

wel in de weg. Net voor rust werd een
counter van Gastronoom omgetoverd
door een doelpunt, nadat Jarno Hertsig
zijn benen niet dicht had.

Slechte passing
en te weinig tempo
In de tweede helft veranderde
het spelbeeld niet. Baarlo had de
kansen, maar Gastronoom speelde
veel slimmer en kwam er af en toe
dreigend uit. Nadat Gastronoom een
gele kaart ontving, ging Baarlo met

vijf spelers tegen de drie spelers van
Gastronoom de boot in. Met slechte
passing en te weinig tempo, werd geen
kans gecreëerd. Nadat de keeper van
Gastronoom de bal ving, wist hij het
lege doel te vinden, 3-0.
In het vervolg bleek de keeper
nog een doelstelling te hebben: meer
reddingen verrichten dan zijn leeftijd.
Dit lukte hem feilloos en Baarlo werd
moedeloos. In de slotminuut werd het
nog 3-1 door Frank van Oijen, maar
het was al te laat. Onnodig puntverlies
tegen een slimmer, fitter Gastronoom.

Eerste wedstrijd na winterstop

Klinkende start dames
VC Olympia Panningen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De eerste wedstrijd na vier weken verplichte rust was voor het eerste damesvolleybalteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen zeer goed te noemen. Tegenstander en thuisploeg Flamingo’s uit Gennep was
zaterdag 14 januari van plan revanche te nemen.
Olympia kon de borst nat maken.
Dit was ook wel te merken in de eerste
set. De dames uit Gennep begonnen
furieus. Elke bal die ze speelden, kwam
met heel veel aanvalspower. Daar was
Olympia net even de mindere. Ook gaf
de ploeg regelmatig een bal te gemakkelijk weg, die dan ook meteen werd
afgestraft. Er werd niet slecht gespeeld,
maar het was toch net niet voldoende
om het de thuisploeg moeilijk te
maken. De outsider van het seizoen
ging dan ook met de eerste setwinst
lopen.
Wie dacht dat Olympia geïntimideerd was, had het fout. In de tweede

set ging de servicedruk omhoog en
aanvallend werd ook een tandje
bijgeschakeld. In mum van tijd kon er
een voorsprong van zes punten worden
opgebouwd. Waar in de eerste set nog
enkele servicepass-fouten gemaakt
werden, gebeurde dit de tweede set
niet en door een aantal fraaie killbloks
kon een ruime setwinst worden genoteerd, 15-25.
De tegenstander nam in de derde
set weer het initiatief en nam al snel
een 10-5 voorsprong. Na een aantal
spectaculaire rally’s aan beide kanten,
waar onmogelijke ballen van de vloer
gehaald werden, stond er een 19-14

voorsprong voor Flamingo’s op het
bord. Op dat moment kwam de ommekeer en liet de thuisploeg de wedstrijd
uit handen glippen. VC Olympia vocht
zich terug, de middenpositie kon weer
aangespeeld worden. Toen die vier
keer achtereenvolgens scoorde, kwam
Olympia op 21-21 langszij en haalde
daarna de set met 22-25 binnen. Het
Gennepse publiek hoopte daarna nog
op een vijfsetter, maar Olympia liet er
geen twijfel over bestaan en maakte
de vierde set met 21-25 af. Al was het
wel even spannend toen een 14-23
voorsprong nog omgebogen werd tot
21-24.
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NK tafeltennis voor senioren
in Piushallen Panningen
Voor de zeventiende keer vinden de Nederlandse kampioenschappen tafeltennis voor senioren plaats in
sporthallen de Piushallen in Panningen. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 21 en zondag 22 januari.
De eerste wedstrijden worden
gespeeld door spelers en speelsters die in het bezit zijn van een
C- of D-licentie. Op zondag strijden de
B-spelers om de titels in zowel het
enkelspel als het dubbelspel. De winnaars hiervan ontvangen sowieso een

A-licentie. Op zaterdag verschijnen
er ruim 150 spelers achter de tafels,
waarvan er 77 C-licentiehouders zijn.
Deze zijn onderverdeeld in vijftig
heren en 27 dames. De Limburgse
spelers zijn onder andere afkomstig
uit Venray, Tegelen, Weert, Wessem,

Maastricht, Sittard en Heerlen en
komen naar Panningen voor deze
kampioenschappen.
Op beide dagen beginnen de
wedstrijden om 09.30 uur en staan
de finales vanaf 17.00 uur op het
programma.

Felle strijd

Peelpush deelt tik uit aan Taurus
Door: Herman Wissink, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel heeft zaterdag 14 januari een mentale tik
uitgedeeld aan concurrent Taurus uit Houten. In een zwaarbevochten wedstrijd en na een ongemeen felle strijd ging
de overwinning met 2-3 vanuit Houten mee terug naar Meijel.
Net zoals eerder dit seizoen had
Peelpush moeite om uit de startblokken te komen. Er werden in de eerste
set veel fouten gemaakt en er waren te
veel misverstanden. Daardoor kwamen
de Limburgse dames niet tot aanvallen. Daarbij verdedigde Taurus meer
dan uitstekend. Dat maakte het verschil
tussen de twee teams in de eerste set.
Maar Peelpush was niet naar Houten
gekomen om zich af te laten drogen.
Naarmate de wedstrijd vorderde,
werd de verdediging steeds beter.

Het resulteerde in een 23-25 zege voor
Peelpush in de tweede set. In set drie
zakte Peelpush ver terug en met 25-17
stond Taurus toch weer op voorsprong.
Ook nu werden aan Meijelse kant te
veel fouten gemaakt om het de thuisploeg lastig te maken. In een meer
spannende dan mooie vierde set trok
Peelpush de stand andermaal gelijk.
In de tiebreak hield de Meijelse ploeg
steeds de voorsprong, al werd die richting de finish steeds kleiner. Uiteindelijk
was die met 13-15 groot genoeg en

kon het overwinningsritueel, het tokken, worden uitgevoerd. Het tokken in
de kantine was de meer dan verdiende
beloning voor de ongekende vechtlust
die de ploeg in de zaal had laten zien.
Trainer/coach Johan Leenders na afloop
van de ruim twee uur durende slijtageslag. “Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. Maar niet tevreden over
het spel.” Peelpush staat nu samen
met het Talentteam op een gedeelde
achtste plaats. Taurus blijft nog zonder
overwinning laatste.

Kampioen Driebanden
In café De Siem in Meijel is Wim Meulendijks onlangs kampioen
Driebanden 2017 geworden. De weersomstandigheden waren slecht
en het was hopen dat de vier halvefinalisten heelhuids aankwamen
bij het café. Dat lukte toch en in de eerste halve finale stonden
Wim Meulendijks en Hans Hunnekens tegenover elkaar. Wim won met
0,468, terwijl Hans op de helft bleef steken. De andere halve finale
ging tussen Huub Joosten en Wim Kessel. Wim won na een spannende
pot uiteindelijk met één carambole verschil. In de finale bleek
Wim Meulendijks na een spektakelstuk te sterk voor de andere Wim.

SPECTACULAIRE

ACTIE

MET
MET WAANZINNIGE
WAANZINNIGE KORTING
KORTING
Bij LUKOIL tankt u altijd snel en gemakkelijk brandstof van topkwaliteit en altijd
voor de scherpste prijs van de buurt. Bij LUKOIL vergelijken we namelijk
onze prijzen met die van de concurrenten in de buurt. En als het nodig is dan passen
we de prijs aan de pomp meteen aan. En alsof onze prijzen nog niet scherp genoeg zijn,
geven we van 10 januari tot en met 24 januari ook nog een knallende
korting van 18 cent per liter*.
Wacht dus niet en kom snel naar het LUKOIL station bij u in de buurt.

* Deze korting is van toepassing op de LUKOIL adviesprijs van Diesel Plus en Euro95+

LUKOIL - BAARLOSEWEG 48 - 5995 BL KESSEL
LUK_NL_Adv 263x200_Kessel.indd 1

WWW.LUKOIL.NL
25/11/16 15:55
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Vierde Pluuzenbal van FC De Pluus

Chaotische en alternatieve carnaval
Chaotisch, verrassend en leuk voor iedereen. Dat is de omschrijving die het beste past bij het Pluuzebal dat op
zaterdag 21 januari in feestzaal Thoes in Panningen plaatsvindt. Althans, zo omschrijft medeorganisator en medeoprichter van het Festcommité De Pluus, Ruud Lucker uit Egchel, het. “De avond staat bol van de verrassingen, ook
voor ons.”
De eerste editie van het Pluuzebal
werd in 2010 georganiseerd. Toen
heette het echter Doëdgewoëne
Dinsdig. In de jaren daarna volgden
nog twee avonden, de Boëtegewoëne
Binnezitting en de Lachende Dökarena.
Het vindt dus niet ieder jaar plaats en
iedere avond heeft een andere naam.
“Nu achteraf noemen we het allemaal
Pluuzeballen, dat is wel zo makkelijk”,
vertelt Ruud. “We organiseren de
avond net hoe het ons als organisatie
uitkomt. De intentie is er altijd, maar
sommige jaren hebben we geen
tijd. De organisatie bestaat uit veel
carnavalsmuzikanten en tijdens de
vastelaovend moeten we vaak zelf
spelen. Dus doen we het een paar
weken voor de drukte echt losbarst.”

‘Niet zo strak
geregeld’
De organisatie, FC De Pluus, is dan
ook niet echt een vereniging, maar
meer een bij elkaar geraapt zooitje,
vertelt Ruud. “En zo moet je het
Pluuzebal ook een beetje zien. Het is
carnaval vieren op een andere manier
dan we misschien gewend zijn hier in
de regio. Er zitten meer invloeden uit

De overhandiging van De Pluus
aan de nieuwe heerser

Venlo en Keulen in en het is allemaal
niet zo strak geregeld. Tot aan de
vrijdag voor het feest worden ideeën
aangedragen en ook op de avond zelf
zijn er altijd nog verrassingen. Zo gaan
alle oud-prinsen van de avonden
samen iets doen. De organisatie heeft
geen flauw idee wat.” Bij iedere editie
van het Pluuzebal wordt namelijk
ook een prins of prinses uitgeroepen.
Die wordt op de avond zelf bepaald
en krijgt De Pluus overhandigd.
Ruud: “We hebben een keer een bingo
gehad en toen was de derde prijs dat
je prins werd. Andere keren beslisten
we op de avond zelf wie het werd.”
Het thema van het feest is dit jaar
Lööke Möök. De bedoeling is dat alle
bezoekers een oud-carnavalskleedstuk
meenemen. Ruud: “Dat kan een
hoedje zijn, een jas of een masker.
Net wat iemand nog thuis in de kast
heeft liggen. Op de avond zijn er een
paar momenten waarop iedereen
zijn kledingstuk moet ruilen met
iemand anders. Zo komt iedereen
van zijn oude spullen af en krijgt
er wellicht iets leuks voor terug.”
De naam lijkt moeilijk, maar wordt
gewoon uitgesproken als Leuke Meuk.
“Die puntjes op de o’s zagen we in

Keulen veel en vonden we leuk, dus
die komen altijd terug”, vertelt Ruud.

Löök-buttons te koop
Naast de flauwekul is ook de
muziek heel belangrijk op de avond,
aldus Ruud. “Het zijn allemaal lokale
acts en er wordt veel muziek gespeeld
met Venlose en Keulse invloeden.
De optredens komen van de bands
Zjwartbroeëd en Sjloetingstied,
joekskapel Kos Erger en de carnavalsartiesten De Breurkes, Pim van
Wijlick, De Batjakkers en Chantal
Spreuwenberg van de Maasbreese
groep Zoëwiezoë. De avond wordt aan
elkaar gepraat door MC Chaatje en dj
Rob Zelen zorgt voor plaatjes tussen de
optredens in.”
Er is geen entree bij het feest.
Om de organisatie toch uit de kosten te
laten komen, zijn speciale Löök-buttons
te koop. “Die van de vorige avonden
waren behoorlijk gewild, dus daar gaan
we mee door”, vertelt Ruud. “Dit keer
hebben we een nieuwe button
ontworpen die op de avond te krijgen
is. Ons uitgangspunt bij het feest is dat
niemand er rijk van wordt en dat het
niemand geld kost. We zien wel of dat
lukt ”, besluit Ruud lachend.

Live te volgen via Facebook

Manon en Bart naar finale
CMC Alaif
Het Baarlose zangduo Manon en Bart staat vrijdag 20 januari met hun liedje As Dèt Ens Kós in de finale van het
liedjeskonkoer CMC Alaif in het Zuid-Limburgse Beek.

Roger I heerst over
De Kevers
Het liedjesevenement CMC Alaif is
het één na grootste liedjeskonkoer van
Limburg. Carnavalsartiesten uit de
provincie krijgen een extra podium om
zich te profileren, verdeeld in drie
categorieën: originele liedjes, covers en
videoclips. Uit ruim honderd inzendingen zijn er door een jury dertig

artiesten geselecteerd voor de halve
finale. Van daaruit zijn de twintig
finalisten bepaald, waarvan Manon en
Bart er één zijn.
Het duo heeft al twee keer het
liedjesfestival van carnavalsvereniging
De Kook uit Baarlo gewonnen en stond
vrijdag 13 januari ook voor de tweede

keer op het podium van het P&M
Liedjesfestival in Helden. Zij zingen in
de CMC-finale het liedje ’As Dèt Ens
Kós’.
De finale in het Pottentaoterijk in
Beek begint om 20.11 uur en is live te
volgen via de Facebookpagina van CMC
Alaif. (Foto: Frank Gijpmans)

Roger van de Beuken kwam bij de Kesselse carnavalsvereniging
De Kevers op zaterdag 14 januari naar voren als nieuwe prins met
zijn adjudanten Roy en Bart. De geboren en getogen Kesselnaar is
42 jaar oud, lid van de schutterij, deelnemer aan de revue Eg
Kessels en helper bij crossclub The Blue Birds. Roger heeft samen
met zijn broer een bedrijf in de asperge-, prei- en courgetteteelt.
Daarnaast is hij groot fan van het eerste team van VV Kessel en dan
vooral van de derde helft.
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Arno Hermans jubileumprins
in Maasbree
Tijdens het prinsenbal van CV D’n Hab uit Maasbree op zaterdag 14 januari is Arno Hermans (van Hay van Gies en
Leen van Steeger Sjeng) uitgeroepen tot de 56e prins van het Habberiëk. Hij is heerser in het jaar dat de vereniging
het 5x11-jubileum viert.

Jeugdprins Ruud en
jeugdprinses Fiene
Het jeugdprinsenpaar van De Kemphazen uit Egchel bestaat dit
jaar uit Ruud van den Elsen en Fiene Joosten. Zij kwamen op zondag
15 januari uit in gemeenschapshuis ’t Erf. Na een spannende quiz
werd aan de hand van hints steeds duidelijker wie de nieuwe
jeugdheersers in Egchel zouden worden. De spreuk van het
jeugdprinsenpaar is: ‘Dit jaor wurd ut pas echt fiëste. We gaon der
aan wie biëste!’.

In het dagelijks leven is prins Arno
I ondernemer. Daarnaast is hij motorrijder, lid van ‘kiët Black Power’ en is
hij al jarenlang lid van de optochtcommissie van D’n Hab. Samen met zijn

adjudanten Erik Peeters (de witte) en
Gies Leenders zal prins Arno I deze
vastelaovend de Habbe en Habinne
voorgaan onder zijn prinselijk motto:
‘‘T Wuürt neet later maar vruuger, 5 x

11 Toemâr gaas op dae zuuger!’.
Kijk voor meer informatie over
de kaartverkoop van de zittingen, die
op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari
plaatsvinden, op www.cvdenhab.nl

Praktijk
Chiropractie
Steenbakkersstraat 6, 5981 WT Panningen
Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn
• Artrose, slijtage
• Hernia/ischias
• Duizeligheid
• Carpaal Tunnel Syndroom

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

• Echografie (onderzoek van gewrichten
en weke delen
• Shockwavetherapie (bevordering van
weefselherstel o.a. bij schouderklachten)
• Kinesiotaping
• Dryneedling in onze andere vestigingen
• Carpaal Tunnel Syndroom behandeling
via tractie uitsluitend in Venlo

Prins Bas I in Egchel
De Kemphazen uit Egchel hebben tijdens het komende vastelaovesseizoen Bas Sijben als prins. De 27-jarige Bas I kwam op zondag 15 januari uit
in gemeenschapshuis ’t Erf. Bas zal regeren over het Kemphazenrijk met zijn
spreuk: ‘Deze Prins mit krullen, zal neet veul lullen. Mer gaeft gaas wie
unne echte vastelaovendbaas!’.
Bas heeft een relatie met Ellen van
Ool en is in het dagelijks leven elektromonteur bij Piet Peeters Elektro in
Helden. Niet alleen tijdens het werk is
Bas op zoek naar spanning, ook in zijn
vrije tijd zoekt hij met zijn motor graag
de toerenbegrenzer op. Als spits weet
Bas in Egchel 4 regelmatig het net te
vinden en naast dat scorend vermogen
staat hij ook bekend als ‘de zaag van

Egchel 4’. Ook is Bas zeer actief binnen
het bestuur van Stichting EGOpop, en is
hij verantwoordelijk voor de materialen
en de aankleding van het festivalterrein. Binnen de Kemphazen is Bas lid
van de jeugdcommissie, rommelmarkt
en het geluidsverhuur. De receptie van
prins Bas I is op zaterdag 28 januari in
gemeenschapshuis ’t Erf.
(Foto: Maarten Dings Fotografie)

februari en maart 2017

Gratis nek- en rugscan

Analyse op spierspanningen, blo

Deze aanbieding is geldig tot en met 31

kkades en scheefstanden

maart 2017 voor de locatie Panningen

en uitsluitend na telefonische afspraak

op 077 - 3201919

Bezoek ook onze informatieavond:

Dinsdag 7 maart 18.30 uur – Chiropractie algemeen
graag vooraf telefonisch aanmelden

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
Ook gevestigd in Venlo, Steyl en Horst
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Agenda t/m 26 januari 2017
do
19
01

Presentatie over Nationaal Park
Lauwersmeer
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

za
21
01

Tijd: 09.30 uur
Locatie: sporthal Piushallen Panningen

Foto-expositie Pierre Franssen
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Repair Café Maasbree

di
24
01
wo
25
01

Pluuzebal

Vrijdagochtendwandeling

Nederlands kampioenschap tafeltennis senioren

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

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

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Plus Extra
Locatie: start bij Oppe Koffie Meijel

Méélse Vastelaoves Parade

Méélse Vastelaoves Parade

Voorlichtingsavond podotherapeut

Wandeling voor alleenstaanden

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 19.00 uur (heilige mis om 17.30 uur)
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start bij De Ringoven Panningen

Prinsonthulling

Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: De Houbereij Panningen

Prinsonthulling

Optreden Cabaretière Eva Crutzen

vr
20
01

Burns Supper 2017

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Festcommité De Pluus
Locatie: feestzaal Thoes in Panningen

zo
22
01

Indoor dressuurwedstrijd

Muzikale activiteitenmiddag
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Opening het Bouwens
Tijd: 13.00 uur
Locatie: het Bouwens Panningen

Voorstelling An Philipsen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: rijvereniging De Jasmijnruiters
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Nederlands kampioenschap tafeltennis senioren
Tijd: 09.30 uur
Locatie: sporthal Piushallen Panningen

Foto-expositie Pierre Franssen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

do
26
01

Jong Toptalent Concert
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Zonnebloem Regio Peel en Maas
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Weerbaarheid tegen radicalisering

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.00-22.15 uur
Organisatie: PPM, SMKK en Stichting Mondiaal
Burgerschap Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Samenspeelconcert

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Egchel en fanfare
Semper Avanti Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Discussiebijeenkomst CDA

Onthulling prins

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: CDA Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: jeugd 15.11 uur, grote prins 17.11 uur
Organisatie: CV de Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Korte cursus tuinvogels tellen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Bijeenkomst weerbaarheid tegen radicalisering
Het Provinciaal Platform Minderheden (PPM), de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) en de Stichting
Mondiaal Burgerschap Peel en Maas houden op donderdag 26 januari een bijeenkomst over radicalisering.
Deze vindt plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Radicalisering is een actueel
onderwerp dat de laatste jaren veel
zorgen oproept, aldus de organisatie.
Want recente berichten gaan ook over

moslimjongeren uit Limburgse steden.
Met de bijeenkomst en workshop willen
de drie organisaties antwoord geven op
vragen als waarom het aantal radicalise-

rende jongeren met een islamitische achtergrond hier snel toeneemt, hoe je radicalisering herkent in je omgeving, hoe je
het thema bespreekbaar kan maken en

wie daarin een rol spelen. Het doel van de
bijeenkomst is een proactieve beweging
tot stand brengen, om mensen bewust te
maken van het probleem van radicalisering en dit onderwerp uit de taboesfeer te
halen. Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, intercultureel communicatiewetenschapper drs. Yassir Houtch en imam

en islamdeskundige Yassin Al Forkani zijn
aanwezig als sprekers. Na hun inleidingen
is er gelegenheid in gesprek te gaan met
elkaar. De bijeenkomst begint om 19.00
uur en duurt tot 22.15 uur. Aanmelden
kan via secretariaatppm@gmail.com of
schriftelijk via Stichting Meer Kleur en
Kwaliteit.
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Leniger worden, gewicht verliezen,
kracht- en conditietrainingen
• personal training
• voedingsschema
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coach, vertrouwenspersoon, leraar, een bron van inspiratie en motivatie
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Zonnebloem en Stichting Muziek Jong voor Oud

Jong Toptalent Concert in DOK6
De Zonnebloem regio Peel en Maas en Stichting Muziek Jong voor Oud houden op donderdag 26 januari weer
een Jong Toptalent Concert in DOK6 Theater in Panningen. Gitaarduo Roman en Rosa en sopraan Verronika Bukarenko, begeleid op de piano door Kyu Min Chang, treden op bij het concert.

service 25

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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
Zaterdag 21 januari
H. Mis 17.30 uur Carnavalsmis
Zondag 22 januari
Géén H. Mis! Tijdelijk i.v.m vakantieregeling
Woensdag 25 januari
H. Mis 9.00 uur in sacristie

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 21 januari
Geen H. Mis! In verband met
vakantieregeling
Zaterdag 28 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Henk Oostdam
(jaardienst/verj); fam. GeurtsDriessen (jaardienst); Math van Oijen
(verj/jaardienst) en overl. fam. leden
van Oijen-Joosten

Parochie Egchel
Het duo Roman en Rosa treedt op
voor de pauze. Rosa van Ginneke komt
uit Amsterdam en volgde in het verleden drie jaar lessen bij gitarist Peter
Constant. Rosa volgde de studie Carlo
Marchione aan het Conservatorium
van Maastricht. Momenteel bereidt
ze zich voor op een master-opleiding
waarbij ze muziek van Bach wil gaan
bestuderen. Roman Krejci uit Tsjechië
studeerde vanaf 1998 bij Milan
Zelenka en Stepan Rak aan de Muziek

Akademie in Praag om vervolgens in
2004 een master-opleiding bij Carlo
Marchione in Maastricht te volgen.
Tegenwoordig geeft Roman les aan
het Conservatorium van Maastricht als
assistent van Carlo Marchione.
Na de pauze is het de beurt aan
sopraan Verronika Bukarenko. Zij werd
geboren in Krasnodar in Rusland.
Ze studeerde onder meer voice/opera
en Phycology. In 2010 ging ze naar de
Russische Academie voor Beeldende

Kunsten. Tijdens deze studie werd ze
ingehuurd door het Bolshoi Theater
als zangeres van hun koor. Ze werkte
2,5 jaar bij het Bolshoi, tot ze besloot
om haar vocale vaardigheden in Italië
te verbeteren. Ze ging naar het conservatorium van Milaan, waar ze na twee
jaar via het uitwisselingsprogramma
Erasmus naar het Conservatorium in
Maastricht kwam. Het Jong Toptalent
Concert vindt plaats op donderdag
26 januari en begint om 14.00 uur.

Illusionist Jochem Nooyen in DOK6
De illusionist Jochem Nooyen staat vrijdag 20 januari in het DOK6 Theater in Panningen.
Jochem Nooyen combineert acteren
en illusionisme in zijn nieuwe voorstelling Influence. Hij vertelt welke trucs
marketeers en multinationals gebrui-

ken om de consument te beïnvloeden
en wat de consument daarvan kan
leren. Hij was onder andere te zien
in De nieuwe Uri Geller-show en het

Zapp-programma De Magische Winkel.
Daarnaast speelt hij een vaste rol in de
absurdistische comedyserie Rundfunk.
De voorstelling begint om 20.15 uur.

Nederlandse en vertaalde literatuur

Bijeenkomst nieuwe leesgroep
Meijel
De landelijke leesgroeporganisatie Senia houdt op donderdag 9 februari een bijeenkomst in de bieb in Meijel.
Deze middag gaat over de oprichting van een leesgroep Nederlandse en vertaalde literatuur in Meijel.
De bijeenkomst is bedoeld voor
mensen die geïnteresseerd zijn om
zich aan te sluiten bij een leesgroep
die Nederlandse en vertaalde
literatuur gaat lezen en bespreken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
een literatuurlijst met eigentijdse en

klassieke literatuur van de landelijke
organisatie Senia, die initiatiefnemer
is. Boeken worden besproken aan de
hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep
houvast bieden. Gemiddeld worden
zo’n zes a zeven boeken per jaar

besproken. In de Bibliotheek Maas en
Peel aan het Alexanderplein in Meijel
vindt de informatiemiddag plaats.
Deze begint om 14.00 uur.
Aanmelden kan door te mailen naar
meijel@debibliotheekmaasenpeel.nl of
via info@senia.nl

Muziekvereniging en fanfare Semper Avanti

Samenspeelconcert Egchel en
Grashoek
Muziekvereniging Egchel en fanfare Semper Avanti uit Grashoek houden op zondag 22 januari een samenspeelconcert. Dit vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
Het eerste samenspeelconcert vond
zaterdag 14 januari plaats in Grashoek.
Het idee om samen een concert te
geven, kwam in 2012 bij de Egchelse
vereniging. Na samenwerkingen met de
fanfares van Nunhem en Griendtsveen

zocht Muziekvereniging Egchel in 2016
de medewerking met fanfare Semper
Avanti uit Grashoek. Na een tijdje individuele repetities te hebben gehouden,
werden sinds oktober zes gezamenlijke
repetities gehouden. Deze werden in

Egchel geleid door dirigent Jan van
Hamond en in Grashoek door dirigent
Joost van Wichen. De tweede uitvoering
van de beide muziekverenigingen vindt
zondag plaats om 11.00 uur in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 januari
H. Mis 11.00 uur – Jeu Lemmen
en Leentje Lemmen-Brouwers
(jaardienst) en overl. fam;
uit dankbaarheid;
Zondag 29 januari
Geen 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
Vrijdag 20 januari
H. Mis 19.00 uur – t.i.v. opa en oma
Maessen van Anne; In deze viering zal
door Deken de Graaf Woutering het
H. Vormsel worden toegediend aan
leerlingen van groep 7 en 8 van
basisschool De Horizon m.m.v zanggroep In Between
Zondag 22 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Gerrit
Runneboom (jaardienst), Martine
Runneboom-Michels en kleindochter
Laura; Ben Drissen (jaardienst),
Mien Drissen-Berden; Mathijs Drissen,
Hubertina Drissen-Janssen en alle
overledenen van de familie;
Uit dankbaarheid voor een 80 jarige.

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 22 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Johanna Elisabeth Beumers; Peter van
Loon (jaardienst); Felix Bruijnen en
Catharina Bruijnen-Driessen

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
Donderdag 19 januari
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 21 januari
Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Roos
Heldens-Kessels (coll); Willem Strijbos,
Anna Strijbos-Peggen en overleden
familie (gest.jaardienst); Piet Derikx
en An Derikx-Daems (gest.jaardienst);
Griet Stappers-Geraats (jaardienst);
Harrie Philipsen, Cor Philipsen-Levels
en Mien Philipsen-Verstappen; uit
dankbaarheid
Zondag 22 januari
Geen H. Mis i.v.m vakantieregeling
Doopviering 13.30 uur: Bjorn
Schoenmakers
Maandag 23 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffie drinken
Donderdag 26 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 21 januari
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v.
Noor Gommans (v.w. gemengd koor);
voor alle parochianen
Zondag 22 januari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN TEGELEN!
Onze nieuwe, tweemaal zo grote winkel is nu open op de Engerstraat!

AL ONZE WINKELS ZIJN
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor aankopen,
vragen of technische problemen. Dus ook op zondag!

GRATIS BEZORGING EN INSTALLATIE

Wij bezorgen alles gratis bij u thuis. Bij aankopen
boven de €475,- installeren wij ook uw apparaat
volledig gratis met onze eigen Tummers bezorgdienst.

NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

Het kan natuurlijk voorkomen dat een product niet
naar wens is. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.
Dit betekent niet goed, geld terug!

ALLE
WINKELS
VIEREN
FEEST!

81 32
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OP = OP!
FEESTPRIJS!

379,-

299,-

LED-TV / 32PFS5501
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169,-

119,-
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Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Vanaf 11 februari
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Vanaf 1 april
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

